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ВСТУП

О лієжирова галузь України займає передове місце у структу-
рі харчової промисловості України і є потужним промисловим комп-
лексом, головна мета якого – переробка української олійної сировини, 
виробництво олій і різноманітних олієжирових продуктів, що одер-
жують способом подальшої переробки олій.

Проведення технічного переозброєння виробничих процесів, за-
провадження нового технологічного обладнання і будівництва нових 
виробничих потужностей, які на сьогодні становлять з переробки 
19,5 млн т олійної сировини на рік, дало змогу здійснити переробку 
насіння соняшнику на вітчизняних потужностях, забезпечити вну-
трішні потреби в олії соняшникової та її експорт.

Виробництво основних олійних у 2016 р. становило 19025,6 тис. т, 
зокрема соняшнику – 13604,5; сої – 4279,4; ріпаку – 1142, а у 2017 р. 
виробництво олії вперше перевищило 6 млн т на рік.

Виробництво олій відбувається в два етапи (пресовий і екстрак-
ційний) з єдиною метою – вилучити із насіння максимальну кількість 
харчової олії, тому процес на другому етапі проводять за жорстких 
технологічних режимів, що призводить до погіршення якості олії та 
шроту.

У більшості сучасних технологій екстрагування олії використову-
ють неполярні розчинники, зокрема гексан. Купажування пресових та 
екстракційних олій під час виробництва спричинило появу у харчовій 
олії залишкових кількостей розчинника та поліароматичних вуглевод-
нів. Це зумовило появу інтересу до використання в технології екстра-
гування етилового спирту.

Варто зауважити, що в межах спиртової екстракції особливо ефек-
тивно може бути розвʼязана проблема одержання харчового білка з 
насіння соняшнику, а також природного рослинного антиоксиданту. 
Антиоксидантний потенціал соняшникового шроту визначається пе-
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