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Тема уроку 39, 40: Устаткування підприємств олієжирової 

промисловості 
Мета: Оволодіди знаннями щодо устаткування підприємств олієжирової 

промисловості 

Хід уроку 

Пресовим способом неможливо досягти повного знежирення мезги. Повне 

вилучення олії можливе тільки екстракційним способом, схему якого наведено 

на рис. 1. 

 
Рис. 1 - Технологічна схема виробництва олії екстрагуванням: 

Форпресову макуху перед надходженням на екстракцію піддають обробці з 

метою надання їй структури крупки, гранул або пелюстків, які забезпечують 

максимальне вилучення олії розчинниками. Оброблюють форпресову макуху в 

такій послідовності: спочатку грубе подрібнення макухи, потім друге, більш 

тонке подрібнення на вальцьових та інших дробарках, що дають крупку макуху. 

Перед отриманням пелюстки крупку зволожують і підігрівають для підвищення 

пластичності, потім крупка надходить до плющильної вальцівки, на якій 

одержують макухову пелюстку товщиною 0,25...0,5 мм. Одержання пелюстки 

можливе також (за прямою екстракцією) з кондиційованого насіння, наприклад, 

сої, яке спрямовується на екстракцію у вигляді так званої "сирої" пелюстки. 

Як розчинник для екстракції олії застосовують бензин марок А та Б (ТУ-38 

№101303-72) і гексан. Бензин і гексан хімічно інертні і не піддають корозії 

апарати, але вони пожежо- та вибухово-небезпечні і токсичні, тому робота 

екстракційних цехів сурово регламентується відповідними нормами та 

правилами. 

Екстракцію рослинної олії частіше за все ведуть способом занурювання 

матеріалу. При екстракції занурюванням вилучення олії із олієматеріалу 

здійснюється проходження його через розчинник в умовах протитечії, при якому 

розчинник і екстрагуємий матеріал безперервно пересувається відносно один 

одного. 

Перевага екстракції занурюванням заключається у високій швидкості 

екстракції та незначній тривалості процесу знежирювання, простоті конструкції 

екстракційного апарату, високому коефіцієнтові використання його 
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геометричного об'єму (до 98%). При цьому способі екстракції виключена 

можливість утворення в апаратах вибухово небезпечних сумішей повітря та 

розчинника. 

При екстракції ступеневим зрощенням безперервно переміщується тільки 

розчинник, а матеріал, який екстрагують, залишається в спокої в одній і тій же 

ємкості, яка переміщується (ковші, камери, тощо), або на рухомій стрічці. 

По завершенні екстракції отримують два продукти: шрот (знежирена макуха 

із великим вмістом розчинника) та місцела (суміш олії та розчинника). 

Місцела, що виходить з екстрактора, містить від 10 до 30 % олії. Доки 

концентрація місцели значна, відгонка розчинника зводиться до звичайного 

процесу випарювання. Для прискорення процесу та зменшення температури 

застосовують відгонку розчинника під вакуумом. 

Шрот, що входить із екстрактора, містить від 20 до 30% розчинника, який 

виводиться нагріванням в апаратах-виварювачах (тостерах). За допомогою 

гострої пари. При цьому досягається оптимальна денатурація білків та 

інактивація токсичних, небажаних речовин. Шрот, який направляють на 

збереження, повинен мати вологість в межах 8,5..,9 %, а його температура не 

повинна перевищувати 4 °С, Вміст розчинника в шроті не повинен бути вище 

0,1%, вміст феродомішок - не більше 0,01%. Оскільки шрот використовують для 

годівлі свійських тварин, ці параметри суворо витримуються. 

Розчинник, що виводиться із місцели та шроту, регенерується конденсацією 

з парою сумішей в теплообмінниках-конденсаторах. 
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