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ВСТУП
Мета курсу – опанування студентами теоретичних та практичних основ
контролю якості продукції харчових підприємств за допомогою фізико-хімічних,
органолептичних та інструментальних засобів дослідження, здійснення
внутрішнього та зовнішнього контролю якості продукції, вміння користуватися
нормативною, технічною та технологічною документацією на підприємствах
харчової промисловості, а також опанування студентами навиків оцінки
безпечності харчових продуктів для здоров’я людини.
Компетентності дисципліні ПК 10, ПК 15, ПКс1-3:
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати та уміти
(використовувати на практиці):
- навички роботи зі спеціальним лабораторним обладнанням та вимірювальною
технікою із застосуванням сучасних методів досліджень та здатність до
організації і проведення технохімічного і мікробіологічного контролю якості
сировини, напівфабрикатів і харчових продуктів;
- здатність використовувати чинну законодавчу базу, довідкові матеріали та
професійно-профільовані знання для розроблення нормативної документації;
- здатність використовувати професійно-профільовані знання щодо теоретичних
та практичних аспектів здійснення внутрішнього та зовнішнього контролю
якості продуктів олійножирової галузі за допомогою фізико-хімічних та
інструментальних засобів дослідження, а також вміння користуватися
нормативною, технічною та технологічною документацією на підприємствах
галузі.
Результати навчання РНс1-3:
Здійснювати контролю якості на різних стадіях технологічного процесу;
знати основні поняття, терміни та визначення в галузі контролю якості; загальні
правила відбору проб та прядення контролю якості; вимоги до якості сировини,
полуфабрикатів та готової продукції, види дефектів; основні методи контролю
якості олійножирової продукції; призначення лабораторій, вимоги до їх
матеріально-технічної бази та персоналу; основні причини погіршення якості
олійножирової продукції та які показники безпеки при цьому змінюються;
сучасні інструментальні методи дослідження, знати, для якої продукції та в
якому випадку їх застосування є оптимальним; бути знайомими з нормативною
документацією галузі та вміти нею користуватися; бути знайомими з системою
HACCP.
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Перед виконанням лабораторних робіт необхідно ознайомитися з технікою
безпеки. Студенти отримують допуск до лабораторних робіт після їх
ознайомлення з технікою їх виконання та правилами поведінки у лабораторному
залі. Викладач, що проводить заняття повинен провести інструктаж, який
демонструє безпечні прийоми лабораторної техніки, принципи роботи з
небезпечними речовинами, загальні засоби захисту та міри пожежної безпеки.
На лабораторних роботах використовуються їдкі, агресивні й отруйні
речовини. Тому робота в хімічній лабораторії безпечна лише за чіткого
дотримання загальних правил і вимог техніки безпеки.
Під час виконання лабораторних робіт необхідно дотримуватися
наступних правил роботи з хімічними реактивами:
1. На робочому місці не повинно бути сторонніх предметів.
2. Сухі реактиви слід брати за допомогою шпателя, розчини – піпеткою,
для кожного реактиву необхідно мати окремий шпатель або піпетку.
3. Надлишок реактиву не виливати і не висипати назад в посуд, з якого
вони взяті; поміщати в посуд для зливу або спускати із струмом води в
каналізацію (при відповідному дозволі викладача).
4. Дотримуватися обережності в роботі з розчинами кислот, лугів й інших
їдких рідин.
5. У разі попадання кислоти на шкіру або слизові оболонки спочатку
промити уражене місце великою кількістю води, а потім розчином соди
(гідрокарбонату натрію).
6. У разі попадання лугу на шкіру або слизові оболонки спочатку промити
уражене місце водою до тих пір, поки ділянка не перестане бути слизькою, а
потім розчином оцтової кислоти.
7. Не користуватися невідомими реактивами (без написів і етикеток).
8. Нагріваючи рідини, тримати пробірку отвором від себе і людей, що
знаходяться поруч.
9. Після закінчення роботи студент повинен вимити посуд, привести
робоче місце в порядок і здати його лаборантові.

Крім того студент має дотримуватись і таких загальних правив
поведінки в лабораторії:
1. Тримати робоче місце в чистоті і порядку.
2. Приступати до виконання досліду лише уяснивши його мету і завдання,
обдумавши окремі етапи виконання досліду.
3. Досліди повинні виконуватися акуратно, без квапливості, з дотриманням
усіх вимог, що містяться в методичних вказівках.
4. У лабораторії необхідно дотримуватися тиші, забороняється їсти, пити і
займатися сторонніми справами.
5. Після використання реактиву його необхідно відразу ставити в штатив,
щоб не створювати безладу на робочому місці.
6. Після закінчення роботи обов’язково вимити руки.
!!! Серед хімічних реагентів є отруйні речовини, що справляють токсичну
дію на організм людини в цілому (метанол, галогени, сірководень, бензол,
легколеткі розчинники та ін.), і агресивні речовини, що спричиняють локальні
дії на шкіру (концентровані кислоти і луги). Працюючи з ними необхідно
дотримуватися наступних правил техніки безпеки:
1. Усі досліди з отруйними і сильно пахучими речовинами, а також
нагрівання і випарювання розчинів проводити тільки у витяжній шафі.
2. Не нахилятися над посудиною з киплячою рідиною. Пробірку, що
нагрівається, або колбу тримати отвором убік, а не до себе або до сусіда, оскільки
може статися викид рідини.
3. Визначати запах речовини слід, не вдихаючи пари повними грудьми, а
направляючи їх до себе легким рухом руки.
4. Роботи з кислотами і лугами проводити так, щоб реактиви не потрапляли
на одяг, обличчя, руки. Наливаючи розчин в пробірку, її потрібно тримати на
деякій відстані від себе.
5. У поводженні з невідомими речовинами необхідно проявляти підвищену
обережність. Ні за яких обставин не можна пробувати речовину на смак!

6. Необхідно негайно прибрати усе пролите, розбите і просипане на столах
або на підлозі в лабораторії. Якщо кислота проллється на стіл або на підлогу, її
слід нейтралізувати лугом або содою.
7. Набір отруйних та їдких рідин в піпетки набирати не ротом, а за
допомогою гумової груші.
8. Подрібнювати сухі луги можна лише в запобіжних окулярах. Брати
твердий луг тільки пінцетом або щипцями.
9. Не можна використовувати для дослідів речовини з бюреток, колб і
упаковок без етикеток і з нерозбірливими написами.
10. У хімічній лабораторії є аптечка. Потрібно вміти надавати першу
допомогу потерпілим, коли це необхідно (таблиця 2).
11. Готуючи розчини сірчаної кислоти необхідно лити концентровану
кислоту у воду, а не навпаки, оскільки, внаслідок сильного місцевого
розігрівання,

можливе

розбризкування

кислоти.

Крім

того

необхідно

користуватися тонкостінною склянкою або фарфоровим посудом.
12. Ніяких речовин з лабораторії не можна брати додому.
13. Металевий меркурій та його пари – сильна отрута. Тому меркурій,
пролитий в результаті поломки приладів або розбитті термометрів, має бути
ретельно зібраний. Збирають меркурій за допомогою амальгамованих пластинок
з міді або білої жесті.
14. У випадку порізу склом рану треба продезінфікувати розчином
перманганату калію або спиртом, обробити йодом і перев’язати бинтом.
15. Після надання першої допомоги потерпілого направити до лікаря.
16. З метою протипожежної безпеки хімічна лабораторія забезпечена
вогнегасниками, ящиками з піском, ковдрами. Необхідно знати, де знаходяться
протипожежні засоби і порядок термінової евакуації з лабораторії під час
пожежі.
17. Про усі випадки відхилення від нормального ходу лабораторного
зайняття, порушення даних правил, повідомляти передусім викладачеві,
черговому лаборантові або завідувачеві лабораторією.

Таблиця 1 – Надання першої допомоги в результаті нещасного випадку в
хімічній лабораторії
Подія

Перша допомога
ОПІКИ
Опіки вогнем, парою, гарячими предметами

I- й ступінь (почервоніння)

Накласти вату, змочену етиловим спиртом.
Повторити змочування.

II- й ступінь (пухирі)

Те ж саме. Обробляти 5% -м розчином КМnО4 або
5% -м розчином таніну.

III- й ступінь (руйнування тканин)

Покрити рану стерильною пов’язкою і викликати
лікаря.

Опіки кислотами, хлором або бромом

Промити опік великою кількістю води, потім 5%ним розчином NaHCO3

Опіки лугами

Промити рясно водою.

Опіки очей

При опіку кислотами промити 3% -м розчином
Na2CO3. При опіку лугами застосовувати 2% -й
розчин оцтової кислоти
ОТРУЄННЯ

Попадання їдких речовин в рот й

При попаданні кислот випити кашку з оксиду

органи травлення

магнію. При попаданні лугів випити розчин
лимонної кислоти або дуже розбавленої оцтової
кислоти.

Отруєння твердими або рідкими

Викликати блювоту, випивши 1% -й розчин

речовинами

сульфату міді(II)CuSO4

Отруєння газами

Потерпілого негайно вивести на свіже повітря.

Пари соляної та сітчастої кислот

Свіже повітря, спокій. Негайна медична допомога

Пари азотної кислоти, оксиди азоту

Абсолютний покій навіть при незначному
отруєнні. Дихання киснем. Негайна медична
допомога

Аміак (з балонів)

Свіже повітря, покій. Негайна медична допомога.
При втраті свідомості провести штучне дихання.
Промивання розчином соди очей, роту та носу.

Пари брому

Промивання 3… 5 %-вим розчином аміаку.
Дихання киснем. Негайна медична допомога

Не допускається використовувати для експериментів брудний посуд.
При роботи з хімічними елементами не допускається, щоб вони попадали
на шкіру, особливо забороняється торкатися шкіри лиця та очей. По закінченню
експерименту необхідно ретельно вимити руки.
Взагалі необхідно проводити дослідження стоячи, сісти дозволяється лише
при проведенні робот, які не супроводжуються небезпекою займання, вибуху та
розбризкування рідин.
Категорично і завжди забороняється працювати в лабораторії одному.
Дослідження, пов’язані з використанням летких речовин, випаровуванням
розчинів, що містять небезпечні сполуки, слід проводити лише у витяжній шафі.
Для найбільш ефективної роботи витяжки, при її використанні слід
преподнімати дверцята шафи на 1/3…1/4 її підйому. По закінченню роботи
дверцята шафи необхідно опустити.
При відборі проб та вимірюванні об’єму речовин за допомогою піпеток
необхідно користуватися гумовими грушами або спеціальними насадками для
запобігання попадання речовин до роту.
При переносі гарячих хімічних стаканів та інших ємкостей слід
використовувати щипці або рушники. Гарячий посуд необхідно ставити на
азбестовий рушник для запобігання їх розтріскування.
Робота з легкозаймистими речовинами потребує особливої уваги та не
допускає присутності поруч з ними включених нагрівальних приладів та вогню.
Нагрівання таких речовин можливе тільки на водяній або піщаній бані в колбі зі
зворотнім холодильником.
Відходи, що утворюються в процесі роботи необхідно правильно
утилізувати:

-

розчини органічних розчинників слід виливати у спеціальний посуд,

що знаходяться у витяжній шафі;
-

водні розчини кислот, гідроксиди тощо можна зливати у каналізацію

після їх нейтралізації та заливати великою кількістю води;
-

відходи, що переважно містять жир забороняється зливати до

каналізації, а слід виливати у спеціальний посуд.
При перегонці речовин необхідно постійно слідкувати за роботою
устаткування, регулювати подачу охолоджуючої води.
При проведенні дослідів, які містять небезпеку самозаймання та вибуху
слід користуватися захисними окулярами або шоломом та відгороджувати
робоче місце екранами.
З метою забезпечення пожежної безпеки у лабораторії повинні
знаходитися ящики з піском, вогнегасники та азбестове покривало. У разі
загоряння рідин слід швидко виключити електронагрівальні прилади, закрити
місце загорання азбестовим рушником, потім, якщо це потрібне, засипати його
піском. В інших випадках (за виключенням займання лужних металів) необхідно
використовувати вогнегасник. При займанні одежі необхідно негайно гасити
полум’я азбестовим рушником, одежею тощо. Вогнегасник у такому випадку
використовувати

неможна.

При

займанні

електричних

приладів

слід

знеструмити лінію, виключити рубильник та загасити полум’я азбестовим
рушником, піском або вогнегасником. У випадку загоряння у витяжній шафі
слід негайно виключити вентиляційні приладі та приступити до тушіння пожежі
описаними вище засобами. О виникненні пожежі слід повідомлять по телефону
101.
По закінченню лабораторної роботи необхідно ретельно вимити хімічний
посуд, що використовувався, вимити руки, виключити електроприлади, закрити
крани, прибрати робоче місце та викликати інженера для перевірки ретельності
прибирання.

ЧАСТИНА 1
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
Визначення смакової чутливості
Смакові відчуття формуються у сукупності з відчуттям температури, тиску
і запаху.
Рецептори смаку – смакові бруньки -розташовані на язику, задній стінці
глотки, м'якому піднебінні, мигдаликах і надгортаннику. Більше їх на кінчику
язика, його краях і задній частині. Кожна із приблизно 10 000 смакових бруньок
людини складається з 2-6 рецепторних та опорних клітин
Смак та нюх тісно пов'язані між собою, оскільки аромат їжі складається з
її комплексного сприйняття за участю цих двох сенсорних систем. В основі
смакового відчуття, як і нюхового, лежить вплив хімічних речовин зовнішнього
середовища. На смакову систему діють розчинені у воді та інших рідинах хімічні
речовини, а на нюховий аналізатор – газоподібні, а також тверді частинки,
розпилені у повітрі. Ці сенсорні системи еволюційно найдревніші, але ще мало
вивчені.
Значення смакової сенсорної системи
1. Забезпечує аналіз якості їжі, перевірку її на придатність до вживання.
2. Подразнення смакових рецепторів спричиняє рефлекторне виділення
слини, тому сприяє травленню, зокрема жуванню, ковтанню, виділенню,
шлункового та підшлункового соків.
3. Має захисне значення, забезпечує розчинення слиною різних речовин, а
також сприяє "відмиванню" язика.
4. Смак має значення для отримання задоволення від їжі.
5. Слід пам'ятати про значення цієї системи в діагностиці захворювань,
оскільки порушення смакової чутливості може свідчити про патологічні зміни, і
не тільки в ротовій порожнині.
Нормальна

смакова

чутливість

– нормогевзія, знижена

– гіпогевзія, підсилена – гіпергевзія, відсутність такої – агевзія. Викривлення
смакової чутливості називається парагевзія.

Ще Аристотель висловив думку про 8 головних смакових відчуттів:
солодкого, солоного, гіркого, кислого, маслянистого, гострого, терпкого,
в'яжучого. У 1961р. Хеннінг встановив існування чотирьох основних типів
(первинних) смакового відчуття: солодкого, солоного, гіркого, кислого. В
останній час виділяють ще металеве і лужне смакові відчуття. Ікеда виділив
глютаміновий смак – "умамі" (яп.) або чарівний, такий, що нагадує смак курячого
бульйону. На сьогодні існує думка про прості – ті, що запропонував Хеннінг, а
також складні смакові відчуття. Складні відчуття виникають завдяки
комплексному впливу простих і, крім того, як наслідок сумарних подразнюючих
впливів на температурні, тактильні, нюхові та больові рецептори.
СОЛОДКИЙ

СОЛЕНИЙ

КИСЛИЙ

ГІРКИЙ

УМАМІ

Рис. 1 Області смакових рецепторів
Відчуття 5 основних видів смаку викликається під впливом різних
речовин:
а) відчуття солодкого – при дії цукрів, деяких спиртів, амінокислот;
б) відчуття солоного – при дії іонів Na+;
в) відчуття кислого – при дії кислот, іонів Н+; інтенсивність відчуття
перебуває в прямій залежності від концентрації останніх; при однакових
значеннях pH слабкі кислоти більш ефективні;
г) відчуття гіркого – при дії хініну, полину, нікотину, кофеїну, а також
сполук Mg2+, Са 2+ (за рахунок катіона);

д) відчуття «умамі» - «приємний смак»

яп. 旨味 –

смак високобілкових

речовин, що виділяється в самостійний, п'ятий смак внаслідок наявності
рецепторів, що активуються лише при наявності цих речовин і не реагують на
інші

смаки.

Відчуття

«умами»

створюють

глутамат

натрію,

який

використовується як приправа в країнах Азії, і деякі амінокислоти; всі вони є
харчовими добавками групи Е600-Е699.
Смакова чутливість визначається згідно ДСТУ ISO 3972:2004 Аналіз
органолептичний. Метод дослідження смакової чутливості.
Терміни і визначення:
-

поріг стимулу; поріг виявлення – мінімальний стимул,

необхідний для утворення відчуття. Відчуття не може бути ідентифіковано;
-

диференційний поріг – мінімальне змінення кількості стимулу, яке

викликає зміну інтенсивності відчуття.
Мета: визначення індивідуальної смакової чутливості.
Хімічний посуд та прилади: хімічні стакани об’ємом 100 см3, 50 см3;
стаканчики одноразові для дегустації об’ємом 100 см 3; мірні циліндри об’ємом
100 см3, 50 см3, 10 см3; шпателі лабораторні; терези лабораторні 2 класу точності
(з погрішністю зважування 0,001 г).
Реактиви: вода – рН нейтральна, без смаку, запаху та газу; цукор; хлорид
натрію; лимонна кислота; сульфат магнію; глутамат натрію; сульфат заліза (3-х
валентний).
Техніка виконання роботи
Кожен студент готує модельні розчини основних смаків згідно з
табл. 1.

Таблиця 1
Приготування розчинів для визначення смакової чутливості
Смак

Речовина

Кількість

Кількість

Кількість

Кількість

Кількість

для

речовини

основного

основного

основного

основного

одержанн

для

розчину для

розчину для

розчину для

розчину

я смаку

виготовленн виготовленн виготовленн виготовленн

для

я основ-

я 1-го

я 2-го

я 3-го

виготовле

ного

робочого

робочого

робочого

н-ня4-го

розчину,

розчину,

розчину,

розчину,

робочого

г/100см3

см3/100см3

см3/100см3

см3/100см3

розчину,
см3/100см3

Солод-

Сахароза

2,4

50

25

10

5

Соло-

Хлорид

0,4

50

25

10

5

ний

натрію

Кислий

Лимонна

0,12

50

25

10

5

0,6

50

25

10

5

0,0016

50

25

10

5

0,2

50

25

10

5

кий

кислота
Гіркий

Сульфат
магнію

Метале

Сульфат

-вий

заліза (3х вал.)

«Умамі

Глутамат

»

натрію

Одержані розчини переносяться до одноразових стаканчиків для
дегустації, зашифровуються викладачем.
Кожному студенту надають водні розчини еталонних речовин з цифровою
нумерацією на стаканчику. Студенти пробують вміст кожного стаканчику,
роблячи ковток приблизно 15 см3, зберігаючи порядок надання та не
повертаючись до раніше випробуваних зразків. Після кожного тестування
студенти

регіструють

результати

в

анкеті

використовувати наступну систему поміток:
-

0 – відсутність відчуття;

(табл.

2).

Рекомендується

-

х – смак ідентифікований (в колонці певного смаку);

-

х, хх, ххх, хххх – різниця в концентрації визначена (по мірі зростання

концентрації).
Рекомендується після кожного випробування ополіскувати ротову
порожнину водою.
Таблиця 2
Приклад заповнення анкети по ідентифікації смаку
Ім’я
Код

Дата
Смак не

Кислий Гіркий

Солоний Солодкий Умамі

стакан- визначено

левий

чику
хх

1
хххх

2
3

х
ххх

4

х

5
6

Мета-

хх

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
Визначення вмісту нікелю в саломасі колориметричним методом
Загальну кількість мінеральних елементів

у харчових продуктах

визначають по кількості золи, тобто залишку після повного спалювання і
прожарювання зразка. Органічні речовини при цьому згоряють, продукти
згоряння відлітають. Мінеральні елементи утворюють зольний залишок у
вигляді простих речовин і термічно стійких з'єднань (оксидів, силікатів, фосфатів
та інші).
При визначенні вмісту конкретних елементів, зокрема, важких металів у
більшості

методів,

що

використовуються,

також

передбачена

стадія

мінералізації, тобто відділення металу від органічної основи продукту і перехід
його у водорозчинне неорганічне з'єднання. Можливі три способи мінералізації:
сухе озолення, "мокре спалювання" і кислотна екстракція.
Використання нікелевих каталізаторів при гідруванні рослинних олій
створює можливість збільшення вмісту нікелю в саломасі. При контролі цього
показника стадію мінералізації звичайно проводять або сухим озоленням
(варіант №1)

або

кислотною

екстракцією

(варіант №2).

Далі

отримані

мінералізати аналізують фотометричним методом, вимірюючи оптичну густину
розчину забарвленого комплексу нікелю з діметилгліоксимом. Концентрацію
нікелю знаходять за графіком.
Мета: визначення кількісного вмісту нікелю в саломасі.
Метод базується на утворенні розчинного, забарвленого в червонокоричневий колір комплексу при взаємодії нікелю з діметилгліоксимом у
присутності окислювачів у лужному середовищі. Як окислювач використано йод
або персульфати. Точність і чутливість методу залежить від концентрації
реагуючих компонентів, величини рН, присутності в аналізованому розчині
сторонніх іонів, температури і їхньої тривалості, розвитку забарвлення розчину.
Хімічний посуд та прилади: порцеляновий тигель; конічна колба
(250 см3); зворотній холодильник; хімічна склянка (150 – 200 мл); хімічна лійка;

піпетки на 1 см3; колба мірна (100 см3); електроплита; піщаний огрівник;
огрівник водяний; піч муфельна; фотоелектроколориметр; палички скляні.
Реактиви: царська водка (суміш двох частин концентрованої соляної
кислоти й однієї частини концентрованої азотної кислоти); концентрована
соляна кислота; 10 %-вий розчин азотної кислоти; 20 %-вий розчин сегнетової
солі (К-Nа виннокислий); 5 %-вий розчин гідроксиду натрію; 0,01 N розчин йоду
або 3 %-вий розчин персульфату амонію; 1 %-вий розчин діметилгліоксиму в
5 %-ном розчині їдкого натру; нікель сірчанокислий або нікель азотнокислий
(розчин містить 0,02 г нікелю в 1 л).
Техніка виконання роботи
Варіант №1. Сухе озолення
Виконання роботи:
У порцеляновий тигель на аналітичних вагах відважують 1 – 2 г
фільтрованого саломасу, який потім обвуглюють на електроплиті до припинення
виділення диму. Для прискорення аналізу замість обвуглювання можна
проводити спалювання розплавленого саломасу на ґнотику з фільтрувального
паперу. Після цього тигель прожарюють у муфелі при температурі 800 – 850 °С
впродовж 30 – 35 хв. (залишок у тиглі повинен бути білого або сірого кольору).
До охолодженої золи доливають 1 – 2 мл царської водки і випарюють досуха на
електроплиті під витяжкою. Потім додають 1 – 2 краплі концентрованої соляної
кислоти і 6 мл гарячої води для розчинення сухого залишку.
До охолодженого розчину доливають піпеткою 1 мл 20 %-вого розчину
сегнетової солі, 1 мл 5 %-вого розчину їдкого натру, 1 мл 0,01 N розчину йоду
або 1 мл 3 %-вого розчину персульфату амонію, 1 мл діметилгліоксиму в 5 %вому розчині їдкого натру. Отриманий забарвлений розчин колориметрують,
використовуючи для цього фотоелектроколориметри: ФЕК – М, ФЕК – 56,
ФЕК – 60.
Колориметрування проводять через 10 хв. після зливання розчинів при
використанні, як окислювача персульфату амонію або через 5 хв. при роботі з
розчином йоду, використовуючи синій світлофільтр (λ = 530 нм).

Одночасно з досліджуваним готують розчин-фон. Для цього беруть 6 см3
дистильованої води і додають до неї всі перераховані вище реактиви в
зазначених кількостях.
За отриманою оптичною густиною і калібрувальним графіком знаходять
кількість нікелю в мікрограмах.
Вміст нікелю в саломасі х, мкг/г або мг/кг:

х

m1
,
m2

(1.8)

де m1 – кількість нікелю в розчині, знайдено за графіком, мкг; m2 – наважка
досліджуваного саломасу, г.
За остаточний результат приймають середнє арифметичне 2-х паралельних
визначень.
Для

будування

калібрувального

графіку

використовують

розчин

сірчанокислого або азотнокислого нікелю, що містить близько 0,02 г металу в
1 л.
Готують серію калібрувальних розчинів, у які входить від 0 до 5 мл
стандартного розчину нікелю і додається вода до сумарного об’єму, рівного 6 мл.
Потім додаються всі інші реактиви в тих же кількостях і у тій же послідовності,
що і при проведенні аналізу саломасу. Через 10 хв. після приготування
вимірюють оптичну густину калібрувального розчину і за результатами виміру
всієї серії будують калібрувальний графік у координатах "оптична густина" –
"кількість нікелю (мкг)" (див. додаток 2).
Варіант №2. Кислотна екстракція
Виконання роботи:
У конічну колбу на аналітичних вагах відважують 1 – 2 г фільтрованого
саломасу, доливають 10 мл 10 %-вого розчину азотної кислоти, додають
кип'ятильні камінчики, приєднують зворотній холодильник і кип'ятять протягом
1 години на піщаному огрівнику (у витяжній шафі). Після охолодження колби, її
слід ще охолодити під струменем води до застигання саломасу на поверхні.

Застиглу скоринку саломасу проколюють скляною паличкою в 2 – 3-х місцях і
кислий розчин фільтрують у склянку через змочений водою фільтр. Потім у
колбу додають 10 мл води, приєднують зворотний холодильник, підігрівають на
піщаному огрівнику 10 – 15 хв. І потім знову охолоджують до появи скоринки
саломасу.
Водний шар зливають у склянку з кислим екстрактом через той же фільтр.
Вміст склянки випарюють на електроплитці до 2 – 3 мл розчину. Потім
продовжують випарювати на водяному огрівнику до сухого залишку. Потім
додають 6 мл гарячої води для розчинення сухого залишку.
До отриманого розчину доливають піпеткою 1 мл 20 %-вого розчину
сегнетової солі, 1 мл 5 %-вого розчину їдкого натру, 1 мл 0,01 N розчину йоду
або 1 мл 3 %-вого розчину персульфату амонію, 1 мл діметилгліоксиму в 5 %вом розчині їдкого натру. Отриманий забарвлений розчин колориметрують,
використовуючи для цього фотоелектроколориметри: ФЕК – М, ФЕК – 56,
ФЕК – 60. Колориметрування проводять через 10 хв. після зливання розчинів
при використанні як окислювача персульфату амонію або через 5 хв. при роботі
з розчином йоду, використовуючи синій світлофільтр ( = 530 нм).
Одночасно з досліджуваним готують розчин-фон. Для цього беруть 6 см3
дистильованої води і додають до неї всі перераховані вище реактиви в
зазначених кількостях.
За отриманою оптичною густиною і калібрувальним графіком (див. варіант
1) знаходять вміст нікелю в мікрограмах. Вміст нікелю в саломасі, мкг/г (мг/кг)
розраховують за формулою 1.8.
За остаточний результат приймають середнє арифметичне 2-х паралельних
визначень. Розбіжність між ними не повинна перевищувати 1 мг/кг.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3
Визначення складу ацилгліцеридів та фосфоліпідів методом
тонкошарової хроматографії
Загальні положення.
Метод заснований на тому, що проба, нанесена на хроматографічну
пластинку розділяється на фракції в системі розчинників, кожна фракція
залишається на певному рівні пластинки, проявляється та ідентифікується.
Тонкошарова хроматографія вважається ефективним та універсальним
способом розділення ліпідів. Вона дає змогу не лише ідентифікувати фракції та
кількісно визначати склад ліпідів, але й препаративно виділяти індивідуальні
речовини з суміші.
Переваги тонкошарової хроматографії полягають у простоті та швидкості
аналізу, високій роздільній спосібності, малій кількості речовини для
дослідження тощо.
Розчин проби наносять на хроматографічну пластинку та поміщають її в
хроматографічну

камеру,

де

в

струму

суміші

розчинників

ліпіди

подразділяються на фракції, переміщаючись по тонкому шару сорбенту. Після
розділення суміші пластинку сушать і проявляють хроматографу парами йоду
або розчинами спеціальних реагентів в іншій хроматографічній камері.
Широке використання йоду як проявника обумовлюється тим, що він
проявляє практично всі органічні речовини. Також він тим більше адсорбується
на поверхні плям, чим більше вони містять ліпідів. Тому по інтенсивності
забарвлення та об’єму плями можна судити про кількісну кількість окремих
фракцій. Однак через певний час після проявлення плям за допомогою йоду вони
знебарвлюються, тому їх необхідно обводити та вчасно фотографувати.
Після проявлення хроматографи проводять ідентифікацію плям за
допомогою чистих речовин свідків-метчиків, які відповідають речовинам, що
містяться в досліджуваному зразку.
Іншою (та більш доступною) характеристикою для ідентифікації
забарвлених плям є коефіцієнт або величина Rf, яка визначається за формулою:
Rf = а / б,

де а – відстань від місця нанесення проби (лінія старту) до центру плями,
яка ідентифікується; б – відстань від лінії старту до кінця шляху, який пройшов
розчинник (лінія фронту), мм.

Рисунок 5. Пластинка для тонкошарової хроматографії
Тобто
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індивідуального компоненту до швидкості руху розчинника (рис. ). Ця величина
для кожної індивідуальної речовини постійна та характеризує порядом
розташування компонентів на хроматограмі.
Як камери для хроматографування використовують скляні прозорі ємності
з пришліфованою кришкою, ліпше квадратного або прямокутного перетину.
Попередньо камеру насичують впродовж 45 хвилин парами розчинників,
які будуть використовуватись для розвитку хроматограм. Для цього суміш
розчинників наливають на дно камери на висоту близько 5 мм та закривають
камеру притертою кришкою. Камеру для проявлення також необхідно
заздалегідь наситити парами йоду.
Для успішного проведення хроматографування важливе значення має
вибір розчинника. Індивідуальні розчинники використовують рідко, зазвичай
застосовують системи розчинників з двох, трьох, або більше компонентів. Ціль
використання системи розчинників – забезпечити чітке розділення суміші
ліпідів. Розчинники, що застосовуються, повинні бути абсолютно чистими з

низькими

температурами

плавлення.

Багатокомпонентні

системи

іноді

викликають небажане явище – викривлення фронту розчинника.
Крайовий ефект обумовлюється різною швидкістю ви спаровування
розчинника по ширині пластинки, швидкість випаровування більша у країв
пластинки, порівняно з центром. Це пояснюється більшим об’ємом камери
відносно кількості розчинника та не насиченістю її атмосфери. Оптимальне
співвідношення об’єму розчинника та об’єму камери становить 1 : 100.
Розчинник елюірує органічні сполуки з сорбенту в залежності від типу та
числа функціональних груп. Так, вуглеводи, вимиваються, найчастіше першими,
потім ефіри, спирти та кислоти. Всередині кожного класу сполук насичені
речовини розчинник елюірує раніше ненасичених.
Враховуючі все вищесказане вибирають таку систему розчинників, яка
буде забезпечувати ліпше розділення.
Варіант 1.
Мета: визначити фракційний склад ацилгліцеридів.
Для розділення нейтральних ліпідів найчастіше використовують наступну
систему розчинників: петролейний ефір – діетиловий ефір – оцтова кислота у
співвідношеннях, вказаних у таблиці…
Хімічний посуд та прилади: хроматографічні пластинки з шаром
силікагель-гіпс на полімерній або алюмінієвій основі; хроматографічні камери;
мікрошприц; терези лабораторні 2 класу точності (з погрішністю зважування
0,001 г).
Реактиви: хлороформ; ефір петролейний; ефір діетиловий; крижана
оцтова кислота; йод кристалічний.
Техніка виконання роботи
Приблизно 0,03 г зразку (зваженого з точністю до 0,001 г) зважують в
мірній колбі на 25
Таблиця…
Значення Rf ліпідів

Клас ліпідів

Rf в системі розчинників
петролейний ефір – діетиловий ефір –
оцтова кислота
90 : 10 : 1

80 :20 : 1

0,90…1,00

0,93…0,94

0,90

0,88

0,30…0,40

0,60

Α-Токофероли

0,19

-

Жирні кислоти

0,18

0,39

Вищі аліфатичні спирти

0,15

0,30

Стероли

0,10

0,19

Моно- і діацилгліцероли

0,08

0,15…0,21

0,00 (старт)

0,00 (старт)

Вуглеводи, каротиноїди, ефіри
стеролів
Воски
Триацилгліцероли

Фосфоліпіди

Варіант 2.
Мета: визначити фракційний склад фосфоліпідів.
Пробу фосфоліпідів, нанесену на хроматографічну пластинку, розділяють
в системі розчинників хлороформ – метанол – вода та ідентифікують одержані
плями.
Хімічний посуд та прилади: хроматографічні пластинки з шаром
силікагель-гіпс на полімерній або алюмінієвій основі; хроматографічні камери;
мікрошприц; терези лабораторні 2 класу точності (з погрішністю зважування
0,001 г); колба місткістю 10 см3; циліндр вимірювальний місткістю 100 та 10 см3.
Реактиви: хлороформ; метанол; йод кристалічний; кислота крижана
оцтова; йодид калію, ацетон; вісмут основний азотнокислий; нінгідрін.
Техніка виконання роботи
Пробу фосфоліпідів або фосфатидного концентрату знежирюють за
допомогою ацетону. Якість знежирення перевіряють по відсутності олійних
плям на фільтрувальному папері, через який відбувається розчинення
нейтральних ліпідів в ацетоні.

Пробу одержаних знежирених фосфоліпідів в кількості 0,05 г зважують на
лабораторних терезах та розчиняють у 5 см 3 хлороформу для одержання 1 %-го
розчину. На хроматографічну пластинку мікрошприцем наносять приблизно 100
мкг фосфоліпідів, що приблизно відповідає 0,01 см 3 1 %-го розчину. Відстань
між пробами на лінії старту – не менше 1,5 см.
Пластину поміщають до хроматографічної камери, яка насичена парами
системи розчинників хлороформ – метанол – вода у співвідношенні 65 : 25 : 4.
Після доходження фронту розчинників до лінії фінішу пластину витягують
з камери, швидко висушують у витяжній шафі та приступають до проявлення
плям.
Проявляють хроматограму парами йоду. Для цього пластинку на 20…30 с
поміщають до камери, насиченої парами йоду (кристалічний йод знаходиться на
дні камери). На хроматограмі проявляються жовті або коричневі плями, які
необхідно сфотографувати та обвести олівцем.
Індикатором на фосфоліпіди, що містять первинну амінну групу
(фосфатиділетаноламіни, фосфатиділсеріни) є 0,25 %-вий розчин нінгідрину в
ацетоні. Після обробки проявляються плями пурпурного кольору.
Індикатором для виявлення холінмістящих фосфоліпідів є реактив
Драгендорфу, який складається з двох розчинів: розчин 1 – 1,7 г азотнокислого
вісмуту, розчиненого у 100 см3 20 %-вої оцтової кислоти; 2 – 40 г йодиду калію,
розчиненого у 100 см3 води. Перед використанням 20 см3 розчину 1 змішують з
5 см3 розчину 2 та розбавлюють 70 см3 води.
Таблиця…
Значення Rf фосфоліпідів (для пластин «Sorbfil»)
Індивідуальні групи фосфоліпідів

Значення Rf

Фосфатиділінозитоли

0 (старт)

Лізофосфатиділхоліни

0,06…0,07

Фосфатиділінозитоли

0,15…0,16

Фосфатиділхоліни

0,20…0,22

Фосфатиділсеріни

0,30…0,33

Фосфатиділетаноламіни

0,38…0,42

Фосфатиділгліцерини

0,54…0,57

Фосфатидні та поліфосфатидні кислоти

0,82…0,84

Нейтральні ліпіди

0,94…0,96

Можливі помилки при виконанні роботи та особливості роботи
-

абсолютна величина Rf ліпідів може змінюватися в залежності від

температури,

вологості,

типу

хроматографічної

камери

тощо.

Однак

послідовність рухливості сполук залишається однаковою;
-

перед початком роботи необхідно переконатися, що розчинники, що

застосовуються, абсолютно чисті та їх температури плавлення відповідають
вимогам;
-

кількість ліпідів, що наносяться на лінію старту хроматографічної

пластинки повинна відповідати приблизно 100 мкг або 0,01 см3 1 %-го розчину
ліпідів. У зворотному випадку ідентифікація та кількісний розрахунок
фракційного складу буде неможливим або дуже утрудненим;
-

необхідно слідкувати за співвідношенням об’єму камери та кількості

розчинника у ній для насичення її атмосфери та запобігання крайового ефекту.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4
Визначення вмісту продуктів окиснення в жирі, якій був підвергнутий
термічному впливу
Загальні положення.
В процесі добування, переробки та зберігання в жирах та оліях завжди
утворюються продукти окиснення. Під впливом високих температур швидкість
їх утворення висока, при дотриманні низькотемпературних умов переробки та
зберігання – низька, але продукти окиснення все одно утворюються.

В результаті процесів окиснення в жирах накопичуються так звані
первинні продукти окиснення – гідропероксиди, вміст яких визначається за
пероксидним числом (ПЧ) і так звані вторинні продукти окиснення – карбонільні
сполуки (альдегіди та кетони) – визначаються за допомогою анізидинового числа
(АЧ), гідрооксікислоти, двуосновні кислоти, кетооксікислоти – визначаються за
епоксидним числом (ЕЧ).
На першій стадії окиснення завжди виникають пероксидні сполуки, але
далі процес окиснення йде по різним механізмам, що залежить від умов, при яких
відбувається окиснення, жирнокислотного складу жирів, наявності або
відсутності інгібіторів окиснення тощо. Тому при визначенні вторинних
продуктів окиснення не можна обмежуватися визначенням однієї будь-якої
групи речовин.
Всі продукти окиснення представляють небезпеку для організму людини.
Контроль здійснюється за допомогою наступних показників: перокисдне число
(ПЧ), анізидинове число (АЧ), епоксидне число (ЄпЧ), сумарний вміст продуктів
окиснення тощо. Деякі з цих показників визначають в обов’язковому порядку –
перокисдне число та анізидинове, для інших обов’язковий контроль поки що не
введений, але їх також доцільно перевіряти. Так, наприклад, вміст кето-груп
визначається за допомогою епоксидного числа, такі групи несуть ризик для
організму людини, але нормативного документу, регламентуючого їх вміст не
існує.
Жири, що використовуються при обсмажуванні харчових продуктів
достатньо швидко окислюються, а первинні продукти окиснення теж зі значною
швидкістю перетворюються на вторинні, які є термостабільними. Швидкість
окиснення при температурі обсмажування у всіх жирів різна, тому кожен
потребує контролю ступеня окисненості.
Мета: встановити вміст вторинних продуктів окиснення у зразку жиру,
який використовувався у обсмажуванні харчових продуктів
Для проведення лабораторної роботи використовується жир, що був
підвергнутий термічному впливу при пожарці харчових продуктів або

використовуються жири різного ступеня ненасиченості та обсмажуються за
температури 160 – 180 ºС впродовж 6 – 12 хв.

Варіант 1. Кількісна проба ступеня термічного окиснення жиру.
Хімічний посуд та прилади: скляна пробірка; секундомір; циліндр
вимірювальний місткістю 10 см3; конічна колба місткістю 50 см3.
Реактиви: спиртовий розчин гідроксиду калію (20 г/дм3); водний розчин
метиленового голубого 0,01 %-вий; фільтрувальний папір.
Техніка виконання роботи
В скляну пробірку вносять 3 см3 жиру або олії, додають 7 см3 спиртового
розчину гідроксиду калію (20 г/дм3) та струшують впродовж 30 с. Шари рідини
роз’єднуються, після чого через маленький складчастий фільтр верхній шар
декантують у конічну колбу. В пробірку поміщають 1 см3 фільтрату, додають 5
крапель водний розчин метиленового голубого 0,01 %-вого та після
перемішування залишають на 5 хв.
При наявності у пробі продуктів окиснення в кількості більше ніж 1 %
забарвлення стає рожевим з бузковим або малиновим відтінком. У зворотному
випадку рідина в пробірці буде жовто-коричневою.
Варіант 2. Визначення кількісного вмісту вторинних продуктів окиснення
в жирі, який був використаний при обсмажуванні харчових продуктів.
Метод заснований на реакції утворення темнозабарвлених хіноїдних
похідних дікарбоксильних сполук при впливі на них розчинів їдких лугів з
наступним вимірюванням оптичної густини розчину на електрофотокалоріметрі.
Хімічний посуд та прилади: мірна колба місткістю 25 см3; терези
лабораторні класу точності 2 (з похибкою зважування не більше 0,01 г).
Реактиви: спиртовий розчин гідроксиду калію (1 моль/дм 3); етиловий
спирт 96 %-вий вільний від карбонільних сполук; фільтрувальний папір.

Техніка виконання роботи
В мірну колбу місткістю 25 см3 зважують 1 г жиру та додають 15 см 3
свіжоприготованого спиртового розчину гідроксиду калію (1 моль/дм 3). Суміш
перемішують та витримують впродовж 5 хвилин на киплячій водяній бані. Потім
швидко охолоджують в холодній воді та доводять етиловим спиртом до мітки.
Етанол не повинен містити карбонільних сполук. Потім розчин фільтрують через
маленький складчастий фільтр у приймальну колбу. Для запобігання помутніння
розчину негайно визначають оптичну густину на електрофотокалоріметрі.
Довжина хвилі – 420 – 430 нм (синій світлофільтр).
Розрахунок масової долі вторинних продуктів окиснення Х (у %)
проводять за формулою:
Х = (0,02 + 3,44 * Д) / m,
де Д – оптична густина розчину жиру; m – маса наважки жиру, г.

ЧАСТИНА 2
РІЗНОВИДИ ЛАБОРАТОРНОГО ПОСУДУ
Розрізняють два принципово різних типи сучасної хімічної посуду, які
розрізняються наявністю шліфованих з'єднань.
Посуд, що не має шліфів, як правило, є "самодостатнім" (лабораторний
стакан, колба для кристалізації речовини або чашка для його нагрівання) – і лише
в деяких випадках має скляні трубки змінного діаметра ("оливки") для
під'єднання шлангів (для складання приладів з "м'яким" з'єднанням частин) або
вставляється в гумову пробку.
Шліфовані з’єднання. Основна маса скляної лабораторної посуду
представлена предметами, які мають стандартні шліфи. З цих предметів, власне,
і монтуються прилади лабораторних робіт.
Існує кілька основних типів шліфованих з'єднань, що відрізняються по
формі (конічні, сферичні, циліндричні). Найбільш поширеними є конічні (рис. 1).
Шліфи позначаються по діаметру нижньої основи, причому в позначенні
вказується тільки його целочисленная частина. Так, якщо говорять про "14-й
шліф ", мають на увазі" шліфоване з'єднання з діаметром підстави (меншим
діаметром) 14.5 мм ". Шліфований зовні конус носить назву " керн ", а
відповідну йому шліфована зсередини конічна трубка - "муфта". Найбільш часто
зустрічаються шліфовані з'єднання з діаметрами 10, 14.5, 19 і 29 мм.

Рис. 1 Стандартні конусні шліфовані з'єднання: А - муфти; B - керни; Сшліфовані переходи.

Шліфованої частиною багатьох приладів є крани. В скляній посуді вони
мають стандартні розміри "конусність" і є взаємозамінними. У багатьох випадках
внутрішня частина таких кранів виготовлена з тефлону. Важливо, що часто
крани зазвичай мають індивідуальне шліфування і не можуть бути переставлені
з одного приладу в інший. Тому при митті посуду слід ретельно стежити за тим,
щоб не переплутати і не розбити скляні крани: один розбитий кран - це фактично
втрата всього приладу.
Лабораторні стакани (рис. 2) в першу чергу відрізняються від звичних
побутових наявністю носика (для зручності переливання рідин). Вони можуть
бути виготовлені з різних матеріалів - скла, порцеляни, поліпропілену - і
призначені для різних цілей. Поліпропіленові склянки використовують для
зважування інертних по відношенню до насичених вуглеводнів речовин, збору
фракцій при хроматографії і інших процедур, що не вимагають нагрівання або
охолодження. Скляні стакани (в особливості термостійкі) використовуються
також

і для проведення хімічних реакцій, перекристалізації речовин.

Приготування розчинів, що супроводжується сильним нагріванням (розведення
H2SO4, розчинення лугів, приготування хромпика) зручно проводити в
термостійких порцелянових склянках і гуртках. Порцелянові вироби, до того ж,
помітно міцніше скляних.

Рис. 2 Лабораторний стакан 1 і колби: конічна (Ерленмейера) 2; конічна з
відведенням (Бунзена) 3; круглодонна одногорла 4; грушоподібна одногорла
(приймач) 5; круглодонна трьохгорла 6.

Колби - основний тип лабораторного посуду. Залежно від призначення
вони відрізняються формою, обсягом, наявністю шліфів, кількістю горлянок і
відводів, і навіть типом і товщиною скла, з якого виготовлені. Синтез органічних
сполук проводять в колбах - при цьому потрібний тип колби вибирають виходячи
з конструкції приладу, а також умов проведення реакції (нагрівання або
охолодження, необхідність перемішування і тип використовуваної мішалки,
необхідність кип'ятіння зі зворотним холодильником, etc.). Універсальними для
проведення реакцій є двох – тригорлі круглодонні колби з досить товстого
термостійкого скла. У таких колбах можна проводити реакції за перемішуванні
будь-якого типу, при нагріванні і сильному охолодженні шліфовані горла колб
використовують

для

установки

холодильників,

крапельних

воронок,

термометрів і різних спеціальних насадок. Конічні і інші плоскодонні колби
також можна використовувати для проведення реакцій - проте в основному їх
застосовують для зберігання речовин і розчинів; наявність шлифа дозволяє
надійно закривати їх пришліфованою пробками. Конічні колби з відведенням
(колби Бунзена) виконані з товстого скла і призначені для фільтрування під
зменшеним тиском. Тонкостінні плоскодонні колби категорично не можна
вакуумувати через небезпеки вибуху. Окремою групою колб є одногорлие
грушоподібні, що мають різні шліфи в залежності від обсягу (14 для 5-100 мл, 29
для 100-250 мл) і називаються приймачами. Вони зазвичай виконані з
термостійкого скла з досить товстими стінками і призначені для збору фракцій
при перегонці (в тому серед них - вакуумної), висушування у вакуумі і
тимчасового зберігання рідких речовин. Перераховані вище основні типи колб
зображені на рис. 2.
Крім того, в лабораторній практиці використовуються колби, спеціально
призначені для перегонки речовин. Найбільш поширеними з них є колби Вюрца,
Фаворського і Клайзена (рис.3). Вони мають вертикальні шліфи - муфти (для
термометра і капіляра) і спадний шліф - керн для приєднання холодильника. Між
власне колбою і цим керном може розташовуватися дефлегматор (рис. 3).

Рис. 3 Колби для перегонки: 1 - Вюрца; 2 і 3 - Фаворського; 4 і 5 - Клайзена.
Колби 3 і 5 - з дефлегматором "ялинка"
Холодильники (рис. 4) служать для охолодження і конденсації парів при
проведенні хімічних реакцій і перегонці органічних сполук. По своєму
призначенням

розрізняються

прямі

і

зворотні

холодильники.

прямі

холодильники призначені для конденсації парів речовини або розчинника з
видаленням конденсату. У зворотних холодильниках пари конденсуються і
повертаються в реакційну суміш. Для охолодження парів в холодильниках в
основному

використовують

(повітряний холодильник).

воду

(водяний
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Рис. 4 Холодильники: 1 - прямий або холодильник Лібіха; 2 - кульковий; 3
- змієвиковий; 4 - холодильник Дімрота.
Найпростішим холодильником є повітряний, який може застосовуватися
як в якості зворотного, так і низхідного. Фактично він представляє собою скляну
трубку з шліфами. Повітряний холодильник використовують для перегонки або
конденсації рідин з температурою кипіння 150 ° С і вище; застосування в цих
випадках водяних холодильників пов'язане з відомим ризиком, так як внаслідок
різкого перепаду температур трубка холодильника може лопнути. Крім того,
повітряні холодильники використовують, якщо відганяти речовина має високу
температуру плавлення.
Простим по конструкції і широко поширеним в лабораторній практиці є
холодильник Лібіха, який використовується як в якості спадного, так і як
зворотний. Холодильник Либиха складається внутрішньої трубки, в якій
відбувається конденсація парів, і зовнішньої сорочки, згуртованою з внутрішньої

трубкою. Зовнішня сорочка має два відростки ( "оливки"), на які надягають
гумові трубки, при цьому одну приєднують до водопровідного крану, а другу
відводять в раковину. вода подається через нижню оливку, щоб холодильник був
повністю заповнений (рис. 5).

Рис. 5 Використання прямого холодильника в якості спадного (1) і
зворотного (2). Стрілками позначений напрямок потоку охолоджуючої води
У лабораторіях застосовують і холодильники інших типів (рис. 4).
Кульковий холодильник зазвичай використовується як зворотний, так як кулясті
розширення внутрішньої трубки помітно підвищують його ефективність у
порівнянні з холодильником Лібиха. Змієвиковий холодильник завжди
застосовується тільки як спадний холодильник для низкокипящих речовин. Він
ніколи не використовується як зворотний, так як стікає по згинах тонкої
внутрішньої трубки конденсат при інтенсивному кипінні легко може бути
викинутий з холодильника. Вдалою є конструкція зворотного холодильника
Дімрота, конденсація парів в якому відбувається на зовнішній поверхні впаяного
всередину скляної трубки змійовика. Ефективність цього холодильника можна
збільшити, охолоджуючи і зовнішні стінки - в результаті отримуємо
холодильник Дімрота-Лібиха.

При використанні холодильників необхідно постійно стежити за струмом
води. Занадто сильний струм може привести до того, що будуть зірвані шланги і
вода потрапить на робоче місце (що ще півбіди) або на нагріту перегінну колбу
(а це вже загрожує її вибухом). Слабкий струм води або його відсутність теж
можуть привести до аварії.
Воронки. Це загальна назва об'єднує групу різноманітних по своєму
пристрої і призначенню предметів. Для переливання рідин і фільтрування при
атмосферному тиску застосовуються конічні хімічні воронки. Вони зображені на
рис. 6, на цьому ж рис. показано виготовлення складчастого фільтру з гуртка
фільтрувального паперу. За рахунок складок папір не прилягає щільно до
поверхні воронки, що і забезпечує фільтрування через неї. Якщо ставиться
завдання

відділення

нерозчинних домішок

(осушувача

і т.п.),

можна

використовувати невеликий шматок вати.

Рис. 6 Прості хімічні воронки 1, процедура виготовлення складчастого
фільтру 2 і готовий складчастий фільтр 3
Для

відділення

кристалічних

продуктів

зазвичай
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фільтрування під вакуумом. При цьому використовують виготовлені з
порцеляни воронки з плоским дірчастим дном (воронки Бюхнера), а також В
воронки зі вплавлення платівкою з пористого скла (воронки Шотта).
Краплинні воронки (рис. 7) використовуються для пріліваніем рідини до
реакційної суміші і являють собою циліндричні або конічні ємності з муфтою
зверху а також краном і керном знизу. Перед роботою з крапельної воронкою
шліф скляного крану необхідно злегка змастити вакуумної мастилом - і
обов'язково перевірити, чи не протікає кран в закритому положенні. Більш
зручними і універсальними є воронки з обводом (компенсатором тиску, упаяний
"до" і "після" крана скляною трубкою).

Рисунок 7 – Краплинні і ділильні воронки: 1, 2 - прості краплинні воронки;
3 -крапельна воронка з обводом; 4 - ділильна воронка.
Ділильні воронки (рис. 7) конструктивно відрізняються від простих
крапельних воронок тим, що зазвичай мають конічну форму і не мають нижнього
керна. ці воронки служать для поділу двох змішуються рідин і комплектуються
пластиковими пробками.
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найрізноманітніші по конструкції насадки - спаяні під потрібними кутами трубки
з шліфами різного діаметра (рис. 8). Вони зазвичай вставляються в колби і
використовуються для монтажу лабораторних приладів з окремих предметів
(колб, холодильників, крапельних воронок, термометрів, etc.). Зручною є насадка
Діна-Старка (4), в основному використовується при проведенні реакції
дегідратації: керн вставляється в колбу, в муфту ж вставляють зворотний
холодильник. У колбі кипить розчин речовини в бензолі - і при відщепленні води
з колби відганяється азеотропная суміш вода-бензол, яка конденсується,
потрапляє в приймальню ємність насадки і розшаровується в ній. Вода

зливається через кран. Аллонж називають спеціальні вигнуті насадки,
призначені для з'єднання прямих холодильників з прийомними колбами.

Рис. 8 Насадки і алонжі: 1 - дворога насадка; 2 - насадка Вюрца; 3 – насадка
Клайзена; 4 - насадка Діна-Старка; 5 - алонжі.
Хлоркальцієві трубки (рис. 9) використовуються для осушення газів.
Хлоркальцієва трубка містить поглинає воду речовина, найчастіше гранульований CaCl2 (звідси і назва) .. На рис. 10 зображені два основних типи
таких трубок - призначена для ізоляції приладу від водяної пари 1 (через неї
вирівнюється з атмосферним тиск в приладі, що містить чутливі до вологи
повітря речовини) і призначена для осушення потоку газів 2 (іноді виникає і така
необхідність - наприклад, отримання сухих CO2, HCl).
Порцеляновий посуд (рис. 10) також широко використовується в
лабораторії. Від скляній вона відрізняється більшою міцність і термостійкість так, в порцелянових склянках і гуртках можна розчиняти в воді H2SO4 і лугу.
Випари негорючих водних розчинів на відкритому полум'ї використовують
фарфорові чашки, для прожарювання речовин (наприклад, осушувачів) - бюкси.
Нарешті, для подрібнення різних з'єднань використовують фарфорові ступки.

Рис. 10. Порцеляновий посуд: 1 - стакан; 2 - чашка для випарювання;
3 - бюкс; 4 - ступка з товкачем; 5 - воронка Бюхнера.
Мірний посуд (рис. 11). Основне її призначення - визначення обсяг рідин.
Для відбору потрібних обсягів рідких реагентів використовують піпетки й мірні
циліндри. Мірні колби застосовують для приготування в них розчинів відомої
концентрації.

Рис. 11 Мірний посуд: піпетки 1 і груша з клапанами для їх заповнення 2;
мірний циліндр 3 і мірна колба 4.
Термометри використовуються для вимірювання температури в різних
інтервалах. Стандартними є лабораторні ртутні термометри зі шкалою -5 - 250 °

C, як забезпечені керном (НШ 14), так і без нього. Для вимірювання негативних
температур використовують спиртові термометри або електронні пристрої.
Призначення манометрів - вимірювання тиску. В органічному практикумі
в основному використовують ртутні манометри для вимірювання зниженого
тиску (0-150 мм рт.ст.) - і ця процедура є абсолютно необхідною при проведенні
перегонки в вакуумі.
Для

закріплення

колб

і

інших

частин

лабораторних

приладів

використовують сталеві штативи, що забезпечуються набором "лапок" з різним
діаметром захоплення, а також кілець (в них вставляють ділильні воронки,
кладуть азбестові сітки з чашками для розпарювання).
Важливу групу складають різні пристрої для перемішування реакційних
сумішей (рис. 12). Це - механічною мішалкою (електромотори, забезпечені
пристосуванням для кріплення на штативах і регулятором оборотів) і магнітні
мішалки. Використання останніх вельми зручно, якщо немає необхідності в
перемішуванні дуже в'язких рідин, а також великих обсягів. При використанні
магнітних мішалок в реакційну колбу поміщають якір - постійний магніт в
оболонці з тефлону або поліпропілену. Безумовно необхідними в сучасній
лабораторії є роторні випарники (рис. 12) - пристрої, призначені для відгону і
перегонки розчинників з круглодонних одногорлих колб різної ємності. Відгонка
розчинника здійснюється при обертанні колби - постійному перемішуванні - за
рахунок чого досягається рівномірне кипіння і постійний потік конденсату,
улавливаемого ефективним холодильником, також є частиною роторного
випарника. Відгонку розчинника на роторному випарнику можна проводити при
атмосферному тиску, проте конструкція приладу дозволяє це робити під
зменшеним

тиском

-

в

результаті,

що

не

перегріваючи

речовина

(використовуючи водяну баню), можна концентрувати розчини у воді, спирті,
толуолі і т.п.

Рис. 12 Механічна мішалка з валом і крилатки (1); магнітні мішалки без
нагрівання 2 і з нагріванням 3; роторний випарник в комплекті 4.

МИТТЯ І СУШКА ХІМІЧНОЇ ПОСУДУ
Хімічний посуд повинен бути чистим. Необхідно твердо засвоїти: брудний
посуд слід мити відразу ж після закінчення роботи!!!
Перш ніж почати миття, ретельно видаліть залишки мастила з шлифів і
кранів з допомогою вати, змоченої відповідним розчинником. Зазвичай для цього
використовують хлороформ або CH2Cl2. Дані розчинники отруйні, тому слід
користуватися

пінцетом

і

працювати

під

тягою.

Традиційно

іноді

використовують менш токсичний ефір, проте він летючий і є коштовним.
Вакуумна мастило не розчиняється в ацетоні!
Скляний посуд вважається чистим, якщо на стінках її не утворюється
окремих крапель і вода залишає рівномірну тонку плівку або повністю
стікає (поведінку води визначається типом скла). Видаляти забруднення зі
стінок судин можна різними методами: механічними, фізичними, хімічними і т.
п. Якщо хімічний посуд не забруднений восками, жирами, то її можна мити
теплою водою, застосовуючи щітки і йоржики і пральний порошок.
Користуватися содою можна, але сучасні детергенти краще.

Для видалення з посуду нерозчинних у воді органічних речовин часто
користуються

органічними

розчинниками.

Ефективно

використання

хлороформу.
Для очищення посуду хімічними методами найчастіше застосовують
хромовую суміш, перманганат калію, суміш соляної кислоти і перекису водню,
сірчану кислоту, розчини лугів. Хромова суміш є сильним окислювачем і
використовується для миття посуду, забрудненої відносно невеликими
кількостями речовин, нерозчинних у воді і доступних органічних розчинниках.
При роботі з хромовою сумішшю слід дотримуватися особливої обережності, так
як вона роз'їдає шкіру, пошкоджує одяг.
Крім того, сполуки хрому (IV) отруйні.
Для приготування хромової суміші беруть концентровану сірчану кислоту і додають 5 %
Тонко подрібненого K2Cr2O7, який розчиняють при перемішуванні в фарфоровому посуді. перед
миттям хромової сумішшю посуд споліскують водою, а потім наливають до 2/3 обсягу судини
хромовую суміш і змочують нею стінки. Злив всю суміш назад в посудину, в якому вона зберігається,
промивають посуд теплою водою. Використання хромової суміші в лабораторії органічного синтезу
не дуже ефективно – суміш швидко псується. Ознакою її непридатності для миття служить зміна
кольору від темно-оранжевого до темно-зеленого. Якщо в суміші накопичується багато води, її
ефективність різко падає (така суміш має помаранчевий колір, на дні ємності і іноді на поверхні червоний кристалічний осад).

Після промивання чистою водою посуд слід добре висушити. для швидкої
сушки чистий посуд споліскують ацетоном і сушать за допомогою струменя
теплого повітря на спеціальної сушарці або в сушильній шафі.

ПІДГОТОВКА ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА СКЛАДАННЯ
ЗВІТУ
Для підготовки до лабораторних робіт необхідно виконати домашнє
завдання, яке видає викладач. Підготовка повинна виконуватись за конспектами
лекцій, методичними вказівками або іншою літературою, яку забезпечує
викладач. Домашню роботу слід починати з опрацювання теоретичного
матеріалу і продовжувати конспектуванням методики лабораторної роботи у
лабораторний журнал.

Перед виконанням експериментальної роботи студенти зобов'язані
отримати письмовий допуск у викладача. Для цього необхідно пред'явити
заповнений (методика лабораторної роботи, таблиці перерахунку, розрахункові
формули якщо вони є тощо) лист лабораторного журналу, а також перерахувати
необхідні для виконання практичної роботи реагенти, устаткування і
лабораторний посуд. Також необхідно відповісти на запитання викладача, які
розкриють Ваш рівень опрацювання теоретичного матеріалу.
В процесі виконання практикуму по кожній роботі складається звіт. Він
повинен містити описання результатів роботи, розрахунок результатів та
висновки студента щодо них.
Наявність звіту оцінюється викладачем письмово. Студент одержує
оцінку, яка ставиться викладачем у лабораторний журнал студента та в
лабораторний журнал дисципліни.

ЧАСТИНА 3
ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
Мета практичних занять – ознайомлення студентів з методами досліджень
основних ксенобіотиків харчових продуктів. Ознайомлення студентів з
основними приладами, що застосовуються в лабораторіях олійно-жирової
промисловості, методами пробопідготовки тощо. Ознайомлення студентів з
принципами хроматографічних, спектрографічних, електрохімічних досліджень
тощо.
Для виконання практичних завдань кожен студент одержує від викладача
завдання згідно з табл… результати самостійної роботи необхідно оформити у
вигляді презентації.
Питання, які необхідно розкрити в презентації:
-

шляхи потрапляння ксенобіотику до сировини або харчової

продукції;
-

принцип методу (на чому заснований);

-

послідовність операцій для здійснення аналізу;

-

відбір проб для аналізу;

-

пробопідготовка зразку;

-

методика дослідження;

-

схема пристрою, принцип його роботи (або відео його роботи);

-

як одержується результат аналізу, одиниці вимірювання;

-

допустимі рівні даного ксенобіотику в харчовій продукції.
Таблиця…
Приклади завдань для виконання практичних занять

№ Назва завдання
1

Газова хроматографія

2

Рідинна хроматографія

3

Атомно-абсорбційна спектроскопія

4

Сучасні підходи до титрування. Автоматичні титранти

ФІО студента

5

Вимірювання температури(інфрачервоні, занурювані
термометри, проникаючі та інш.)

6

Детекція трансгенної ДНК (ПЦР)

7

Кількісне визначення токсичних елементів

8

Визначення радіоактивності харчових продуктів

9

Методи визначення вмісту мікотоксинів в харчові
продукції (ВЕЖХ). Афлатоксини.

10 Визначення діоксинів (хроматографія та масспектрометрія)
11 Визначення вмісту поліциклічних ароматичних
вуглеводнів (хроматографія)
12 Визначення вмісту поліциклічних ароматичних
вуглеводнів (спектрофотометрія, електрохімічний)
13 Методи визначення вмісту антибіотиків
14 Визначення вмісту пестицидів (капілярна газова
хроматографія).
15 Визначення вмісту пестицидів (газорідинна
хроматографія).
16 Визначення нітрозосполук. Диметилнітрозамін.
17 Визначення нітрозосполук. Нітрати.
18 Аналіз вмісту барвників.
19 Визначення 3-монохлорпропан-1,2-діолу (3-MCPD)
20 Методи визначення вмісту мікотоксинів в харчові
продукції (ВЕЖХ). Охратоксин А.
21 Визначення поліхлордифенілу.
Основні вимоги до оформлення презентації:
-

єдиний стиль оформлення (малюнки, заголовки, текст повинні бути

виконані з використанням 3-4 основних кольорів);
-

фон слайдів презентації повинен бути однаковим для всіх слайдів. За

винятком випадків, коли якийсь пункт презентації є складним, і для його

розгляду потрібні додаткові слайди, тут може бути використаний інший фон, що
відрізняється від основного;
-

повинна дотримуватися спільний кордон для всіх слайдів, що

входять до складу презентації: ліва, верхня і права кордону по 1,5 см, нижня 1,5-2 см;
-

заголовки кожного пункту плану презентації повинні бути

однакового розміру, накреслення і кольору;
-

поява на слайді картинок, тексту і т.д. не повинно приховувати текст

і картинки, вже присутні на слайді;
-

на слайдах повинні бути тільки тези, короткі пояснення, немає

необхідності набирати весь текст, пам'ятайте: презентація - це Ваш опорний
конспект, в якому повинно бути тільки найосновніше;
-

якщо виникла необхідність помістити на слайд досить великий текст,

то основні пункти в ньому виділяються за допомогою кольору або змінюється
накреслення шрифту;
-

презентація

повинна

бути

наглядною,

тому

використовуйте

картинки, відеосюжети замість тексту. Це робить презентації цікавіше.
Плагіат презентацій категорично заборонений!

