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щодо сучасних методів модифікації жирів, обґрунтування доцільності розробки 
та впровадження нового ефективного каталізатора переетерифікування жирів на 
основі гліцератів лужних металів. На підставі експериментальних досліджень 
доведено високу каталітичну активність гліцератів лужних металів як за зміною 
фізико-хімічних показників, так і триацилгліцерольного складу. Поряд із висо-
кою ефективністю розроблені каталізатори для переетерифікування харчових 
жирів, які відрізняються від промислових більшою безпечністю у використанні, 
подовженим строком придатності, нижчою вартістю.

Представлений матеріал може бути корисним для наукових співробітників 
та фахівців олієжирової, хімічної та інших галузей промисловості.
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Тенденція розвитку виробництва продукції з високою харчовою 
та біологічною цінністю, з покращеними споживчими, технологіч-
ними та смаковими властивостями, з використанням функціональ-
них інгредієнтів є головним із сучасних напрямів удосконалення 
харчових підприємств. При цьому особливу увагу приділено впро-
вадженню технологій, спрямованих на підвищення якості, гаранту-
вання безпечності, збереження природних властивостей харчової 
продукції.

Відомо, що потреби багатьох галузей харчової промисловості у 
жирах із різноманітними фізико-хімічними показниками задоволь-
няють переважно завдяки виробництву модифікованих жирів. 

Як інструмент модифікації харчових жирів особливої уваги за-
слуговує процес переетерифікування. В інших сучасних методах 
модифікації жирів (зокрема фракціювання, гідрування) водночас 
тією чи іншою мірою змінюється жирнокислотний та триацилглі-
церольний склад цих жирів. Особливо це стосується процесу гідру-
вання, використання якого при частковому гідруванні жирів (а це 
найбільш поширений варіант цього процесу) призводить до утво-
рення трансжирних кислот у складі жирів.

Модифікація олій та жирів методом низькотемпературного ката-
літичного переетерифікування вирізняється тим, що не впливає на 
ступінь перетворення жирних кислот та не викликає їх ізомеризації, 
зокрема з утворенням трансізомерів. При цьому повністю зберіга-
ється жирнокислотний склад початкового жиру.

Переетерифікуванням жирів називають обмін радикалів жирних 
кислот (ацильних групп) між складноефірними групуваннями три-
ацилгліцеролів. Переетерифікування являє собою обмін жирнокис-
лотними радикалами усередині однієї і тієї самої молекули триацил-
гліцеролу (внутрішньомолекулярне переетерифікування) або між 
двома триацилгліцеролами (міжмолекулярне переетерифікування). 
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