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Вступ. 
Олійно-жирова галузь у нашій країні працює в умовах зростання вартос-

ті сировинних та енергетичних ресурсів. Сформовані ринкові умови практи-
чно виключають реалізацію нерафінованих олій і жирів, тому актуальною є 
розробка пропозицій по інтенсифікації процесів рафінації [1]. 

Однією зі стадій рафінації олій та жирів є нейтралізація – спеціальна 
технологічна обробка з метою зниження вмісту в них вільних жирних кислот. 
Нейтралізація олій і жирів заснована на виборчій здатності вільних жирних 
кислот взаємодіяти з лугами і утворювати солі жирних кислот – мила [2].  

Аналіз літературних даних і постановка проблеми. 
В промисловості поширена і вважається ефективною рафінація олій та жирів 
у мильно-лужному середовищі. Сутність даного способу рафінації полягає в 
тому, що олія, яка нейтралізується, в крапельно-діспергірованому стані роз-
поділяється у водно-лужному розчині, де відбувається взаємодія вільних жи-
рних кислот олії з лугом і безпосередньо за цим протікає розчинення мила в 
лужному розчині, після чого звільнена від мила крапля олії або жиру спливає 
наверх; на межі розділу з мильно-лужним розчином відбувається коалесцен-
ції олійних крапель в суцільний шар. Цей спосіб відрізняється максимальним 
зближенням, майже повним суміщенням реакції нейтралізації вільних жир-
них кислот з подальшим процесом розчинення мила,   що утворюється [3]. 
Однак на межі розподілу рафінованої олії та мильно-лужного розчину утво-
рюється шар емульсії, і  це  змушує  знижувати  подачу  олії,  а  для усунення 
емульсійного шару переривати процес для видалення цього шару.  
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Ще один недолік методу нейтралізації в мильно-лужному середовищі – утво-
рення розбавлених соапстоків [4]. Отже, проблема дослідження процесу ней-
тралізації олій та жирів в мильно-лужному середовищі і розробка ефективної 
ресурсозберігаючої технології нейтралізації з одержанням конкурентоздатної 
продукції є актуальною. 

У попередніх роботах нами обґрунтовано оптимальний склад основи 
нейтралізуючого розчину для нейтралізації олій і жирів у водно-лужному се-
редовищі щодо поверхневого натягу і щільності, до складу якої входили з 
полярні розчинники – етанол і гліцерин.  

Функція етанолу у складі основи нейтралізуючого розчину полягає у 
зниженні величини поверхневого натягу водної фази. Від величини поверх-
невого натягу основи нейтралізуючого розчину залежать поверхнево-активні 
властивості нейтралізованих жирних кислот (мил).  

При низькому поверхневому натязі мила практично не виявляють пове-
рхнево-активних властивостей. Завдяки цьому гідрофобна фаза (жир, олія) не 
переходить до соапстоку, і таким чином практично виключаються відходи 
жиру при його нейтралізації.  

В свою чергу, функція гліцерину полягає у збільшенні густини водної 
фази. Від величини густини основи залежить швидкість коалесценції крапель 
нейтралізованої олії.  

При високій густині нейтралізований жир (олія) швидше коалесцює на 
поверхні нейтралізуючого розчину, і таким чином зменшується час нейтралі-
зації і енерговитрати на поділ фаз.  

Дана розробка дозволяє підвищити ефективність нейтралізації олій у 
мильно-лужному середовищі, а саме підвищити концентрацію соапстоку і 
знизити вміст у них нейтрального жиру при нейтралізації олій і жирів у вод-
но-лужному середовищі [5]. 

Мета дослідження – встановлення кількісної залежності часу процесу 
розділення емульсії нейтралізуючий розчин : олія при різних співвідношен-
нях компонентів системи вода – гліцерин – етанол (ВГЕ) для обґрунтування 
оптимального складу основи нейтралізуючого розчину з полярними розчин-
никами щодо ефективності нейтралізації олій в мильно-лужному середовищі. 

Експериментальні дані та їх обробка. 
Експерименти з дослідження часу проведення нейтралізації і розділення 

емульсії «нейтралізуючий розчин : олія» при різних співвідношеннях компо-
нентів системи ВГЕ проведено відповідно до плану експерименту “склад – 
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властивість” (таблиця).  
 

Таблиця 1 – План експерименту і результати досліджень впливу співвідношення 
компонентів системи вода-гліцерин-етанол на час проведення нейтралізації і розділення 
емульсії нейтралізуючий розчин:олія 

Концентрація компонентів нейтралізуючого розчину, об. долі №  
експерименту етанол, сЕ гліцерин, сГ вода, сВ 

час, τ, 
хв. 

1 1 0 0 30 
2 0 1 0 70 
3 0 0 1 65 
4 0,66 0,33 0 35 
5 0,33 0,66 0 40 
6 0 0,66 0,33 65 
7 0 0,33 0,66 60 
8 0,66 0 0,33 40 
9 0,33 0 0,66 45 
10 0,33 0,33 0,33 35 

 
У якості факторів прийняті концентрації компонентів нейтралізуючого 

розчину, функцією відгуку є час проведення нейтралізації і розділення ему-
льсії. Концентрація нейтралізуючого агенту в модельних зразках нейтралізу-
ючого розчину складала 0,15 г/л, температура процесу – 50 °С. Результати 
досліджень процесу розділення емульсії «нейтралізуючий розчин – олія» при 
різних співвідношеннях компонентів системи ВГЕ наведено на рис. 1. 

 

 
Рисунок – Діаграма залежності часу проведення нейтралізації і розділення емульсії 

нейтралізуючий розчин : олія від співвідношення компонентів нейтралізуючого розчину: 
СЕ – концентрація етанолу, об. долі; СГ – концентрація гліцерину, об. долі; СВ – концент-
рація води, об. долі. 
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Рівняння регресії даної залежності має вигляд: 
 

τ(СЕ,СГ,СВ) = 33,1·СЕ + 70,3·СГ + 64,6·СВ – 70,7·СЕ·СГ – 35,4·СЕ·СВ – 28,9·СГ·СВ, 
де СЕ – концентрація етанолу, об. долі; СГ – концентрація гліцерину, об. долі; 
СВ – концентрація води, об. долі.  
 

В результаті досліджень визначено діапазон співвідношень компонентів 
нейтралізуючого розчину, при якому час розділення емульсії нейтралізуючий 
розчин:олія знаходиться в інтервалі 30 – 35 хвилин, при цьому знижується 
його вартість у порівнянні з етанолом. 

За наведеним рівнянням розраховано значення часу розділення емульсії 
нейтралізуючий розчин:олія τopt при визначених значеннях концентрацій 
компонентів: СЕ = 0,30; СГ = 0,40; СВ = 0,30. В даній точці для перевірки аде-
кватності отриманого рівняння регресії проведено експеримент та графічно 
визначено час розділення емульсії, який має значення τексп = 32 ± 1 хв.  

Перевірка за критерієм Ст’юдента при рівні значущості α = 0,05 показа-
ла, що отримане рівняння є адекватним експерименту. 

 
Висновки. 
Запропоновано і обґрунтовано компонентний склад системи вода-

гліцерин-етанол, що підвищує ефективність нейтралізації жирів в мильно-
лужному середовищі.  

Встановлено кількісну залежність часу проведення нейтралізації і розді-
лення емульсії нейтралізуючий розчин : олія від співвідношення компонентів 
нейтралізуючого розчину (води, етанолу і гліцерину) для обґрунтування ра-
ціонального складу системи ВГЕ щодо ефективності нейтралізації жирів.  

Підтверджено пріоритет використання даної системи в нейтралізації 
олій системи вода-гліцерин-етанол зі співвідношенням 30 : 40 : 30 відповід-
но. 
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