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Лабораторна робота № 1. Нейтралізація вільних жирних кислот розчинами 

лугу 

 

Нейтралізація вільних жирних кислот розчинами гідроксиду натрію є 

універсальним методом очищення більшості рослинних олій і жирів. При цьому 

з жирів поряд з вільними жирними кислотами видаляються багато інших 

домішок і супутніх речовин. На підприємстві цей метод зазвичай називають 

лужною рафінацією. 

Практикою вітчизняної та зарубіжної оліє – жирової промисловості 

встановлено, що для лужної нейтралізації більшості рослинних олій при 

продуктивності ділянки вище 100 т/добу універсальною і досить ефективною є 

схема безперервної дії, в якій розділення фаз здійснюється на сепараторах. 

При цьому на лініях продуктивністю 250 – 300 т/добу встановлюються 

саморозвантажуючі сепаратори. 

Для переробки саломасу і низькокислотної  гідратованої рослинної олії 

застосовуються також оригінальні схеми рафінації у водно-лужному або водно-

сольовому середовищі, розроблені радянськими вченими. 

На олієзаводах, які переробляють насіння бавовнику, застосовуються 

специфічні схеми лужної нейтралізації емульсійним методом, а на 

олієестракційних заводах також лужна рафінація олії в місцелі. 

 

Матеріальні розрахунки 

 

Матеріальні розрахунки ділянки лужної нейтралізації зводяться до 

визначення відходів і втрат, витрати сирої і виходу рафінованої олії, а також 

витрат хімікатів [їдкого натра, (гідроксиду натрію), фосфорної і лимонної 

кислоти]. Розрахунки ведуться на 1 т сирої олії з подальшим перерахунком на 1 

т рафінованої. 

У основу розрахунків покладено, що на рафінування поступатиме 

гідратована соняшникова олія І сорту з наступними якісними показниками: 

кислотне число олії складає 2,2 мг КОН, вміст вологи і летких речовин – х1=0,8 

% від маси олії. 

Відходи і втрати жирів. Відходи жиру в соапсток. 

Витрата гідроксиду натрію (100%-го) на лужну нейтралізацію 

соняшникової олії при надлишку 15% (коефіцієнт надлишку η=1,15) складе: 

 

.т/кг8,115,1713,02,2713,0ч.кЩн   

 

Маса жирних кислот, що зв'язуються гідроксидом натрію: 

 

.т/кг65,1240/2818,1М/МЩG щ.к.жнж.к.   

 

Маса натрієвих солей жирних кислот (натрієвого мила, який переходить в 

соапсток) складе: 
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.т/кг65,13281/30365,12М/МGG к.жмж.км   

 
Примітка. У приведених вище формулах Мж.к  – молекулярна маса жирних кислот 

соняшникової олії (Мж.к=281); Мм – молекулярна маса натрієвого мила жирних кислот 

соняшникової олії (Мм = 303); Мщ  – молекулярна маса гідроксиду натрію ( Мщ=40); 0,713 – 

співвідношення молярних мас гідроксиду натрію і калія. 

 

Разом із зв'язаними жирними кислотами в соапсток переходить деяка 

кількість нейтрального жиру. 

По діючим нормативах при роботі на сепараторних установках з 

саморозвантажними барабанами вміст нейтрального жиру Жн в соапстоку 

складає 20-25% від загальної маси перехідних в нього жирів. Для розрахунків з 

врахуванням переробки гідратованої соняшникової олії І сорту приймається 

Жн=23% від маси жирів, які переходять в соапсток. 

Загальний вміст жирів в соапстоку при цьому складе: 

 

,т/кг4,16)23100/(10065,12)Ж100/(100GG нж.кс.ж   

 

у тому числі вміст нейтрального жиру: 

 

.т/кг75,365,124,16GGЖ ж.кж.сн   

 

Після виходу з сепаратора в олії залишається в середньому 

G'м=0,1% =1кг/т зв'язаних у вигляді мила жирних кислот. 

Таким чином, відходи жиру в соапсток будуть: 

 

,т/кг4,150,14,16GGG мж.cс.ж   

 

Вихід товарного соапстоку. Вміст жиру Жоб  в соапстоці на виході з 

сепаратора сталому режимі складає в середньому 20%. 

Вихід товарного соапстока  буде: 

 

.т/кг0,7720/1004,1520/100GG с.жc   

 

Відходи жиру при промиванні. Для видалення мила, що залишилося в олії 

після відділення соапстоку, застосовується двократне промивання його гарячою 

пом'якшеною водою. По прийнятих нормативах на перше промивання дається 

вода в кількості W1=100 кг/т, на другу W2=60 кг/т. Приймається, що після 

першого промивання з олії  віддаляється в середньому 90% від того мила, що 

знаходився в ньому, після другого промивання в олії залишаються сліди мила 

(не більше 0,005%). Разом з розчиненим милом перва промивна вода відносить 

з собою з сепаратора  від 1 до 1,5%, або в середньому ЖН1 =1,3% нейтрального 

жиру. Друга промивна вода містить 0,2 – 0,3 %, або в середньому ЖН2 =0,25% 
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нейтрального жиру. Баланс олії, що міститься в промивних водах на виході з 

сепаратора, приведений в таблиці 1. 

  

Таблиця 1 - Вміст жиру в промивних водах на виході з сепаратора, кг/т  

 

Операція Жир, зв’язаний в 

виді мила 

Жир нейтральний Всього 

Перва промивна 

вода 
G'м·0,9=1·0,9=0,9 

ЖН1W1/100=1,3 

100/100=1,3 
2,2 

Друга промивна 

вода 
G'м·0,1 - 0,05= 

=1·0,1-0,05=0,05 

ЖН2W2/100=0,25 

60/100=0,15 
0,2 

Разом в двох 

промивних 

водах 

G''м=0,95 ЖНЗ=1,45 V=2,4 

 

При проходженні через цехову гущепастку близько 50% нейтрального 

жиру уловлюється і повертається в процес: 

 

.т/кг72,0100/5045,1100/50ЖЖ НЗ4Н   

 

Інша кількість U' = V – ЖН1 =2,4 - 0,7=1,7 кг/т надходить через дворову 

гущепастку в очисну систему промстоків рафинаційного цеха, де по 

практичним даним, при роботі с підкисленням уловлюється приблизно 60%,  

або: 

 

кг/т.160/1001.760/100UV   

 

Це масло утворює відходи виробництва, що використовуються на 

технічні потреби. 

Безповоротні втрати при промиванні складатимуть: 

 

кг/т.0,71)(0,7-2,4)U(Ж-U Н41   

 

Інші відходи на стадії лужної нейтралізації і промивки укладаються в 

середню норму Ψ3 = 0,20 кг/т. 

Сума відходів при лужній нейтралізації і промиванні гідратованої 

соняшникової олії  з початковим кислотним числом рівним 2,2 мг КОН буде: 

 

.т/кг6,162,00,14,15UGО 3ж.с   

 

Безповоротні втрати жирів при лужній нейтралізації, промивання і 

сушіння жирів. Ці втрати отримуються з таких операцій: 

а) при промиванні згідно з вищенаведеними розрахунками ψ1 = 0,7 кг/т; 
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б) при сушінні за рахунок різниці вологості олії, яка надходить на 

рафінацію x1 = 0,18 % і вологості висушеної олії х2 =0,05 %: 

 

;т/кг3,1%13,005,018,0xx 212   

 

в) інші (включаючи втрати від руйнування фосфатидів при обробці 

фосфорною кислотою): 

 

.т/кг2,03   

 

Загальна маса безповоротних втрат при лужній нейтралізації, промивання 

і сушіння олії складатиме: 

 

  .т/кг2,22,03,17,0321  

 

Вихід рафінірованої лугом, промитої і висушено олії буде: 

 

.т/кг2,981)2,26,16(1000)О(1000Ар    

 

Витрата рослинної олії на 1т нейтралізованої олії складатиме: 

 

.т/кг2,10192,981/10001000А/10001000В р   

 

Продуктовий баланс. Продуктовий баланс лужної нейтралізації 

гідратованої соняшникової олії з початковим кислотним числом, рівним         

2,2 мг КОН, приведено в таблиці 2. 

Відходи при гідратації. У тих випадках, коли на гідрозаводі проводиться 

гідратація олії водою, відходи жиру в гідратаційний осад приймаються в 

розмірі 2Ф, де Ф – кількість фосфатидів, що вступають у взаємодію з водою. З 

практичних даних, величина Ф коливається від 0,4 до 0,6% від маси 

оброблюваної олії. 

Приймаючи для розрахунків Ф = 0,5%, отримують відходи олії в 

гідратаційний осад: 

 

.т/кг10%15,02Gг   

 

В цьому випадку вихід рафінованої олії складатиме: 

 

.т/кг2,971102,981GАА грр   
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Таблиця 2 - Продуктовий баланс лужної нейтралізації соняшникової олії     

 

Компоненти 

У
м

о
в
н

і 

п
о

зн
ач

ен
н

я
 

Н
а 

1
т 

р
аф

ін
о

в
ан

о
ї 

о
л
ії

, 
к
г 

Н
а 

д
о
б

у
, 

т 

Н
а 

м
іс

яц
ь 

(2
9

 д
iб

),
 т

 

Н
а 

р
ік

  

(3
1
8

 д
iб

),
 

ти
с.

 т
 

Олія соняшникова 

гідратована з кислотним 

числом 2,2 мг КОН 

А 

 

 

1000,0 

 

 

300,0 

 

 

8700 

 

 

95,4 

 

 

Олія рафінована, промита 

і висушена 

Ар 

 

981,2 

 

294,36 

 

8536,4 

 

93,61 

 

Відходи      

  Р а з о м  

  В тому числі 

Σ О 

 

16,6 

 

4,98 

 

144,4 

 

1,58 

 

жир в товарному 

соапстоці 

Gж.с 

 

15,4 

 

4,62 

 

134,0 

  

1,47 

 

жир технічний з дворових 

гуще пасток 

U''  

 

1,0 

 

0,30   

 

8,7 

 

0,095 

 

інші відходи φ3 0,20  0,06 1,7 0,02 

безповоротні втрати  Σ ψ 2,2 0,66 19,2 0,21 

товарний соапсток 

концентрацією 20%  

Gc 77,0 23,1 670,0 7,35 

 

 

Витрата рослинної олії на 1 т рафінованої буде: 

 

.кг65,10292,971/10001000В   

 

Добовий вихід рафінованої олії складає: 

 

т/доб.291,36  0,9712·300А с.р   

 

Жир в гідратаційному осаді буде:  

в добу: 

 

т/доб;3кг/доб3000  10·300 300GG гсг.   

 

в місяць:  

 

;ісяцьм/т87293G мг.   

 

в рік: 
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.рік/т9543183G гг.   

 

Витрата допоміжних матеріалів. Витрата фосфорної кислоти. Для 

руйнування залишкових фосфатидів, за практичних даних, вводиться 1 – 2 кг/т 

концентрованої (85% - вой) ортофосфорної кислоти. Для розрахунків 

приймається витрата фосфорної кислоти  Дф = 1,5 кг/т. 

Витрата  гідроксида натрія. Гідроксид натрія витрачається на 

нейтралізацію жирних кислот і зв'язування фосфорної кислоти. 

Витрати гідроксиду натрію Шн (100 %-го) на нейтралізацію вільних 

жирних кислот згідно з вищеприведеними  розрахунками складає 1,8 кг/т. 

Витрати гідроксиду натрію на зв’язування ортофосфорною кислотою 

будуть: 

 

.т/кг57,1)10098/()403855,1()100М/()М385Д(Щ фщфн   

 
Примітка. В цьому рівнянні 85 – вміст фосфорної кислоти в продажному продукті, %; 

Мф – молекулярна маса ортофосфорної кислоти (Мф = 98). 

 

Сумарні витрати гідроксиду натрію складуть: 

 

.т/кг37,357,18,1Щ   

 

Витрати розчинів гідроксиду натрію при різних концентраціях NaOH 

визначаються наступним розрахунком: 

а) концентрація α 42% - вого гідроксиду натрію в вихідному розчині складає по 

масі: α = 0,609 кг/л, а густина ρ = 1,449 кг/л; 

    витрати вихідного розчину: 

    по масі  

 

;т/кг8609,0/)449,137,3(/)Щ(g н   

 

    за об’ємом 

 

.т/м0,055л/т5,5,37/0,6093/ЩV 3
н   

 

б) концентрація гідроксиду натрію в робочому розчині – 10,9%; вміст NaOH по 

масі α1 = 0,12 кг/л, а густина ρ1 = 1,12 кг/л; 

     витрати робочого розчину: 

     по масі 

 

;т/кг5,3112,0/)12,137,3(/)Щ(g 11н1   

 

     за об’ємом 
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.т/м0281,0т/л1,2812,0/37,3/ЩV 3
1н1   

 

Витрати гідрофобних добавок. За технологічним регламентом витрати 

сухого реагенту (триполіфосфату натрію або сульфату натрію) приймаються 

3% від об’єму робочого розчину гідроксиду натрію, який вводиться при лужній 

нейтралізації. 

Відповідно витрати реактиву будуть: 

 

.т/кг85,003,01,2803,0Vg 1р   

 

Маса розчину при його концентрації  Кн = 20% складе: 

 

.т/кг2,42,0:85,02,0:gГ p   

 

Витрати лимонної кислоти. Вміст олеату натрію (мила) в рафінованій 

олії  – 0,005 %, або 50 г в 1 т олії. Для розкладання мила теоретично потрібно 

лимонної кислоти масою x: 

 
г,11.5303)50)/(3(210x   

 

де 210 – молекулярна маса моногідрату лимонної кислоти; 303 – молекулярна 

маса мила. 

 

Насправді витрати лимонної кислоти береться з надлишком в 100%, або:  

 

г235,112gл   

 

на 1 т олії. 

Маса 5 % - го розчину лимонної кислоти повністю ρ2 = 1,0188 г/л: 

 

.т/г4605/)10023(5/)100(gG л   

 

За об’ємом: 

 
.т/л0,45880,460/1,01V   
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Лабораторна робота № 2. Нейтралізація жирних кислот в мильно-лужному 

середовищі 

 

 Вченими і фахівцями (проф. Н. С. Арутюнян, Н. А. Камінський та ін) 

розроблено оригінальний метод нейтралізації жирів у мильно - лужному 

середовищі. Сутність цього методу полягає в тому, що тонкоподрібнений жир 

пропускається крізь слабкий водний розчин гідроксиду натрію. При взаємодії 

жирних кислот з гідроксидом натрію на розвиненій поверхні крапельок жиру 

утворюються натрієві мила. Утворені плівки мила безперервно розчиняються в 

лужному розчині. 

У результаті такої обробки є можливість знизити залишкове кислотне 

число жиру до 0,1 – 0,2 мг КОН. 

Встановлено, що через низьку концентрації  розчину  гідроксиду натрію 

нейтральний жир майже не омилюється. 

За умови, що у рафінуємому жирі не містяться поверхнево-активні 

речовини (фосфати), відношення нейтрального жиру до пов'язаного складає 

1:10 – 1:8. Найбільш ефективно дана схема працює при нейтралізації саломасів, 

оскільки, як правило, фосфатиди видаляються з олії перед гидрогенізацією. При 

нейтралізації рослинних олій в схему включають вузол обробки їх фосфорною 

кислотою, яка руйнує фосфатиди, що залишилися після гідратації. 

 

Матеріальні розрахунки 

 

 Ці розрахунки складені на прикладі рафінації харчового призначення. 

Вихідні  дані для розрахунків наведені в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Вихідні дані для матеріальних розрахунків процесу нейтралізації  

                                                        

Показник Початкова Кінцева 

Годинна продуктивність лінії, т m=5 

Кислотне число саломаса, мг КОН   1 0,2 

% Кн = 0,5 Кк = 0,1 

кг/т                    Кн = 5 Кк = 1 

Концентрація NaOH в лужному розчині, г/л   Хщ = 15 Хщ =2,0 

Концентрація NaOH в товарному їдкому натрі, 

%   
 = 96 

Концентрація жирових речовин в мильно – 

лужному розчині (жирність), % 

 

Всього    10 

В тому числі  

жирні кислоти у вигляді мила 9 

нейтральний жир                                                                             1 

 

Відходи жирів при нейтралізації у перерахунку на 1 т саломасу : 
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у вигляді зв’язаних жирних кислот: 

 

кг/т;40,1)]/100-(0,5 [1000]/100)КК(1000[G кнк.ж   

 

всі жири, включаючи нейтральний жир: 

 

;т/кг44,49/1049/10GG ж.кж.с   

 

у тому числі нейтральний жир: 

 

;т/кг44,0444,4GGЖ ж.кж.сн   

 

Маса мильно-лужного розчину, що відводиться: 

 

.т/кг4,4410/10044,410/100ЖG нщ.р   

 

Вміст водного розчину натрію гідроксиду у мильно-лужному розчині: 

 

.т/кг40100/)10100(4,44100/)10100(GЩ щ.рр.в   

 

Витрати гідроксиду натрію на зв’язування жирних кислот саломасу: 

 

кг/т.0,590,96)40]/(2821)-[(5)М/(]Щ)КК[(Щ к.жр.вкнн   

 

де Мж.к – середня молекулярна маса жирних кислот саломасу (прийнято Мж.к = 

282). 

 

Витрати гіроксиду натрію на створення надлишку NaOH у воднолужному 

розчині: 

 

.т/кг08,0)96,01000/(2401000/ХМЩ щщн   

 

Загальні витрати гідроксиду натрію: 

 

.т/кг67,008,059,0ЩЩЩ ннн   

 

Маса лужного розчину, що подається до реактору-нейтралізатора при 

його концентрації Хщ = 15 г/л: 

 

.т/кг4515/100067,0Х/1000Щg щн   
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Лабораторна робота № 3. Відбілювання жирів 

 

Відбілювання - є важливою стадією підготовки жирів, що йдуть на 

гідрогенізацію, для виробництва маргаринової продукції, майонезу, та ряду 

інших продуктів. У промислових умовах відбілювання, як правило, 

проводиться активованими віддільними глинами, рідше – активованим 

деревинним вугіллям. 

Для покращення кольору, під час процесу відбілювання, поруч із 

фарбуючими речовинами із жирів виводяться деякі інші супутні речовини та 

домішки, у тому числі, частина фосфатидів, що залишається у олії, 

каталізаторні метали, сліди мила та деякі інші. 

На олієжирових підприємствах застосовують різноманітні технологічні 

схеми відбілювання олій періодичної та безперервної дії. Вони розрізняються 

одна від одної продуктивністю та конструкцією основних апаратів для 

відбілювання та фільтрування. У всіх схемах, зазвичай, передбачається стадія 

деаерації, тому що на розвинутій поверхні відбільних глин спостерігається 

інтенсивне окиснення жирів. 

                                              

Матеріальні розрахунки 

 

Для розрахунків приймається середня норма введення відбілюючих глин 

1% від маси олії Г = 10 кг/т. Вміст жиру у відбілюючих глинах на фільтрах 

перед віджиманням g1 = 40%; після віджиму g2  = 15%.  

Витрата відбілюючих глин.  При продуктивності ділянки m = 12,5 т/год  

Г1 = Гm = 10 ∙ 12,5 = 125 кг/год.  

Відходи та втрати жирів. Відходи жирів у даній операції складаються з 

двох частин:  

1) жир, який віджимають із осаду відбілюючих глин перед розвантаженням 

фільтрів;  

2) жир, що залишається у вивантаженiй відбіленiй глині.  

Маса відпрацьованої відбіленої глини перед віджимом, віднесеної до 

маси відбіленої олiї, становить:  

 

.т/кг67,16)40100/(10010)g100/(100ГГ 1от   

 

Маса технічного жиру, який віджимається на фільтрі:  

 

кг/т.4,915)]-40)/(100-(100-16,67[1)]g-)/(100g-(100-[1ГG 21от   

 

Маса жиру, що вивантажується в відбільній глині: 

 

кг/т.1,7710-15)]-100/(100[10Г-)]g-100/(100[ГG 2   
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Безповоротні втрати на стадії відбілювання приймаються за діючими 

нормами По = 0,033% = 0,33 кг/т.  

Сумарні відходи та втрати: 

 

  .т/кг733,077,19,4O  

  

Вихід відбіленої олiї:  

 

.т/кг99371000Ар   

 

Витрата рафініруємої олiї  на 1 т відбіленої глини: 

 
.т/кг1007993/10001000В   

 

Продуктовий баланс відбілювання олiї на лінії продуктивністю 300 т/добу 

наведено у таблиці 4. 

 

 

Таблиця 4 – Продуктовий баланс відбілювання олії 

 

Стаття витрат На 

1 т, кг 

На добу, 

т 

На мiсяць 

(29 дiб), т 

На рiк (318 дiб), 

тис. т 

Вихідна олiя на 

відбілювання 

1000,0 300,0 8700 95,4 

Вихід відбіленої олiї 993,0 297,9 8639,1 94,74 

Відходи жиру при 

відбілюванні,  

у тому числі  

технічний жир 

 

 

 

4,9 

 

 

 

1,47 

 

 

 

42,63 

 

 

 

0,467 

жир у вiдбiленiй  глині 1,77 0,53 15,37 0,169 

безповоротні втрати 0,33 0,1 2,9 0,032 

Вихід відпрацьованої 

вiдбiленої  глини 

11,77 3,53 102,37 1,122 
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Лабораторна робота № 4. Дезодорація жирів 

 

Природні жири та олії містять порівняно невелику кількість супутніх 

речовин і домішок, які надають їм специфічні смак та запах. 

До речовин, що обумовлюють характерні смак і запах жирів, відносяться 

різні альдегіди, кетони, спирти, кислоти і деякі інші органічні сполуки, що 

мають більш високу пружність пари в порівнянні з тригліцеридами. За 

допомогою дезодорації можливо відігнати речовини - носії запаху та смаку, а 

також велику частину вільних жирних кислот, які містяться в жирі. 

У сирих жирах містяться також фосфоліпіди та токофероли, які 

затримують окислення жирів. Ці натуральні антиоксиданти в процесі 

комплексної рафінації зазвичай руйнуються або видаляються. Замість 

природних антиокислювачів у дезодоровані жири додається лимона кислота, 

яка виконує декілька функцій. Вона розкладає невеликий залишок натрієвих 

солей, що залишилися в жирі після лужної рафінації, і пов'язує у формі 

нерозчинних комплексів сліди металів. Присутність цих металів в харчових 

жирах небажана, так як вони діють як каталізатори, прискорюють процес 

окислення жирів.  

Підготовка жирів для дезодорації дуже впливає на якість готового 

дезодората, тому попередні стадії рафінації, включаючи відбілювання жирів, 

повинні бути проведенні дуже ретельно.  

З точки зору фізики, дезодорацію можна розглядати як дистиляційний 

процес, що проводиться з присадкою гострої пари при глибокому вакуумі і 

високій температурі. Процесу дистиляції жирних кислот та інших летких 

домішок сприяють такі взаємозалежні умови:  

- температура жиру при дезодорації повинна бути достатньо високою для 

того, щоб підвищити пружність парів відганяємих речовин;  

- залишковий тиск в дезодораторі має бути достатньо низьким, для того 

щоб знизити температуру кипіння переганяємих продуктів;  

- конструкція апарату повинна забезпечувати повноту видалення 

ароматичних речовин або, як їх часто називають одоруючих речовин при 

економній витраті енергетичних ресурсів і мінімальних відходах та втратах 

жирів.  

 Дезодорація жирів здійснюється в апаратах безперервної дії різних 

конструкцій і продуктивності. Невеликі партії рецептурних жирів дезодорують 

в апаратах періодичної дії.  

 Дезодораційні апарати різної конструкції розрізняються за принципом 

обробки жирів гострою водяною парою. Відомі дезодоратори, у яких водяна 

пара пропускається через порівняно товстий шар жиру або через тонкий шар, 

який розтікається по насадці з керамічних кілець або уздовж вертикальних 

пластин. Ефективно працюють дезодораційні апарати комбінованого типу, в 

яких жир обробляється спочатку в тонкому шарі, а потім у проточному 

порівняно товстому шарі. 
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Матеріальні розрахунки 

 

Відповідно до технологічних можливостей дезодораційної установки з 

колонними апаратами матеріальні розрахунки наведені за двома варіантами.  

Варіант перший.  На дезодорацію направляється нейтралізована лугом 

відбілена соняшникова олія.  

Варіант другий. Дезодорації піддається харчовий саломас після 

адсорбційної рафінації без попередньої лужньої нейтралізації.  

Відходи та втрати жирів. Варіант перший (дезодорація соняшникової 

олії). Вихідні дані для розрахунку наведені нижче. 

Початкова кислотність олії (кислотне число 0,25 мг КОН) жн = 0,125% 

Кінцева кислотність олії (кислотне число 0,03 мг КОН) жк = 0,015% 

Маса жирних кислот, що утворюються в результаті гідролізу жг = 0,03% 

тригліцеридів в апараті. 

На підставі цих даних знаходять масу вільних жирних кислот, 

відганяємих в процесі дезодорації, 

.т/кг4,1%14,003,0015,0125,0жжжж гкнун   

 

Вміст відганяємих при дезодорації одоруючих речовин, що не мають 

кислу реакцію, коливається в широкому інтервалі і залежить від виду жиру і 

його якості. Для соняшникової олії нормальної якості приймається, що маса 

відганяємих одоруючих речовин становить у середньому жо = 250 мг/кг =  0,25 

кг/т. 

Разом з жирними кислотами і одоруючими речовинами з дезодораційного 

апарату гостра водяна пара забирає із собою механічно захоплений 

нейтральний жир. Можна прийняти, що маса цього жиру при постійних умовах 

(температура, тиск) пропорційна кількості уприскуваної водяної пари. 

Приймаючи, що втрата складає 0,001% від маси гострої пари і витрата його при 

дезодорації соняшникової олії  Дуд = 50 кг/т, знаходять масу нейтральної олії: 

 

.т/кг5,0%05,0001,050001,0Дж удн   

 

Загальна маса жирових погонів, що відносяться з дезодоруючого жиру, 

 

  .т/кг15,25,025,04,1жжжж ноуну  

 

При годинній продуктивності дезодораційної колони m = 6,25 т жирів 

маса віднесених жирових компонентів складе: 

 

  кг/год.13,46,252,15mжП у  

 

У скрубері парогазова суміш, яка відходить з дезодораційної колони 

охолоджується і при взаємодії з абсорбентом більша частина погонів 
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поглинається зрошуючою олією. Частина компонентів у вигляді парогазової 

суміші зі скрубера відсмоктується ежектором першого ступеня вакуум-насоса і 

нагнітається в водяні конденсатори змішування. 

Маса унесених ежектором жирних кислот знаходиться за рівнянням: 

 

кг/т,0,30,5)]-660,5/[18(1022850)]-([М/МДg квкк.жудк.ж   

 

де Мж. к — молекулярна маса найбільш летких жирних кислот (для більшості 

вітчизняних рослинних олій, окрім кокосової і пальмоядрової; приймається по 

мірістіновій кислоті; Мж. к = 228); Мв  — молекулярная маса води (Мв = 18); ρ — 

тиск і верхній частині скрубера (ρ = 1066 Па); ρк — парціальний тиск пари 

мірістінової кислоти при температурі у верхній частині скрубера (із запасом) 

80°С (ρк  = 0,5 Па)  

 

Кількість одоруючих речовин і нейтрального жиру, що механічно 

відноситься парогазовою сумішшю в конденсатори, приймається за 

практичними даними, 50% від маси жирних кислот: 

.т/кг15,05,03,05,0gу ж.к   

 

Сумарна кількість жирових компонентів, що відносяться, в конденсатори 

пароежекторного вакуум-насосу: 

 

.т/кг45,015,03,0уgу ж.кк   

 

Відповідно в годину: 

 

кг/год.2,86,250,45mуу кч   

 

Кількість жирових компонентів, сорбуємих олією в скрубері:  

 

.год/кг6,108,24,13уПК ч   

 

 

Маса і склад компонентів, що поступають в скрубер, поглинаються 

абсорбентом і відносяться в конденсатори при дезодорації соняшникової 

олії приведені в таблиці 5. 

Абсорбція з газової фази жирових погонів в скрубері здійснюється 

охолодженим циркулюючим абсорбентом (олією). Маса цієї олії за 

технологічними умовами складає Gм =  600 кг. 

Поступово олія збагачується поглиненими вільними жирними 

кислотами та нейтральними продуктами, і її періодично замінюють 

свіжою. Заміну проводять так, щоб абсорбент повністю оновився 

приблизно один раз в три доби. За цей час в циркулюючій олії 

накопичуються наступні компоненти: 
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Усі компоненти                                         Gк = 10,6 ∙ 24 · 3 = 763 кг 

У тому числі 

   вільні жирні кислоти                              Gж.к = 6,85∙24∙3 = 493кг 

   нейтральні продукти                              G = 3.75 ∙ 24 ∙ 3 =  270 кг 

(одоруючі речовини і нейтральний жир) 
 

Таблиця 5 - Баланс компонентів при дезодорації соняшникової олії  
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скрубера 

Відводиться зі 

скрубера 
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о
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Всього 2,15 13,4 100,0 0,45 2,8 100,0 1,7 10,6 100,0 

В тому числі: 

Жирні кислоти 
1,4 8,75 65,3 0,3 1,9 67,9 1,1 6,85 64,6 

Одоруючі 

речовини 
0,25 1,55 11,6 

 

0,15 

 

0,9 

 

32,1 

 

0,6 

 

3,75 

 

35,4 Нейтральні 

жири 
0,5 3,1 23,1 

 

Загальна маса циркулюючого абсорбенту (олії) і поглинених 

компонентів в кінці третьої доби складе: 

 

.кг1363763600GGО км   

 

Концентрація вільних жирних кислот в циркулюючій суміші:  

 

%,2,361363/100493О/100Gж.к   

 

Питома витрата абсорбенту (рослинної олії) на поглинання жирових 

компонентів в скрубері з розрахунку на 1 т олії, що дезодорується: 

 

.т/кг33,1)3150/(600)3150/(Gz м   

 

При сталому режимі щодоби із скрубера відводиться  

Gc = О : 3 = 1363 : 3 = 455 кг суміші абсорбенту з погонами, що 

сконденсувалися, і подається 200 кг свіжої олії.  

 
           Примітка. При зміні початкової кислотності жиру, що дезодорується, частота 

зміни циркулюючої олії відповідно змінюється.   
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Вихід дезодорованої соняшникової олії і маса відходів, що 

утворюються, і втрат складають кг/т: дезодорована олія — 997,85; 

відходи при дезодорації (погони,які переходять в  абсорбент) — 1,7; 

безповоротні втрати — 0,45. 

Загальна маса відходів олії при дезодорації збільшується за рахунок 

циркулюючої в скрубері олії, яка використовується з технічною метою, і 

складає: 

 

.т/кг303,37,133,17,1zgo   

 

Питома витрата рафінованої відбіленої соняшникової олії на 1 т 

дезодорованої буде: 

 
кг.1002,1551000/997,81000В   

 

Питома витрата рафінованої, відбіленої соняшникової олії на 1 т 

дезодорованої з врахуванням олії, циркулюючої в скрубері:  

 
кг.1003,5)33,1-851000/(997,1000В   

 

Маса технічної олії (абсорбенту), що утворюється в рафінаційному 

цеху продуктивністю М = 300 т/добу, складає:  

 

.добу/кг9003003Мgg ог   

 

Знаходження ефективних методів використання цих відходів є 

важливим завданням науки. 

Варіант  другий (дезодорація саломаса, поєднана з дистиляцією 

вільних жирних кислот). Вихідні дані для розрахунків приведені нижче.  

 

Початкова кислотність 

оброблюваного саломаса(кислотне 

число 1мг КОН)        

 жн = 0,5% = 5 кг/т 

 

Залишкова кислотність 

дезодорованого саломаса  

(кислотне число 0,05 мг KOH)   

 жк = 0,025% = 0,25 кг/т 

 

Маса жирних кислот, що 

утворюються в результаті гідролізу 

трігліцеридів                              

 жг
 
= 0,03 % = 0,3 кг/т 

 

Маса одоруючих речовин, що 

відганяються з саломасу (500 мг/кг) 

 жо
 
= 0,05 % = 0,5 кг/т 

 

Маса нейтрального жиру, що 

відноситься з дезодоратора гострою 

водяною парою (при питомій витраті 

 ж = 0,08 % = 0,8 кг/т 
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пари 75 кг/т і віднесенні 

нейтрального жиру 0,001%)      

Маса жирних кислот, що відганяються з саломасу,  

 

.т/кг05,53,025,00,5жжжж гкнк   

 

Загальна маса жирових компонентів, що відганяються з саломасу,  

 

.т/кг35,68,05,005,5жжжж оку   

 

Відповідно на годину: 

 

.год/кг7,3925,635,6mжП у    

 

Маса летких компонентів, що відносяться, та нейтрального жиру із 

скрубера в конденсатори вакуумної системи, приймаючи, що вона не 

відрізняється від розрахованої вище маси компонентів, що відносяться, 

при дезодорації соняшникової олії: 

 

.год/кг8,2gж.к   

 

Маса компонентів, що поглинаються абсорбентом в скрубері:  

 

.год/кг9,368,27,39gПК ж.к   

Баланс компонентів при поєднаній дезодорації і відгонки вільних 

жирних кислот саломасу приведений в таблиці 6.  

Вихід дезодорованого саломасу і маса відходів, що утворюються, та 

втрат при поєднанні процесу дезодорації і дистиляції вільних жирних 

кислот (у кг/т) складає: дезодорований саломас — 993,65; відходи при 

дезодорації (компоненти в суміші з жирними кислотами, які переходять в 

абсорбент) — 5,9; безповоротні втрати — 0,45. 

Питома витрата саломасу на 1 т дезодората: 

 

.кг4,100665,993/10001000Вс   

 

У даному варіанті циркулюючий абсорбент необхідно замінювати 

приблизно один раз на добу. При цьому маса його збільшується на:   

 

,кг886249,36Gк   

 

в тому числі абсорбовані жирні кислоти масою:  

 

.кг713247,29жа   
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Таблиця 6 - Баланс компонентів при поєднаній дезодорації і дистиляції вільних 

жирних кислот саломасу 

 

 

 

 

Компоненти 

Подається до 
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Всього 6,35 39,7 100,0 0,45 2,8 100,0 5,9 36,9 100,0 

В тому числі: 

Жирні кислоти 
5,05 31,6 79,6 0,3 1,9 67,9 4,75 29,7 80,5 

Одоруючі 

речовини 
0,5 3,1 7,8 

 

0,15 

 

0,9 

 

32,1 

 

1,15 

 

7,2 

 

19,5 Нейтральні 

жири 
0,8 5,0 12,6 

Концентрація вільних жирних кислот в циркулюючому абсорбенті 

до кінця добового циклу: 

 

%.50,0~0,48)886600/(713)GG/(ж кма   
 

Питома витрата абсорбенту (циркулюючої олії):  

 

.т/кг4)2425,6/(600z   
 

Загальна маса відходів, включаючи відходи, що відводяться 

циркулюючою олією: 

 

.т/кг9,949,5go   

 

Загальна маса відходів при продуктивності 300 т/добу:  

 

.кг29703009,9go   
 

Витрата лимонної кислоти. За практичними даними, витрата 

лимонної кислоти складає в середньому l=50 г/т жиру, що дезодорується. 

Відповідно розчину концентрацією 15 % потрібно:  

 

.т/кг33,0)100015,0/(10050gл   
 

Годинна витрата при продуктивності m = 6,25 т буде дорівнювати: 
 

.л1,225,633,0Gл   
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Лабораторна робота № 5. Комплексна рафінація жирів на апаратах 

періодичної дії 

 

У практиці роботи підприємств олієжирової промисловості часто 

доводиться піддавати рафінації порівняно невеликі партії жирів, переробка 

яких на лініях безперервної дії є неефективною у зв'язку з витратою великого 

часу на зачистку апаратури і перезаправку лінії при переході з одного виду 

сировини на інший. У цих випадках навіть на великих підприємствах 

передбачаються поряд з лініями безперервної дії локальні установки з 

апаратурою періодичної дії.  

Нижче наведено матеріальні розрахунки ділянки комплексної рафінації 

жирів для харчових цілей потужністю 25 т/доб. Розрахунки дані на прикладі 

рафінації кокосової олії. 
 

Матеріальні розрахунки 
 

Матеріальні розрахунки необхідні для визначення величини відходів і 

втрат, виходу рафінованих жирів і витрати застосовуваних реактивів. Як 

правило, ці розрахунки складають за стадіями виробництва. 

 Відходи і втрати жирів при лужній рафінації. Відходи жирів при лужної 

рафінації утворюються за рахунок переходу частини жирів в соапсток та 

інтереси їх промивними водами.  

Відходи жирів в соапсток. Відходи жирів на даній стадії певною мірою 

пропорційні витраті гідроксиду натрію на нейтралізацію вільних жирних 

кислот, що містяться в рафініруємому жирі. Витрата гідроксиду натрію на 

лужну рафінацію кокосової олії з початковим кислотним числом к. чн = 4мг 

КОН при коефіцієнті надлишку η = 1,1 становить: 

 

.т/кг14,31,1713,04713,0ч.кЩ нн   

 

Маса жирних кислот, що пов'язуються гідроксидом натрію: 

 

.т/кг7,1540/20014,3М/МЩG щк.жнж.с   

  

При періодичному методі рафінації вміст нейтрального жиру в соапсток 

складає в середньому 40%. Маса жирів, що переходить в соапсток: 

 

,т/кг2,26)40100/(1007,15)40100/(100GG ж.сж.с   

 

у тому числі вміст нейтрального жиру:  

.т/кг5,107,152,26GGЖ ж.сж.сн   
 

            Примітка. У вищенаведеній формулі Мж.к – середня молекулярна маса жирних кислот 

(для кокосового масла Мж.к = 200).  
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Після відстоювання в рафінованій лугом олії залишається в середньому gм 

= 0,15% = 1,5 кг/т жирних кислот (у вигляді натрієвої солі). Отже відходи жиру 

в соапсток складають: 

 

.т/кг7,245,12,26gGG мж.сж.с   

 

Маса соапстоку, відведеного з нейтралізатора, при вмісті в ньому жирів 

(у вигляді мила і нейтрального масла) Жоб = 30% буде:  

 

.т/кг3,8230/1007,24Ж/100GG обс.жo   

 

Відходи жирів при промиванні. При промиванні з олії виводиться 

приблизно 95% мила, яке залишилося в олії; відповідно в промивну воду 

переходить мила:  

 

.т/кг43,1100/955,1100/95gG мм   

 

Разом з милом в промивну воду при нормальному режимі переходить в 

середньому подвійна кількість нейтральної олії. Маса жиру в промивній воді: 

 

,т/кг3,4343,13GU м   

  

у тому числі маса нейтрального жиру:  

 

.т/кг86,22GЖ мн   

 

Приблизно 50% нейтрального жиру, що уноситься промивними водами, 

уловлюються в цеховому жироуловлювачі і повертається в процес. У дворовий 

жироуловлювач скидаються промивні води, що містять жири масою: 

 

кг/т.87,25,086,23,45,0Ж-UU н   

 

У дворовому жироуловлювачі вловлюється до 60% від загального вмісту 

жирів в промивній воді. Всього в пастці виділяється: 

 

кг/т.1,720,62,870.6UU   

 

Цей жир являє собою відходи виробництва, що використовуються з 

технічною метою. Інші відходи при лужній нейтралізації періодичним методом 

приймаються ψ = 0,2 кг/т. Сума відходів при лужної нейтралізації: 

 

  кг/т.26,620,21,7224,7UGО ж  
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Втрати жирів на стадії лужної нейтралізації складаються з втрат, що 

відходять з промивними водами при висушуванні та інших втрат.  

Втрати з промивними водами представляють собою різницю між масою 

жирів, що уноситься водою з цехового жироуловлювача U'= 2,87 кг/т і масою 

жирів, що уловлюються в дворовому жироуловлювачі, U''= 1,72 кг/т: 

 

.т/кг15,172,187,21   

 

Втрати при висушуванні визначаються як різниця між вмістом вологи і 

летких речовин в олії, що надходить на рафінацію, х1 = 0,15% = 1,5 кг/т і в олії, 

що виходить з вакуум - сушильного апарату, х2 = 0,02% = 0, 2кг/т:  

 

.т/кг3,12,05,12   

 

Інші невраховані втрати на стадії лужної рафінації, за практичних 

даними, приймаються:  

.т/кг2,0%02,03   

 

Сума втрат на ділянці лужної нейтралізації становить:  

 

  .т/кг65,22,03,115,1321  

 

Усього відходів і втрат на стадії лужної нейтралізації, включаючи 

промивку і висушування: 

 

   .т/кг27,2965,262,26О  

 

Вихід рафінованої олії:  

 

.т/кг73,9707,291000)О(1000Ар    

 

Витрата кокосової олії з початковим кислотним числом к.чн = 4мг КОН на 

1т рафінованої олії при періодичній схемі рафінації: 

 

.кг15,103073,970/10001000А/10001000В р   

 

Відходи і втрати жирів при відбілюванні. Відходи на цій стадії рафінації 

утворюються за рахунок поглинання жиру відпрацьованою відбільною глиною. 

Втрати в основному утворюються в процесі фільтрування жиру, в тому числі за 

рахунок поглинання фільтрувальними серветками.  

Для розрахунків приймається: витрата відбільною глини при рафінації 

кокосової олії Г = 0,5% = 5 кг/т; олієвмісткість відпрацьованої відбільної глини, 

що знімається з фільтр - преса, в середньому g1 = 30%, питома витрата 
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фільтрувальної тканини за діючими нормами Ф = 0,2 кг/т, вміст жиру в 

серветках g = 45%.  

 

Відходи жиру у відпрацьованій відбільній глині. Маса відпрацьованої 

відбільної глини, що  знімається з фільтр – преса: 

 

.т/кг14,7)30100/(1005)g100/(100ГГ 1от   

 

Маса жиру у відпрацьованій відбільній глині:  

 

.т/кг14,2514,7ГГG от   

 

Відходи жиру, віднесені до маси відбільної глини: 

 

%42,8100/52,14100/ГGG   

 

Втрати жиру в серветках. Серветки, які  знімаються з фільтр-преса, 

містять жир в кількості:  

 

кг/т.0,160,2-45)]-100/(100[0,2Ф-g)]-100/(100[ФG   

 

Приймаючи, що фільтрувальна тканина до повного зносу 

використовується тричі, в тому числі двічі піддається пранню, втрати жиру з 

фільтрувальною тканиною складають:  

 

кг/т.0,4830,163GG   

 

Інші невраховані втрати при відбілюванні і фільтруванні приймаються 

0,02 кг/т.  

 

Сумарні втрати на стадії відбілювання і фільтрування кокосової олії: 

 

  .т/кг64,25,014,2GО 4п  

 

Вихід вибільної фільтрувальної олії із заздалегідь нейтралізованої лугом 

олії: 

 

  .т/кг36,99764,21000О1000А пр  

 

Витрата нейтралізованої лугом кокосової олії на 1т відбіленої і 

відфільтрованої олії: 
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65,100236,997/10001000А/10001000В р   

 

Відходи і втрати при дезодорації жирів. Відходи на даній стадії 

утворюються за рахунок компонентів, що уловлюються в поверхневих 

конденсаторах пароежекторного вакуум-насоса. У процесі дезодорації 

кокосової олії з великим вмістом тріацілгліцеридів низькомолекулярних 

жирних кислот маса цих компонентів порівняно вище, ніж при дезодорації 

інших видів жирів. Приймається для розрахунків О1 = 5кг/т. З них вловлюється 

у вигляді технічного жиру в середньому 80%, або:  

 

.т/кг48,058,0ОО 12   

 

Безповоротні втрати, що скидаються в очисну систему стічних вод, після 

відділення жиру в комбінованому з барометричною коробкою жироуловлювачі: 

 

.т/кг12,052,0О1   

  

Вихід дезодорованої кокосової олії від маси олії, що направляється на 

дезодорацію:  

 

.т/кг99551000О1000А 1р   

 

Витрата відбіленої олії на 1т дезодорованої олії: 

 

.т/кг0,1005995/10001000А/10001000В р   

 

У таблиці 7 наведено продуктовий баланс рафінації 25т кокосового масла 

для харчових цілей у апаратурі періодичної дії і добовий вантажообіг.  

Витрата допоміжних матеріалів. Витрата гідроксиду натрію. Питома 

витрата товарного гидроксиду натрію з вмістом 96% NaOH при рафинації 

кокосової олії з початковим кислотним числом 4мг КОН складає: 

 

.т/кг27,396/10014,396/100ЩЩ нт   
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Таблиця 7 - Продуктовий баланс комплексної рафінації кокосової олії і добовий 

вантажообіг 

 

Витратна стаття Вихід із 1т 

рафінуємої 

олії, кг 

Витрата на 1т 

рафінуємої 

дезодоруємої 

олії, кг 

Добовий 

вантажообіг, 

т 

Олія коксова з початковим 

кислотним числом 4 мг КОН 
1000,0 1038,1 25,953 

Олія, нейтралізована лугом, 

промита і висушена 
970,73 1030,15 25,754 

Олія відбілена 968,09 1032,9 25,823 

Олія дезодорована  963,09 1038,1 25,953 

Відходи     

Всього 32,76 33,85 0,846 

Із них на стадії лужної 

нейтралізації 
26,62 27,64 0,691 

На стадії відбілювання 2,14 2,21 0,055 

На стадії дезодорації 4,0 4,0 0,100 

Безповоротні втрати 4,15 4,25 0,106 

 

Витрата розчину гідроксиду натрію з концентрацією по масі α=0,609кг/л 

(42%), щільністю ρ=1,449 кг/л складає: 

 

.т/кг47,7609,0/449,114,3/Щg н   

 

Витрата робочого розчину гідроксиду натрію з концентрацією (α1=0,065 

кг/кг, щільністю при 20°С ρ1 = 1,07 кг/ л буде: 

 

.т/кг7,51065,0/07,114,3/Щg 11н1   

  

Витрата хлориду натрію. Приймається, що проводиться одна промивка 

рафінованої лугом олії розчином хлориду натрію з концентрацією 10%, масою 

W = 100 кг.  

Витрата хлориду натрію  

 

.т/кг101,01001,0WgNaCl   

 

Витрата лимонної кислоти. Витрата кристалічної лимонної кислоти 

приймається, як і в схемі безперервної рафінації, 0,021 кг/т. 
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Лабораторна робота № 6. Гідрогенізація жирів в колонних апаратах 

 

Гідрогенізація жирів є однією з галузей масложирової промисловості з 

хімічним характером виробництва. Насичення подвійних зв'язків газоподібним 

воднем здійснюється в присутності спеціальних видів каталізаторів. 

При гідрогенізації жирів виробляється два основних типи саломасу: 

харчовий (для виробництва різноманітної маргаринової продукції) та технічний 

(для вироблення туалетного і господарського мила, стеарину та ін.) При цьому 

більше 80%  саломасу, що виробляється, припадає на продукт, призначений для 

харчових цілей. 

Діючі ГОСТи на саломас передбачають вироблення декількох видів і 

марок харчового і технічного саломасу з різних видів рослинної олії і їхніх 

сумішей з топленими тваринними жирами, а також з китового жиру. 

При гідрогенізації жирів застосовуються різні технологічні схеми, умовна 

класифікація яких наведена на блок-схемі 1. 
 

Блок – схема 1 

 

Промислова гідрогенізація жирів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У нашій країні і за кордоном найбільше застосування знаходять 

технологічні схеми, в яких процес гідрогенізації здійснюється із застосуванням 

тонкодиспергованих суспендованих в жирі каталізаторів, головним чином 

нікелевих або з присадкою інших металів. 

Процес ведеться як безперервним, так і періодичним методами при 

різноманітному тиску. 

На експериментальних підприємствах застосовуються також стаціонарні 

каталізатори: сплавний нікель-алюмінієвий і так званий нікель-керамічний 

каталізатор у формі гранул. 

Гідрогенізація на 

суспендованих 

каталізаторах 

Гідрогенізація на 

стаціонарних 

каталізаторах 

Гідрогені-     

зація на 

нікеле-

керамічних 

каталіза-  

торах 

 Гідрогені-

зація на 

сплавних 

каталіза-

торах 

 

 Гідрогені- 

зація        

методом 

насичен-

ня 

 Гідрогені-

зація  

безпе-

рервним 

методом 

 Гідрогені-

зація 

періоди-

ним        

методом 
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Як і в багатьох інших хімічних процесах, інтенсивність реакції насичення 

і якість одержуваної продукції  значної мірою залежать від чистоти 

застосовуваної сировини і матеріалів. Тому на гідрозаводі процес починається з 

ретельної рафінації жирової сировини, що надходить на переробку. 
 

Гідрогенізація жирів в автоклавах 

 

Рафіновані жири подаються в автоклави, в які одночасно вводять 

каталізатор і водень. Водень, що не ввійшов у реакцію, відводиться з автоклавів 

і після очищення й охолодження в суміші зі свіжим воднем знову подається в 

автоклави. 

Після закінчення процесу насичення і отримання продукту із заданими 

властивостями саломас відводиться з автоклавів і направляється на 

фільтрування для відділення відпрацьованого каталізатора. Більша частина 

цього каталізатора повертається в процес і разом із свіжоприготованим утворює 

витратний каталізатор. Невелика частина каталізатора, що відокремилася на 

фільтрах, виводиться на регенерацію чи утилізацію. 

Відфільтрований саломас, звільнений від каталізатора і розчиненого 

водню, надходить у резервуари для готового продукту. Ця принципова блок-

схема застосовується як при безперервній, так і періодичній схемах 

виробництва. 

Для здійснення всіх необхідних операцій гідрогенізаційний завод 

включає такі основні технологічні цехи: рафінації жирів; власне гідрогенізації 

жирів; виробництва водню; приготування та регенерації каталізатора. 

У свою чергу гідрогенізаційний цех з відомою мірою умовності можна 

розділити на наступні ділянки: ділянка власне гідрогенізації, яку зазвичай 

називають автоклавною; ділянка фільтрування для відділення відпрацьованого 

каталізатора з резервуарами для прийому і проміжного зберігання готового 

саломасу з відділенням приготування витратного каталізатора з суміші свіжого 

та зворотнього каталізатора; ділянка подачі і осушування водню. 

Основним методом гідрогенізації жирів на теперішній час є метод роботи 

з використання різноманітних суспендованих каталізаторів. При порівняно 

високій ефективності даного методу його суттєвим недоліком є необхідність 

наступного фільтрування отриманого саломасу для відділення відпрацьованого 

каталізатора. Ця операція є досить трудомісткою і пов’язана з витратою 

порівняно тяжкої фізичної праці. 

На протязі багатьох років в нашій країні  і за кордоном ведуться пошуки 

техніки і технології гідрогенізації жирів на стаціонарних довготривало 

працюючих каталізаторах. Найбільш плідними виявились роботи проф. В.Д. 

Сокольского і його учнів, які розробили і впровадили у промислове 

виробництво стаціонарний, сплавний нікель-алюміневий каталізатор. 

Цей каталізатор може бути використаний для виробництва різних видів і 

марок саломасу із різноманітних видів жирової сировини, в т.ч. при 

виробництві технічного саломасу із очищених висококислотних жирів і олій, а 

також із жирних кислот соапстоків. 
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Промислове впровадження цього методу дозволить забезпечити 

скорочення витрат харчових жирів на технічні цілі. 

Для інтенсифікації реакції цих звичайно важкогідруємих видів сировини 

процес ведеться при більш високій температурі до (250
0
С), тиск в реакційному 

апараті підтримується в межах 1,6 – 2 МПа. Підвищений тиск наряду з 

інтенсифікацією реакції  насичення пригнічує процес утворення нікелевих мил 

жирних кислот, які отруюють каталізатор. Рекомендуються також підвищувати 

подачу водню в реактор до 4-6 разів від теоретично необхідного. 

Розроблені і пройшли промислову апробацію інші види стаціонарних 

каталізаторів, в т.ч. для виробництва саломасу харчового призначення 

таблетований   нікелево - керамічний каталізатор ВНДІЖа. 

 

Гідрогенізація жирів на стаціонарному каталізаторі 

 

Нижче наведений матеріальний баланс гідрогенізації жирних кислот 

соапстоків соняшникової олії для отримання технічного саломасу. При 

гідрогенізації жирних кислот соапстоків бавовняної олії і висококислотних олій 

схема і апаратура практично не змінюється, змінюється лише швидкість 

гідрогенізації і відповідно продуктивність цеху. 

 

Матеріальні розрахунки 

 

Для розрахунків цеху гідрогенізації в колонних апаратах під тиском 

приймаються наступні вихідні дані: 

 

Продуктивність ділянки по готовому саломасу (марки 4) для 

господарського мила: 

за год (середня) m = 2т 

за добу (середня) М = 48т 

за рік (середня) – 318 робочих діб 15 тис. т 

 

В якості вихідної сировини для гідрогенізації приймаються дистильовані 

жирні кислоти соапстоків соняшникової олії. 

Фізико-хімічні показники жирних кислот і готового саломасу приведені в 

таблиці 8. 

 

Таблиця 8 – Фізико-хімічні показники жирних кислот і готового саломасу 

 

        Показники          Жирні кислоти Саломас марки 4 

Йодне число, % J2 142 50 

Титр 16 - 20 46 – 50 

Вологість, % 0,3 0,3 

Вміст нікелю, мг/кг, не більше – 60 
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Гідрогенізація здійснюється на стаціонарному нікель-алюмінієвому 

каталізаторі, який має наступну характеристику: 

 

 

Приблизний склад, %: 

Нікель 45 

Алюміній 50 

Інші метали 5 

Насипна маса, кг/м
3
 1800 – 2000 

Розміри гранул, мм 8 – 15 

Пористість, % 0,06 – 0,07 

Поверхня, м
2
/г 65 – 75 

 

 

Приблизний розрахунковий баланс гідрогенізації жирних кислот 

соапстоків на стаціонарному сплавному нікель-алюмінієвому каталізаторі 

наведений в таблиці 9. 

Питома витрата дистильованих жирних кислот на 1 т технічного 

саломасу: 

 

.т/кг5,10015,998/10001000G .пит   

 

Приблизна питома витрата основних і допоміжних матеріалів на 1 т 

технічного саломасу, який отримуємо із дистильованих жирних кислот 

соапстоків в колонних реакторах на сплавному нікель-алюмінієвому 

каталізаторі, складає: водень – 95 м
3
 (7,0 кг), сплавний нікель-алюмінієвий 

каталізатор – 0,58 кг, каустична сода (на активацію каталізатора) – 1,5 кг, 

триполіфосфат натрію (на регенерацію каталізатора) – 3,2 кг. 
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Таблиця 9 – Приблизний розрахунковий баланс гідрогенізації жирних 

кислот соапстоків 

 

Надходить на гідрогенізацію Отримується при гідрогенізації 

Жирні кислоти 

дистильовані, кг 

1000,0 Всього саломасу 998,5 

В тому числі 

саломас із колон 978,5 

саломас із очисної 

системи 

20,0 

Відходи (жир із 

жировловлювача) 

0,5 

Безповоротні втрати 7,7 

Водень, який 

приєднується в процесі 

гідрогенізації, кг 

6,7 В тому числі 

  в очисній системі 

циркуляційного водню 

6,8 

в розчині 

триполіфосфату натрію 

0,5 

інші 0,4 

Всього 1006,7 Всього 1006,7 

 
Примітка. Волога в жирних кислотах, які направляються на гідрогенізацію і в 

готовому саломасі, в балансі не рахується, так як величина її однакова (0,3%). 
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