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Змістовий модуль № 1 

 

Тема 1. Сучасний стан олієжирової галузі в світі та на Україні. 

 

1.1 Сировинна база олієвидобувної промисловості.  

1.2 Олійна сировина, її класифікація, характеристика, хімічний склад. 

 

Практичні завдання 

Облік сировини, готової продукції у виробництві. Баланс теоретичних виходів 

продукції. 

 

Тема 2.  Біохімічні основи та сучасні технології зберігання насіння олійних 

культур. 

  

Лабораторні завдання 

Засвоєння методики відбору та обмеження проб в технохімконтролі якості 

сировини, готової продукції, допоміжних матеріалів. 

 

Тема 3. Теоретичні основи та технологія підготовчих процесів до 

переробки насіння олійних культур 

 

3.1 Очищення від домішок.  

3.2 Кондиціювання за вологістю. 

3.3 Обрушування, сепарування рушанки.  

3.4 Подрібнення ядра, волого-теплова обробка м’ятки.  

3.5 Складання матеріальних та теплових балансів. 

 

Практичні завдання 

Технологічні схеми очищення олійного насіння від домішок. Основне та 

допоміжне обладнання в технології очищення. Розрахунки сит, основні 

методики. 

  

Лабораторні завдання 

Визначення масової долі сміттєвих домішок. Визначення кислотного числа олії 

в насінні. 

 

Завдання на самостійну роботу 

Технологія кондиціювання насіння по вологості. Теоретичні основи процесу 

сушки. Особливості технологій сушки олійних культур, апаратурне 

оформлення процесу сушки. 
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Теоретичні основи процесу обрушування насіння. Технологія обрушування, 

апаратурне оформлення процесу. Особливості технологій обрушування насіння 

олійних культур. Технологія сепарування рушанки. 

 

Тема 4.  Теоретичні основи та технологія пресування. 

 

4.1 Структурно-механічні властивості матеріалу при пресуванні. 

4.2 Біохімічні зміни в матеріалі при пресуванні.  

4.3 Технологія пресування.  

4.4 Особливості конструкцій шнекових пресів. 

 

Практичні завдання 

Основне та допоміжне обладнання в технології пресування.  

Складання матеріальних та теплових балансів. 

 

Лабораторні завдання 

Аналіз рушанки. Визначення якості подрібнення ядра насіння соняшника. 

Аналіз ядра насіння соняшника. 

 

Завдання на самостійну роботу 

Теоретичні основи процесу подрібнення. Механічні властивості оболонки 

насіння та ядра. Технологія подрібнення, апаратурне оформлення процесу. 

Технологія підготовки процесів до видалення олії методом пресування. 

Теплофізичні основи кондиціювання м’ятки, ядра насіння. Типи жаріння, 

режими волого-теплової обробки. Біохімічні зміни в матеріалі при жарінні. 

.  

Змістовий модуль №2 

 

Тема 5. Теоретичні основи та технологія вилучення олії методом 

екстрагування 

 

5.1 Теоретичні основи процесу екстракції.  

5.2 Кінетика процесу.  

5.3 Методи та способи екстракції  

5.4 Типи екстракторів. 

5.6 Технологія рекуперації та регенерації розчинника в екстракційному 

виробництві.  

5.7 Складання матеріальних та теплових балансів. 

 

Практичні завдання 

Технологічні схеми екстрагування олії. 
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Складання матеріальних та теплових балансів екстракційних установок. 

 

Лабораторні завдання 

Вилучення олії з насіння в апаратах Сокслета та Зайченко. 

 

Завдання на самостійну роботу 

 

Теоретичні основи процесу дистиляції та технологія переробки місцели. 

Складання матеріальних та теплових балансів. 

Теоретичні основи процесу випарювання розчинника та технологія обробки 

шроту. Складання матеріальних та теплових балансів. 

 

Тема 6. Теоретичні основи процесу розділення суспензії 

 

6.1 Технологія первинного очищення рослинної олії. 

6.2 Перспективні технології одержання олії з насіння з використанням 

ферментів. 

 

Завдання на самостійну роботу 

 

Технологія одержання харчових рослинних білків. 

Сучасні технологічні схеми виробництва харчових концентратів та ізолятів з 

насіння сої.  

Перспективні технології одержання рослинних білкових продуктів з насіння 

соняшника. 
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