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FABRICAŢIA ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN TRICOTAJE

REZUMAT. Utilizarea uleiului de floarea soarelui iodurat ca aditiv reprezintă una din metodele accesibile şi necostisitoare de
prevenire şi eradicare a maladiilor iododeficitare. Uleiul de floarea soarelui este un produs cu o pondere considerabilă în Moldova,
astfel producerea şi consumul uleiului fortificat cu iod (40 - 50 µg/zi), asociat aportului de iod din sarea de bucătărie, ar contribui la
eradicarea carenţei în iod. Obiectivele acestui studiu sunt de a studia influenţa procesului de îmbogăţire cu iod asupra unor indici
fizico-chimici ai uleiului şi evoluţia acestor indici în timp şi în funcţie de temperatură;

ABSTRACT. The objectives of this work are researches for obtaining iodized oil that would satisfy the requirements of body in iodine.
The sunflower seed oil is a product with the most important value, thus the production of oil fortified with iodine would be a cheap
and accessible variant. Production of oil fortified with iodine constitutes a considerable iodine supplement, which, associated to
iodine contribution from kitchen salt, would contribute to the eradication of deficiency in iodine. 

1. INTRODUCERE

Carenţa de iod constituie o problemă legată de statutul
nutriţional,  care  afectează  starea  de  sănătate  a  întregii
populaţii.  Deficitul  de  iod  este  o  problemă  deosebit  de
actuală  pentru  Moldova,  care  în  ultima instanţă,  are  un
impact negativ nu numai asupra stării de sănătate publică,
ci şi a dezvoltării socio-economice a ţării. Ea este pro-
vocată  de  conţinutul  redus de iod în mediul  geografic
natural al ţării – sol, apă, aer, plante [1].

Iodul este un oligolement esenţial al cărui conţinut în
organismul  uman  variază  de  la  15  la  23  mg,  fiind  in-
dispensabil pentru sinteza hormonilor tiroidieni (tiroxină –
65%,  triiodotrionină  –  59%),  care  au  o  importanţă  pri-
mordială  în  metabolismul  celular,  în  special  al  ţesutului
cerebral  şi  osos [2].  Deficitul  aportului de iod are drept
consecinţe  dereglarea  funcţiei  tiroidei  şi  întârzieri  în
dezvoltarea fizică şi psihică a individului.

Nivelul scăzut de hormoni tiroidieni în fluxul sanguin
(hipotiroidia) duce la afectarea creierului, a procesului de
dezvoltare şi  la alte efecte nocive, cunoscute ca maladii
iododeficitare.  Astfel,  se  consideră  că  deficienţa  de  iod
duce, în primul rând, la afectarea intelectului. Prin urmare,
fiind larg răspândită, deficienţa de iod poate afecta nu doar
sănătatea, ci şi valorile intelectuale ale naţiunii [3].

Principalele  măsuri  de  profilaxie  a  maladiilor  iodo-
deficitare sunt legate de iodarea sării de bucătărie şi a altor
produse alimentare, printre care se află şi uleiul de floarea
soarelui.  Consumul de  sare  iodată  este  foarte  moderat
pentru moment, doar 32% dintre familii consumând sare
adecvat  iodată,  şi  nu  satisface  necesităţile  de  iod  ale
organismului  [4].  În  plus,  există  anumite  categorii  ale
populaţiei  (copii,  persoane în vârstă),  pentru care con-
sumul de sare este foarte redus.

Uleiul de floarea soarelui este un produs cu o pondere
considerabilă  în  Moldova,  astfel  încât  producerea  şi
consumul uleiului fortificat cu iod (40 - 50 µg/zi), asociate
aportului  de  iod  din  sarea  de  bucătărie,  ar  contribui  la
eradicarea carenţei de iod. 

Obiectivul prezentei lucrări constă în elaborarea proce-
deului de fortificare a uleiului de floarea soarelui şi în
aprecierea  indicilor  de  calitate  (a  proprietăţilor  fizico-
chimice) ale uleiului iodurat.

2. MATERIALE ŞI METODE

Prepararea  uleiului  iodat.  Pentru  cercetări  a  fost
utilizat ulei de floarea soarelui dublu rafinat şi deodorizat
de producţie autohtonă.  Pentru obţinerea uleiului iodurat
într-un  litru  de  produs  s-a  administrat  1  g  de  iod  (I2)
cristalin de tip „ХЧ”. După stabilirea echilibrului, uleiul a
fost supus cercetărilor. Uleiul iodat avea o culoare brun-
intensă,  cauzată  de prezenţa iodului liber.  Uleiul obţinut
(A), cu un conţinut total de iod de 1 mg/ml, a fost diluat
(1:100),  obţinând astfel  produsul  (B),  în  care  conţinutul
iodului constituie 10 µg /ml. Din produsul (B), prin diluare
(1:500)  s-a  preparat  proba de ulei  C,  în  care  conţinutul
iodului  nu  depăşeşte  2  µg/ml,  aflându-se  cu  mult  sub
nivelul aportului cotidian recomandat. Uleiurile iodate cu
conţinut diferit de iod (A, B, C) au servit ca obiect de
studiu  pentru  lucrarea  dată.  Toate  măsurările  au  fost
efectuate în conformitate cu normele STAS 1129 – 93 [5].

Indicele de acid (IA) sau acizi graşi liberi (AGL).
Aciditatea uleiului se apreciază prin indicele de acid sau
prin conţinutul de acizi graşi liberi, exprimat pe baza unui
singur acid gras, cel oleic [6]. Indicele de acid se defineşte
prin cantitatea de KOH necesară pentru neutralizarea unui
gram de ulei.

O  probă  de  ulei  cu  masa  cunoscută  se  titrează  cu
soluţie de KOH cu normalitatea cunoscută, iniţial fiind
solubilizată în etanol, până la obţinerea punctului de virare
al fenolftaleinei. 

Indicele de saponificare (IS). Indicele de saponificare
este o măsură a cantităţii de bază folosite pentru saponi-
ficarea unei cantităţi  exacte  de ulei,  solubilizat iniţial  în
etanol. Acesta este un indiciu al masei moleculare medii a
acizilor  graşi  şi  implică  hidroliza  fiecărei  legături  ester,
care uneşte acizii graşi cu moleculele glicerinei [6]. Proba
analizată  se încălzeşte pentru accelerarea vitezei  reacţiei
de hidroliză.

Indicele  de  peroxid  (IP).  Peroxizii  sunt  primele
substanţe formate la degradarea lipidelor şi de aceia de-
terminarea cantităţii lor, reprezintă interes pentru aprecierea
gradului  de  oxidare  a  materiei  grase [7].  Indicele  de
peroxid se defineşte ca fiind numărul de miliechivalenţi de
peroxid pe kg de materie grasă. Pentru a măsura indicele
de  peroxid  uleiul  a  fost  solubilizat  în  amestec  de  acid
acetic şi cloroform, s-a adăugat soluţie de KI în exces şi s-
a titrat iodul molecular format cu soluţie de Na2S2O3, în
prezenţa amidonului în calitate de indicator colorat. 

Indicele  de  iod  (II).  Indicele  de  iod  este  utilizat
frecvent pentru a clasa uleiurile în funcţie de domeniul lor



de utilizare şi pentru controlul procesului de hidrogenare.
Indicele de iod prezintă cantitatea iodului (exprimată în g)
absorbită  de  materia  grasă.  Rezultatele  obţinute  reflectă
gradul de nesaturare a uleiului, dacă sunt respectate urmă-
toarele condiţii:

– absenţa luminii;
– exces de halogen;
– timpul decurgerii reacţiei bine controlat.
Analiza iodului s-a efectuat prin titrarea cu tiosulfat de

sodiu, după extracţia în etanol prin metoda indirectă [8].
Determinarea părţii de masă a apei şi substanţelor

volatile. Metoda se bazează pe uscarea probelor de ulei la
temperatura  de  100...105ºC.  Masa  a  fost  considerată
constantă dacă micşorarea ei între două cântăriri nu a fost
mai mare de 0,0005g. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII

Utilizarea  uleiului  de  floarea-soarelui  iodat  ca  aditiv
reprezintă  o metodă  accesibilă  şi  necostisitoare.  În plus,
iodul este un element liposolubil, ceea ce facilitează încor-
porarea sa în ulei. Dar incorporarea iodului în ulei este un
fenomen  complex,  însoţit  de  modificarea  proprietăţilor
fizico-chimice ale produsului finit, care sunt puse în dis-
cuţie în această lucrare.

Adiţia iodului în poziţia legăturilor duble se produce după
mecanismul ce implică formarea unui ion de tip halonium,
ca urmare a substituţiei nucleofile bimoleculare [6 ].

Adiţia  iodului  se  petrece  lent  şi  depinde  de  poziţia
legăturii duble în catena acidului. Pentru saturarea legătu-
rilor duble este nevoie de exces de iod, de obicei 100%, şi
reacţia necesită  activare. Activarea legăturii duble repre-
zintă rezultatul deplasării perechii de electroni a legăturii π
la unul dintre atomii de carbon nesaturaţi. 

Acelaşi proces se petrece şi în molecula iodului, în care
electronii σ se deplasează: 

I : I  I+.....I–

Se presupune că saturarea legăturilor duble reprezintă
un proces ce decurge în două etape  [10].  În prima  etapă,
cationul de iod interacţionează cu acidul gras nesaturat în
poziţia  legăturii  duble.  Adiţionarea  are  loc  cu  formarea
legăturii covalente C : I, în baza perechii de electroni a
legăturii  π.  Această  etapă  este  lentă.  În  a  doua  etapă,
anionul de iod, mai puţin activ, se leagă foarte repede la
cationul format prin adiţionarea cationului de iod la acidul
gras nesaturat. În acest mod, la fiecare legătură dublă se
adiţionează o moleculă de iod, iar substituţia hidrogenului
în grupele metil a acidului gras nu are loc.

Viteza saturării legăturilor duble în moleculele acizilor
graşi depinde de numărul şi poziţia lor în moleculă. Legă-
turile duble ce se află în apropierea grupei carboxilice, sub
influenţa ei, se inactivează. Aceasta influenţează valoarea
indicelui de iod, găsit experimental. Valorile obţinute ale
sale  depind de  poziţia  izomerilor  acidului  oleic,  variind

considerabil în funcţie de poziţia legăturii duble în raport
cu grupa carboxilică [9].

Acizii graşi  nesaturaţi  prezenţi  în ulei conţin legături
duble în poziţiile – 9 = 10 – şi –11 = 12 – (acidul linoleic),
de unde rezultă  că  adiţia  iodului  este  posibilă  în  aceste
poziţii în condiţiile date. Adiţia este posibilă dacă iodul se
leagă în complecşi de tipul clatraţilor (fig. 1).
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Fig. 1. Modalitatea de legare a iodului molecular la trigliceride.

Experimental s-a constatat că indicele de iod se dimi-
nuează treptat în funcţie de cantitatea de iod administrată
(fig. 2).
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Fig. 2. Evoluţia indicelui de iod a uleiului în funcţie
de cantitatea de iod administrată.

Indicele de saponificare  a  uleiului  iodat  nu variază
semnificativ în raport cu proba martor (fig. 3). Aceasta de-
monstrează că masa moleculară a trigliceridei nu variază
în procesul iodării uleiului. O creştere mică a indicelui de
saponificare pentru uleiul ce conţine 100 mgI2/100 ml ulei
(proba A) se poate explica pe baza interacţiunii chimice
posibile a iodului şi hidroxidului. 
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Fig. 3. Variaţia indicelui de saponificare al uleiului iodat.

S-a constatat că, pentru uleiul iodat, conţinutul acizilor
graşi liberi creşte în probele A şi B cu atât mai mult cu cît
conţinutul iodului în ulei este mai mare. Aceasta se poate
explica  prin  consumarea  unei  anumite  cantităţi  de  bază
KOH pentru interacţiunea sa cu iodul. Unica probă în care
a fost depăşită valoarea indicelui AGL admis este proba A,
care conţine 100 mg I2/100 ml ulei. Pentru uleiul iodat ce
conţine 0,2 mg I2/100 ml ulei (proba C), indicele AGL nu
variază în raport cu proba martor.

Variaţia  indicelui  de  peroxid  al  uleiului  iodat  este
reprezentată  în  figura  4.  S-a  constatat  că  indicele  de
peroxid nu variază semnificativ pentru ulei la concentraţii
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mici ale iodului (probele B şi C) în raport cu proba martor,
în timp ce pentru uleiul cu conţinutul iodului de 100 mg/
100ml  ulei  (proba  A)  el  depăşeşte  cu  mult  valoarea
maximă admisibilă.
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Fig. 4. Variaţia indicelui de peroxid al uleiului iodat.

Aceasta se poate explica prin prezenţa iodului liber în
uleiul iodat din proba A.

Spectrele  în  infraroşu ale  probelor  de  ulei  iodat  în
raport  cu  uleiul  natural  demonstrează,  la  fel,  că  nu se
înregistrează  schimbări  esenţiale  în  structura  uleiului
(probele  B şi  C).  În  regiunea  infraroşie  a  spectrului
electromagnetic, uleiul iodat, ca şi cel natural, absorb 

energia de iradiere cu două lungimi de undă specifice 3,45
şi 5,73 µm. O bandă  de absorbţie intensă  este observată
pentru lungimi de undă de circa 1724 nm şi 2300 nm în
regiunea infraroşului apropiat. Vibraţiile grupelor caracte-
ristice uleiului duc la creşterea densităţii optice a probelor
la  lungimile  de  undă  specifice.  În  regiunea  infraroşului
mediu, absorbţia se petrece la lungimea de undă 5,73 µn şi
este asociată cu vibraţia grupei carbonilice a legăturii ester
a  trigliceridelor.  La  3,45  µn,  absorbţia  este  asociată  cu
vibraţia legăturii C–H a lanţurilor acizilor graşi. 

4. CONCLUZII

În lucrare s-a demonstrat posibilitatea iodării uleiului
de  floarea-soarelui;  iodul nu afectează  principalii  indici
fizico-chimici  ai  uleiului  de  floarea-soarelui.  Formarea
unei legături chimice în procesul adiţiei iodului în poziţia
legăturilor  duble  ale  acizilor  graşi  a  uleiului asigură  o
stabilitate înaltă compuşilor formaţi (probele B, C). De aici
apare un interes considerabil pentru încorporarea uleiului
iodat  în  produse  alimentare  (margarină,  maioneză),  care
pot fi disponibile pentru cea mai mare parte a populaţiei.
O cantitate mică de ulei iodat încorporată în produse nu
afectează indicii organoleptici şi fizico-chimici ai produse-
lor  alimentare  fortificate.  Utilizarea  acestor  produse  în
combinaţie  cu sarea iodată ar putea preveni deficitul de
iod şi evita, în acest mod, un larg spectru de maladii iodo-
deficitare.
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