
Альманах науки 

 

54 

ХІМІЧНІ НАУКИ 
УДК 547-315 

Веснянка В.М.  

викладач вищої категорії, викладач-методист 

КТБП СНУ імені Лесі Українки 

Осип Ю.Л.  

к. б. н., доцент 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ОЛІЙ НАСІННЯ 

ЦИТРУСОВИХ 
 

Методом вичерпної екстракції н-гексаном у апараті Сокслета було встановлено, що у насіння лимонів містить 

66 % жирної олії, насіння апельсинів – 52 %, насіння мандаринів – 34% та насіння грейпфрутів 25 %. Методом 

високоефективної газорідинної хроматографії встановлено вміст та співвідношення жирних кислот 

досліджуваних олій.  
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Вступ: Цитрусові рослини містять багато 

корисних для людського організму речовин та 

мають чудові смакові якості. Вважається, що 

на плоди цитрусових на світовому ринку 

припадає більше третини всіх споживаних 

свіжих фруктів [1]. Найбільш популярними 

серед цитрусових є апельсини, лимони, 

мандарини та грейпфрути. 

В Україні цитрусові споживаються у 

промислових масштабах. І це не дивно, адже 

ці плоди володіють високим вмістом 

різноманітних біологічно активних речовин, 

фенольних сполук та вітамінів.  

З давніх часів ці фрукти використовували 

при лікуванні різних хвороб. Сьогодні вони є 

традиційним народним засобом, який 

використовується для профілактики і 

лікування авітамінозів, зміцнення імунітету та 

боротьби з різними вірусними захворюваннями. 

Плоди цитрусових багаті сахарозою, 

глюкозою, фруктозою, різноманітними вітамінами 

(С, D, А, В1, В2, РР) і провітамінами (А, Е). За 

вмістом вітаміну С плоди цитрусових значно 

перевершують плоди інших культур. 

Цитрусові є низькокалорійними плодами з 

високим вмістом клітковини та пектинових 

речовин, що надає їм лікувально-профілактичних 

властивостей під час проведення відновлювальних 

заходів шлунково-кишкового тракту. Їх 

використовують для проведення додаткової 

вітамінізації дитячого харчування у 

міжсезонні періоди [2]. 

Актуальність теми: Ефірні олії цитрусових 

досить широко використовуються у 

фармацевтичній, харчовій промисловості та 

медицині [3]. Жирні олії з насіння цих плодів не 

мають широкого розповсюдження, проте, на нашу 

думку, її потенціал, ще повністю не розкритий. 

Порівняння вмісту біологічно активних 

речовин у цитрусових є важливим для більш 

ефективного використання цих плодів. 

Мета дослідження: Отримати та встановити 

жирно кислотний склад олії з насіння лимонів, 

апельсинів, мандаринів та грейпфрутів. 

Об’єкт дослідження: насіння плодів лимонів, 

апельсинів, мандаринів та грейпфрутів. 

Виклад основного матеріалу: Для 

дослідження використовували насіння 

лимонів, апельсинів, мандаринів, грейпфрутів. 

Насіння ізолювали з спілих фруктів, сушили 

протягом місяця у темному місці при 

кімнатній температурі. Сухе насіння 

подрібнювали та використовували для 

отримання жирної олії. 

Олію виекстраговували з сировини у апараті 

Сокслета, до повного обезжирення розчинника 

в екстракційному патроні. Як розчинник 

використовували н-гексан, який відганяли 

методом вакуумної перегонки на водяній бані. 

Отриману олію охолоджували та зважували. 

Встановлено, що насіння лимонів містило 

66 %, насіння апельсинів – 52 %, насіння 

мандаринів – 34%, а насіння грейпфрутів 25 % 

жирної олії. 



№ 6/2 (15) червень 2018 р.  

 

55 

Аналіз жирнокислотного складу 

досліджуваних олій проводили методом 

високоефективної газорідинної хроматографії 

на хроматографі «Кристалл 2000м» з 

капілярною колонкою DB-FFAP (США) та 

полум’яно-іонізаційним детектором відповідно 

до методики наведеної у ГОСТ 30418-96 [4]. 

Для приготування метилових естерів 2 краплі 

жиру розчиняли у 1,9 мл н-гексану. До 

отриманого розчину додавали 0,1 мл натрій 

метилату. Після інтенсивного перемішування 

протягом 2 хвилин реакційну суміш відстоювали 

5 хвилин та фільтрували через паперовий 

фільтр. Отриманий розчин метилових естерів 

аналізували (об’єм проби 1 мкл) на 

хроматографі за умов: температура термостату 

колонки 160-240ºС, температура випаровувача – 

220ºС, температура детектора – 250ºС, 

швидкість потоку газу-носія (азот) – 30-40 мл/хв. 

Результати досліджень жирнокислотного 

складу отриманих олій (у %) представлені у 

таблиці: 

Жирні кислоти/Олія 
Олія з насіння 

лимонів 

Олія з насіння 

апельсинів 

Олія з насіння 

мандаринів 

Олія з насіння 

грейпфрутів 

Пальмітинова С16:0 24,0 39,9 28,8 32,3 

Стеаринова С18:0 2,8 5,0 3,4 2,4 

Олеїнова С18:1 29,0 24,2 22,0 19,6 

Лінолева С18:2 36,4 29,9 43,2 41,1 

Ліноленова С18:3 7,8 1,0 2,7 4,6 

Досліджувані олії мають однаковий якісний 

склад жирних кислот та схоже їх співвідношення, 

що може свідчити про їх спільне походження 

(сімейство Рутових, родина Цитрусові).  

Загалом у жирнокислотному складі усіх 

досліджуваних оліях переважають ненасичені 

жирні кислоти, що представлені олеїновою (ω-

9), лінолевою (ω-6) та ліноленовою кислотами 

(ω-3). Ці кислоти відносять до незамінних, так 

як вони не синтезуються в організмі людини, 

але необхідні для нормального його 

функціонування [5,6]. Вміст лінолевої кислоти 

складає від 29,9 % у олії насіння апельсинів до 

43,2 % у олії насіння мандаринів. Особливо 

цінними вважаються жирні кислоти ω-3, які 

знижують ризик розвитку серцево-судинних 

захворювань [7,8]. Згідно отриманих результатів 

ліноленової кислоти найменше у олій насіння 

апельсинів (близько 1 %) та мандаринів (2,7 %), 

дещо більше її в олії насіння грейпфрута (4,6 %). 

Найбільше ліноленової кислоти міститься в олії 

насіння лимона, де її вміст сягає 7,8 %.  

Висновки: Згідно отриманих даних насіння 

лимонів містить найбільшу кількість жирної 

олії (66 %). Крім того олія насіння лимонів 

містить найбільшу загальну кількість 

ненасичених жирних кислот (76 %) серед всіх 

досліджуваних олій, а вміст ліноленової 

кислоти (ω-3), що вважається найбільш 

цінною, в ній сягає 7,8 %. Тому, на нашу 

думку, ця олія є найбільш перспективною для 

використання у народному господарстві. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА МАСЕЛ СЕМЯН ЦИТРУСОВЫХ 

Методом исчерпывающей экстракции н-гексаном в аппарате Сокслета было установлено, что семена лимонов 

содержат 66% жирного масла, семена апельсинов – 52%, семена мандаринов – 34%, семена грейпфрута 25%. 

Методом высокоэффективной газожидкостной хроматографии установлено содержание и соотношение жирных 

кислот исследуемых масел. 

Ключевые слова: жирные масла, исчерпывающая экстракция, газожидкостная хроматография, жирные кислоты, 

лимоны, апельсины, грейпфруты, мандарины. 

 

STUDY OF FATTY ACID COMPOSITION OF CITRUS SEED OILS 

The method of exhaustive extraction by n-hexane in the Soxhlet apparatus found that lemon seeds contain 66% of fatty oil, 

orange seeds – 52%, mandarin seeds – 34% and grapefruit seeds – 25%. The method of high-performance gas-liquid 

chromatography has established the content and ratio of fatty acids of the oils studied. 

Key words: fatty oils, exhaustive extraction, gas-liquid chromatography, fatty acids, lemons, oranges, grapefruits, mandarins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


