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Olej rzepakowy niskoerukowy jako zwyczajowe 
źródło kwasów z grupy C18:1 i C18:3, jak również 
w nieco mniejszym stopniu C18:2, ulega pewnym 
modyfikacjom wynikającym z uwarunkowań ge-
netycznych i technologicznych. Przebadano 20 
rafinowanych olejów rzepakowych pod względem 
składu kwasów tłuszczowych w oparciu o ana-
lizę GLC na wysokopolarnej kolumnie kapilarnej 
BPX 70, pochodzących z różnych zakładów 
krajowego przemysłu tłuszczowego. W warun-
kach zastosowanej analizy charakterystykę składu 
kwasów tłuszczowych obecnie badanych olejów 
wzbogaca pojawienie się niewielkich rozmiarów 
pików kwasu C15:0 i C15:1 – do niedawna uznawa-
nych za typowe dla tłuszczów zwierzęcych oraz 
C 17:0 i C17:1, liczonych na poziomie 0,1÷0,2%. 
W blisko 90% puli kwasów C18 całego spektrum 
kwasowego badanych olejów m.in. stwierdzono 
– obok sumarycznego piku izomerów trans C18:1 
na poziomie ok. 0,2%, ewidentnie występującej 
pary izomerów C18:2 ct/tc w równej proporcji do 
0,2% – także istnienie czterech, czasami pięciu 
dobrze wyizolowanych pików mieszanych izo-
merów geometrycznych kwasu C18:3. Identyfi-
kowano je w ilości nie przekraczającej łącznie 
0,1%, aczkolwiek w jednym przypadku izomer 
9c12c15t osiągnął wartość 0,4% a 9t12c15c – 
0,3%. Obserwuje się również obecność izome-

Low erucic rapeseed oil is a common source of 
the fatty acids from C18:1 and C18:3 groups and to 
a lower degree also of C18:2. It changes in the 
spectrum of fatty acids according to genetic and 
technological conditions. The fatty acids 
composition of 20 samples of refined rapeseed 
oils from different domestic industrial plants 
were estimated using GLC analysis on highly 
polar stationary phase BPX 70 capillary column. 
The results of this analysis show that the 
composition of the investigated oils is enriched 
by small peaks of C15:0 and C15:1 as well as of 
C17:0 and C17:1 acids on < 0.1 to 0.2% level. 
Nearly 90% of fatty acids in the rapeseed oil 
consist of C18 carbon atoms, and among them, 
about 0,2% summary peak makes C18:1 
geometrical 9 trans isomer. For the C18 type of 
fatty acids there are observed also specific 
isomers with double bounds on the same natural 
position: C18:2 9c12t and C18:2 9t12c in the 
approximately equal proportion of about 0,2%, 
and for C18:3 tct, cct, ctc and tcc 9,12,15 —
isomers, which are found as well in very small 
amounts near 0.1% (except for cct on 0.4% and 
tcc on the 0.3% level). The polyenes from 20-
carbons and 22-carbons group are identified 
only on 0.1% level. Sum of C22:1 isomers 
oscillates within limits 0.3÷3.6%. The 
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rów kwasów polienowych z grupy C20 i C22 – 
węglowych na poziomie nie przekraczającym 
0,1%. Suma izomerów kwasu C22:1 waha się 
w zakresie 0,3÷3,6%, natomiast kwas C24:0 i C24:1 
pozostaje w ilościach – od śladowych do 0,5%. 

peaks of C24:0 and C24:1 acids are visible on 
the chromatogram from traces to 0.5%. 

Wprowadzenie i cel pracy 

Rzepak z odmian nisko- i bezerukowych jest bardzo cennym z żywieniowego 
punktu widzenia surowcem oleistym, co znajduje potwierdzenie w licznych 
publikacjach krajowych i zagranicznych (Ackman 1990; Diepenbrock, Wilson 1987; 
Krygier, Ptasznik 1996; Murawa i in. 1997). Ugruntowuje to pozycję oleju 
rzepakowego jako zwyczajowego źródła, zwłaszcza w naszych warunkach 
klimatycznych, kwasów nienasyconych z grupy C18:1 oraz C18:3 i w nieco mniej-
szym stopniu C18:2. Z uwagi na uwarunkowania genetyczne i technologiczne kom-
pozycja kwasów tłuszczowych w triacyloglicerolach oleju otrzymywanego z nasion 
rzepaku podlega pewnym modyfikacjom. Ich stopień należy kontrolować mając na 
względzie dobro konsumentów, gdyż to przede wszystkim skład chemiczny oleju 
jest czynnikiem wpływającym na jego stabilność oraz wartość odżywczą  
i zdrowotną (Jakubowski i in. 1994; Ziemlański, Budzyńska-Topolowska 1991). 

W rafinowanych olejach dostępnych na rynku krajowym sprawdzono 
charakterystykę ich składu kwasowego w oparciu o analizę GLC. Separację 
jakościową i ilościową widma estrów metylowych kwasów tłuszczowych 
przeprowadzono z użyciem wysokopolarnej stacjonarnej fazy BPX 70 na kolumnie 
kapilarnej, opisanej przez Grześkiewicza i in. (1996) w programowanej tempe-
raturze oraz czasie. W zastosowanej metodzie z przygotowanej próbki oleju  
w jednej analizie otrzymuje się informacje o zawartości wszystkich obecnych 
nasyconych kwasów tłuszczowych (SAFA), monoenowych (MUFA) i polienowych 
(PUFA), a także o powstających podczas rafinacji (wysoka temperatura) trans 
izomerach nienasyconych kwasów tłuszczowych (G.S.M.J.E. Duchateau, van 
Oosten 1996). Należy nadmienić, iż w olejach ciekłych rafinowanych mamy do 
czynienia tylko z izomerami geometrycznymi mono– i polienowych kwasów 
tłuszczowych, co wywołane jest wysoką temperaturą prowadzenia procesów, na 
przykład bielenia i dezodoryzacji (Ptasznik 1998). Pozostają więc one w swej 
naturalnej pozycji. Natomiast w trakcie procesu uwodornienia formowane są obok 
geometrycznych — także pozycyjne izomery tych kwasów (ISO/CD 15304 1996, 
Jakubowski i in. 1994, Scholfield 1981). 

Celem pracy było przeprowadzenie oceny ogólnego składu kwasów tłusz-
czowych rafinowanych niskoerukowych olejów rzepakowych obecnie dostępnych 
na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości izomerów geometrycznych 
C18:1, C18:2 i C18:3. 
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Materiał i metodyka pracy 

Materiałem do badań było 20 próbek rafinowanych niskoerukowych olejów 
rzepakowych pochodzących z krajowych zakładów produkcyjnych, stosujących 
porównywalne procesy wydobywania i rafinacji. 

Kwasy tłuszczowe badanych olejów przeprowadzano w estry metylowe 
według normy PN-ISO 5509 (1996) i poddano analizie na chromatografie gazo-
wym HP 6890 wyposażonym w kolumnę kapilarną z wysokopolarną stacjonarną 
fazą BPX 70, o długości 60 m, średnicy wewnętrznej 0,25 mm i grubości filmu 
0,25 µm. 

Warunki analizy chromatograficznej w programowanej temperaturze przed-
stawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Warunki analizy chromatograficznej badania składu kwasów tłuszczowych  
w rafinowanych olejach rzepakowych niskoerukowych — GLC conditions of fatty acids 
composition in refined low erucic rapeseed oils 
  
 

Całkowity czas trwania analizy wynosił 68,5 min przy stałym przepływie helu 
na poziomie 35,0 psi i przepływie powietrza 300 ml/min. 

Wyniki  

W warunkach zastosowanej analizy chromatograficznej uzyskano charakte-
rystykę badanych olejów pod względem ogólnego składu kwasów tłuszczowych  
i zakresu w jakim się one pojawiają w swym procentowym udziale na przestrzeni 
całego widma. Wyniki wraz z wartościami średnimi zaprezentowano w tabeli 1. 
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Tabela 1 
Charakterystyka składu kwasów tłuszczowych w badanych handlowych niskoerukowych 
rafinowanych olejach rzepakowych — Characteristics of fatty acids composition  
in comercial low erucic rapeseed oils 

n=20 

Kwas 
tłuszczowy 
Fatty acids 

Zakres 
Range 

Średnia  
Mean 
[%] 

Kwas 
tłuszczowy 
Fatty acids 

Zakres 
Range 

Średnia  
Mean 
[%] 

C14:0 < 0,1÷0,4 0,2 C18:2 ct/tc < 0,1÷0,3 0,2 

C15:0 < 0,1÷0,2 0,1 C18:2 cc 17,5÷22,2 19,9 

C15:1 < 0,1÷0,1 0,05 C18:3 izo 0,1÷2,7 0,8 

C16:0 4,2÷5,0 4,6 C18:3 ccc 7,6÷9,7 8,7 

C16:1 0,2÷0,4 0,3 C20:0 0,1÷1,6 0,7 

C17:0 < 0,1÷0,1 0,05 C20:1 0,5÷2,6 1,7 

C17:1 < 0,1÷0,2 0,1 C20:2 0,1÷0,2 0,1 

C18:0 1,7÷2,1 1,9 C22:0 0,3÷0,4 0,3 

C18:1 t < 0,1÷0,3 0,2 C22:1 0,3÷3,6 1,1 

C18:1 c9 52,3÷ 61,2 57,0 C22:2 0,1÷0,2 0,1 

C18:1 c11 0,3÷3,3 2,7 C24:0 < 0,1÷0,2 0,1 

C18:1 c12 < 0,1÷0,2 0,1 C24:1 0,1÷0,2 0,2 

C18:1 c13 < 0,1÷0,1 0,05 

 

 

t — trans; c — cis; izo — mieszane izomery geometryczne 
t — trans; c — cis; izo — mixed geometrical isomers 

 
 
Spektrum zaobserwowanych izomerów trans w grupie kwasów 18-węglo-

wych charakteryzowało się niewielkim sumarycznym pikiem C18:1 t w większości 
badanych olejów, jak i powtarzającym się układem C18:2 ct/tc niemal w równej 
proporcji. Największe zróżnicowanie wydzielonych mieszanych izomerów 
geometrycznych zaobserwowano w przypadku kwasu linolenowego, co potwierdza 
wpływ procesów technologicznych na przemiany naturalnych polienowych 
kwasów tłuszczowych i przegrupowania w układach wiązań podwójnych. 
Przykładowo wybrane (powiększone) porównawcze profile fragmentu łańcucha 
węglowego z sekwencją izomerów trans kwasu oleinowego, linolowego i linole-
nowego dla trzech wybranych spośród badanych próbek olejów przedstawiono na 
rysunku 2. 
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gdzie — where: 
a — C18:0;  b — C18:1 t;  c — C18:1 c9;  d — C18:1 c11;  e — C18:1 c12;  
f — C18:2ct; g — C18:2 tc;  h — C18:2 cc;  i — C18:3 9t12t15t; j — C18:3 9t12c15t;  
k — C18:3 9c12c15t; l — C18:3 9c12t15c;  m — C18:3 9t12c15c; n — C18:3 9c12c15c 

Rys. 2. Porównanie fragmentów sekwencji łańcucha węglowego dla trzech wybranych 
olejów, obrazujące zawartości izomerów trans w obrębie kwasu C18:1, C18:2 i C18:3 (obraz 
powiększony) Comparison of carbon chain fragments for three chosen oils with trans 
isomers content of C18:1, C18:2 and C18:3 (enlarged picture) 
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Procentowy udział mieszanych izomerów geometrycznych kwasu C18:3 oraz 
naturalnego kwasu linolenowego C18:3 9cis12cis15cis w puli wszystkich kwasów, 
w kolejności spływania na kolumnę, czyli według wzrastającego czasu retencji, 
przedstawia tabela 2. 

Tabela 2 
Średni procentowy udział poszczególnych geometrycznych izomerów kwasu C18:3 i naturalnego 
kwasu linolenowego w badanych rafinowanych niskoerukowych olejach rzepakowych  
Mean content of geometrical C18:3 isomers and natural linolenic acid in refined low erucic 
rapeseed oils (in percent) 

n=20 

Izomer kwasu C18:3 — Isomer of C18:3  % 

9t12t15t 9t12c15t 9c12c15t 9c12t15c 9t12c15c 9c12c15c 

< 0,1 < 0,1 0,4 0,1 0,3 8,7 

oznaczenia literowe jak w tabeli 1 —  for the explanation of signs see table 1 
  
Generalnie niewielkie zawartości izomerów trans kwasu C18:3 w ogólnym 

składzie kwasów tłuszczowych wzrastają w kierunku izomerów cct (0,4%) i tcc 
(0,3%). Większy udział tych izomerów w porównaniu z pozostałymi potwierdzają 
dane literaturowe (Płatek i in. 1998; Wolff 1992) i zależy on głównie od ostrości 
parametrów, w jakich prowadzony jest proces odwaniania. Im wyższa temperatura 
towarzyszy temu procesowi, tym wyższy jest stopień izomeryzacji w kwasach  
C18:2 i C18:3, zaś im mniejszy rozstęp w wartościach tego wskaźnika — tym 
produkcja jest bardziej standardowa (Płatek i in. 1998). 

Wnioski 

W wyniku zastosowanej analizy chromatografii gazowej dwudziestu 
rafinowanych olejów rzepakowych można stwierdzić, iż ich skład jest najbardziej 
zróżnicowany pod względem zawartości kwasu C18:1 11cis (zakres 0,3÷3,3%), 
sumy C18:3 izo (od 0,1 do 2,7%), dalej C20:0 (od 0,1 do 1,6%) oraz w przypadku 
sumy izomerów kwasu eikozenowego C20:1 (od 0,5 do 2,6%). Suma izomerów 
kwasu C22:1 waha się w zakresie 0,3÷3,6%. 

Obserwuje się niewielką zawartość izomerów trans C18:1 (pojedynczy pik na 
średnim poziomie około 0,1%), proporcjonalny układ mieszanych izomerów 
cis/trans i trans/cis kwasu linolowego C18:2 — w ilości również nie przekraczającej 
0,1%. Ubytki kwasu C18:3 9c12c15c skutkują dość zróżnicowanym spektrum dla 
izomerów C18:3. W zależności od próbki oleju, najwyższy udział w tej grupie 
kwasów ma izomer 9c12c15t (~0,4%) i 9t12c15c (~0,3%); pozostałe trzy w ogóle 
nie występują, bądź są w ilościach śladowych. 



Spektrum składu kwasów tłuszczowych rafinowanych olejów ... 183 

Na podstawie przeprowadzonych badań można ogólnie stwierdzić, iż krajowa 
produkcja olejów rzepakowych dostarcza produktów o dość wyrównanym składzie 
kwasowym, typowym dla tego gatunku. 
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