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Trwałość olejów rzepakowych tłoczonych na zimno 
 z nasion o zróżnicowanej jakości 

Stability of cold pressed oils from the rapeseed of different quality 

Oceniano trwałość olejów rzepakowych tłoczo-
nych na zimno z 10 prób rzepaku (8 odmian 
ozimych i 2 jarych), o zróżnicowanym stopniu 
czystości, dojrzałości oraz jednorodności gatun-
kowej. Wytłoczone z ww. nasion oleje różniły 
się zawartością związków nietriacyloglicerolo-
wych oraz trwałością. Najmniej zanieczyszczeń 
nietriacyloglicerolowych, fosforu, siarki, wol-
nych kwasów tłuszczowych, produktów utle-
nienia tłuszczu i związków lotnych posiadały 
oleje z czystych i dojrzałych nasion pochodzą-
cych ze stacji hodowlanych. Oleje te były także 
najbardziej trwałe, bowiem przez cały, 6-mie-
sięczny okres przechowywania, zachowywały 
odpowiednią jakość (LK < 4 mg KOH/1 g, 
liczba nadtlenkowa < 10 milirównoważników 
O/kg). Najwięcej zanieczyszczeń nietriacylogli-
cerolowych posiadały oleje wytłoczone z prze-
mysłowych nasion rzepaku ozimego, a ich 
trwałość wynosiła około 4 miesiące. Trwalsze 
od nich były oleje z przemysłowych nasion 
rzepaku jarego, które przez okres prawie 6 mie-
sięcy zachowywały odpowiednią jakość. 

The stability of oils obtained by cold pressing 
of 10 rapeseed samples (8 winter and 2 spring 
varieties), that differed in cleanness, ripeness 
and variety homogeneity was investigated. Oils 
pressed from these seeds differed in non-
triacyloglicerol components content and in 
stability. Oils obtained from clean and ripe 
seeds originating from breeding stations had a 
smallest amount of non- triacyloglicerol 
impurities: phosphorus, sulphur, free fatty 
acids, products of oxidation and volatile 
compounds. They were also the most stable. 
During the whole time of storage they kept AV 
below 4 mg KOH/1 g oil and PV below 10 
milliequivalents O/kg. The highest amount of 
non- triacyloglicerol components had oils 
pressed from industrial seeds of winter rape. 
Their stability was about 4 months. More stable 
were oils obtained from industrial seeds of 
spring rape, which had a right quality for 
almost 6 months. 

Wstęp 

Jadalny, nierafinowany olej rzepakowy, obecny od kilku lat na krajowym 
rynku, wydobywany poprzez zimne tłoczenie surowych nasion, jest także przed-
miotem wielu badań. Ich wyniki dowodzą, że istnieje duża zmienność jego jakości, 
rzutująca na trwałość, a więc i na możliwości przechowalnicze (Krygier i in. 
1995a; Krygier i in. 1995b; Rotkiewicz i in. 1995; Podkówka i Podkówka 1995). 
Jakość olejów tłoczonych na zimno jest uwarunkowana głównie jakością surowca, 
kształtowaną przez stopień dojrzałości nasion, ich traktowanie pożniwne (sprzęt  
i suszenie) oraz transport i warunki przechowywania. Z dojrzałością nasion rzepa-
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ku związana jest zawartość nietriacyloglicerolowych składników oleju. Nasiona 
niedojrzałe zawierają więcej barwników chlorofilowych, niepełnych gliceroli oraz 
wolnych kwasów tłuszczowych, przez co dają olej o obniżonej stabilności (Prior  
i in. 1991; Suzuki i Nishioka 1993; Ward i in. 1994). O ile problem nasion niedoj-
rzałych znalazł swoje rozwiązanie w standaryzacji nasion przemysłowych, które 
nie mogą posiadać więcej niż 1% nasion zielonych (PN-90/R-66151), o tyle problem 
uszkadzania nasion podczas sprzętu, suszenia, przechowywania i transportu 
pozostaje nadal otwarty. Podczas tych operacji nasiona ulegają makro- i mikro-
uszkodzeniom, w stopniu zależnym głównie od ich wilgotności, ale także od 
parametrów pracy kombajnów, suszarek, itp. (Szot 1993; Szot i in. 1991; Fornal  
i in. 1992a; Stępniewski 1995; Stępniewski i in. 1991). Fornal i in. (1992a) stwier-
dzili, że podczas zbioru kombajnowego do 7% nasion rzepaku ulega makro-, a do 
18% mikrouszkodzeniom. Według Szota i in. (1991) najbardziej podatne na 
uszkodzenia są nasiona o niskiej wilgotności, ulegające głównie makrouszko-
dzeniom (połówkowanie), których ilość podczas suszenia i transportu może 
wzrastać do 24%. 

Tłuszcz nasion uszkodzonych ulega znacznej hydrolizie i utlenieniu podczas 
przechowywania, zwłaszcza przy podwyższonej wilgotności, sprzyjającej rozwo-
jowi grzybów pleśniowych i bakterii (Bielecka i in. 1992; Jędrychowski i Grabska 
1992, Fornal i in. 1992b). 

Czyszczenie nasion przed wydobywaniem oleju nie usuwa nasion z mikro-
uszkodzeniami, a pozwala jedynie obniżyć ilość nasion z makrouszkodzeniami.  
W przypadku wykorzystywania ich do produkcji oleju tłoczonego na zimno 
prawdopodobnie otrzyma się olej o zwiększonej zawartości WKT i nadtlenków, 
mało stabilny. Problemowi wpływu jakości surowca na trwałość oleju rzepako-
wego tłoczonego na zimno poświęcona jest niniejsza praca. 

Część doświadczalna 

Materiałem badawczym były nasiona ozimego i jarego rzepaku podwójnie 
uszlachetnionego, których pochodzenie podano w tabeli 1, a podstawową charakte-
rystykę przedstawiono w tabeli 2.  

Nasiona różniły się przede wszystkim zawartością zanieczyszczeń. Najmniej 
zanieczyszczeń zawierały nasiona pochodzące ze stacji hodowlanych, najwięcej 
natomiast nasiona przemysłowe. W grupie zanieczyszczeń użytecznych przeważały 
nasiona połamane (połówki oraz grubsze fragmenty), ale obecne były także ziarna 
zbóż. Więcej nasion niedojrzałych było w rzepaku ozimym. W grupie zanie-
czyszczeń nieużytecznych przeważały drobne części łodyg oraz małe cząstki 
liścieni i okryw nasiennych. Obecne były także grudki ziemi i piasek oraz nasiona 
przytulii czepnej (uznane za szkodliwe dla zdrowia).  
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Tabela 1 
Pochodzenie nasion doświadczalnych — Origin of experimental seeds 

Lp. Pochodzenie nasion rzepaku — Origin of rapeseeds 
1. Bolko  1995 — Zakład Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Borowie 
2. Bor      1995 — Zakład Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Borowie 
3. Leo      1995 — Zakład Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Małyszynie 
4. Polo     1995 — Zakład Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Małyszynie 
5. Bolko   1995 — Centrala Nasienna 
6. Bolko   1996 — Centrala Nasienna 
7. Nasiona przemysłowe ozime  1995 — zakłady przemysłu tłuszczowego 
8. Nasiona przemysłowe ozime  1996 — zakłady przemysłu tłuszczowego 
9. Nasiona przemysłowe jare  1996 — zakłady przemysłu tłuszczowego 

10. Nasiona przemysłowe jare  1997 — zakłady przemysłu tłuszczowego 
 

Tabela 2 
Charakterystyka nasion rzepaku — The characteristic of experimental rapeseeds 

Zanieczyszczenia [%] — Impurities [%] 

użyteczne — useful nieużyteczne — non-useful 

 

Lp.* 

 

 

Wilgotność
Moisture 

[%] 

 
ogółem 
whole 

nasiona 
niedojrzałe
non-ripe

 seeds 

 
ogółem
whole 

 
mineralne
mineral 

chwasty szkodliwe 
 dla zdrowia 

unwholesome 
 weeds 

nasiona 
zwęglone 
charred  
seeds 

1. 5,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. 5,8 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
3. 5,9 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
4. 5,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5. 6,0 1,8 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 
6. 6,2 1,6 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 
7. 6,5 6,4 2,0 1,6 0,3 0,4 0,5 
8. 6,1 4,2 1,0 1,2 0,2 0,2 0,2 
9. 5,9 3,9 0,5 1,1 0,2 0,1 0,1 

10. 6,0 4,3 0,0 1,0 0,2 0,0 0,1 

* oznaczenia prób jak w tabeli 1 — description of samples as in the table 1 
 
Olej wydobywano poprzez zimne tłoczenie (maksymalna temp. oleju 50oC)  

w laboratoryjnej prasie ślimakowej typu RF-80E/2, a następnie oczyszczano poprzez 
10 minutowe wirowanie w wirówce typu MCW T24D przy 10 tys. obr/min.  

Stabilność olejów badano w teście przechowalniczym. Oleje przechowywano 
bez dostępu światła przez okres 6 miesięcy, w oryginalnych, przeznaczonych do 
olejów jadalnych opakowaniach z PCV (PLASTOPAK Kruszwica) w temperaturze 
otoczenia (18 ± 4oC).  
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Charakterystykę olejów doświadczalnych (tab. 3) uzyskano analizując zawar-
tość fosforu (PN-88/A-86930), siarki (Babuchowski, Zadernowski 1970), związ-
ków lotnych (PN-73/A-86912) oraz barwę oleju (BN-86/8050-30). Stabilność olejów 
oceniano oznaczając liczbę kwasową (PN-74/R-66165), nadtlenkową (PN-ISO 3960) 
i anizydynową (PN-93/A-86926) w próbkach pobieranych co miesiąc. 

Wyniki badań i dyskusja 

Oleje wydobyte z nasion znanych odmian, pochodzących ze stacji hodowla-
nych, cechowały się najniższą zawartością składników nietriacyloglicerolowych: 
fosforu, siarki, wolnych kwasów tłuszczowych, związków lotnych i produktów 
utlenienia (tab. 3). Najwięcej tych składników posiadały oleje z przemysłowych 
nasion odmian ozimych. Oleje z nasion przemysłowych odmian jarych, porówny-
wane do nasion przemysłowych odmian ozimych, posiadały mniej fosforu, siarki, 
wolnych kwasów tłuszczowych i nadtlenków oraz cechowały się niższym 
natężeniem barwy kształtowanej przez barwniki chlorofilowe. Od wszystkich 
olejów z nasion ozimych odróżniały się natomiast wyższym natężeniem barwy 
kształtowanej przez barwniki karotenoidowe (tab. 3). Niższa zawartość fosforu w 
olejach z nasion przemysłowych jarych może być związana z generalnie niższą 
zawartością fosforu w nasionach rzepaku jarego (Murawa i in. 1996; Rotkiewicz  
i in. 1997; Wojnowska i in. 1995). 

Podczas przechowywania oleje ulegały hydrolizie tym szybszej, im więcej 
wolnych kwasów tłuszczowych posiadały tuż po wydobyciu (tab. 4). Najniższymi 
liczbami kwasowymi (0,49–0,58 mg KOH/1 g oleju) cechowały się oleje wytło-
czone z bardzo czystych nasion jednolitych odmianowo, pochodzących ze stacji 
hodowlanych. Po 6 miesiącach przechowywania liczby kwasowe tych olejów 
zwiększyły się trzykrotnie, osiągając wartości w granicach 1,43 (Polo) do 1,66 mg 
KOH/1 g oleju (Leo). Świeżo wydobyte oleje z nasion rzepaku Bolko, pocho-
dzących z Centrali Nasiennej i stanowiących materiał siewny, posiadały liczby 
kwasowe zbliżone do wartości 1, podobnie jak i oleje z obydwu prób prze-
mysłowych nasion rzepaku jarego. Podczas przechowywania oleje z prze-
mysłowych nasion rzepaku jarego ulegały nieco wolniejszej hydrolizie niż oleje  
z nasion rzepaku Bolko pochodzących z Centrali Nasiennej, osiągając po sześciu 
miesiącach przechowywania liczby kwasowe wynoszące odpowiednio 3,07 i 3,34 
oraz 3,92 i 3,64 mg KOH/1 g oleju (tab. 4). Najwyższe liczby kwasowe posiadały 
świeżo wydobyte oleje z przemysłowych nasion rzepaku ozimego i one też 
posiadały najwyższe tempo hydrolizy podczas przechowywania. Po sześciu 
miesiącach przechowywania liczby kwasowe tych olejów zwiększyły się prawie 
czterokrotnie, osiągając wartości 6,28 (próba z 1995 r.) i 5,05 mg KOH/1 g oleju 
(próba z 1996 r.), przekraczając ilość dopuszczalną, wynoszącą 4 mg KOH/1 g 
oleju (ZN-93/SGO-01). 



Tabela 3 
Charakterystyka olejów doświadczalnych — The characteristics of experimental oils 

Barwa oleju — Colour of oils  

Lp.* 
Fosfor 

Phosphorus
[ppm] 

Siarka 
Sulphur 
[ppm] 

LK 
Acid value

[mg 
KOH/1g] 

LOO 
[milirównoważ. O/kg] 

Peroxide value 
[milliequivalents O/kg] 

LA 
Anisidine 

value 460 nm 666 nm ogółem
whole 

Związki lotne 
Volatile 

compounds  
[%] 

1.          6,0 0,8 0,50 0,53 0,22 0,387 0,031 418 0,22

2.          6,5 1,0 0,53 0,59 0,31 0,368 0,056 424 0,25

3.          7,5 1,0 0,58 0,62 0,51 0,374 0,060 434 0,25

4.          7,0 1,0 0,49 0,58 0,44 0,383 0,042 425 0,24

5.          12,5 1,2 0,94 0,96 0,94 0,335 0,097 432 0,30

6.          12,4 1,3 0,88 0,87 0,98 0,343 0,129 445 0,31

7.          36,5 3,5 1,69 1,79 1,21 0,382 0,144 526 0,35

8.          28,4 2,4 1,32 1,32 1,11 0,391 0,102 493 0,35

9.          14,5 1,2 0,82 0,92 0,72 0,410 0,075 485 0,26

10.          16,0 1,4 0,96 0,89 0,69 0,416 0,061 477 0,27

* oznaczenia prób jak w tabeli 1 — description of samples as in the table 1 
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Tabela 4 
Kształtowanie się liczb kwasowych olejów doświadczalnych [mg KOH/1 g oleju] 
The free fatty acid formation during storage [mg KOH/1 g oil] 

Czas przechowywania [miesiące]— Time of storage [months] 
Lp.* 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 0,50 0,58 0,63 0,79 0,93 1,28 1,45 
2. 0,53 0,60 0,71 0,82 1,06 1,34 1,57 
3. 0,58 0,67 0,78 0,84 1,12 1,45 1,66 
4. 0,49 0,59 0,63 0,70 0,91 1,22 1,43 
5. 0,94 1,12 1,49 2,01 2,68 3,22 3,92 
6. 0,88 1,01 1,26 1,81 2,40 3,01 3,64 
7. 1,69 1,95 2,37 2,98 3,82 4,96 6,28 
8. 1,32 1,65 2,05 2,46 3,18 4,22 5,05 
9. 0,82 1,02 1,23 1,55 1,81 2,36 3,07 

10. 0,96 1,13 1,45 1,88 2,22 2,87 3,34 

* oznaczenia prób jak w tabeli 1 — description of samples as in the table 1 
 
Tempo utleniania olejów było zależne od wyjściowej zawartości nadtlenków. 

Najmniejszą ich ilość, 0,53–0,62 milirównoważników O/kg, posiadały oleje 
wytłoczone z nasion jednolitych odmianowo, pochodzących ze stacji hodowlanych 
(tab. 5). Po 6 miesiącach przechowywania ilość nadtlenków w tych olejach wzrosła 
niemal 10-krotnie, osiągając około 5 milirównoważników O/kg, czyli 2-krotnie 
mniejszą od dopuszczalnej. Świeżo wytłoczone oleje z siewnych nasion rzepaku 
Bolko posiadały ilość nadtlenków zbliżoną do zawartej w olejach z przemysłowych 
nasion rzepaku jarego (tab. 5). Podczas przechowywania szybsze tempo utleniania 
wykazywały jednak oleje z siewnych nasion rzepaku Bolko, niższe natomiast oleje 
z przemysłowych nasion rzepaku jarego. Być może przyczyną wolniejszego utle-
niania olejów z nasion rzepaku jarego jest niższa zawartość w nich związków 
lotnych i barwników chlorofilowych, a wyższa barwników karotenoidowych. 
Związki lotne w olejach surowych stanowi głównie woda, działająca prohydro-
litycznie (Prior i in. 1991), co zostało potwierdzone najwyższym tempem hydrolizy 
olejów z przemysłowych nasion ozimych, posiadających najwięcej związków 
lotnych (tab. 4). Barwniki chlorofilowe, jako sensybilizatory, tworzą tlen single-
towy i wzmagają tempo utleniania olejów, zwłaszcza w obecności światła  
(Lee i in. 1997; Drozdowski i in. 1994; Suzuki i in. 1984). Karotenoidy z kolei, 
działając jako wygaszacze tlenu singletowego i zmiatacze wolnych rodników, 
działają jako przeciwutleniacze (Haila, Heinonen 1994; Jung i Min 1991, Warner  
i Frankel 1987). 
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Tabela 5 
Kształtowanie się liczb nadtlenkowych olejów doświadczalnych [milirówno-
ważniki O/kg oleju] — The peroxide formation during storage [milliequivalents 
O/kg of oil] 

Czas przechowywania [miesiące] — Time of storage [months]  
Lp.* 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 0,53 0,87 1,29 1,94 2,47 3,18 5,01 
2. 0,59 0,98 1,59 2,12 2,86 3,67 5,30 
3. 0,62 1,10 1,94 2,65 3,46 4,32 5,95 
4. 0,58 0,94 1,48 2,02 2,69 3,41 5,06 
5. 0,96 1,71 2,86 3,79 5,49 8,33 11,06 
6. 0,87 1,80 3,02 4,26 6,11 9,49 12,85 
7. 1,79 2,83 4,42 7,05 10,89 14,78 19,11 
8. 1,32 2,04 3,67 5,18 8,42 11,85 15,29 
9. 0,92 1,27 2,01 2,98 4,11 6,06 10,25 

10. 0,89 1,12 1,98 2,56 3,66 5,21 9,02 

* oznaczenia prób jak w tabeli 1 — description of samples as in the table 1 
 
 

Tabela 6 
Kształtowanie się liczb anizydynowych olejów doświadczalnych 
The aldehyde (anisidine value) formation during storage  

Czas przechowywania [miesiące] — Time of storage [months] 
Lp.* 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 0,22 0,54 0,89 1,26 1,62 2,01 2,62 
2. 0,31 0,68 0,96 1,39 1,76 2,28 2,96 
3. 0,51 0,81 1,19 1,75 2,28 2,91 3,41 
4. 0,44 0,72 1,01 1,48 1,96 2,69 3,23 
5. 0,94 1,49 1,86 2,44 3,05 3,71 4,71 
6. 0,98 1,50 1,98 2,62 3,47 4,29 5,11 
7. 1,21 1,78 2,47 3,18 3,95 4,68 5,37 
8. 1,11 1,98 2,51 3,22 4,06 4,88 5,64 
9. 0,72 1,02 1,49 1,98 2,57 3,21 4,02 

10. 0,69 0,98 1,45 1,87 2,52 3,07 3,75 

* oznaczenia prób jak w tabeli 1 — description of samples as in the table 1 
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Oleje z przemysłowych nasion rzepaku ozimego posiadały najwyższą ilość 
nadtlenków w chwili wytłoczenia, a przez 6 miesięcy przechowywania ich ilość 
zwiększyła się ponad 10-krotnie, osiągając 15,29 i 19,11 milirównoważników O/kg 
oleju. Więcej nadtlenków posiadał olej z nasion przemysłowych zebranych  
w 1995 r., który cechował się także najwyższą zawartością fosforu i siarki oraz naj-
wyższą absorbancją mierzoną dla barwników chlorofilowych (λ = 666 nm) (tab. 3). 
Trwałość tych olejów, równoznaczna z liczbą nadtlenkową < 10 (ZN-93/SGO-01), 
wynosiła 4 i 3 miesiące, odpowiednio dla nasion z 1995 i 1996 roku. 

Ilość aldehydów, będących wtórnymi produktami utlenienia, w olejach świeżo 
wytłoczonych była proporcjonalna do ilości nadtlenków; najmniej tych związków 
posiadały oleje z jednolitych odmianowo nasion otrzymanych ze stacji hodowla-
nych, najwięcej przemysłowe nasiona rzepaku ozimego (tab. 5). Podczas przecho-
wywania ilość aldehydów wzrastała liniowo we wszystkich olejach, pozostając  
w korelacji ze wzrostem liczby nadtlenkowej. Husain i in. (1987) stwierdza za 
Yoshidą i in. że istnieje dodatnia korelacja pomiędzy liczbą nadtlenkową a ilością 
aldehydu 2-malonowego, będącego produktem degradacji kwasów tłuszczowych  
o 3 i więcej wiązaniach podwójnych. Aldehyd 2-malonowy jest z pewnością jed-
nym z aldehydów oznaczanych w reakcji z p-anizydyną, gdyż może powstawać  
z kwasu linolenowego zawartego w oleju rzepakowym w ilości około 10% 
(Rotkiewicz i in. 1995).  

Wykonane badania wskazują, ze jakość i trwałość tłoczonego na zimno oleju 
rzepakowego jest ściśle związana z jakością surowca. Dobry olej można otrzymać 
wyłącznie z surowca o najwyższej jakości, który stanowią nasiona dojrzałe, czyste 
i nie uszkodzone. Zapewnienie takiego surowca wymagać będzie jego standa-
ryzacji według innych niż w przypadku nasion przemysłowych wyróżników, bądź 
innych wartości tych, które są obowiązujące.  
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