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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В олієжировій галузі харчової промисловості мало 

використовується соняшникове лушпиння. Лише незначна його частина 

перероблюється гідролізною промисловістю, а також застосовується як кормова 

добавка в тваринництві. Найбільша його частина спалюється, хоча до складу 

соняшникового лушпиння входять до 2% рослинних восків, білки та клітковина. 

Відомо, що світова потреба у восках різноманітної природи перевищує 1 млн. т на 

рік і безперервно зростає.  

Сировинні ресурси воскоподібних компонентів рослинного походження, а 

також можливість їх імпорту суттєво обмежені внаслідок складної економічної 

ситуації в Україні. Досягнення селекції соняшнику дозволило значно підвищити 

олійність насіння, а відповідно й частку воскоподібних компонентів в його 

плодовій оболонці.  

У сучасному виробництві олій і жирів відбуваються суттєві структурні зміни, 

спрямовані на інтенсифікацію виробництва і максимальне використання відходів 

олієжирової галузі агропромислового комплексу України. В процесі переробки 

олійної сировини, особливо соняшника, на стадіях шеретування насіння і під час 

рафінації олії на стадії виморожування воскоподібних компонентів утворюються 

відходи, що не знаходять подальшого кваліфікованого застосування.  

Воски знаходять широке застосування для потреб харчової, медичної, 

косметичної, електротехнічної, паперової промисловості, а також у виробництві 

ряду продуктів військово-технічного та космічного призначення, продукції шинної 

та гумово-технічної галузей. Вітчизняних сировинних ресурсів натуральних восків 

тваринного походження недостатньо. Економічними умовами України суттєво 

обмежена можливість імпорту будь-яких восків. 

Таким чином, дослідження, спрямовані на створення наукового 

обґрунтування технології вилучення і застосування восків з вторинних продуктів 

олієжирової галузі є актуальними та складають наукове завдання, яке вирішує 

дисертаційна робота. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота пов’язана з науково-дослідною тематикою кафедри технології жирів та 

продуктів бродіння НТУ «Харківський політехнічний інститут» згідно програми 

К 4801 «Наукове обґрунтування та удосконалення методів видобування і 

переробки жирів, одержання продуктів бродіння, напоїв та виноробства 

(фундаментальне дослідження)» (ДР№ 011U000880) та з науково-дослідною 

тематикою кафедри технологій природних і синтетичних продуктів, жирів та 

харчової продукції ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет» «Синтез та властивості нових полімерних матеріалів та олеохімічних 

продуктів» (ДР№0116U001718, 2016-2019 р.р.), «Синтез та застосування 

функціональних добавок в харчових продуктах та полімерних матеріалах» 

(ДР№0120U101635, 2020-2022 р.р.) (м. Дніпро), в яких здобувач була виконавцем. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – наукове обґрунтування та 

розробка практичних рекомендацій технології вилучення і застосування восків 
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(воскоподібних компонентів) з вторинної сировини олієжирової галузі АПК 

України, а саме соняшникового лушпиння. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі задачі: 

 визначити вміст воскоподібних компонентів у вторинній сировині 

олієжирової галузі, а саме лушпинні, та дослідити вплив умов вилучення на 

кількість і якість одержаних продуктів; 

 провести експериментальні дослідження щодо визначення умов, за яких 

можливе максимальне вилучення воскоподібних компонентів; 

  провести експериментальні дослідження щодо впровадження рослинних 

воскоподібних компонентів у харчове виробництво; 

 провести експериментальні дослідження щодо переробки воскоподібних 

компонентів у продукти технічного призначення; 

 розробити технологічну схему одержання воскоподібних компонентів 

соняшникового лушпиння з вторинної сировини олієжирової галузі та 

обґрунтувати ефективні значення основних технологічних параметрів процесу; 

 провести дослідно-промислові випробування результатів на діючому 

виробництві. 

Об’єкт дослідження – технологія вилучення воскоподібних компонентів з 

соняшникового лушпиння – вторинної сировини олієжирової галузі, та технологія 

застосування воскоподібних компонентів в харчовій та інших галузях 

промисловості. 

Предмет дослідження  ̶ фізико-хімічні властивості одержаних воскоподібних 

компонентів соняшникового лушпиння; обґрунтування основних технологічних 

параметрів процесу вилучення воскоподібних компонентів з вторинної сировини 

олієжирової галузі. 

Методи дослідження. Хімічні та фізико-хімічні показники вихідної сировини 

аналізовано за стандартними методиками: проведення визначення кількості 

ліпідної частини методом екстракції; хімічні та фізико-хімічні показники якості 

одержаних воскоподібних компонентів соняшникового лушпиння проведено за 

стандартними методиками: визначення кислотного числа, йодного числа, 

температури плавлення, показника заломлення, метод газорідинної хроматографії, 

метод інфрачервоної-спектроскопії, метод диференційної скануючої калориметрії. 

Визначення вологості, кислотності готового кондитерського продукту з 

використанням у рецептурі досліджуваних рослинних воскоподібних компонентів 

проведено за стандартними методиками у лабораторії ТОВ «Кондитерська 

фабрика «Стимул». Визначення блиску одержаного драже аналізовано за 

допомогою блискометру, визначення блиску лакофарбових продуктів з 

додаванням запропонованих воскових композицій виконано за стандартними 

методиками. Визначення ступеня дисперсності лакофарбового продукту 

досліджено за допомогою гриндометру. Визначення фізико-механічних 

властивостей гум, в рецептуру яких вводилися рослинні воскоподібні компоненти, 

досліджено в умовах ЦЗЛ ВО «Дніпрошина» (м. Дніпропетровськ). Для 

планування експериментів і обробки даних застосовано програмні пакети 

Microsoft Excel. 

Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі вперше: 
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 обґрунтовано основні фізико-хімічні закономірності процесу вилучення 

воскоподібних компонентів з рослинної сировини, що дозволило максимально 

вилучити воскоподібні компоненти з соняшникового лушпиння; 

 вивчено основні залежності між технологічними факторами і ефективністю 

процесу вилучення воскоподібних компонентів з соняшникового насіння 

(кількістю вилучених воскоподібних компонентів), що дозволило встановити 

раціональні параметри процесу вилучення воскоподібних компонентів з 

соняшникового лушпиння; 

 встановлено склад та основні характеристики вилучених з лушпиння 

соняшника сучасної селекції воскоподібних компонентів, а саме: кислотне число, 

число омилення, ефірне число, температура плавлення і деякі інші, що дозволило 

розширити галузі застосовування воскоподібних компонентів у продуктах 

харчового та технічного призначення; 

 виявлено і визначено адгезійну здатність воскоподібних компонентів 

соняшникового насіння по відношенню до різних лакофарбових пігментів, 

покривна здатність та оптимальний вміст воскоподібних компонентів 

соняшникового насіння, що забезпечує необхідну твердість лакофарбових 

пігментів. 

Практичне значення одержаних результатів для олієжирової галузі 

полягає у розробці технології переробки відходів олієвидобувної та 

олієпереробної галузі з метою вилучення воскоподібних компонентів з подальшим 

їх використанням у продуктах багатоцільового призначення. 

Доведено можливість вилучення воскоподібних компонентів соняшникового 

насіння за допомогою органічних розчинників з вторинної сировини 

олієвидобувної (лушпиння) галузі. 

Обґрунтовано технологічну схему вилучення ліпідних компонентів з 

лушпиння соняшникового насіння методом екстракції з подальшим 

виморожуванням воскоподібних компонентів з розчину місцели, що дозволило 

знизити втрати воскоподібних компонентів із лушпинням в процесі переробки 

насіння соняшника. 

Розроблено технологію та технологічну інструкцію щодо одержання 

воскоподібних компонентів з вторинної олійної сировини, що дозволило 

корегувати значення технологічних параметрів процесів екстракції та 

виморожування. 

Встановлено, що карнаубський віск, що входить до складу глянцюючої 

суміші для глянцювання кондитерського драже, можна замінити на воскоподібні 

компоненти з вторинної сировини олієжирової галузі, що дозволило зменшити 

собівартість кінцевого продукту. 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі на 

кафедрі технології природних та синтетичних полімерів, жирів та харчової 

продукції Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро) та на кафедрі технології жирів та 

продуктів бродіння Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» (м. Харків).  
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Особистий внесок здобувача. Всі основні положення і наукові результати 

дисертаційної роботи, які винесено на захист, одержано здобувачем самостійно. 

Серед них: складання плану експериментальних досліджень, виконання 

досліджень, зокрема, визначення ефективних параметрів екстракції, 

виморожування, аналіз одержаних продуктів, узагальнення результатів, підготовка 

наукових публікацій і доповідей. На підставі експериментальних досліджень 

здобувачем особисто здійснено дослідно-промислові випробування та зроблено 

висновки про доцільність використання розробленої технології вилучення 

воскоподібних компонентів з олійної сировини, доцільність використання 

одержаних воскоподібних компонентів соняшникового лушпиння у композиціях 

харчової та косметичної галузей, можливість використання одержаних 

воскоподібних компонентів у продуктах технічного призначення, а саме: гумових 

виробах в якості антиозонанту, у лакофарбових матеріалах в якості диспергуючої 

добавки. 

Обговорення та аналіз одержаних результатів виконано разом з науковим 

керівником.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

представлено на: Міжнародних науково-технічних конференціях студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Хімія і сучасні технології» (м. Дніпропетровськ, 

2009 р., 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Новітні 

технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та 

перспективи» (м. Київ, 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченої 45-річчю ХДУХТ «Прогресивна техніка та технології харчових 

виробництва, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна 

стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг» (м. Харків, 2012 р.); 

Міжнародної науково-технічної конференції «Технічні науки: стан, досягнення і 

перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей» (м. Київ, 2014 р., 

2015 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у 19 

наукових працях, у тому числі: 6 статей у наукових виданнях України (4 статті у 

наукових фахових виданнях України, 1 стаття у закордонному періодичному 

науковому виданні), 13 – у матеріалах конференцій.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації на 

двох мовах, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 172 сторінки: серед них 

29 рисунків за текстом, 10 рисунків на окремих сторінках, 27 таблиць за текстом, 

список із 155 найменувань використаних джерел на 19 сторінках, додатки 

оформлено на 22 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і задачі 

дослідження, показано зв´язок роботи з науковими темами, програмами, 

визначено наукову новизну та практичне значення дисертаційної роботи та 

особистий внесок здобувача. 
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Рисунок 1 – Загальна схема дисертаційного дослідження 

Аналітичний огляд літературних джерел 

Вибір об’єктів і методів дослідження 

Розробка технології вилучення воскоподібних компонентів з вторинної сировини 

Дослідження фізико-хімічних 

показників вилучених воскоподібних 

компонентів 

Аналіз складу вилучених 

воскоподібних компонентів за 

допомогою методу ІЧ-спектроскопії 

Вибір розчинника для процесу 

екстракції ліпідів з соняшникового 

лушпиння 

Вплив на процес екстракції 

співвідношення розчинник : лушпиння 

Дослідження впливу тривалості 

виморожування воскоподібних 

компонентів з розчину на температуру 

кристалізації одержаних 

воскоподібних компонентів 

соняшникового лушпиння 

Дослідження впливу температури 

кристалізації воскоподібних компонентів 

з розчину на вихід воскоподібних 

компонентів соняшникового лушпиння 

Дослідження складу воскоподібних 

компонентів методом хроматографії 

Розробка технології застосування 

воскоподібних компонентів, вилучених з 

вторинної сировини (лушпиння) у різних 

галузей промисловості 

Дослідження характеристик глянцюючої 

суміші для кондитерських драже  

Визначення адгезійної здатності воскоподібних 

компонентів до лакофарбових пігментів 

Вплив масової частки воскоподібних 

компонентів соняшникового лушпиння на 

твердість лакофарбових пігментів 

Дослідження технічних характеристик 

косметичного бальзаму для губ на основі 

воскоподібних компонентів 

Використання воскоподібних компонентів у 

гумових сумішах 

Проведення промислових випробувань у виробництві 

Розрахунок економічної ефективності 
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У першому розділі проаналізовано і систематизовано науково-технічну 

інформацію за темою дослідження. Наведено різновиди восків різної природи, та 

напрямки їх застосування в харчовій галузі промисловості, косметичному 

виробництві, і в техніці. Наведено властивості та фізико-хімічні характеристики 

восків різної природи. Показано методи вилучення воскоподібних компонентів з 

вторинних продуктів (лушпиння), їх переваги і недоліки. Вказано особливості 

існуючих технологій вилучення воскоподібних компонентів з рослинної сировини. 

Визначено, що існуючі методи одержання восків пов’язані з технологією 

вилучення восків з рослинних олій з використанням допоміжних засобів для 

ефективного розділення олійної суспензії воску, що в подальшому ускладнює 

процес відокремлення восків від адсорбентів. Сформульовано робочу гіпотезу про 

одержання воскоподібних компонентів з відходів олієвидобувної галузі 

(лушпиння) за допомогою розчинника, яка дозволяє одержати товарний продукт – 

воскоподібні компоненти соняшникового лушпиння без використання 

адсорбентів. 

На основі аналізу науково-технічної інформації визначено основні напрямки 

дослідження дисертаційної роботи. 

У другому розділі представлено загальну схему дисертаційного дослідження 

(рис. 1), яка визначила основні етапи розробки технології вилучення 

воскоподібних компонентів з соняшникового лушпиння (ВКСЛ). 

Наведено характеристики сировини та допоміжних матеріалів, які 

використано при проведенні досліджень, описано методики проведення 

експериментальних досліджень, методи аналізу одержаних продуктів, 

лабораторних пристроїв, алгоритми обробки експериментальних даних, зазначено 

використане обладнання. 

Визначення кислотного числа, числа омилення, ефірного числа 

воскоподібних компонентів соняшникового лушпиння проведено згідно 

ДСТУ ISO 660, ДСТУ ISO 3657, ДСТУ ISO 1241 відповідно. Температури 

плавлення і кристалізації визначено згідно ДСТУ 6321 та методом 

диференціальної калориметрії. Склад воскоподібних компонентів соняшникового 

лушпиння встановлено за допомогою методу інфрачервоної спектроскопії та 

методу газорідинної хроматографії (на газовому хроматографі Specord 75 JR). 

Для планування експериментів і обробки даних застосовувано математичні 

методи з використанням програмних пакетів Microsoft Excel та STATISTICA. 

У третьому розділі викладено результати експериментальних досліджень 

щодо обґрунтування режимів екстракції та кінетики вилучення воскоподібних 

компонентів з соняшникового лушпиння.  

Воскоподібні компоненти в основному локалізовані в оболонці насіння і в 

процесі видобування переходять в олію. Вміст воскоподібних компонентів в 

оболонці коливається від 0,1 до 3%.  

Хімічний склад соняшникового насіння в основному залежить від сорту, 

кліматичних умов, ґрунту і культивації. Останнім часом культивуються 

ранньостигле сортове та гібридне насіння соняшнику з високою олійністю, у 

середньому лушпинність насіння складає 23-26%. У нових гібридів соняшнику 
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значно змінився хімічний склад ядра, змінилося співвідношення гідрофобної 

(жирової) і гідрофільної (нежирової) частин ядра. 

Ліпідні залишки лушпиння соняшникового насіння в умовах хімічної 

лабораторії одержано методом вичерпної екстракції за допомогою апарату 

Сокслета (ДСТУ 7577:2014). В якості розчинника обрано гексан як найбільш 

вживаний в олієекстракційній промисловості.  

Склад одержаних воскоподібних компонентів проаналізовано за допомогою 

хімічних методів контролю, визначаючи при цьому такі найбільш важливі 

показники як кислотне число, число омилення, ефірне число. Результати хімічного 

аналізу одержаних ВКСЛ представлені в табл. 1, де вони наведені в порівняні з 

показниками за літературними даними. 

Згідно даних, представлених в табл. 1, підтверджено подібність хімічного 

складу досліджуваних ВКСЛ і соняшникових восків, описаних в літературі. 

 

Таблиця 1 – Фізико-хімічні характеристики воскоподібних компонентів 

соняшникового лушпиння  

Показник 
Характеристика 

за літературними даними експериментальні 

Кислотне число, мг КОН/г 2-17 9 

Йодне число, % І2 11,0-12,4 11,2 

Ефірне число, мг КОН 98-108 107 

Температура плавлення, °С 65-73 70 

Температура кристалізації, °С 70-74 73 

Густина, г/см3 0,920-0,960 0,930 

Показник заломлення,  1,4410-1,4500 1,4415 

 

Для визначення раціональних параметрів процесу проведено аналіз виходу 

воскоподібних компонентів з соняшникового лушпиння в залежності від 

співвідношення розчинник : лушпиння (рис. 2). Кількість розчинника гексана 

внесено у наступних пропорціях: 

1 ступінь – розчинник : лушпиння = 1:1; 

2 ступінь – розчинник : лушпиння = 2:1; 

3 ступінь – розчинник : лушпиння = 3:1; 

4 ступінь – розчинник : лушпиння = 4:1. 

 

За результатами дослідження встановлено оптимальний час тривалості 

процесу вичерпної екстракції в апараті Сокслета, що складає 4 год. При 

подальшому збільшені тривалості процесу екстракції вихід ліпідних компонентів 

та восків різко зменшується, що пояснюється зростанням адсорбуючої здатності 

соняшникового лушпиння. 

Одержані воскоподібні компоненти соняшникового лушпиння досліджено за 

допомогою методу хроматографічного аналізу. У результаті проведення 

хроматографічного аналізу одержано хроматограму (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Вихід ВКСЛ в залежності від співвідношення 

розчинник : лушпиння 

 

Як видно з хроматограми, до складу воскоподібних компонентів, одержаних з 

соняшникового лушпиння, входить велика кількість високомолекулярних 

речовин, хроматограф зареєстрував сполуки з кількістю атомів вуглецю С44-С58.  

 

 
Рисунок 3 – Хроматограма ВКСЛ 

 

Одержані воскоподібні компоненти соняшникового лушпиння аналізовано з 

використанням методу ІЧ-спектроскопії. Для порівняння аналізовано такі більш 

вживані воски в промисловості, як парафін та бджолиний віск. Порівняльна 

характеристика ІЧ-спектрів наведена на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Порівняння ІЧ-спектрів досліджуваних восків: 1 – парафін; 2 – 

бджолиний віск; 3 – воскоподібні компоненти 

 

Аналіз ІЧ-спектроскопії доводить те, що воскоподібні компоненти, одержані з 

соняшникового лушпиння, мають у своєму складі переважну кількість складних 

ефірів високомолекулярних жирних кислот та високомолекулярних спиртів. 

В результаті проведених досліджень виявлено, що одержані ВКСЛ мають 

хімічний склад, до якого входять естери жирних кислот та спиртів з С44 і вище. 

У четвертому розділі наведено результати експериментальних досліджень 

напрямів промислового застосування воскоподібних компонентів у продуктах 

харчового та технічного призначення. 

Проведено порівняння одержаних ВКСЛ за основними фізико-хімічними 

показниками з промисловими восками (табл. 2). 

Як видно з даних табл. 2 воскоподібні компоненти, одержані з 

соняшникового лушпиння, за основними фізико-хімічними характеристиками 

подібні до основних промислових восків, а саме, кислотне число має значення 2-

17 мг КОН/г, що за значенням відповідає даним карнаубського та бджолиного 

восків; температури плавлення та кристалізації знаходяться в межах 65-74°С, що 

дає можливість замінювати найбільш вживані промислові воски на віск 

соняшникового лушпиння у продуктах, де критерієм застосування є температури 
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плавлення та кристалізації; подібні показники густини (0,92-0,96 г/см3) та 

заломлення (1,4410-1,4500) підтверджують подібність структури воску 

соняшникового лушпиння до восків технічного і промислового призначення. 

 

Таблиця 2 – Фізико-хімічні характеристики восків 

Показник 
Карнаубський 

віск 
Парафін 

Бджолиний 

віск 
ВКСЛ 

Кислотне число, мг КОН/г 1-12 - 18-22 2-17 

Йодне число, % І2 5-14,5 - 7-11 11,0-12,4 

Ефірне число, мг КОН 75-86 - 87-107 98-108 

Температура плавлення, °С 80-90 45-65 60-70 65-73 

Температура кристалізації, °С 86-90 50-56 60-70 70-74 

Густина, г/см3 0,960-0,970 0,915 0,950-0,970 0,920-0,960 

Показник заломлення,  1,4752 1,4420 1,4467 1,4410-1,4500 

 

Експериментально досліджено застосування рослинного воску в 

кондитерській промисловості в приготуванні глянцюючої суміші для покриття 

драже. Глянцювання – це покриття кондитерського виробу воскожировою 

композицією, що виконують для захисту поверхні виробу, надання привабливого 

зовнішнього вигляду, зокрема блиску, стійкості при зберіганні і протидії 

злипанню драже. 

До складу глянцюючої суміші входять: віск, жир і парафін. Визначальним в 

складі композиції є співвідношення воску і парафіну (табл. 3). Величину блиску 

одержаних зразків визначено на блискометрі. 

 

Таблиця 3 – Фізико-хімічні показники одержаних зразків суміші 

Співвідношення ВКСЛ : Парафін Тпл, °С Вміст парафіну, % Блиск , % 

1,0 : 0 37 0 60 

1,5 : 1,0 45 40 55 

1,0 : 1,0 46,5 50 31 

1,0 : 1,5 48 60 34 

1,0 : 2,0 49,5 67 40 

0 : 1,0 55 100 50 

 

Для кондитерської промисловості в умовах технічного випробування 

температури плавлення (Тпл) зразків кондитерського драже вище за 45С не мають 

сенсу, бо вони перевищують природно допустимі границі зберігання та 

використання кондитерської продукції. За даними таблиці можна зробити 

висновок, що допустимим співвідношенням віск : парафін є 1,5:1, так як 

температура плавлення такої суміші складає 45С, що важливо для проведення 

технологічного процесу, при цьому вміст парафіну скорочується, що також 

позитивно впливає на якість продукції харчового призначення (парафін не є 

харчовою речовиною), при цьому блиск суміші складає 55%.  

Експериментально досліджено застосування одержаних ВКСЛ в рецептурі 

гігієнічної помади (бальзам для губ), замінюючи парафін та карнаубський віск.  

Гігієнічний бальзам для губ вироблено за рецептурою (табл.4). 
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Таблиця 4 – Рецептурні компоненти зразків гігієнічного бальзаму для губ 
Рецептурні компоненти, (у %) Зразок №1 Зразок №2 

ВКСЛ 32 14 

Кокосове масло 48 43 

Мед 16 - 

Ефірна олія (м’ята) 4 - 

Масло лайму (баттер) - 29 

Бджолиний віск - 14 

 100 100 

 

Порівняльну оцінку показників якості бальзамів для губ згідно з 

ДСТУ 4774:2007 наведено в табл. 5. 

 

Таблиця 5 – Порівняльна характеристика зразків бальзаму для губ 

Показник Норма 
Бальзам для 

губ (еталон) 

Бальзам 

(зразок 1) 

Бальзам 

(зразок 2) 

Зовнішній вигляд Поверхня гладка, однорідна, рівномірно забарвлена 

Колір Властивий даному виду виробу 

Запах Приємний, властивий даному виду виробу 

Мазок Рівний, однорідний 

Температура краплепадіння, С 55-80 62,3 66,4 64,1 

Кислотне число, мг КОН/г не більше 15 3,2 4,3 4,7 

Карбонільне число, мг КОН/г не більше 8 4,0 3,5 4,1 

 

З даних, наведених в табл. 5, видно, що експериментальні зразки бальзамів 

для губ за органолептичними і фізико-хімічними показниками відповідають 

ДСТУ 4774:2007 «Вироби косметичні для макіяжу на жировосковій основі. 

Загальні технічні умови».  

Крім вказаних напрямів практичного застосування воскоподібних 

компонентів проведено їх випробування в еластомерних композиціях для 

виготовлення легкових шин, так як воски є ефективними антиозонантами гумових 

сумішей. 

Вулканізаційні характеристики (технологічні властивості) серійної та 

дослідної гумових сумішей визначено на реометрі МДР-3000 в режимі 153оСх40´ 

за стандартною методикою. Результати випробувань представлено в табл. 6. 

 

Таблиця 6 – Вулканізаційні характеристики гумових сумішей 

№ 

п/п 
Найменування показника 

Гумова суміш 

Серійна Дослідна 

1 Максимальний крутильний момент Mmax, дН∙м 14,89 13,45 

2 Мінімальний крутильний момент Mmin, дН∙м 3,08 2,63 

3 Час до початку вулканізації, хв. 5’50” 6’37” 

4 Час оптимальної вулканізації, хв. 22’35” 20’38” 

 

За результатами дослідження використання воскоподібних компонентів 

соняшникового лушпиння в гумових сумішах виявлено, що досліджувані ВКСЛ не 
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погіршують кінетику вулканізації дослідної гумової суміші, порівнюючи з 

серійною. 

Результати дослідження впливу дослідних ВКСЛ на стійкість до озонного 

старіння гуми боковин легкових шин представлено на рис. 5.  

 

 
Рисунок 5 – Результати випробувань гум на стійкість до озонного старіння 

 

При заміні серійного воску ВЗК-20 на дослідні ВКСЛ в рецептурі гум 

боковин легкових шин спостерігається незначне зниження стійкості до озоного 

старіння. При застосуванні ВКСЛ в гумових сумішах показники стійкості мають 

практичне значення (більше 1 год. в умовах технічного застосування), що дає 

можливість застосувувати рослинні воскоподібні компоненти на одному рівні з 

промисловими антиозонантами.  

Як відомо, хімічна промисловість використовує у виробництві лаків та 

емалей спеціальні агенти для надання їм певних поверхневих властивостей. 

Обов’язковою умовою одержання якісних пігментованих лакофарбових матеріалів 

(ЛФМ) є рівномірний розподіл частинок твердої фази у дисперсійному 

середовищі.   

Дослідні ВКСЛ є естерами жирних кислот та одноатомних 

високомолекулярних спиртів. Тому доцільно випробувати їх як диспергуючі 

добавки до складу пігментованих ЛФМ.  

В лак на основі ПФ-060 дисперговано бджолиний віск та дослідні ВКСЛ в 

концентрації 1-5 мас.%. Модифікований воскоподібними компонентами вказаний 

продукт досліджено на відносну твердість і блиск покриття. Результати 

дослідження представлені на рис. 6, 7. 
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Рисунок 6 – Залежність відносної 

твердості лаку ПФ-060 від вмісту 

воскоподібних компонентів: 1 – з 

ВКСЛ; 2 – з бджолиним воском 

  

Рисунок 7 – Залежність блиску від 

вмісту воскоподібних компонентів: 

1 – з ВКСЛ; 2 – з бджолиним воском 

 

Результати, представлені на рисунках, свідчать, що введення дослідних ВКСЛ 

підвищує твердість плівок покриття на основі лаку ПФ-060, в результаті чого 

максимальна твердість (0,19) досягнута при оптимальній концентрації дослідних 

ВКСЛ 2 мас.%, яка суттєво не знижує блиск покриття. 

Досліджено властивості одержаних цільових продуктів і встановлено 

можливість заміни традиційних компонентів, що використовуються в даний час в 

різних галузях промисловості.  

У п’ятому розділі надано результати експериментальних досліджень щодо 

розробки технології вилучення ВКСЛ методом перколяції та техніко-економічна 

оцінка технології вилучення ВКСЛ. 

Шляхом повного факторного експерименту встановлено оптимальні 

параметри, а саме: співвідношення «матеріал: розчинник» = 1:3; час екстракції 3 

години; температура кристалізації ВКСЛ 4°С. 

При визначенні змінними є параметри: 

х1 – співвідношення розчинник : лушпиння (р : л) (S); 

х2 – температура охолодження місцели (кристалізації) (Ткр, °С); 

х3  тривалість екстракції (τе, год); 

Фактори та рівні їх варіювання наведено у табл. 7. 

 

Таблиця 7 – Фактори та рівні їх варіювання  
Фактори S Ткр, °С τе, год 

Позначення х1 х2 х3 

Інтервал варіювання 1 2 1 

Верхній рівень (+1) 3 8 4 

Основний рівень (0) 2 6 3 

Нижній рівень (-1) 1 4 2 
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Вихідні параметри (функції відгуку) є вихід ВКСЛ (yв, г) та температура 

плавлення ВКСЛ (упл, °С). 

Після проведення статистичної обробки одержаних даних побудовано 

рівняння регресії, яке описує вплив тривалості виморожування, температури 

виморожування та співвідношення «р : л» на вихід ВКСЛ: 

 

у = b0 + b1 S  + b2 τе  + b3 Ткр + b4 S τе  + b5 S Ткр + b6  τе Ткр  + b7 S τе Ткр 

 

Рівняння регресії виходу ВКСЛ, ув = f (х1; х2; х3): 

 

ув =+0,5649 + 0,0416·х1 – 0,00158·х2 + 0,00539·х3 + 0,00106·х1·х2 – 0,01656·х1·х3 

+ 0,00159·х3·х2 + 0,00479·х1·х2·х3 

 

Рівняння регресії температури плавлення ВКСЛ, упл: 
 

упл = 67,675 + 0,05·х1 – 0,125·х2 + 10,8·х3 – 0,65·х1·х2 – 3·х1·х3 – 0,45·х3·х2 – 

0,275·х1·х2·х3 

 

Значний вплив на вихід ВКСЛ має температура кристалізації, чим вона 

нижче, тим більший вихід. Визначено співвідношення розчинника до 

соняшникового лушпиння, що при варіюванні параметрів призводить до більшого 

виходу ВКСЛ. Також збільшення тривалості процесу виморожування збільшує 

вихід ВКСЛ, адже всі речовини за тривалий час мають змогу вивільнитися. 

На одержання більш чистих воскоподібних компонентів, тобто ВКСЛ з 

максимальною температурою плавлення позитивний вплив мають усі три 

фактори. 

Таким чином, в результаті теоретичних та експериментальних досліджень 

встановлено ефективні значення параметрів технологічного процесу вилучення 

воску з лушпиння насіння соняшнику методом перколяції, схему якого надано на 

рис. 8. 

Наведено типову технологічну схему процесу вилучення ВКСЛ з 

соняшникового лушпиння. 

Отримане на стадії шеретування насіння лушпиння надходить в екстрактор із 

сорочкою 2, до екстрактора через форсунки зверху, насосом 11 через 

теплообмінник 1 з ємності для розчинника 9 подається гексан. Отримана місцела в 

гарячому стані проходить через листовий фільтр 3, де очищується від сміттєвих 

домішок. Далі очищена місцела насосом 10 подається в кристалізатор 7, де 

проходить виморожування воскоподібних компонентів. Відділення кристалів 

воску відбувається на листовому фільтрі 5, звідки отримані ВКСЛ направляються 

у ємність для зберігання 6, а відфільтрована місцела, для відгонки та подальшого 

використання розчинника подається у дистилятор 7, пари з якого конденсуються в 

теплообміннику 8. Отриманий розчинник надходить у ємність для розчинника 9.  
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Рисунок 8 – Технологічна схема вилучення воскоподібних компонентів з 

соняшникового лушпиння методом перколяції 

 

Економічна оцінка розроблених технологічних рішень показала, що 

застосування перколяції в якості методу вилучення воскоподібних компонентів з 

соняшникового лушпиння як відходу олієвидобувної галузі із застосуванням засад 

безвідходного виробництва, типового устаткування, дозволяє одержати 

конкурентоспроможний товарний продукт, який має значно нижчу вартість на 

рівні 151,25 грн./кг, ніж розповсюджені бджолиний віск, вартість якого на рівні 

640 грн./кг, карнаубський віск, вартість якого становить близько 1790 грн./кг.  

 

У додатках наведено акти випробування результатів роботи в умовах 

виробництва ТОВ «Кондитерська фабрика «Стимул», ТОВ «Еліксір», та 

допоміжні матеріали, список публікацій здобувача.  

 

ВИСНОВКИ 
 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання – науковому 

обґрунтуванню удосконалення технології вилучення воскоподібних компонентів з 

соняшникового лушпиння та розробці технологій застосування одержаних 

воскоподібних компонентів у продуктах харчового та технічного призначення. 

Внаслідок проведених теоретичних та експериментальних досліджень 

сформульовано наступні висновки: 

1. Визначено вміст воскоподібних компонентів у вторинній сировині 

олієжирової галузі (соняшниковому лушпинні) у межах 2,43-2,84% та виявлено 

вплив таких технологічних параметрів як співвідношення восковмісна 

сировина : розчинник, тривалість процесу екстракції воскоподібних компонентів з 

соняшникового лушпиння та температура виморожування воскоподібних 

компонентів з місцели, що дозволило визначити раціональні технологічні 
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параметри процесу вилучення воскоподібних компонентів для кожної окремої 

партії соняшникового лушпиння.  

2. Експериментально визначено умови процесу вилучення воскоподібних 

компонентів: співвідношення соняшникове лушпиння : розчинник як 1 : 3, 

тривалість процесу екстракції у діапазоні 6 год., температура виморожування 

воскоподібних компонентів з місцели 8ºС, що дозволило максимально вилучити 

воскоподібні компоненти з соняшникового лушпиння у кількості 2,73-2,84% 

фракцією з температурою плавлення не менше 73С. 

3. Експериментально встановлено впровадження одержаних воскоподібних 

компонентів соняшникового лушпиння у продукти харчового призначення, а саме 

у рецептурі глянцюючої суміші для кондитерського драже у співвідношенні 

ВКСЛ : парафін як 1,5 : 1,0, при цьому визначені раціональні температура 

плавлення суміші 45С та блиск 55%, що значно покращує показники порівняно з 

рецептурою суміші, яка не містить воскоподібні компоненти соняшникового 

лушпиння.  

4. За результатами експериментальних досліджень встановлено, що 

воскоподібні компоненти соняшникового лушпиння не погіршують кінетику 

вулканізації гумової суміші порівнюючи з серійною гумовою сумішшю, а саме, 

час до початку вулканізації та час оптимальної вулканізації знаходяться на одному 

рівні 6’ та 20’4” відповідно, максимальний та мінімальний крутильні моменти, які 

характеризують кінетику вулканізації, не відрізняються від серійної суміші, що 

дозволило зберегти комплекс технологічних та фізико-механічних властивостей 

гумових сумішей та порівняно знизити собівартість композиції. 

5. Розроблено та обґрунтовано технологічну схему одержання воскоподібних 

компонентів соняшникового лушпиння та визначені ефективні значення основних 

технологічних параметрів процесу із застосуванням засад безвідходного 

виробництва, типового устаткування, що дозволило одержати товарний продукт – 

воскоподібні компоненти соняшникового лушпиння.  

6. За результатами досліджень проведено дослідно-промислові випробування 

на діючих виробництвах ТОВ «Стимул» та ТОВ «Еліксір». Результати 

дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес кафедри технології жирів 

та продуктів бродіння НТУ «ХПІ» при викладанні дисциплін «Технологія галузі», 

«Сучасні напрямки розвитку технології переробки жирів». 
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О.В. Черваков // Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених («Хімія і сучасні технології»). – 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2009. – С. 187. 

Здобувачем визначено основні параметри технологічного процесу вилучення 

воскоподібних компонентів з відходів олійної сировини. 

8. Руднева Л.Л. К вопросу изучения состава и свойств растительных восков / 

Л.Л. Букланова, И.Н. Демидов, О.В. Лакиза, О.В. Черваков, Р.Н. Шаповалов // 

Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених («Хімія і сучасні технології»). – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 

2009. – С. 192. 

Здобувачем досліджено вплив технологічних параметрів процесу вилучення 

воскоподібних компонентів на їх хімічний склад, що дозволили визначити напрями 

подальшого застосування.  

9. Руднєва Л.Л. Особливості виділення воскоподібних речовин з відходів 

олієпереробної галузі та дослідження їх властивостей / Л.Л. Букланова, 
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О.В. Лакіза, О.В. Черваков, О.Ю. Шаровська, Р.М. Шаповалов // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції («Новітні технології, обладнання, 

безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи»). Ч. 2. – Київ: 

НУХТ, 2010. – С. 44. 

Здобувачем досліджено фізико-хімічні властивості воскоподібних 

компонентів, що вилучені з олійних відходів.  

10. Руднєва Л.Л. Пошук раціональних способів виділення воскоподібних 

речовин із відходів переробки олійної сировини // Л.Л. Букланова, О.В. Лакіза, 

О.В. Черваков, А.Ю. Кравченко, Д.О. Трофімук // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції («Новітні технології, обладнання, безпека та 

якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи»). Ч. 2. – Київ: НУХТ, 2010. 

– С. 44. 

Здобувачем визначено вплив воскоподібних компонентів, що вилучені з олійних 

відходів, на фізичні показники еластомерних композицій.  

11. Руднєва Л.Л. Удосконалення технології переробки відходів олієдобувної 

галузі / І.М. Демідов, Л.Л. Руднєва, О.В. Лакіза // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, 18 жовтня 2012 р.: присвяченої 45-річчю ХДУХТ 

(«Прогресивна техніка та технології харчових виробництва, ресторанного та 

готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку 

сфери торгівлі та послуг»). – Харків: ХДУХТ, 2012. Ч. 1. – 478 с. 

Здобувачем експериментально обґрунтовано застосування екстракційного 

методу для вилучення воскоподібних компонентів з соняшникового лушпиння, що 

впливає на технологію переробки відходів олієвидобувної галузі. 

12. Руднєва Л.Л. Інноваційні напрями застосування продуктів переробки 

олійної сировини / Л.Л. Руднєва, О.В. Лакіза, І.Н. Демідов // Програма та 

матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції («Технічні науки: стан, 

досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей»). – 

К.: НУХТ, 2014. – С.131–132. 

Здобувачем запропоновано технологічний спосіб вилучення воскоподібних 

компонентів з соняшникового лушпиння методами екстракції. 

13. Руднєва Л.Л. Перспективні напрямки використання продуктів переробки 

олійної сировини у виробництво олієжирових та косметичних продуктів / 

Л.Л. Руднєва, С.І. Бухкало // Програма та матеріали ІІІ Міжнародної науково-

технічної конференції («Перспективи розвитку м ясної, молочної та олієжирової 

галузей в контексті євроінтеграцій»). – К.: НУХТ, 2015. – С.151–152. 

Здобувачем запропонований технологічний спосіб застосування 

воскоподібних компонентів соняшникового лушпиння в якості сировини для 

одержання глянцюючої суміші кондитерського драже. 

14. Руднєва Л.Л. Перспективи використання рослинної сировини у складі 

косметичних засобів / Л.Л. Руднєва, О.Е. Боярська, А.А. Малиш // Тези доповідей 

VII Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Хімія та сучасні технології», 27-29 квітня 2015 р., Т. VII. – 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. – С. 109. 
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Здобувачем запропоновані перспективні напрями застосування 

воскоподібних компонентів в якості складової у рецептурі гігієнічного бальзаму 

для губ.  

15. Руднєва Л.Л. Розробка та дослідження комплексної переробки відходів 

насіння / Руднєва Л.Л., Бухкало С.І. // Матеріали ХXІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції MicroCAD-2015 («Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я»), 20-22 травня 2015 р., Ч. IІ. – Харків: НТУ «ХПІ». – 

С. 302. 

Здобувачем встановлено ефективність використання воскоподібних 

компонентів соняшникового лушпиння в якості диспергуючих добавок у складі 

лакофарбових матеріалів, що використовуються у промисловості. 

16. Руднева Л.Л. Химико-технологические процессы утилизации 

растительных восков / Л.Л. Руднева, С.И. Бухкало // Материалы Международной 

научно-технической конференции, посвящённой 105-летию со дня рождения 

А.Н. Плановского. Т.2 («Повышение эффективности процессов и аппаратов в 

химической и смежных отраслях промышленности»). – ФГБОУ ВО МГУДТ, 2016. 

– С.185–188. 

Здобувачем досліджено склад воскоподібних компонентів соняшникового 

лушпиння та розроблено методику застосування їх у стоматології. 

17. Руднева Л.Л. Исследование процессов утилизации растительных восков / 

Л.Л. Руднева, С.И. Бухкало // Материалы VI Международного научно-

технического Симпозиума «Современные энерго- и ресурсосберегающие 

технологии СЭТТ–2017», Международного научного-технического Форума 

«Первые международные Косыгинские чтения. Т. 2. – ФГБОУ ВО «РГУ 

им. А.Н. Косыгина», 2017. – C. 178–181. 

Здобувачем досліджено взаємозв’язок між технологічними параметрами 

процесу екстракції воскоподібних компонентів та їх температурою плавлення. 

18. Руднєва Л.Л. Складові використання та дослідження відходів переробки 

насіння соняшника / Л.Л. Руднєва, С.І. Бухкало // Матеріали ХXV Міжнародної 

науково-практичної конференції MicroCAD-2017 («Інформаційні технології: 

наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»), Ч. IІІ. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 53. 

Здобувачем досліджено кристалічну структуру воскоподібних компонентів 

та їх температуру плавлення за допомогою методу диференційної скануючої 

калориметрії. 

19. Руднєва Л.Л. Можливості комплексного застосування різновидів воску 

для косметичної галузі / Л.Л. Руднєва, С.І. Бухкало // XХVІ Міжнародна науково-

практична конференція MicroCAD-2019 «Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров’я», 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч.ІІ. / за ред. проф. 

Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». С. 328 

Здобувачем виявлено вплив воскоподібних компонентів соняшникового 

лушпиння в якості рецептурної складової на показник кислотності бальзаму для 

губ. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Руднєва ЛЛ. Технологія переробки воскоподібних компонентів у 

продукти харчового та технічного призначення. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-

косметичних продуктів – Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», Харків, 2021 р. 

Дисертаційна робота присвячена науковому обґрунтуванню та розробці 

технології вилучення воскоподібних компонентів з відходів олієжирової галузі та 

переробки вилучених воскоподібних компонентів у харчових продуктах та 

продуктах технічного призначення. Актуальність роботи пов’язана з 

удосконаленням технології вилучення воскоподібних компонентів з відходів 

олієжирової галузі та раціональним застосуванням воскоподібних компонентів 

рослинного походження. Рівень розвитку олієжирової промисловості значною 

мірою визначається утилізацією відходів виробництва. У сучасному виробництві 

олій і жирів відбуваються суттєві структурні зміни, спрямовані на інтенсифікацію 

виробництва і максимальне використання відходів олієжирової галузі 

агропромислового комплексу України. В процесі переробки олійної сировини, 

особливо соняшника, на стадіях шеретування насіння відходами виробництва є 

соняшникове лушпиння, що не знаходять подальшого застосування. 

Удосконалення технології вилучення корисних речовин з відходів і подальше їх 

використання достатньо актуальні в наш час. Зростаючі вимоги відносно якості 

харчових продуктів, розширення області застосування воскоподібних компонентів 

і посилення конкуренції у сфері харчового виробництва вимагають удосконалення 

технології переробки вторинної сировини, в тому числі воскоподібних 

компонентів. З метою утилізації відходів і визначення можливих напрямів 

практичного застосування виконувались дослідження способу вилучення 

воскоподібних компонентів з соняшникового лушпиння. У дисертаційній роботі 

вперше одержано нові наукові дані щодо вилучення воскоподібних компонентів з 

соняшникового лушпиння методами занурення та перколяції за допомогою 

органічного розчинника (гексан) та використання вилучених воскоподібних 

компонентів у восковмісних продуктах. Експериментально доведено, що 

перколяція з наступним виморожуванням воскоподібних компонентів з місцели є 

раціональним методом вилучення воскоподібних компонентів з соняшникового 

лушпиння. Проведено експериментальні дослідження з обґрунтування вибору 

діапазонів обраних технологічних параметрів, а саме: співвідношення 

соняшникове лушпиння : розчинник як 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3 та 1 : 4, тривалість процесу 

екстракції у діапазоні 2-8 год., температурі виморожування воскоподібних 

компонентів з місцели у діапазоні 4-25ºС. Запропоновані технології вилучення 

воскоподібних компонентів соняшникового лушпиння дозволяють раціонально 

використовувати відходи олієвидобувної галузі та в значній мірі знизити втрати 

воскоподібних компонентів із лушпинням. Науково обґрунтовано технологію 

вилучення воскоподібних компонентів соняшникового лушпиння методом 

перколяції за допомогою розчинника гексан та кристалізацією їх з місцели, що 
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дозволило отримати товарний продукт. Доведена економічна та екологічна 

ефективність запропонованих технологій. Результати дисертаційної роботи з 

вилучення воскоподібних компонентів з соняшникового лушпиння досліджено в 

промислових умовах на підприємствах ТОВ «Кондитерська фабрика «Стимул» та 

ТОВ «Еліксір». 

Ключові слова: воскоподібні компоненти, соняшникове лушпиння, гексан, 

екстракція, занурення, перколяція, місцела, виморожування. 
 

Руднева Л.Л. Технология переработки воскоподобных компонентов в 

продукты пищевого и технического назначения. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой ступня кандидата технических наук по 

специальности 05.18.06 – технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-

косметических продуктов – Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт», Харьков, 2021 

Диссертация посвящена научному обоснованию и разработке технологии 

извлечения воскоподобных компонентов из отходов масложировой отрасли и 

переработки полученных воскоподобных компонентов в пищевых продуктах и 

продуктах технического назначения. Актуальность работы связана с 

совершенствованием технологии извлечения воскоподобных компонентов из 

отходов масложировой отрасли и рациональным применением воскоподобных 

компонентов растительного происхождения. В процессе переработки масличного 

сырья, особенно подсолнечника, на стадиях обрушивания семян отходами 

производства является подсолнечная лузга, которая не находит дальнейшего 

применения. Совершенствование технологии извлечения полезных веществ из 

отходов и дальнейшее их использование достаточно актуальны в наше время. 

Растущие требования относительно качества пищевых продуктов, расширение 

области применения воскоподобных компонентов и рост конкуренции в сфере 

пищевого производства требуют усовершенствования технологии переработки 

вторичного сырья, в том числе воскоподобных компонентов. С целью утилизации 

отходов и определение возможных направлений практического применения 

выполнялись исследования способа извлечения воскоподобных компонентов из 

подсолнечной лузги. В диссертационной работе впервые получены новые научные 

данные об извлечении воскоподобных компонентов из подсолнечной лузги 

методами погружения и перколяции с помощью органического растворителя 

(гексан) и использования полученных воскоподобных компонентов в 

воскосодержащих продуктах. Экспериментально доказано, что перколяция с 

последующим вымораживанием воскоподобных компонентов из мисцелы 

является оптимальным способом получения воскоподобных компонентов из 

подсолнечной лузги. Проведены экспериментальные исследования по 

обоснованию выбора диапазонов избранных технологических параметров, а 

именно: соотношение подсолнечная лузга: растворитель как 1: 1, 1: 2, 1: 3 и 1: 4, 

продолжительность процесса экстракции в диапазоне 2-8 ч, температуре 

вымораживание воскоподобных компонентов из мисцелы в диапазоне 4-25ºС. 

Ключевые слова: воскоподобные компоненты, подсолнечная лузга, гексан, 

экстракция, погружение, перколяция, мисцела, вымораживание. 
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Rudnieva L.L. Technology for processing wax-like components into food and 

technical products. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.18.06 

– technology of fats, essential oils and perfumery and cosmetic products – National 

Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, 2021 

The dissertation is devoted to the scientific substantiation and development of a 

technology for extracting wax-like components from wastes of the fat-and-oil industry 

and processing the obtained wax-like components in food and technical products. The 

relevance of the work is associated with the improvement of the technology for 

extracting wax-like components from wastes of the fat-and-oil industry and the rational 

use of wax-like components of plant origin. In the process of processing oilseeds, 

especially sunflower, at the stages of dehulling of seeds, the production waste is 

sunflower husk, which does not find further use. Improving the technology for 

extracting useful substances from waste and their further use are quite relevant in our 

time. Growing demands on the quality of food products, expanding the scope of 

application of wax-like components and increasing competition in the field of food 

production require improvements in the technology of processing secondary raw 

materials, including wax-like components. In order to utilize waste and determine 

possible areas of practical application, studies were carried out on a method for 

extracting wax-like components from sunflower husks. In the dissertation work, for the 

first time, new scientific data on the extraction of wax-like components from sunflower 

husks by immersion and percolation methods using an organic solvent (hexane) and the 

use of the obtained wax-like components in wax-containing products were obtained. It 

has been experimentally proven that percolation followed by freezing of wax-like 

components from miscella is the optimal way to obtain wax-like components from 

sunflower husks. Experimental studies were carried out to substantiate the selection of 

the ranges of selected technological parameters, namely: the ratio of sunflower husk: 

solvent as 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3 and 1 : 4, the duration of the extraction process in the range 

of 2-8 h, the temperature of freezing of wax-like components from miscella in the range 

of 4-25°C. 

Key words: wax-like components, sunflower husk, hexane, extraction, immersion, 

percolation, miscella, freezing. 


