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ВСТУП 

 

Лабораторний практикум з загального навчального курсу "Технологія 

добування рослинних жирів" складено у відповідності з недавно переглянутим 

навчальним планом і програмою указаного курсу. 

Відпрацьовуючи практикум, студенти повинні закріпити теоретичні 

знання, що отримуються ними в процесі вивчення основного спеціального 

курсу при прослуховуванні лекцій і роботі з підручником. У зв’язку з цим 

студенти повинні вивчити і набути міцних навиків лабораторних досліджень і 

методів технологічного контролю й обліку на всіх стадіях технологічних 

процесів виробництва рослинних олій, включно їх первинне очищення та 

отримання фосфатидів. 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ В ЛАБОРАТОРІЇ 

 

1.1. Загальні правила з техніки безпеки і протипожежної техніки 

 

Приміщення, в яких розміщується лабораторія для виконання 

лабораторного практикуму з курсу «Технологія добування рослинних жирів», 

повинна відповідати вимогам «Противопожарные нормы проектирования 

сооружений» (СН и ПП 2–80) і «Санитарные нормы проектирования 

промышленных предприятий» (СН 245–71). 

1. Перед початком проведення лабораторного практикуму викладач 

проводить загальний інструктаж з техніки безпеки і протипожежної техніки, а 

також досконально пояснює і показує безпечні навики роботи в лабораторії, 

знайомить з правилами роботи з легкозаймистими рідинами, токсичними і 

шкідливими речовинами, про що студент розписується в журналі з техніки 

безпеки. 

2. Перед початком роботи в лабораторії студенти мусять попередньо 

вивчити і надалі виконувати правила з техніки безпеки, протипожежної 

техніки, особистої гігієни, підтримувати тишу в аудиторії, бути точними та 

уважними при проведенні аналізів. Робоче місце повинно зберігатися в чистоті, 

не завалюватися непотрібним на даний момент реакційним посудом, 

реактивами та ін. 

По закінченні роботи в лабораторії студенти приводять до порядку своє 

робоче місце, миють використаний посуд, руки з милом, закривають 

водопровідні крани, вимикають електроенергію. 

3. Попередньо студент вивчає за даним посібником все, що стосується 

лабораторної роботи, яку належить виконувати на занятті, її особливості, 

з’ясовує мету і задачі, які стоять перед ним. Далі він повинен провести бесіду з 

викладачем і тільки після отримання допуску може приступати до виконання 

роботи. Якщо імовірні будь-які відхилення від викладеної методики, викладач 

повинен повідомити про це студента. До роботи допускаються студенти, які 

вивчили методику виконання роботи і пройшли інструктаж з техніки безпеки 
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при роботі з легкозаймистими рідинами і токсичними речовинами. Працюючи в 

лабораторії, треба намагатися, щоб ці речовини не потрапляли на шкіру, не 

торкатися руками очей, обличчя, не приймати їжу під час роботи, не пити воду 

з хімічного посуду. 

При проведенні дослідів слід використовувати тільки чистий, сухий 

посуд. Усі склянки, банки та інший посуд з хімічними реактивами, 

аналізованими речовинами і т.п. повинні мати етикетку з назвою речовини, що 

міститься в ньому. У випадку використання позначення літерами на етикетці 

повинні бути розшифровки складових компонентів суміші. 

4. Категорично забороняється пробувати хімічні реактиви на смак. 

Нюхати їх потрібно обережно, направляючи до себе пару або газ рухами руки, 

не нахиляючись над колбою (посудиною) і не роблячи глибокого вдиху. 

5. Також категорично забороняється залишатися і працювати в 

лабораторії одному. Загалом усі операції при виконанні роботи слід виконувати 

стоячи. Дозволяється виконувати сидячи роботи, не пов’язані з небезпекою 

запалювання, вибуху і розбризкування рідини. 

6. Зважування слід виконувати тільки сидячи, ретельно перевіривши 

точність вагів і виконуючи правила роботи на них. Якщо студенту незнайомі 

ваги, на яких передбачається робити, то перед зважуванням треба вивчити 

правила їх використання за технічним паспортом, який є в лабораторії. 

При виконанні робіт з технології виробництва рослинних олій 

використовується багато приладів, апаратів, установок: хроматограф, 

аналізатор АМВ 1002, спектрофотометр, фотоелектроколориметр, 

рефрактометр, електровологомір, сушильна шафа, муфельна піч, рН-метр і т.п. 

Перед використанням приладів, апаратів слід вивчити пристрій і техніку роботи 

за даним посібником або за технічним паспортом приладу. При виникненні 

неясних питань потрібно звернутися до викладача або лаборанта. 

7. Всі установки, прилади, апарати, а також нагрівальні прилади можна 

вмикати лише з дозволу викладача або лаборанта. Увімкнені прилади неможна 

залишати без нагляду. 

При виконанні ряду робот використовуються в якості розчинників 

пожежонебезпечні легколеткі і легкозаймисті рідини (ЛЗР) – діетиловий і 

петролейний ефіри, нефрас (бензин), гексан, ацетон та ін., що ставить особливі 

вимоги до приміщення й обладнання лабораторії, де проводиться визначення за 

допомогою цих розчинників. Якщо є небезпека самозаймання або вибуху, слід 

надягти захисні окуляри або використати захисний козирок з органічного скла. 

8. Операції, пов’язані з використанням ЛЗР, наприклад екстракцією, слід 

проводити тільки у витяжній шафі. З метою підвищення ефективності дії 

вентиляції треба підняти дверцята шафи лише на 1/3–1/4 її підйому, по 

завершенні роботи дверцята слід відкрити. 

При роботі з ЛЗР не повинно бути рядом увімкнутих електронагрівальних 

приладів або відчиненого вікна. Нагрівання на електроплитках з відкритою 

спіраллю або на відкритому вогні категорично забороняється, його слід 

проводити на водяних або піщаних банях у колбі, оснащеній водяним 

холодильником. 
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9. Для відгонки розчинників (ефіри, гексан і т.п.) слід використовувати 

спеціальні прилади, при цьому обов’язково слідкують за подачею 

охолоджуючої води в холодильник. При припиненні подачі води колбу, з якої 

відганяють, негайно знімають з нагрівального приладу і припиняють відгонку. 

Категорично забороняється виливати в каналізацію розчинники, а також 

відходи різних горючих речовин, в тому числі і тих, що змішуються з водою. 

10. Операції, пов’язані з використанням таких негорючих рідин, як 

хлороформ, толуол, також слід проводити у витяжній шафі. 

При виконанні ряду робіт використовуються концентровані або 

розбавлені кислоти, луги та інші отруйні рідини. Для попередження попадання 

їх до рота при переливанні слід користуватися тільки спеціальними піпетками 

або гумовою грушею. При розбавленні концентрованої сірчаної кислоти 

доливають тонкою цівкою кислоту у воду, але не навпаки, через те, що 

доливання води до кислоти призводить до бурного закипання води, що 

супроводжується сильним виділенням тепла, імовірний викид з ємності 

реакційної рідини, і як наслідок можна отримати опіки. Слід користуватися 

тільки тонкостінним хімічним скляним або фарфоровим посудом. Щоб 

уникнути опіків переливання кислоти і лугів з великих ємностей у менший 

посуд виконують з допомогою сифонів. 

У випадку проливання кислоти або лугу на підлогу або робоче місце 

останнє засипають піском, нейтралізують і лише після цього проводять 

прибирання. 

При перенесенні гарячих колб, склянок, а також тиглів під дно 

підкладають азбестову підкладку і тримають їх на відстані від себе. Тиглі слід 

підтримувати щипцями. 

Водяну баню, на якій буде проводитися екстракція, обладнують виносним 

обігрівачем і поміщають у витяжну шафу з верхнім і нижнім підсосами, 

прикріпленими до вентиляційного пристрою. 

Сушильні шафи, в яких проводять висушування, заземлюють. 

Заземленню підлягають також і муфельні печі, де проводять спалювання 

(оголення) при визначенні масової частки золи або фосфору у досліджуваних 

зразках. 

11. Широке використання скляного хімічного посуду потребує 

дотримання правил безпеки, щоб уникнути поранення осколками скла. Слід 

пам’ятати, що нагріті колби не закривають притертою пробкою, спочатку їх 

охолоджують. 

12. У випадку розливання ефіру, гексану, нефрасу та ін. ЛЗР треба 

негайно вимкнути всі нагрівальні прилади, місце розливання засипати піском, 

забруднений пісок зібрати дерев’яною лопаткою і покласти під витяжкою до 

повного видалення запаху. 

13. У випадку самозаймання слід насамперед вимкнути вентилятори, усі 

нагрівальні прилади, винести з приміщення в безпечне місце всі посудини з 

самозаймистими рідинами і балони із зниженими газами, а потім застосувати 

найбільш ефективні засоби пожежогасіння. Рідини що горять треба накрити 

азбестовою ковдрою або кошмою, а потім при необхідності засипати піском. 
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Можна застосувати також вогнегасник. Неможна заливати полум’я водою, тому 

що це частіше призводить лише до розширення осередку пожежі. 

У випадку загоряння одягу потрібно швидко накинути на постраждалого 

ковдру, пальто, піджак та ін. і не допускати, щоб він бігав по лабораторії, тому 

що це тільки підсилить полум’я і піддасть небезпеці інших, які знаходяться 

поблизу. У цьому випадку категорично забороняється використовувати 

вогнегасник. 

При виникненні пожежі у витяжній шафі треба закрити шибер 

вентиляційного каналу, щоб уникнути розповсюдження полум’я по ньому, а 

потім приступити до гасіння пожежі. 

14. У випадку займання електричної проводки слід негайно знеструмити 

лінію і прийняти міри до гасіння пожежі, використовуючи наявні засоби 

гасіння: пісок, азбестову ковдру, вогнегасник, воду. 

15. Порушення правил з техніки безпеки і протипожежної техніки може 

призвести до нещасних випадків. Тому кожен повинен вміти надавати першу 

медичну допомогу до прибуття лікаря. 

 

1.2. Надання першої медичної допомоги при травмах і опіках 

 

При вдиханні пари соляної і сірчаної кислот, які можуть утворюватися 

при нагрівання, у працюючого може з’явитися сильне подразнення дихальних 

шляхів, кашель і навіть задуха. Постраждалому необхідне свіже повітря, спокій 

і негайна лікарська допомога. 

При вдиханні пари азотної кислоти (оксидів азоту) постраждалий 

відчуває сухість дихальних шляхів, задуху. Після сильного нападу може 

наступити тимчасове полегшення, а через 2–12 годин різке погіршення, сильна 

слабкість і кашель. Тому при виявленні перших симптомів навіть помірного 

отруєння треба створити абсолютний спокій постраждалому, забезпечити 

вдихання кисню і викликати лікаря. 

При використанні аміаку може з’явитися сильне подразнення дихальних 

шляхів, сльозотеча, нежить, кашель, слиновиділення, втрата голосу. У цьому 

випадку необхідне чисте повітря, спокій і лікарська допомога. При втраті 

свідомості слід зробити штучне дихання. 

16. При потраплянні кислот на шкіру ймовірні хімічні опіки, які можуть 

супроводжуватися сильним випалюванням, болями, почервонінням. Обпалене 

місце потрібно негайно, протягом 10 хвилин, змити великою кількістю води, 

потім 5%-вим розчином двовуглекислого натрію. У всіх випадках, коли на місці 

опіку з’являється почервоніння, необхідна лікарська допомога. 

17. Потрапляння лугу на шкіру також викликає больовий опік, який 

переходить у глибокі язви. У цьому випадку після ретельного промивання 

протягом 10 хвилин водою уражене місце слід обробити 3%-вим розчином 

оцтової кислоти. 

18. При потраплянні кислоти і лугу в очі треба протягом 10 хвилин 

промивати їх 2%-вим розчином борної кислоти та обов’язково звернутися до 

лікаря. 
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19. При термічному опіку I ступеня, який супроводжується 

почервонінням і незначною припухлістю, обпалене місце слід обтерти спиртом 

або розчином перманганату калію. У випадку опіків II і III ступеня, при яких 

з’являються почервоніння, пухирці і навіть язви, треба накласти стерильну 

пов’язку, закрити обпалену ділянку чистою тканиною. У випадку значної площі 

опіку після надання першої медичної допомоги обов’язкова лікарська 

допомога. 

20. При порізах склом рану потрібно обробити 3%-вим розчином 

перекису водню. 

 

2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

 

1. Технологічні параметри переробки олійного насіння обирають у 

залежності від характеру розподілу хімічних компонентів у структурі клітини, в 

першу чергу від співвідношення відкладень запасних ліпідів і білків у клітині. 

При виборі ступеня подрібнення матеріалу, умов його волого-теплової обробки 

і застосовуваного обладнання важливо знати кліткову будову тканин олійного 

насіння, через те що мета технології їх переробки – отримати суміщеним або 

послідовним вилученням з рослинної сировини в м’яких умовах не тільки 

рослинної олії, але і білок харчового і кормового призначення. 

Удосконалення технології переробки рослинної олійної сировини та її 

ефективне застосування базується на поглибленому вивченні особливостей 

клітинної будови олійного насіння, виявлення характеру розподілення в 

клітинах запасних речовин і ферментних систем, їх активності і використанні 

результатів нових біотехнологічних рішень комплексного використання 

олійного насіння. 

2. Морфолого-анатомічна будова насіння і плодів олійних рослин. 

Перший детальний порівняльний аналіз анатомічної будови олійного насіння 

був виконаний в 1940 р. В.А. Нассоновим. Результати досліджень                         

В.А. Нассонова і створені ним загальні принципи вивчення анатомічної 

структури застосовуються до сих пір при вивченні анатомії сучасних сортів 

олійного насіння і плодів. 

Олійні рослини належать до різноманітних ботанічних сімейств. Будова 

насіння окремих видів рослин варіює, але всі вони мають три обов’язкові 

частини: 

– зародок, із запасних речовин якого при проростанні насіння 

розвивається рослина. Він складається із корінця, який находиться в 

зачатковому стані, стебла (піднасіннєвого коліна), бруньок і сім’ядолей, з яких 

розвивається два нижніх листка. Корінець, піднасіннєве коліно і брунька 

складають корінець-бруньку, або гемулу (зародок); 

– ендосперм, який оточує зародок і заповнює внутрішню область насіння. 

В ньому містяться запасні поживні речовини ендосперму, також 

використовуються зародком при пророщенні; 

– насіннєва оболонка, яка оточує ендосперм і зародок. 
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Співвідношення об’ємів, який займає зародок і ендосперм, у насінні 

різних олійних рослин неоднакове. У насіння соняшника, бавовни, сої 

основними олійовмісними тканинами є сім’ядолі, а ендосперми надані одним 

рядом олійовмісних клітин, які прилягають до зовнішньої поверхні сім’ядолей. 

У рицини основною олійовмісною тканиною є ендосперм, а сім’ядолі мають 

вид тонких листків. У насінні льону об’єм зародка практично дорівнює об’єму 

ендосперму або дещо перевищує його. 

Будова клітин основних і покривних тканин олійного насіння. Олійні 

рослини складаються з органів, виконуючих різні функції, а кожен орган – з 

тканин. Тканини рослин представляють собою систему клітин, які мають 

специфічну морфологічну будову. За призначенням і виконуваною функцією, їх 

розділяють на поверхневі (покривні), опорні, меристематичні (ростучі), 

з’єднуючі. 

Будь-яка тканина складається з клітин. Клітина – елементарна 

мікроскопічна структура, яка в складі тканини поводить себе як єдине ціле. 

Будова клітин в олійовмісних тканинах насіння різна, однак загальними є 

полісахаридні стінки. Поверхня їх гладка, без видимих неозброєним оком пор. 

В місцях доторкання сусідніх клітин розміщені крупні міжклітинники. 

3. Визначення локалізації запасних ліпідів. У насінні олійних рослин 

ліпіди, надані головним чином, триацилгліцеролами, є основною запасною 

речовиною. 

Запасні ліпіди локалізовані в цитоплазмі клітини, структурні 

(фосфоліпіди, гліколіпіди і ліпопротеїни) утворюють мембрани органоїдів; 

захисні вуглеводи та окисні ліпіди у відповідності із захисною функцією 

відкладаються в покривних тканинах насіння – насіннєвих і плодових 

оболонках. 

4. Визначення локалізації білків. Загальна кількість білків рослин 

сконцентрована в насінні. Найбільш багате білками насіння бобових рослин          

(у насінні сої – до 50% в перерахунку на суху речовину). В насінні олійних 

рослин після ліпідів білки є другою запасною речовиною – доля білків в 

олійному насінні від 18 до 28% їх сухої маси. 

У насінні білки локалізовані у вигляді білкових тіл або алейронових зерен 

розміром від 0,2 до 20 мкм. 

Білки насіння поділяють на групи за розчинністю у воді, 10%-вому 

розчині хлориду натрію і 0,2%-вому розчині гідроксиду натрію. 

Водорозчинні білки альбуміни надані в основному біологічно активними 

білками – ферментами, інгібіторами ферментів та ін. 

У більшості насіння олійних рослин запасні білки представлені 

глобулінами – солерозчинники білками. 

5. Визначення локалізації вуглеводів. У дозріваючому олійному насінні 

запасні вуглеводи рослин надані крохмалем, продукти гідролізу якого є 

вихідними субстратами для синтезу в рослинах інших органічних речовин. 

Тому в насінні олійних рослин масова доля крохмалю невелика (до 1–2% сухої 

маси насіння), за винятком насіння сої, в якій доля крохмалю може досягати 

10%. З продуктів гідролізу крохмалю, розчинних у клітинному соку, в 
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дозріваючому насінні синтезуються жирні кислоти і гліцерин, які дають 

початок триацигліцеролам. 

Структурні вуглеводи – целюлоза (клітковина), геміцелюлоза, пектин 

утворюють кліткові стінки – опорні елементи рослинних тканин. Структурні 

вуглеводи – загальний компонент клітин покривних тканин насіння – їх 

плодових і насіннєвих оболонок. 

 

 

3. ПЕРВИННИЙ АНАЛІЗ ОЛІЙНОЇ СИРОВИНИ 

 

Лабораторна робота № 1 

 

Тема: ВИВЧЕННЯ ОСНОВНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

РОСЛИННОЇ ОЛІЇ 

Мета: Вивчити будову, хімічний склад, морфологічні особливості, норми 

якості та особливості зберігання насіння олійних культур 

Матеріали та прилади: зразки насіння основних олійних культур, 

олієвмісних відходів харчових виробництв. 

 

До олійних належать культури, в насінні або плодах яких міститься не 

менше ніж 15% олії. Таких рослин, що належать до різних ботанічних родин, 

налічується понад 340. Серед олійних розрізняють культури, які вирощують 

виключно для виробництва олії (соняшник, рицина, ріпак, кунжут, гірчиця, 

рижій, льон олійний, мак тощо), і рослини комплексного використання, з яких 

олію одержують як побічний продукт у процесі переробки (бавовник, соя, льон-

довгунець, коноплі, арахіс тощо). 

 

Основні олійні культури 

Соняшник (рис. 1.1) – основна олійна культура в Україні (80%). 

Насіння містить від 50 до 60% олії. Порівняно з іншими олійними 

культурами соняшник дає найбільший вихід олії з гектара. На соняшникову 

олію припадає 92% загального виробництва олії в Україні. 

При створенні нових сортів намагаються збільшити врожайність, 

стійкість рослин до шкідників, хвороб, збільшити вміст олії, змінити хімічний 

склад. Одночасно змінюється вміст оболонки (вміст лузги насіння до 18-20%). 

Кращі сорти і гібриди соняшника відрізняються високою врожайністю (до 35-

37 ц/га), високою олійністю (до 52-60%) і пристосованістю до механізованого 

збирання. 

Серед рекомендованих до виробництва сортів і гібридів соняшника 

виділяють декілька типів. За складом жирних кислот в олії відрізняють 

соняшник лінолевого типу в олії якого переважає лінолева кислота, яка містить 

в молекулах 18 атомів вуглецю і два подвійних зв’язки; соняшник олеїнового 

типу, в олії якого переважає олеїнова кислота, яка також має 18 атомів вуглецю, 

але один подвійний зв’язок. Олія високоолеїнових сортів повноцінно замінює 

імпортовану оливкову олію. 
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Рис. 1.1. Соняшник: 

а – суцвіття; б – плоди-сім’янки; в – плодова оболонка (лузга); г – ядро 

 

Важливою технологічною особливістю соняшника є міцність оболонки 

насіння. 

Соняшникове насіння за характером руйнування плодової оболонки 

ділиться на три типи: 

1. Оболонка руйнується на 2–3 частини, а також бувають незруйновані 

половинки. 

2. Оболонки ламаються на 6–8 частин, на деяких частинах залишається 

смужка ядра, яка погано виділяється. 

3. Може руйнуватись ядро, оболонка ламається в деяких місцях, на ядрі 

залишаються частини оболонки. 

Сучасні сорти мають насіння всіх трьох типів. 

Хімічний склад насіння соняшника (в перерахунку на нульову вологість 

насіння) наведений у таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 

Хімічний склад насіння соняшника 

 

Склад Вміст, % 

в насінні в ядрі 

Ліпіди 52-54 64-66 

Білки (N×6,25) 14-16 16-19 

Целюлоза 13-14 1,7-2,1 

Зола 2,9-3,1 3-3,2 

 

Згідно з ДОСТ 22391-89 на насіння соняшника, як промислову сировину, 

установлено норми якості – базисні, на основі яких проводять розрахунки за 

постачальну олійну сировину, і обмежувальні, нижче яких насіння не може 

бути признане олійною сировиною, призначеною для промислової переробки і 

зберігання без додаткового обробітку в сільському господарстві (табл. 1.2). 
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Таблиця 1.2 

Базисні та обмежувальні норми для насіння соняшника 

Показники 

Для насіння, що 

заготовлюється 
Для насіння, що 

постачається на 

промислову переробку базисні обмежувальні 

Волога насіння, % 7 15 не менше 6 

Смітна домішка, % 1 не більше 10,0 не більше 3,0 

Олійна домішка, % 3,0 не більше 7 не більше 7 

Кислотне число, мг КОН - не більше 3 не більше 5,0- 

Зараженість шкідниками не 

допуска-

ється 

не допускається, 

крім зараженості 

кліщем 

не допускається, крім 

зараженості кліщем 

другого ступеня 

 

Соя. Соя (рис. 1.2) білково-олійна культура. Належить до родини 

бобових, квітки зібрані в суцвіття типу китиці, плід сої – біб, містить дві або 

три насінини. Насіння сої в залежності від кольору от оболонки ділять на 

чотири типи: жовте, зелене, коричневе, чорне. Більшість сортів, які вирощують 

в нашій країні і за кордоном належать до маньчжурського підвиду сої. 

 
Рис. 1.2. Соя: 

а – насіння (збільшено); б – боби і насіння 

 

Насіння містить 33–52% білка, 14–35% вуглеводів, 5% зольних елементів 

(з переважним вмістом калію, фосфору і кальцію), а також різні ферменти, 

вітаміни А, В, С, Д, Е та інші важливі органічні і неорганічні речовини. 

Напіввисихаючої олії (ліпідів) міститься 14–25%, в якій до 60% лінолевої, до  

30% олеїнової та понад 10% інших кислот. Соєва олія використовується в їжу, є 

сировиною для вищих сортів столового маргарину, лецетину, використовується 

також у миловарній та лакофарбовій промисловостях. 

Хімічний склад насіння сої при нульовій вологості наведено в таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3 

Хімічний склад насіння сої 

Склад Вміст, % 

Ліпіди 19,2-21,1 

Білки (N×6,25) 35,8-43,6 

Целюлоза 4,3-5,3 

Зола 2,8-5,6 
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Відповідно до ДОСТу 17109–88 насіння сої повинно мати якість у 

відповідності з базисними та обмежувальними нормами (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Базисні та обмежувальні норми для насіння сої 

Показники 

Для насіння, що заготовлюється Для насіння, що 

постачається на 

промислову переробку 
базисні обмежувальні 

Волога насіння, % 12 не більше 18,0 не більше 12,0 

Смітна домішка, % 2,0 сумарно не більше 

15,0 

сумарно не більше 15,0 

Олійна домішка, % 6,0 

Зараженість 

шкідниками 

не 

допускається 

не допускається, 

крім зараженості 

кліщем 

не допускається, крім 

зараженості кліщем 

другого ступеня 

 

Льон. Льон (рис. 1.3) належить до родини льонових. Суцвіття льону типу 

китиці, плід – коробочка, містить від однієї до десяти насінин. Відрізняють 

льон олійний (кудряш) і льон прядильний (довгунець). Селекція олійних сортів 

льону проводиться на високий вміст олії і максимальне гілкування рослин, 

завдяки чому на рослині утворюється багато квіток, а потім і насіння. 

 
 

Рис. 1.3. Льон: 

а – суцвіття з плодами-коробочками; б – насіння 

 

Насіння льону олійного є сировиною для виробництва технічної олії. 

Доброякісну олію використовують у багатьох галузях промисловості: 

лакофарбовій для виготовлення натуральної оліфи, лаків, емалей, різних фарб, 

електротехнічній автомобільній, суднобудівній, а також у миловарній, 

фармацевтичній тощо. Насіння льону містить 29–44% олії, 35% білка, олія 

містить 9–11% насичених і 15–30% ненасичених кислот, з яких 15–30% 

лінолевої, 45–60% ліноленової, 13–30% олеїнової. 

Специфічною особливістю льону є те, що він переробляється без 

попереднього відокремлення насінної оболонки, яка міцно зрослась з ядром 

насіння, а також наявність на поверхні насіння слизів – речовин, які 

ускладнюють одержання олії і її подальшу переробку. В ядрі насіння льону 

міститься линамарин – сполука, при гідролізі якої створюється вільна синильна 

кислота. Тому переробка насіння льону повинна проходити при умовах, які 
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виключають створення токсичної синильної кислоти в знежиреному насінні 

льону, яке іде на корм тваринам. Може використовуватись у харчових цілях, 

але головне його використання – технічне. Висока хімічна активність 

ліноленової кислоти, її легке окислення роблять таке масло незамінним у 

виробництві лаків і оліф. Хімічний склад насіння льону наведено в таблиці 1.5. 

Таблиця 1.5 

Хімічний склад насіння 

Склад Вміст, % 

Ліпіди 46 – 48 

Білки (N×6,25) 21 – 23 

Целюлоза 4,2 – 4,6 

Зола 3,8 – 4,1 

  

Рицина. Рицина (рис. 1.4) належить до родини молочайних, квітки її 

зібрані в суцвіття типу складна китиця, плід – коробочка, містить три насінини.  

 
 

Рис. 1.4. Рицина: 

а – суцвіття; б – плід-коробочка; в – третинки (частина плоду); г – насіння 

 

У результаті селекції створені сорти рицини, в яких майже все насіння 

знаходиться на центральній китиці. Такі сорти збирають механізованим 

способом. Коробочки таких сортів не розтріскуються при дозріванні, і втрат 

при збиранні врожаю не буває. Специфічною особливістю насіння рицини є 

вміст в ній декількох токсичних сполук – токсичні білки лектини (рицин) та 

інші. Тому при переробці насіння рицини передбачають спеціальну 

технологічну операцію – знезараження волого-тепловою обробкою насіння 

після вилучення із нього олії. Ця операція дає можливість отримати кормовий 

білковий продукт. Хімічний склад насіння рицини наведений у таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 

Хімічний склад насіння рицини 

Склад Вміст, % 

В насінні В ядрі 

Ліпіди 54-56 66-68 

Білки (N×6,25) 19-20 26-28 

Целюлоза 20-21 0,5-0,9 

Зола 3-3,2 2,6-2,8 
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Гірчиця. Гірчиця належить до родини капустяних. Квітки її зібрані в 

суцвіття типу китиці, плід – стручок. Для олійних культур цієї родини 

характерна присутність у насінні гликозинолатів або тіогликозидів – сполук, які 

дають гірчичні ефірні олії, які визначають використання гірчичного порошку в 

харчовій промисловості і медицині. Гірчичну олію використовують у 

харчуванні, але в олії із насіння, яке вирощується в наш час, міститься велика 

кількість жирної ерукової кислоти, яка небажана для харчових продуктів. Тому 

селекція гірчиці проводиться на створення сортів, багатих ефірними оліями та 

одночасно з пониженим вмістом ерукової кислоти в олії. Хімічний склад 

насіння гірчиці наведено в таблиці 1.7. 

 

Таблиця 1.7 

Хімічний склад насіння гірчиці 

 

Склад Вміст, % 

Ліпіди 32-41,9 

Білки (N×6,25) 20,5-29,7 

Целюлоза 8,2-11,1 

Зола 4,8-5,5 
 

 

 

Ріпак. Як і гірчиця ріпак (рис. 1.5) належить до родини капустяних. Серед 

олійних культур родини капустяних озимий ріпак займає перше місце за 

вмістом олії в насінні (51% олії з йодним числом 94-112), ярий ріпак має 

менший вміст напіввисихаючої олії – 35-45% з йодним числом 101. Крім того, в 

насінні озимого ріпаку міститься до 20%, ярого ріпаку – 21-30% білка і понад 

17% вуглеводів. Багато спільного з гірчицею має і хімічний склад ріпаку. Як і у 

гірчиці, в насінні ріпаку присутні глюкозинолати, які дають при гідролізі 

ефірну олію, хоча вміст їх значно менший. За складом олія в насінні близька до 

олії гірчиці. Створені сорти ріпаку, які значно перевищують за технологічними 

характеристиками старі сорти. Це дозволило підвищити економічність його 

вирощування і переробки. Нові сорти ріпаку одержали назву безерукових із-за 

зниженого вмісту в складі олії ерукової кислоти, відрізняються високою 

урожайністю (26-33 ц/га) і високою олійністю (до 46%). Низький вміст 

глюкозинолатів нових сортів дозволяє використовувати знежирене насіння на 

корм тваринам без додаткової обробки, а зниження вмісту ерукової кислоти в 

олії до 5% дозволило віднести ріпакову олію до харчових. Після створення  

селекціонерами безерукових сортів ріпак за об’ємами виробництва насіння і 

його переробки займає четверте місце в світі після сої, бавовни і соняшника. 
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Рис. 1.5 Ріпак: 

а – насіння (збільшено); б – плід-стручок з насінням; в – суцвіття 

 

Хімічний склад насіння ріпаку наведено в таблиці 1.8. 

Таблиця 1.8 

Хімічний склад безерукового ріпаку (в перерахунку на нульову вологість 

насіння) 

Склад Вміст, % 

Ліпіди 40,3-46,2 

Білки (N×6,25) 25,0-26,3 

Целюлоза 4,6-6,2 

Зола 3,7-5,4 

 

Арахіс. Арахіс, або земляний горіх, належить до родини бобових. Плід – 

біб, нерозкривний, містить одну або дві насінини. В насінні арахісу міститься 

від 45 до 60% високоякісної харчової олії (йодне число 90-103, число омилення 

165-176), 30-35% білка і 18-20% вуглеводів. За смаковими якостями вона є 

добрим замінником дорогої прованської (оливкової) олії, яку добувають з 

плодів маслин. Використовується в їжу, для виготовлення вищих сортів 

консервів, маргарину, а також у кондитерській, консервній, рибній, 

парфумерній, миловарній промисловостях. Хімічний склад насіння арахісу 

наведено в таблиці 1.9. 

Таблиця 1.9 

Хімічний склад насіння арахісу 

 

Склад Вміст, % 

Ліпіди 40,2-60,7 

Білки (N×6,25) 20,0-27,2 

Целюлоза 1,2-4,9 

Зола 1,8-4,6 
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Конопля. Конопля належить до родини коноплевих, квітки її зібрані в 

густі колосовидні (жіночі) і типу волоті (чоловічі) суцвіття. Плід коноплі – 

горішок, який розкривається тільки при проростанні. Насіння покрите тонкою 

шкіркою. Коноплю вирощують для отримання олії із насіння і волокна для 

грубих тканин зі стебел, а також для отримання наркотичних засобів. Хімічний 

склад насіння коноплі наведено в таблиці 1.10. 

Таблиця 1.10 

Хімічний склад насіння коноплі  

Склад Вміст, % 

Ліпіди 30,2-38,3 

Білки (N×6,25) 17,6-25,1 

Целюлоза 13,8-26,9 

Зола 2,5-6,8 

 

Кокосова і олійна пальми. Кокосова і олійна пальми належать до родини 

пальмових. Це не гіллясті дерева висотою до 30 м. Плоди зібрані в суцвіття 

волоть і являють собою кістянки. У кокосової пальми діаметр плоду 

(кокосового горіха) до 300 мм, у олійної пальми – менше 40-60 мм. 

Експортована сировина кокосової пальми – висушена олієвмісна тканина 

плодів (ендосперм) – копра і пальміста – ядра олійної пальми. Хімічний склад 

копри і пальмісти наведено в табл. 1.11. 

Таблиця 1.11 

Хімічний склад копри і пальмісти 

Склад Вміст, % 

в копрі в пальмісті 

Ліпіди 65-72 45,4-53,8 

Білки (N×6,25) 7,5-8 7.9-8,8 

Целюлоза 5-6 5,4-6.5 

Зола 3-5 1,5-1,9 

 

Морфологічні особливості насіння олійних культур 

 

Морфологічна будова насіння олійних культур різна: плід горішок має 

дуже щільний навколоплідник, насінина не зростається (перила, лялеманція, 

коноплі); плід коробочка має навколоплідник дерев'янистий, щільний, 

утворений декількома плодолистиками, під час достигання розтріскується 

(льон, рицина, кунжут, мак, бавовник); плід біб має дерев'янистий або 

шкірястий навколоплідник, розкривається по шву (соя, арахіс); плід стручок 

має дерев'янистий навколоплідник, утворений двома плодолистиками з 

несправжньою перегородкою (гірчиця, рижій, ріпак, суріпа); плід сім'янка з 

оплоднем (соняшник). 

Плодова оболонка у більшості олійних культур після обмолоту 

відділяється від насінини. Оболонка захищає насінину від дії зовнішніх 

факторів. В сої, гірчиці, бавовнику та соняшнику запасні речовини розміщені в 
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сім'ядолях. Рицина, мак, кунжут мають ендосперм, у соняшнику ендосперм – це 

тонка плівка, що зрослася з насінною оболонкою. Оболонки складаються з 

твердої волокнистої тканини, яка утворилась із здерев'янілих клітин палісадної 

тканини. Вони захищають ядро від механічних пошкоджень, від шкідливої 

мікрофлори, комах. Хімічний склад насіння олійних культур наведено в таблиці 

1.12. 

Таблиця 1.12 

Хімічний склад насіння олійних культур, % 

Культура Олія 
Азотисті 

речовини 
Вуглеводи Клітковина 

Зольні 

речовини 

Соняшник 33-57 15,3 20,5 21,0 3,2 

Льон олійний 36-47 22,5 20,5 8,6 4,6 

Коноплі 30-38 21,0 19,5 13,3 5,2 

Соя 14-25 41,7 25,0 5,5 – 

Ріпак озимий 42-51 19,6 20,8 7,6 3,2 

 

Особливості зберігання насіння олійних культур 
 

Умови зберігання насіння олійних культур суттєво впливають на його 

якість. В першу чергу це залежить від того, як вони впливають на інтенсивність 

дихання. Від інтенсивності дихання залежать темпи втрат олії. Внаслідок 

дихання зменшується вміст олії, збільшується кількість вільних жирних кислот 

і окислених продуктів; змінюються білки. Інтенсивність дихання насіння 

залежить від вмісту води в ньому і відносної вологості навколишнього повітря; 

температури повітря і насіння, газового складу атмосфери. 

Під час збирання недостиглого насіння синтез жиру не закінчується і 

частина жирних кислот залишається у вільному стані, не зв'язана з гліцерином. 

При неправильному зберіганні (велика вологість насіння, його 

проростання, самозігрівання, пліснявіння) жир інтенсивно гідролізується, що 

характеризується збільшенням кислотного числа. Це впливає на зменшення 

виходу олії і зниження її сорту. 

Насіння, в якого закінчилось достигання, має дуже низьку вологість. Під 

час зберігання воно повинне мати вологість нижче критичної, що запобігає 

його псуванню. Пов'язано це з кількістю олії в насінні, яка практично не здатна 

утримувати воду. Чим більший вміст олії в насінні, тим менша вологість його 

повинна бути під час зберігання. Насіння, яке має вологість більшу від 

критичної, інтенсивно дихає, виділяючи багато тепла і води, а це в свою чергу 

зволожує насіння, збільшується температура і може виникнути процес 

самозігрівання. Від самозігрівання збільшується кількість мікроорганізмів, які 

пошкоджують насіння, а рослинні жири і білки стають дуже токсичними, 

набувають нехарактерного смаку, кольору і запаху. 

Зменшення вмісту кисню в навколишньому середовищі пригнічує 

життєдіяльність мікроорганізмів і комах при оптимальній вологості насіння. 

Досягти цього можна за рахунок застосування одного з цих способів: 
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1. Створення малокисневого газового середовища зі збільшеним вмістом 

N2 (98...99%) і зменшеним О2 (1...2%). При цьому зменшується інтенсивність 

дихання; гальмується розвиток окислювальних процесів у ліпідах; 

уповільнюється накопичення вільних жирних кислот; довше зберігається якість 

олії. 

2. Заміна кисню в газовому середовищі діоксидом вуглецю. При цьому 

насіння втрачає схожість, але технологічна якість сировини зберігається. 

3. Зберігання в регульованих газових середовищах (азотне газове 

середовище з низьким змінним вмістом кисню, з постійним видаленням пари 

води і діоксиду вуглецю). При цьому не відбувається втрата життєздатності 

насіння, зменшується вологість. 

4. Зберігання в парі пропіонової кислоти. При цьому втрачається 

життєдіяльність насіння, пригнічується життєдіяльність мікроорганізмів, 

гинуть комахи. 

Завдання 

Зробити конспект і вивчити: 

1. Особливості та склад олійних культур (за вибором викладача). 

2. Базисні та обмежувальні норми для насіння соняшника, сої та ін. 

3. Олієвмісні відходи харчових виробництв і їх хімічний склад. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Назвати морфологічні особливості олійних культур. 

2. Навести хімічний склад олійних культур.  

3. Чим відрізняються базисні і обмежувальні норми для насіння 

соняшника, сої та ін. 

4. Назвати олієвмісні відходи харчових виробництв і їх хімічний склад. 

5. Особливості зберігання насіння олійних культур. 

 
 

4. ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

 

Відбір і складання проб для аналізу 

 

Проби насіння, які аналізуються в заводських або дослідницьких 

лабораторіях, повинні бути відповідної якості, тобто за всіма хімічними і 

фізіологічними показниками відповідати середньому складу партії, що 

перевіряється. Це обумовлює необхідність строгої регламентації методів 

відбору і складання проб. 

В олійожировій промисловості частіше за все контролюють якість 

нештучної продукції. У відповідності з ГОСТ Р 50779.10–2000 (ИСО 3534-1–

93) і ГОСТ Р 50779.11–2000 (ИСО 3534-2–93) зразок для випробування 
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нештучної продукції називається пробою, тобто це певна кількість нештучної 

продукції, відібраної для контролю. 

Дуже велике значення має контроль якості рослинної олійної сировини, 

яка надходить на зберігання і переробку. 

Показники якості визначають у середньому об’ємі проби. Середній об’єм 

проби – число перевірених одиниць нештучної продукції, яка приходить у 

середньому на одну контрольовану партію. Обов’язкова умова – відповідність 

проби, яка повинна бути відібрана таким способом і в такій кількості, щоб 

достатньому ступені відобразити властивості даної проби в цілому за усіма 

показниками якості. Якість продукції в середньому об’ємі проби повинна 

відповідати середній кількості партії, що перевіряється. 

Середній об’єм проби починають відбирати з точкової проби. Точкова 

проба – невелика кількість нештучної продукції, взятої від перевіреної 

сукупності за один прийом з одного місця будь-яким регламентованим 

способом. Точкові проби, відібрані з перевіреної продукції, складають 

об’єднану пробу. 

Об’єднана проба – проба, складена змішуванням точкових проб. 

Невелика кількість об’єднаної проби, виділена регламентованими методами, 

називається наважкою. Наважки можуть бути різними, їх розмір залежить від 

характеру аналізу, виконуваного в ході технологічного контролю продукції. 

Якщо маса об’єднаної проби не перевищує 2 кг, то це середній об’єм 

проби, якщо перевищує 2 кг, то середній об’єм проби виділяють із об’єднаної 

проби діагональним діленням (вручну) або за допомогою ділильних апаратів 

різних конструкцій (ДЗК-1, Д-2, Гусєва, Ржехіна та ін.). 

 

Лабораторна робота № 2 

 

Тема: ВІДБІР СЕРЕДНЬОЇ ПРОБИ НАСІННЯ СПОСОБОМ 

ДІАГОНАЛЬНОГО ДІЛЕННЯ 

 

Мета: для забезпечення ефективності протікання технологічного процесу 

та отримання високоякісного кінцевого продукту необхідно визначити якість 

вихідної сировини та використовувати показники якості для оптимального 

налагодження роботи технологічного обладнання. 

Прилади та обладнання: розподільна дошка, 2 планки зі скошеними 

кінцями. 

Матеріали: насіння соняшника, сої або льону (за вибором викладача). 
 

Якість насіння – сукупність біологічних, фізико-хімічних, технологічних і 

споживчих властивостей насіння, яка визначає їх присутність для використання 

за різним призначенням (насіннєве, продовольче та для технічних потреб). 

Для характеристики олійного насіння використовують показник «стан 

насінної маси», під яким розуміють сукупність фізико-хімічних властивостей, 

пов’язаних з вологістю, ступенем засміченості, температурою, стиглістю, 

ураженістю шкідниками, самозігріванням. 
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До основних показників якості сировини для виробництва рослинної олії 

належать: вміст сміттєвих та олійних домішок, вологість, лушпинність, вміст 

жиру (олійність). 

 

Хід виконання роботи 

Об’єднану пробу насіння висипають на рівну поверхню (спеціальний 

піднос, який має в одній із стінок виріз), розмішують за допомогою двох 

коротких планок зі скошеними ребрами. 

Техніка перемішування: насіння розрівнюють у вигляді квадрата, і 

перемішують таким чином, щоб насіння, захоплене з протилежних боків 

квадрата ділильними планками в правій і лівій руці, зсипались у середину, щоб 

після декількох перемішувань утворився валик. Потім насіння захоплюють з 

кінців валика і також одночасно з обох сторін планками зсипають у середину. 

Таке перемішування роблять 3 рази. Після закінчення перемішування насіння 

розрівнюють у вигляді квадрата та ділять діагоналями на чотири рівних 

трикутники: 

 

 

 

 

 

 

                     Перемішування                                  Діагональне ділення 

 

Два протилежних трикутники (ІІ і ІV, наприклад) відкидають, а з двома (І 

та ІІІ) продовжують лабораторні роботи, якщо кількість насіння в кожному 

трикутнику приблизно відповідає масі потрібного зразка. 

 

Завдання 

1. Визначити якість вихідної сировини. 

2. Проаналізувати отримані дані. 

3. З якою метою виконують відбір середньої проби насіння. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Що називають пробою? 

2. Що називають середнім об’ємом проби?  

3. Що називають точковою пробою? 

4. Що називають об’єднаною пробою? 

5. Що представляє собою контрольована партія насіння? 
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Лабораторна робота № 3 

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ СМІТТЄВИХ ТА ОЛІЙНИХ 

ДОМІШОК 

 

Мета: Визначити кількість сміттєвих та олійних домішок, які знаходяться 

в олійній сировині. 

Прилади та обладнання: сита з отворами 3, 2, 1 та 0.5 мм, скальпель, 

дошка розбірна, терези лабораторні ІV класу, фарфорові чашки або скляні 

стакани ємністю не менше 200 см
3
. 

Матеріали: насіння соняшника, сої або льону (за вибором викладача). 

 

Сміттєві домішки, що зустрічаються в насінні олійних культур, 

розподіляють на такі типи: крупна сміттєва домішка, мінеральні домішки 

(земля, пісок, камінці), органічні домішки (стебла рослин, листя, насіння інших 

культур та ін.), олійні (частково пошкоджене чи проросле насіння основної 

насіннєвої маси). 

Ця класифікація умовна, бо для кожної олійної культури в нормативних 

документах на насіння, як промислову сировину, конкретизовані умови 

віднесення ушкоджених сушінням, транспортуванням чи неправильним 

зберіганням олійного насіння до олійної чи сміттєвої домішки. 

Крім чітко вираженої сміттєвої та олійної домішки можуть бути неявно 

виражені сміттєві та олійні домішки. Це насіння з неушкодженою, нормальною 

за загальним зовнішнім виглядом оболонкою, але із зіпсованим ядром. Таку 

зіпсованість насіння можна визначити тільки розкриттям оболонки. Для її 

визначення частину насіння арахісу, соняшника та сої, яке залишилось після 

виділення сміттєвих та олійних домішок, виділяють наважку приблизно 10 г. 

Усе насіння наважки розрізають ножем, і, залежно від їх стану та ступеня 

зіпсованості, розрізане насіння відносять до основного насіння або до олійної, 

чи до сміттєвої домішки у відповідності з характеристикою, що наведена в 

нормативній документації на культуру, що аналізують. 

Отримані фракції: крупної, сміттєвої, явно вираженої та неявно вираженої 

сміттєвої та олійної домішок зважують і розраховують масову долю загальної 

засміченості насіння (в процентах). 

Для культур з дрібним насінням (льон, рапс, мак, гірчиця, конопля та 

інше) неявно виражені домішки не визначають. 

 

Хід виконання роботи 

Визначення вмісту сміттєвих домішок. Сміттєві домішки, що 

зустрічаються в насінні олійних культур розділяють на такі типи: крупна 

сміттєва домішка, явно виражена сміттєва та олійна домішка, не явно виражена 

сміттєва та олійна домішка, шкідлива та особливо врахована домішка. 

Визначення вмісту сміттєвої домішки в насінні соняшника, згідно з ГОСТ 

10854-88, виконується за такою методикою: 



 22 

– наважки для визначення сміттєвої та олійної домішки зважують з 

похибкою не більше 0,1 г; 

– визначення вмісту явно вираженої сміттєвої та олійної домішки 

проводять в наважці масою 100±0,5 г; 

– визначення вмісту не явно вираженої сміттєвої та олійної домішки 

(зіпсованого та пошкодженого насіння) проводять у додатковій наважці 

масою 10±0,01 г; 

– визначення вмісту шкідливої та особливо врахованої домішки проводять 

в наважці масою 500±1,0 г для визначення вмісту гальки та 1000±1,0 г для 

визначення вмісту металомагнітної домішки. 

 

Визначення крупної сміттєвої домішки: 

– отриману середню пробу насіння зважують (наважку «m») відповідної 

маси та просіюють її круговими рухами на ситі з отворами діаметром           

6 мм (для насіння соняшника, арахісу, рицини – крупнонасіннєвих) чи 

діаметром 3 мм (для дрібнонасіннєвих – льон, гірчиця, мак, рижій, 

сафлор, конопля, кунжут, ріпак, суріпиця);  

– із сходу з сит вручну вибирають крупну сміттєву домішку: частини листя, 

стебел, корзинок та ін.; 

– виділену крупну сміттєву домішку зважують і результат записують до 

лабораторного журналу (m1). 

Вміст крупної сміттєвої домішки (х) у відсотках визначають за 

формулою: 

m

m
X

1001  ,                                            (4.1) 

де m1– маса крупної сміттєвої домішки, г; 

    m – маса середньої проби, г. 

 

Визначення явно вираженої сміттєвої та олійної домішки: 

– із середньої проби, звільненої від крупної сміттєвої домішки, виділяють 

відповідну наважку (m2) і просіюють її крізь сито з отворами діаметром, мм: 

а) для соняшника, сої, рицини – 3,0 мм; 

б) для коноплі, льону, гірчиці, ріпаку, суріпиці, кунжуту і сафлору – 11,0 

мм; 

в) для  рижію – 0,5 мм. 

Просіювання виконують вручну без струшування, круговими рухами 

протягом 3 хвилин при 110–120 рухах за хвилину. 

Виділення сміттєвої та олійної домішки в бобах арахісу і насіння маку 

проводять без просіювання наважки. 

– із сходу з сита виділяють фракції явно вираженої сміттєвої та олійної 

домішок; весь прохід крізь сито відносять до сміттєвої домішки; 

– виділені фракції сміттєвої домішки, крім шкідливої й олійної домішки 

окремо зважують, результати заносять до лабораторного журналу. 
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Вміст явно вираженої сміттєвої або олійної домішки (х1 та х) у відсотках 

визначають за формулою: 

,
100

2

3

1 m

m
X


             чи              ,

100

2

4

2 m

m
X


                       (4.2) 

де m2– маса наважки насіння, яка виділена для визначення явно вираженої 

сміттєвої чи олійної домішки, г; 

m3 – маса фракції явно вираженої сміттєвої домішки, г; 

m4 – маса фракції явно вираженої олійної домішки, г. 

 

Визначення не явно вираженої сміттєвої та олійної домішки: 

– не явно виражену сміттєву та олійну домішку визначають у додатковій 

наважці, виділеній з наважки насіння, звільненого від явно вираженої 

сміттєвої та олійної домішки (близько 10 г) – m5; 

– насіння розрізають вздовж великої осі, і, в залежності від стану насіння і 

ступеня його зіпсованості, розрізане насіння відносять або до основного 

насіння, або до олійної домішки, або до сміттєвої домішки; 

– пошкоджене та зіпсоване насіння окремо зважують разом з їх 

оболонками; 

– результати зважувань заносять до лабораторного журналу (m6, m7, г) та 

розраховують вміст домішок у відсотках за формулою: 
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             чи              ,
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X


                       (4.3) 

де х3 – вміст не явно вираженої сміттєвої домішки; 

х4 – вміст не явно вираженої олійної домішки; 

m5 – маса наважки для визначення не явно вираженої сміттєвої та олійної 

домішки, г; 

m6 – маса не явно вираженої сміттєвої домішки, г; 

m4 – маса не явно вираженої олійної домішки, г. 

Загальний вміст домішки в насінні знаходиться як сума відсоткових 

вмістів всіх видів домішок, попередньо вказавши вміст олійних та сміттєвих 

домішок окремо. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Дайте класифікацію домішок олійної сировини. 

2. Визначення шкідливої та особливо врахованої домішки. 

3. Дайте визначення металевим домішкам. 

4. На що впливає наявність великої кількості сміттєвих олійних домішок 

у насінні олійної сировини. 

5. Проведіть визначення вмісту сміттєвих та олійних домішок в 

отриманому від викладача зразку олійного насіння та занесіть результати до 

лабораторного журналу. 
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Лабораторна робота № 4 

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ОЛІЙНОГО НАСІННЯ 

 

Масова доля води в насінні або вологість насіння, один з найважливіших 

показників. 

Олійне насіння, яке зберігається при критичній вологості, інтенсивно 

дихає, що може призвести до процесу самозігрівання і подальшого глибокого 

псування. 

Вологість насіння також суттєво впливає на ефективність технологічних 

процесів його переробки – руйнування клітинних структур поверхневих 

покривних оболонок (операція обрушування (шеретування)) і основних тканин 

ядра олійного насіння (операція подрібнення), під час приготування мезги, під 

час механічного віджимання олії, а також при вилученні олії з макухи 

екстракцією органічним малополярним розчинником. 

Вміст води в досліджуваному матеріалі визначають прямим і непрямим 

методами. При використанні прямих методів воду вилучають у вигляді пари і 

виміряють її кількість (наприклад за допомогою приладу Діна-Старка). Непрямі 

методи більш прості та доступні. За їх допомогою визначають не кількість 

води, а вміст сухої речовини. Найпоширеніші висушування матеріалу до 

постійної маси або певний час за певної температури. 

 

Мета: Ознайомитися з методикою визначення вологості олійного 

насіння. 

Прилади та обладнання: шафа сушильна, терези лабораторні ІV класу 

(технічні), ексикатор, бюкси з кришками, скальпель (або ніж), щипці. 

Матеріали: насіння соняшника, сої або льону (за вибором викладача). 

 

Визначення вологості олійного насіння стандартним методом. 

Визначення вологості при прийманні партії насіння роблять методом 

висушування наважки в сушильній шафі при температурі 1302
0
С протягом   

40 хвилин. 

Метод є основним при арбітражних аналізах, які необхідні у випадках 

виникнення розбіжностей при оцінці величини вологості насіння між 

постачальниками олійної сировини та підприємством з її переробки, а також 

при контрольній перевірці інших методів визначення вологості. 

Метод оснований на визначенні масової долі води (%) в матеріалі, що 

аналізується за різницею маси наважки насіння до і після висушування. 

Для визначення вологості олійного насіння беруть наважку цілого 

насіння. 

Насіння арахісу, рицини та сої, попередньо розрізають на частини 

товщиною біля 2 мм, насіння бавовни подрібнюють у ступці, а всіх інших 

культур висушують цілими. 

Дві наважки насіння (масою приблизно по 5 г кожна) зважують на терезах 

4-го класу (результат записують з точністю до другого десяткового знака) і 
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поміщають у сушильну шафу при температурі 130
0
С у відкритих бюксах. Через 

40 хвилин бюкси з наважками виймають із шафи щипцями, закривають 

кришками і переносять в ексикатор до повного охолодження. Бюкси знову 

зважують і за різницею маси наважок до та після висушування визначають 

втрату вологи. 

Вологість насіння в процентах Вн розраховують за формулою: 

 

Вн = [(m – m1) / (m1 – m2)] * 100, (%), 

 

де m – маса бюкса з насінням до висушування, г; 

m1 – маса бюкса з насінням після висушування, г; 

m2 – маса пустого бюкса, г. 

При наявності  двох  паралельних визначень вологості находять 

середньоарифметичне, яке і приймають за вологість насіння. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення «критичної вологості насіння». 

2. На якому принципі засновано метод визначення вологості насіння до 

постійної маси? 

3. В чому полягає умовність прискореного методу визначення вологості 

насіння? 

4. Який метод визначення вологості насіння називається основним? 

5. Назвіть переваги та недоліки прискорених методів визначення 

вологості. 

6. На якому принципі базується метод визначення вологості в приладі 

Діна-Старка? 

7. Визначити вологість насіння одним із запропонованих методів та 

оформити дані в лабораторному журналі. 

 

Лабораторна робота № 5 

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ЛУШПИННОСТІ ОЛІЙНОГО НАСІННЯ 

Мета: Ознайомитися з методикою визначення масової долі лушпиння в 

олійному насінні. 

Прилади та обладнання: бюкси з кришками, скальпель (або ніж), пінцет, 

терези лабораторні ІV класу, фарфорові чашки або скляні стакани об’ємом не 

менше 200 см
3
. 

Матеріали: насіння соняшника, сої або льону (за вибором викладача). 

Визначення лушпинності визначають у відповідності з вимогами 

державних стандартів. 

а) в насінні соняшника та рицини 
Для визначення кількості оболонок із середнього об’єму проби  беруть 

наважку чистого насіння,  при цьому записують результат зважування до 

другого знака, масою для соняшника – до 10 г, для рицини – до 20 г. 
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Насіння, що зважили, обрушують пінцетом, відділяють оболонку та 

зважують її на терезах 4-го класу і результат зважування записують до другого 

знака після коми. 

Лушпинність чистого насіння в процентах розраховують за формулою: 

 

Х = (m1/m) * 100, (%), 

де m1 – маса лузги, г; 

m – маса насіння, г. 

б) в насінні сої 
Із середнього об’єму проби насіння сої з відомою вологістю, виділяють 

дві наважки по 10 г та зважують їх з точністю до 0,01 г. Для аналізу беруть 

тільки ціле насіння сої, очищене від сміття та половинок. Насіння замочують 

водою протягом 10 хвилин при кімнатній температурі, потім скальпелем 

відділяють насіннєву оболонку (лушпиння) від ядра, висушують її протягом 

однієї години при температурі 100–105
0
С, охолоджують і зважують (результати 

записують до другого знаку). Коли вологість насіння невідома, її визначають. 

Насіння змочують водою протягом 10 хвилин при кімнатній температурі, потім 

скальпелем відділяють оболонку від ядра. Далі оболонку висушують протягом 

однієї години при температурі 100–105
0
С і зважують. 

Лушпинність насіння у відсотках у перерахунку на абсолютно суху 

речовину визначають за формулою: 

Х = [(m1 * 100) / (m * (100 – W)] * 100, (%), 

де m1 – маса висушеної оболонки, г; 

m – маса насіння, г; 

W – вологість насіння до замочування, %. 

Розбіг між паралельними визначеннями допускається не більше 0,3%. За 

кінцевий результат приймають середнє з двох паралельних визначень. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення лушпинності олійного насіння. 

2. З якою метою проводять цей аналіз? 

3. Методика виконання роботи. 

 

 

5. ВИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ОЛІЙНОЇ 

CИРОВИНИ ДО ВИДОБУВАННЯ ОЛІІ 

 

Олія в тканинах насіння розміщена не рівномірно. Більша її частина 

міститься у ядрі насіння (у зародку та ендоспермі). В оболонці – невелика 

кількість олії, яка має інший ліпідний і жирнокислотний склад. У зв’язку з цим 

відділення оболонок є необхідною технологічною операцією. В залежності від 

міцності зв’язку оболонки з ядром, олійне насіння поділене на дві групи: 

– рослини з насінням, яке має шкірку (соняшник, бавовна). У цієї групи 

рослин, зовнішня оболонка не зростається з ядром. Тому при руйнуванні 

оболонки відбувається чітке відділення ядра, без його пошкодження; 
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– рослини з насінням, яке без шкірки (льон). Ядро міцно зрослося з 

покривною тканиною, тому при руйнуванні оболонки частина ядра залишається 

з’єднаною з нею. 

Спроби відділити насіннєву оболонку від ядра, призводять до великих 

втрат олії. Тому насіння льону переробляють, не розділюючи оболонку та ядро, 

хоча це і призводить до низької якості олії. 

Фізико-механічні властивості тканин олійного насіння при зміні їх 

вологості розрізняються. Опір ядра при руйнуванні повинен бути вищим, ніж у 

оболонки. Тому перед шеретуванням отримують насіння з сухою крихкою 

оболонкою і вологим міцним ядром. 

Враховуючи фізико-механічні властивості тканин насіння, для 

шеретування соняшника застосовують метод удару, а при переробці насіння 

бавовни – метод розрізання і сколювання. У всіх випадках шеретування 

найкраще проводити методом однократного удару. 

Рушанка – це матеріал, який виходить з шеретівки. Якість шеретування 

насіння характеризується присутністю у рушанці таких фракцій: 

1. Ціляка (небажаних фракцій – цілого насіння). 

2. Недоруша (частково не обрушеного насіння). 

3. Січки (зруйноване ядро). 

4. Олійного пилу. 

Присутність у рушанці ціляка і недосушу, небажане, тому що такі фракції 

важко відділити від чистого ядра. Ці фракції ідуть на подальшу переробку 

разом з ядром, підвищуючи його лушпинність. Крім того, чим більша 

присутність у рушанці ціляка і недосушу, тим більша кількість насіння повинна 

пройти повторне шеретування. Ще більш небажаним є присутність у рушанці 

січки і олійного пилу. Січка легко віддає олію, яка швидко проникає в лузгу і 

пил, через що втрати олії підвищуються. 

Характеристика рушанки та її склад 

Рушанка після шеретувальних машин направляється на вічні апарати 

(війки), на яких суміш розділяють на такі фракції: 

1. Лушпиння (крупна, середня і дрібна лузга). 

2. Ціляк. 

3. Недоруш. 

4. Ціле ядро. 

5. Половинки ядра. 

6. Дрібні частинки ядра і лушпиння. 

7. Олійний пил. 

Розділити таку суміш за один раз неможливо. Тому рушанку потрібно 

поділити на шість сортів, які містять однакові за розміром частинки ядра і 

лушпиння. Потім перші п’ять сортів розділяють за допомогою повітряного 

потоку (за парусністю). Останній – шостий сорт (олійний пил) не ділять. 

На практиці: рушанку направляють на аспіраційні війки, а після цього 

направляють на контрольну війку, яка за конструкцією аналогічна 

аспіраційній, різниця між ними лише у розмірах сит. Після аспіраційної війки 

отримують фракції: 
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1. Лушпиння. 

2. Перевій (велике лушпиння та ядро). 

3. Недоруш. 

4. Ядро. 

5. Олійний пил (всі дрібні частинки). 

Ядро направляється на контрольну війку, що дозволяє знизити вміст 

лушпиння в готовому ядрі, а потім далі йде на подальше виробництво. 

Пил повинен іти у відходи, але за сучасними технологіями олійний пил 

додають до ядра. 

Недоруш спочатку відвіюють від лушпиння, а потім повторно шеретують. 

Перевій направляють на контрольну війку, де він повторно розділяється. 

Лушпиння ще раз провіюють, відділяють від нього ядро. Ядро 

направляється в основний потік, а лушпиння іде на склад, де його спалюють у 

топках, для отримання димових газів (для сушіння) і для технологічних потреб 

(нагрівання води). 

Характеристика ядра і показник його якості 

Якість роботи шеретувально-вієчного цеху оцінюють за такими 

показниками: 

– лушпинність (лузжистість) ядра (відсотковий вміст лушпиння в ядрі); 

– втрати олії  в лушпинні, які уходять з виробництва. 

Лушпинність ядра повинна складати: 

– для пресових заводів не більше 5%; 

– для екстракційних заводів не більше 12%. 

Після того, як отримали ядро, на виході із цеху обов’язково перевіряється 

лушпинність ядра. Стараються, щоб після шеретування насіння лушпинність 

ядра складала не більше 8-10% (для екстракційних заводів). 

Чим менша лушпинність ядра, тим більший вихід олії і більша 

продуктивність подальшого обладнання (вальців, жаровень, форпресів). 

Втрати олії залежать від таких факторів: 

1) ботанічної олійності лушпиння; 

2) замисленості лушпиння; 

3) виносу ядра з лушпиння. 

Ботанічна олійність – це вміст ліпідів у лушпинні непошкодженого 

насіння. Ця цифра складає до 2,5%. 

Замаслення – це зростання кількості ліпідів у лушпинні, під час 

технологічних обробок насіння. Цей показник повинен бути не більше 0,5% від 

ботанічної олійності лушпиння. 

Винос ядра з лушпиння – це сумарний вміст подрібненого ядра + 

олійний пил у лушпинні, яке виводиться із технологічного процесу. Цей 

показник повинен бути не більше 0,3%. 

Для того, щоб зробити олію з насіння, потрібно обов’язково зруйнувати 

клітинну структуру їх тканин. З цією метою насіння подрібнюють на 

спеціальних приладах, при цьому залежно від типу насіння діють механічними 

силами: розколювання, розбавлення, розтирання або ударною дією. Зазвичай 

використовують сполучення декількох типів зусиль. 
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Для соняшника використовують сили розбавлення і розтирання. Після 

проведення цієї операції отримують технологічний продукт – м'ятка. 

 

Лабораторна робота № 6 

 

Тема: АНАЛІЗ РУШАНКИ 

Мета: Отримати рушанку та провести її аналіз. 

Прилади та обладнання: сита з отворами 3, 2 та 1 мм, терези 

лабораторні ІV класу, фарфорові чашки. 

Матеріали: рушанка. 

 

При оцінці роботи машин, що обрушують насіння, аналіз рушанки 

дозволяє визначити вміст у ній січки, олійного пилу та цілого насіння 

(недоруша), що дає можливість своєчасно змінювати режим обрушування  при 

незадовільних показниках аналізу. 

Із зразка рушанки виділяють наважки ~25 г, просіюють через сита з 

отворами діаметром 3, 2 та 1 мм. Олійний пил визначається як прохід через 

сито з отворами 1 мм, січка є сходом з сита з отворами діаметром 2 мм, а 

недоруш та ціляк – сходом з сита із отворами діаметром 3 мм. 

Вміст кожної фракції розраховується в процентах від загальної ваги 

зразка рушанки. 

 

Лабораторна робота № 7 

 

Тема: АНАЛІЗ ЯДРА 

Мета: провести аналіз ядра соняшникового насіння. 

Прилади та обладнання: терези лабораторні ІV класу, дошка розбірна, 

пінцет, фарфорові чашки. 

Матеріали: ядро рушанки. 

 

Для контролю роботи машин, які розділяють лузгу (лушпиння) та ядро, та 

для характеристики ядра, що йде на подрібнення, визначається масова доля 

лузги в ядрі. Підвищена лушпинність ядра погіршує роботу обладнання, знижує 

вихід олії. Із зразка ядра виділяють наважку до 25 г, просіюють через сито з 

отворами діаметром 1 мм. 

Схід та прохід розбирають і розділяють, при цьому виділяють сміття, 

лушпиння та ціле насіння, яке потім обрушують пінцетом. Однакові фракції 

(лушпиння) сходу та проходу об’єднують, до виділеного лушпиння приєднують 

лушпиння цілого насіння та сміття і розраховують масову долю кожного з цих 

компонентів (у %). 
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Лабораторна робота № 8 

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ВИНЕСЕННЯ ЯДРА В ЛУШПИННІ 

Мета: провести аналіз по визначенню винесення ядра в лушпинні. 

Прилади та обладнання: сито з отворами 1 мм, терези лабораторні ІV 

класу, дошка розбірна, пінцет, фарфорові чашки. 

Матеріали: промислове лушпиння. 

 

Цей аналіз дає можливість визначити втрати олії в лушпинні, що 

відходить, та встановити вихід чистого лушпиння. 

Із зразка лушпиння беруть наважку до 50 г та просіюють через сито з 

отворами діаметром 1 мм. З матеріалу, що залишився на ситі, відділяють сміття 

(мінеральне та органічне), ядро (частки) та ціле насіння. Ціле насіння 

обрушують та приєднують його ядро до ядра, отриманого із зразка лушпиння. 

Прохід через сито також розбирають на лушпиння та олійний пил. 

Останній приєднують до ядра та частинок ядра. Потім розраховують масову 

долю винесення ядра в лушпиння в процентах та вміст сміття в лушпинні. 

 

Лабораторна робота № 9 

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОДРІБНЕНОГО ЯДРА 

Мета: провести аналіз із визначення якості подрібненого ядра. 

Прилади та обладнання: сито з отворами 1 мм, терези лабораторні ІV 

класу, дошка розбірна. 

Матеріали: промислове лушпиння. 

 

Це визначення дає можливість судити про роботу вальцьових станків. 

Аналіз якості помелу здійснюють шляхом просіювання наважки м’ятки 

через набір сит з отворами діаметром 1 мм. Помел вважають задовільним, якщо 

прохід через сито з отворами 1 мм не менший 60%. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Шеретування олійного насіння. 

2. Характеристика рушанки та її склад. 

3. Характеристика ядра і показники його якості. 

4. Поняття «ботанічна олійність», «замаслення», «винесення ядра». 

5. Подрібнення насіння. 

6. Поняття «м’ятка». 

7. Показники м’ятки. 

8. Структура м’ятки (пелюсткова структура). 

9. Фактори які впливають на якість м’ятки і пелюсткової структури. 

10. Вимоги до якості м’ятки. 
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6. ОДЕРЖАННЯ РОСЛИННИХ ОЛІЙ ПРЕСУВАННЯМ 
 

В сучасній технології виробництво рослинних олій пресовим методом 

використовується в невеликих об’ємах. 

На початку відтискання олії із мезги, при її попаданні у форпрес 

пресований матеріал спочатку ущільнюється, частинки мезги при цьому 

зближуються і поверхневі шари олії стикаються між собою. Під час пресування 

тиск на мезгу збільшується. Відповідно збільшується товщина шару олії на 

поверхні мезги, олія вже не може втриматися на поверхні мезги і починає 

виділятися у вільному стані. Подальше ущільнення частинок мезги призводить 

до її деформації, олія починає витікати не лише з поверхні, але і по внутрішніх 

капілярах деформованих частинок. Якщо підвищувати тиск на матеріал і далі, 

то це призводить до сплавлення частинок мезги. Цьому також сприяє зростання 

температури матеріалу через перетворення частини механічної енергії в 

теплову. В результаті росту тиску і температури пластичність мезги значно 

підвищується, мезга перестає сприймати тиск, і віджимання олії практично 

припиняється, хоча всередині матеріалу ще залишається деяка кількість олії.            

В результаті цього процесу мезга переходить у макуху, з різною олійністю, 

залежно від типу преса. Під час форпресування олійність макухи складає 13–

17%, на експелерах 5–6%. 

Пресовий спосіб поділяють на два методи: 

а) холодний метод; б) гарячий метод. 

Олії отримані різними методами розрізняються за хімічними, фізичними і 

органолептичними показниками. Олія холодного пресування за складом 

подібна до олії, яка міститься у клітинах насіння. Олія гарячого пресування 

набуває золотистого, світло-коричневого відтінку, за рахунок гідролітичних і 

окисних процесів. Така олія має підвищене кислотне і перекисне число. В ній 

міститься підвищена концентрація фосфатидів. 

 

Лабораторна робота № 10 
 

Тема: ОДЕРЖАННЯ РОСЛИННИХ ОЛІЙ ПРЕСУВАННЯМ 

Мета: одержання рослинної олії методом пресування. 

Прилади та обладнання: лабораторний гідравлічний прес, терези 

лабораторні ІV класу (технічні), скальпель (або ніж), стакан на 50 см
3
, 

кристалізатор на 500-1000 см
3
. 

Матеріали: насіння соняшника, абрикосові, персикові, виноградні 

кісточки та ін. (за вибором викладача). 

Техніка виконання 
Підготовка до аналізу 

Насіння очищують (насіння соняшника можна пресувати і не очищеним, 

але в такому випадку якість і вихід олії будуть погіршуватися). 

Проведення аналізу 

Для одержання рослинної або жирної олії методом пресування 

використовують лабораторний гідравлічний прес, який зображено на рис. 1.  
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Рис. 1 – Загальний вид лабораторного гідравлічного преса: 1 – великий циліндр; 2 – плита 

поршня; 3 – верхня плита; 4,8 – з'єднувальні трубки; 5 – сальники; 6 – манометр;                           

7 – хрестоподібна колонка; 9 – підставка; 10 – вісь важеля; 11 – важіль; 12 – поршень насоса; 

13 – малий циліндр 

 

У великому циліндрі 1 рухається поршень з плитою 2. Поршень щільно 

підганяється до циліндра в його верхній частині, де є шкіряна прокладка 

(манжет), що створює ущільнення між стінками циліндра і поршнем. На стінці 

циліндра знаходиться вентиль для випуску з нього повітря. Над поршнем 

укріплена на двох сталевих стержнях верхня плита 3. На стержнях нанесені 

поперечні кругові риски, що показують межу підйому поршня.                                   

В хрестоподібній колонці укріплений манометр 6 для вимірювання тиску до 15-

20 мПа. В центральній частині знаходиться трубка із запобіжним клапаном, 

ззаду – вентиль для зливання олії з циліндра. Колонка з’єднується з великим і 

малим циліндрами з’єднувальними трубками 4 і 8, кінці яких входять до 

сальника 5. Малий циліндр з поршнем слугує для нагнітання олії. Поршень 12 

насоса приводиться в рух важелем 11. Всмоктуючий і нагнітальний клапани, 

що знаходяться в нижній частині малого циліндра, являють собою сталеві 

кульки діаметром 8 мм. Рух всмоктувального клапана вгору обмежений 

запобіжною хрестоподібною пластиною. Нагнітальний клапан притискається 

до сідла спіральною пружиною, яка швидко закриває клапан при зупинці 

поршня. Такий пристрій клапанів забезпечує безперебійну роботу насоса. Олія 

надходить у насос через вертикальну всмоктувальну трубку, розташовану під 

каналом насоса, що доходить нижнім кінцем майже до дна бака. З насоса в 

циліндр олія надходить через трубки 8 і 4, а з циліндра в бак – через трубку 4 

при відкриванні вентиля. 
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Рис. 2. Пристрій для 

відтискання олії: 

1 – зеєр; 2 – поршень; 

3 – приймач для олії; 

4 – зливний жолоб 
 

При підніманні важеля 11 в малому циліндрі утворюється розріджений 

простір і під дією атмосферного тиску або тиску олії у великому циліндрі 

нагнітальний клапан притискається вниз, у той же час під дією атмосферного 

тиску на олію в баку піднімається всмоктувальний клапан і олія входить у 

малий циліндр. При опусканні рукоятки олія тисне на всмоктувальний клапан, 

притискає його і закриває трубку, що веде до збірника. Коли тиск малого 

поршня на олію більше тиску під великим поршнем, нагнітальний клапан 

піднімається, пропускає олію у великий циліндр і змушує великий поршень 

преса підніматись. Відтискання олії відбувається в спеціальному пристрої        

(рис. 2), який складається з зеєра, поршня і приймача для олії. На приймачі є 

зливний жолоб, через який відпресована олія переливається в колбу. 

Для відтискання рослинної або жирної олії 

підготовлене ядро поміщають у корпус пристрою 

(рис. 2), закривають поршнем і вставляють в 

лабораторний гідравлічний прес. Потім за 

допомогою ручного насоса підвищують тиск до 

максимального (червона риска на манометрі). За 

мірою падіння тиску його знову підвищують до 

максимального за допомогою того ж ручного 

насоса. 

Відпресовану олію обережно переносять до 

попередньо зваженого стакана (m1), після цього 

стакан з олією знову зважують (m2).  

Зважування виконують на вагах 4-го класу із 

записом результату до другого десяткового знака.  

Одержану олію аналізують за 

органолептичними та фізико-хімічними 

показниками. 

Масову частку олії W, у відсотках, розраховують за формулою: 

W = (m3 / m) * 100,             (5.1) 

де m – маса сировини, яку завантажено до преса, г; 

m3 – маса одержаної олії, г. 

 

Результати лабораторної роботи оформляють у вигляді наступної таблиці. 

Насіння або ядро кісточок  

Маса сировини, яку завантажено до преса (m), г  

Маса порожнього стакана (m1), г  

Маса стакана з олією (m2), г  

Маса одержаної олії (m3), г  

Масова частка олії в сировині (W), %  

Органолептичні показники олії  

запах  

колір  
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Питання для самоконтролю: 

1. Теоретичні основи добування олії пресуванням. 

2. Холодний і гарячий методи пресування олії. 

3. Процеси, які відбуваються під час пресування. 

4. Гідравлічні преси. 

5. Шнекові преси, будова і принцип роботи. 

6. Фактори, які впливають на значення величини тиску в робочому 

просторі шнекового преса. 

7. Характеристика форпресів. 

8. Характеристика експелерів. 

9. Однократне і двократне форпресування. 

10. Техніка безпеки під час пресування. 

 

7. ДОБУВАННЯ ОЛІЇ МЕТОДОМ ЕКСТРАКЦІЇ 

 

Метод вичерпної екстракції є одним з методів видобування рослинних 

олій. Крім того на його основі базується визначення вмісту олії та супутніх 

жироподібних речовин в олійному насінні, лушпинні (що відходить після 

обрушувальних машин), макусі (які утворюються при видобуванні олії методом 

механічного віджимання). Найчастіше для вичерпної екстракції олії із насіння 

використовують апарат Сокслета. 

Суть процесу екстракції. 

Екстракція – це дифузійний процес, тому рушійною силою екстракції є 

різниця концентрації місцели (розчину олії в розчиннику) всередині і зовні 

частинок екстрагованого матеріалу. До початку екстракції в олії, яка перебуває 

в частинках сировини, зовсім відсутній розчинник і концентрація місцели 

складає 100%, зовні частинки-чистий розчинник і концентрація місцели складає 

0%. Розчинник, проникаючи всередину частинки, яка екстрагується, розчиняє в 

ній олію з утворенням місцели, концентрація якої вища в порівнянні із 

зовнішньою місцелою. Під впливом різниці концентрації місцели відбувається 

переміщення олії із частинок у зовнішній розчин до вирівнювання 

концентрацій і, відповідно, процес екстракції припиняється. 

На швидкість процесу екстракції впливають такі фактори: 

1) поверхня контакту розчинника і екстрагованої частинки (пелюстки); 

2) температура процесу (чим вища температура, тим краще); 

3) розмір молекул екстрагованої сполуки; 

4) розмір молекул розчинника (чим менший розмір, тим краща 

екстракція). 

Чим більша поверхня контакту розчинника та олії, вища їх температура і 

менший радіус молекул – тим швидше відбувається екстракція. 

В реальних умовах потрібно враховувати додаткові фактори, що 

спричинені особливостями утримання олії у форпресовій макусі. Олія у макусі 

міститься у вигляді поверхневих плівок, які утримуються поверхневими силами 

на зовнішній та внутрішній поверхні макухи, а також у капілярах, які 

пронизують товщу макухи, частково у незруйнованих клітинах, у вторинних 
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структурах, які утворилися при вологотепловій обробці і пресуванні. За цією 

причиною під час екстракції олія вилучається із різною швидкістю – спочатку 

поверхнева олія (швидко), після цього, або одночасно, але повільніше – 

капілярна олія і ще пізніше – олія із клітин і вторинних структур. У результаті 

на поверхні екстрагованих частинок утворюється суміжний шар місцели, в 

якому перенесення речовини відбувається як і окремими молекулами, так і 

групами молекул. 

Місцела – суміш розчинника та олії (10-15% олії за методом занурення і 

30-35% методом багатократного ступінчастого зрошення). Чим більший 

відсоток олії, тим важче відігнати розчинник, бо при цьому властивості місцели 

стають подібнішими до властивостей олії. Для прискорення процесу 

використовують вакуум, але при зростанні концентрації місцели, ефективність 

його дії знижується; за цією причиною відгонку місцели проводять із 

використанням гострої пари. При цьому розчинник можна відігнати без 

надмірного перегрівання олії.  

 

Лабораторна робота № 11 

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ОЛІЙНОСТІ НАСІННЯ МЕТОДОМ ВИЧЕРПНОЇ 

ЕКСТРАКЦІЇ 

Мета: отримання рослинної олії методом екстракції. 

Прилади та обладнання: фарфорові чашки, апарат Сокслета, ступка з 

товкачиком, електричний млин, шафа сушильна, баня водяна, колби 

круглодонні об’ємом 300 мл і 100 мл, електроплита, термометр, терези 

лабораторні ІІ класу (аналітичні). 

Матеріали: насіння соняшника, сої або льону, або кісточки абрикосу, 

персику, винограду та ін. (за вибором викладача), знежирені фільтрувальний 

папір та вата, розчинник (гексан, гептан, діетиловий чи петролейний ефір). 

 

Метод визначення олійності методом вичерпної екстракції базується на 

визначенні масової долі ліпідів (в %) в матеріалі (місцелі), отриманою після 

екстракції олії та супутніх жироподібних речовин із олійної сировини (насіння) 

органічним розчинником. 

 

Хід роботи 

 

Олійне насіння вагою ~10 г попередньо сушать при температурі                  

102–105
0
С у фарфорових чашках протягом від 30 хвилин до 2 годин залежно 

від початкової вологості. Насіння сої незалежно від вологості підсушують 

протягом 3 хвилин. Вологість підсушеного насіння повинна бути близько    

3-3,5% (визначення вологості проводять за вище описаною методикою). 

Висушене насіння подрібнюють за допомогою електричного млина або в 

фарфоровій ступці, поки ядро не перетвориться на борошно, а лушпиння 

набуде вигляду тонких голок довжиною не більше ¼ довжини насіння. 
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Насіння сої попередньо подрібнюють в ступці вручну, а потім за 

допомогою електричного млина до повного проходу всієї проби насіння через 

сито з отворами 0,25 мм. 

Подрібнене насіння засипають у попередньо зважений патрон 

(зважування проводять на аналітичних терезах до четвертого знака після коми). 

Приготування патрона 

Патрони для апаратів Сокслета готують з листа знежиреного 

фільтрувального паперу розміром 110×500 мм. Для цього на дерев’яну 

болванку діаметром 25 мм та довжиною 150 мм накручують фільтрувальний 

папір таким чином, щоб з однієї сторони болванки край паперу виступав на               

2–2,5 см. Цю частину паперу загинають за мірою накручування на болванку 

пінцетом, потім патрон обжимають з торця об плоску поверхню і знімають з 

болванки, на дно патрона кладуть шматочок знежиреної вати і зважують. 

В патрони, які застосовують для екстракції олії з насіння соняшника, 

поміщають вату, якою протирають млин та ступку, в якій подрібнювалось 

насіння. 

Подрібнене насіння поміщають у зважені патрони і знову зважують. 

Висота патрона з наважкою насіння повинна бути такою, щоб 

верхній край сифона екстракційної насадки був на 1 см вище патрона. 

Край патрона з подрібненим насінням закривають за допомогою пінцета і 

поміщають в екстрактор. 

 

Будова апарата Сокслета і принцип його роботи 

Проведення вичерпної екстракції 

В попередньо знежирену та висушену до постійної маси при 102–105
0
С 

приймальну колбу наливають розчинник, який повинен займати 1/3 її об’єму. 

Потім до колби приєднують екстрактор. 

В екстрактор наливають розчинник таким чином, щоб патрон в 

екстракторі був повністю покритий шаром розчинника. 

Всі частини апарата щільно приєднуються один до одного за допомогою 

шліфів. 

Після з’єднання усіх частин апарата пускають у холодильник воду і 

підігрівають колбу для приймання на водяній бані. Процес кипіння в колбі 

повинен бути рівномірним. Пара розчинника проходить по трубці для 

відведення пари розчинника 1 у холодильник, конденсуються, і краплями 

стікають у патрон з насінням, що екстрагується. Екстрактор постійно 

наповнюється рідким розчинником, ліпіди (олія) виходять з подрібненого 

насіння. Коли рівень розчинника в екстракторі піднімається вище верхнього 

коліна сифонної трубки 2, розчинник зливається через сифон у колбу. В колбі, 

знову підігріваючись, розчинник перетворюється на пару. Останній знову 

піднімається в холодильник, конденсується та знову стікає в екстрактор. 

Розчинник через екстрактор повинен сифонувати не менше 7–8 разів 

на годину. Ліпіди (олія) концентрується в колбі. 
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Початком екстракції вважають той момент, коли розчинник вийде з 

насадки екстрактора в колбу для приймання другий раз. Після цього екстракцію 

виконують безперервно для насіння: 

– соняшника – 30 годин; 

– культур з дрібним насінням – 22–24 години; 

– сої – 72 години; 

– бавовни – 12 годин. 

Якщо неможливо організувати цілодобову роботу лабораторії, то 

екстракцію переривають, вимикаючи підігрівання водяної бані. При цьому 

патрони з подрібненим насінням в екстракторі повинні залишатися в 

розчиннику. В цьому випадку час екстракції повинен бути не менше: 

– соняшника – 28 годин; 

– культур з дрібним насінням – 20 годин; 

– сої – 65–67 годин; 

– бавовни – 12 годин. 

Приблизно через половину часу проведення екстракції патрон в 

екстракторі перевертають. 

Апарат Сокслета складається з трьох частин: 

– приймальної колби А; 

– екстрактора Б; 

– зворотного холодильника В. 

Головна частина – екстрактор – є циліндрична 

ємкість з двома боковими трубками. 

Ширша трубка 1 призначена для відведення 

пари розчинника в холодильник. 

Тонша трубка 2 є сифоном, що відводить 

розчин ліпідів (місцелу) у приймальну колбу. 

Кінець екстракції встановлюють за відсутністю 

олії в розчиннику, який міститься в екстракторі. Для 

цього наносять кілька крапель розчинника з 

екстрактора на шліф колби або чисте скло. Розчинник 

випаровують. Якщо після висихання краплини на 

шліфі або склі відсутня масна пляма, то екстракція 

вважається закінченою. Якщо в розчиннику присутня 

олія, то екстракцію продовжують. 

Після закінчення процесу екстрагування 

вимикають підігрівання колби, дають їй охолонути, 

виключають воду і знімають холодильник. Потім 

нахиливши екстрактор, зливають у колбу для 

приймання через сифонну трубку залишки 

розчинника і відділяють колбу від екстрактора. 

Місцелу з колбою залишають для подальших досліджень. 

 

 

1 

2 
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Питання для самоконтролю: 

1. Поняття «екстракція». 

2. Теоретичні основи процесу екстракції. 

3. Фактори, які впливають на швидкість процесу екстракції. 

4. Доцільність екстракції. 

5. Вимоги до розчинників для промислової екстракції. 

6. Розчинники, які використовують для екстракції олії. 

 

Лабораторна робота № 12 

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІСЦЕЛИ ВАГОВИМ 

МЕТОДОМ 

 

Місцела – це розчин олії в будь якому органічному розчиннику, який 

використовували для екстракції. 

Масова доля олії в органічному розчиннику (в %) необхідна для оцінки 

якості роботи екстрактора, дистиляторів. Для визначення концентрації місцели 

застосовують ваговий та рефракційнометричний методи. 

 

Мета: визначити концентрацію місцели ваговим методом. 

Прилади та обладнання: фарфорові чашки, ступка з товкачем, шафа 

сушильна, баня водяна або піщана, насадка Вюрца, холодильник Лібіха, алонж, 

електроплита, термометр лабораторний, круглодонна колба на 100 мл, скляний 

стакан на 50 мл (або бюкс), терези лабораторні ІІ класу, рефрактометр. 

Матеріали: місцела, яка отримана в процесі проведення вичерпної 

екстракції. 

 

Ваговий метод заснований на визначенні масової долі олії – ліпідів (в %) 

в місцелі, яку аналізують, за різницею ваги наважки місцели до та після 

відгонки розчинника і після висушування олії. 

 

Хід роботи 

 

На терезах зважують до другого знака після коми колбу з місцелою, яка 

отримана в процесі проведення екстракції. 

Збирають установку для перегонки: до колби з місцелою приєднують 

насадку Вюрца з термометром і холодильником Лібіха, до якого через алонж 

приєднують приймач – круглодонну або плоскодонну колбу на 100 мл. 

Холодильник підключають до водяної мережі і відганяють розчинник. 

Олію, що залишилася в колбі після відгонки розчинника, висушують у 

сушильній шафі до постійної маси при 100–105
0
С. Після цього колбу з олією 

знову зважують, олію переносять у стаканчик чи бюкс для проведення 

подальших лабораторних робіт. 

Колбу вимивають і зважують. 

Кількість олії в місцелі в процентах знаходять за формулою: 
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Х = [(m1 – m2)/m] * 100, (%), 

де m1 – маса колби з олією, г; 

m2 – маса порожньої колби, г; 

m – маса наважки місцели. 

 

Визначення олійності насіння 

Масову долю олії в звільненому від домішок, подрібненому та 

підсушеному насінні в процентах до маси насіння Мс розраховують за 

формулою: 

 

Мс = 100(m – m1)/m2, 

де m – маса колби з олією, г; 

m1 – маса порожньої колби, г; 

m – m1 – кількість олії, г; 

m2 – наважка подрібненого насіння. 

Масову долю олії в насінні в перерахунку на масу сухої речовини МАС 

розраховують за формулою: 

МАС = Мс * 100/(100 – В), 

де Мс – масова доля олії в подрібненому та підсушеному насінні, %; 

В – вологість насіння подрібненого після підсушування, %. 

Масову долю олії в насінні при виробничій вологості та вмісту сміття 

розраховують за формулою: 

М = МАС * [100 – (C – B1]/100, 

де МАС – масова доля олії в насінні на масу сухої речовини, %; 

С – сміттєва домішка, %; 

В1 – вологість насіння, що приходиться на виробництво, %. 

Результатом аналізу вважається середньо-арифметичне двох 

паралельних визначень олійності насіння. 

 

Лабораторна робота № 13 

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІЦЕЛИ РЕФРАКТОМЕТРИЧНИМ 

МЕТОДОМ 

 

Метод заснований на визначенні масової долі олії (ліпідів) у процентах у 

місцелі, що аналізується, за величиною різниці коефіцієнта заломлення місцели 

та чистого розчинника. 

Визначання коефіцієнта заломлення місцели та розчинника, виконують за 

допомогою рефрактометра при однаковій температурі, повторюючи аналіз три 

рази.  Масову долю олії в місцелі розраховують за формулою (в процентах): 

 

Х = n/K, (%), 
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де n – середнє з трьох визначень різниці між коефіцієнтами заломлення 

місцели та чистого розчинника; 

К – коефіцієнт, величину якого знаходять у таблиці. 

 

Кількість олії в розчиннику 

(концентрація місцели), % 
Значення К для місцел 

 Соняшника Бавовни  та сої 

Від 0,5 до 19,5 0,00070 0,00070 

Вище 19,5-30,5 0,00072 0,00071 

"   30,5-50,5 0,00074 0,00072 

"   50,5-60,5 0,00075 0,00073 

"   60,5-75,0 0,00076 0,00074 

"   75,0-90,0 0,00077 0,00075 

"   90,0-100,0 0,00078 0,00076 

 

Лабораторна робота № 14 

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ДОМІШОК У МІСЦЕЛІ 

Мета: визначити кількість механічних домішок у місцелі. 

Прилади та хімічний посуд: паперовий фільтр, колба на 50 мл, лійка 

Бюхнера (50 мм, колба Бунзена, вакуум-насос або водоструминний насос), 

терези лабораторні ІV класу, сушильна шафа. 

Матеріали: розчин олії в розчиннику (гептані, гексані і т.п.), який 

містить механічні домішки (попередньо готується). 

 

Метод базується на визначенні в місцелі масової долі механічних 

домішок, нерозчинних у розчиннику для екстракції олії, які вилучаються при 

фільтрації через паперовий фільтр. 

Зразки місцели звичайно відбирають із зразковідбірних кранів, що 

встановлені на трубопроводі не фільтрованої місцели. Із зразка місцели 

зважують на вагах 4-го класу приблизно 25 г місцели. Потім фільтрують 

місцелу через паперовий фільтр, попередньо висушений разом із склянкою для 

зважування до постійної маси при 102–105
0
С і зважений на вагах із записом 

результатів до четвертого знака після коми. 

Після фільтрації фільтр та колбу промивають чистим розчинником до 

повного виведення олії, а фільтр з осадом переносять у склянку для зважування 

та сушать у сушильній шафі при температурі 102–105
0
С до постійної маси. 

Кількість механічних домішок у місцелі Х (масову долю в процентах) 

розраховують за формулою: 

Х = [(m1 – m2)/m] * 100, (%), 
 

де m1 – маса фільтра з осадом, г; 

m2 – маса фільтра до фільтрації, г; 

m – маса наважки місцели. 
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Питання для самоконтролю: 

1. Способи обробки місцели. 

2. Домішки, які присутні у місцелі, та чинять негативний вплив. 

3. Методи очищення місцели. 

4. Очищення за допомогою патронних фільтрів. 

5. Мішкові фільтри. 

6. Ротаційні фільтри. 

7. Відгонка розчинника із місцели. 

8. Основні вимоги процесу відгонки розчинника з місцели. 

9. Основні показники якості екстракційної олії. 

 

 

8. ВИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ПРИ ПЕРВИННОМУ 

ОЧИЩЕННІ ОЛІЇ 

 

Склад домішок рослинних олій 

 

При відтисканні олії на шнекових пресах разом з олією через зеєрні 

щілини барабана преса відходить до 5% і вище дрібних частин мезги, які 

утворюють механічні домішки в олії (це тверді частини мезги, обривки тканин 

клітин). 

 

Вилучення з олії грубодисперсних механічних домішок та принцип роботи 

апаратів для цього процесу 

Схема первинного очищення олії включає трьохступеневе відділення від 

олії твердих частинок – спочатку в гущоуловлювачах, потім у центрифугах 

НОГШ і, на фільтрах ФГДС. 

В гущоуловлювачах відбувається відділення олії від найбільш крупних 

частинок. Для видалення дрібних частинок необхідно проводити осадження в 

центробіжному полі (застосовують шнекові центрифуги). 

Подвійний гущоуловлювач представляє собою ємність, яка складається з 

двох ізольованих відсіків. Олія з механічними домішками надходить у перший 

відсік і відстоюється. Тут механічні домішки, осідають на дно, захвачуються 

скребками, переміщаються на перфоровану поверхню, де відбувається стікання 

олії, а потім виводиться шнеком з гущоуловлювача. Олію з першого відсіку по 

щілинах переливають у другий відсік, де відбувається додаткове відстоювання. 

 

Вплив способу добування олії на її якість 

Звичайно з олії попереднього пресування отримують харчову олію і 

харчові фосфатидні концентрати. Екстракційні олії дають кормові фосфатидні 

концентрати, а олію потрібно рафінувати. 

Рослинні олії повинні відповідати вимогам держстандарту. В залежності 

від способу обробки олії поділяють на: рафіновані, гідратовані, нерафіновані. 
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Лабораторна робота № 15 

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ ОЛІЇ 

Мета: провести аналіз із визначення вологості олії. 

Прилади та обладнання: шафа сушильна, ваги лабораторні ІV класу 

(технічні), ексикатор, бюкси з кришками, скальпель (або ніж), щипці. 

Матеріали: зразки олії. 

 

Цей показник необхідно визначати з метою дотримання правильного 

зберігання та технологічної переробки олій. 

Вологість визначають висушуванням наважки олії при температурі 100–

105
0
С. Волога, що міститься в олії, випаровується, і підсушена олія набуває 

постійної маси. Однак необхідно враховувати, що при підсушуванні олій вага 

може зменшуватися не тільки за рахунок втрати вологи, але й за рахунок 

випаровування інших речовин, наприклад, летких кислот, ефірних олій та 

продуктів їх розкладу під дією високих температур. 

Досить часто висушування супроводжується процесом окислення олій у 

присутності кисню повітря, що призводить до збільшення ваги. Щоб запобігти 

цьому впливу наважку олії рекомендують сушити в атмосфері інертних газів, 

наприклад, двооксиду вуглецю, азоту. 

 

 

Лабораторна робота № 16 

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТОЮ В ОЛІЇ 

Мета: провести аналіз з визначення відстою в олії. 

Прилади та хімічний посуд: паперовий фільтр, колба на 50 мл, лійка 

Бюхнера 50 мм, колба Бунзена, вакуум-насос (або водоструминний насос), 

терези лабораторні ІV класу, сушильна шафа. 

Матеріали: зразки олії, отримані методом механічного віджимання 

(попередньо готується), розчинник (петролейний ефір, гексан і т.п.). 

 

В рослинних оліях залежно від способу добування та ступеня очищення 

міститься та чи інша кількість домішок, що механічно утримуються, можуть 

дати відстій в олії (білкових та слизових речовин, обривків кліткових тканин, 

залишків мезги та інше). 

За допомогою величини відстою оцінюється ступінь очищення олії. Є два 

методи визначення відстою: за об’ємом та масою. Перший ґрунтується на 

різниці відносних густин олії та домішок, що механічно утримуються; другий 

полягає в фільтрації ретельно перемішаного зразка через попередньо 

висушений та зважений фільтр. Осад, який відфільтрували, промивається від 

слідів олії розчинником, висушується та  зважується. Для прискорення 

фільтрації зразки олії, як правило, звичайно розчиняють у розчиннику для 

екстракції. 
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Лабораторна робота № 17 

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ КИСЛОТНОГО ЧИСЛА ОЛІЇ 

Мета: провести аналіз з визначення кислотного числа олії. 

Матеріали: зразок олії, суміш діетилового ефіру і спирту (2:1), 0.5М 

спиртовий розчин фенолфталеїну, 0.1 н. розчин КОН (NaOH). 

 

Кислотне число (К.ч) – це число мг лугу (КОН), яке пішло на 

титрування вільних жирних кислот, що містяться в 1 г олії. Величина 

кислотного числа в насінні є показником його якості. В державному стандарті 

на насіння соняшника як на промислову сировину передбачене визначення 

кислотного числа олії та розподілення насіння, що приймається на  переробку, 

на класи за якістю. Підвищена кислотність насіння є результатом його псування 

і з нього неможливо отримати олію високої якості. 

Для визначення кислотного числа олії в насінні соняшника в процесі 

приймання застосовують метод титрування розчином лугу вільних жирних 

кислот, які містяться в олії, отриманої з насіння лабораторним пресуванням. 

На терезах  до четвертого знака після коми в колбу зважують 4–5 г олії та 

доливають 50 мл суміші  етилового спирту з етиловим ефіром, додають 3–5 

капель фенолфталеїну. Розчин,  що отримали, при постійному перемішуванні 

титрують розчином КОН або NaOH до слабкого рожевого забарвлення, яке не 

зникає протягом 30 с. Кислотне число розраховують за формулою: 

 

К.ч. = (А * 5.611 * V * K)/(m + B), 

 

де А=1,17; В= –0,23 – для методу вилучення олії з насіння лабораторним 

пресуванням; 

А=1,00; В=0 – для методу вилучення олії з насіння настоюванням у 

діетиловому ефірі; 

А=0,92; В=0,57 – для методу вилучення олії з насіння екстракцією в 

апараті Сокслета; 

5,611 – титр 0.1 н. розчину КОН, мг/мл; 

V – кількість 0.1 н розчину лугу, витрачений на титрування, мл; 

К – поправка до титру; 

m – маса наважки олії, г. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Дайте визначення кислотному числу. 

2. З якою метою використовують гущоуловлювачі? 

3. Яку інформацію дає показник вологості насіння? 

4. Для чого проводять визначення відстою в олії? 

5. Яку інформацію про якість олії дає кислотне число і в яких межах 

знаходиться цей показник? 
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9. АНАЛІЗ ШРОТУ 

 

Лабораторна робота №18 

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЗОЛИ В ШРОТІ 

Мета: провести аналіз з визначення загальної золи в шроті. 

Прилади та обладнання: муфельна піч, шафа сушильна, терези 

лабораторні ІІ класу (аналітичні), ексикатор, тиглі, щипці.  

Матеріали: зразки шроту. 

 

Загальну золу в шроті визначають шляхом оголення наважки шроту в 

тиглі спочатку на повільному вогні, а потім шляхом прожарювання в муфельній 

печі до повного озолювання. Кількість загальної золи розраховується  в 

процентах. 

 

Лабораторна робота № 19 

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ЗОЛИ, ЯКА НЕ РОЗЧИНЯЄТЬСЯ В НСL 

Мета: провести аналіз з визначення золи, що не розчиняється в соляній 

кислоті. 

Хімічний посуд та матеріали: скляний стакан на 50 мл, тиглі, 

беззольний фільтр, 10-% НCl. 

 

Тигель із золою після визначення загальної золи поміщають у скляний 

стакан, обливають 10%-ною HCl. Потім те, що міститься в стакані, фільтрують 

через беззольний фільтр та переносять осад золи на фільтр. Потім фільтр з 

осадом промивають гарячою водою, поміщають у тигель та проводять повне 

озолення у тому ж порядку, що і при визначенні загальної золи. 

Кількість золи, яка не розчиняється в HCl, розраховують у процентах. 

 

Лабораторна робота № 20 

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЗОЛИ В ШРОТІ 

Мета: провести аналіз з визначення кількості золи в шроті. 

Прилади та обладнання: муфельна піч, шафа сушильна, терези 

лабораторні ІІ класу (аналітичні), ексикатор, тиглі, щипці. 

Матеріали: зразки шроту. 

Елементи, окисли яких залишаються в залишку після спалювання 

рослинного матеріалу в присутності кисню повітря, об’єднують під назвою 

зольних чи мінеральних, а сам залишок називають золою. Визначення кількості 

золи в шроті виконують у відповідності з державними стандартами. 

Наважку подрібненого шроту вагою 2–5 г поміщають у попередньо 

прожарений у муфельній печі, охолоджений та зважений тигель. Якщо 

припускається визначення тільки сирої золи, беруть наважку 2 г, при 

визначенні чистої золи ~5 г. 
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Спочатку наважку в тиглі обережно обвуглюють на електроплитці, не 

допускаючи спалаху матеріалу. Потім тигель переносять у муфельну піч та 

прожарюють при температурі 600–700
0
С до повного озолення протягом                  

2 годин. Потім тигель охолоджують в ексикаторі, зважують і знову 

прожарюють у муфельній печі протягом 30 хвилин, охолоджують та зважують. 

Прожарювання повторюють доки різниця між двома останніми зважуваннями 

не буде перевищувати 0,004 г. 

Кількість сирої золи в шроті Х (в %) при фактичній вологості 

розраховують за формулою: 

Х = [(m1 – m2)/m] * 100, 

де m1 – маса тигля з золою, г; 

m2 – маса порожнього тигля, г; 

m – вихідна наважка шроту, г. 

Перерахунок кількості сирої золи на суху речовину Х1 проводять за  

формулою: 

Х1 = (Х * 100)/ (100 – В), (%), 

де В – вологість шроту, %. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Технологія переробки шроту. 

2. Волого-теплова обробка шроту перед грануляцією, мета, принцип 

процесу. 

3. Вимоги до шроту після грануляції. 

4. Гранулятор шроту, принцип роботи. 

5. Отримання білка із шроту. 

6. Схеми отримання білка із шроту. 

7. Харчова цінність білка із шроту. 
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