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1. Uvod

1 . 1 . C h e m i c k é v l a s t n o s t i r o s t l i n n ý c h
o l e j ů

Rostlinné oleje jsou směsí triacylglycerolů různých
mastných kyselin1. Mastné kyseliny jsou zastoupeny pes-
trou paletou délek uhlíkatých řetězců a stupněm své ne-
nasycenosti. Alkoholickou složkou je trojsytný alkohol
glycerol. Kromě triacylglycerolů se v rostlinných olejích
vyskytují v menší míře mono- a diglyceridy, alicyklické
alkoholy, terpeny, mastné alkoholy, volné mastné kyseliny
a vitamíny rozpustné v olejích2.

Zajímavý a důležitý je také způsob kombinace jednot-
livých mastných kyselin v molekulách triacylglycerolů.

* korespondence

Nejméně pravděpodobné zastoupení kyselin je ve formě
jednoduchých triacylglycerolů. Teorie o distribuci mast-
ných kyselin, která dosahuje nejlepší shody s pozorováním,
byla navržena Gunstonem3. Podle ní je sekundární hydro-
xylová skupina glycerolu přednostně esterifikována ne-
nasycenou kyselinou s 18-ti uhlíkovým řetězcem. Tato
poloha v molekule glycerolu je méně náchylná k oxidaci.
Zbylé dvě primární hydroxylové skupiny jsou pak náhodně
esterifikovány nasycenými nebo nenasycenými kyselina-
mi.

V důsledku přítomnosti nenasycených vazeb v uhlí-
katých řetězcích mastných kyselin rostlinné oleje, oproti
minerálním olejům, snáze podléhají oxidaci a autooxidaci,
což má za následek štěpení a rozklad molekul organických
kyselin. Oxidace rostlinných olejuje souborem řetězových
reakcí radikálového mechanismu4:

a) iniciace: R - H = R» + H«
b) propagace: R* + O 2 = RO2

#

RO2« + R - H = R-O-O-H + R«
c) terminace: 2R* = R - R

R« + RO2« = R-O2-R
2RO2« = R-O2-R + O 2

Tvorba volných radikálů v případě dienových a poly-
enových alifatických sloučenin bývá často provázena pře-
smykem a izomerací. Radikály vzniklé při autooxidační
tvorbě peroxidů, nebo vzniklé rozpadem těchto peroxidů,
se mohou také účastnit řetězové reakce na přítomných
nenasycených vazbách mastných kyselin za vzniku oligo-
merních a polymerních produktů. V případě rostlinných
olejů tato polymerační reakce vede až ke vzniku trojroz-
měrné polymerní sítě - vyschlého olejového filmu. Iniciač-
ní reakce může být urychlena působením záření, tepelné
energie nebo působením jiných volných radikálů vznikají-
cích rozkladem nestálých hydroperoxidů5.

Autooxidační reakce studoval Kipers6. Uvádí řadu po-
drobných mechanismů autooxidačních reakcí na uhlíko-
vých řetězcích mastných kyselin a zkoumá možné reakční
produkty. Obecně je oxidace olejů komplex reakcí závise-
jících na typu oleje a podmínkách oxidace. Autooxidaci při
pokojové teplotě7-8 vznikají hydroperoxidy, alkoholy a al-
dehydy. Dalšími produkty jsou voda, uhlovodíky, nebo
mastné kyseliny, estery, ketony, laktony, furany a další

434



minoritní produkty. Kromě toho zde dochází k cis-trans
izomeraci a konjugaci dvojných vazeb ve vzniklých hydro-
peroxidech. Rychlost oxidace a distribuce vzniklých pro-
duktů závisí na původu oleje, složení mastných kyselin,
stupni nenasycenosti, přítomnosti kovových iontů a antio-
xidantů, době oxidace a teplotě oxidace.

Studie Priora a kol.9 se týká přímo oxidační stability
řepkového oleje. Autoři uvádějí, že stabilita řepkového
oleje úzce souvisí se způsobem jeho získávání ze semen
a se způsobem jeho rafinace. Stabilita sledovaných vzorků
se měnila podle obsahu netriglyceridových složek v oleji.
Obecně platí, že čím vyšší byla vstupní kvalita vzorku oleje
z hlediska rafinace, tím nižší byla jeho oxidační stálost.
Bylo zjištěno, že oxidační stabilita významně závisí na
obsahu fosforu v oleji, což bylo přisuzováno proměnlivému
obsahu fosfolipidů ve vzorcích oleje. Nadto byla vyslovena
domněnka synergického působení mezi fosfolipidy a toko-
feroly při zvyšování oxidační stability oleje.

1.2. P o u ž i t í i n f r a č e r v e n é
s p e k t r o m e t r i e p r o s t u d i u m
o x i d a c e r o s t l i n n ý c h o l e j ů

Separační a identifikační instrumentální metody umož-
ňují sledovat stabilitu maziva a chování přísad v prostředí
maziv, tj. jejich chemické přeměny a vzájemné interakce
s jinými typy přítomných přísad.

Výzkum chování přísad se již neobejde bez použití
špičkových instrumentálních analytických metod, např. hmot-
nostní spektrometrie, infračervené spektroskopie, nukleár-
ní magnetické rezonance, plynové chromatografie apod.
Výhodné je spojení identifikačních technik s technikami
separačními, které umožňují snazší charakterizaci, neboť se
ve většině případů jedná o složité směsi látek.

Nejpoužívanější metoda pro stanovení míry opotřebení
oleje je právě infračervená spektroskopie, dnes používaná
výhradně v podobě spektroskopie s Fourierovou transfor-
mací (FTIR), která umožňuje získávat kvalitní spektra po-
mocí reflexních technik. Analýza olejů FTIR spektrometrií
je rychlá, může být automatizována a eliminuje použití
toxických rozpouštědel.

Pro měření vzorků olejů, zvláště pak těch vzorků, které
silně absorbují infračervené záření (vodné roztoky, emulze)
je výhodná technika zeslabené totální reflexe (ATR - At-
tenuated Total Reflectance), obdoba techniky vícenásob-
ného zeslabeného vnitřního odrazu (FMIR - Frustated
Multiple Internal Reflectance) používané pro disperzní IR
přístroje. Jedná se o účinnou a rychlou metodu, která vyža-

duje minimální přípravu vzorku pro analýzu. Tato technika
je založena na principu násobného úplného odrazu záření
na fázovém rozhraní měřeného vzorku a měřícího krystalu
z materiálu o vysokém indexu lomu. Krystal je většinou
planární, ve tvaru lichoběžníkového hranolu. Svazek paprs-
ků je přiveden do krystalu soustavou zrcadel tak, aby úhel
dopadu na fázové rozhraní vyhověl podmínce totálního
odrazu. Měřený vzorek je v dokonalém kontaktu s ATR
krystalem a záření proniká částečně do analyzovaného ma-
teriálu. Jev vnitřní reflexe byl v infračervené spektroskopii
popsán v roce 1959 (cit.10).

Pokud měřený vzorek absorbuje záření o určité fre-
kvenci, pak tato složka bude v totálně odraženém světle
zeslabena. Takto získané spektrum se do značné míry po-
dobá spektru změřenému v transmitančním režimu (ekvi-
valentnímu průchodu záření vzorkem o tloušťce řádově
jednotek \im.) Penetrační hloubka záření do povrchu vzor-
ku je řádově v jednotkách |j.m, takže charakterizujeme
pouze velmi tenké povrchové vrstvy. Vzhledem k násob-
nému odrazu na fázovém rozhraní získáme velmi kvalitní
spektrum, ekvivalentní transmitančnímu spektru měřené-
mu při tloušťce vzorku řádově desítek (im. Používají se
krystaly např. ze ZnSe, AgCl, Si, Ge, safíru nebo KRS-5
(směs halogenidů thalných). Dnes se jako standardní měřící
technika používá převážně ZnSe krystal lichoběžníkového
průřezu v horizontálním uspořádání. ATR spektrum vzor-
ku je ovlivněno vlnovou délkou infračerveného záření,
poměrem indexů lomu měřeného vzorku a ATR krystalu,
efektivní dráhou záření, úhlem dopadu záření na fázové
rozhraní a kontaktem mezi měřeným vzorkem a ATR krys-
talem. Výsledná hloubka penetrace záření do vzorku je
definována vztahem (7):

í/p = A/2rcnk(sin2O-(Wv/nk)
2)1/2 (1)

kde Í/„ je hloubka průniku záření, X je vlnová délka záření,
0 je úhel dopadu záření na fázové rozhraní a nv, nk jsou
indexy lomu vzorku a krystalu. Aby došlo k úplnému
vnitřnímu odrazu musí být úhel dopadu větší než kritický
úhel 0C, který je definován vztahem (2):

O^s in" 1 nvln^ (2)

Z uvedených výrazů je patrné, že penetrační hloubka
infračerveného záření do vzorku závisí na vlnové délce
záření. S vlnovou délkou záření se zvyšuje hloubka pene-
trace. Z toho pak plyne, že se relativní intenzity pásů ve
spektru snižují s rostoucími hodnotami vlnočtů ve srovnání



se spektry v transmitančnfm modu. Tento jev je mate-
maticky kompenzován, ATR korekce je standardní součástí
softwarového vybavení FTIR spektrometrů.

Index lomu má dva účinky na změnu kritického úhlu.
Vliv indexu lomu vzorku a ATR krystalu je zvláště patrný
u vzorků, které mají vysoký index lomu. U těchto vzorků
úhel dopadu nepřevyšuje výrazně kritický úhel, a proto
nalezneme ve spektru distorzní pásy. Poměr indexů lomu
též ovlivňuje penetrační hloubku, jak je patrné z výrazu (7).
Zvyšováním indexu lomu ATR krystalu se penetrační
hloubka snižuje (např. výměnou krystalu ze ZnSe za krystal
z germania). Současně se sníží efektivní dráha paprsku
a relativní intenzita pásů ve spektru.

Zatímco intenzita pásů v transmitančním spektru je
ovlivněna tloušťkou vzorku, v ATR technice je obdobnou
veličinou tzv. efektivní dráha záření (EPL - Efective Pat-
hlength), jež je definována jako penetrační hloubka náso-
bená počtem reflexí ,//" infračerveného záření v ATR
krystalu daných vztahem (J):

N -1. cotg 0/t (3)

kde /je délka krystalu a f je tloušťka krystalu. Z výrazu (3)
plyne, že s větším úhlem dopadu se snižuje počet reflexí
a tím i intenzita pásů ve spektru. Vzhledem k tomu, že
hloubka penetrace záření do vzorku je řádově v mikrome-
trech, je velmi důležité dodržovat dobrý kontakt pevných
vzorků s krystalem. Pro zajištění reprodukovatelnosti mě-
ření je nutné pokrýt celou plochu krystalu vzorkem.

Neředěné (čisté) oleje aplikované v tenké vrstvě na
ATR krystal, nebo čerpané přes průtočnou kyvetu, po-
skytují vysoce kvalitní spektra8. Pevné tuky mohou být
měřeny analogicky na přesně temperovaném ATR krystalu
nebo v průtočné kyvetě při teplotách nad bodem tání tuku.
Tuky a oleje mající relativně jednoduchý systém moleku-
lového složení (především z triacylglycerolů) poskytují
nekomplikovaná spektra.

Stupeň opotřebení oleje je možno stanovit diferenční
spektroskopií ze spekter původního oleje a oleje degrado-
vaného. Lze tedy relativně hodnotit obsah oxidačních pro-
duktů, vody, úbytek antioxidačních přísad apod.11'12. Vý-
sledné spektrum postihuje chemické změny, ke kterým
došlo v průběhu používání oleje. V diferenčním spektru
jsou potlačeny spektrální rysy společné analyzovanému
a referenčnímu vzorku a zvýrazněny změny, ke kterým
došlo v průběhu používání oleje. Je tedy možno popsat
spektrální změny, které nejsou patrné při porovnání pří-
slušných spekter původního a oxidovaného vzorku. Autoři8

použili při odečtu spekter odečítací faktor jedna a zanedbali
tak možné změny indexu lomu oxidovaného vzorku.

Van de Voort a kol.8 sestavili spektrální knihovnu oxi-
dačních referenčních sloučenin, které se vyskytují v olejích.
Typ vibrace, maximum pásu a relativní intenzity pásů jsou
uvedeny v tabulce I. Jako hlavní oxidační produkty jsou zde
prezentovány alkoholy a nasycené aldehydy; a,p - nenasy-
cené aldehydy jsou zde zastoupeny C6 - homology. V ta-
bulce je též uvedena relativní intenzita pásu v jednotkách
absorbance vztažená k pásu o intenzitě 1.

Tabulka I
Pozice pásů a typ vibrace v infračerveném spektru pro re-
ferenční sloučeniny vyskytující se v oxidovaných olejích8

Sloučenina

Voda

Hexanol
ř-Butyl hydroperoxid
Hexanal

2,4-Dekadienal

4-Hexen-3-one

Kyselina olejová

Vibracea

v(OH)
5(HOH)
v(OH)

v(OOH)
v(HC)

v(C=O)
v(HC)

v(C=O)
v(C=C)
8(C=C)
v(HC)

v(C=O)
v(C=C)

5(OCH)
v(C=O)
v(C=C)

8(C=CH)
v(OH)

v(C=O)

Maximum
pásu

[cm"1]

3650 a 3550
1625
3569
3447

2810 a 2712
1725

2805 a 2725
1697
1640
974

2805 a 2734
1689
1642
987

1703 a 1679
1635
972

3310
1711

Relativní
intenzita

pásub

-
0,06
0,04

0,02 a 0,03
0,20

0,03 a 0,03
1,00
0,10
0,25

0,03 a 0,02
0,81
0,52
0,27

0,23 a 0,38
0,32
0,29
0,03
0,25

a Vazba funkčních skupin odpovídajícího pásu,b jednotky
absorbance pro ATR relativně k pásu o intenzitě 1

2. Infračervené spektrum řepkového oleje

Spektrum řepkového oleje (obr. 1) je tvořeno několika
pásy, kterým je možno přiřadit funkční skupiny uvedené
v tabulce II. Ve spektru oleje se v oblasti 3050-2800 cm'1
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nacházejí pásy, které náleží valenčním vibracím vazeb cis-
C=CH, CH2, CH3 a CH2/CH3. Poměrně výrazný pás při
1744 cm"1 patří vibracím karbonylových skupin esterů
triglyceridů. V oblasti frekvencí 1500-1000 cm"1 nalezne-

Obr. 1. ATR spektrum řepkového oleje

Tabulka II
Přiřazení pásů ve spektru řepkového oleje

Typ vibrace

Oblast valenčních vibrací OH skupin
Oblast valenční vibrace C-H vazeb
na dvojné vazbě
Antisymetrické valenční vibrace
CH3 skupin
Antisymetrické valenční vibrace
CH2 skupin
Valenční vibrace CH skupin
Symetrické valenční vibrace CH3 skupin
Symetrické valenční vibrace CH2 skupin
Valenční vibrace karbonylových
skupin v aldehydech, ketonech
a karboxylových kyselinách
Valenční vibrace C=C dvojných vazeb
Antisymetrické deformační vibrace
CH3 a CH2 skupin
Symetrické deformační vibrace
CH3 skupin
Oblast mimorovinné def. vibrace
trans- dvojných vazeb
Rocking (kolébavé) vibrace CH2 skupin
dlouhých alifatických řetězců

Maximum pásu
[cm"1]

3453

3008

2960

2924
2890
2870
2853

1750-1650
1654

1465

1375

1000-900

722

me převážně absorpční pásy tzv. oblasti otisku palce (fin-
gerprint region). Hydrogenované oleje mají dodatečný pás
v oblasti 975-965 cm"1, který přísluší (C=CH) deformač-
ním vibracím trans- dvojných vazeb (tato oblast byla po-
užita při AOCS stanovení izolovaných frans-skupin6).

3. Sledování změn v oxidovaném řepkovém
oleji pomocí infračervené spektrometrie

V této práci byly sledovány vzorky oxidovaného řep-
kového oleje2 při 125 °C, 150 °C, 175 °C, (průtok kyslíku
135 Lil"1', vzorky nebyly chráněny před světlem) a čerstvý
neoxidovaný řepkový olej. Pro měření spekter byla použita
metoda zeslabené totální reflexe (ATR). Spektra byla měře-
na spektrometrem Nicolet 740 (Nicolet Instrument Inc.
Madison, USA) vyplachovaným sušeným vzduchem a ky-
veta „Baseline Horizontál Attenuated Total Reflectance"
(HATR) fy Spectra-Tech, UK, obsahující ZnSe krystal. Pro
měření všech spekter bylo akumulováno 128 skanu při
rozlišení 2 cm"1. Jako referenční vzorek sloužil prázdný
ZnSe krystal. Výsledná spektra byla korigována ATR ko-
rekcí. Spektra byla zpracována programem OMNIC Soft-
ware Version 3.1.

Jako kvantitativní parametry pro sledováni oxidace řep-
kového oleje byly použity relativní intenzity absorpčních
pásů 3444 cm"1: (body základní linie: 3671 a 3120 cm"1),
pás při 3011 cm"1: (body základní linie: 3034 a 2990 cm"1),
pásy při 1745 cm"', 1726 cm"1 a 1698 cm"1 (body základní
linie: 1862 a 1600 cm"1), pásy při 987 cm"1 a 969 cm"1:
(body základní linie: 1000 a 933 cm"1). Pro vyjádření
kvantitativních změn při oxidaci vzorku byly intenzity
jednotlivých pásů vztaženy k intenzitě příslušného pásu
původního vzorku neoxidováného řepkového oleje.

Na následujících obrázcích (viz obr. 2, 4 a 5) jsou
uvedeny oblasti spektra řepkového oleje ilustrující jeho
oxidaci po dobu 1,5, 3,4, 6,7 a 10 hodin za teploty 125 °C.
Jedná se o diferenční spektra. Jako referenčního spektra
bylo pro odečet použito ATR spektrum původního neoxi-
dovaného řepkového oleje. Pozitivní a negativní pásy v di-
ferenčním spektru umožňují sledovat přírůstek nebo úbytek
funkčních skupin během oxidace oleje. Negativní pásy
nemusí nezbytně reprezentovat ztrátu funkčních skupin, ale
mohou být v některých případech způsobeny „zředěním"
vzorku kyslíkem („oxygen uptake effecť')8. Podobně jako
v případě autorů van de Voorta a kol.8 při oxidaci sluneč-
nicového oleje bylo v této práci nalezeno snížení intenzity
pásu při 1745 cm"1 pouze o 10 %, které lze pravděpodobně
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přisoudit zředění vzorku zachyceným kyslíkem. Oproti
tomu bylo u pásu cis- dvojných vazeb při 3011 cm"1 nale-
zeno mnohem větší snížení intenzity tohoto pásu, které
činilo okolo 90 %.

Obecně se ve spektrech oxidovaného řepkového oleje
projevují tyto spektrální změny:
1) objevuje se široký pás OH valenčních vibrací v oblasti

3800-3200 cm"1,
2) snižují se intenzity CH valenčních vibrací v oblasti

3050-2800 cm"1,
3) v oblasti 1800-1500 cm"1 se zvyšují intenzity pásů

karbonylových skupin,
4) zvyšují se intenzity pásu trans- dvojných vazeb mezi

1000-900 cm 4 .
1) Valenční vibrace OH vazeb v oblasti frekvencí
3800-3200 cm1

Pás při 3490 cm"1 (viz obr. 2) náleží O-H valenčním
vibracím hydroperoxidů jak bylo prokázáno oxidací methyl
linoleátu13. Kvantitativní popis vzniku hydroperoxidů je na
obr. 3. Zvýšení intenzity pásu je vztaženo k intenzitě pásu
původního neoxidovaného oleje. Ke vzniku alkoholů zřej-
mě nedochází, protože pás zůstává poměrně symetrický
během celého experimentu.
2) Oblast CH valenčních vibrací v oblasti 3050-2800 cm'1

Progresivní zvýšení pásu hydroperoxidů s časem oxi-
dace je doprovázeno snížením pásu při 3011 cm"1, který
patří cw-dvojným vazbám. Uvedené změny dobře doku-
mentují (viz obr. 2 a 3) vymizení cís-dvojných vazeb spo-
jené se vznikem hydroperoxidů, což je dobře známý me-
chanismus oxidace lipidů za mírných podmínek7. Negativ-
ní pás při 2924 cm"1 přiřazený valenčním vibracím
alifatických vazeb C-H je sice co do intenzity srovnatelný
s pásem 3011 cm"1, ale časové změny jeho intenzity jsou
přisouzeny hlavně zředění materiálu kyslíkem, vzhledem
k tomu, že tento pás má intenzitu řádově silnější v původ-
ním spektru.

3) Valenční vibrace karbonylových skupin v oblasti
1800-1500 cm1

Na obrázku 4 jsou uvedena diferenční ATR spektra
řepkového oleje v oblasti 1900-680 cm"1 ilustrující jeho
oxidaci po dobu 1,5,3,4,6,7 a 10 hodin za teploty 125 °C.

Za nejvýznamnější změny je možno považovat výrazný
nárůst intenzit pásů 1726 a 1698 cm"1, které jsou identické
s pásy hexanalu a 2-hexenalu, a je pravděpodobné, že repre-
zentují nasycené a cc.p-nenasycené aldehydy. Přítomnost
a,(i-nenasycených aldehydů posunuje pás karbonylu k niž-
ším hodnotám vlnočtů (od 1727 cm"1 pro hexanal k 1697 cm"1

pro íraní-2-hexenal). Poloha pásu může být dále snížena

konjugovanou dvojnou vazbou na 1689 cm"1, jak je tomu
u íraní,íraní-2,4-dekandienalu. Zvýšení intenzity pásů činí
v našem případě pro aldehydy okolo 90 % (viz obr. 3). Ve
spektrech se nenalézá výraznější pás při 1711 cm"1, který
by dokazoval' vznik většího obsahu volných mastných ky-
selin. Mírné zvýšení pásu při 1630 cm" • lze přičíst k nárůstu
obsahu vlhkosti ve vzorku během oxidace.

Obr. 2. Diferenční ATR spektra řepkového oleje v oblasti
3650-2750 cm" ilustrující jeho oxidaci po dobu 1, 5, 3, 4, 6, 7
a 10 hodin za teploty 125 °C

Obr. 3. Změny intenzit pásů při 3444 cm" (• - hydroperoxidy),
3011 cm"1 (D - cw-dvojné vazby) 1745 cm"1 (• - estery), 1726
cm"1 (A- nasycené aldehydy) a 1698 cm"1 (O - a,(3-nenasycené
aldehydy) s časem oxidace řepkového oleje za teploty 125 °C

Obr. 4. Diferenční ATR spektra řepkového oleje v oblasti
1900-680 cm'1 ilustrující jeho oxidaci po dobu 1,5, 3,4,6,7 a 10
hodin
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Pás esterů při 1744 cm"1 je velmi stabilní při teplotách
oxidace nad 200 °C a může sloužit jako referenční pás8.
Snížení pásu, jak plyne z obr. 3, může být v našem případě
interpretováno jako „zředění" vzorku kyslíkem vzhledem
k tomu, že snížení intenzity pásu činí asi 10 %.
4) Oblast dvojných vazeb 1000-900 cm1

V oblasti 1000-900 cm"1 (viz obr. 5) lze nalézt dva pásy
při 987 a 969 cm"1. Pás při 987 cm"1 náleží trans, trans-
-konjugovaným dienům a pás při 969 cm"1 náleží izolo-
vaným trans-vazbám. Poměr intenzit těchto pásů v původ-
ním vzorku řepkového oleje je přibližně stejný. S rostoucím
časem oxidace řepkového oleje se zvyšuje intenzita pásu
izolovaných trans-vazeb při 969 cm"1 (viz obr. 6). Obdobný
nárůst pásu 969 cm"1 s časem oxidace byl nalezen při
oxidaci slunečnicového oleje8.

5. Termická oxidace řepkového oleje

Termická oxidace vzorku řepkového oleje byla sledo-
vána při teplotách 125, 150 a 175 °C po dobu 10 hodin
s průtokem kyslíku 135 l.h"1 (míchání směsi bylo zajištěno
probubláváním kyslíkem)2. Pro analýzu pomocí FTIR byly
použity vzorky řepkového oleje oxidované při teplotě 125 °C
(odebírané po 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5 a 10 hodinách), 150 °C
(odebírané po 4,5, 7,5 a 10 hodinách), 175 °C (odebírané
po 1,5, 3, 4,5 a 6 hodinách) a čerstvého neoxidováného
řepkového oleje. Pro kvantitativní popis reakce byl zvolen
oxidační index vypočítaný z poměru integrovaných absorp-
čních intenzit valenčních vibrací karbonylových skupin
v oblasti 1800-1610 cm"1 a valenčních vibrací alifatických
CH vazeb v oblasti spektra 3100-2750 cm"1. Integrované
absorpční intenzity umožňují zahrnout při monitorování
reakce příspěvky všech typů karbonylových sloučenin a vy-
jádřit strukturní změny jednoduchých a dvojných vazeb při
oxidaci vzorku. Výsledky na obr. 7 ukazují na pokles
obsahu dvojných vazeb a nárůst zastoupení karbonylových
sloučenin s teplotou a časem oxidace řepkového oleje.

6. Závěr

K analýze produktů termické oxidace se osvědčila tech-
nika ATR, kterou byl potvrzen předpoklad závislosti rych-
losti termooxidace řepkového oleje na podmínkách oxidace
(především na teplotě). ATR technika je rychlá, vyžaduje
minimální přípravu vzorku a je vhodná pro kvantitativní
popis oxidace rostlinných olejů.

Prezentované výsledky prokázaly, že při oxidaci řep-
kového oleje za teploty 125 °C po dobu 10 hodin vznikají
hydroperoxidy za současného poklesu obsahu c«-dvojných
vazeb, zvýšení zastoupení izolovaných trans,trans-v &zeb
a vzniku karbonylových sloučenin, a to převážně nasyce-

Obr. 5. Diferenční ATR spektra řepkového oleje v oblasti
1030-920 cm" ilustrující jeho oxidaci po dobu 1,5, 3,4,6,7 a 10
hodin za teploty 125 °C

Obr. 6. Změny intenzit pásů při 987 cm" (• - transjrans-
-konjugované dieny) a při 969 cm" (O - izolované íran.v-vazby)
s časem oxidace řepkového oleje za teploty 125 °C

Obr. 7. Změny poměrů ploch pásů v oblastech spektra
1850-1610 cm"1 (Aco) a 3100-2750 cm"1 (ACH) V závislosti na
čase a teplotě oxidace řepkového oleje ( 0 - 1 2 5 °C, O -150 °C,
T -175 °C)
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ných a oc,P-nenasycených aldehydů. Zastoupení těchto pro-
duktů se zvyšovalo s teplotou oxidace při 150 a 175 °C.
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ková8, and M. Novotná1* ("Department of Petroleum
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stitute of Chemical Technology, Prague): The Use of FTIR
Spectroscopy for Characterization of Oxidized Rape-
seed Oil

Chemical properties of vegetable oils are discussed and
FTIR spectrophotometry with ATR is presented as a tech-
nique for the characterization of rapeseed oil. The given
data describe qualitative and quantitative changes in the
chemical composition of rapeseed oil and oxidized rape-
seed oil (oxidation conditions: 125-170 °C, O 2 flow rate
135 Ur 1 ).
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