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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жұмыс    беттен, 4 кестеден, 11 суреттен және 72 әдебиет 

көзінен тұрады. 

 

Негізгі сөздер: ӨСІМДІК МАЙЛАРЫ, СОРБЕНТ, МАЙ ҚЫШҚЫЛЫ, 

ҚЫШҚЫЛ САНЫ. 

 

Зерттеу нысандары. Өсімдік майлары (күнбағыс, соя, рапс және жүгері), 

майларды тазарту үшін қолданылатын активтелген  диатомит. 

 

       Зерттеу мақсаты. Адамдардың денсаулығы мен өмір сүру сапасын 

жақсарту үшін транс изомерлері төмен және үйлестірілген май қышқыл 

құрамы бар физикалық араластырылған өсімдік майларын әзірлеу. 

 

Зерттеудің негізгі әдістері. Инфра-қызыл (ИК) спектроскопия, 

рентгенфазалық анализ, флуреценттік анализі, сканерлеуші электрондық 

микроскоп, газ хроматография әдісі қолданды. 

  

 Натижелері. Өсімдік майларының құрамындағы қанықпаған 

қышқылдың пайыздық мөлшері туралы мониторинг жүргізілді. Әртүрлі 

өсімдік майларын активтелген диатомитпен тазарту процесінің оптималды 

жағдайы анықталып, адсорбциялық тазарту процесінде транс-изомерлер 

төмен майлар алынды. Тазартылып алынған өсімдік майларынан, сапасы 

жоғары, тотығуға тұрақты май қышқылы құрамы үйлестірілген өсімдік 

майларын алынды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Дипломная работа содержит    страниц,   4 таблиц,   11 рисунков и из 72   

использованных источников. 

 

Ключевые слова: РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА, СОРБЕНТ, МАСЛЯНАЯ 

КИСЛОТА, КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО. 

 

Объектами исследования. Виды масел (подсолнечное, соевое, рапсовое 

и кукурузное), активированный диатомит для очистки масел.  

 

Целью исследований. Разработка физически смешанных растительных 

масел с низким содержанием транс-изомеров и сбалансированным 

содержанием жирных кислот для улучшения здоровья и качества жизни людей. 

  

Основными методами. Использовали инфракрасную (ИК) 

спектроскопию, рентгенофазовый анализ, флуоресцентный анализ, 

сканирующий электронный микроскоп, газовую хроматографию.  

 

Результаты. Проведен мониторинг процентного содержания 

ненасыщенной кислоты в растительных маслах. Определены оптимальные 

условия процесса очистки различных растительных масел активированным 

диатомитом и получены масла с низким содержанием транс-изомеров в 

процессе адсорбционной очистки. Из очищенных растительных масел были 

получены растительные масла с высоким качеством, устойчивым к окислению 

содержанием жирных кислот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNOTATION 

 

The diploma work contains pages, 4 tables,11 drawings and 72 used sources. 

 

Keywords: VEGATABLE OIL, SORBENT, OIL ACID, ACID NUMBER. 

 

The objects of study. Species of oil (sunflower, soybean, rapeseed and corn), 

activated diatomite for cleaning oil. 

 

The aim of research. Development of physically mixed vegetable oils with a 

low content of trans isomers and a balanced content of fatty acids to improve the 

health and quality of life of people. 

 

The main techniques. Infrared (IR) spectroscopy, X-ray phase analysis, 

fluorescence analysis, scanning electron microscope, gas chromatography were 

used. 

 

The results. The monitoring of the percentage of unsaturated acid in vegetable 

oils was carried out. The optimal conditions for the purification of various vegetable 

oils with activated diatomite were determined, and oils with a low content of trans-

isomers were obtained in the process of adsorption purification. Vegetable oils with 

high quality, oxidation-resistant fatty acid content were obtained from refined 

vegetable oils. 
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КІРІСПЕ 
 

Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Соңғы жылдары дүниежүзіндегі 

зерттеушілер мен тамақ өндірушілердің назары қазіргі заманғы адамның 

тамақтану мәртебесі мен тамақтану құрылымын ескеретін дұрыс тамақтану 

өнімдерінің жаңа буынын құруға бағыт алуда. Қазіргі уақытта май өнеркәсібінің 

алдында өндіріс көлемін қарапайым сандық өсіру арқылы шешілмейтін, бірақ 

сапалы жаңаларын қажет ететін түбегейлі жаңа міндеттер тұр. Маңызды 

міндеттердің бірі мақсаты бойынша функционалдық өнімдерді (дұрыс тамақтану 

өнімдерін), сондай-ақ адам денсаулығын қамтамасыз ететін емдеу-

профилактикалық өнімдерді шығару болып табылады. Отандық және шетелдік 

ғалымдардың зерттеулері өсімдік майларындағы полиқанықпаған май 

қышқылдары адам ағзасы үшін үлкен мәнге ие екенін көрсетеді. Олардың емдік-

профилактикалық әсерлерінің бірегей спектрін қолдану үшін кең ауқымды 

анықтады. Олар жасушалардың өсуі, терінің қалыпты жағдайы, холестерин 

алмасуы және адам ағзасында болатын көптеген басқа процестер үшін қажет.  

Жеке өсімдік майларының құрамында май қышқылдарының құрамы әртүрлі 

болып келеді және көбінесе халық тамақтануда күнбағыс майын тұтынады. 

Бұндай тамақтану рационы ағзаның қажеттілігін қанағаттындырмайды. Ал 

төмен температурада майларды отандық адсорбентермен тазартып транс 

изомерлері төмен майлар алу және араластырылған өсімдік майларының 

(купаждау) тағамдық құндылығы мен биологиялық тиімділігін ескере отырып, 

оларды тек тамақтану үшін ғана емес, сонымен қатар басқа май өнімдерін 

(маргариндер, спредтер, майонездер және т.б.) алу кезінде қолдану өзекті болып 

табылады.  

Жұмыс мақсаты. Адамдардың денсаулығы мен өмір сүру сапасын 

жақсарту үшін транс изомерлері төмен және үйлестірілген май қышқыл 

құрамы бар физикалық араластырылған өсімдік майларын әзірлеу. 

Жұмыстың міндеттері: 

- Өсімдік майларын тазарту үшін диатомит үлгісін активтендіру; 

- Алынған диатомит үлгілерін физика-химиялық тұрғыда анализдеу; 

- Активтелген диатомитмен өсімдік майларын төмен температурада 

адсорбциялық тазарту; 

- Тазартылып алынған майларды физикалық араластыру арқылы май 

қышқылын қалыпқа келтіру; 

- Жеке өсімдік майлары мен аралстырылып алынған өсімдік майларының 

май қышқылының құрамын және негізгі физика-химиялық қасиеттерін 

зерттеу. 

Алынған нәтижелер мен олардың практикалық маңыздылығы: ең 

алдымен, халықаралық стандарт аталабына сай келетін, транс изомерлері төмен, 

жоғары сапалы май өнімдерін алуға қолданылатын сорбенттерді дайындау. 

Сонымен қатар, осы тазартылып алынған өсімдік майларынан, май қышқылы 

үйлестірілген майлар дайындау. Мұндай өнім алу транс изомерлер мөлшері 

жоғары өнімді тұтынудан болатын жүрек-қантамыр патологиясы, онкологиялық 
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аурулар, атеросклероз, қант диабеті және артық салмақ қосу қатерін төмендетіп, 

еліміздің тұрғындарының денсаулығын жақсартуға қол жеткізеді. 

Автордың жеке үлесі: Тәжірибелік бөлімдерді орындап, нәтижесінде  

алынған мәліметтерді қортындылап, талқылауға қатысқан. 

Жұмыс құрылымы. Баспа мәтінінің 52 беттерінде дайындалған осы диплом 

жұмысы үш бөлімнен тұрады – кіріспе, негізгі бөлім және әдебиеттер тізімі. 

Жұмыста 72 әдеби дереккөздерді қолдана отырып теориялық зерттеулер 

көрсетілген, эксперименттік зерттеулер 4 кестемен және 11 суретпен 

түсіндірілген. 
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I ӘДЕБИ ШОЛУ 

1.1 Тағамдық майлардың адам тамақтануындағы рөлі туралы қазіргі 

заманғы идеялар 

Сұйық майлар мен қатты майларды тамақ өндірісінде қасиеттеріне 

байланысты қолданады. Компоненттер өнімге тез қанықтыруға ықпал ететін, 

қандайда бір консистенциясы мен жағымды текстура береді. Өсімдік майлары 

мен қатты майлар тамақ өнімдерінің негізгі құрылымы, адамды энергия 

көздерімен қамтамасыз ететін және қанықпаған май қышқылы, фосфолипид, 

ұшпа органикалық қосылыстар, майда еритін витаминдер (A, E) және стеролдар 

секілді көптеген құнды заттарды жеткізуші болып келеді. Сұйық майлар мен 

қатты майлар парфюмериялық заттарды тасымалдаушы қызметін атқарады [1-

10]. 

Физиологиялық тұрғыдан алғанда, сұйық майлар мен қатты майлар ақуыз, 

көмірсумен қатар адам диетасының маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Оның май қышқылдарының құрамымен және триглицеридтер молекуласындағы 

май қышқылының таралуымен тағамдық құндылығын анықтайды. Май 

қышқылдарының көміртегі тізбегі бойынша ұзындығы, саны және орналасуы әр 

түрлі болады. Оның ішінде қос байланыстар және олардың биологиялық, 

физикалық, химиялық қасиеттерін анықтайтын кеңістік құрамы [7]. 

Организмдегі басты қызметі бойынша, липидтерді келесі топтарға бөлеміз: 

резерв, құрылым және қорғаныс [4, 5]. 

Организм энергияның ең шоғырланған көзі ретінде резервтік липидтерді 

пайдаланады. Ақуыздар мен көмірсулардың тотығу процессіне қарағанда, сұйық 

майлар мен қатты майларды тотығу кезінде энергия 2,5 есе көп бөлінеді. Олар 

адам ағзасында энергиялық қорының 80%-ға жуығын қамтамасыз етеді [1]. 

Негізінде резервтік липидтер триглицеридтермен ұсынылған, бірақ құрамында 

холестерин, майда еритін витаминдер және бөтен майда еритін қоспалар болуы 

мүмкін [7]. 

 Құрылымдық липидтер негізінен организмдегі зат алмасу процестеріне 

қатысады және полиқанықпаған май қышқылдарына бай. Барлық жасушалардың 

мембраналарының икемділікті қандайда бір мөлшерде қамтамасыз етіп, белгілі 

бір ақуыздың жұмыс істеуі үшін, керек матрицаны құрайды.[10] 

Мембраналардың физикалық, физика-химиялық және биологиялық қасиеттері 

мембрананы құрайтын әрбір липидтік топтың май қышқылдарының құрамы мен 

құрылымына өте тәуелді [13].  

Қорғаныштық қызметі липидтердің қарастырылған нысанаға байланысты. 

Жануар мен адамдарда ішкі мүшелерін сыртқы әсерден қорғайды, оларды бір 

орынға бекітеді, жылжып кетуінен, соғудан және үзілуден сақтайды [10]. 

Сұйық майлар мен қатты майларды және май қышқылының жеке топтарды 

адамның тұтыну деңгейін анықтау қажет. Ұлттық ғылым академиясының 

ұсынымдарына сәйкес келетін Ресей ұсынған қоректік заттарды тұтыну 

нормасына сәйкес, күнделікті рациондағы сұйық май мен қатты майдың мөлшері 

жалпы тәуліктік калорияның 30% -ын құрауы керек. Ал адам физикалық 
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белсенділігіне қарай қаныққан және қанықпаған майлардың концентрациясы 

күнделікті рационның жалпы калориясының 10% - ынан аспауы тиіс [14, 15]. 

Қаныққан майларды ағза ең алдымен энергетикалық мақсаттар үшін 

пайдаланады. Ағзаның энергиялық жеткіліксіз қаныққан майды мөлшерден көп 

тұтыну қандағы холестерин мөлшері мен тығыздығы төмен липопротеидті 

холестериннің жоғарылауына әкеледі, және жүрек-қан тамырлары аурулары 

пайда болады [18].  

Қалыпты кезде холестеринді аз мөлшерде қабылдау немесе толық бас тартса 

жағдайды ушықтыруы мүмкін, себебі барлық жасушалық мембраналарды 

қалыптастыруға және ұстауға қатысады, адамда тасымалдау қызметін атқарады. 

Липопротеиннің екі түрімен холестерин тасымалдау мақсатында байланысады. 

Метаболизмінің кез-келген бөліктеріне холестеринді тасымалдау үшін төмен 

тығыздықтағы липопротеидтер (ТТЛП) қолданылады. Жоғары тығыздықтағы 

липопротеид (ЖТЛП) метаболизденбей қалған артық холестериннен құтылу 

мақсатында қажет. Егер ЖТЛП жеткілікті мөлшерде синтезделмесе, онда 

холестеринмен реакция кезінде ТТЛП-дің сәтсіз артық мөлшері артерияларда 

бляшкалар түзеді, нәтижесінде жүрек-қан тамыр ауруының дамуына әкеліп 

соғады [29].  

Жоғары мөлшерде холестерин бүгінгі күні жүрек-қан тамыр ауруының 

негізгі себебі болды, бірақта мүлдем пайдаланбауға да болмайды, ағзадағы 

гормоналды бұзылуларға әкелуі мүмкін [23]. 

Атерогенді (атеросклероз ауруының қалыптасуына әкелетін) липидтің 

деңгейінің жоғарылауына тағамдық қаныққан майлары ықпал етеді: жалпы 

холестерині, ТТЛП холестерині. Зерттеулерде көрсеткендей, қаныққан май 

қышқылдары қысқа (C4, C6) және орташа (C8, C10) тізбекті ұзындығымен қан 

плазмасындағы холестерин деңгейіне әсер етпей, организмге жеңіл сіңетінін 

көруге болады. Олар тез хиломикрон түзусіз ішекте сіңіріледі, портал венасымен 

бауырға түседі, одан кейін шыққан энергиямен тотығады [17]. 

Өсімдік майларында болатын олеин қышқылы резервтікпен, құрылымдық 

липидтердің синтезіне қатыса алады. Қандағы ТТЛП холестеринінің 

төмендеуіне олеин қышқылы бай өсімдік майлары әсер етеді [5]. Қанықпаған май 

қышқылының технологиялық артықшылығы тотығу жылдамдығы төмендігі, осы 

кезде олеин қышқылының липидтінде көп тұқым сорттарын өсіру ауқымы кең 

таралды. Сол себепті фритюр майларын алу кезінде күнбағыстың селекциялы 

жоғары олеинді сорттарынан алынған майлар жиі қолданылады [1, 5]. 
 

1.2 Өсімдік майларының биологиялық тиімділігі 

Биохимиялық және физиологиялық зерттеулер мен жұмыстардың едәуір 

саны тағамдық майлардың ағзаның өмірлік процестерін қамтамасыз етудегі көп 

қырлы рөлін анықтауға арналған [6-11]. Сұйық майлар мен қатты майлардың 

қасиеттері тек май қышқылы мен триглицеридтердің құрамына ғана емес, 

сонымен қатар белгілі функционалды қасиеттері бар биологиялық белсенді 

қосылыстардың (токоферолдар, стеролдар, фосфолипидтер, каротиноидтар және 

т.б.) болуына байланысты. Алайда, бұл өнімдердің тағамдық құндылығының 

негізгі өлшемі олардың май қышқылының құрамы болып табылады. Сондықтан 
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дәстүрлі май өнімін биологиялық тиімділігі жоғары өнімге айналдыру 

кезеңдерінің бірі полиқанықпаған май қышқылдарының (ПҚМҚ) мөлшері мен 

қатынасы бойынша теңдестірілген май негізін таңдау болып табылады [12]. 

Адам тамақтануында полиқанықпаған май қышқылдары ерекше орын алады 

– өсімдік майларындағы ең құнды. Бұл қышқылдар организмде пайда болмайды, 

бірақ оған тек тамақпен бірге енеді. Олардың емдік-профилактикалық 

әсерлерінің бірегей спектрі бар, бұл олардың қолданылу аясын кеңейтеді. 

Ғалымдардың зерттеулері ПҚМҚ жасушалардың өсуі, терінің қалыпты жағдайы, 

холестерин алмасуы үшін қажет, қабыну процестерінің дамуына жол бермейді 

[18]. 

ПҚМҚ жетіспеушілігімен өсу қарқыны және қолайсыз сыртқы және ішкі 

факторларға төзімділік төмендейді, репродуктивті функция тежеледі, 

коронарлық тромбоздың пайда болу үрдісі пайда болады. ПҚМҚ қан 

тамырларының жасушалық қабырғасына қалыпқа келтіретін әсер етеді, оның 

серпімділігін арттырады және өткізгіштігін төмендетеді [19]. 

ПҚМҚ биологиялық белсенді кешендердің құрылымдық элементтері 

ретінде қатысады – фосфолипидтер мен липопротеидтер. ПҚМҚ-жасуша 

мембраналарын, миелин қабықтарын, дәнекер тіндерін және т.б. түзудегі қажетті 

элемент, дененің құрылымдық липидтеріне қажетті май қышқылдарының 

синтезі негізінен ПҚМҚ тағамына байланысты болады. Линолен қышқылының 

биологиялық рөлі - бұл организмде арахидон қышқылының биосинтезінен 

бұрын, бұл өз кезегінде простагландиндердің – тіндік гормондардың пайда 

болуынан бұрын болады [25, 26]. 

Холестерин алмасуында ПҚМҚ-ның маңызды рөлі анықталды. ПҚМҚ 

жеткіліксіз болған кезде холестеринді қаныққан май қышқылдарымен 

этерификациялау жүреді, бұл атеросклеротикалық процестің қалыптасуына 

ықпал етеді. Қанықпаған май қышқылдары холестериннің түзілуін тежеуге 

ықпал етеді және статин класындағы фармацевтика сияқты жұмсақ, бірақ тиімді 

жұмыс істейді, басқа метаболикалық функцияларда айтарлықтай өзгеріс 

тудырмайды [20, 30]. 

Көптеген эпидемиологиялық зерттеулер халықтың ПҚМҚ тұтынуы, қан мен 

бауырдағы холестерин деңгейі және жүректің ишемиялық ауруынан болатын 

өлім-жітім арасында нақты кері байланыс орнатты. Әр түрлі елдерде сау және 

жүректің ишемиялық ауруы бар науқастардың үлкен топтарын тарта отырып 

жүргізілген ұзақ мерзімді (6-12 жыл ішінде) бақылаулар рациондағы ПҚМҚ 

үлесінің қан мен бауырдағы холестерин деңгейіне артуының оң әсерін көрсетті, 

ол бақылау кезінде 13-20% - ға төмендеді [27, 28]. 

Денедегі полиқанықпаған май қышқылдарының әртүрлі функциялары бар. 

Олар ішкі ағзаларды жабатын және қорғайтын май қалыптастыру үшін 

қолданылады. Бөліну арқылы май қышқылдары энергия шығарады. Май 

қышқылдары простагландиндердің, лейкотриендердің және тромбоксандардың 

синтезіне әсер етеді, олар дененің маңызды функцияларын реттейді, мысалы, қан 

қысымы, жеке бұлшықеттердің жиырылуы, дене температурасы, 

тромбоциттердің агрегациясы. Барлық осы функцияларды бақылау үшін 

организм біз тұтынатын тағамдық майлардағы май қышқылдарынан осы ерекше 
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қосылыстарды синтездейді. Осы қосылыстардың әрқайсысы (простагландин, 

лейкотриен немесе тромбоксан) қажетті мөлшерде, қажетті уақытта және қажетті 

жерде шығарылуы керек [18, 31]. 

Денедегі барлық май қышқылдарын синтездеуге болмайды, өйткені олеин 

қышқылында тиісті ферменттердің болмауына байланысты қанықпаған май 

қышқылдарының синтезі үзіледі. Олардың ағзаға енуінің негізгі көзі-өсімдік 

липидтері. Аз мөлшерде олар жануарлардың майларында кездеседі. Организмде 

синтезделмейтін қышқылдарға линол және линолен жатады, сондықтан оларды 

алмастырылмайтын деп атайды [22]. 

ω-6 май қышқылдары тобына кіретін линол қышқылы денеде арахидон 

қышқылының синтезін қамтамасыз етеді. Линол қышқылының қант диабетімен 

ауыратын науқастардың қан сарысуының липидті құрамына оң әсерін көрсететін 

көптеген мәліметтер белгілі. Линол қышқылына бай тағамдарды жүйелі қолдану 

арқылы қан сарысуындағы холестерин мен липидтердің тұрақты төмендеуі 

байқалады [21]. 

Реттеуші функциялары бар және простагландиндер синтезіне қатысатын γ-

линолен қышқылы да осы топқа жатады. Бұл қышқылды диетада қолдану қатерлі 

ісіктердің дамуына жол бермейді, ісікті тамақтандыратын тамырлардың өсуіне 

жол бермейді [31]. 

Адам ағзасында линол қышқылынан γ-линолен қышқылы синтезделеді, ал 

α-линолен қышқылы эйкозапентаен және докозагексаен қышқылдарына айналуы 

мүмкін. ПҚМҚ организмде жасуша мембраналарының липидтік балансына енеді 

және олардың құрылысына қатысады. Липидтер мембраналарының 

құрамындағы май қышқылдарының үштен бірінен көбі 2-6 қос байланысы бар 

20-22 көміртегі атомы бар ПҚМҚ-да болатындығы анықталды, бұл топтағы ең 

көп үлес арахидон қышқылына жатады. Алайда, арахидон қышқылы іс жүзінде 

тамақпен бірге келмейді, ол адам ағзасында линол қышқылынан синтезделіп, в 

дәрумендерімен әрекеттеседі.қалыпты өмір сүру үшін әр адамға күн сайын 2 г 

арахидон қышқылы қажет. Оның кез-келген артық мөлшері өлімге әкелетін 

процестердің барлық сериясын тудырады. Сондықтан оның синтез көзін – линол 

қышқылын линолен қышқылының көмегімен блоктау қажет [37]. 

Соңғы жылдары анықталған эфир май қышқылдарының атерогенді липидті 

қан фракцияларына, лейкотриендер мен тромбоксандардың жасуша 

мембраналарының функцияларына (аққыштығы, өткізгіштігі, инсулин 

рецепторлары және т.б.) кешенді жүйелік әсері диабеттік ангиопатиялардың 

алдын-алу және емдеуде және метаболикалық теңгерімсіздікті диеталық 

түзетуде жаңа перспективалар ашады [33]. 

Α-линолен қышқылы (ω-3 тобы)-ω-6 тобының ұзын тізбекті май 

қышқылдарының ағзасындағы синтездің алғышарты. Олар қалыпты жүрек және 

жүйке қызметін, көру жүйесін, қабыну ауруларының симптомдарын әлсірететін 

қасиеттерге ие. Бұл қанықпаған қышқылдар ағзаға тамақпен бірге келетін 

қатынас одан әрі синтезделетін ω-6 және ω-3 май қышқылдарының ұзын тізбекті 

және көп қанықпаған метаболиттерінің қатынасына айтарлықтай әсер етеді, бұл 

кейбір жағдайларда метаболикалық процестердің қалаусыз бұзылуына әкелуі 

мүмкін. Сондықтан организмдегі липидтердің көптеген функциялары маңызды 
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қышқылдардың тамақпен қамтамасыз етілуіне байланысты [3]. Α-линолен 

қышқылының жүрек аурулары қаупінің деңгейін төмендету қабілеті дәлелденген 

[34] 

Линолен қышқылының жетіспеушілігі нәресте мен қартайғанда айқын 

көрінеді. Ми липидтерінде және көз торында оның метаболитінің 

(докозагексаеной қышқылының) болмауы немесе төмен деңгейі балалардағы 

ақыл-ой қабілеттері мен қабылдаудың қайтымсыз бұзылуына, көру өткірлігінің 

нашарлауына әкеп соғады. Эйкозапентаен қышқылының болмауы немесе 

төмендеуі тромбоксан синтезінің жоғарылауына ықпал етеді, бұл тромбозға 

әкеледі. Бұл қышқылдардың жетіспеушілігі диетаға балық пен теңіз 

жануарларының майларын енгізу арқылы ішінара толтырылуы мүмкін. Алайда, 

диетадағы олардың мөлшерін мөлшерлеу керек, өйткені үлкен дозалар 

полиқанықпаған қышқылдармен жоғары байытылуына байланысты тіндердегі 

липидтердің асқын тотығуының жоғарылауына әкелуі мүмкін [35]. 

ω-3 класты полиқанықпаған май қышқылдарының аллергиялық 

реакцияларына жағымды әсер ететіндігі туралы дәлелдер бар. Бұл май 

қышқылдары арахидон қышқылынан бірқатар қабынуға қарсы биологиялық 

белсенді заттардың (мысалы, Е2 класындағы простагландиндер) түзілуіне 

қатысатын циклооксигеназа ферментінің белсенділігін тежейді. ω-3 класты май 

қышқылдары сонымен қатар арахидон қышқылының өзі линолен қышқылынан 

синтезін тежейді. Е2 класындағы простагландиндер Т2 лимфоциттерін 

белсендіреді және иммуноглобулин Е түзілуін ынталандырады. Сондықтан 

диетада ω-3 май қышқылдарын қолдану аллергиялық қабынудың ауырлығын 

төмендетуі мүмкін [36]. 

Жоғарыда келтірілген деректер диетадағы ПҚМҚ жетіспеушілігін түзету 

қажеттілігін көрсетеді. Осы мақсатта тамақтануға тек науқастарды ғана емес, 

сонымен қатар сау адамдарды да алдын-алу мақсатында жеткілікті мөлшерде 

ПҚМҚ бар өсімдік майының қосымша мөлшерін қосқан жөн. 

Сонымен қатар, полиқанықпаған май қышқылдарын шамадан тыс тұтыну 

организмдегі тотығу процестерінің қарқындылығына теріс әсер етеді, бұл 

липидтердің асқын тотығу өнімдерінің жиналуына әкеледі. Азық-түлікпен бірге 

келетін және организмде пайда болатын ПҚМҚ тотығу өнімдері ондағы 

метаболикалық процестерді бұзады. Сондықтан, бұл қышқылдарды тамақ 

ретінде пайдалану май қышқылдарын радикалды тотығудан қорғайтын барлық 

өсімдік майларына тән токоферолдардың, табиғи антиоксиданттардың жеткілікті 

мөлшерін талап етеді. 1 г ПҚМҚ – ге 0,6 мг токоферолдар түсуі тиіс екендігі 

анықталды, оның үстіне ең белсенді нысандары - α-және γ-токоферолдар [38]. 

Сұйық майлар мен қатты майлардың қасиеттері тек май қышқылы мен 

триглицеридті қосылыстарға ғана емес, сонымен қатар олардағы биологиялық 

белсенді заттардың болуына байланысты екенін атап өткен жөн. Майлардың 

биологиялық пайдалылығында триглицеридтермен бірге жүретін заттар: 

фосфолипидтер, стеролдар, токоферолдар, каротиноидтар, дәрумендер және т.б. 

жоғары тиімділікке ие. Жасуша мембраналарын құрайтын фосфолипидтер 

олардың өткізгіштігі мен жасушалар мен жасушаішілік кеңістік арасындағы зат 

алмасуы үшін маңызды рөл атқарады, майлардың жақсы сіңуіне ықпал етеді [39, 
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40]. Митохондрия мен ядролардың құрамында бола отырып, жасуша 

пролиферациясы мен регенерация процестеріне қатысады. Олардың қатысуымен 

майлар, май қышқылдары және қандағы холестерин тасымалданады [41]. 

Лецитин холестерин алмасуын реттеуге қатысады, холестериннің ағзадан 

шығарылуына ықпал етеді, бауырдағы май алмасуын реттеуде үлкен рөл 

атқарады, өйткені ол гепатоциттерден бейтарап майларды тасымалдауды 

күшейту арқылы бауырды май инфильтрациясынан сақтай отырып, липотропты 

тамақтану факторларына жатады. Құрамында көп мөлшерде лецитин мен оның 

синтезделетін заттары бар тамақ өнімдеріне жұмыртқа, Теңіз балығы, 

тазартылмаған өсімдік майлары, бауыр, сары май, құс еті, сондай-ақ майларды 

тазартуда қайталама шикізат ретінде алынатын және тамақ өнімдерін байыту 

үшін пайдаланылатын фосфатидті концентраттар жатады [42]. 

Өсімдік майларындағы стеролдар (фитостеролдар) көбінесе ситостеринмен 

және D дәрумені прекурсорларымен стигмастеринмен ұсынылған, майлар 

құрамындағы стеролдар холестерин алмасуын қалыпқа келтіреді, холестеринмен 

бірге ерімейтін кешендер түзеді, бұл холестериннің асқазан – ішек жолында 

сіңуіне жол бермейді. Өсімдік майларындағы Холестерин іс жүзінде жоқ. 

Стеролдардың ең көп саны жүгері майында – 0,42–1,38%, күнбағыс майында– 

0,25 – 0,53%, мақта майында– 0,26 - 0,57%, соя майында-0,35-0,40%. Өсімдік 

майларын өңдеу және тазарту кезінде стеролдардың жоғалуын азайтуға 

тырысады [43]. 

Өсімдік майларында кездесетін токоферолдар изомерлердің қатынасына 

байланысты Е дәрумені немесе антиоксиданттық белсенділікке ие [40]. 

Токоферолдардың қазіргі кездегі белгілі изомерлі формаларының ішінде β - 

және γ-токоферолдар тотығуға қарсы белсенділікке ие, ал α – токоферол 

биологиялық белсенділікке ие. Бұл сұйық майлар мен қатты майлардағы тотығу 

процестерін тежеуде тиімді ғана емес, сонымен қатар жасушалар мен тіндердің 

липидтерін шамадан тыс тотығудан қорғайтын негізгі биологиялық 

антиоксиданттардың бірі болып табылады, организмдегі бірқатар процестерді 

реттеуге қатысады [40]. 

Токоферолдар адам мен жануарлар организмдерінде синтезделмейді және 

өсімдіктерден тамақпен бірге келеді. Тағамдық өсімдік майлары-олардың негізгі 

көздерінің бірі. Токоферолдардың ең жоғары концентрациясы жоғары 

қанықпаған майлармен (күнбағыс, соя, рапс) сипатталады [45]. 

Токоферолдардың эпилепсиямен ауыратын науқастарда құрысуға қарсы 

агенттердің тиімділігін арттыру қабілеті белгілі, оларда липидтердің асқын 

тотығу өнімдерінің қан құрамы жоғарылайды. Бұл әсерге токоферолдардың 

антиоксиданттық формалары арқылы қол жеткізіледі [42]. 

Е дәрумені көптеген ақуыздардың синтезін белсендіреді, мысалы, коллаген, 

тегіс контрактілі ақуыздар, қаңқа бұлшықеттері, миокард, шырышты ақуыздар, 

плацента, гормондарды синтездейтін ферменттер [49]. 

Е-витаминдік белсенділігі бар токоферолдар аурудың клиникалық ағымына 

және глаукома кезіндегі метаболикалық көрсеткіштерге әсер етеді. Кейбір 

дерматоздар, псориаз, перифериялық қан тамырларының спазмы үшін Е 

витаминінің тиімділігі туралы деректер бар. Өсімдік майларында токоферолдар 
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негізінен еркін күйде болады, яғни олардың молекулаларының антиоксиданттық 

қасиеттеріне жауап беретін гидроксил топтары этерифицирленбейді [49]. 

Өсімдік майларының оттегімен белсенді әрекеттесетін тағы бір тобы – 

каротиноидтар туралы айту керек. Олардың құрылымының ерекшелігі-

молекулада конъюгацияланған қос байланыстардың ұзын тізбегінің болуы [39]. 

Жұптасқан қос байланыс жүйесінің ерекше қасиеттері каротиноидтардың 

оттегін жинақтауға, оны жасуша мембраналары арқылы өткізуге және жануарлар 

мен өсімдіктер денесінің жасушаларына қажеттілік артқан сайын беруге 

қабілеттілігін анықтайды. Олардың биологиялық функциялары өте алуан түрлі 

және әлі күнге дейін толық анықталмаған [39,49]. 

Оттегі тасымалымен және электрондар мен протондарды жасуша 

мембраналары арқылы тасымалдаумен қатар, адам ағзасындағы көптеген 

метаболикалық процестерге қатысумен қатар, кейбір каротиноидтар 

ультракүлгін сәулелену мен химиялық канцерогендердің рак ісіктерінің дамуына 

әсер етуінде протектор рөлін атқарады. Осыған байланысты ең белсенді β-

каротин болып табылады, ол организмде ішінара А витаминіне айналады, сондай 

– ақ кантаксантин-сәулелену кезінде ісіктің пайда болу қаупін төмендетуде 

тиімді [40, 44].  Β-каротиннің А витаминінің прекурсоры ретіндегі биологиялық 

рөлі, оның визуалды пигменттер мен ретинальды хромофорлардың түзілуіне 

қатысуы белгілі. Каротин операциядан жарты сағат бұрын енгізілген кезде 

ағзаның стресске қарсы қорғаныс реакциясын арттыратыны анықталды [50, 51]. 

Бұрын β-каротин тек А провитамині ретінде қолданылған, бірақ ол 

сүтқоректілердің көбею функциясына белсенді әсер ететін А дәрумені 

белсенділігімен байланысты емес тәуелсіз функцияларға ие [52]. 

β-каротин құрамында оттегі бар қосылыстарды белсенді түрде ұстап қана 

қоймай, антиоксиданттық сипатқа ие, сонымен қатар жасушада өзіндік сүзгі 

рөлін атқара отырып, радиацияны сіңіреді. Жасушаларды зақымданудан сақтай 

отырып, бұл қабыну процестерін емдеуде маңызды болып табылатын 

простагландиннің тіндердегі құрамына әсер етеді [53]. 

Өсімдік майларында Жануарлар майларына қарағанда дәрумендер, 

фосфолипидтер мен стеролдар көп болғандықтан, оларды жеу тағамның 

қорытылуына және организмдегі дұрыс метаболизмге ықпал етеді [43]. 

 

1.3  Өсімдік майларының химиясы 

Өсімдік майы-бұл өсімдік майынан алынатын жоғары май қышқылдарының 

триацилглицериндерінің және олармен байланысты заттардың қоспасы. Негізгі 

ілеспе заттар: фосфолипидтер, май қышқылдары, тозаңданбайтын заттар 

пигменттер және басқалар.  

Өсімдік майының негізін триацилглицериндер құрайды-триатомды 

алкоголь глицерині мен жоғары молекулалық май қышқылдары түзетін 

қосылыстар. Олардың өсімдік майы құрамындағы үлесі 85% - дан 99,99% - ға 

дейін жетуі мүмкін. Триацилглицериндердің құрамына қаныққан май 

қышқылдары (пальмитин, стеарин және басқалары) және қанықпаған (олеин, 

линол және басқалары) кіреді [16]. 
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Өсімдік майларының ілеспе заттары шартты түрде екі топқа бөлінеді: 

біріншісі - пісіп - жетілу кезінде жемістер мен тұқымдарда түзіліп, жиналып, оны 

алу кезінде майға айналатын заттар; екіншісі-қолайсыз сақтау жағдайларының 

нәтижесінде немесе технологиялық факторлардың әсерінен тұқымдар мен 

майларда пайда болатын заттар: майды алу кезінде жоғары температура, ылғал, 

ауа оттегі. 

Заттардың бірінші тобына фосфолипидтер, бос май қышқылдары, шаңсыз 

заттар (токоферолдар және басқа да майда еритін дәрумендер, дәм мен иісті 

анықтайтын заттар, сульфолипидтер, гликолипидтер және басқалар), пигменттер 

(хлорофилл, каротин, ксантофил), балауыздар мен балауыз тәрізді заттар, 

пестицидтердің қалдықтары, микотоксиндер және басқалар кіреді [16]. 

Екінші топтың құрамына тотықтырғыш бүліну өнімдері (оксис 

қосылыстары, альдегидтер, кетондар, төмен молекулалы май қышқылдары және 

басқалары) және триацилглицериндердің және олармен бірге жүретін заттардың 

(май қышқылдары, полимерлеу өнімдері және басқалары) термиялық және 

гидролитикалық түрлену өнімдері кіреді [16]. 

Ілеспе заттардың негізгі компоненттері-құрамында фосфор бар қосылыстар 

(фосфолипидтер). Олардың май құрамындағы мөлшері 0,2% - дан 4,5% - ға дейін 

болуы мүмкін. Бос май қышқылдары триацилглицериндердің гидролизі 

процесінде ферментативті емес немесе гидролитикалық ферменттердің (липаза, 

фосфолипаз) әсерінен судың қатысуымен түзіледі. Бос май қышқылдарының 

құрамының жоғарылауы өсімдік майының сапасының нашарлауын көрсетеді. 

Тозаңданбайтын заттар фракциясының негізгі бөлігі биологиялық белсенді 

қосылыстардан тұрады: токоферолдар, стеролдар. Шаңданбайтын заттардың 

құрамы 0,1% - дан 2% - ға дейін ауытқуы мүмкін. Пигменттер алынған майдың 

түсін анықтайды [16]. 

Балауыздар негізінен тұқым қабығында (қабығында) локализацияланған 

және май алу кезінде ішінара майға ауысады. Температураның төмендеуімен 

олардың майдағы ерігіштігі төмендейді, бұл майлардың бұлдырлануына және 

ұзақ уақыт сақтау кезінде тығыз ақ тұнба пайда болуына әкеледі. 

Тозаңданбайтын топтың жалпы заттарымен қатар тұқымдарда осы майлы 

өсімдікке тән қосылыстар болуы мүмкін, мысалы: госсипол және оның 

туындылары — мақта майында; изотиацианаттар, эрук қышқылы - қырыққабат 

тұқымының майында (рапс, рапс) [16]. 

 

 

1.4  Майлардың тотығуға тұрақтылығын анықтайтын факторлар 

Жоғарыда айтылғандай, майлар адам рационының ажырамас бөлігі болып 

табылады, полиқанықпаған май қышқылдарының, фосфолипидтердің және 

майда еритін дәрумендердің көзі болып табылады. Бірақ олар адамды 

энергиямен және пластикалық заттармен қамтамасыз етудегі рөлін тек 

қышқылданбаған түрінде қолданғанда орындайды. 

Бүкілресейлік май ғылыми - зерттеу институты (бмғзи), с-Пб жасаған 

жұмыстарда бөлме температурасында кейбір Өсімдік майларының тотығу 

кинетикасы, сондай-ақ линолен, линол және олеин топтарының майларына 
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жататын тағамдық зығыр, күнбағыс дәстүрлі және күнбағыс жоғары солеин 

майларының тотығуының температураға тәуелділігі егжей-тегжейлі зерттелген 

[45-48]. 

Өсімдік майлары, кез-келген табиғи өнім сияқты, әртүрлі кластарға жататын 

заттардың күрделі қоспасы болып табылады. Олардың тотығу процесінде макро-

және микрокомпоненттер қатысатын көптеген қатар - параллель реакциялар 

жүреді [47].  "Пероксид саны" көрсеткіші бойынша майлардың тотығу 

кинетикасын талдау эксперименттің соңына қарай зығыр, күнбағыс дәстүрлі 

және күнбағыс жоғары солеин майларында пероксид қосылыстарының 

жинақталуының орташа жылдамдығының арақатынасы 54:43:1 құрады, яғни 

олардың қанықпау дәрежесіне пропорционал болды, ал "Анизидин сандарының"  

өсу қарқыны 50:1:1 [47]. Авторлар [48]  α-β-қанықпаған альдегидтер сияқты 

кейбір қайталама тотығу өнімдері канцерогендік қасиетке ие және басқа улы 

заттармен қатар көптеген аурулардың ықтимал себебі ретінде қарастырылады. 

Авторлар [48] А.С.-ны тағамға арналған жоғары тұзды зығыр майының 

нормативтік көрсеткіші ретінде енгізуді, сонымен қатар оның жарамдылық 

мерзімін анықтаудың жедел әдістерін жасау кезінде ескеруді ұсынады. 

Тотығу өнімдері иіс пен дәмнің нашарлауы салдарынан органолептикалық 

бағалауды, сондай-ақ пайдалы заттардың құрамы мен адам денсаулығына 

зиянды заттардың пайда болуының төмендеуіне байланысты тағамдық 

құндылығын төмендетеді. Липидтердің тотығуы тізбекті еркін радикалды 

реакцияларға негізделген. Өсімдік майларының тотығу жылдамдығы сыртқы 

факторларға да (температура, оттегінің парциалды қысымы, жарық және т.б.) 

және биохимиялық құрамға да байланысты [49]. 

Маңызды полиқанықпаған май қышқылдарының тотығу өнімдерін жеу 

қабақтың ауыр ауруларын тудырады. Сондықтан ФАО / ДДҰ қазіргі уақытта 

өсімдік майларындағы тотығу өнімдерінің құрамын одан әрі төмендету бойынша 

ғылыми зерттеулер мен технологиялық зерттеулерге жәрдемдеседі. [54]. 

Линол қышқылынан R-еркін радикалдың түзілуі оның оттегі 

молекуласындағы байланысты үзуге және май қышқылдарын цис - 

трансформацияға айналдыруға жеткілікті энергияның жиналуымен жүретіні 

көрсетілген. Энергияның жинақталуы үнемі өсіп келе жатқан көлемде жүреді 

және біртекті катализатор ROO радикалы болып табылатын автокаталитикалық 

процестің жүруін қамтамасыз етеді [54]. 

Майларды ауадағы оттегімен тотықтыру бірнеше кезеңнен тұратын күрделі 

тізбекті процесс болып табылады: басталу кезеңі, индукция, экспоненциалды 

және тізбектің үзілуі. Тотығу жылдамдығына майдың қанықпау дәрежесімен 

қатар температура, қысым, оттегінің болуы, прооксиданттар мен 

антиоксиданттар әсер етеді. Тотығу процесінің басталуы кезінде темір иондары 

тізбекті тасымалдаушы радикалдардың пайда болуына белсенді ықпал етеді. 

Радикалдардың белгілі бір концентрациясына жеткенде индукциялық кезең 

басталады, ол қайталанатын сілтемелерден тұрады және жылдамдығы 

токоферолдармен реттеледі. Бұл кезеңнің ерекшелігі-радикалдың 

прекурсорынан туындаған триацилглицеролдың жойылуы, альдегид, 
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гидропероксидтер, глицерин альдегид туындылары және екі бос май 

қышқылдары [55]. 

Тотығу кезінде пайда болатын бос радикалдар липидтер, ақуыздар, ДНҚ 

және т.б. молекулаларына зақым келтіріп, жасуша компоненттеріне шабуыл 

жасайды, аурулардың дамуына қатысады. (атеросклероз, қатерлі ісік, бауырдың 

зақымдануы және т. б.) [39]. 

Майларды тотығудан қорғау үшін олардың құрамында әртүрлі 

антиоксиданттар бар, олардың рөлі тотығуды кешіктіру немесе тежеу болып 

табылады. 

Табиғи антиоксиданттардың ішінде тағамдық өсімдік майларында: фенолды 

қосылыстар (токоферолдар, токотриенолдар, полифенолдар, фенол 

қышқылдары, лигнандар), көмірсутектер (каротин, мүмкін сквален), стероидты 

спирттер (дезметилстеролдар, метилстеролдар, тритерпен спирттері) [49] бар. 

Еркін радикалдармен әрекеттесетін антиоксиданттар сутекті береді және 

қалпына келтіру әлеуеті төмен салыстырмалы түрде тұрақты радикалдарға 

айналады. Мұндай антиоксиданттарға токоферолдар, бутилокситолуол, 

бутилоксианузол, третбутил гидрохинон, пропилгаллаттар, флавоноидтар және 

фенол қышқылдары, убихинон (коэнзим Q), каротиноидтар, аскорбин қышқылы 

және амин қышқылдары мысал бола алады [55]. 

Дәстүрлі түрде құрамында майы бар өнімдерді өндірушілер оларға 

фенолдардың туындылары болып табылатын жасанды антиоксиданттарды 

қосады: бутил(гидр)оксианизол (БОА, Е 320), бутил(гидр)окситолуол (БОТ, Е 

321), натрий изоаскорбат (Е 316), өт қышқылының эфирлері (Е 310 ... E 313) және 

т.б. бұл қосылыстардың құны төмен, қол жетімді, салыстырмалы түрде тиімді, 

бірақ биологиялық белсенділігі жоқ және адам ағзасына канцерогендік әсер етуі 

мүмкін [56]. 

Полиқанықпаған қышқылдардың көп мөлшері бар майларды тотығудан 

қорғау бірқатар технологиялық әдістердің көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Майларды инертті газдармен оларды алу және сақтау процесінде оттегімен 

жанасудан, сондай – ақ майға тотығу процесінің ингибиторларын-табиғи немесе 

синтетикалық антиоксиданттарды және олардың синергистермен қоспаларын 

қосымша енгізу арқылы тиімді қорғау. Синергетиктер ретінде лимон, аскорбин 

қышқылы, аскорбил пальмитаты, лецитин жиі қолданылады. 

Антиоксиданттардың әсерін күшейтетін синергетиктердің рөлі тотығу 

катализаторы болып табылатын металдарды блоктау болып табылады [3, 39]. 

Зерттеулер мен практикалық тәжірибе көрсеткендей, дезодорация кезіндегі 

жоғары температура (246-254°c) майдың сапасына зиянды әсер етеді. 

Энергетикалық әсер соншалықты күшті, олар май қышқылдарының 

радикалдарындағы көміртек атомдары арасындағы байланысқа төтеп бере 

алмайды, олардың көмірсутектер тізбегі бойымен көші-қоны, позициялық 

изомерлер, диендер, триендер пайда болады, сонымен қатар радикалдардың 

кеңістіктік конфигурациясының өзгеруі трансизомерлер түзеді. Сонымен қатар, 

Жоғары температуралы дистилляцияны тазарту кезінде майдың тотығуы 

тездетіледі, тек химиялық көрсеткіштер мен оның құрамы ғана емес, сонымен 

қатар тығыздығы мен тұтқырлығы сияқты физикалық көрсеткіштер де өзгереді, 
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яғни. Осылайша, иіссіздендірілген майды сапасы төмен өнім деп санауға болады 

[57]. 

Сонымен бірге, БМҒЗИ жұмыстарында [46,47] өсімдік майларының тотығу 

жылдамдығының температуралық тәуелділігін зерттеу нәтижелері бойынша 

олардың оксистабильділігіне қол жеткізу үшін ұсынымдар ретінде зығыр майы 

үшін – 60°с, күнбағыс майы үшін – 80°с температуралық режимді шектеу 

ұсынылады, өйткені температураның одан әрі жоғарылауы қайталама тотығу 

өнімдерінің түзілу жылдамдығының артуына байланысты Тұтынушылық 

қасиеттердің нашарлауына әкеледі. 

Сондықтан, өнімнің сапасы тұрғысынан ең оңтайлы шешім-бұл жоғары 

температурада өңделмеген майларды өндіру кезеңінде де, тазарту кезінде де 

қолдану, мысалы, қауіпсіздік талаптарына сәйкес келген жағдайда шикізаттан 

тазартылмаған немесе оқшауланған. 

Қорытындылай келе, майлар, әсіресе өсімдік майлары, жоғары тағамдық 

және энергетикалық құндылықтармен қатар функционалдылыққа ие деп айта 

аламыз. Олардың функционалды мақсатын анықтайтын факторларға әртүрлі 

органдар мен жүйелердің функционалды жағдайын өзгерте алатын, бірқатар 

аурулардың дамуына жол бермейтін және дененің жалпы сауығуына ықпал 

ететін полиқанықпаған май қышқылдарының жоғары концентрациясы жатады 

[58]. 

Осылайша, тағамдық майлар мен әртүрлі мақсаттағы майларды өндірудің 

негізгі міндеті, технологиялық талаптарды орындаумен қатар, олардың 

биологиялық қасиеттері мен организмдегі метаболизмін ескере отырып, 

толыққанды, жоғары сапалы май өнімдерін жасау болып табылады. 

Соңғы жылдары май өнімдерін, атап айтқанда өсімдік майларын, 

маргариндерді, аспаздық, кондитерлік және наубайханалық майларды өндіруге 

баса назар аудару оның энергия көзі және липидті табиғаттың маңызды 

биологиялық белсенді заттарының тасымалдаушысы ретінде ғана емес, сонымен 

қатар бірқатар тамақ өнімдерінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде де 

маңыздылығын көрсетеді [59]. 

Рационалды тамақтану саласындағы зерттеулер май қышқылдарының 

оңтайлы қатынасы бар теңдестірілген май өнімдерін, сонымен бірге тотығу 

процестеріне жоғары қарсылыққа ие биологиялық белсенді заттар кешенін 

дамытуға бағытталған. Биологиялық тұрғыдан толыққанды майды іздеу аралас 

май өнімдерінің пайда болуына әкелді: маргариндер, қысқартулар, спредтер, 

гидрогенизацияның технологиялық әдісін қолдана отырып дайындалған 

аспаздық мақсаттар үшін май қоспалары, нәтижесінде май қышқылдарының 

трансизомерлері пайда болады [24]. 

 

 

1.5  Май қоспаларындағы май қышқыл құрамын оңтайландыру 

әдістері    

Қазіргі жағдайда ағзаның жұмыс қабілеттілігін сақтау үшін ағзаға қоректік 

заттардың түсу деңгейін реттеу өте маңызды. Бұл аспект бойынша диетадағы 



21  

алмастырылмайтын қоректік заттардың жетіспеушілігін толтыру мәселесі өзекті 

болып табылады [32].  

Биохимиялық және физиологиялық зерттеулер мен жұмыстардың едәуір 

бөлігі диеталық майлардың ағзаның өмірлік процестерін қамтамасыз етудегі 

рөлін анықтауға арналған. Сонымен қатар, бұл өнімдердің тағамдық 

құндылығының негізгі өлшемі биологиялық тиімділік көрсеткіші болып 

табылады. Биологиялық тиімділік-тамақ өнімдерінің май компоненттерінің 

сапалық және сандық құрамын көрсететін сапа көрсеткіші. 

Дәстүрлі май өнімін биологиялық тиімділігі жоғары өнімге айналдырудың 

кезеңдерінің бірі-май негізін ПҚМҚ мөлшері мен қатынасы бойынша 

теңдестірілген таңдау арқылы май фазасының құрамын өзгерту. Бұл жағдайда 

дайын өнімнің құрамында қосымша физиологиялық функционалды 

ингредиенттер (дәрумендер, фосфолипидтер, стеролдар) болуы керек және 

жақсы органолептикалық қасиеттерге ие болуы керек [61, 62]. 

Қазіргі заманғы үрдістердің бірі - тұтынушылар көбінесе "ыңғайлы" 

тағамның пайдасына таңдау жасайды, бірақ сонымен бірге өнімнің сапасын 

үнемдеуді қаламайды. Дұрыс және қауіпсіз тамақтану-бұл тұтынушы үшін басты 

мәселе. Қосымша пайдалы қасиеттері бар тамақ өнімдерін тұтынуға көп көңіл 

бөлінді [60]. 

Май қышқылының құрамын өзгерту қажеттілігінің тағы бір себебі-май 

қышқылдарының трансизомерлері жоқ май өнімдерінің дамуы, олардың 

тұтынылуы денсаулыққа қауіпті фактор болып табылады. Бұл мәселенің шешімі 

дәстүрлі технология бойынша гидрогенделген майларды-транс май 

қышқылдарының негізгі көздерін табиғи қатты консистенциялы өсімдік 

майларына ауыстырумен байланысты [63]. 

Отандық және шетелдік ғалымдардың зерттеулері құрамында ПҚМҚ бар 

өсімдік майлары жасушалардың өсуіне, терінің қалыпты күйіне, холестерин 

алмасуына және денеде жүретін көптеген басқа процестерге қажет маңызды 

қоректік компоненттердің бірі екенін көрсетеді. Дененің қорғаныс 

механизмдеріне қатысты полиқанықпаған май қышқылдарының 

ынталандырушы рөлі анықталды [66]. 

ПҚМҚ ағзаға әртүрлі мөлшерде тамақтану рационымен ене алады, бірақ 

олардың биологиялық әсерін жүзеге асыру тек ω-3 және ω-6 май 

қышқылдарының белгілі бір арақатынасын ескере отырып мүмкін болады. 

Cалауатты адамның диетасындағы ω-6:ω-3 қатынасы 10:1 болуы керек, ал емдік 

тамақтану үшін – 3:1-ден 5:1-ге дейін [15]. 

Халықтың ПҚМҚ жеткіліксіз алу проблемаларын шешу үшін ағзаны 

олардың оңтайлы арақатынасымен эссенциалдық қышқылдармен қамтамасыз 

ету жолдары әзірленді [63, 67]: 

- гендік инженерия тәсілдерін қолданбай түрлендірілген майлы 

дақылдарды селекциялық әдістермен өсіру; 

- берілген типтегі майлар өндіретін өсімдіктерді жасау үшін гендік 

инженерия әдістерін қолдану; 

- дәстүрлі емес майлы шикізатты пайдалану; 

- переэтерификацияны қолдану; 
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- қоректендіруде ω - 3- ПҚМҚ (зығыр, арыш майы)көп мөлшердегі майлар 

үлесінің артуы; 

- тамақтануда пмжк ω-3 мөлшері жоғары (30% - ға дейін) майлы 

препараттар мен ұнтақтар түріндегі биологиялық белсенді қоспаларды қолдану; 

- қажетті құрамы және ω-6 және ω-3 қышқылдарының қатынасы бар 

араластырылған өсімдік майларын алу және қолдану. 

Құрамында биологиялық белсенді қоспалар мен дәрілік препараттар бар 

ПҚМҚ жеткіліксіздігін түзету үшін Өсімдік майларын қолданудың 

артықшылығы өсімдік майлары дәстүрлі Тамақ өнімдері болып табылады, ағзада 

асқынулар мен жағымсыз реакциялар бермейді, сондай-ақ халықтың аз 

қамтылған топтары үшін маңызды биологиялық белсенді қоспаларға қарағанда 

едәуір арзан [60, 68]. 

Жеке өсімдік майлары мамандар ұсынған ω-6 және ω-3 май 

қышқылдарының қатынасын қамтамасыз етпейді, сондықтан Өсімдік майларын 

араластыру технологиясы әртүрлі май қышқылдарының берілген қатынасына 

қол жеткізудің тиімді технологиялық әдісі болып табылады. Бұл бағыт үлкен 

қаржылық салымдарды, күрделі жабдықты және уақытты қажет етпейді, 

сондықтан май қышқылдарының оңтайлы немесе жақсартылған құрамы бар 

аралас тазартылған және тазартылмаған майларды алудың технологиялық 

негіздерін әзірлеу ең перспективалы және өзекті болып табылады [65]. 

Мұндай өнімдерді алу үшін линол және линолен қышқылдарының қажетті 

арақатынасын қалыптастыратын базистік майлардың кемінде екі түрі 

пайдаланылуы тиіс. Линол қышқылына деген қажеттілік белгілі бір дәрежеде 

күнбағыс, соя, жүгері және т.б. сияқты майларды тұтыну арқылы 

қанағаттандырылады, бірақ аталған май түрлері терең тазартудан өтеді және 

тазарту процесінде олардан барлық биологиялық белсенді заттар алынып 

тасталады. Нәтижесінде, функционалды тамақ өнімдерін алу үшін мұндай 

майларды қолдану жеткіліксіз және тазартылмаған өсімдік майларын, оның 

ішінде қосымша биологиялық құндылығы бар суық престерді қолдану тиімді 

[62]. 

Қазіргі уақытта майларды араластыру үшін дәстүрлі емес шикізат (асқабақ, 

қарбыз, сүт ошаған, амарант және т.б.) қолданылады, ол тағамдық 

құндылықтармен қатар биологиялық белсенді және фармакологиялық 

қасиеттерге ие. Линолен қышқылының көп мөлшері бар қарасора мен арыш 

жеуге арналған майлардың өндірісі жандануда. Өсімдік майларының мұндай 

қоспалары ағзаның күнделікті қажеттілігін тек ПҚМҚ -да ғана емес, сонымен 

қатар Е дәруменінде және оның табиғи формаларында да қамтамасыз етуі керек 

[68]. 

Мұндай майларды бөлу технологиялары пайдаланылатын шикізаттың 

ерекшеліктерін және ондағы биологиялық белсенді компоненттердің құрамын 

ескеретін өндірістің шағын көлемін және арнайы әзірленген технологиялық 

шешімдерді болжайды [64]. 

Өсімдік майларынан жасалған купаждарды жасау үшін өндірісте ең 

қолжетімді, технологиялық жағынан ыңғайлы және кеңінен тұтынылатын 

өсімдік майларын пайдалану ұсынылады [67]. 
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Ресейде күнбағыс майы нарықтың көп бөлігін алатыны белгілі. Алайда, 

оның құрамында қанықпаған маңызды май қышқылдарының мөлшері аз (атап 

айтқанда линолен). Сондықтан, күнбағыс майын "модернизациялау" міндеті 

бастапқыда өте қарапайым болып көрінді – түпнұсқа күнбағыс майын линолен 

қышқылы бар майлармен араластырған кезде қоспаның май қышқылының 

құрамы жақсарады. Екінші жағынан, Демиург жүргізген маркетингтік 

зерттеулер тұтынушы күнбағыс майының дәмін "дұрыс" деп санайтынын 

көрсетті. Сондықтан, араласқан майдың дәмі күнбағыс майының дәмінен 

айтарлықтай айырмашылығы болмауы керек. Бұл фактіні қоспаларды дайындау 

кезінде ескеру керек [66]. 

Алайда, араласқан майларды әзірлеу және қолдану мәселелерінде бәрі 

анық емес. Мысалы, май қоспасының тотығу процестеріне төзімділігін зерттеу 

нәтижелері араласқан майлардың тұрақтылығы әр майға қарағанда төмен болуы 

мүмкін екенін көрсетті. Бірақ тотығу процесін тұрақтандыру үшін Е дәрумені 

мен β-каротинді (синтетикалық және микробиологиялық) бөлісу туралы 

нәтижелер алынды, яғни майлардың тотығуға төзімділігін арттыру үшін шаралар 

әзірлеу қажет [17]. 

Қазіргі уақытта Азық-түлік рецептерін оңтайландыру бағдарламаларын 

құрастырудың көптеген әдістері әзірленді, бірақ біздің ойымызша, тамақ 

өнімдерін, әсіресе арнайы және функционалды мақсаттағы дизайнға заманауи 

көзқарас аясында олардың бірқатар кемшіліктері бар. 

Мысалы, [62] жұмысында өсімдік майларының үш компонентті 

қоспаларын оңтайландыру: 

- купаждың компоненттері ретінде майдың белгілі бір түрлері ғана таңдап 

алынды; 

- барлық әдіс қарапайым сызықтық теңдеулерге негізделген; 

- оңтайландыру мәселесінің нақты математикалық моделі жоқ, 

оңтайландыру шарттары аналитикалық түрде көрсетілмейді; 

- оңтайлылықты таңдау шарттары анық емес; 

- жоғарыда келтірілген есептеулер олардың үшеуінің тек бір айнымалысын 

есептеуге мүмкіндік береді. 

Жұмыста ұсынылған араластырылған майлардың рецептураларын 

оңтайландыру тәсілі [53] тұрақты коэффициенттері бар сызықтық теңдеулер 

жүйесін құру арқылы есептерді шешуді көздейді. Рецепттерді оңтайландырудың 

ерекшелігі – автордың шектеуші қышқылдардың бірі-олеин 50%, линол 20% 

және линолен 10% бойынша есептеулер жүргізу туралы ұсынысы. Қазіргі 

уақытта оңтайландыру процесі кем дегенде барлық үш қышқылда жүруі керек. 

Май қоспаларын оңтайландырудың тағы бір бағдарламасының кемшілігі  

[69] авторлардың маңызды МҚ қатынасын тек 10:1-ге шектеу туралы ұсынысы 

болып табылады, ал тамақтану ғылымының қазіргі заманғы идеяларының 

талаптарын ескере отырып, ω-6 және ω-3 май қышқылдарының қатынасын 3:1 

және тіпті 2:1 деңгейінде оңтайландыру ұсынылады. Ұсынылған рецепттерде 

25% соя майы бар, ол аталған майдың ерекше дәмі мен иісіне байланысты 

ұсынылмайды. Авторлар ω-6 және ω-3 май қышқылдарының (5:1 немесе 6:1) 

басқа қатынасы бар формулаларды бермеген. Зертханалық зерттеулер 
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көрсеткендей, жасалған май қоспалары қателіктің үлкен пайызына ие [69]. 

Есептеулер 10% - дан астам қателікпен жүзеге асырылады, бұл ұсынылған 

бағдарламаны іске асыру кезінде маңызды май қышқылдарының жоспарланған 

арақатынасының өзгеруіне әкеледі. 

[70] емдік салат майларын жасау жұмысында шикізатты таңдау тек 

бастапқы майлардың органолептикалық сипаттамаларын ескере отырып жүзеге 

асырылады, ал автор дайындалған рецепт бойынша дайын қоспаның емдік 

қасиеттері туралы мәлімдейді. 

Өсімдік майлары мен майларының қоспаларын есептеуді оңтайландырудың 

тағы бір әдісі белгілі [71], онда ҚМҚ, ПҚМҚ, МҚМҚ пайызы ескеріледі, бірақ 

маңызды май қышқылдарының қатынасы кіріс ретінде ескерілмейді, осы 

бағдарламаны қолдана отырып есептегеннен кейін қатынас талап етілгенге 

жақын болады. 

Сызықтық бағдарламалау әдісімен оңтайландыру мәселесін шешуге 

негізделген үш компонентті май қоспаларын жасау технологиясы белгілі [72]. 

Бұл әдістің кемшілігі-мәселені жеке теңдеулердің көмегімен шешу; осы әдіспен 

тек үш компонентті қоспаларды есептеуге болады. 

Рецепттерді оңтайландыру және ең жаңа жоғары сапалы өнімдерді жасау 

үшін жаңа түпнұсқа компьютерлік бағдарламаны құру қажет екені анық. 
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II ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ 

2.1 Сорбенттерді дайындау  

2.1.1. Сорбенттердің сипаттамаларын анықтау  

Диатомитті қышқылмен өңдеу концентрациядағы (5,0 М) 500 мл күкірт 

қышқылы ерітінділеріне 50 г диатомит қосу және кері тоңазытқышпен 

жабдықталған дөңгелек түбі бар колбада 300 К температурада 2 сағат бойы 

рефлюксациялау арқылы жүзеге асырылды. Тұз қышқылына қарағанда күкірт 

қышқылына артықшылық берілді, өйткені соңғысымен хлорланған қалдықтар 

фотодеградация кезінде тұрақты органикалық ластаушылармен улы диоксиндер 

түзе алады. Диатомит сүзілді, содан кейін кез келген жұмсалмаған қышқылды 

кетіру үшін тазартылған сумен бірнеше рет жуылды және сипаттамаларға дейін 

түні бойы 373 К пеште кептірілді.  

 

2.1.2. Инфра-қызыл (ИК) спектроскопия 

Үлгілердің ИК спектрлері ажыратымдылығы 4 см−1 және сканерлеу саны 4-

ке тең Фурье түрлендіру инфрақызыл (FTIR) спектрофотометрі (Perkin Elmer 

2000) арқылы алынды. Спектрлік зерттеу 4000–400 см–1 диапазонында 

кеңейтілді. Талдау 10 кПа қысымды қолдану арқылы гидравликалық престі 

қолданып дайындалған 1% үлгідегі KBr түйіршіктеріне трансмиссия арқылы 

жасалды. 

 

2.1.3. Рентгенфазалық анализ 

XRD сынағы мыс табақшасы (Cu Ka, λ = 0,15406 нм, жұмыс кернеуі 40 КВ, 

ток 40 мА) пайдаланатын құралда (Brooker, D8 ADVANCE) жүргізілді. 

Сканерлеу диапазоны 10°−80° және жылдамдығы 10°/мин болды. 

 

2.1.4. Сканерлеуші электрондық микроскоп 

Микроқұрылым сканерлеуші электронды микроскоп (SEM) және энергия 

дисперсиялық спектрометрі (EDS) (TM3030 plus, Хитачи, Жапония) арқылы 

талданды. 

 

2.1.5. Элементтік анализ 

Шикізаттың химиялық құрамы экспозиция уақыты үшін 50 кВ, 400 мкА, 

нүкте 25 мкм және 20 секундта жұмыс істейтін дәйекті рентгенді 

флуоресценциялық спектрометрмен (XRF M4 Tornado, Bruker, Германия) 

анықталды. 

 

2.1.6. Сорбенттің кеуекті құрамын анықтау 

Көрінетін кеуектілік пен кеуек өлшемдерінің таралуы (орташа кеуек 

диаметрі) сынапты порозиметрмен (AutoPore IV 9500, Micromeritics, АҚШ) 

өлшенді. 
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2.2. Өсімдік майларының анализдері 

 

Осы жұмыста зерттеуге рапс, күнбағыс, зығыр майлары қолданылды.  

 

2.2.1. Газ хроматографиялық әдіс 

 

Өсімдік майларының май қышқылы құрамы газ хроматографиялық әдіспен 

анықталды. Реакция өнімдері Томпсон әдісіне сәйкес метанолды негізбен 

(натрий метоксиді) олардың метил эфирлеріне айналдырылды және 5890 

сериялы II газ хроматографында (Hewlett-Packard, Пало Альто, CA) талданды. 

Газ хроматографиясын бөлу BPX70 капиллярлық колоннасында орындалды 

(SGE, Мельбурн, Австралия, 100м×0,25мм i.d×0,25 м үлбір қалыңдығы). бөлу 

режимі және анықтау (жалынды-ионизация) 250◦C температурада орындалды. 

Пештің температурасы 1 минут бойы 60◦С изотермиялық болды, 10◦C мин−1 

температурада 190◦С дейін көтерілді 190◦C температурада 15 мин изотермиялық 

болды. 

 

2.2.2. Йод саны 

 

1)Күтілетін йод санына байланысты сыналатын сынаманы 0,001 г 

дәлдікпен өлшеуге арналған шыны қасықта 1-кестеде көрсетілген массамен 

өлшейді.  
1-кесте. Йод санын анықтауға негізделген кесте.  
 

 
 

Сынамасы бар шыны қасықты сыйымдылығы 500 см3  конустық колбаға 

орналастырады және 1-кестеде көрсетілген еріткіштің көлемін қосады. 25,00см3 

Вийс реактивін пипетка көмегімен  қосады. Колбаны тығынмен жабыңыз, 

мазмұнын дөңгелек қимылмен араластырыңыз және колбаны қараңғы жерге 

қойыңыз.Ескерту - қасық колбада қалады. 

2)Cынама енгізбестен, 1)-де сипатталғандай еріткіш пен реактивтің 

көмегімен бос ерітіндіні дайындайды.  

3)Йод саны 150-ден кем сынамалар болған жағдайда, колбалар 1 сағат бойы 

қараңғылықта ұсталады, йод саны 150-ден астам сынамалар болған жағдайда, 

сондай-ақ полимерленген өнімдер мен құрамында қос байланыстағы май 

қышқылдары бар майлар (Тунг майы, дегидратацияланған кастор майы сияқты), 
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құрамында май кето қышқылдары бар кез келген майлар (мысалы, мысалы, 

гидрогенделген кастор майының кейбір сорттары) және колбаның едәуір тотығу 

дәрежесі бар өнімдер қараңғыда 2 сағат бойы сақталады. 

4)Реакция аяқталғаннан кейін 20 см3 калий йодиді және 150 см3 су 

қосылады. Колбаның ішіндегісі йодпен шартталған сары түс іс жүзінде 

жойылғанша натрий тиосульфатының стандартты ерітіндісімен титрленеді. 

Крахмал ерітіндісінің бірнеше тамшысын қосыңыз және өте қатты шайқалғаннан 

кейін бірден көк түс жоғалғанша титрлеуді жалғастырыңыз. Титрлеуге 

жіберілген V2 натрий тиосульфаты ерітіндісінің көлемі белгіленеді. 

Потенциометриялық титрлеу де мүмкін.  

5)Анықтауды бос ерітіндіні пайдалана отырып жүргізеді. Бос анықтамада  

титрлеуге жіберілген натрий тиосульфаты ерітіндісінің көлемі V1 тіркеледі. 

Йод саны wI г/100 г май, формула бойынша есептеледі 

𝑤𝐼 =
12,69 ∗ 𝑐(𝑉1 − 𝑉2)

𝑚
 

мұндағы 𝑐 -натрий тиосульфаты ерітіндісінің концентрациясы, моль / дм3; 

𝑉1- бос анықтауда пайдаланылатын натрий тиосульфаты ерітіндісінің көлемі, 

см3; 

𝑉2-титрлеуге жіберілген натрий тиосульфаты ерітіндісінің көлемі, см3; 

𝑚 - сынама массасы, г. 

 

2.2.3. Қышқыл саны 

Сыйымдылығы 250 см3 конустық колбаға салмағы 3-5 г өлшейміз, содан 

кейін 50 см3 спиртоэфирлі немесе спиртохлороформды бейтараптандырылған 

қоспаны өлшенген затқа қосамыз. Колбаның ішіндегісін шайқап араластырамыз. 

Егер май бір уақытта ерімесе, оны су ваннасында (50 + 2) °C дейін қыздырамыз, 

содан кейін 15 °C—20 °C дейін салқындатамыз. Ерітіндіге бірнеше тамшы 

фенолфталеин қосылады. Тұрақты шайқау кезінде алынған май ерітіндісі калий 

гидрототығының немесе молярлық концентрациядағы натрий гидрототығының 

с(КОН немесе NaOH) = 0,1 моль/дм3 ерітіндісімен 30сек тұрақты, әлсіз қызғылт 

түс алғанға дейін тез титрленеді.  

Калий гидрототығын немесе молярлық концентрациядағы натрий 

гидрототығын с(КОН немесе NаОН) = 0,1 моль/дм3 су ерітіндісімен титрлеу 

кезінде сабын ерітіндісінің гидролизін болдырмау үшін эфирмен немесе 

хлороформмен бірге қолданылатын спирттің мөлшері жұмсалған калий 

гидрототығы немесе натрий гидрототығы ерітіндісінің мөлшерінен кемінде бес 

есе артық болуы тиіс.  

Майдың қышқылдық мөлшері 6 мг КОН/г жоғары болған кезде салмағы 1-2 

г болатын майдың 0,01 г дейінгі дәлдікпен өлшемін алады және оны 40 см3 

бейтараптандырылған еріткіштер қоспасы мен ерітеді.  

Майдың қышқыл мөлшері 4 мг КОН/г-дан аз болған кезде титрлеу 

микробюреткамен жүргізіледі. 

 

Қышқылдық саны , мг KOH/г формула бойынша есептеледі 
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𝑋 =
5,611 · 𝑉 · 𝐾

𝑚
 

мұндағы 5,611 - NaOH қолданғанда KOH массасы 1 см3 ерітіндісіндегі молярлық 

концентрациясы с(KOH)= 0,1 моль/дм3 (0,1 Н), мг,; 1 см3 ерітіндісіндегі NaOH 

көбейткенде молярлық концентрациясы с(NaOH) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н), КОН 

және NaOH молекулалық массаларының қатынасы - 4,0-ге, 1,4-ге тең;  

𝐾 - калий гидроксиді немесе натрий гидроксиді ерітіндісінің нақты 

концентрациясының номиналдыға қатынасы; 

𝑉 - титрлеуге жұмсалған калий гидроксиді немесе натрий гидроксиді молярлық 

концентрациясы с (KOH немесе NaOH) = 0,1 моль/дм3 ерітіндісінің көлемі, см3; 

𝑚 - үлгінің салмағы, г. 

 

2.2.4. Сабындану саны 

 

1)Шамамен 2,0 г үлгіні конустық колбада ± 5 мг дәлдікпен өлшейміз. 2,0 г 

масса сабындау сандары 170-ден 200-ге дейін негізделіп анықталады. Басқа 

сабындау сандары үшін массаны этанолдағы калий гидроксиді ерітіндісінің 

шамамен жартысы бейтараптандыратындай етіп реттеу керек.  

2)Пипетканы  пайдаланып, өлшенген бөлікке 25,0 см3 этанолдағы калий 

гидроксидінің ерітіндісін және кейбір қайнату құралдарын қосамыз. Кері 

Тоңазытқыш колбаға қосылады, колбаны қыздырғыш құрылғыға қойып, 

колбаны кейде шайқап, 60 мин ақырын қайнатады, немесе жоғары балқу 

температурасы жоғары және сабындану қиын сұйық майлар мен қатты майлар 

жағдайында 2 сағат ішінде қайнатады .  

3)Ыстық ерітіндіге 0,5-1 см3 фенолфталеин ерітіндісін қосып, 

индикатордың қызғылт түсі кеткенше стандартты титрленген тұз қышқылы 

ерітіндісімен титрлейді. Егер ерітінді қарқынды түске ие болса, 0,5-тен 1 см3-ке 

дейін сілтілі көк 6Б ерітіндісін қолданыңыз. 

Бос сынаманыға сынақты өлшенген үлгіні емес, оның орнына 2)-де 

берілген процедураға сәйкес 25,0 мл калий гидроксидінің этанолдағы 

ерітіндісін қолдана отырып өткізеді. 

Сабындану саны 𝐼𝑠  формула бойынша есептеледі 

𝐼𝑠 =
(𝑉0 − 𝑉1)𝑐 ∗ 56,1

𝑚
 

мұндағы 𝑉0-бос сынамаға жұмсалған тұз қышқылының стандартты титрленген 

ерітіндісінің көлемі, см3
; 

𝑉1-анықтау үшін пайдаланылатын тұз қышқылының стандартты титрленген 

ерітіндісінің көлемі, см3
;
 

𝑐-тұз қышқылының стандартты титрленген ерітіндісінің дәл молярлық 

концентрациясы, моль / дм3
; 

56,1 - калий гидроксидінің молекулалық салмағы, г / моль; 

𝑚 -аспаның салмағы, г. 

 

2.2.5. пероксид саны 
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Күтілетін пероксид мәніне байланысты өлшемдерге қажетті үлгінің массасы 

2-кестеге сәйкес анықталады. 
 

 
 

Үлгі колбаға өлшенеді. Егер колбаны тікелей өлшеу мүмкін болмаса, онда 

зерттелетін үлгіні стаканға салып өлшейді. Егер өлшеу шыныда жүргізілсе, онда 

ол зерттелетін үлгімен бірге колбаға салынады. 

10 см3 хлороформ қосады, зерттелетін үлгіні тез ерітеді, 15 см3 сірке 

қышқылын және 1 см3 калий йодид ерітіндісін қосады, содан кейін колбаны 

дереу жауып, ішіндегісін 1 мин араластырып, 15-25°C температурада, қараңғы 

жерде 5 мин қояды. Содан кейін 75 см3 су құйыңыз, жақсылап араластырыңыз 

және әлсіз біркелкі күлгін-көк түс пайда болғанша крахмал ерітіндісін қосады, 

ал бөлінген йод натрий тиосульфатының ерітіндісімен сүтті-ақ түс 5 с тұрақты 

болғанша, ерітіндіні қолдана отырып титрлейді. Егер күтілетін пероксид саны 

6,0 ммоль/кг артық болмаса, молярлық концентрациясы c(Na2S2О3·5H2О)=0,002 

моль/дм3 қолданамыз. 

Егер пероксид саны 6,0 ммоль/кг болса, су қосып, араластырғаннан кейін 

бөлінген йод  молярлық концентрациясының ерітіндісімен с(Na2S2О3·5H2О)=0,01 

моль/дм3 ерітіндінің түс қарқындылығы айтарлықтай төмендегенше титрлейміз. 

Әлсіз біркелкі күлгін-көк түс пайда болғанша мұқият крахмал қосылады. Қалған 

йод натрий тиосульфаты ерітіндісімен титрлеудің соңында сүтті-ақ түске дейін 

титрленеді. 

Сыналған майлардың түсінің ерекше сипаттамаларына сәйкес түрлі түсті 

реңктерге рұқсат етіледі. Әрбір сынақ үлгісі үшін екі өлшеу жүргізіледі. 

Бақылау өлшеуі негізгі өлшемдермен қатар жүргізіледі. 

Бақылау өлшеуі үшін 0,1 см3 астам 0,01 моль/дм3 натрий тиосульфаты 

ерітіндісі пайдаланылса, онда реагенттердің стандарттар талаптарына сәйкестігі 

тексеріледі. 

 

Пероксид саны ммоль/кг 1/2 O формула бойынша есептеледі: 

𝑋 =
(𝑉1 − 𝑉0) · с · 1000

𝑚
 

мұндағы 𝑉0-бақылау өлшеу кезінде пайдаланылған натрий тиосульфаты 

ерітіндісінің көлемі, см3; 

𝑉1-өлшеу кезінде пайдаланылған натрий тиосульфаты ерітіндісінің көлемі, см3; 

с-қолданылған натрий тиосульфаты ерітіндісінің номиналды 

концентрацияға түзетуді ескере отырып есептелген нақты концентрациясы; 

m-сыналатын сынаманың салмағы, г; 
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III ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ 

3.1. Морфологиялық, химиялық және текстуралық сипаттамалар 

Диатомит үлгілерді SEM көмегімен зерттеу диатомит бөлшектерінің әртүрлі 

морфологиялардан тұратынын растайды (1-сурет). Диаметрі 200 нм-ден 1 мкм-

ге дейінгі субмикронды кеуектердің тұрақты массиві бар. Кеуектердің бастапқы 

геометриясы мен морфологиясы қышқылмен шаймалаудан кейін сақталатынын 

көруге болады. 

 

  
Бастапқы диатомит Термоөңделген диатомит 

 
Күкірт қышқылымен өңделген диатомит 

 

 

1-сурет. Диатомит үлгілерінің СЭМ суреттері 

 

Қышқылмен өңдеуден бұрын диатомит ұнтағының рентгендік талдауы 2-

суретте келтірілген. 5°–10° 2θ диапазонында сипаттамалық шыңдар анықталған 

жоқ, сондықтан деректер 10°–70 диапазонында ұсынылған. (2θ). Ол 20,6° пен 
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26,4° (2θ) аралығындағы үлкен шыңмен анықталған аморфты кремнеземді 

фазаны көрсетеді, сонымен қатар кварц пен кальцит пен анкерит сияқты 

карбонаттар.  

 

 
2-сурет. Диатомиттің РФА спектрі 

 

Бастапқы және термиялық өңдеуден өткен диатомиттің изотермалары 

азоттың (газ) өте аз адсорбцияланатынын көрсетеді (3а-сурет). Салыстырмалы 

қысым аймағында термиялық өңдеуден кейін қышқылмен белсендірілген 

диатомиттің изотермасы күрт көтеріледі. Изотерма қисығында кеңірек 

гистерезис байқалады, бұл кеуектер көлемінің ұлғаюын және кеуектер көлемінің 

таралуының біркелкілігін айқын көрсетеді. BET әдісімен есептелген D, D-500 

және D-H2SO4-500 бетінің меншікті аудандары сәйкесінше 11,3, 16,7 және 65,9 

м2/г болды. 

 

  
(а)                                                                                                             (б) 

 

3-сурет. Диатомит үлгілерінің адсорбция изотермасы (а) және кеуек 

өлшемдерінің таралу қисығы (б) 
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Бұл жұмыста диатомиттің табиғи, термиялық және қышқылмен өңделген 

үлгілерінің элементтік құрамы рентгендік флуоресцентті спектрофотометрмен 

анықталды. Зерттелетін үлгілердің элементтік құрамының мәндері негізінде 

олардың химиялық құрамы анықталды, ал оксидтердің орташа пайызы 1-кестеде 

келтірілген. 

1-кесте. Диатомит үлгілерінің элементтік анализі. 

 

Диатомит үлгілері 
Құрамындағы оксид, мас.% 

SiO2 Al2O3 Fe2О3 TiО2 Na2О CaО K2О MgО MnO2 

Д исх. 74,61 12,97 3,42 0,92 1,13 0,34 1,36 0,73 0,02 

Д-500 78,12 12,52 4,16 0,92 1,14 0,34 1,32 0,75 0,02 

Д- H2SO4-500 87,90 9,81 0,87 0,90 0,00 0,00 0,76 0,42 0,00 

 

 
 

4-сурет. Қышқылмен өңделген диатомиттің ЭДС спектрі 

 

1-кестеде рентгендік флуоресценциялық талдау нәтижелері бойынша 

табиғи диатомиттің негізгі бөлігін SiO2 (74,6%) және Al2O3 (12,97%) құрайтыны 

көрсетілген. Диатомитті 0,5 н H2SO4-мен өңдегенде K2O, Fe2O, MgO және Al2O3 

оксидтерінің массалық үлестерінің төмендеуімен қатар диатомит құрамындағы 

кейбір оксидтер (CaO, Na2O және MnO2) толығымен ериді. 

5-суретте диатомиттер үлгілерінің (D, D-500, D-HCl -500) 400-4000 см-1 

жиілік диапазонындағы ИҚ-спектрлері көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 
Количественные результаты

В
е

с
о

в
о

й
 %

O 67.2% Na 0.5%
Mg 1.6%

Al 4.1%

Si 25.1%

P -0.2%
S -0.1%
K 0.4%

Ca 0.2%
Ti 0.1%

Fe 1.1%
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(а) (б) 

5-сурет. Диатомит үлгілерінің ИК-спектрлері 

Қышқылмен өңдеу алдындағы диатомитте (5а-сурет) 3000 және 3800 см-1 

арасындағы кең жолақ және 1637 см–1 арасындағы кең жолақ сәйкесінше 

физикалық адсорбцияланған су молекулаларының –OH тербелістеріне жатады. 

Бірінші кең жолақ диатомиттің әртүрлі гидроксил топтарының тербелістеріне 

сәйкес келетін шыңдарды қамтуы мүмкін. 1100 см−1 шамасындағы шыңдар Si–

O–Si созылу тербелістеріне тағайындалады. 795 см–1 және 474 см–1 басқа 

жолақтар да кремнеземге тән. 0,5 М H2SO4 өңдеуінің әсерінен 875 см−1 және 1426 

см−1-де табылған карбонаттар ИҚ жолақтары жойылады.  

 

3.2. Өсімдік майларларын диатомитпен тазарту. 

Өсімдік майарын физикалық араластырудан бұрын бастапқы майларды 

активтелген диатомитпен жақсылап тазартамыз. Осы жұмыста өсімдік майларын 

диатомитпен тазартуда Күнбағыс, рапс, соя және жүгері майлары  қолданылды. 

Өсімдік майларын тазартудан бұрын біз еліміздегі сауда желісіндегі сұйық 

өсімдік майларының сапасын тексеріп көрдік. Алынған майлардың сапа 

көрсеткіштерін салыстырмалы бағалау нәтижелері 2-кестеде көрсетілген. 

 

2- кесте. Алынған майлардың сапа көрсеткіштері (2022ж.) 

 

Май қышқыл құрамы күнбағыс Рапс  Соя  Жүгері 

C14:0 миристин қышқылы 0,08 0,12 0,07 0,04 

C16:0 пальмитин қышқылы 6,21 5,13 10,0 7,42 

C18:0  стеарин қышқылы 4,06 1,29 4,26 3,58 

C18:1c олеин қышқылының цис-изомері 20,97 55,69 20,17 40,34 

C18:1t олеин қышқылының транс-изомері 1,69 7,10 3,99 4,50 

C18:2c линол қышқылының цис-изомері 51,70 15,19 50,24 40,09 

C18:2t линол қышқылының транс-изомері 14,13 4,43 3,10 3,90 

C18:3c линолен қышқылының цис-изомері 0,099 9,42 7,06 0,09 

C18:3t линолен қышқылының транс-изомері - - - - 

C20:0 арахин қышқылы 0,54 0,42 0,56 0,01 

C22:0 Беген қышқылы 0,54 0,49 0,55 0,04 

Ʃтранс изомер, (%) 15,82 11,53 7,09 8,40 

Йод саны, г I
2
/100г 130,31 110 121,85 120,37 
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2-кестеден көрініп тұрғандай әртүрлі майлардың май қышқыл құрамы 

әртүрлі болуымен қатар, күнделікті тұрмыста қолданылып жүрген майлардың 

құрамында транс май қышқылдарының мөлшері өте жоғары екені анықталды. 

Сұйық өсімдік майларының құрамына тарнс изомерлердің шамадан тыс жоғары 

болу себебі, өндірісте майларды сорбенттермен тазартумен қатар, дезодеретация 

(иіссіздендіру) процесінің жоғары темеретурада жүруімен байланысты болады. 

Мұндай транс изомерлердің өнімде көп болуын болдырмас үшін өсімдік 

майларын төмен температурада, активтелген  диатомитпен тазарту процесін 

жүргізу осы мәселені шешуге үлкен көмегін тигізеді.  

Адсорбциялық эксперимент 

Тазартылған ағартылмаған өсімдік майларының 100 г үлгісі 250 см3 

конустық колбаға өлшенді және үздіксіз араластыра отырып, магнитті 

араластырылған ыстық пластинада 60 °C дейін қыздырылды. Өлшемді 

белсендірілген диатомиттің 2,5 г үлгісі қыздырылған майға қосылды және 

стаканға мұқият енгізілген магнитті араластырғыш арқылы үздіксіз 

араластырылды. Бүкіл қоспа 45 минут бойы 60 ° C температураға дейін 

қыздырылды. Уақыт аяқталғаннан кейін ыстық май мен саз қоспасы сіңірілуді 

өлшемес бұрын №42 ватман сүзгі қағазын (диаметрі 15 см) пайдаланып 

гравитация астында сүзілді. Содан кейін белсендірілген диатомиттің 

ағарту/адсорбциялық тиімділігі 450 нм-де UV-VIS спектрофотометрінің (WFJ 

525 үлгісі) көмегімен ағартылған майдың түсін өлшеу арқылы анықталды. 

Ағарту тиімділігі келесі өрнекпен анықталады:  

Адсорбциялық ағарту тиімділігі =
Аағартылмаған май−Аағартылған май

Аағартылмаған май
*100 

 

6-сурет ағарту тиімділігінің адсорбент дозасына қарсы сызбасын көрсетеді. 

Саздың мөлшері 0,5-тен 4 г-ға дейін өзгерді. Балшық мөлшерін арттыру ағарту 

тиімділігін арттырғаны байқалды. 
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6-сурет. Диатомит мөлшері бойынша ағарту тиімділігінің өзгеруі 

 

Нәтижелер ағарту тиімділігінің адсорбент дозасын 2,5 г жоғарылату кезінде 

оңтайлы мәнге дейін өсетінін анық көрсетеді, ал адсорбент дозасын одан әрі 

арттыру оған айтарлықтай әсер етпейді, бірақ мән тұрақты болып қалады. 

Адсорбент бөлшектерінің өлшемінің әсері 

Бөлшек өлшемдерінің адсорбенттің ағарту тиімділігіне әсерін зерттеу үшін 

әртүрлі бөлшектердің өлшемдері 0,408, 0,212, 0,106, 0,075 және 0,045 мкм 

аралығында эксперимент жүргізілді. 

Нәтижелер 7-суретте көрсетілген. Суретте активтендірілген диатмиттің 

ағарту тиімділігінің бөлшектердің мөлшері азайған сайын жоғарылағаны 

көрсетілген; бұл бөлшектердің бетінің ауданы, кеуек көлемі және кеуек өлшемі 

ұлғаюының нәтижесі. Бөлшектердің кішірейтілген мөлшері сорбаттың әсеріне 

ұшырайтын көбірек адсорбция алаңдарын/катион алмасу орындарын жасайды. 

0

20

40

60

80

100

120

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

А
д

со
р

б
ц

и
ял

ы
қ

 а
ға

р
ту

 т
и

ім
д

іл
іг

і 

Диатомит мөлшері, г

ПМ Рапс Соя Жүгері



36  

 
 

7-сурет. Диатомит өлшемі бойынша ағарту тиімділігінің өзгеруі 

 

Осы жұмыста активтелген диатомиттің өлшемі 2,5мкм және 2,5 г мөлшері 

өсімдік майларын оптималды ағартатыны анықталды. Осы параметрлер 

негізінде плынған майлардың май қышқыл құрамы 3-кестеде, ал 

хроматтограммалары 8-10 суреттреде көрсетілді. 

 

 
Соя майы                                                        Рапс майы 

Алынған мәліметтерден (3-кесте) көрініп тұрғандай, сапасы жағынан 

диатомитті ағартқыш топырақты қолдану арқылы алынған майлар адсорбциялық 

тазарту сатысында ГОСТ 1129-2013 талаптарына сәйкес келеді. 

Қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша алынған ағартылған май Кеден 

одағының ТР ТС 021/2011 «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» техникалық 

регламентінің талаптарына сәйкес келетіні көрсетілген. Яғни транс изомерлері 

төмен майлар алынды.  

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5А
д

со
р

б
ц

и
ял

ы
қ

 а
ға

р
ту

 т
и

ім
д

іл
іг

і 

Диатомит өлшемі, мкм

ПМ Рапс Соя Жүгері



37  

 

Кесте 3. Өсімдік майларының май қышқылды құрамы және олардың 

физика-химиялық сипаттамалары 

 
Параметрлері Рапс майы Соя майы Күнбағыс майы жүгері майы 

Пероксид саны (мг-экв / кг) 
Қышқыл саны (мг КОН/г) 

Сабындану саны (мг КОН/г) 

Сыну көрсеткіші, 50 оС кезінде 

Йод саны, г I2/100г 

4,7 
0,4 

182,5 

1,4627 

118,7 

2,0 
0,7 

191,0 

1,4698 

124,8 

1,0 
0,2 

190,9 

1,4644 

133,7 

1,9 

0,6 

186,0 

1,4654 

141,3 

Май қышқылының құрамы (мас. %) 

C16: 0-пальмит қышқылы 4,6 10,6 5,9 7,42 
C18: 0-стеарин қышқылы 3,1 3,7 4,0 3,58 
C18: 1C-цис-олеин қышқылының изомері 60,7 23,7 21,2 44,34 
C18: 1T-олеин қышқылының транс изомері 0,6 0,3 0,2 0,50 

C18: 2C-цис-линол қышқылының изомері 20,6 53,4 65,7 44,09 

C18: 2T-линол қышқылының транс изомері 0,0 0,0 0,8 0,0 

C18: 3-линолен қышқылы 10,1 7,5 0,0 0,09 
C20: 0-арахин қышқылы 1,2 0,2 0,3 - 

C22: 0-Беген қышқылы 0,9 0,3 0,6 0,01 

Ʃ транс изомері 0,6 0,3 1,0 0,5 
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8-сурет. Күнбағыс майының хроматограммасы 
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9-сурет. Рапс майының хроматограммасы 
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10-сурет. Жүгері майының хроматограммасы 
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11-сурет. Соя майының хроматограммасы 
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3.3. Май қышқылы құрамы үйлестірілген өсімдік майларын алу. 
 

Май қышқылдары негізі 3 топқа бөлінеді: қаныққан, моноқанықпаған және 

полиқанықпаған. Қаныққан май қышқылдары негізінен адам организімінің 

энергетикалық сұранысын қанағаттандырады. Моно қанықпаған май 

қышқылдары оның ішінде олеин қышқылы ең көп тараған және адам 

организіміне негізінен ас арқылы түседі. Полиқанықпаған май қышқылдары 

адам азықтануында өте маңызды рол атқарады және олар организімде 

синтезделмейтіндіктен эссенциалды май қышқылдар деп аталып, азықпен бірге 

ағзаға қабылданады.  

Полиқанықпаған май қышқылдары екі топқа бөлінеді: Омега-6 және омега-

3. Бірінші топқа линоль, арахидин қышқылдары, ал еінші топқа линолен 

қышқылы жатады.  

Полиқанықпаған май қышқылдары клетка мембранасының құрлымдық 

элементі болып саналады және адам организімін қоршаған ортаның зиянды 

факторларына төтеп беріп, бірқалыпты дамуын сақтайды. 

Организмге эссенциялды май қышқылдары бармаған жағдайда 

организімнің өсуі тоқтап қатерлі ауруларға шалдықтырады. Өсімдік 

майларының құрамындағы май қышқылдарының жалпы сомасы ғана емес, 

олардың ара қатынасы да өте маңызды рөл атқарады. Дүние жүзілік денсаулық 

сақтау ұйымдарының ұсынысы бойынша омега-6 және омега-3 топтарының 

оптималды қатынасы 5:1 ден 10:1 дейін болады.  

Өсімдік майларында осы тұқымдастардың ең маңызды екі өкілі - линоль 

және линолен қышқылдары. Адам ағзасында линоль қышқылынан γ-линолен 

синтезі, ал α-линолен қышқылы эйкозопентаен және докозагексаен қышқылына 

айналуы мүмкін. ПҚМҚ ағзаға жасушалық мембраналардың липидті теңгеріміне 

қосылады және оларды құруға қатысады. Липидтердің мембраналары 

құрамындағы май қышқылдарының үштен бірінен астамы 2-6 қос байланыстары 

бар 20-22 көміртегі атомдары бар ПҚМҚ-на келеді, бұл топта ең үлкен үлес 

арахидон қышқылына жатады. Дегенмен, арахидон қышқылы іс жүзінде тағамға 

түспейді, ол адам ағзасында линоль қышқылынан синтезделген, В тобының 

витаминдерімен өзара әрекеттеседі. Оның кез келген артық болуы өлім-жітім 

қауіпті процестердің бүкіл сериясын іске қосады. Сондықтан үнемі оның 

синтезінің көзін - линоль қышқылын линолен қышқылының көмегімен бұғаттау 

қажет. 

РАМН тамақтану институтының ұсыныстарына сәйкес ПҚМҚ ω-6: ω-3 

арақатынасының оптимумы сау адам рационында (9..10):1 және ағзаға бір 

мезгілде келіп түскен кезде осы қышқылдардың метаболизмінде бәсекелестік 

қарым-қатынастар пайда болады, бұл арахидон қышқылының синтезіне әсер 

етеді. Липид алмасуының патологиясы жағдайында ПҚМҚ ω-6:ω-3 – 5:1 және 

тіпті 3:1 ұсынылатын арақатынасы. Халықтың нақты тамақтануы 

мониторингінің нәтижелерін талдау нақты осы ПҚМҚ ағзаға 10:1-ден 30:1-ге 

дейінгі ара қатынаста түсетінін куәландырады. Осылайша, біз ПҚМҚ -ның ω-3 

тобының тапшылығын үнемі бастан өткереміз. 
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Омега-6-ны артық тұтынуға байланысты біздің организмде қанның ұюы мен 

тұтқырлығы, соның салдарынан тромб түзілу және миокард инфарктісінің және 

инсульттің даму қатері жоғарылауы мүмкін; артериялық гипертензияның пайда 

болу қаупінің жоғарылауы салдарынан қан тамырға қызмет көрсететін 

факторлардың өнімі артады; иммундық жүйенің жұмысы бұзылады, бұл 

созылмалы қабыну және аллергиялық аурулардың пайда болу қаупін, сондай-ақ 

онкологиялық аурулардың пайда болу қаупін арттырады.  

Қазақстанда түрлі өсімдік майлары - күнбағыс, рапс, зығыр, мақта, мақсары 

өндіріледі. Алайда елде теңдестірілген құрамдағы физикалық араластырылған 

өсімдік майлары өндірілмейді. Шымкент май зауыты өндіретін физикалық 

араластырылған майлардың аз мөлшерін осындай деп санауға болмайды, өйткені 

олардың құрамына ω-3 ПҚМҚ жоқ күнбағыс, мақта және сафлор майлары кіреді. 

Халықтың 90%-ға жуығы күнбағыс майын тұтынады. 

Елдегі өсімдік майларын тұтынудағы теңгерімсіздік транс-изомерлердің 

және сұйық май өнімдеріндегі қаныққан май қышқылдарының жоғары болуымен 

қатар ел халқының жүрек-қан тамырлары, онкологиялық, созылмалы қабыну 

және аллергиялық және басқа да кем емес қауіпті аурулармен 

сырқаттанушылығының жоғары деңгейінің елеулі себебі болып табылады. 

Сондықтан адамдардың денсаулығы мен өмір сүру сапасын жақсарту үшін 

үйлестірілген майлы қышқыл құрамы бар физикалық араластырылған өсімдік 

майларын өндіру технологиясын әзірлеу елімізде өте маңызды болып табылады. 

Осы мақсатта біз жоғарыда диатомитпен төмен температурада тазартылып 

алынған майларды қолдандық. Май қышқылдық құрамы үйлестірілген майлар 

мен оларды дайындауға пайдаланылған бастапқы майлардағы полиқанықпаған 

май қышқылдар мөлшерінің айырмашылықтарын ескере отырып, осы 

көрсетілген қышқылдың араластырылған мүмкін болатын мөлшерінің 

варианттарын есептедік. 

Зерттелініп дайындалған майлар құрамындағы линоль қышқылы 3%-дан 

8%-ға дейін болады, бұл омега -3 пен байытылғанын көрсетеді. 

 

Кесте – 4. Май қышқылы құрамы үйлестірілген өсімдік майларын алу 

Майлардың атауы Май қышқылы, % Омега-6: Омега-3  

қатынасы Линоль  

(Омега-6) 

Линолен  

(Омега-3) 

Күнбағыс-рапс 34,8;42,9 3,1;4,3 11,2:1; 8,1:1; 8,0:1, 10:1 

Күнбағыс-рапс-соя 35,6;43,1 3,2;4,3 11,1:1, 10,0:1; 8,3:1; 13,5:1 

Соя-рапс  45,2;47,5 5,7;4,7 7,9:1; 9,6:1,8; 3:1; 10:1,1 

Жүгері-рапс  40,2;39,5 3,9;3,0 10:1; 13:1, 

Рапс-жүгері 29,1;29,4 6,4;8,0 4,5:1, 3,6:1; 4,6:1 
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Физикалық араластырылған дайындалған майлар үлгілерін бөлме 

температурасында сақтау кезіндегі (250С) тотығыуға тұрақтылығын зерттедік. 

Осы тотығу санының өзгерісін әрбір бір ай сайын тексеріп отырық. Тотығу 

санының өзгеру графигі 12-суретте көрсетілді. 
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Сурет-12. Тотығу санының өзгерісін бақылау 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Өсімдік майлары адам тағамдану рационынлда күнделікті қолданылатын 

өнім болып табылады. Құрамында қаныққан, моноқанықпаған, полиқанықпаған 

май қышқылдары болады. Әр қайсысы адам организмде ерекше орын алады. Бұл 

зерттеуде келесі жұмыстар жасалды:  

1.Өсімдік майларын адсорбциялық тазарту үшін активтелген диатомит 

үлгісі дайындалды, оның физика-химиялық сипаттамалары СЭМ, РФА, 

флуреценттік анализі және азот адсорбциясы арқылы анықталды.  

2.Еліміздің сауда желісіндегі өсімдік майларына мониторинг жасалды.  

3.Әртүрлі өсімдік майларын активтелген диатомитпен тазарту процесінің 

оптималды жағдайы анықталып, адсорбциялық тазарту процесінде транс-

изомерлер төмен майлар алынды. 

4.Тазартылып алынған өсімдік майларынан, сапасы жоғары, тотығуға 

тұрақты май қышқылы құрамы үйлестірілген өсімдік майларын алынды 
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