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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  
Дисципліна «Інноваційні технології жирів» викладається магістрам 

напрямку підготовки 6.051701 – харчові технології та інженерія 
спеціальності 8.05170102 – технологія жирів та жирозамінників після 
вивчення таких дисциплін, як «Хімія ліпідів та їх похідних», «Загальна 
технологія харчових виробництв», «Технологія добування жирів», 
«Технологія переробки жирів» та ін. 

Предмет навчальної дисципліни «Інноваційні технології жирів» 
охоплює наступні основні об’єкти: 

– інноваційні технології процесів підготовки олійної сировини;  
–  інноваційні технології одержання пресової та екстракційної олії; 
– способи збільшення ефективності рафінаційних технологій; 
– вторинні сировинні ресурси олієжирової промисловості; 
– інноваційні технології енергозбереження.   
Мета навчальної дисципліни – надати теоретичні і практичні знання 

інноваційних способів виробництва та рафінації жирів, ефективного 
використання вторинних сировинних ресурсів галузі. 
 Для успішного засвоєння дисципліни крім лекційного курсу 
передбачені практичні роботи. Під час виконання практичних робіт на 
конкретних прикладах і задачах закріплюються теоретичні знання, набуті в 
процесі вивчення дисципліни, що сприяє її творчому осмисленню. 
  Домашні завдання студент виконує в зошиті для практичних робіт, 
оформлює розбірливо, охайно, грамотно, державною мовою. Контрольні 
запитання до кожного розділу (практичного заняття) повинні бути 
опрацьовані студентом з використанням лекцій і рекомендованої літератури 
та закріплені на практичних заняттях. 

Викладач, який проводить практичні заняття, зобов’язаний опитати 
студентів (в усній або письмовій формі) і за результатами опитування та 
перевірки домашніх завдань виставити оцінку в зошиті для практичних робіт 
і в журналі обліку поточної успішності студента (в тому числі і в 
електронному рейтинговому журналі). 
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Практичне заняття №1 (4 години) 
 

Основні види, ознаки та форми здійснення інноваційної діяльності. 

Інноваційні технології виведення нових сортів олійних рослин. 

     

План: 

1. Визначення основних понять і термінів. 
2. Види, ознаки і форми здійснення інноваційної діяльності. 
3. Особливості інноваційної діяльності на підприємствах олійножирового 

комплексу  
4.Інноваційні технології виведення нових сортів олійних рослин. 

 
Інноваційна діяльність – це діяльність, яка спрямована на використання 

і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 
випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг. Відповідно 
до ч. 1 ст. 325 Господарського кодексу України інноваційною діяльністю у 
сфері господарювання є діяльність учасників господарських відносин, що 
здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання 
довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності 
витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та 
інші сфери суспільного життя. 

Інноваційна діяльність відповідно до ст. 3 Закону України «Про 
Інвестиційну діяльність» передбачає: 

– випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і 
технологій;  

– прогресивні міжгалузеві структурні зрушення; 
– реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими 

строками окупності витрат; 
– фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних 

змін стану продуктивних сил; 
– розробку та впровадження нової, ресурсозберігаючої технології. 

призначеної для поліпшення соціального та екологічного становища. 
Розрізняють кілька видів інновації.  
Перша класифікація базується на об'єкті: 
–  товарна (впровадження нового продукту); 
–  технологічна (впровадження нового методу виробництва); 
– технічна (впровадження нового засобу виробництва, модернізація 

конструкції відомого технічного об'єкта); 
– ринкова (створення нового ринку товарів і послуг); 
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– маркетингова (освоєння нового джерела постачання сировини); 
– управлінська (реорганізація структури управління); 
– соціальна (впровадження заходів з метою покращення життя 

населення); 
– екологічна (впровадження заходів з питань охорони довкілля). 
В основі другої класифікації лежить ринкова сутність інновації: 
– постійні інновації (такі удосконалення наявних виробів, які не 

вносять значних змін у спосіб їх використання споживачами); 
– переривчасті інновації (англ. revolutionary, discontinuous, radical 

innovation)  – повністю нові вироби, які вимагають від споживачів зусиль для 
прийняття нових звичок щодо їх використання, але не справляють істотного 
впливу на раніше наявні ринки; 

– підривні інновації (англ. disruptive innovation) – інновації, які 
створюють новий ринок завдяки іншим вартостям, які в кінцевому рахунку (і 
несподівано) розповсюджуються на раніше наявний ринок і повністю його 
змінюють. 

Новизну інновацій оцінюють за технологічними параметрами та з 
ринкової позиції. За технологічними параметрами розрізняють інновації 
продуктові і процесні. 

Продуктові інновації включають застосування нових матеріалів, 
напівфабрикатів і комплектуючих; одержання принципово нових продуктів. 

Процесні інновації пов'язані з новими методами організації 
виробництва (новими технологіями). Процесні інновації пов'язані зі 
створенням нових організаційних структур у складі підприємства. 

За місцем у виробничому циклі інновації класифікують на сировинні; 
забезпечуючи, продуктові. 

Нова технологія або продукт вважаються інноваційними, якщо володіє 
істотними відмінностями в порівнянні з прототипом, відповідає ринковим 
потребам, а виробництво економічно доцільне і екологічне. 

 
 Активний розвиток оліє- жирової промисловості вимагає відповідного 
рівня забезпеченості олійною сировиною. Високий попит на насіння олійної 
культури – соняшника сприяв розширенню посівних площ 
сільгоспвиробниками. Порушення науково-обґрунтованих розмірів площ 
посіву соняшника, перевантаження його у сівозмінах призводить до 
негативних явищ, поширення небезпечних хвороб, шкідників, зниження 
родючості та зменшення вологи у значних глибинах ґрунтів. Необхідно 
відмітити, що рівень використання біологічного потенціалу гібридів 
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соняшника не досягає і 60%. Якість підготовки вітчизняного насіння не 
відповідає європейським стандартам.  
 До Державного Реєстру сортів рослин України внесено понад 350 
гібридів і сортів цієї культури. В останні роки селекціонерами інститутів 
НААН (Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, Інститут олійних культур, 
Селекційно-генетичний інститут – НЦНС) значно поліпшено якісний склад 
Реєстру сортів рослин України. З’явилася значна частка гібридів 
спеціального призначення. Привертають увагу вітчизняні гібриди соняшника 
з високим вмістом олеїнової кислоти: Еней, Дарій, Ант, Богун, Зорепад, Квін, 
Одор, Максимус, Лиман, Раут, Антрацит, Сайт, Кадет, Гектор. Розширення 
посівів цих гібридів дасть можливість зменшити залежність від імпорту 
оливкової олії. Вперше в Україні селекціонерами Інституту рослинництва     
ім. В.Я. Юр’єва НААН створені гібриди з підвищеним вмістом пальмітинової 
кислоти Капрал і Курсор (табл. 1). 
 

Таблиця 1  

Структура якісного складу сортів соняшника у Державному реєстрі за роками 

 

Роки 
Всього в 
Реєстрі 

В т.ч: 

олійних 
високо- 

олеїнових 
кондитерських пальмітинових 

2007 187 164 15 8 – 
2008 256 223 24 8 1 
2009 269 231 29 8 1 

2010 285 244 31 9 1 
2011 356 302 44 8 2 

2012 417 355 52 7 3 
 

 Підвищеним попитом користуються кондитерські сорти соняшника – 
Ранок, Запорізький кондитерський, Онікс, Алмаз. Реєстр сортів рослин, 
придатних до поширення в Україні  поповнився гібридами нового покоління 
зі стійкістю до гербіцидів суцільної дії: Євролайтингу, Пульсару, Гранстару 
та ін. Щорічно селекціонери Національної академії аграрних наук України 
передають до державного випробування 15 – 17 нових гібридів різних за 
вегетаційним періодом, за вмістом насичених і ненасичених жирних кислот, з 
високою стійкістю до основних хвороб і шкідників. Напружена праця 
селекціонерів не обмежується тільки створенням нових вихідних форм, ліній, 
донорів, сортів і гібридів соняшника, а продовжується у їх насінництві.  
 В таблиці 2 наведено жирнокислотний склад олії насіння 
крупноплідних, високоолійних, високо олеїнових та пальмітинових сортів 
соняшника. 
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Таблиця 2  

Жирнокислотний склад олії сортів (гібридів соняшника за напрямом використання 

 
Вміст жирних 

кислот 
Напрям використання 

Високоолеїнові Крупноплідні Високоолійні Пальмітинові 
Олеїнова, % 71,8 – 87,2 13,6 – 38,1 22,4 – 36,4 29,1 – 38,7 

Лінолева, % 5,7 – 17,6 51,7 – 75,1 51,4 – 65,7 48,4 – 58,0 
Пальмітинова, % 3,4 – 5,0 4,4 – 6,4 5,8 – 6,5 7,0 – 7,6 
Стеаринова, % 1,4 – 3,4  2,4 – 4,4 3,5 – 4,2 3,0 – 3,6 

 
 Другою олійною культурою за обсягами посівних площ в Україні є 
основна у світі зернобобова культура – соя. Насіння сої містить у собі 30 –
55% білка, 20 – 32% крохмалю та 13 – 26% жиру. Саме такий вміст жиру 
вивів цю культуру на перше місце у світовому виробництві рослинної олії, 
яку використовують для виготовлення продуктів харчування, лаків, фарб, 
мила, пластмаси, клею, штучних волокон. Олія з сої засвоюється організмом 
людини на 98%. Соя належить до стратегічних культур і вирощується в 
цивілізованих державах. В Україні соя є однією з найпоширеніших олійних 
культур і площі посіву під цією культурою та валове виробництво з року в 
рік зростають. Результати конкурсних випробувань у наукових установах 
НААН, у закладах експертизи значно перевищують урожайність виробничих 
посівів, що вказує на не повністю використаний генетичний потенціал 
сучасних сортів. У Державному Реєстрі налічується більше 120 сортів. Кращі 
з них: Либідь, Черемош, Десна, Лариса, Фортуна, Смуглянка, Сузір’я, 
Легенда, Вільшанка, Васильківська, Ворскла, Устя, Київська 98, Офелія, 
Срібна, Шарм, Галі, Дені, Романтика, Східна та інші мають генетичний 
потенціал від 3,8 до 4,4 т/га. Селекціонери з установ-оригінаторів ІОК, ІЗ, 
СГІ, ІР творчо працюють над розширенням асортименту сортів не тільки з 
урожайності, а й з різноманітності насичених і ненасичених жирних кислот, 
незамінних амінокислот, із різною бобово-різобіальною активністю та 
груповою стійкістю до біо- та абіотичних чинників.  
 У планах оптимізації посівних площ і валових зборів олійних культур 
значне місце відведено найважливішій олійній культурі – ріпаку озимому та 
ярому. Виробництво насіння ріпаку у світі сягає понад 60 млн тонн. В Єв- 
ропі ця культура займає близько 7 млн га. В Україні ріпак вирощують на 3% 
ріллі. Ґрунтово- кліматичні умови України сприятливі для нормального росту 
та розвитку ріпаку як озимого, так і ярого. Селекцію ріпаку здійснюють за 
трьома основними напрямами: створення високоолійних сортів і гібридів 
харчового призначення, технічного використання та на зелений корм. Добір 
здійснюють на високий урожай високоолійного та високобілкового насіння, 
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скоростиглість, стійкість до розтріскування стручків, осипання та вилягання, 
стійкість до хвороб і шкідників, а також несприятливих умов довкілля. Ріпак 
озимий всебічно тестують на стійкість до низьких температур. Селекцію 
здійснюють на зниження ерукової та лінолевої кислот. Для безпечного 
згодовування тваринам відходи олійної промисловості не повинні містити 
глікозинолати та мати високий вміст білка (до 37%). Завдання селекції – 
створення сорту та гібриду типу 000, тобто з поєднанням безеруковості, 
низькоглікозинолатності та жовтонасіннєвості. У Державному Реєстрі сортів 
рослин України широко надані сорти вітчизняної та сорти і гібриди іноземної 
селекції, їх налічується більше 150. Потенційна врожайність кращих сортів 
ріпаку озимого становить від 3,5 до 4,8 т/га. Снігова королева, Клеопатра, 
Синтетик, Дангал, Дема, Дембо, Черемош, Атлант мають високу масу 1000 
насінин від 3,0 до 4,5 г та високу енергію проростання (88 – 93%), а також 
лабораторну схожість (92 – 98%). За вмістом жиру в насінні переважна 
більшість вітчизняних сортів є стабільними і забезпечують 43,0 – 44,5%, а 
олеїнової кислоти від 55 до 63%, лінолевої від 19,5 до 23,6%.  
 Підвищений попит на насіння ріпаку у світі викликаний бурхливим 
зростанням виробництва біопалива. Сьогодні урожайність сучасних гібридів 
першого покоління ріпаку озимого становить більше 6 т/га. Таким чином, 
ріпак в Україні – нова культура. Генетично-селекційні роботи з ним 
розпочаті значно пізніше в нашій державі, ніж в Канаді, Франції, Німеччині. 
Завдання – негайно розширити ці роботи в основних наукових центрах і 
почати практичне випробування високогетерозисних гібридів першого 
покоління. Сорти ріпаку ярого поступаються за урожайністю озимому. За 
результатами Державної служби з випробування сортів вона становить від 
1,8 до 2,5 т/га. Всього зареєстровано таких сортів в Україні більше 50 зразків.  
 Основні оригінатори – це Інститут олійних культур НААН, Івано-
Франківський інститут АПВ, ННЦ «Інститут землеробства НААН», 
Вінницька ДСДС, НУБіП України, загальна частка їх сортів в Реєстрі сортів 
становить 45%. З системою первинного насінництва ріпаку можна 
ознайомитися в спеціальній літературі та наукових працях ННЦ «Інститут 
землеробства НААН».  
 Гірчиця – цінна олійна та сидеральна культура. Вона має високий 
коефіцієнт розмноження і відноситься до холодостійких рослин. Насіння 
достигає через 80 – 90 діб. У Степовій зоні гірчиця відрізняється від ріпаку 
значною посухостійкістю. З насіння цієї культури виробляють високоякісну 
олію, завдяки низькому кислотному числу, наявності в ній природних 
антиоксидантів – гамма- і дельта-токоферолів, має найтриваліший термін 
зберігання серед олій, стійка до термічного оброблення. Гірчичний порошок 
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використовують у кулінарії та медицині. Сучасні сорти гірчиці створюють із 
залученням хімічного мутагенезу та гібридизації з подальшим індивідуально-
родинним добором. Перспектива в селекції цієї культури належить озимому 
типу гірчиці сизої. Попередні дослідження в ІОК НААН вказують на 
потенціал урожайності 3,0 – 3,5 т/га та вмісту олії до 50%. Добір за 
показником високої зимостійкості (до 90%) та якості насіння забезпечить 
впровадження у виробництво нових сортів гірчиці озимої. Селекціонерами 
ІОК НААН вперше створені сорти цієї культури, які вирощують в степовій 
частині України: Аннушка, Венера та інші, з потенційною врожайністю 2,4 –
2,8 т/га, з масою насіння 2,8 – 3,8 г. 
  Льон олійний – важлива олійна і технічна культура. Він має високий 
рівень рентабельності виробництва, є добрим попередником для 
сільськогосподарських культур. Його короткий вегетаційний період, висока 
посухостійкість приваблює сільгоспвиробників степової частини України. 
Він має біологічну властивість поглинати менше вологи для проростання, 
через наявність слизького шару в насінні. Генетичне різноманіття, надане в 
колекції НЦГРРУ і ІОК НААН, дає можливість створювати сорти з коротким 
вегетаційним періодом. Селекціонерами ІОК НААН та ННЦ ІЗ НААН 
створено конвейєр сортів льону олійного для всіх зон України, які 
характеризуються високою потенційною урожайністю 2,5 т/га, з вмістом олії 
до 48%. Сорти Блакитно-Помаранчевий, Дебют, Айсберг, Евріка, Орфей, 
Симпатик, Золотистий, Славний, Південна ніч, Водограй, а також єдиний для 
харчового використання – Ківіка з пониженим вмістом ліноленової кислоти – 
можуть зайняти посівну площу до 60 тис. га. На сьогодні основним 
продуктом у галузі вирощування льону олійного є його насіння. Стебла мож- 
на з успіхом використовувати в якості твердого палива або як сировину для 
виготовлення паперу та картону. Волокно придатне для виготовлення мішків, 
парусини, шпагату, брезенту. Льон олійний є кращим попередником для 
сільськогосподарських культур і не обмежує розміщення більшості інших 
олійних культур за відсутністю загальних патогенів. Насінництво льону 
олійного здійснюють методом ідивідуально-сімейного добору елітних 
рослин. У розсаднику добору рослини вирощуються за максимально 
оптимальних умов. У розсаднику добору здійснюють фенологічні 
спостереження і вибраковують нетипові для сорту та уражені хворобами 
рослини. В фазу жовтої і повної стиглості виконують індивідуальний добір 
типових для сорту рослин за ознаками: висота рослин, кількість і крупність 
насіннєвих коробочок. Відібрані рослини обмолочують вручну, 
підраховують кількість насінин і засипають в окремі пакети. В подальшому 
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насіння кожної рослини висівають у розсаднику випробування нащадків за 
загальноприйнятою методикою.  
 Кунжут – одна із найдавніших культур, рід якої налічує близько 35 
видів. На разі світові посіви кунжуту займають 6,7 млн га, валове 
виробництво становить 2,5 млн тонн, урожайність – 0,4 т/га. В Україні 
кунжут можна вирощувати в Степу і на півдні Лісостепу. Кунжут вибагливий 
до водно-фізичних властивостей ґрунту та вмісту в ньому поживних речовин. 
Селекціонерами України створено декілька сортів. Оригінатором цих сортів є 
Інститут олійних культур НААН. Кунжут дуже вибагливий до чистоти поля, 
оскільки повільно росте на перших етапах онтогенезу. Для сівби 
використовують чистосортне, з високою енергією проростання та схожістю, 
повновагове, здорове чисте насіння. При густоті стояння 550 тис. рослин/га 
можна одержати від 1,0 до 1,5 т/га насіння. Оптимальною температурою для 
посіву цієї культури є +16 – +18ºС на глибині 5 – 8 см. Насіння збирають у 
фазу фізіологічної стиглості тільки роздільним способом. Але сорти з 
коробочками, що не розмножуються, збирають прямим комбайнуванням. 
Вегетаційний період сортів кунжуту Надія, Гусар, Боярин, Ілона, Кадет 
становить від 110 до 140 діб.  
 Рижій ярий – нова нетрадиційна культура. Ця олійна культура широко 
відома в Європі. В Україні рижій ярий висівають з початку ХХ століття, в 
1980 р. його площа становила 11 – 12 тис. га. Завдяки своїй невибагливості та 
скоростиглості ця культура відроджується в низці держав Європи та Азії. 
Наукову роботу з селекції рижію ярого в Україні проводить ІОК НААН. 
Насіння рижію ярого містить 25 – 46% олії, 25 – 32% білка. Рижієва олія 
характеризується високим вмістом лінолевої (20%), ліноленової (32%), 
ейкозенової (15%) жирних кислот, що дає можливість віднести його олію до 
напіввисихаючих та використовувати як технічну – подібно лляній. Рижій 
ярий відноситься до скоростиглих культур, вегетаційний період його складає 
60 – 90 діб. Сорти, які занесені до Реєстру сортів рослин України: Степовий 
1, Міраж, Престиж, Славутич забезпечують урожайність олійної сировини 
від 1 до 2 т/га.  
 Сафлор – нова культура, яка в природних умовах Півдня та Південного 
Сходу України здатна забезпечити одержання олійної сировини від 1,2 до     
2,5 т/га. Насіння сафлору містить 32– 37% олії та 12% білка. У селекційному 
плані культура слабко вивчена. Є можливість шляхом добору знизити рівень 
лушпиння на користь ядра та вмісту жиру. За жирнокислотним складом 
сафлор наближається до соняшника. Урожай стебла та листків в 2,5 рази 
перевищує насіння. Культура невибаглива до жари і вологи. Перспектива 
впровадження в зонах недостатнього зволоження – велика. У Реєстрі сортів 



 12

України знаходиться 4 сорти, 3 з них селекції ІОК НААН: Сонячний, 
Живчик, Лагідний.  
 У наступні роки, враховуючи зміни клімату та скорочення посівних 
площ під соняшником, посівні площі сої, ріпаку, льону, гірчиці, сафлору та 
інших мають змінитися в бік збільшення. Використання нехарчових відходів 
з олійних культур на виробництво альтернативних видів палива – додаткова 
продукція, яка забезпечує позитивний стан в економіці держави.  

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 1  

  
1. Які Закони України регулюють інноваційну діяльність? 

2. Які стадії включає інноваційний процесу? 

3. Які форми здійснення інноваційної діяльності передбачені 

законодавством України? 

4. Які основні ознаки інноваційної діяльності? 

5. Які основні різновиди робіт охоплює інноваційна діяльність? 

6. Які є класифікації інновацій? 

7. Які основні стадії життєвого циклу технічної системи?  

8. Які основні пріоритетні інноваційні напрями вдосконалення 

виробництва на підприємствах олійно-жирового комплексу? 

9. Які особливості селекційної роботи з вдосконалення сортів 

соняшника? 

10. Які сорти соняшника виведені з урахуванням особливостей 

жирнокислотного складу олій, що з них виготовляються? 

11. Які особливості селекційної роботи з виведення нових сортів сої та 

гірчиці? 

12. В якому напрямі здійснюється селекція ріпаку з урахуванням 

особливостей жирнокислотного складу олій, що з них 

виготовляються? 

13. Які особливості селекційної роботи з виведення нових сортів льну та 

кунжуту? 

14. В якому напрямі здійснюється селекція рижію та сафлору? 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ №1 

 
На підставі опрацьованих літературних джерел, матеріалів інтернет 

ресурсу проаналізувати особливості селекційної роботи з виведення нових 
сортів окремого типу олійної сировини (за вказівкою викладача).  
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Практичне заняття №2 (4 годин) 
 

Інноваційні технології виробництва олій 

 

План: 

1. Інноваційні технології підготовки олійної сировини до вилучення олії. 
2. Інноваційні технології виготовлення олії пресовим методом 
3. Інноваційні технології виготовлення олій екстракційним методом. 

 

З метою реалізації перспективних інноваційних проектів у виробництві 
олій і жирів передбачається здійснення більш глибоких фундаментальних 
досліджень. Основою для створення нових технологій вилучення рослинних 
олій мають бути наукові дослідження будови капілярно-пористої структури 
насіння різних видів олійних культур (дані про довжину капілярів і пор, їх 
радіус і об’єм, які визначаються методами ртутної порометрії і скануючої 
електронної мікроскопії), закономірності впливу технологічних чинників 
(волога, температура) на зміни структури, значення кисню, який присутній в 
порах і капілярах структури насіння. На швидкість і глибину процесу 
вилучення олії, крім технологічних чинників, впливає також місце 
положення жировмісних сферосом і білкових тілець в клітині. В залежності 
від їх положення (в центрі, по периферії або однорідному розміщенню по 
всьому об’єму клітини) залежить формування капілярно-пористої структури 
матеріалу під дією технологічних чинників і визначається швидкість і 
послідовність процесів руйнування жировмісних сферосом білковими 
тільцями і відповідно швидкість вилучення олії. 

Основними закономірностями є: 
– незмінність пористих характеристик нативних пор діаметром до 1000 

ангстрем (довжина, об’єм, діаметр) в процесі всіх видів технологічних 
впливів (механічних, гідротермічних, електрофізичних); 
  – зміна під впливом технологічних чинників локалізації олії по довжині 
пор капілярно-пористої системи до моменту виходу її на поверхню; 
  –  селективність  поглинання порами і капілярами речовин, що 
розподіляються на внутрішній поверхні пор різного діаметра. 

Відомо, що при вилученні олія проходить через пори і капіляри  
капілярно-пористої структури насіння, в процесі якого набуває більш 
високого перекисного числа. Це пов’язано з тим, що в порах і капілярах 
структури знаходиться активний кисень, який взаємодіє з олією і окислює її. 
При цьому, чим більший об’єм пор, тим більша кількість газоподібного 
кисню міститься в порах і капілярах олійного матеріалу і тим вища 



 14

можливість окислення олії під час проходження через його структуру при дії 
технологічних чинників. При цьому разом з окисленням, олія змінює свою 
природну структуру, яка була під час перебування її у сферосомах. 

Кількості кисню, локалізованого в порах і капілярах насіння, достатньо 
для того, щоб вже в процесі подрібнення при тиску 260 г/см2 навіть найбільш 
якісна олія, що присутня в насінні в біозахищеному стані (в сферосомах) і 
відповідно в стадії ініціювання, прореагувала б з киснем і процес окислення 
перейшов би в стадію некерованого лінійного індукційного періоду, для 
протікання якого достатньо присутності лише кисню. 

Тому технології вилучення олії необхідно здійснювати таким чином, 
щоб перед його вилученням в порах і капілярах матеріалу знаходився 
інертний газ. Основвна задача полягає в одержанні олії з вмістом радикалів 
гідро пероксидів, що відповідають їх рівню в період ініціювання. Тоді олія, 
що вилучається, буде характеризуватися високою стійкістю до окислення, 
тому що кількість присутніх в ній природних антиоксидантів розрахована на 
блокування радикалів лише на стадії ініціювання. Однак вплив їх при 
використанні класичних технологій недостатньо ефективний, тому що олія 
при виготовленні дуже швидко проходить стадію ініціювання і переходить в 
індукційний період. 

Такого ефекту можна досягти декількома способами: 
 – вилученням олії пресуванням грубо подрібненої олійної сировини 
при низьких температурах; 
 – заміщенням кисню в порах і капілярах на двоокис вуглецю 
попереднім збудженням процесу дихання насіння перед вилученням олії або 
інертним газом від зовнішніх джерел та ін. 

Виробництво пресової олії постійно модернізується і вдосконалюється. 
Інноваційність даного процесу може бути окреслена наступними 
напрямками: 

– вдосконалення технології підготовки олійної сировини до 
пресування; 

– вдосконалення технологічних стадій процесу, їх технологічних 
параметрів і апаратурного оформлення; 

– розроблення ефективних технологій первинного очищення пресової 
олії з метою забезпечення її стабільності в процесі зберігання та ін. 

Для хімічної екстракції олії використовують різні способи, але в основі 
всіх лежить один метод – послідовне знежирення. 

Екстракцію виконують двома способами: зануренням олійного 
матеріалу в протитечійний рухомий розчинник і багатоступеневим 
протитечійним зрошенням розчинником олійного матеріалу, що рухається.  
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Але знаходить застосування і змішаний спосіб екстракції, при цьому 
використовується як занурення, так і багатоступінчате зрошення на різних 
стадіях. Традиційно в якості розчинників для виробництва екстракційних 
олій використовують гексан, гептан та ін. 

Останнім часом здійснюються роботи з екстракції рослинних олій 
етиловим спиртом, ізопропіловим спиртом, ацетоном, зрідженими газами 
(пропаном, бутаном та ін.). Здійснюються досліди з екстракції жиру з 
рослинної сировини також імпульсним методом і з застосуванням 
ультразвуку. 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 2  

 

1. Які інноваційні технології підготовки олійного насіння до пресування 

забезпечують зниження окислювальних процесів в олійному матеріалі і 

у вилученій олії? 

2. Які технологічні рішення в апаратурному оформленні процесу 

пресування забезпечують здешевлення процесу і зниження споживання 

електроенергії? 

3. Які основні напрями модернізації і вдосконалення процесів виробництва 

пресової олії? 

4. Які особливості використання різних розчинників в процесах 

виробництва олії екстракційним способом? 

5. В чому полягає інноваційність здійснення екстракції при різних 

температурах? 

6. В чому особливість екстракції зрідженими газами? 

7. В чому суть, які переваги і недоліки екстракції імпульсивним способом 

і з застосуванням ультразвуку? 

8. Які інноваційні технологічні рішення сприяють підвищенню 

ефективності процесу виробництва рослинних олій екстракційним 

способом? 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ №2 

 
На підставі опрацьованих літературних джерел, матеріалів інтернет ресурсу 
проаналізувати інноваційні способи (визначеного викладачем) підготовки 
олійної сировини до пресування, або виробництва пресової олії, або 
виготовлення екстракційної олії. Запропонувати спосіб вдосконалення 
типової схеми процесу. Накреслити і описати  запропоновану інноваційну 
схему процесу. 
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Практичне заняття №3 (4 години) 
 

Сучасні технології очищення і спеціального оброблення олій  

План: 

1. Сучасні технології очищення олій з використанням комплексних 
агентів 

2. Інноваційні методи спеціального оброблення олій з метою 
очищення 

 

Практичне заняття №4 (4 години) 
 

Інноваційні технології рафінації жирів  

План: 

1. Новітні розробки методів вдосконалення окремих стадій рафінації, в 
основі яких лежать гідромеханічні процеси. 

2. Інноваційні технології окремих стадій рафінації, в основі яких лежать 
фізико-хімічні процеси. 

3. Вдосконалення технологічних стадій рафінації, в основі яких лежать 
масообмінні процеси. 

 

Практичне заняття №5 (4 години) 
 

Інноваційні підходи до використання вторинних сировинних 

ресурсів олієжирової промисловості  

План: 

1. Використання шроту і макухи.       
2. Інноваційні технології перероблення фосфоліпідних емульсій. 
3. Перероблення і практичне використання соапстоків. 
4. Сфери застосування і вимоги до якості відпрацьованих відбільних глин 

і відпрацьованого жирного перліту. 
5. Використання погонів дезодорації. 

 

Практичне заняття №6 (4 години) 
 

Інноваційні технології енергозбереження на підприємствах галузі 

План: 

1. Енергозберігаючі технології первинного очищення олій 
2. Енергозберігаючі технології гідратації і вінтеризації олій. 
3. Інноваційні енергозберігаючі технології лужної рафінації. 
4. Інноваційні енергозберігаючі технології відбілювання і дезодорації. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 3,4,5,6 

 

1. Які інноваційні технічні рішення сприяють вдосконаленню процесів 

рафінації олій ? 

2. Які спеціальні методи оброблення олій на різних стадіях рафінації 

забезпечують вищу ефективність процесів очищення? 

3. Які сфери використання вторинної сировини (відходів), що 

утворюється в процесах виготовлення і очищення олій? 

4. Які інноваційні методи оброблення шроту і макухи використовують з 

метою розширення сфери їх застосування? 

5. В яких галузях і для яких цілей використовують продукти перероблення 

фосфоліпід них емульсій, що утворюються в процесі гідратації олій? 

6. Яим способам перероблення піддають соапстоки? Для яких потреб їх 

використовують? 

7. Які марки відпрацьованих відбільних глин і для яких цілей 

використовуються? 

8. Який нормативний документ регламентує якість відпрацьованого 

жирного перліту і відпрацьованих відбільних глин? 

9. Для яких цілей використовують погони дезодорації? 

10.  Які інноваційні технічні рішення можливі до використання для 

ефективного відділення фузу від олії в процесі зберігання? 

11.  На які групи можна класифікувати енергозбережні заходи залежно 

від їх вартісного оцінювання та періоду реалізації?  

12.  Які очікувані корисні ефекти від енергозбережних заходів в олійно-

жировій галузі? 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ №3 

 
На підставі опрацьованих літературних джерел, матеріалів інтернет 

ресурсу проаналізувати інноваційні способи (визначеного викладачем)  
рафінації олій і жирів. Запропонувати спосіб вдосконалення типової схеми 
процесу (стадії). Накреслити і описати  запропоновану інноваційну схему 
процесу (стадії) рафінації. 
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