
Ольга ТОКАРЕНКО 

Тема уроку 41, 42: Устаткування підприємств олієжирової 

промисловості 
Мета: Оволодіди знаннями щодо устаткування підприємств олієжирової 

промисловості. 

Хід уроку 

Очищення масел від супутніх речовин одержало назву рафінація. При 

проведенні рафінації необхідно не тільки вилучити небажані, але й зберегти всі 

цінні речовини, що містяться в жирі, не допустити їх втрат та розкладання. 

Технологічну схему рафінації олії наведено на рис.1. 

 
Рис. 1 - Технологічна схема рафінації олії: 

Сучасні методи рафінації жирів та масел підрозділяють на фізичні 

(відстоювання, центрифугування, фільтрування), хімічні (гідратація, лужна 

рафінація) та фізико-хімічні (адсорбційна рафінація, дезодорація). Вибір методу 

рафінації залежить від складу та кількості домішок, їх властивостей та 

призначення олії. 

У більшості випадків для повного очищення олії застосовують поєднання 

декількох засобів. 

Вилучення з олії твердих домішок: часток мезги, шроту та макухи - 

відстоювання - проводиться на механізованих гущепастках - відстійниках за 

допомогою осаджувальних центрифуг безперервної дії, а також фільтруванням 

на рамкових фільтрпресах. Ефективним методом очищення олії від зважених 

домішок та води є центрифугування. 

Рафінована соняшникова олія проходить довгий шлях очистки і 

складається з наступних етапів: механічна очистка, гідратація, нейтралізація, 

відбілювання, виморожування, дезодорація і азотування. 

Гідратація – це процес очищення олії водою (70⁰С), яка пропускається в 

розпорошеному стані через розігріту до 60⁰С олію. 
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Нейтралізація полягає у видаленні вільних жирних кислот, щоб у процесі 

смаження олія не набувала неприємного запаху. 

Наступним етапом рафінації є процес відбілювання, обробка олії 

адсорбентом органічного походження (спеціальною глиною), в результаті якого 

відбувається поглинання барвних пігментів, наявність окремих барвних сполук 

загрожує окисленню та передчасному псуванню готового продукту. 

Виморожування – це процес охолодження олії, в результаті якого 

воскоподібні сполуки, що присутні в олії затвердівають і їх видаляють з олії 

шляхом фільтрування. Процес обробки олії гарячою сухою парою при 

температурі 170 – 230⁰С називається дезодорацією. 

В процесі дезодорації олія позбувається шкідливих хлорорганічних 

пестицидів та ароматичних речовин, які також призводять до окислення 

продукту. 

Останнім етапом рафінації є процес азотування – подача азоту в процесі 

фасування. Насичення олії азотом дає можливість збільшити її термін 

придатності без додавання консервантів та створює в пляшці поверх олії азотну 

подушку, що не дозволяє олії поглинати кисень, тобто окислюватись та 

деформувати пляшку. 

Рафінована олія ідеально підходить для смаження та випікання, вона не 

змінює смак та аромат при приготуванні продуктів, не піниться, не димить. При 

всьому у рафінованій олії залишається в достатній кількості вітамін Е, який є 

стійким до дії високих температур. 
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