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ВСТУП 

 

Предмет навчальної дисципліни «Технологія добування рослинних жирів» 

охоплює наступні основні об’єкти: олійна сировина, зберігання та первинна 

обробка сировини, підготовка олійної сировини до процесу добування олії, 

добування олії методом механічного відтискання, добування рослинних олій 

методом екстракції органічними розчинниками, збагачення шроту ліпідами та 

отримання білкових концентратів. 

Мета навчальної дисципліни – підготувати спеціалістів з технології 

добування рослинних олій як традиційними, пресовими методами, так і 

екстракційними, з технології первинного очищення рослинних олій, забезпечення 

теоретичної бази для розуміння специфіки особливостей всіх етапів 

технологічних процесів підготовки та очищення олійної сировини та олій. 

Дисципліна «Технологія добування рослинних жирів» є дисципліною 

професійного спрямування. Дисциплінами, що забезпечують цей курс, є «Хімія 

ліпідів та їх похідних», «Органічна хімія», «Фізична хімія», «Колоїдна хімія», 

«Фізика», «Процеси та апарати харчових виробництв», «Теплотехніка», 

«Електротехніка», «Прикладна механіка». 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

1. ЗНАТИ: 
 

1.1. Технологію очищення і зберігання олійної сировини. 
1.2. Основні принципи якісного зберігання сировини і добування олії. 
1.3. Вплив окремих зовнішніх та внутрішніх факторів зберігання на якість 

отриманої олії. 
1.4. Технологію підготовки олійного матеріалу, пресування, екстракції та 

основні теоретичні закономірності цих процесів. 
1.5. Вплив якості підготовки мезги, пелюстки та розчинників на якість 

отриманої олії та продуктивність обладнання. 
1.6. Основні принципи очищення олії. 
1.7. Технології та принципи підготовки до збереження, процесу зберігання і 

переробки шроту. 
 
2. ВМІТИ: 
 
2.1. Обґрунтовувати вибір технологічного процесу добування олії 

(пресового чи екстракційного) залежно від якості та олійної сировини. 
2.2. Підбирати оптимальні умови екстракції або пресування і процесу 

підготовки олійного матеріалу до добування олії. 
2.3. Визначати якість олії та олійної сировини, шроту за основними фізико-

хімічними показниками. 
2.4. Застосовувати отримані знання для добування олій із олій 

нетрадиційної сировини та переробки відходів олійної промисловості. 
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Студенти слухають лекції, виконують лабораторні роботи. Окрім 

аудиторних занять предмет вивчається студентом самостійно. При вивченні 

дисципліни рекомендується письмово відповідати на питання для самоперевірки, 

що допоможе краще засвоїти матеріал. 

Вивчення матеріалу дисципліни передбачає наступні роботи: 

– ознайомлення з даними методичними вказівками, підбір необхідної 

літератури; 

– прослуховування лекцій згідно з навчальним планом; 

– лабораторні роботи з курсу; 

– самостійна роботи (підготовка до лекцій; підготовка до лабораторних 

робіт; опрацювання тем, які не викладалися на лекціях; підготовка до 

контрольних заходів); 

– виконання домашніх завдань; 

– виконання індивідуальних завдань (реферат); 

– консультації з основних розділів курсу; 

– складання іспиту з дисципліни. 

Згідно з навчальним графіком студенти денної форми навчання виконують і 

захищають модульні контрольні роботи, питання до яких вказані далі в 

методичних вказівках. 

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, завдання 

на яку вказане далі в методичних вказівках. Варіант контрольної роботи 

визначається викладачем згідно з порядковим номером студента в списках, 

наданих деканатом. Контрольна роботи, яка виконана не у відповідності до 

вказаного варіанта, викладачем не перевіряється і не зараховується. У кінці 

контрольної роботи студенту необхідно навести список цитованої літератури, 

поставити свій підпис і дату. Контрольна робота повинна бути виконана у 

терміни, що визначає навчальний графік, і подана на кафедру для перевірки.          

У випадку неякісного виконання контрольної роботи викладач може призначити 

новий її варіант. Студенти, які не виконали контрольну роботу, до складання 

іспиту не допускаються. 

 

 

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

 

2.1. Основна література 

1. Щербаков, В.Г. Технология получения растительных масел [Текст] /              

В.Г. Щербаков. – М.: Колос, 1992. – 207 с. 

2. Щербаков, В.Г. Технология получения растительных масел [Текст] /             

В.Г. Щербаков. – М.: Пищевая промышленность, 1975. – 126 с. 

3. Руководство по технологии получения и переработке растительных 

масел и жиров [Текст] / Под. ред. А.Г. Сергеева. – Л.: ВНИИЖ, 1975. – Т. І, кн. І. 

– 726 с. 

4. Руководство по технологии получения и переработке растительных 

масел и жиров [Текст] / Под. ред. А.Г. Сергеева. – Л.: ВНИИЖ, 1974. – Т. І., кн. 2. 

– 592 с. 
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5. Руководство по технологии получения и переработке растительных 

масел и жиров [Текст] / Под. ред. А.Г. Сергеева. – Л.: ВНИИЖ, 1973. – Т. 2. –            

350 с. 

6. Акаева, Т.К. Основы химии и технологии получения и переработки жиров 

[Текст] : учеб. пособие / Т.К. Акаева, С.Н. Петрова. – ГОУВПО Иван. гос. хим.-

технол. ун-т; Иваново, 2007. – Ч. 1. – 124 с. 

7. Арутюнян, Н.С. Технология жиров [Текст] / Н.С. Арутюнян,                        

Е.А. Аришева, Л.И. Янова. – М.: Агропромиздат, 1985. – 345 с. 

8. Лобанов, В.Г. Теоретические основы хранения и переработки семян 

подсолнечника [Текст] / В.Г. Лобанов, А.Ю. Шаззо, В.Г. Щербаков. – М.: Колос, 

2002. – 529 с. 

9. Щербаков, В.Г. Биохимия растительного сырья [Текст] / В.Г. Щербаков. – 

М.: Колос, 1999. – 396 с. 

10. Осейко, М.І. Технологія рослинних олій [Текст] / М.І. Осейко. – К: 

Варта, 2006. – 280 с. 

 

2.2. Література для поглибленого вивчення дисципліни 

1. Кошевой, В.П. Технологическое оборудование предприятий производства 

растительных масел [Текст] / В.П. Кошевой. – С.-Пб.: ГИОРД, 2001. – 368 с. 

2. Масликов, В.А. Технологическое оборудование производства 

растительных масел [Текст] / В.А. Масликов. – М.: Пищевая промышленность, 

1974. – 440 с. 

3. Белобородов, В.В. Основные процессы производства растительных масел 

[Текст] / В.В. Белобородов. – М.: Пищевая промышленность, 1966. – 479 с. 

4. Копейковский, В.М. Технология производства растительных масел 

[Текст] / В.М. Копейковский, С.И. Данильчук, Г.И. Гарбузова Г.И. и др.; под общ. 

ред. В.М. Копейковского. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 416 с. 

 

 

3. РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 – Технологія зберігання і підготовки олійної сировини 

 

Тема 1.1. Олійна сировина 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути основну сировину 

для виробництва рослинних олій, хімічний склад, біологічні особливості олійної 

сировини, технологічні схеми її переробки. Розглянути характеристику та фізико-

хімічні властивості насіннєвої маси. Ознайомитися з поняттями про кут 

самопливу, природного відкосу, шпаруватість. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Сировина для олійно-добувної промисловості. 

2. Характеристика соняшника, як олійної сировини. 

3. Характеристика бавовни, як олійної сировини. 
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4. Характеристика сої, як олійної сировини. 

5. Характеристика льону, як олійної сировини. 

6. Характеристика рицини, як олійної сировини. 

7. Характеристика гірчиці, як олійної сировини. 

8. Характеристика рапсу, як олійної сировини. 

9. Характеристика арахісу, як олійної сировини. 

10. Характеристика тунгу, як олійної сировини. 

11. Характеристика коноплі, як олійної сировини. 

12. Характеристика кокосової та олійної пальми. 

13. Олійовмісні відходи харчових виробництв. 

14. Характеристика олійних плодів і насіння (поняття сипучість, кут 

природного відкосу, кут самовпливу, шпаруватість). 

15. Адсорбційні властивості насіннєвої маси. 

16. Будова насіння. 

17. Технологія переробки сировини (механічні, дифузійні, ферментативні і 

хімічні процеси). 

18. Основні стадії технологічного процесу переробки олійного насіння. 

 

Тема 1.2. Зберігання сировини 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути способи 

зберігання олійного насіння. Ознайомитися із значенням та умовами зберігання 

олійної сировини. Вивчити засоби зниження інтенсивності дихання насіння та 

його критичної вологості. Розглянути сховища для насіння, їх типи та 

особливості. Розглянути методи зберігання насіння у вологому стані, 

низькокисневих, безкисневих, регульованих газових середовищах та інших. 

Хімічні способи зберігання насіння. Розглянути сховища для насіння у сухому 

стані: елеваторні склади, зі скошеною і горизонтальною підлогою. Знати 

механізацію вантажно-розвантажувальних робіт під час зберігання олійного 

насіння. 

Питання для самоперевірки: 

1. Стадії з підготовки насіння до зберігання. 

2. Поняття «інтенсивне дихання насіння». 

3. Фактори від яких залежить інтенсивність дихання насіння. 

4. Поняття «вологість» і «критична вологість насіння». 

5. Поняття «саморозігріву». 

6. Методи зберігання насіння у сухому стані. 

7. Склади елеваторного типу. 

8. Склади із скошеною підлогою. 

9. Склади із горизонтальною підлогою. 

10. Способи зберігання вологого насіння. 

11. Зберігання насіння в охолодженому стані. 

12. Зберігання насіння у регульованих газових середовищах. 

13. Зберігання насіння у низькокисневих газових середовищах. 

14. Зберігання насіння у безкисневих газових середовищах. 
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15. Хімічний спосіб зберігання насіння. 

16. Підготовка сировини до вилучення олії. 

17. Фракціонування насіння. 

 

Тема 1.3. Очищення насіння від домішок 

Вивчення даної теми передбачає детальне ознайомлення із складом домішок 

та їх характеристикою. Вивчення методів очищення олійного насіння та основних 

понять процесу. Ознайомлення з технологічними схемами, будовою і принципами 

роботи основних машин для очищення насіння від домішок. Вивчення методів 

очищення запиленого повітря. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Склад домішок. 

2. Поняття «проход» і «сход». 

3. Просіювання на ситах. 

4. Барабанні сепаратори. 

5. Зерноочисні аспіратори. 

6. Ситові сепаратори. 

7. Каменевідбірники, принцип їх роботи. 

8. Електромагнітні сепаратори. 

9. Типи електромагнітних сепараторів. 

10. Очищення запиленого повітря. 

11. Горизонтальний циклон. 

12. Тканинні фільтри. 

 

Тема 1.4. Кондиціонування насіння за вологістю 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути необхідність 

кондиціонування насіння за розмірами та вологістю під час підготовки до 

зберігання та переробки. Розглянути методи зниження вологості насіння, фактори, 

які визначають тривалість процесу сушіння та оптимальні умови його проведення. 

Ознайомитися з видами сушарок: барабанні, шахтові, рециркуляційні та принцип 

їх роботи. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Теплове сушіння. 

2. Активне вентилювання насіння. 

3. Теплова сушарка. 

4. Сушарки шахтного типу. 

5. Використання рециркуляційного способу при роботі шахтних сушарок. 

6. Екологічні недоліки шахтних сушарок. 

7. Барабанні сушарки. 

8. Сушарки з киплячим шаром. 

9. Необхідність зволоження насіння. 
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Тема 1.5. Підготовка олійної сировини до процесу добування олії 

При вивченні цього розділу студенти повинні ознайомитися із 

шеретуванням олійного насіння та відділенням ядра від оболонки. Розглянути 

основні способи шеретування насіння. Знати шеретівки, принципи їх роботи та 

основні технологічні показники. Вивчити характеристику рушанки та її склад. 

Ознайомитися з характеристикою ядра і показниками його якості. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Шеретування олійного насіння. 

2. Бичова шеретівка, принцип роботи. 

3. Відцентрові шеретівки. 

4. Характеристика рушанки та її склад. 

5. Характеристика ядра і показники його якості. 

6. Поняття «ботанічна олійність», «замаслення», «винос ядра». 

 

Тема 1.6. Отримання м’ятки 

При вивченні цього розділу студенти повинні ознайомитися із 

подрібненням насіння і продуктів їх переробки. Розглянути засоби отримання 

м’ятки. Знати вплив вологості, температури, вмісту лушпиння та мучнистої 

фракції у подрібненому матеріалі на якість м’ятки. Ознайомитися з 

характеристикою вальцьових станків та вивчити їх особливості. Вивчити 

характеристику м’ятки та показники її якості. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Подрібнення насіння. 

2. Поняття «м’ятка». 

3. Показники м’ятки. 

4. Структура м’ятки (пелюсткова структура). 

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

6. Отримання м’ятки (однопарні, двопарні вальцьові станки та 

п’ятивальцьові станки). 

7. Вимоги до якості м’ятки. 

 

Тема 1.7. Основи процесу приготування мезги 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути мету і теоретичні 

основи процесу приготування мезги, значення цього процесу для якості і виходу 

олії пресуванням. Ознайомитися з технологією приготування мезги та апаратами 

для гідротермічної обробки м’ятки. Вивчити основні типи жаровень та 

інактиваторів. Знати показники якості мезги для пресування та експелерування. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Необхідність волого-теплової обробки. 

2. Теоретичні основи приготування мезги. 

3. Періоди волого-теплової обробки. 



 10 

4. Значення кожного з періодів. 

5. Поняття «самопропарювання». 

6. Показники якості мезги для пресування. 

7. Шнековий інактиватор, принцип роботи. 

8. Чанні жаровні, принцип роботи. 

9. Шнекові жаровні. 

10. Барабанні жаровні. 

 

Змістовний модуль 2. Технологія добування олії, первинної очистки і 

переробки шроту 

 

Тема 2.1. Загальні схеми добування олії пресуванням 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути теоретичні основи 

і загальні схеми добування олії пресуванням. Ознайомитися з загальним 

принципом будови і роботи шнекових пресів. Знати фактори, які впливають на 

значення величини тиску в робочому просторі шнекового пресу. Вивчити 

технологію однократного та двократного пресування. Розглянути порівняльну 

характеристику форпресів, експелерів та режими їх роботи; їх місце у 

технологічних процесах добування олії. Ознайомитися з характеристикою 

пресової олії, форпресового та експелерного жмиху, його застосуванням у 

подальших технологічних процесах. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Теоретичні основи добування олії пресуванням. 

2. Холодний і гарячий метод 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 пресу. 

7. Характеристика форпресів. 

8. Характеристика експелерів. 

9. Однократне і двократне форпресування. 

10. Форпреси МП-68. 

11. Шнековий прес-гранулятор Г-24. 

12. Шнекові преси РЗ-МОА-10 і РЗ-МОА. 

13. Техніка безпеки під час пресування. 

 

Тема 2.2. Добування рослинних олій методом екстракції 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути теоретичні основи 

процесу екстракції. Ознайомитися з основними вимогами до обладнання 

екстракційного процесу і розчинників. Знати техніко-економічне обґрунтування 

доцільності методу екстракції. Вивчити промислові розчинники для екстракції 

рослинних олій та їх класифікацію. 
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Питання для самоперевірки: 

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. 

 

Тема 2.3. Технологічні схеми підготовки до екстракції та процесу 

екстрагування 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути методи та 

технологічні схеми підготовки матеріалу до екстракції. Знати вимови до 

екстракційного матеріалу, його фізико-механічні показники. Ознайомитися з 

характеристикою крупки, сирої та форпресової пелюстки. Вивчити основні типи 

екстракційних апаратів, відповідно до способів екстракції: занурення матеріалу у 

розчинник, ступінчасте зрошування матеріалу та комбіновані методи. Розглянути 

характеристику вертикальних, стрічкових та карусельних одно- і двоярусних 

екстракторів та їх порівняння за ефективністю, концентрацією місцели та 

безпекою для навколишнього середовища. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Вимоги до екстракційного матеріалу. 

2. Підготування матеріалу до екстракції після форпресування жмиху. 

3. Отримання форпресової пелюстки, крупки, гранули. 

4. Отримання сирої пелюстки. 

5. Способи екстракції олії. 

6. Вертикальні екстрактори і метод занурення. Недоліки і переваги. 

7. Будова і принцип роботи екстракторів НД-1000, НД-1250, «Ольє-200». 

8. Екстракція ступінчастим зрошенням. Недоліки і переваги. 

9. Будова і принцип роботи стрічкового екстрактора МЕЗ. 

10. Змішаний метод екстракції. 

11. Принцип роботи і будова екстрактора фільтрекс. 

 

Тема 2.4. Обробка міцели 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути способи обробки 

місцели та її рафінацію, фільтрацію і попереднє нагрівання місцели перед 

дистиляцією. Ознайомитися з фільтрами для місцели періодичної дії, принципом 

роботи, основними типами фільтрів. Розглянути відгонку розчинника із місцели. 

Вивчити основні технологічні схеми дистиляції порівняння їх ефективності і 

застосування відповідно до типу екстрактора. Знати типи дистиляторів, схеми 

дистиляційних установок та технологічні режими їх роботи. Ознайомитися з 

основними показниками якості екстракційної олії. 
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Питання для самоперевірки: 

1. Способи обробки місцели. 

2. Домішки, які присутні у місцелі та негативно впливають. 

3. Методи очищення міцели. 

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. Технологія двоступінчастої дистиляції. 

10. Триступінчата дистиляційна установка. 

11. Основні показники якості екстракційної олії. 

12. Рафінація олії. 

 

Тема 2.5. Технологія обробки розчинника, очищення олії переробка шроту 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути технологію 

відгонки розчинника із шроту на олійоекстракційних заводах. Ознайомитися з 

характеристикою шроту, який виходить з різних типів екстракторів. Знати 

випаровувачі для шроту, їх призначення, основні типи; обладнання і принцип 

роботи установок для охолодження і зволоження шроту. Розглянути підготовку до 

зберігання і методи досягнення показників шроту, що дозволяють його зберігати. 

Також при вивченні цього розділу студенти повинні розглянути поняття 

регенерації та рекуперації розчинника. Вивчити джерела втрат розчинників в 

екстракційному виробництві. Ознайомитися з основними технологічними 

схемами і методами регенерації розчинника. Знати принцип роботи 

конденсаторів, водовіддільників, дефлегматорів. Володіти знаннями про вимоги 

до техніки безпеки під час роботи в екстракційних цехах та шротових складах. 

При вивченні цього розділу студенти повинні розглянути склад домішок 

рослинних олій, їх класифікацію. Ознайомитися із впливом способу добування 

олії на її якість. Розглянути методи вилучення з олії грубодисперсних механічних 

домішок та принцип роботи апаратів для цього процесу. Знати основні показники 

якості олії відповідно до способу отримання, сортування олії за основними 

фізико-хімічними показниками. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Відгонка розчинника з шроту. 

2. Відгонка розчинника у шарі, який перемішується (випарювачі чанного 

типу). 

3. Відгонка розчинника у частково завислому шарі, який перемішується 

(випарювачі шнекового типу). 

4. Відгонка розчинника у повністю завислому шарі в потоці перегрітої пари 

розчинника. 

5. Обладнання, яке використовують у промисловості. 

6. Підготовка до зберігання шроту (показники якості). 

7. Поняття «регенерація» і «рекуперація» розчинника. 
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8. Джерела втрат розчинників в екстракційному виробництві. 

9. Принцип роботи конденсаторів. 

10. Принцип роботи водовіддільників. 

11. Принцип роботи дефлегматорів. 

12. Склад домішок рослинних олій. 

13. Вилучення грубодисперсних механічних домішок з олії. 

14. Принцип роботи апаратів з вилучення домішок з олії великих і малих. 

15. Вплив способу добування олії на її якість. 

 

 

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЗА ТЕМАМИ, ЯКІ НЕ ВИКЛАДЕНІ НА 

ЛЕКЦІЯХ 

 

Тема: Олійна сировина 

При вивченні цього розділу студенти повинні ознайомитися з хімічним 

складом олійного насіння. Знати сировину з невеликим вмістом олій. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Насичений і ненасичений зв'язок у жирних кислот. 

2. Кислоти, які належать до ненасичених. 

3. Кислоти, які належать до насичених. 

4. Реакція утворення триацилгліцеролів. 

5. Поняття «ліпіди». 

6. Омилювальні і неомилювальні ліпіди. 

7. Сполуки, які належать до омилювальних ліпідів. 

8. Особливості фосфоліпідів. 

9. Сполуки, які належать до неомилювальних ліпідів. 

10. Білкові речовини. 

11. Сировина з невеликим вмістом олії. 

 

Тема: Первинне очищення олії 

При вивченні цього розділу студенти повинні ознайомитися з 

механізованими гущопастками і принцип їх роботи. Знати мету і задачі 

комплексного очищення олії з наступним отриманням фосфатидного 

концентрату. Розглянути процес виморожування олії, технологічні схеми процесу. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Гущопастки і принцип їх роботи. 

2. Гідратація фосфоліпідів і отримання фосфатидного концентрату. 

3. Процес виморожування восків з олії. 

4. Мета виморожування. 

 

Тема: Переробка шроту 

При вивченні цього розділу студенти повинні ознайомитися з основними 

технологіями переробки шроту. Розглянути волого-теплову обробку шроту перед 
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грануляцією. Знати вимоги до гранульованого соняшникового шроту. Вивчити 

гранулятор для шроту. Розглянути принцип роботи установки для отримання 

білка із шроту. Ознайомитися з властивостями і складом харчового білка із 

соняшникового шроту. 

 

Питання для самоперевірки: 

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 з шроту. 

 

 

5. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

 

1. Апарати для екстракції, що працюють за принципом ступінчастого 

зрошення. 

2. Основні принципи дистиляції місцели. 

3. Основні методи дистиляції місцели. 

4. Екстракція олії  методом занурення. 

5. Фільтрація місцели, типи фільтрів для фільтрації. 

6. Характеристика місцели, яка отримується за різними методами 

екстракції. 

7. Фактори, що потрібно враховувати під час підготовки місцели до 

дистиляції. 

8. Теоретичні основи процесу екстракції. 

9. Технологічні операції відгонки розчинника із шроту. 

10. Первинне очищення олії від домішок. 

11. Умови якісного відтискання  олії на пресах. 

12. Характеристика форпресів і експелерів. 

13. Триступінчаста дистиляція міцели. 

14. Екстрактори, що працюють за методом занурення. 

15. Екстракція методом ступінчастого зрошення. 

16. Принцип роботи шнекового пресу. 

17. Характеристика м’ятки і мезги. 

18. Метод і апарати для екстракції за змішаним типом. 

19. Основні методи екстракції. 

20. Технологічні операції підготовки і зберігання шроту. 

21. Операції з видалення фосфатидів з олії. 

22. Процеси, які відбуваються під час відтискання олії з мезги. 

23. Регенерація і рекуперація розчинника. 

24. Підготовка пелюсткової структури екстракційного матеріалу. 
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25. Двохступінчата дистиляція місцели. 

26. Розчинники, які можуть використовуватися для екстракції олії. 

27. Основні вимоги до розчинників для екстракції. 

28. Порівняти пресовий і екстракційний методи добування олії. 

29. Основні умови якісного відтискання олії на пресах. 

30. Методи очищення насіння на барабанних сепараторах. 

31. Основні методи очищення насіння. 

32. Основні домішки, що присутні в олійному насінні. 

33. Причини кондиціонування олійного насіння за вологістю. 

34. Правило безпеки під час первинної обробки олійної сировини. 

35. Методи очищення  насіння за принципом «киплячого шару». 

36. Шахтові сушарки звичайного і рециркуляційного типу. 

37. Основні апарати для сушіння насіння. 

38. Необхідність технологічної операції із зниження вологості насіння. 

39. Основні методи та апарати для отримання м’ятки. 

40. Від чого залежить якість  та структура м’ятки. 

41. Основні показники, за якими визначають якість роботи шеретувально-

війкового цеху. 

42. Фракції, що отримують після аспіраційної війки. 

43. Склад рушанки, характеристика кожного компонента суміші. 

44. Основні показники якості шеретування. 

45. Апарати для шеретування олійного насіння. 

46. Апарати для волого-теплової обробки м’ятки. 

47. Стаціонарні сушильні установки, їх використання і принцип роботи. 

48. Характеристика м’ятки. 

49. Причини волого-теплової обробки м’ятки. 

50. Порівняльна характеристика м’ятки і мезги. 

51. Чанні жаровні і принцип їх роботи. 

52. Сировина для отримання жирних олій. 

53. Основні типи сховищ для насіння. 

54. Основні способи зберігання насіння. 

55. Процес саморозігрівання насіння і способи його уникнення. 

56. Інтенсивність дихання насіння, способи її зниження. 

57. Технологія переробки олійного насіння. 

58. Воски олії, характеристика, джерела надходження. 

59. Неомилювальні ліпіди олійної сировини. 

60. Омилювальні ліпіди олійної сировини. 

61. Ліпіди рослинних олій. 

62. Кислоти рослинних олій. 

63. Особливості хімічного складу олійного насіння. 

64. Будова олійного насіння. 

65. Фізико-механічні властивості насіннєвої маси. 

66. Характеристика копри, пальмісти, олієвмісних відходів харчових 

виробництв. 

67. Тунг і конопля як олійна сировина. 
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68. Рапс і арахіс як олійна сировина. 

69. Рицина і гірчиця як олійна сировина. 

70. Льон як олійна сировина. 

71. Соя і бавовник як олійна сировина. 

72. Соняшник як олійна сировина. 

73. Білкові сполуки олійної сировини. 

74. Методи видалення неорганічних та металевих домішок з насіння; 

апарати, що при цьому використовуються. 

75. Характеристика ефірних олій, методи добування. 

76. Характеристика жирних олій, методи добування. 

 

 

6. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Контрольна робота № 1 

Варіант 1 

1. Що таке сипучість олійної сировини і за якими показниками її визначають? 

Дайте визначення цим показникам. 

2. За яким показником визначають інтенсивність дихання насіння? 

3. Які специфічні операції або відхилення ви знаєте для окремих видів олійної 

сировини? 

4. Охарактеризуйте сушарку шахтного типу. Опишіть її конструкцію і 

принцип роботи. 

 

Варіант 2 

1. Поясніть позитивні і негативні сторони низької тепло- і 

температуропровідності олійного насіння. 

2. Принцип роботи барабанного сепаратора. 

3. Чи корисна присутня в олії група неомилюваних ліпідів? Які речовини 

належать до неомилювальних ліпідів? 

4. Які методи пониження вологості насіння ви знаєте? Дайте їм 

характеристику, який з них більш розповсюджений? 

 

Варіант 3 

1. Коротка характеристика коноплі як олійної сировини. 

2. З яких етапів складається технологічний процес переробки олійного 

насіння? Поясніть значення першого етапу. 

3. Накресліть загальну схему теплової сушарки? Опишіть принцип її роботи. 

4. Вимоги до якості м’ятки. 

 

Варіант 4 

1. Коротка характеристика арахісу і тунгу як олійної сировини. Які шкідливі 

речовини містяться у цій сировині? 

2. Що таке «вологість», «критична вологість» і «саморозігрів»? 
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3. Які типи складів, для зберігання сухого насіння ви знаєте? Дайте 

характеристику складів, для зберігання насіння, із горизонтальною 

підлогою. 

4. Принцип роботи барабанної сушарки. 

 

Варіант 5 

1. Коротка характеристика рапсу як олійної сировини. Які шкідливі речовини 

містить рапсова олія? 

2. До якої групи ліпідів належать воски? В чому їх біологічна цінність? Чи 

потрібно їх залишати в олії? 

3. Які типи складів для зберігання сухого насіння ви знаєте? Дайте 

характеристику складів, для зберігання насіння, із скошеною підлогою. 

4. Охарактеризуйте сушарки з киплячим шаром. 

 

Варіант 6 

1. Дайте характеристику насінню коноплі і коріандру. 

2. Специфічні особливості технологічного процесу переробки для деяких 

типів насіння. 

3. Які способи зберігання насіння вам відомі? Опишіть хімічний спосіб 

зберігання насіння. 

4. До яких позитивних моментів призводить відділення ядра від оболонки? 

Скільки етапів і яких проводять для відділення ядра від оболонки? 

 

Варіант 7 

1. Коротка характеристика рицини як олійної сировини. Які токсичні 

речовини вона містить? 

2. Що таке фосфоліпіди, де вони концентруються у насінні, у вигляді якої 

продукції їх виділяють в олійній промисловості? 

3. Які типи сховищ для насіння ви знаєте? Чим вони відмінні один від одного? 

4. Якими методами проводять шеретування насіння? Який метод найкращий, 

його недолік і як з ним боротися? 

 

Варіант 8 

1. Коротка характеристика льону як олійної сировини. Які токсичні речовини 

він містить? 

2. Схема барабана і принцип роботи бичової шеретівки. 

3. Що таке гліколіпіди? Чи потрібно їх залишати в олії? 

4. Характеристика процесу зберігання насіння при вологості, яка нижча за 

критичну. 

 

Варіант 9 

1. Коротка характеристика сої як олійної сировини. Які токсичні речовини 

вона містить? 

2. За якими фракціями характеризується якість шеретування насіння? 

Поясніть їх вплив. 
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3. Що таке фосфоліпіди, де вони концентруються у насінні, у вигляді якої 

продукції їх виділяють в олійній промисловості? 

4. Які способи зберігання насіння вам відомі? Опишіть процес зберігання 

насіння у охолодженому стані. 

 

Варіант 10 

1. Дайте характеристику насінню рицини. Які токсичні речовини вона 

містить? 

2. Які способи зберігання насіння вам відомі? Опишіть процес зберігання 

насіння у регульованих газових середовищах. 

3. Як впливають мікроорганізми на насіння? При яких умовах мікроорганізми 

починають розвиватися? 

4. Дайте характеристику відцентровим шеретівкам, опишіть їх переваги і 

недоліки. 

 

Варіант 11 

1. Опишіть принцип роботи горизонтального циклону. 

2. Які сполуки у насінні належать до ліпідів і на які типи поділяють ці ліпіди у 

сировині? Дайте характеристику цим поняттям. 

3. Які способи зберігання насіння вам відомі? Опишіть процес зберігання 

насіння у безкисневих газових середовищах. 

4. Характеристика рушанки та її склад. 

 

Варіант 12 

1. Які основні типи і види соняшника ви знаєте? Для яких цілей їх 

використовують? 

2. Основні компоненти олійного насіння. Коротко охарактеризуйте їх. 

3. Які способи зберігання насіння вам відомі? Опишіть процес зберігання 

насіння у низькокисневих газових середовищах. 

4. Що відбувається з рушанкою на аспіраційній і контрольній війках. Які 

фракції отримують при цьому? 

 

Варіант 13 

1. Яку олієвмісну сировину ви знаєте? Дайте характеристику пальмовій олії. 

2. Які речовини входять у групу омилювальних, а які в групу неомилювальних 

ліпідів? Як ви розумієте поняття омилювальні і неомилювальні ліпіди? 

3. Які ви знаєте способи зберігання насіння? Охарактеризуйте їх. 

4. Подрібнення насіння для отримання м’ятки. 

 

Варіант 14 

1. Операції підготовки насіння до зберігання. Які фактори суттєво впливають 

на інтенсивність дихання насіння? 

2. Фракціонування насіння. 

3. Що таке саморозігрівання насіння? В чому його суть? 

4. Характеристика ядра і показники його якості. 
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Варіант 15 

1. Охарактеризуйте хімічні і біологічні процеси переробки насіння. 

2. Яка будова і функції клітин оболонки насіння? 

3. Яка залежність існує між олійністю і вологістю насіння під час зберігання? 

Дайте коментарі. 

4. Від яких факторів залежать втрати олії при шеретуванні? Дайте визначення 

цим факторам. 

 

Варіант 16 

1. В чому суть методу мацерації і дефлорації? 

2. Особливості хімічного складу насіння соняшника? 

3. Як впливає вологість насіння на процес зберігання цього насіння? 

4. Показники м’ятки. Яка структура м’ятки найкраща, від яких факторів 

залежить її якість? 

 

Варіант 17 

1. Що таке жирні олії? В чому вони відмінні від ефірних масел? 

2. Дайте характеристику поняттям «сипучість», «шпаруватість». 

3. Що таке критична вологість насіння? Чому цю вологість назвали 

критичною? 

4. Отримання м’ятки на підприємствах. Які вальцьові станки використовують 

і в чому їх особливості конструкції? 

 

Варіант 18 

1. Щ таке ефірні масла? 

2. Що впливає на значення кута самопливу і природного відкосу олійного 

насіння? Дайте визначення? 

3. Від чого залежить інтенсивність дихання насіння? 

4. Вимоги до якості м’ятки. 

 

Варіант 19 

1. Що таке дихання насіння? Як це явище впливає на зберігання насіння? 

2. Які біологічні домішки та об'єкти присутні в насінні і як вони впливають на 

процес зберігання насіння? 

3. Які типи складів для зберігання сухого насіння ви знаєте? Дайте 

характеристику складів, для зберігання насіння, із горизонтальною 

підлогою. 

4. Охарактеризуйте сушарку шахтного типу. Опишіть її конструкцію і 

принцип роботи. 

 

Варіант 20 

1. Що таке елеваторний тип сховищ? Для якого насіння їх використовують? 

2. Які ви знаєте процеси переробки насіння? Охарактеризуйте будь-які два з 

них. 

3. Навіщо потрібно фракціонувати насіння? Що це за процес? 
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4. Які методи пониження вологості насіння ви знаєте? Дайте їм 

характеристику, який з них більш розповсюджений? 

 

Варіант 21 

1. Що таке сміттєві домішки? Чому їх потрібно видаляти з насіння? Що 

називають «проходом», а що «сходом»? 

2. Для чого використовують зерноочисні аспіратори? 

3. З допомогою яких пристроїв очищають запилене повітря в цехах з очистки 

олійного насіння? Які типи тканинних фільтрів ви знаєте? 

4. Вимоги до якості м’ятки. 

 

Варіант 22 

1. Електромагнітний сепаратор. Характеристика, принцип роботи, 

особливості. 

2. Яка повинна бути вологість насіння, що направляється на зберігання? 

3. До чого призводить присутність комах у насіннєвій масі? 

4. Принцип роботи барабанної сушарки. 

 

Варіант 23 

1. Охарактеризуйте рапсове насіння. Які специфічні особливості переробки 

рапсового насіння? 

2. Які методи переробки сировини ви знаєте? Опишіть дифузійний і 

ферментативний процеси переробки сировини. 

3. Який метод очищення олійного насіння найпоширеніший? Що називають 

«проходом», а що «сходом»? 

4. Охарактеризуйте сушарки з киплячим шаром. 

 

Варіант 24 

1. Особливості насіння льону. Токсичні речовини, які в ній присутні. 

2. Що таке «воски»? В чому їх позитивна і негативна роль? 

3. Методи очищення насіння. 

4. До яких позитивних моментів призводить відділення ядра від оболонки? 

Скільки етапів і яких проводять для відділення ядра від оболонки? 

 

Варіант 25 

1. Охарактеризуйте насіння сої. Особливості її складу. 

2. Назвіть основні компоненти олійного насіння. Які типи білків вам відомі? 

3. Що таке «саморозігрів»? Коли він відбувається і його негативні наслідки? 

4. Якими методами проводять шеретування насіння? Який метод найкращий, 

його недолік і як з ним боротися? 
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Варіант 26 

1. Що таке фосфоліпіди? Їх особливості. 

2. Які типи складів для зберігання насіння ви знаєте? Дайте характеристику 

елеваторним складам. 

3. Стадії технологічного процесу переробки олійного насіння. Специфічні 

особливості для деяких типів сировини. 

4. Схема барабана і принцип роботи бичової шеретівки. 

 

Варіант 27 

1. Переваги і недоліки механізованих складів для насіння. 

2. З допомогою яких пристроїв чистять запилене повітря в цехах очищення 

насіння? 

3. Які адсорбційні властивості насіннєвої маси ви знаєте? 

4. За якими фракціями характеризується якість шеретування насіння? 

Поясніть їх вплив. 

 

Варіант 28 

1. Що таке ліпіди? На які групи вони поділяються в присутності лугу? 

Охарактеризуйте їх. 

2. Які ви знаєте типи процесів переробки насіння? Дайте характеристику 

механічному і хімічному процесам. 

3. Що таке фракціонування насіння? Для чого потрібен цей процес? 

4. Дайте характеристику центробіжним шеретівкам, опишіть їх переваги і 

недоліки. 

 

Варіант 29 

1. Дайте характеристику насінню бавовни? Особливості її складу. 

2. Ферментативні і хімічні процеси переробки насіння. 

3. Що таке мультициклони? Які тканинні фільтри ви знаєте? 

4. Характеристика рушанки та її склад. 

 

Варіант 30 

1. Чи потрібно калібрувати соняшникове насіння за розмірами? 

2. Класифікація насіння за вологістю. 

3. Переваги і недоліки сховищ елеваторного типу. 

4. Що відбувається з рушанкою на аспіраційній і контрольній війках. Які 

фракції отримують при цьому? 

 

Контрольна робота № 2 

Варіант 1 

1. Поясніть, з якою метою проводять волого-теплову обробку м’ятки? 

2. Способи обробки місцели. Як впливає присутність домішок на технологію 

обробки місцели? 

3. Перелічіть основні вимоги, які ставляться до розчинників для промислової 

екстракції. 
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Варіант 2 

1. Дайте характеристику процесу фільтрації місцели, типи фільтрів для 

фільтрації місцели. 

2. Які фактори впливають на швидкість екстракції? 

3. Перелічіть способи екстракції олії, охарактеризуйте їх, на яких 

екстракторах їх проводять? 

 

Варіант 3 

1. Технологія приготування мезги. Як ви розумієте явище 

«самопропарювання», позитивний чи негативний вплив воно має? Як ви 

гадаєте чому? 

2. Охарактеризуйте технологію двоступінчастої дистиляції. Для якої цілі її 

використовують? 

3. Фактори, які впливають на значення величини тиску в робочому просторі 

шнекового пресу. 

 

Варіант 4 

1. Як впливає температура і вологість мезги на роботу шнекового пресу? 

2. Дайте характеристику місцели, отриманої за різними методами екстракції.    

В чому їх подібність і відмінність? 

3. Охарактеризуйте процес триступінчатої дистиляції. 

 

Варіант 5 

1. Які розчинники використовують для екстракції олії? 

2. Основні показники якості екстракційної олії. 

3. Принцип отримання сирої пелюстки. 

 

Варіант 6 

1. Дайте характеристику шнековому інактиватору. З яких деталей він 

складається? 

2. Опишіть як проводять рафінацію олії. З якою метою проводять цю стадію? 

3. Перелічите основні вимоги, які ставлять до розчинників для промислової 

екстракції. 

 

Варіант 7 

1. Поясніть будову і принцип роботи чанної жаровні. 

2. Вертикальні екстрактори і метод занурення. Переваги і недоліки. Які ще 

способи екстракції вам відомі? 

3. Якими методами проводять відгонку розчинника з шроту? Опишіть метод в 

якому шрот обробляється у чанних випарювачах-тостерах.  

 

Варіант 8 

1. Які типи жаровень використовують для обробки м’ятки? Як їх особливості 

впливають на якість мезги? 

2. Принцип роботи і будова екстрактора фільтрекс. 
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3. Якими методами проводять відгонку розчинника з шроту? Опишіть метод в 

якому шрот обробляється у випарювачах шнекового типу.  

 

Варіант 9 

1. Поясніть, як влаштовані інактиватори і принцип їх роботи. Для чого їх 

використовують? 

2. Екстракція ступінчастим зрошенням. Переваги і недоліки. Які ще методи 

екстракції вам відомі? 

3. Якими методами проводять відгонку розчинника з шроту? Який з цих 

методів найуживаніший в нашій країні? Чому? Опишіть його. 

 

Варіант 10 

1. З яких періодів складається волого-теплова обробка м’ятки? Поясніть їх 

значення. 

2. Охарактеризуйте змішаний метод екстракції. 

3.  Яке обладнання використовують у промисловості для відгонки розчинника 

з шроту? Поясніть їх значення. 

 

Варіант 11 

1. Охарактеризуйте метод екстракції «ступінчасте зрошення». Переваги і 

недоліки. Які екстрактори працюють за цим принципом? 

2. Методи отримання олії пресовим методом, які процеси при цьому 

відбуваються? 

3. Як проводять підготовку до зберігання і зберігання шроту. 

 

Варіант 12 

1. Поясніть, які вимоги пред'являються до розчинників. 

2. Принцип роботи конденсаторів, водовіддільників, дефлегматорів. 

3. Охарактеризуйте шнекові і чанні жаровні. 

 

Варіант 13 

1. Поясніть, як пливає підготовка матеріалу до екстракції на її результати. 

2. Регенерація та рекуперація розчинника. Джерела втрат розчинників в 

екстракційному виробництві. 

3. Будова і принцип роботи екстракторів, які працюють за методом занурення. 

 

Варіант 14 

1. Які існують способи екстракції олії, охарактеризуйте їх. Які в них недоліки і 

переваги? 

2. Способи обробки місцели. Як впливає присутність домішок на технологію 

обробки місцели? 

3. Підготовка матеріалу до екстракції після форпресування жмиху. 
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Варіант 15 

1. Яке обладнання використовують для приготування мезги? Який з них 

застосовують для першого періоду волого-теплової обробки м’ятки, 

опишіть його. 

2. Дайте характеристику процесу фільтрації місцели, типи фільтрів для 

фільтрації місцели. 

3. Які способи екстракції олії вам відомі, охарактеризуйте їх. На якому 

обладнанні їх проводять? 

 

Варіант 16 

1. Охарактеризуйте технологію двоступінчастої дистиляції. Для якої цілі її 

використовують? 

2. Які розчинники використовують для екстракції олії? Їх недоліки. Які 

використовують в нашій країні? Чому? 

3. Принцип роботи стрічкового екстрактора. 

 

Варіант 17 

1. Опишіть змішаний метод екстракції олії. Охарактеризуйте його. 

2. Охарактеризуйте процес триступінчатої дистиляції  

3. Коли відбувається явище самопропарювання? Що таке вторинні структури і 

як вони впливають на процес відтискання олії? 

 

Варіант 18 

1. Будова і принцип роботи чанних жаровень. 

2. Основні показники якості екстракційної олії. 

3. Які фактори впливають на швидкість екстракції? 

 

Варіант 19 

1. Опишіть як проводять рафінацію олії. З якою метою проводять цю стадію? 

2. Охарактеризуйте апарати для волого-теплової обробки м'ятки. 

3. Вертикальні екстрактори і метод занурення. Недоліки і переваги. 

 

Варіант 20 

1. Теоретичні основи процесу приготування мезги, значення цього процесу 

для якості і виходу олії пресуванням. 

2. Якими методами проводять відгонку розчинника з шроту? Опишіть метод в 

якому шрот обробляється у чанних випарювачах-тостерах.  

3. Принцип роботи і будова екстрактора фільтрекс. 

 

Варіант 21 

1. Охарактеризуйте технологію двоступінчастої дистиляції. Для якої цілі її 

використовують? 

2. Які розчинники використовують для екстракції олії? Їх недоліки. Які 

використовують у нашій країні? Чому? 

3. Охарактеризуйте шнекові і чанні жаровні. 
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Варіант 22 

1. Опишіть змішаний метод екстракції олії. 

2. Охарактеризуйте процеси «холодного» і «гарячого» пресування. В чому їх 

особливості? 

3. Якими методами проводять відгонку розчинника з шроту? Опишіть метод в 

якому шрот обробляється у випарювачах шнекового типу.  

 

Варіант 23 

1. Якими методами проводять відгонку розчинника з шроту? Який з цих 

методів найуживаніший в нашій країні? Чому? Опишіть його. 

2. Дайте характеристику чанних жаровень і поясніть принцип їх роботи. 

3. Опишіть будову і принцип роботи екстракторів, які працюють методом 

занурення. 

 

Варіант 24 

1. Дайте характеристику шнековому пресу. Як його запустити для роботи.           

З яких деталей він складається. 

2. Яке обладнання використовують у промисловості для відгонки розчинника 

з шроту? Поясніть їх значення. 

3. Які вимоги до екстракційного матеріалу вам відомі? 

 

Варіант 25 

1. Опишіть як підготовлюють матеріал до екстракції після форпресування 

жмиху? 

2. Порівняйте пресовий і екстракційний методи добування олії. Який метод 

кращий? Чому? 

3. Як проводять підготовку до зберігання і зберігання шроту. 

 

Варіант 26 

1. Охарактеризуйте фактори, які впливають на значення величини тиску в 

робочому просторі шнекового пресу? 

2. Які розчинники можуть використовуватись для екстракції олії? В чому їх 

особливість? Які розчинники використовуються у промисловості? Чому? 

3. Способи обробки місцели. Як впливає присутність домішок, на технологію 

обробки місцели? 

 

Варіант 27 

1. Теоретичні основи процесу приготування мезги, значення цього процесу 

для якості і виходу олії пресуванням. 

2. Дайте характеристику процесу фільтрації місцели, типи фільтрів для 

фільтрації місцели. 

3. Дайте характеристику шнековому інактиватору. З яких деталей він 

складається? 
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Варіант 28 

1. Коли відбувається явище самопропарювання? Що таке вторинні структури і 

як вони впливають на процес відтискання олії? 

2. Охарактеризуйте основні вимоги до екстракційного матеріалу. В чому їх 

специфіка? 

3. Охарактеризуйте технологію двоступінчастої дистиляції. Для якої цілі її 

використовують? 

 

Варіант 29 

1. Яке обладнання використовують для приготування мезги? Який з них 

застосовують для першого періоду волого-теплової обробки м’ятки, 

опишіть його. 

2. Особливості процесів підготовки сировини до екстракції. 

3. Охарактеризуйте процес триступінчатої дистиляції. 

 

Варіант 30 

1. З яких періодів складається волого-теплова обробка м’ятки? Поясніть їх 

значення. 

2. Охарактеризуйте метод екстракції «ступінчасте зрошення». Які екстрактори 

працюють за цим принципом? 

3. Основні показники якості екстракційної олії. 
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