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Тема уроку 37, 38: Устаткування підприємств олієжирової 

промисловості 
Мета: Оволодіди знаннями щодо устаткування підприємств олієжирової 

промисловості 

Хід уроку 

Основним способом переробки насіння соняшнику на великих промислових 

підприємствах є екстракційний, за яким олію добувають методом механічного 

тиску з подальшою екстракцією розчинником. Рослинна олія має різностороннє 

призначення. Виробляються харчові і технічні рослинні олії. Харчові рослинні 

олії використовуються населенням безпосередньо в їжу, а також для 

виробництва жирів, маргаринової продукції, майонезу і ін. Технічні рослинні 

олії застосовуються для виробництва мила, миючих засобів, оліф, лаків, фарб, 

жирних кислот, гліцерину і широко використовуються при виробництві 

фармацевтичної та косметичної продукції. 

Відходами виробництва рослинної олії є шрот, макуха, лузга і лушпайка. 

Шрот і макуха є сировиною для виробництва харчового білка і 

застосовується в комбікормовій промисловості. Лузга і лушпайка 

використовуються гідролізною промисловістю й у сільському господарстві. 

Сировиною для виробництва рослинної олії є насіння соняшника, льону, 

озимого рапсу, арахісу, гірчиці, рицини, сої, маку та ін. культур. 

Виробництво рослинних олій складається з великого числа операцій, у ході 

яких в олійній сировині протікає складні фізико-хімічні процеси, а саме: 

1. Очищення і зберігання насіння. Насіння, що надходять на зберігання, 

містять органічні і мінеральні домішки. Ці домішки необхідно відокремити від 

насінь олійних культур, оскільки вони зменшують вихід олії, можуть додавати 

олії специфічний присмак, прискорюють знос робочих органів і створюють 

багато пилу в робочих приміщеннях. 

Домішки відокремлюють у два прийоми:  

 перше очищення виробляється перед сушінням при прийомі насінь на 

зберігання;  

 друге очищення – виробниче – виробляється безпосередньо перед 

переробкою у виробничому корпусі. 

Для відділення домішок використовують їхні відмінні риси: 

 розміри насінь і домішок; 

 форми поверхні насінь і домішок; 

 аеродинамічні властивості насіння і домішок (в аспіраційних машинах). 

Відділення домішок від насінь, що відрізняються від них розмірами і 

формою проводять на ситових сепараторах, із плоскими і барабанними ситами. 

2. Механізація підготовки насіння до переробки. Семена олійних культур, що 

надходять, на переробку зі зберігання при необхідності очищають на ситових 

сепараторах і аеродинамічних установках. 

3. Подрібнення насіння. Запаси олії в тканинах олійних насінь розподілені 

нерівномірно, головна частина зосереджена в ядрі насіння – у зародку 

ендоспермі, плодова і насінна оболонки містять невелику кількість олії. У зв'язку 

з цим виникла необхідність максимально відокремити ядро від оболонки. Процес 
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відділення оболонки від ядра називається обрушенням. Процес відділення 

оболонки від ядра складається з двох самостійних операцій: обрушення і 

відділення оболонки від ядра (віяння, сепарація). У сучасних машинах, що 

обрушують, використовується динамічна дія на насіння, тому що воно є 

найбільш ефективним. 

Використовують зусилля стиску і зрізу (зрушення). Машини, що 

обрушують, класифікують:  

 зі сталевим або чавунним робочим органом, що працює за принципом 

багаторазового або одноразового удару насінь об металеву поверхню 

(декові), бильні і відцентрові насінєрушки;  

 машини зі сталевими робочими органами, що ріжуть, (дискові, ножові і 

вальцеві лущильні машини). 

Якість обрушення насіння – рушанки характеризується змістом у ній 

небажаних фракцій – цілого насіння і частково недорушеного насіння («цілих» 

або «недоруш»), зруйнованого ядра (січка) і олійного пилу. Присутність у 

рушанкі недовалячи: воно збільшує зміст лузги в ядрі. Також небажана 

присутність у рушанки січки й олійного пилу. Січка легко віддає олію луззі 

навіть при короткочасному контакті. Олійний пил цілком не відокремлюється 

від лузги, що іде з виробництва, і втрати олії в луззі збільшуються. 

4. Обсмаження (жаріння). Під час смаження відбувається розривання 

зав’язків між краплинками олії та м’якоттю. При цьому активно проводиться 

зволоження подрібненого насіння - м'ятки. Зволоження потрібно для того, щоб 

замінити краплини олії в суміші подрібненого насіння (для якісного віддалення 

олії). 

5. Пресування. Проводиться в спеціальних шнекових прес-машинах за 

рахунок зменшення кроку між валками. В результаті отримують два продукти 

олійної промисловості: власне сама олія та макуха. 
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