
EKSTRAKCJA TŁUSZCZÓW, DERYWATYZACJA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH  

I ICH ANALIZA JAKOŚCIOWA METODĄ GC 

 

ODCZYNNIKI:       SPRZĘT: 

 wiórki kokosowe, orzechy włoskie, siemię lniane,  

ziarno sezamowe, łuskane ziarna słonecznika 

 heksan       probówki typu Falcon 15 ml 

 KOH       fiolki do autosamplera 

 metanol  

 

WYKONANIE ĆWICZENIA: 

A) 

1 g surowca roślinnego rozetrzeć w moździerzu, przenieść do zamykanej probówki typu Falcon 15 ml, dodać 15 

ml heksanu i wytrząsać intensywnie przez ok. 20 minut.  

B) 

Około 0,1 g dostarczonej przez prowadzącego próbki badanego tłuszczu lub kwasu tłuszczowego umieścić w 

probówce typu Falcon o objętości 15 ml. Zawartość probówki rozpuścić w 10 ml heksanu.  

C)  

Przygotować 2 M roztwór metanolanu potasu w metanolu (rozpuścić 0,56 g KOH w 50 ml  metanolu) i dodać go 

w ilości 0,5 ml do probówek z badanymi próbkmi (A i B). Wytrząsać intensywnie zawartość probówek przez ok. 

10 minut. Odwirować na wirówce przez minimum 5 minut w celu rozdzielenia fazy metanolowej i heksanowej. 

Delikatnie pobrać za pomocą pipety automatycznej 200 µl klarownego roztworu z górnej warstwy i umieścić w 

fiolce do autosamplera do pomiaru GC. Rozcieńczyć próbkę dodając 500 µl czystego heksanu.  

Dokonać pomiaru chromatogramów GC w odpowiednio dobranym gradiencie temperaturowym. Zintegrować 

chromatogramy i zidentyfikować składniki próbek przez porównanie z chromatogramami próbki wzorcowej 

(Supelco 37 FAME mix). 

 

Przed ćwiczeniami należy: 

 powtórzyć informacje o budowie i właściwościach fizyko-chemicznych tłuszczów i kwasów 

tłuszczowych, reakcjach estryfikacji i hydrolizy estrów; 

 zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi techniki GC-MS (na czym polega rozdział 

substancji w chromatografie gazowym, rodzaje kolumn do GC, sposoby dozowania próbek, techniki 

jonizacji i fragmentacji próbek). 

 

W sprawozdaniu: 

 Opisać zastosowaną procedurę derywatyzacji i analizy próbek. 

 Przedstawić schemat reakcji transestryfikacji dowolnego tłuszczu z użyciem metanolanu potasu. 



 Podać zidentyfikowane składniki próbki. Dla próbki B, na podstawie wzajemnego stosunku 

ilościowego sygnałów na chromatogramie, a także badań literaturowych określić, czym była badana 

próbka. Uzasadnić wybór! 

 Podać wykorzystane żródła danych literaturowych zawierających informacje o składzie badanych 

tłuszczów. 

Rozwiązania należy dostarczyć w terminie do dwóch tygodni w postaci pliku pdf opisanego według schematu: 

„nazwiska_autorow_biomakro.pdf” na adres marek.cebrat@chem.uni.wroc.pl lub w formie wydruków 

komputerowych do pok. 253B. 

Sprawozdania można opracować w parach, ale w tym wypadku należy wyraźnie opisać, na czym polegał wkład 

poszczególnych osób w jego powstanie. 
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