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Тема уроку 33, 34: Устаткування підприємств олієжирової 

промисловості 
Мета: Оволодіди знаннями щодо устаткування підприємств олієжирової 

промисловості 

Хід уроку 

Олійно-жирова промисловість – це складна галузь харчової індустрії, що 

складається з взаємопов’язаних виробництв олії, жирів, харчового масла, 

маргарину та реалізації продукції. Олійно-жирова промисловість у якості 

вихідної сировини використовує насіння маслічних культур – соняшнику,  

льону, бавовнику, сої, гірчиці, арахісу, рапсу, коноплі тощо. У їх насінні 

міститься в середньому 35-40, в найкращих сортах – понад 50 % олії. Макуха і 

шпрот більшості з них має 30-35 % білкових речовин і до 10 % олії (жирів), що 

робить їх високоцінним концентрованим кормом. Більшість олійних культур є 

медоносами. 

Рослинні жири в структурі спожитих людиною становлять близько 20 %. 

Україна повністю задовольняє свої потреби в олії та маргарині, технічних оліях, 

майонезі, господарському милі, оліфі, стеарині, гліцерині тощо. Науково 

обґрунтовано, що за рік людина повинна споживати 9 кг. олії, а в Україні 

споживається понад 11 кг.; у США – близько 23 кг., в тому числі маргарину 13-

14 кг., а в Україні маргарину на душу населення припадає 5 кг. при нормі 5-7 кг. 

Розвиток олійного виробництва суттєво впливає на розширення посівів 

олійних культур у сільському господарстві, підвищення їх врожайності, 

збільшення жирності насіння. Готова продукція галузі – олія – надходить до 

торговельної мережі для задоволення попиту населення, а також є важливим 

напівфабрикатом – обов’язковим компонентом при виготовлені широкого 

асортименту  предметів споживання – маргарину, майонезу, мила, стеаринових 

свіч, оліфи, парфумів. 

Отже, важливе значення для олійно-жирової промисловості мають об’єми 

вирощеної сировини. 

Головна олійна культура в Україні – соняшник, який дає найбільший вихід 

олії з 1 га. (понад 6 ц.); вона відзначається високими смаковими якостями, 

використовується в їжу в натуральному вигляді, йде на приготування маргарину. 

За смаковими якостями соняшникова олія поступається лише арахісовій. 

Соняшник – теплолюбна і посухостійка культура; його вегетація починається 

при температурі 6-80С, у період цвітіння добре розвивається при температурі 

понад 25 0. Вегетаційний період триває 100-200 днів із сумами активних 

температур 2200-23000. 

Кращими ґрунтами для соняшнику є типові чорноземи, темно-каштанові, 

сірі лісові суглинки та перегнійно-карбонатні. Отже, найсприятливіші умови для 

вирощування соняшнику в степовій і частково лісостеповій природних зонах. Це 

– найрентабельніша культура українського землеробства. Найбільші посіви 

соняшника в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській та 

Харківській областях. 

Соя – друга білково-олійна культура, що містить 20-28 % олії, яка за якістю 

не поступається соняшниковій; застосовується для харчових і технічних цілей, 
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використовується в кондитерській і хлібопекарній промисловості, а шрот і 

макуха ідуть на годівлю худобі. Це тепло- і вологолюбна рослина, якій потрібно 

до 200 днів вегетаційного періоду, супіщані й суглинкові чорноземи. Вона є 

відносно новою культурою для України, її вирощують в західному лісостепу, 

переважно в Черкаській і Вінницькій областях. Урожайність сої невисока – 10-15 

ц./га. 

Рицина – високоолійна (53 %) культура, її невисихаюча олія є 

високоякісним мастильним матеріалом. Очищена олія (касторова) 

застосовується в медицині. Макуху використовують для виробництва клею і 

отруйних препаратів. Це теплолюбна і вибаглива до ґрунтів культура найкраще 

росте на чорноземах. Основні посіви розміщені в Миколаївській, Херсонській, 

Запорізькій і Дніпропетровській областях. 

У південних областях зустрічаються посіву арахісу і кунжуту, на 

південному заході – маку олійного, базиліку. З ефіроолійних вирощують 

коріандр (Кіровоградська, Миколаївська, Запорізька області, Поділля), аніс і 

кмин (Хмельницька і Львівська області), лаванду (Крим), м’яту (Чернігівщина і 

Черкащина), шавлію мускатну (АР Крим та Одеська область), троянду (АР Крим 

та південно-західні області), герань (причорноморські райони), фенхель 

(Чернівецька область). Продукція ефіроолійних культур частково має 

продовольче значення (приправи, спеції, настійки тощо). 

Серед основної продукції виділяють: олія соняшникова (різних сортів та 

видів); олія соєва (різних сортів та видів); олія ріпакова (різних сортів та видів); 

промислової олійно-жирової продукції (оліфи); жири (різних сортів); масла 

(продовольчі та промислові). Допоміжна продукція – маргарини, майонези, 

мила, шампуні, мастильні засоби та інші. 

В основі функціонування олійних комбінатів лежать зв’язки по сировині і 

відходах. Існує проблема стійкості і компактності сировинних зон. Раціональний 

радіус перевезення сировини – 50 км., реальний – 225-240 км., він залежить від 

концентрації посівів (від 5 до 15 %). 
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