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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Олійножирова галузь України спирається на досить 
обмежений асортимент олійної сировини, яка, в основному, представлена 
монокультурою соняшником і в невеликій кількості соєю, ріпаком, льоном і 
кукурудзою. Дуже важливою в умовах глобальних та локальних змін клімату є 
необхідність вирощування нетрадиційних олійних культур, здатних адекватно 
реагувати на зміну погодних умов. За думкою фахівців, найдоцільнішим є 
впровадження такої культури як сафлор. Він адаптований до екстремальних умов, 
тому що є надзвичайно посухостійким, може вирощуватись на засолених грунтах, 
легко переносить заморозки від -3 до -5°С і може використовуватись на 
забруднених грунтах без гербіцидів.  

Масштабні біохімічні дослідження останніх десятиліть (в основному, 
закордонних) виявили, що сафлор завдяки значному вмісту есенціальної 
лінолевої кислоти здатний не тільки забезпечити населення поживною 
рослинною олією, але і має велику перспективу комплексного використання як 
харчової, косметичної, лікарської, кормової та технічної (біоенергетичної) 
культури.  

Доречно відмітити, що у оболонці насіння сафлору містяться дубильні та 
речовини алкалоїдного характеру, які обумовлюють гіркуватий присмак та 
підвищену забарвленість сафлорової олії у випадку переробки необрушеного 
насіння. Тому переважна кількість сафлорової олії використовується на 
технічні цілі (наприклад, під час виготовлення високоякісних оліф), де 
органолептичні властивості не мають вирішального значення. 

Найважливішою особливістю сафлорового насіння як олійної сировини є 
його специфічна будова, а саме оболонка дуже щільно прилягає до ядра 
(практично без повітряного зазору). З цієї причини зріле насіння відрізняється 
високою механічною міцністю і потребує великих зусиль для обрушування.  

Зважаючи на зазначене вище, для південних областей України з їх 
різкоконтинентальним кліматом і спекотним посушливим літом сафлор 
представляє особливий інтерес. Наукові дослідження відносно вітчизняних 
сортів сафлору стосуються в основному селекції та генетики, інші дослідження 
практично не проводяться.  

Тому серед фахівців олійножирової галузі України досі не сформувалось 
позитивне ставлення до сафлору, саме з-за браку інформації щодо особливостей 
переробки насіння сафлору, зокрема можливостей його обрушування.  

Таким чином, розробка науково обґрунтованої технології обрушування 
насіння сафлору щодо видобування харчової рослинної олії є актуальним 
науковим завданням, яке вирішується в дисертаційній роботі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано на кафедрі технології жирів та продуктів бродіння 
Національного технічного університету "Харківського політехнічного інституту" 
в рамках держбюджетної науково-дослідної роботи "Наукове обґрунтування та 
удосконалення методів видобування і переробки жирів, одержання продуктів 
бродіння, напоїв та виноробства" (ДР № 0116U000880), а також у відповідності з 
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угодою № 46/1002012 про творчу науково-технічну співдружність між 
Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" та 
Харківським національним аграрним університетом ім. В. В. Докучаєва, в якому 
здобувач була відповідальним виконавцем окремих етапів. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є створення 

науково обґрунтованої технології обрушування насіння сафлору для отримання 

пресової олії харчового призначення. 

Для досягнення поставленої мети вирішено наступні задачі: 

– виконати системний аналіз науково-технічної інформації і сформулювати 

робочу гіпотезу щодо можливості удосконалення обрушування насіння сафлору 

шляхом здійснення його за мінусових температур; 

– визначити технологічні властивості та фізико-механічні показники 

насіння сафлору сорту Лагідний; 

– експериментально та за допомогою апроксимаційного моделювання 

визначити ефективні технологічні параметри обрушування насіння сафлору: 

температуру попереднього охолодження, вологість та частоту обертання 

насіннєрушки; 

– дослідити особливості жирнокислотного, ацилгліцеринового, 

стеринового та вітамінного складу олії сафлорової холодного пресування; 

– визначити окиснювальну стабільність олії сафлорової холодного 

пресування та шляхи її підвищення, оцінити її органолептичні показники; 

– запропонувати удосконалену схему технологічних процесів переробки 

насіння сафлору і проект технічних умов. 

Об'єкт дослідження – технологія обрушування насіння сафлору для 

вилучення олії методом пресування.   

Предмет дослідження – насіння сафлору вітчизняних сортів; технологічні, 

фізико-хімічні та структурно-механічні властивості насіння; технологічні 

параметри обрушування насіння; структурні, фізико-хімічні показники олії 

сафлорової холодного пресування.  

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач застосовано 

комплексний підхід щодо методів дослідження. Фізико-хімічні, технологічні та 

структурно-механічні показники насіння сафлору виконано за 

загальноприйнятими у олійно-жировій галузі методиками згідно стандартів ДСТУ 

та ISO. Міцність насіння визначено на динамометричній установці. Структурні 

показники сафлорової олії визначено із залученням сучасних інструментальних 

методів: жирнокислотний та ацилгліцериновий проаналізовано із застосуванням 

газового хроматографу Shimadzy (Японія); склад стеринової фракції – за 

допомогою тонкошарової і газової хроматографії; вітамінний склад – 

спектрофотометричним і методом тонкошарової хроматографії. Вміст токсичних 

елементів визначено за допомогою атомно-абсорбційної спектроскопії; вміст 

мікотоксинів – високоефективної рідинної хроматографії із залученням двомірної 
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тонкошарової хроматографії; вміст пестицидів – газової хроматографії та 

масспектроскопії; вміст бенз(а)пірену – спектрофлуориметрії та високоефективної 

рідинної хроматографії. Окиснювальну стабільність сафлорової олії визначали за 

допомогою диференційної скануючої калориметрії "The minispec mg 20". Для 

обробки експериментальних даних застосовано математично-статистичні методи з 

використанням пакетів прикладних програм Microsoft Excel i Statistica, Gcsolution, 

Хромататек-аналітик. 

Наукова новизна одержаних результатів.  
В дисертаційній роботі вперше: 

– вперше показано, що обрушування насіння сафлору може бути досягнуто 

шляхом попереднього охолодження, яке суттєво зменшує фізико-механічні 

властивості насіннєвої оболонки; 

– визначено ефективні технологічні параметри обрушування шляхом 

експериментального дослідження та апроксимаційного моделювання, а саме 

температуру попереднього охолодження, вологість і частоту обертання ротору 

насіннєрушки, які забезпечують достатній для практичних цілей ступінь 

обрушування;  

– одержано нові наукові дані щодо технологічних властивостей насіння 

сафлору вітчизняних сортів, структурних та якісних показників сафлорової олії, 

що дозволило науково обгрунтувати нові технологічні рішення і створити проект 

нормативного матеріалу на сафлорову олію холодного пресування.   

Набуло подальшого розвитку теоретичне уявлення та практичні 

результати одержані раніше під час обрушування насіння усіх відомих гібридів та 

сортів високоолійного соняшнику, які мають подібні до сафлору структурно-

механічні властивості насіннєвої оболонки, щодо позитивного впливу 

попереднього охолодження до мінусових температур на ефективність 

відокремлення насіннєвої оболонки.  

Практичне значення одержаних результатів для олійно-жирової галузі 

полягає у розробці удосконаленої технології видобування харчової рослинної олії 

з насіння сафлору сорту Лагідний, адаптованого до умов Східного Лісостепу. 

Розроблено та узгоджено проект технічних умов ТУУ 10.4–3199908465–001–2020 

"Олія сафлорова харчова". Результати роботи впроваджено в навчальний процес 

кафедри технології жирів та продуктів бродіння Національного технічного 

університету "Харківський політехнічний інститут" під час викладання 

дисциплін "Основи фізіології та гігієни харчування", "Технологія галузі. 

Технологічні розрахунки, облік та звітність у галузі" та "Сучасні напрямки 

розвитку технології видобування жирів" для студентів денної та заочної форм 

навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр; в 

курсовому та дипломному проектуванні, а також у науково-дослідній роботі 

студентів за спеціалізацією (акт впровадження від 02.02.2021 р.).  

Особистий внесок здобувача. Основні наукові результати, що викладено 
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в дисертаційній роботі та винесено на захист, отримано здобувачем самостійно. 
Серед них: аналіз стану проблеми, наукове обґрунтування задач дослідження; 
виконання експериментальних досліджень щодо систематичного аналізу 
технологічних та фізико-механічних властивостей насіння; обрушування 
попередньо замороженого насіння та вилучення з нього олії методом холодного 
пресування; аналіз та математична обробка результатів. 

Дослідження із залученням сучасних інструментальних методів 
вимірювання виконано у відділі хроматографічних та радіологічних 
випробувань державної випробувальної лабораторії харчової та 
сільськогосподарської продукції Державного підприємства "Харківський 
регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації" та у лабораторії інструментальних досліджень Українського 
науково-дослідного інституту олій та жирів НААН України. 

Узагальнення результатів дослідження та формулювання висновків 
виконано сумісно з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дисертаційної роботи оприлюднено та обговорено на Міжнародних науково-
практичних конференціях: "Химия, био- и нанотехнологии, экология и 
экономика в пищевой и косметической промышленности" (м. Харків, 2014 р.); 
"Масложировая отрасль: технологии и рынок" (м. Київ, 2019 р.); "Інформаційні 
технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я" (м. Харків, 2020).  

Публікації. Основні положення і наукові результати дисертаційної роботи 
опубліковано в 10 наукових працях, у тому числі: 6 статей у наукових фахових 
виданнях України (1 стаття у закордонному періодичному науковому виданні), 3 – 
у матеріалах конференцій.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації на двох 
мовах, вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Повний обсяг дисертації складає 172 сторінки, з них: 27 рисунків за 
текстом; 22 таблиць за текстом; 2 таблиці на окремих сторінках; список із 164 
найменувань використаних джерел інформації на 16 сторінках; 6 додатків на 44 
сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми досліджень, сформульовано мету 
і задачі дослідження, представлено наукову новизну та практичну значущість 
одержаних результатів, зазначено особистий внесок здобувача. Надано відомості 
щодо апробації результатів наукової роботи та кількості публікацій. 

У першому розділі наведено літературні дані науково-технічних джерел 
інформації щодо особливостей складу олійної культури сафлор і результатів 
світового досвіду в галузі використання сафлорової олії у харчовій 
промисловості, медицині, косметиці та для технічних потреб. Аргументовано 
перспективність вирощування та переробки насіння сафлору в Україні для 
харчових цілей. 

Особливу увагу приділено класичній та інноваційним технологіям 
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видобування сафлорової олії і показано, що складність одержання 
високоякісної харчової олії повꞌязана з морфологічними особливостями насіння 
сафлору (товщина оболонки та відсутність повітряної камери між оболонкою та 
ядром), що унеможливлює його обрушування. Проаналізовано методи якими 
досягається якісне обрушування насіння соняшнику. Показано позитивний 
вплив на ступінь обрушування попереднього охолодження насіння до значних 
мінусових температур та сформульовано робочу гіпотезу щодо можливого 
удосконалення обрушування насіння сафлору шляхом здійснення його за 
мінусових температур.  

На підставі аналізу науково-технічної літератури і з огляду на відсутність 
досліджень технологічного спрямування щодо насіння сафлору в Україні 
сформульовано мету і задачі досліджень.  

У другому розділі наведено загальну схему досліджень, виконаних у 
дисертаційній роботі (рис. 1).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Загальна схема дисертаційного дослідження 
 

Рисунок 1 – Загальна схема дисертаційного дослідження 

 

Дослідження технологічних властивостей і структурно-механічних показників насіння 
сафлору вітчизняних сортів, вибір ефективного сорту.   

Визначення еффективних технологічних параметрів обрушування насіння сафлору 
вітчизняного сорту Лагідний.   

Розробка удосконаленої схеми технологічних процесів видобування пресової 
сафлорової олії. Розробка проекту нормативного матеріалу. Економічна оцінка 
запропонованої технології. Впровадження у навчальний процес.  

Аналіз існуючих технологій видобування сафлорової олії з необрушеного насіння та 
формулювання робочої гіпотези щодо можливості удосконалення цієї технології. 
Формулювання мети і задач досліджень. 

Дослідити особливості жирнокислотного, ацилгліцеринового, стеринового та 
вітамінного складу олії сафлорової холодного пресування.  

Визначити окиснювальну стабільність олії сафлорової холодного пресування, оцінити 
її органолептичні показники. 
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Обгрунтовано використання сировини, речовин, матеріалів та методик 

проведення експериментів із зазначенням використаних нормативних 

матеріалів, обладнання, приладів та лабораторних установок. Зокрема, наведено 

стандартизовані методики визначання технологічних та фізико-механічних 

характеристик насіння сафлору, органолептичних, фізико-хімічних, 

структурних та показників безпеки сафлорової олії, в тому числі її 

окиснювальної здатності. Зазначено, що визначання міцності насіння сафлору 

здійснено за допомогою динамометричної установки, а обрушування насіння – 

на лабораторній "Насіннєрушці-2 Іхно".  

Таким чином, обгрунтовано напрями досліджень та складено загальну 

схему дисертаційних досліджень.  

У третьому розділі наведено результати експериментальних досліджень 

щодо технологічних та фізико-механічних властивостей насіння сафлору 

вітчизняних сортів. 

Обꞌєктами досліджень були сорти сафлору, які занесено до Державного 

реєстру сортів рослин України: Сонячний, Живчик (Інститут олійних культур 

НААНУ, м. Запоріжжя) та сорт Лагідний, створений спільно з НВФ "Дріада" 

(м. Херсон).   

Відповідно до схеми техно-хімічного контролю підготовчих операцій 

олійного насіння щодо видобування олії у зазначених зразках насіння сафлору 

визначено такі технологічні показники: вологість, масову частку олії (табл. 1).  

Величина руйнівних навантажень і характер деформацій залежать від 

вологості та олійності. 

 

Таблиця 1 – Технологічні показники насіння вітчизняних сортів 

сафлору 
Найменування 

технологічного показнику 
Значення показника 

Сонячний Живчик Лагідний 
Вологість, % 5,5 – 7,9 5,3 – 7,8 4,2 – 6,2 
Масова частка олії, % 32,0 – 34,0 30,0 – 31,0 34,0 – 40,0 
Вміст сміттєвих домішок, % 0,4 – 0,5 0,3 – 0,4 0,5 – 0,8 
Маса 1000 насінин, г 44,0 – 45,0 40,0 – 45,0 43,0 – 44,0 

 

Очевидно, що насіння різних сортів сафлору мають близькі за 

значеннями технологічні показники і тільки за олійністю насіння сорту 

Лагідний дещо переважає насіння інших вітчизняних сортів. 

Головною вимогою до сортів насіння сафлору є наявність інформації 

щодо жирнокислотного складу олії і, перш за все, вмісту ессенціальної 

лінолевої кислоти. Цей показник є обов`язковим у розвинутих країнах світу, 

оскільки від нього залежить напрямок використання сафлорової олії.  

Аналіз жирнокислотного складу олії з насіння сафлору вітчизняних 
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сортів, наведеного у дисертаційній роботі, підтвердив ідентифікацію дев`яти 

жирних кислот. Домінуючою є лінолева кислота, масова частка якої 

коливається в межах 72,4-74,5 %, суттєвим є вміст пальмітинової (7,6-8,1 %), 

стеаринової (2,0-2,8 %) та олеїнової (15,2-15,9 %) кислот. Вміст міристинової, 

пальмітолеїнової, ліноленової, бегенової та лігноцеринової кислот складає 0,1-

0,4 %. Найбільш високий вміст лінолевої кислоти (74,5 %), значна олійність (до 

40 %) та економічність виробництва обгрунтували вибір насіння сафлору сорту 

Лагідний для подальших досліджень.  

Для якісного обрушування всього насіння необхідно, щоб його маса та 

кінетична енергія були однакові. Саме тому початкову суміш насіння 

рекомендується розділяти на 2-3 фракції та обрушувати кожну з них окремо. 

Фракційний склад початкового насіння сафлору Лагідний визначено методом 

калібрування за товщиною на лабораторних щілинних ситах (рис. 2). 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Гістограма фракційного складу насіння сафлору сорту Лагідний 
 
За даними гістограми найбільш значущими є фракції 3,2, 3,4, 3,6 і 3,8 мм 

за товщиною, їх сумарна кількість складає 86,0 %. 

Вибір методу обрушування насіння залежить від ряду факторів 

основними з яких є фізико-механічні властивості насіння та його 

морфологічних частин. За допомогою спеціально сконструйованого прибору в 

лабораторних умовах визначено міцність оболонки насіння в залежності від 

товщини і вологості насіння (рис.3).  
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Під час вимірювання прилад фіксує навантаження руйнування оболонки, 

яке скеровано уздовж великої осі насіння.  

Таким чином, товщина насіння, судячи з наведених залежностей, є 

визначальним фактором: чим більша товщина насіння, тим більше 

навантаження потрібно прикласти, щоб зруйнувати структуру оболонки 

насіння. Величина руйнівного навантаження залежить від вологості насіння і ця 

залежність не є прямою (прямопропорційною).  

У четвертому розділі представлено наукове обґрунтування технології 

обрушування насіння сафлору, а саме визначено ефективні технологічні 

параметри обрушування насіння сафлору: температуру попереднього 

охолодження, вологість та частоту обертання насіннєрушки.  

Для визначання ефективних технологічних параметрів обрушування 

насіння сафлору проведено низку експериментальних досліджень з 

обрушування окремих фракцій за різних режимів попередньої підготовки. 

Виявлено, що обрушування насіння сафлору за температури 20°С є 

неефективним. Ступінь обрушування за умови максимальної частоти обертання 

насіннєрушки (23,33-28,33 с-1) складає 19,7-23,0 %, що є недостатнім для 

практичних цілей. Також визнано доцільним в подальших дослідженнях 

використовувати цільову фракцію 3,2-3,8 мм. 

Для підвищення ступеню обрушування насіння сафлору задіяно метод 

попереднього охолодження насіння до мінусових температур (-30° ÷ -196°С) 

дією рідкого азоту. Обрушування чинили за частоти обертання ротору 

насіннєрушки в діапазоні 23,33 - 28,33 с-1. 
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Рисунок 3 − Залежність міцності оболонки насіння сафлору 
і сонячнику від їх товщин:
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Для скорочення кількості експериментів та визначення ефективних 

технологічних параметрів підготовчих операцій у технології переробки насіння 

сафлору застосовано метод апроксимаційного моделювання. Факторами, що 

впливають на ступінь обрушування насіння, прийнято температуру 

охолодження насіння (t) і частоту обертання ротору (), функцією відгуку є 

ступінь обрушування (degree of dehulling) (DD(t, )) зразків. Обрушування 

насіння сафлору проводили за умови вологості насіння близько 5,4 %, олійності 

насіння – 37 %. Отримані значення ступеню обрушування насіння сафлору 

знаходилися в межах 50,45…93,60 %. 

Графічне зображення поверхні відгуку наведено на рис. 4. 

Рисунок 4 – Залежність ступеню обрушування насіння сафлору від температури 

попереднього охолодження і частоти обертання ротору насіннєрушки 

 

З експериментальних даних (рис. 4) видно, що відбувається збільшення 

ступеню обрушування насіння сафлору з 50,45 % до 93,60 % після зниження 

температури охолодження насіння з -30 °С до -196 °С та при збільшенні 

частоти обертання ротору з 23,33 с-1 до 28,33 с-1. Це свідчить про те, що задля 

підвищення ефективності процесу обрушування слід знайти економічно 

обгрунтоване співвідношення температури охолодження насіння і частоти 

обертання ротору насіннєрушки. Звертає на себе увагу той факт, що ступінь 

обрушування насіння сафлору досягає 83,0…85,0 % вже зі зниженням 

температури охолодження насіння до -40 ÷ -42°С і зі збільшенням частоти 

обертання ротору до 28,33 с-1. Очевидно, це пов'язано з тим, що запропонована 

обробка дозволяє зробити оболонку насінини більш крихкою, а ядру зберегти 

на необхідному рівні свої пружно-пластичні властивості.  

На основі експериментальних досліджень (рис. 4) створено статистичну 
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модель (1) залежності ступеню обрушування насіння сафлору (DD(t, )) від 

температури попереднього охолодження (t) і частоти обертання ротору 

насіннєрушки () при величині достовірності апроксимації R > 0,90, за якою 

можна прогнозувати ступінь обрушування насіння при вологості насіння 

близько 5,4 % від означених факторів. 

 

DD (t, ) = -119,3795 - 1,33∙t  + 8,0748∙ - 0,0026∙ t2 + 0,0219∙t∙ - 0,0725∙2.    (1) 

 

Встановлено також взаємний вплив температури попереднього 

охолодження і вологості насіння сафлору на ступінь його обрушування (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Залежність ступеню обрушування цільової фракції насіння сафлору 

від температури попереднього охолодження і його вологості 
 
Звертає на себе увагу той факт, що ступінь обрушування насіння сафлору 

досягає 85,4…92,55 % вже зі зниженням температури охолодження насіння до    

-35…-45 °С і зі зниженням вологості насіння близько 4,2 %. Наявність зв’язку 

між температурою замороженого насіння і його вологістю дозволяє досягти 

якісного обрушування насіння при меншому рівні заморожування, що є 

економічно доцільним. 

На основі графічної апроксимації експериментальних досліджень (рис. 5) 

створено статистичну модель (2) залежності ступеню обрушування насіння 

сафлору (DD(t, )) в залежності від температури попереднього охолодження (t) 

і вологості насіння () при величині достовірності апроксимації R > 0,98, за 

якою можна прогнозувати ступінь обрушування насіння при частоті обертання 
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ротору насіннєрушки 28,33 с-1 від означених вище факторів. 

 

DD (t, ) = 73,7152 - 0,2081∙t + 4,9223∙ + 0,0101∙t2 + 0,027∙t∙ - 1,0183∙2.      (2) 

 

Таким чином, експериментально та за допомогою апроксимаційного 

моделювання визначено ефективні технологічні параметри обрушування 

цільової фракції 3,2-3,8 мм насіння сафлору: інтервал температур попереднього 

охолодження насіння -35…-45°С, частота обертання ротору насіннєрушки – 

28,33 с-1 та вологість близько 4,2 %.  

П’ятий розділ містить результати досліджень особливостей 

жирнокислотного, ацилгліцеринового, стеринового та вітамінного складу; 

містить визначення окиснювальної стабільності сафлорової олії, одержаної 

методом холодного пресування з обрушеного насіння. 

Олію сафлорову холодного віджиму одержано за допомогою 

лабораторного гідравлічного пресу за наступних умов: інтервал температур 

олійного матеріалу 45-60°С; тиск на пуансон ячейки — 15,0 - 20,0 МПа; термін 

пресування — (3,28 … 3,6) · 103 с. 

Найбільший інтерес з точки зору харчової цінності рослинної олії 

представляє склад її жирних кислот та ацилгліцеринів. 

За допомогою газохроматографічних методів аналіза визначено 

жирнокислотний (табл. 2) та ацилгліцериновий склад олії (табл. 3) з насіння 

сафлору сорту Лагідний.     

 

Таблиця 2 – Жирнокислотний склад олії сафлору з насіння сорту 

Лагідний 

Найменування жирної кислоти Масова частка жирної кислоти, % 

Міристинова С 14:0 0,2 ± 0,10 

Пальмітинова С 16:0 7,2 ± 0,70 

Стеаринова С 18:0 2,2 ± 0,55 

Олеїнова С 18:1 15,1 ± 0,20 

Лінолева С 18:2 74,4 ± 4,80 

Ліноленова С 18:3 0,1 ± 0,05 

Арахінова С 20:0 0,3 ± 0,15 

Гадолеїнова С 20:1 0,2 ± 0,10 

Бегенова С 22:0 0,3 ± 0,15 

Всього 100,0 
 

Характерною особливістю рослинної олії є склад стеринової фракції. 

Газохроматографічне дослідження стеринової фракції сафлорової олії виявило, 

що у складі фітостеролів є такі ізомери: 39,0 % β-ситостеролу, 12,9 % стигма 
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стеролу, 6,4 % кампастеролу та 3,5 % брасикастеролу. 

 

Таблиця 3 – Ацилгліцериновий склад олії сафлору з насіння сорту 

Лагідний 

Число вуглецевих атомів у 
ацилгліцерині 

Масова частка ацилгліцерину, % 

С 48 1,7 ± 0,43 
С 50 20,2 ± 0,20 
С 52 72,7 ± 0,70 
С 54 4,1 ± 1,03 
С 56 0,9 ± 0,45 
С 58 0,4 ± 0,20 

 
Вітамінний склад сафлорової олії представлено вітаміном А (2,3 м.о. в 

1 г) та вітаміном Е (32,2 мг %). 

Дослідженнями окислювальної стабільності сафлорової олії холодного 

пресування методом диференційної скануючої калориметрії виявлено, що 

період індукції сафлорової олії у 1,22 рази менше ніж соняшникової олії. 

Завдяки використанню водно-спиртових екстрактів деяких рослинних 

антиоксидантів (суми токоферолів, кори дуба, листя зеленого чаю та евкаліпту) 

період індукції сафлорової олії (а, значить, і термін зберігання) можна 

подовжити у 1,62-2,39 рази. 

У зв`язку з подальшою розробкою проекту нормативного матеріалу 

(технічних умов) в одержаній олії визначено нормативні показники безпеки, а 

саме: вміст токсичних елементів, хлорогенових пестицидів, мікотоксинів, 

бенз(а)пірену.  

За допомогою методу атомно-адсорбційної спектроскопії в олії 

сафлоровій холодного віджиму визначено вміст токсичних елементів: свинцю –

 менше 0,02 мг/кг; кадмію – менше 0,002 мг/кг; міді – менше 0,05 мг/кг; цинку –

 0,7 мг/кг; заліза – 0,7 мг/кг. Ці значення не перевищують норм, передбачених 

для рослинних олій.  

З використанням методів твердофазної екстракції і газової хроматографії 

вивчено склад хлорогенових пестицидів (мг/кг): ГХЦГ (сума ізомерів) – менше 

0,001 (норма ≤ 0,05); ДДТ (сума метаболітів) – менше 0,001 (норма ≤ 0,1); 

гептахлор – менше 0,001 (норма – не допускається). 

З використанням методів високоефективної рідинної хроматографії та 

двомірної тонкошарової хроматографії досліджено склад мікотоксинів (мг/кг): 

афлатоксину В1 – менше 0,001 (норма ≤ 0,005) і зеараленону – менше 0,04 

(норма ≤ 1,0). 

У складі сафлорової олії холодного віджиму методом високоефективної 

рідинної хроматографії виявлено 0,529 мкг/кг бенз(а)пірену, що задовольняє 
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нормативу (≤ 2,0 мкг/кг) для рослинних олій. 

У шостому розділі на підставі відомостей щодо традиційних схем 

переробки олійного насіння та результатів проведених досліджень розроблено 

вдосконалену схему переробки насіння сафлору до видобування олії методом 

пресування (рис. 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Удосконалена технологічна схема виробництва пресової 

сафлорової олії: Б – бункер прийомний; КС – сушарка; КЛ – калорифер; ОК – 

охолоджуюча колона; ХМ – холодильна машина; НР – насіннєрушка; НВ – 

насіннєвійка; Н – норія; ЕТ – екструдер; ЕП – експелер; ФП – фільтрпрес; Є1 – 

Є4 – ємкості пресової олії. 

 

Удосконалена схема передбачає наступні технологічні операції: 

висушування до ефективної вологості близько 4,2 %; охолодження до 

температур -35 ÷ -45°C; обрушування за частоти обертання 28,33 с-1; розділення 

рушанки; отримання олії методом холодного пресування; отримання олії 

методом гарячого пресування.  

В екструдері вилучається не менше 60 % сафлорової олії, яка за 

органолептичними та фізико-хімічними властивостями відповідає нормам для 

харчової олії, на яку розроблено проект технічних умов ТУУ 10.4-3199908465-
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001:2020 "Олія сафлорова харчова".  

Економічну доцільність запропонованої технології підтверджено 

розрахунками, які показали що загальна собівартість переробки насіння 

сафлору для отримання 1 тони олії становить 42837,33 грн, при цьому, ціна 

буде складати 68368,36 грн/т. Натомість, при класичному методі, собівартість 

становить 60312,5 грн/т, а ціна – 90 468,75 грн/т. 

Отже, наукове дослідження має високий економічний потенціал, а 

результати роботи можуть бути впровадженні у виробництво на підприємствах 

відповідного профілю діяльності. 

У Додатках наведено протоколи випробування насіння сафлору і олії 

сафлорової; протокол засідання дегустаційної комісії з визначення 

органолептичних показників; проект нормативного матеріалу (технічні умови) 

на олію сафлорову харчову та акт впровадження результатів дисертаційної 

роботи у навчальний процес НТУ "ХПІ", список публікацій здобувача за темою 

дисертації. 

 

ВИСНОВКИ 
 

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню наукового завдання – 

розробці науково обґрунтованої технології обрушування насіння сафлору 

вітчизняних сортів щодо видобування олії харчового призначення. За 

результатами виконаних досліджень сформульовано наступні висновки: 

1. На основі проаналізованих джерел науково-технічної інформації 

обгрунтовано перспективний метод і сформульована робоча гіпотеза щодо 

удосконалення технології обрушування насіння сафлору за мінусових 

температур, які було покладено в основу мети та завдання досліджень.  

2. Визначено технологічні показники насіння сафлору сорту Лагідний з 

метою підготовки до якісного обрушування. За допомогою динамометричного 

лабораторного приладу визначено міцність оболонки і показано, що величина 

навантаження, необхідного для руйнування структури насіння сафлору складає  

68,65-127,50 Н (7,0-13,0 кгс) в залежності від товщини насіння.  

3. Експериментально та за допомогою апроксимаційного моделювання 

визначено ефективні технологічні параметри обрушування цільової фракції 

(3,2 - 3,8 мм за товщиною) насіння сафлору: інтервал температур попереднього 

охолодження насіння — -35÷-45°С; значення вологості близько 4,2 %; частота 

обертання ротору насіннєрушки – 28,33 с-1. За таких умов ступінь обрушування 

досягає 85,4-92,55 %, тоді як за температури насіння 20°С не перевищує 

19,7 - 23,0 %.  

4. За допомогою сучасних інструментальних методів аналізу в сафлоровій 

олії холодного віджиму, одержаної з обрушеного насіння, визначено 

особливості структурних показників: жирнокислотний склад представлено 9-ма 
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жирними кислотами (лінолева – 74,4 %); ацилгліцериновий склад 

характеризується наявністю шести груп ацилгліцеринів (С52 – 72,7 %); 

стеринова фракція налічує 4 ізомери фітостеринів (39,0 % β-ситостеролу); вміст 

вітамінів: А – 2,3 м.о., Е – 32,2 мг %. 

5. Методом диференційної скануючої колориметрії показано, що 

окиснювальна стабільність сафлорової олії холодного пресування може бути 

суттєво підвищена за рахунок додавання 0,02 % водно-спиртового екстракту 

зеленого чая. Сафлорова олія має прийнятні для харчових цілей органолептичні 

показники (протокол № 13 засідання дегустаційної комісії УкрНДІОЖ НААН).  

6. Запропоновано удосконалену технологічну схему переробки насіння 

сафлору, яка передбачає стадії попереднього охолоджування і обрушування з 

наступним одержанням харчової олії холодного пресування для 

безпосереднього вживання в їжу. Показано, що запропоноване технологічне 

рішення має значний економічний потенціал, а саме собівартість сафлорової 

олії може бути знижена на 24 %. Сафлорова олія має прийнятні для харчових 

цілей органолептичні показники (протокол № 13 засідання дегустаційної 

комісії УкрНДІОЖ НААН). 

7. Результати роботи впроваджено в навчальний процес кафедри технології 
жирів та продуктів бродіння НТУ "ХПІ". Розроблено та узгоджено проект 
технічних умов ТУУ 10.4–3199908465–001–2020 "Олія сафлорова харчова".  

 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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3. Мироненко Л. С. Перспективи використання олії насіння сафлору у 
харчових та косметичних продуктах / Л. С. Мироненко, В. К. Тимченко, 
Є. А. Криштоп // Вісник національного технічного університету "Харківський 
політехнічний інститут". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2016. – № 29 (1201). – С. 62–
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Здобувачем опрацьовано науково-технічні дані щодо світового 
виробництва і використання сафлорової олії для харчових та технічних цілей. 

4. Мироненко Л. С. Дослідження та аналіз технологічних властивостей 
насіння сафлору вітчизняних сортів / Л. С. Мироненко, Є. А. Криштоп, 
Л. І. Григорова, В. К. Тимченко // Вісник Національного Технічного 
Університету "ХПІ". Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах 
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окиснювальної стабільності олії сафлорової / Л. С. Мироненко, В. К. Тимченко, 
Перевалов Л. І., Арутюнян Т. В. // Інтегровані технології та енергозбереження – 
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7. Мироненко Л. С. Технологічні та економічні аспекти обрушування 
насіння сафлору вітчизняних сортів / Л. С. Мироненко, Л. І. Перевалов, 
В. К. Тимченко, Т. В. Арутюнян, М. О. Попов // Nauka i studia – Przemyśl: Nauka 
i studia – 2020. – № 2(204). – С. 51–61. 

Здобувачем виконано експериментальні дослідження з обрушування 
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экономика в пищевой и косметической промышленности". – Харьков: 
НТУ "ХПИ", 2014. – С. 54–63. 
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Агро", 2019. – С. 42–44.  

Здобувачем запропоновано використання сафлорового масла в харчовій 
промисловості.   
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10. Мироненко Л. С. Удосконалення технології підготовчих операцій під 
час переробки насіння сафлору вітчизняних сортів / Л. С. Мироненко, 
Л. І. Перевалов, В. К. Тимченко, Т. В. Арутюнян // "Інформаційні технології: 
наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я": матеріали ХХVІІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції. – Харків: НТУ "ХПІ", 2020. – Ч. IІ. – С. 237. 

Здобувачем запропоновано скорочення деяких підготовчих операцій під 
час переробки насіння сафлору. 

 
АНОТАЦІЇ 

 
Мироненко Л. С. Удосконалення технології видобування рослинної 

олії з вітчизняних сортів сафлору. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.18.06 "Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-
косметичних продуктів" (18 – Виробництво та технології). – Національний 
технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Міністерства 
освіти і науки України, Харків, 2021.  

Дисертацію присвячено створенню науково обґрунтованої технології 
обрушування насіння сафлору для отримання пресової олії харчового 
призначення.  

У дисертаційній роботі вперше показано, що обрушування насіння сафлору 
може бути досягнуто шляхом попереднього охолодження, яке суттєво зменшує 
фізико-механічні властивості насіннєвої оболонки; визначено ефективні 
технологічні параметри обрушування шляхом експериментального дослідження 
та апроксимаційного моделювання, а саме температуру попереднього 
охолодження, вологість і частоту обертання ротору насіннєрушки, які 
забезпечують достатній для практичних цілей ступінь обрушування; одержано 
нові наукові дані щодо технологічних властивостей насіння сафлору вітчизняних 
сортів, структурних та якісних показників сафлорової олії.  

Розроблено вдосконалену технологічну схему переробки насіння сафлору з 
одержанням олії холодного та гарячого пресування та виконано економічну 
оцінку запропонованих технологічних рішень.  

На підставі виконаних досліджень та випробувань зразків сафлорової олії у 
лабораторії інструментальних досліджень Українського науково-дослідного 
інституту олій та жирів НААН та у відділі хроматографічних та радіологічних 
випробувань державної випробувальної лабораторії харчової та 
сільськогосподарської продукції Державного підприємства "Харківський 
регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації" розроблено та узгоджено проект технічних умов 
ТУУ 10.4-3199908465-001:2020 "Олія сафлорова харчова". 

Результати дисертаційної роботи запроваджено у навчальний процес 
НТУ "ХПІ".  

Ключові слова: насіння сафлору, вітчизняні сорти, попереднє 
охолодження, ефективне обрушування, олія холодного пресування, 
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органолептичні, фізико-хімічні, структурні та показники безпеки сафлорової 
олії.   

Мироненко Л. С. Совершенствование технологии получения 
растительного масла из отечественных сортов сафлора. – На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.18.06 "Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-
косметических продуктов" (18 – Производство и технологии). – Национальный 
технический университет "Харьковский политехнический институт" 
Министерства образования и науки Украины, Харьков, 2021 г.  

Диссертация посвящена созданию научно обоснованной технологии 
обрушивания семян сафлора для получения прессового масла пищевого 
назначения.  

У диссертационной работе впервые показано, что обрушивание семян 
сафлора может быть достигнуто путем предварительного охлаждения, которое 
существенно уменьшает физико-механические свойства семенной оболочки; 
определены эффективные технологические параметры обрушивания путем 
экспериментального исследования и аппроксимационного моделирования, а 
именно температуру предварительного охлаждения, влажность и частоту 
оборотов ротора семенорушки, которые обеспечивают достаточную для 
практических целей степень обрушивания; получены новые научные данные 
касательно технологических свойств семян сафлора отечественных сортов, 
структурных и качественных показателей сафлорового масла.  

Разработана усовершенствованная технологическая схема переработки 
семян сафлора с получением пресового масла. Выполнена экономическая оценка 
предложенной технологии.  

На основании выполненных исследований и испытаний образцов 
сафлорового масла в лаборатории инструментальных исследований Украинского 
научно-исследовательского института масел и жиров НААН и в отделе 
хроматографических и радиологических испытаний государственной 
исследовательской лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции 
Государственного предприятия "Харьковский региональный научно-
производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации" 
разработан и согласован проект технических условий 
ТУУ 10.4-3199908465-001:2020 "Масло сафлоровое пищевое".  

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс 
НТУ "ХПИ".  

Ключевые слова: семена сафлора, отечественные сорта, предварительное 
охлаждение, эффективное обрушивание, масло холодного прессования, 
органолептические, физико-химические, структурные и показатели 
безопасности сафлорового масла.   
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Myronenko L. S. Improvement of vegetable oil production technology 
from domestic varieties of safflower. Оn the rights of the manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of technical 
sciences in specialty 05.18.06 "Technology of fats, essential oils and perfumery and 
cosmetic products" (18 - Production and technologies). - National Technical 
University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ministry of Education and Science of 
Ukraine, Kharkiv, 2021.  

The dissertation is devoted to scientific substantiation and development of 
safflower seeds dehulling technology from domestic varieties for production of edible 
vegetable oil. 

For the first time, new scientific data сoncerning technological properties of 
domestic varieties safflower seeds and characteristics of fatty acid composition were 
obtained, and a promising cultivar for further research was selected; mathematical 
models of dependence safflower seeds objective fraction dehulling degree on pre-
cooling temperature, humidity and dehullerꞌs rotary rotations per minute were made, 
which made it possible to determine effective technological parameters of the main 
stage of seed`s preparation for oil extraction; system analysis of organoleptic, 
structural and safety indicators of safflower oil obtained by cold pressing from 
husked seeds was performed; quantitative characteristics of induction period during 
safflower unrefined oil oxidation, including those with addition of herbal 
antioxidants, were determined. 

Theoretical conception and practical results, achieved during sunflower seed 
dehulling, concerning pre-freezing positive effect on separation efficiency of seed 
coat from safflower nucleus, were further developed in dissertation. 

Effective technological parameters of prior manufacturing operations in 
safflower seed processing technology were determined experimentally and via using 
approximative modeling, namely: pre-cooling temperatures minus 45°С, seed 
moisture 4,2 %, dehullerꞌs rotary rotations – 28,33 s-1, degree of dehulling 88,0-
95,0 %.  

Cold-pressed oil was obtained in laboratory conditions, in which organoleptic, 
physicochemical, structural and safety parameters were determined. In particular, it 
has been shown that main fatty acids of safflower oil variety Lagidny are essential 
linoleic acid (74,4 %), oleic (15,1 %) and palmitic (7,2 %). In total, nine fatty acids 
were identified. Acylglyceric composition of safflower oil acid under investigation is 
represented by six groups of acylglycerines, identified by their carbon content: C 48 –
 1,7 %, C 50 – 20,2 %, C 52 – 72,7 %, C 54 – 4,1 %, C 56 – 0,9 %, C 58 – 0,4 %. 
Sterol fraction of unsaponified substances in safflower oil was analyzed. It have been 
shown that safflower oil phytosterols are represented by following isomers: 39,0 % β-
sitosterol, 12,9 % stigmasterol, 6,4 % campesterol and 3,5 % brasicasterol. Safflower 
oil vitamins – vitamin A (2,3 ppm (g) and vitamin E (32,2 mg %).  

New scientific data concerning fatty acid, acylglycerine, sterol and vitamin 
composition of cold-pressed safflower oil, as well as content of toxic elements, 
mycotoxins, pesticides and benz(a)pyrene have been obtained. Research studies have 
shown that safety indices (content of toxic elements, mycotoxins, chlorogenic 
pesticides, benz(a)pyrene) of cold pressing safflower oil correspond with normative 
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attributes for vegetable oils.  
Oxidative stability of cold-pressed safflower oil was investigated by 

differential scanning calorimetry method in dissertation; and it is shown that its 
induction period is 1,22 times shorter than that of sunflower oil. Induction period and, 
therefore, oxidative stability, can be increased by inclusion of aqueous alcoholic 
extracts of some plants. Specifically, it has been shown that addition of 0,02 % green 
tea aqueous alcoholic extract prolongs induction period of safflower oil by 2,39 
times.  

Improved manufacturing scheme of safflower seeds processing with obtaining 
of cold-pressed and hot-pressed oil is developed and economic evaluation of 
proposed technological solutions is made.  

On the ground conducted researches and tests of safflower oil samples at the 
instrumental research laboratory of Ukrainian research institute of vegetable oils and 
fats of the National academy of agricultural sciences of Ukraine and in department of 
chromatographic and radiological testing of the state testing laboratory of food and 
agricultural products of State enterprise "Kharkiv Regional Research and Production 
Center for Standardization, Metrology and Certification" tentative specifications of 
TCU 10.4–3199908465–001:2020 "Safflower edible oil" was developed and agreed.  

 
Key words: safflower seeds, domestic varieties, pre-cooling, efficient dehulling, 

cold-pressed oil, organoleptic, physicochemical, structural and safety parameters of 
safflower oil. . 
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	ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
	У четвертому розділі представлено наукове обґрунтування технології обрушування насіння сафлору, а саме визначено ефективні технологічні параметри обрушування насіння сафлору: температуру попереднього охолодження, вологість та частоту обертання насіннєрушки. 
	Для визначання ефективних технологічних параметрів обрушування насіння сафлору проведено низку експериментальних досліджень з обрушування окремих фракцій за різних режимів попередньої підготовки. Виявлено, що обрушування насіння сафлору за температури 20°С є неефективним. Ступінь обрушування за умови максимальної частоти обертання насіннєрушки (23,33-28,33 с-1) складає 19,7-23,0 %, що є недостатнім для практичних цілей. Також визнано доцільним в подальших дослідженнях використовувати цільову фракцію 3,2-3,8 мм.
	Для підвищення ступеню обрушування насіння сафлору задіяно метод попереднього охолодження насіння до мінусових температур (-30° ÷ -196°С) дією рідкого азоту. Обрушування чинили за частоти обертання ротору насіннєрушки в діапазоні 23,33 � 28,33 с-1.
	Встановлено також взаємний вплив температури попереднього охолодження і вологості насіння сафлору на ступінь його обрушування (рис. 5).
	Рисунок 5 – Залежність ступеню обрушування цільової фракції насіння сафлору від температури попереднього охолодження і його вологості
	Звертає на себе увагу той факт, що ступінь обрушування насіння сафлору досягає 85,4…92,55 % вже зі зниженням температури охолодження насіння до    -35…-45 °С і зі зниженням вологості насіння близько 4,2 %. Наявність зв’язку між температурою замороженого насіння і його вологістю дозволяє досягти якісного обрушування насіння при меншому рівні заморожування, що є економічно доцільним.
	Таким чином, експериментально та за допомогою апроксимаційного моделювання визначено ефективні технологічні параметри обрушування цільової фракції 3,2-3,8 мм насіння сафлору: інтервал температур попереднього охолодження насіння -35…-45°С, частота обертання ротору насіннєрушки – 28,33 с-1 та вологість близько 4,2 %. 

