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НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИДАЛЕННЯ 

ВОСКОПОДІБНИХ РЕЧОВИН ІЗ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ  
 

Розглянуто можливість створення вдосконаленої технології виморожування соняшникової 

олії, а саме поліпшення технологічних стадій кристалізації воскоподібних речовин і фільтру-

вання суспензії за допомогою волокнистих фільтруючих матеріалів на основі полісульфону. 

Інтенсифікацію всіх технологічних стадій процесу виморожування здійснено за рахунок еле-

ктромагнітної обробки соняшникової олії, що йде за принципом прилипання негативно заря-

джених частинок воскоподібних речовин до позитивно заряджених волокон полімерного 

фільтрматеріалу. Таке впровадження відкриває шляхи до скорочення тривалості кристаліза-

ції воскоподібних речовин, спрощення процесу фільтрування суспензії та дозволяє отримати 

олію вищого ґатунку. Розроблено технологічну схему та фільтрапарат для вилучення воско-

подібних речовин. Ефективність видалення воскоподібних речовин підтверджено методом 

високотемпературної газорідинної хроматографії. 

Ключові слова: соняшникова олія, виморожування, кристалізація, фільтрування, 

електромагнітне поле, хроматографія. 

 

Вступ. Розробка нового підходу до вирішення проблеми вилучення 

воскоподібних речовин із олії постає перед багатьма вченими [1–8]. Вра-

ховуючи складнощі, що постають в процесі виморожування олії необ-

хідним є питання не тільки отримання високоякісного конкурентоспро-

можного продукту, призначеного для безпосереднього вживання в їжу, 

але і забезпечення раціональних технологічних режимів подальшої пере-

робки соняшникової олії. 
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Будь-які технології, засновані на тих чи інших принципах, мають 

певні межі вдосконалення. У зв’язку з цим виникає необхідність розроб-

ки та вдосконалення технологій, заснованих на нових, нетрадиційних, 

фізичних принципах та їх комплексне застосування на різних стадіях 

олієжирового виробництва. Одним з таких нових підходів є використан-

ня електрофізичних та електромагнітних методів впливу на органічні ре-

човини і матеріали [7, 8].  

Постановка проблеми та методи її вирішення. Оскільки техно-

логія видалення воскоподібних речовин із соняшникової олії характери-

зується значною тривалістю процесу кристалізації, низькою продуктив-

ністю в процесі фільтрування, необхідністю використання допоміжних 

матеріалів, труднощами очищення фільтруючої перегородки від осаду, 

великими енерговитратами, недостатнім ступенем виведення воскоподі-

бних речовин і утворенням значної кількості олієвмісних відходів, тому 

задача щодо необхідності її вдосконалення є актуальною. 

Поставлена задача вирішується за рахунок удосконалення стадії 

кристалізації та фільтрування суспензії олія-воскоподібні речовини, що 

забезпечує отримання соняшникової олії високої якості та зниження ви-

трат допоміжних речовин і тривалості технологічного процесу. 

Створення вдосконаленої технології видалення воскоподібних 

речовин із соняшникової олії. Першим етапом створення удосконале-

ної технології виморожування соняшникової олії є інтенсифікація крис-

талізації воскоподібних речовин, яка заснована на інтенсивному охоло-

дженні олії із застосуванням електромагнітної обробки. Процес кристалі-

зації воскоподібних речовин в соняшниковій олії під впливом електрома-

гнітного поля вивчено за допомогою фотометричного методу. Дослі-

дження проводили на приладі КФК-2 при довжині хвилі λ = 440 нм в кю-

веті 10 мм. За результатами випробувань встановлено, що ефективний 

час електромагнітної обробки суспензії становить 2 секунди при напру-

женості електромагнітного поля 1,9 ∙ 105 А/м і магнітній індукції 0,25 Тл. 

Найкращий температурний режим електромагнітної обробки ста-

новить 40 – 45 ºС, що підтверджує дані про залежність сумарної поляр-

ності воскоподібних речовин від температури.  
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Охолодження олії від температури 95–105 °С до 12–15 °С здійсню-

вали за 60 – 80 хв. без електромагнітної обробки та за 40–60 хв. після 

електромагнітної обробки.  

Такий темп охолодження сприяє утворенню дрібних кристалів вос-

коподібних речовин, які неможливо вловлювати під час фільтрування. 

Але використання волокнистих фільтруючих матеріалів на основі полі-

сульфону дає змогу видаляти з олії не тільки воскоподібні речовини, але 

й інші супутні речовини без використання додаткових матеріалів.  

Наявність електричного заряду на волокнах полімерних фільтр-

матеріалів відкриває широкі можливості для їх ефективного використан-

ня в технології виморожування, оскільки фільтрування йде за принципом 

прилипання негативно заряджених частинок воскоподібних речовин до 

позитивно заряджених волокон фільтрматеріалу. В результаті проведе-

них досліджень встановлено, що при кристалізації воскоподібні речови-

ни набувають електростатичного заряду, який сприяє поліпшенню про-

цесу фільтрування.  

Суттєва відмінність волокнистих фільтрматеріалів перед традицій-

ними полягає в тому, що їх можна використовувати відразу не створюю-

чи намивного фільтруючого шару, що призводить до зменшення часу та 

циклу фільтрації.  

Оскільки встановлено позитивний ефект від використання електро-

магнітної обробки на підвищення ефективності технологічних стадій 

кристалізації та фільтрування в технології виморожування соняшникової 

олії, то було розроблено удосконалену технологію очищення соняшнико-

вої олії від воскоподібних речовин з використанням електромагнітного 

поля, що представлена на рис. 1 Для цього було розроблено конструкцію 

фільтрувального апарату ФОРМ КТЖ-П, який виконано у вигляді мета-

левого подвійного циліндру, усередині якого встановлено перфорований 

металевий фільтр-елемент, на який зверху вдягнено волокнисту фільт-

руючу тканину. Для входу і виходу олії та воскоподібного продукту ви-

користовуються патрубки діаметром 57 мм, а також два патрубки для 

входу пари та виходу конденсату діаметром 1\2". 

В просторі між циліндрами подається пара, яка нагріває фільтр для 

створення умов виплавлення воскоподібного осаду, що відбувається в 
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атмосфері гарячого повітря. Тобто пара не контактує з воскоподібним 

продуктом, що дозволяє запобігти його псуванню та обводненню. 

 
 
Рис. 1. Технологічна схема удосконаленої технології виморожування 

соняшникової олії 
 

Нова технологія дозволяє поліпшити якість олії (таблиця 1), техніко-

економічні показники та отримати воскоподібні речовини, як самостій-

ний товарний продукт.  

 

Таблиця 1.  Показники соняшникової олії після фільтрування 

Показники 
Соняшникова 
 олія до  філь-

трування 

Соняшникова олія пі-
сля  фільтрування че-

рез бавовняні 
фільтрматеріали  

Соняшникова олія піс-
ля  фільтрування через 
волокнисті фільтрмате-

ріали  
Кислотне число, 

мг КОН/г 
0,23 0,23 0,14 

Пероксидне число, 
½ О ммоль/кг 

6,5 6,5 3,5 

Колірне число, мг J2 15 15 5 

Масова частка вологи та 
летких речовин, % 

0,24 0,24 0,12 
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Підтвердження ефективності нової технології виморожування со-

няшникової олії з використанням обробки суспензії в електромагнітному 

полі в порівнянні з традиційною технологією виморожування визначали за 

допомогою високотемпературної газорідинної хроматографії. Воскоподібні 

речовини вилучали з соняшникової олії за допомогою колонкової хроматог-

рафії з використанням набивних колонок із силікагелем. Визначали воско-

подібні речовини методом капілярної газової хроматографії з внутрішнім 

стандартом (гексатриоктаном), який завчасно додавали до рослинної олії. 

Склад підготовлених проб досліджували методом високотемпературної 

газорідинної хроматографії (ГРХ). Для обробки експериментальних да-

них застосовано програмні пакети Galaxie, Agilent Technologies 

Chemstation, Microsoft Оffice Excel. Хроматографічне визначення воско-

подібних речовин проведено на газовому хроматографі CP 3800 вироб-

ництва фірми Varian. Детектор полум’яно-іонізаційний (ПІД): темпера-

тура – 420 °С; потік водню – 30 мл/хв; потік повітря – 350 мл/хв; допо-

міжний потік – 20 мл/хв; допоміжний газ-носій – азот. Об’єм введеної 

проби – 1,5–3,0 мкл. Капілярна колонка VF-5HT з нерухомою неполяр-

ною фазою – (5%–феніл)-диметилполісилоксаном: довжина 15 м, діаметр 

0,32 мм, товщина плівки 0,1 мкм, високотемпературна (максимальна те-

мпература – 400 °С). Інжекційна система з діленням потоку (split): тем-

пература – 410 °С; коефіцієнт ділення потоку (split ratio) – 1:100. Резуль-

тати визначення воскоподібних речовин методом газової хроматографії 

представлено на рис. 2 – 4. 

 
Рис. 2. Хроматограма рафінованої невимороженої  

соняшникової олії (вміст воскоподібних речовин – 678,7 мг/кг) 
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Рис. 3. Хроматограма рафінованої вимороженої соняшникової олії за 

традиційною технологією (вміст воскоподібних речовин – 126,3 мг/кг) 

 

 
Рис. 4. Хроматограма рафінованої вимороженої соняшникової олії за но-

вою технологією з використанням електромагнітного поля  
(вміст воскоподібних речовин – 67,6 мг/кг) 

 

Нова технологія вилучення воскоподібних речовин (рис. 2–4) із со-

няшникової олії з використанням обробки суспензії в електромагніт-

ному полі набагато ефективніше видаляє воскоподібні речовини із олії.  

Висновки. На основі науково-практичного обґрунтування резуль-

татів, отриманих в лабораторних і промислових умовах, можна зробити 

висновок, що реалізація технології виморожування соняшникової олії із 

застосуванням електромагнітного поля дозволяє не тільки повністю ви-

вести воскоподібні речовини, але й отримати соняшникову олію вищого 

ґатунку.  
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Обробка суспензії в електромагнітному полі сприяє покрашенню, 

як процесу кристалізації воскоподібних речовин, так і процесу фільтру-

вання утвореної суспензії. Ефективність нової технології підтверджено 

методом газової хроматографії. 
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