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2.3.2.	 ІДЕНТИФІКАЦІЯ	ЖИРНИХ	ОЛІЙ	
МЕТОДОМ	ТОНКОШАРОВОЇ	
ХРОМАТОГРАФІЇ

МЕТОД А

Визначення проводять методом тонкошарової хро
матографії (2.2.27).

Випробовуваний розчин. Якщо не зазначено інше, 
близько 20 мг (1 крапля) жирної олії розчиняють у 
3 мл метиленхлориду Р.

Розчин порівняння. Близько 20 мг (1 крапля) кукуру-
дзяної олії Р розчиняють у 3 мл метиленхлориду Р.

Пластинка: як тонкий шар використовують під
хожий октадецилсилільний силікагель для високо
ефективної тонкошарової хроматографії.

Рухома фаза:
— рухома фаза А: ефір Р;
— рухома фаза В: метиленхлорид Р – оцтова кисло-

та льодяна Р – ацетон Р (20:40:50). 

Нанесення: 1 мкл.

Відстань, що має пройти рухома фаза: пластинку 
двічі хроматографують на відстань 0.5 см від лінії 
старту, використовуючи рухому фазу А, потім двічі 
хроматографують на відстань 8 см від лінії старту, 
використовуючи рухому фазу В. 

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обприскують розчином 100 г/л 
фосфорно-молібденової кислоти Р в етанолі (96 %) Р, 
нагрівають при температурі 120 °С протягом 3 хв і 
переглядають при денному світлі. 

Типова хроматограма для ідентифікації жирних 
олій наведена на Рис. 2.3.2.1.

МЕТОД В

Визначення проводять методом тонкошарової хро
матографії (2.2.27). 

Випробовуваний розчин. Якщо не зазначено інше,  
близько 20 мг (1 крапля) жирної олії розчиняють у 
3 мл метиленхлориду Р.

Розчин порівняння. Близько 20 мг (1 крапля) кукуру-
дзяної олії Р розчиняють у 3 мл метиленхлориду Р.

Пластинка: як тонкий шар використовують під
хожий октадецилсилільний силікагель для високо
ефективної тонкошарової хроматографії.

Рухома фаза: метиленхлорид Р – оцтова кислота 
льодяна Р – ацетон Р (20:40:50). 

Нанесення: 1 мкл, смугами 8 мм. Підхожий автома
тичний пристрій може бути використаний.

Відстань, що має пройти рухома фаза: 7 см від лінії 
старту. 

Висушування: на повітрі.

Виявлення: обприскують розчином 100 г/л 
фосфорно-молібденової кислоти Р в етанолі (96 %) Р, 
нагрівають при температурі 120 °С протягом 3 хв і 
переглядають при денному світлі. 

Типова хроматограма для ідентифікації жирних 
олій наведена на Рис. 2.3.2.2.

1 — арахісова олія; 2 — кунжутна олія; 3 — кукурудзяна олія; 4 — рапсова олія; 5 — соєва олія; 6 — рапсова олія (вільна 
від ерукової кислоти); 7 — лляна олія; 8 — маслинова олія; 9 — соняшникова олія; 10 — мигдальна олія; 11 — пшениці 
зародків олія; 12 — огірочника олія; 13 — енотерова олія; 14 — сафлорова олія (тип I); 15 — сафлорова олія (тип II).

Рисунок 2.3.2.1. Типова хроматограма для ідентифікації жирних олій (метод А)
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1 — арахісова олія; 2 — кунжутна олія; 3 — кукурудзяна олія; 4 — рапсова олія; 5 — соєва олія; 6 — рапсова олія (вільна 
від ерукової кислоти); 7 — лляна олія; 8 — маслинова олія; 9 — соняшникова олія; 10 — мигдальна олія; 11 — пшениці 
зародків олія; 12 — огірочника олія; 13 — енотерова олія; 14 — сафлорова олія (тип I); 15 — сафлорова олія (тип II); 
16 — арахісова олія гідрогенізована.

Рисунок 2.3.2.2. Типова хроматограма для ідентифікації жирних олій (метод В)


