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Секція: Технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;
органічне виробництво і продовольча безпека

П Р О Е К Т
науково-технічної (експериментальної) розробки молодих вчених, що

виконуватиметься за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

Назва проекту: Обґрунтування параметрів, виготовлення та апробація енергоощадного
комплексу машин для отримання рослинних олій з високою біологічною цінністю

Пропоновані строки виконання проекту: з 01.01.2020 по 31.12.2021

Обсяг фінансування (до 3 років): 860,000 тис. грн., зокрема на 1-й рiк 430,000 тис. грн., на
2-й рiк 430,000 тис. грн.
1. АНОТАЦІЯ
На сьогодні в державі існує потреба у формуванні науково обґрунтованих підходів до реалізації
ефективних технологій виробництва функціональних продуктів, що є основою концепції
здорового харчування населення. Агрокліматичні умови України сприяють вирощуванню
високоякісної олійної сировини, структуру виробництва якої представляють соняшник, ріпак,
соя та менш поширені культури – льон, розторопша, рижій, коноплі, амарант, волоський горіх
та інші, однак проблеми їх раціонального використання досі не вирішено. Наповнення
внутрішнього ринку високоякісною функціональною продукцією є одним із превентивних
заходів спрямованих на збереження здоров’я людини.
Кінцевий результат проекту – комплекс енергоощадного обладнання для отримання рослинних
олій харчового і лікувального призначення методом холодного пресування. Збереження
природного балансу біологічно цінних компонентів олійної сировини у первісному вигляді, що є
основою органічного виробництва визначальна передумова обґрунтування технологій та
параметрів обладнання для її високоефективної переробки. Розробка комплексу машин
ґрунтується на поглибленому вивченні біологічних, механіко-технологічних властивостей
сировини, удосконаленні технологій й підвищенні технічного рівня обладнання. Адаптація до
змінних обсягів виробництва та переробка більш широкого спектру олійних культур досягається
використанням уніфікованого обладнання із змінними виконавчими модулями у технологічних
процесах.
Today, there is a need in the country to formulate scientifically based approaches to the
implementation of effective technologies for the production of functional products, which is the basis
of the concept of healthy nutrition of the population. The agroclimatic conditions of Ukraine
contribute to the cultivation of high quality oil raw materials, whose production structure is
represented by sunflower, rapeseed, soybeans and less common crops flax, milk thistle, redhead,
hemp, amaranth, walnut and others, but their rational use has not been resolved. Filling the internal
market with high quality functional products is one of the preventive measures aimed at preserving
human health.
The end result of the project is a complex of energy-saving equipment for producing vegetable oils
for food and medical purposes by cold pressing. Maintaining the natural balance of biologically
valuable components of oil raw materials in their original form, which is the basis of organic
production is a crucial prerequisite for the justification of technologies and equipment parameters
for its highly efficient processing. Development of a complex of machines is based on in-depth study
of biological, mechanical and technological properties of raw materials, improvement of technologies
and improvement of technical level of equipment. Adaptation to variable production volumes and
processing of a broader range of oilseeds is achieved through the use of unified equipment with
variable executive modules in technological processes.
2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Прикладна проблема, на вирішення якої спрямовано проект: Інтенсифікація
виробництва та зростаючий негативний вплив навколишнього середовища на населення –
проблема глобального масштабу, на вирішення якої спрямовано значні зусилля. Досвід
розвинених країн демонструє, що раціональний підхід до виробництва здорового продовольства
сприяє нормальному фізичному розвитку людини, її соціальній та економічній активності.
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Готова продукція органічного виробництва повинна бути не тільки носієм енергії, але й
джерелом нутрієнтів (вітамінів, макро- та мікроелементів поліненасичених жирних кислот),
незамінних біологічно активних компонентів, які не синтезує організм людини. Серед них
чільне місце посідають омега-3 та омега-6 жирні кислоти – лінолева та ліноленова, хімічна та
біологічна стабільність даних сполук досягається мінімізацією впливу на них температурних,
світлових та атмосферних чинників створюваних технологічним обладнанням та умовами
зберігання.
В рамках проекту необхідно сформувати науково обґрунтовані підходи до створення
функціональних продуктів й на цій основі реалізувати високоефективні технології та
обладнання для переробки олійної сировини.
2.2. Об’єкт наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки:
Об’єктами досліджень в межах цього проекту є: насіння олійних культур, комплекс обладнання
для отримання рослинних олій, технологічні процеси переробки сировини методом холодного
пресування, кількісні та якісні характеристики олії.
2.3. Предмет наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки:
Предметом дослідження є залежності параметрів взаємодії системи машин енергоощадного
комплексу з олійною сировиною в межах технологічних процесів отримання холоднопресованої
олії.
3. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ЗА ТЕМАТИКОЮ  
3.1. Аналіз результатів, отриманих авторами проекту за даною проблемою,
тематикою, об'єктом та предметом наукової роботи та науково-технічної
(експериментальної) розробки; у чому саме полягає внесок згадуваних вчених та чому
їх напрацювання потребують продовження, доповнення, вдосконалення: Реалізація
проекту є логічним продовженням роботи за науково-дослідною програмою “Розробка
технічних засобів і ресурсоощадних технологій в землеробстві, рослинництві й тваринництві”
(№ДР106U002075) факультету механіки та енергетики ЛНАУ, у якій авторами отримано
наступні результати:
- досліджено та реалізовано технологію електромагнітної обробки дрібнонасіннєвих і складно
подільних насіннєвих сумішей; обґрунтовано параметри і режими роботи, виготовлено
сепаратор насіння та пневмосепаратор дрібнонасіннєвих сумішей;
- розроблено методики й обладнання для дослідження фізико-механічних і механіко-
технологічних властивостей насіння олійних культур;
- обґрунтовано параметри і розроблено конусний злущувач насіння розторопші; обґрунтовано
конструктивно-технологічні параметри та виготовлено комплекс шнекових олійних пресів різної
продуктивності для отримання холоднопресованої олії.
В межах проекту необхідно вдосконалити ряд технологічних операцій, а саме: злущування,
сепарування, відтискання та очищення для отримання високоякісної олії та супутніх продуктів
(макуха, білкові ізоляти, тощо); обґрунтувати параметри та реалізувати серію модульних
виконавчих органів машин адаптованих до технологічних особливостей складних для
відтискання у холодному режимі культур (амарант, коноплі, насіння гарбуза, горіхові плоди та
ін.); за допомогою спектрально-люмінесцентних аналізів встановити закономірності зміни
якісних показників отриманої продукції залежно від параметрів взаємодії обладнання з
сировиною; здійснити аналіз представлених на ринку зразків олії та запропонувати
рекомендації виробництву щодо покращення її якісних показників.
3.2. Аналіз результатів, отриманих іншими вітчизняними та закордонними вченими
за даною проблемою, тематикою, об'єктом та предметом наукової роботи та науково-
технічної (експериментальної) розробки; окремо проаналізувати напрацювання цих
вчених за останні 5 років із посиланням на конкретні публікації: Ще донедавна
більшість досліджень вчених стосувались інтенсифікації промислового виробництва рослинних
олій [7] та переважно стосувались підвищення виходу олії шляхом гарячого пресування, або ж
хімічної екстракції. Згодом вченими встановлено, що метод гарячого пресування негативно
відображається на хімічній структурі олії - порушується збалансований склад поліненасичених
жирних кислот (омега-3, омега-6) [1], які швидко окислюються під дією високих температур.
Хімічна екстракція відбувається використання токсичних органічних розчинників (гексан,
бензол), крім того дана технологія передбачає декілька послідовних операцій нагрівання,
фільтрування та гідратації, внаслідок чого у олії накопичується значна кількість трансізомерів
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жирних кислот, які спричиняють значну шкоду здоров’ю людини [4], [6].
В середині минулого століття провідні європейські біохіміки встановили потужний системний
вплив поліненасичених жирних кислот на зміцнення клітинних мембран, що надає їм стійкість
до новоутворень в організмі людини [5]. Також було встановлено, що надмірна кількість
насичених жирних кислот і дефіцит поліненасичених веде до захворювань серцево-судинної
системи, що на сьогодні є встановленим фактом [9]. Розглядаючи переробку олійних культур в
аспекті органічного виробництва вчені акцентують увагу на можливостях комплексного
використання отриманих продуктів під час виготовлення олії, наприклад, макуху можна
використовувати як основу для виготовлення високоякісних функціональних продуктів -
білкових ізолятів, харчових та кормових добавок [3].
Ґрунтовних досліджень потребують технології переробки насіння льону, розторопші, конопель,
амаранту, рижію, волоського горіха та багато інших. В межах проекту необхідно досягти
підвищення якості продукції, ефективності технологічного обладнання та удосконалення
виробничих операцій та методів очищення олії [8].
Сучасною тенденцією зниження вартості та підвищення енергетичної ефективності обладнання
є впровадження концепції його модульної конструкції [2]. Адаптація виконавчих модулів машин
для виконання різноманітних технологічних операцій дозволяє переробляти дуже широкий
спектр культур, часто незначними, або змінними обсягами без збільшення капітальних витрат
на виробництво продукції. Важливим пріоритетом у дослідженнях залишається контроль за
змінами жирно-кислотного складу в отриманій олії порівняно з олією, що міститься в насінні у
зв’язаному вигляді. Об'єктивно оцінити технологічний рівень обладнання можна за кількісними
та якісними показниками олії – вмістом поліненасичених жирних кислот і продуктів окислення.
3.3. Перелік основних публікацій (не більше 10-ти) закордонних і вітчизняних вчених
(окрім публікацій авторів, що наведені у доробку), які містять аналоги і прототипи та
є основою для проекту:

Таблиця 1

№ Повні дані про статті
1 Fine F, Brochet C, Gaud M, Carre P, Simon N, Ramli F, Joffre F. Micronutrients in vegetable

oils: The impact of crushing and refining processes on vitamins and antioxidants in sunflower,
rapeseed and soybean oils. European Journal of Lipid Science and Technology, 2016, pp.
680-697.

2 Vintila I. "Smart Engineering and Energy Saving Management in Edible Oil Processing
Technology and Speciality Fats Industrial Application", Advanced Materials Research, 2014,
Vol. 837, pp. 228-233.

3 Andrea L. Edel, Michel Aliani, Grant N. Pierce Stability of bioactives in flaxseed and flaxseed-
fortified foods Food Research International, 2015, Volume 77, Part 2, pp. 140-155

4 Yates CM, Calder PC, Ed Rainger G. Pharmacology and therapeutics of omega-3
polyunsaturated fatty acids in chronic inflammatory disease. Pharmacol Ther. 2014 Mar, 141(3),
pp. 272-282.

5 Niknamian S (2019) Introducing the Sorush Cancer Treatment Protocol (SCTP). Int J Cancer
Tremnt Vol: 2, Issu: 1 (24-40).

6 Prescha A., Grajzer M., Dedyk M., Grajeta H. The antioxidant activity and oxidative stability of
cold-pressed oils. J. Am. Oil Chem. Soc. 2014, 91 pp. 1291-1301.

7 McKeon T, Hayes D, Hildebrand D, Weselake R. Industrial Oil Crops. Elsevier; 2016, 474 p.
8 Singh R. Membrane Technology and Engineering for Water Purification Application, Systems

Design and Operation Book 2nd Edition. Butterworth-Heinemann: ISBN: 2015, 452 p.
9 Nosenko T., Shemanskaya E., Bakhmach V., Sidorenko T. and oth.New vegetable oil blends to

ensure high biological value and oxidative stability. Eastern-European Journal of Enterprise
Technologies. Kharkiv: Technology center, 2017. № 5/6 (89). Р. 42-47.
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4. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ 
4.1. Ідеї та робочі гіпотези проекту: Ідея – обґрунтування параметрів та розробка комплексу
енергоощадного обладнання забезпечує дотримання пропонованої технології холодного
відтискання олії харчового та лікувального призначення в умовах малих переробних
підприємств завдяки спрощенню технологічних операцій, використанні уніфікованого
обладнання, що дозволяє зберегти біологічну цінність й поживні властивості готової продукції.
Гіпотеза – збільшення виходу олії зі збереженням її якісних показників за мінімальних
енергозатрат залежить від параметрів комплексу обладнання виготовленого на основі
поглибленого вивчення хімічних, фізико-механічних властивостей насіння, обґрунтування
технологій переробки олійних культур з врахуванням умов взаємодії системи машин із
олієвмісною сировиною.
4.2. Мета і завдання, на вирішення яких спрямовано проект: Метою проекту є наукове
обґрунтування, удосконалення і впровадження виробничих технологій та реалізація комплексу
енергоощадного обладнання для отримання рослинних олій харчового, лікувального й
функціонального призначення.
Досягнення поставленої мети можливе за умови вирішення наступних завдань:
- дослідження біохімічних і механіко-технологічних властивостей олієвмісної сировини;
- обґрунтування доцільності та технології виконання підготовчих операцій під час виготовлення
олії з насіння з плодовою та насіннєвою оболонками;
- дослідження впливу засміченості та біологічної неповноцінності олієвмісної сировини на
якісні показники олії;
- визначення та поетапний контроль за жирнокислотним складом, вмістом продуктів окиснення
в олієвмісній сировині та готовій продукції (під час збирання й тривалого зберігання насіння,
процесу пресування та зберігання олії);
- обґрунтування моделей зміни жирнокислотного складу та вмісту продуктів окиснення від
впливу на неї тиску, температури та часу відтискання;
- встановлення залежностей енергетичних затрат від параметрів та режимів роботи обладнання
для отримання олії з олієвмісної сировини (забезпечення питомих енергозатрат в межах 10...50
Вт•год/кг);
- встановлення залежностей зміни граничних значень тиску, температури та часу перебування
сировини в робочій зоні за змінних конструктивно-технологічних параметрів шнекового преса;
- розробка конструкції і виготовлення експериментально-дослідних зразків модулів для
злущування насіння розторопші та конопель з метою отримання безлушпинного ядра для
виготовлення білкових ізолятів;
- обґрунтування конструктивних параметрів виконавчих модулів шнекового преса,
встановлення їх впливу на ефективність процесу відтискання олії за умови переробки різних
видів культур;
- розробка конструкції і обґрунтування параметрів автоматизованої системи охолодження
шнекового преса та контролю температурного режиму.
- обґрунтування параметрів системи очищення та фільтрування олії,
- проведення спектрально-люмінесцентних аналізів якісного та кількісного складу отриманих та
промислових зразків олій, надання рекомендації щодо їх покращення.
4.3. Обґрунтування актуальності та/або доцільності виконання завдань: Збереження
здоров’я, покращення якості та збільшення тривалості життя людини є однією з найважливіших
проблем сучасності. Однак, гонитва за надприбутками великих виробників веде до постійного
погіршення екологічних стандартів продуктів, засобів і умов виробництва. Ключовим напрямом
вирішення даної проблеми є створення технологічної і технічної бази для органічного
виробництва, а також активне впровадження у структуру харчування населення цінних
рослинних жирів, як функціональних продуктів лікувально-профілактичного призначення.
Постійне удосконалення і впровадження сучасних технологій органічного виробництва олії з
високою біологічною і лікувально-профілактичними властивостями є актуальним питанням, що
потребує ґрунтовного дослідження впливу технології переробки на кінцевий продукт. Науково-
практичний підхід до виробництва створює передумови для комплексної переробки олійних
культур й дає можливість отримати високоякісну сировину для харчових, лікувальних,
фармацевтичних цілей, кормоприготування, косметології та технічного використання.
Крім того, поступово зростаюча роль сектора малої переробки сільськогосподарської продукції
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на місці її виробництва зумовлена наступними обставинами. По-перше, мала переробка
забезпечує створення нового сектора в територіальній економіці і дозволяє отримувати більш
високий прибуток від реалізації продукції переробки. По-друге, це ефективна форма
агробізнесу, яка створює нові додаткові робочі місця з круглорічною зайнятістю працюючих. По-
третє, задовольняється потреба місцевого населення у високоякісній і дешевшій продукції
власної переробки.
Результат цього проекту - комплекс енергоощадного обладнання модульної конструкції, який
пропонується використовувати під час виробництва високоякісної рослинної олії, що дозволить
підвищити технологічний рівень галузі й сприятиме розвитку суміжних галузей.
5. ПІДХІД, МЕТОДИ, ЗАСОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ЗА
ПРОЕКТОМ 
5.1. Визначення підходу щодо виконання наукової роботи та науково-технічної
(експериментальної) розробки, обґрунтування її новизни: В даному проекті сформовано
вимоги щодо обґрунтування параметрів і конструювання комплексу енергоощадного
обладнання для виробництва рослинних олій методом холодного пресування, який відповідає
сучасному рівню технічного розвитку у сферах органічного виробництва, машинобудування,
біохімії, інформаційних та контрольно-вимірювальних технологій.
Принципами нового підходу для реалізації завдань проекту є:
- застосування напрацювань й досвіду фахівців у сфері розробки спеціалізованого обладнання і
технологій, з врахуванням прогресивних наукових підходів, сучасних тенденцій та запитів на
ринку екологічно чистого виробництва органічної продукції;
- використання науково-технічного доробку авторів проекту щодо вдосконалення ряду
технологічних операцій, а саме: методів очистки та сепарації сировини, підготовки та
пресування олійної сировини, а також способів контролю за якісними показниками сировини і
готової продукції на кожному етапі виробництва.
На основі запропонованих рішень буде проведено:
- удосконалення методів відбору, очистки насіння та сепарування продуктів його переробки з
низькими ознаками подільності (розторопша, насіння конопель, амарант) шляхом оснащення
робочих органів машин пневматичної дії додатковими джерелами електро-магнітного поля;
- формування вимог, обґрунтування та пошук шляхів практичної реалізації методик
вимірювання реологічних параметрів структури олійної сировини - фізичних, геометричних і
механічних, їх вплив на процес відтискання та інтенсивність олієвиділення;
- встановлення технологічних параметрів й характеру взаємодії системи машин з олійною
сировиною і їх вплив на якість отриманих продуктів переробки;
- обґрунтування вимог і нових підходів до розробки обладнання модульної конструкції;
виготовлення виконавчих модулів - прес-насадок для шнекових олійних пресів та злущувальних
робочих органів;
- підвищення ефективності відтискання олії шляхом максимального відведення олії із зони
найвищого тиску й мінімізації нерегульованих опорів під час пресування сировини.
5.2. Нові або оновлені методи та засоби, методика та методологія наукової роботи та
науково-технічної (експериментальної) розробки, що створюватимуться авторами у
ході виконання проекту: Під час реалізації проекту пропонується використання наступних
методик для вирішення науково-практичних завдань.
Тарування сенсорів температури і тиску для автоматизованої системи управління режимами
роботи шнекового преса з інтегрованою системою охолодження.
Обґрунтування методики й дослідження оптимальної мікродренажної структури сировини з
використанням технологій рентгеноскопії.
Теоретичне обґрунтування, розробка пристрою і методики для дослідження механічних та
деформаційних характеристик насіння (модуль Юнга, коефіцієнт Пуассона, модуль зсуву), яке
неефективно переробляти із застосуванням існуючих технологій та обладнання (злущування і
сепарування насіння конопель і розторопші).
Проектування і перевірка роботоздатності пропонованих технічних рішень у системах
комп’ютерного моделювання Solid works, Autodesk Inventor.
Дослідження вмісту поліненасичених жирних кислот та експрес-контролю якісних показників
рослинних олій методами хроматографії.
Реалізація методів і засобів для автоматизованого обліку та оперативного контролю за
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енергомісткістю процесу відтискання олії.
5.3. Особливості структури та складових проведення наукової роботи та науково-
технічної (експериментальної) розробки: Реалізація пропонованого наукового проекту
умовно розділена на чотири послідовні етапи. На початковому етапі проекту пропонується
поглиблене вивчення фізичних, хімічних, механіко-технологічних властивостей олійної
сировини, обґрунтування методик досліджень, пошук оптимальних технологій переробки, які
формують вимоги до конструктивних параметрів, режимів роботи машин енергоощадного
комплексу. На другому етапі передбачається теоретичне обґрунтування та моделювання
виробничих процесів й параметрів машин. Третій етап - виготовлення пропонованого
енергоощадного обладнання модульної конструкції зменшеної метало- та матеріаломісткості
для умов малих переробних господарств. На четвертому етапі проекту заплановано проведення
апробації комплексу на предмет встановлення й вивчення закономірностей впливу системи
машин на зміну якісних показників продукції залежно від параметрів і режимів роботи
обладнання.
6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА
6.1. Докладно представити зміст очікуваних результатів, навести попередні описи
методик, суспільних практик, положень, регламентів, пристроїв, технологій,
обладнання, стандартів, проектів нормативно-технічних документів, творів, що
створюватимуться, змінюватимуться та/або доповнюватимуться авторами: Більшість
досліджень у даній галузі стосується інтенсифікації виробничих процесів отримання рослинних
олій, тобто збільшення її виходу, удосконалення конструкцій пресів і збільшення їх
продуктивності та надійності. Однак, відсутні відомості щодо застосування оптимальних
технологій переробки таких культур як амарант, зерна кави та горіхових плодів. Також важливо
дослідити ефективність (ступінь відтискання) переробки багатьох видів культур - початкової
олійності насіння й залишкової макухи. Потребують детального вивчення зміни якісних
показників оброблюваної сировини протягом усього циклу виробництва, а також питомі витрати
енергії на одиницю переробленої продукції.
Науковий підхід до вирішення поставлених завдань відкриває можливості для впровадження
нових, або удосконалення існуючих високоефективних технологій органічного виробництва
рослинних олії з оптимальними харчовими й лікувально-профілактичними властивостями.
До очікуваних і найбільш вагомих результатів проекту можна віднести наступні:
– обґрунтування і реалізація високоефективних технологій переробки насіння малопоширених
олійних культур.
– результати досліджень біохімічних і механіко-технологічних властивостей олійного насіння і їх
зміни в процесі переробки;
– формування методів і підходів до переробки, що забезпечує збереження якісних показників
сировини та олії протягом усього циклу виробництва з постійним контролем за
жирнокислотним складом (відбір сировини - зберігання олії) і продуктів окиснення;
– моделі зміни вмісту жирних кислот залежно від технологічних параметрів обладнання
(температура, час і тиск відтискання олії);
– розробка комплексу машин модульної конструкції з адаптацією виконавчих модулів до
високоефективної переробки конкретного виду сировини;
– реалізація методики й вимірювальних комплексів для визначення температури й тиску
пресування олійної сировини;
– моделі зміни енергетичних затрат від параметрів й режимів роботи машин та зміни механіко-
технологічних властивостей олієвмісної сировини;
– шляхи зниження температури та тиску отримання рослинної олії;
– залежності ефективності процесу отримання олієвмісної сировини від конструктивно-
технологічних параметрів шнекового преса.
Отримані результати під час реалізації наукового проекту є основою щодо розробки й
впровадження методів, методик і технологій високоефективної переробки олійного насіння.
Дослідження закономірностей зміни, а також пошук шляхів максимального збереження якісних
властивостей рослинної олії регламентують вимоги до параметрів енергоощадного об-ладнання
й створюють технологічну базу для органічного виробництва.
6.2. Вказати, які з очікуваних результатів можуть бути науково обґрунтованими та
доведеними, спиратимуться на закономірності природи, а які – корисними практико-
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методичними напрацюваннями: Результати отримані в ході виконання проекту, що
спиратимуться на закономірності природи:
– формування нових підходів, щодо реалізації шляхів максимального збереження природного
потенціалу олійної сировини протягом виробничого циклу та зберігання олії;
– моделі та закономірності зміни жирнокислотного складу й вмісту продуктів окиснення олії від
впливу параметрів технологічного обладнання.
Науково обґрунтовані та доведені:
– залежності підвищення ефективності технологічних процесів відтискання олії від
конструктивно-технологічних параметрів машин;
– моделі зміни температури і тиску в камері пресування від змінних механіко-технологічних
властивостей олієвмісної сировини та конструктивно-технологічних параметрів шнекового
преса за умови переробки різних культур.
Результати досліджень, що містять практико-методичні напрацювання:
– результати дослідження біохімічних та механіко-технологічних властивостей насіння й
олієвмісної сировини;
– методика та комплекс вимірювального обладнання для встановлення енергетичних і
технологічних показників роботи машин;
– обґрунтування та реалізація виконавчих модулів для високоефективної переробки широкого
спектру олійних культур;
– обґрунтування та реалізація обладнання для експрес очищення олії.
6.3. Довести наукову (науково-прикладну) новизну результатів наукової роботи та
науково-технічної (експериментальної) розробки на основі їх змістовного порівняння
з існуючими аналогами у світовій науці на основі посилань на конкретні публікації
(таблиця 1 цієї Форми) та довести переваги отримуваного над наявним: На
сьогоднішній день вченими проведено багато досліджень щодо вивчення біохімічних
властивостей рослинних олій, вмісту поживних речовин, продуктів окислення, тощо [3, 6, 5, 7].
Багато уваги приділено продуктам харчування виготовлених екстракційним, або ж механічним
методом у промислових умовах [1, 7]. Об’єкти відомих досліджень переважно представлені у
вигляді готових товарних зразків придбаних у закладах торгівлі, а спосіб, температура
виготовлення зазначається виробником. Однак тривалий термін придатності декотрих видів
рослинних олій, особливо отриманих холодним відтисканням, суперечить природнім фізичним й
хімічним процесам, що відбуваються в олії [4].
Науково-прикладна новизна розробки полягає в обґрунтуванні, реалізації технологій та
обладнання, що базується на принципах збереження природного балансу біологічно цінних
речовин у готовій продукції переробки. Такий підхід дає змогу більш ефективно
використовувати біологічний потенціал культур, значно підвищити якісні й екологічні
стандарти під час виробництва органічної продукції. Поглиблене вивчення механіко-
технологічних властивостей олійної сировини дає змогу обґрунтувати оптимальну технологію
підготовки, або способу відтискання олії, а також забезпечити відповідний температурний
режим (40- 45 С) [5].
Запропоновані авторами принципи проектування дозволяють значно зменшити сукупні затрати
на купівлю обладнання, а також суттєво знизити питомі енергозатрати на одиницю
переробленої продукції [2]. Таке обладнання можна використовувати в закладах громадського
харчування, або домашніх умовах, що дає змогу використовувати олію у свіжому вигляді без
затарювання.
7. ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА
7.1. Визначити та обґрунтувати використання очікуваних результатів для конкретної
галузі суспільної практики, вирішення вітчизняних і світових проблем; довести
відповідність потребам суспільства та економіки країни, за наявності - потребам
світового ринку: Станом на сьогодні в Україні залишаються не розробленими нормативи щодо
показників якісного складу рослинних олій (лляна, з розторопші, гарбузова, кукурудзяна,
рижієва, рицинова, амарантова, кунжутна, кавова, горіхова та ін.) за їх цільовим призначенням.
Аналогічна ситуація з виробництвом органічної продукції з олійної сировини, що не має чітко
визначених технологічних схем, які б ґрунтувались на використанні відповідного обладнання.
Адже органічне виробництво рослинної олії з високою біологічною цінністю - ефективна форма
агробізнесу, яка задовольняє зростаючу потребу у високоякісній сільськогосподарській
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продукції та створює додаткові робочі місця.
Результати проекту будуть дуже корисними під час розробки програм розвитку дітей раннього
віку (РДРВ) у сфері харчування, аналогічно програмам, що діють у Японії, США та Канаді. Дані
програми передбачають інтенсивне споживання продуктів, що містять омега-3 та омега-6
поліненасичені жирні кислоти (жирна риба, лляна олія та макуха у вигляді борошна), які
сприяють розумовому розвитку дітей та підтримують здоровий тонус дорослих осіб.
7.2. Навести запланований перелік практичних методик, положень, регламентів,
пристроїв, технологій, обладнання, стандартів, інформаційно-аналітичних матеріалів,
творів, рекомендацій, пропозиції до органів влади та інших документів, що можуть
бути передані потенційним замовникам для використання поза межами організації-
виконавця: Під час виконання проекту будуть розроблені методики та опубліковані результати
досліджень, які будуть відкритими для використання:
– моделі зміни жирнокислотного складу та продуктів окиснення олії залежно від технологічних
параметрів процесів виробництва олії (тиск, температура та час відтискання). На основі даних
моделей будуть розроблені рекомендації, щодо оптимальних термінів зберігання та споживання
готових продуктів;
– не вирішеним завданням для українських виробників є пошук технологій та обладнання для
підготовки насіння з міцною плодовою оболонкою (конопель та розторопші) до відтискання олії
на етапах злущування, сепарації й відокремлення ядра. Такий підхід дає змогу отримати не
тільки високоякісну олію, але й макуху, що є основою для виготовлення легкозасвоюваного
білкового борошна та білкового ізоляту.
В процесі реалізації проекту будуть створені експериментальні зразки:
– пристрій для дослідження моделей зміни жирнокислотного складу та продуктів окиснення
олії від впливу на неї тиску, температури та часу обробки;
– сепаратор для розділення зовнішньої оболонки олієвмісної сировини від ядра з використанням
електромагнітного поля;
– комплекс вимірювального обладнання для визначення тиску, температури, часу процесу
пресування та потужності шнекового преса, а також блоки оброблення і передачі отриманих
даних на центральний процесор;
– комплекс автоматизованого управління системою охолодження шнекового олійного преса;
– розробка змінних робочих модулів для подрібнення, злущування олійної сировини;
– малогабаритний шнековий олійний прес з адаптованими робочими модулями до
різноманітних технології пресування олієвмісної сировини;
– фільтрувальна станція для очищення олії.
В процесі реалізації проекту будуть удосконалені технології органічного виробництва біологічно
цінних рослинних олій функціонального та лікувально-профілактичного призначення.
7.3. За наявності навести результати проведених маркетингових досліджень щодо
просування науково-прикладних результатів на світовий/внутрішній ринки та/або
запропонувати шляхи подальших маркетингових досліджень, визначити потенційних
замовників, навести перелік майбутніх користувачів, з якими вже встановлено
договірні відносини (з підтвердженням листами підтримки від представників наукової
спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки): Ряд досліджень
буде проведено спільно з науковцями з Гіресундського університету (Туреччина) та
Природничого університету в Любліні (Польща). Апробація обладнання для отримання
безлушпинного ядра насіння конопель та розторопші відбуватиметься у співпраці з компаніями
«Richoil» (Річойл) та «Оліяр» – українських виробників натуральних рослинних олій. Результати
реалізації проекту будуть висвітлені на сайті та у каталозі інноваційних розробок університету,
також відео роботи комплексу енергоощадного обладнання для отримання рослинних олій
харчового та лікувального призначення буде розміщено в мережі internet із текстовим
супроводом українською та англійською мовами. Потенційними замовниками результатів
проекту є аптеки, харчові та лікувально-профілактичні заклади, а також науково-дослідні
установи.
Зацікавленість у проведенні біохімічних досліджень біологічної цінності олійних культур
проявили науковці з Інституту сільського господарства карпатського регіону НААН України та
науковці Національного університету ім. І.Франка.
7.4. Обґрунтувати цінність очікуваних результатів для світової та вітчизняної науки:
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Обґрунтування технологій та обладнання для органічного виробництва високоякісних
рослинних олій харчового та лікувального призначення відбуватиметься на основі отриманих
моделей зміни якісних показників олії впродовж технологічного процесу її виробництва.
Використання такого підходу створює методологічну основу для подальших досліджень й
розробки високих стандартів для органічного виробництва.
7.5. Довести цінність результатів для підготовки фахівців у системі освіти, зокрема
вищої кваліфікації, навести прізвища, імена, по батькові та тематику магістрантів і
докторантів, що братимуть участь у виконанні проекту: Результати отримані впродовж
виконання проекту планується використати під навчання студентів. Зокрема, для підготовки й
оновлення лекційних курсів та циклів лабораторних робіт з дисциплін: «Теорія розрахунку та
проектування машин і апаратів переробних і харчових виробництв»; «Теорія і технологія
наукових досліджень» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».
Під час виконання буде проведено два дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня
доктора філософії: Паславський Володимир Ростиславович на тему: «Обґрунтування параметрів
малогабаритних шнекових олійних пресів», Шеремета Роман Богданович на тему:
«Обґрунтування параметрів та режимів роботи малогабаритної зернової дробарки», а також ряд
магістерських робіт.
7.6. Довести, що задля одержання наведених науково-прикладних результатів варто
витрачати відповідні кошти державного бюджету, що соціально-економічний чи
екологічний ефект від впровадження результатів проекту перевищить витрати:
Результати даного проекту стануть вагомим внеском щодо підвищення якісних і екологічних
стандартів продуктів харчування, адже здоров’я людини є вдалою інвестицією держави у
власний розвиток та добробут її громадян. Виготовлення комплексу енергоощадного
обладнання для отримання рослинних олій харчового і лікувального призначення підвищить
технологічний рівень виробництва органічної продукції, машинобудування, забезпечить
розвиток сектора малої переробки.
8. ФІНАНСОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИТРАТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
8.1. Обсяг витрат на заробітну плату (розрахунок за посадами та кількістю
працівників, залучених до виконання, загальний та по роках):

Посада Оклад 2020 рік
(грн)

Надбавки (грн) Кількість
ставок

Разом за 2020
рік (тис.грн) 

Старший
науковий
співробітник

9482,02 1422,3 1,5 163,56

Провідний
фахівець

5255 0,5 26,27

Посада Оклад 2021 рік
(грн)

Надбавки (грн) Кількість ставок Разом за 2021 рік
(тис.грн)

Старший
науковий
співробітник

11376,02 1706,5 1,5 196,23

Провідний
фахівець

6306 0,5 31,5

Разом за весь
період

417,56

8.2. Обсяг витрат на матеріали, орієнтовний розрахунок за групами матеріалів
(загальний та по роках):
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Назва товару Разом за 2020 рік
(тис.грн)

Разом за 2021 рік
(тис.грн)

Всього 

Сталь легована 5 5 10
Сталь нержавіюча
харчова

5 5 10

Насіння олійних
культур

12 12 24

Фільтрувальні
елементи

5 5 10

Всього 27 27 54

8.3. Обсяг витрат на енергоносії, інші комунальні послуги (за видами, на підставі
порівняльного розрахунку попередніх періодів, загальний та по роках):

Стаття витрат Разом за 2020 рік
(тис.грн)

Разом за 2021 рік
(тис.грн)

Всього 

Електроенергія 2,5 2,2 4,7
Теплопостачання 7,29 7,29 14,58
Всього 9,79 9,49 19,28

8.4. Інші витрати (за видами, із обґрунтуванням їх необхідності, загальні та по роках):

Назва статті витрат Разом за 2020 рік
(тис.грн)

Разом за 2021 рік
(тис.грн)

Всього 

Оплата публікацій та
участі у наукових
конференціях

8 13,62 21,62

Придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування

48,9 0 48,9

Видатки на
відрядження

7 4 11

Всього 63,9 17,62 81,52

8.5. Зведений кошторис проекту (загальний та по роках):

Назва статті витрат Разом за 2020 рік
(тис.грн)

Разом за 2021 рік
(тис.грн)

Всього 

Витрати на оплату
праці

189,84 227,77 417,61

Відрахування на
соціальне страхування

41,76 50,11 91,87

Накладні витрати 107,5 107,5 215
Матеріали і
комплектуючі засоби

27 27 54

Оплата публікацій та
участі у наукових

8 13,62 21,62
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Назва статті витрат Разом за 2020 рік
(тис.грн)

Разом за 2021 рік
(тис.грн)

Всього 

конференціях
Придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування

48,9 0 48,9

Видатки на
відрядження

7 4 11

Всього 430 430 860

8.6. Перелік обладнання (із зазначенням цін та виробників), необхідного для
виконання наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки:

Обладнання Виробник Вартість (тис. грн) 
Електродвигун АІР-112-МА8
0,5...5,5 кВт

11

Перетворювач частоти струму
Lenze 8400 Inverter Drives 2,2
кВт

10

Енергомір Lovato DMG 800L01 10
Джерело високої напруги 8
10-канальний індикатор
температури Ezodo ATS2000

6

Терморегулятор TECH ST-21 2
Цифровий мультиметр MS8269 1,9
Всього 48,9

9. ДОРОБОК ТА ДОСВІД АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за попередні 5 років)
9.1. Зазначити h-індекс керівника проекту згідно з базою даних Scopus (або для
гуманітарного та соціоекономічного напрямів згідно з пошуковою платформою
Google Scholar) та веб-адресу його відповідного авторського профілю:
Сукач О.М. - h-індекс керівника проекту відсутній.

9.2. Зазначити сумарний h-індекс згідно з базою даних Scopus (або для гуманітарного
та соціоекономічного напрямів згідно з пошуковою платформою Google Scholar) семи
виконавців проекту (крім керівника проекту) та веб-адреси їх відповідних авторських
профілів:
Коробка С.В. - h-індекс – 3 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192645251
Дадак В.О. - 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57170245800
Пташник В.В. - 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56001376900
Шеремета Р. Б. - h-індекс виконавця проекту відсутній.
Паславський В. Р. - h-індекс виконавця проекту відсутній.
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9.3. Перелік статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of
Science та Scopus (або для гуманітарного та соціоекономічного напрямів згідно з
пошуковою платформою Google Scholar), Index Сореrnicus (для гуманітарного та
соціоекономічного напрямів), вказується у таблиці 2 цієї Форми: 

Таблиця 2

№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії
(обрати прізвища авторів, які належать до списку

виконавців), індекс SNIP видань
(Source Normalized Impact Рer Paper)

Наукометр.
база даних

Індекс
SNIP

1 Stepan J. Kovałyshyn. Geometrical and Friction Properties of
Perennial Grasses and Their Weeds in View of an Electro-
Separation Method / Kovalyshyn Stepan J., Dadak Viktor O. ,
Sokolyk Vitalij V., Grundas Stanisław, Stasiak Mateusz, Tys Jerzy //
International Agrophysics – Vol.29. – No.2 – 2015. - P185-191,
ISSN 0236-8722 www. international-agrophysics.org

Scopus Impact 1,117
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9.4. Статті, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, Index
Сореrnicus (для гуманітарного та соціоекономічного напрямів) та які не входять до
пункту 9.3 цієї глави:
9.5. Опубліковані за темою проекту статті у журналах, що входять до переліку
фахових видань України та мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не
увійшли до пунктів 9.3, 9.4 цієї глави, а також матеріали англійською мовою
доповідей на міжнародних конференціях у виданнях, що входять до наукометричних
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косточковых плодов в конвективной гелиосушилке / С. В. Коробка // MOTROL Соmmission
of motorization and energetics in agriculture. – Lublin, 2014. – Vol. 16, № 4. – Р. 112 − 116. 
http://www.pan%2Dol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka%2DMotrol.html

31 Бабич М. І. Методика расчета продолжительности сушки фруктов в гелиосушилке / М. І.
Бабич, С. В. Коробка // MOTROL Соmmission of motorization and energetics in agriculture. –
Lublin, 2015. – Vol. 17, № 5. – Р. 31 − 36. 
http://www.pan%2Dol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka%2DMotrol.html
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Продовження табл. 4
№ Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії;

позначити прізвища авторів, які належать до списку виконавців
32 Коробка С. В. Оцінка економічної ефективності геліосушарки з тепловим акумулятором і

використанням сонячної енергії / С. В. Коробка // Вісник Харківського національного
автомобільно-дорожнього університету : Проблеми та перспективи розвитку
підприємництва. – 2015. – № 1 (8) т. 2. – С. 12 − 17.

9.6. Монографії та (або) розділи монографій, що опубліковані за темою проекту
українськими видавництвами: 

Таблиця 5

№ Повні дані про монографії (розділів);
позначити прізвища авторів, які належать до списку виконавців

Кільк.
друк.
арк.

1 Шевчук В.В. Процеси і засоби для подрібнення насіння олійних культур:
монографія / В.В. Шевчук., О.М. Сукач. – Львів: Львівський національний
аграрний університет, 2018. – 105 с.

5,8

9.7. Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані за темою проекту у
закордонних виданнях мовами країн, які входять до Організації економічного
співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР), та/або офіційними мовами Європейського
Союзу, які не входять до ОЕСР, вказуються у таблиці 6 цієї Форми: 
9.8. Монографії та/або розділи монографій, що не увійшли до пунктів 9.6, 9.7,
вказуються у таблиці 7 цієї Форми: 
9.9. Охоронні документи (патенти) на об'єкти права інтелектуальної власності, що
отримані: 

Таблиця 8

№ Назви документів та їх вихідні дані
1 Патент 71294, Україна, МПК В02В 3/02. Конусний подрібнювач насіння олійних культур /

Р.С. Шевчук, О.М. Сукач; заявник та патентовласник Львів. нац. агр. ун-т. – № u201115316;
заявл. 26.12.2011; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13, 2012 р. http://uipv.org/ua/bases2.html

2 Патент 83745, Україна, МПК В02В 3/02. Злущувач-подрібнювач насіння олійних культур /
Р.С. Шевчук, О.М. Сукач; заявник та патентовласник Львів. нац. агр. ун-т. – № u201304459;
заявл. 09.04.2013; опубл. 25.09.2013, Бюл. №18, 2013 р. http://uipv.org/ua/bases2.html

3 Патент 83746, Україна, МПК В02В 3/02. Пристрій для дослідження злущування насіння
олійних культур / Р.С. Шевчук, О.М. Сукач; заявник та патентовласник Львів. нац. агр. ун-
т. – № u201304460; заявл. 09.04.2013; опубл. 25.09.2013, Бюл. №18, 2013 р. 
http://uipv.org/ua/bases2.html

4 Патент 98117, Україна, МПК В30В 9/18. Олійний прес з підвищеним виходом олії / Р.С.
Шевчук, О.М. Сукач, В.В. Шевчук, В.О. Василькевич; заявник та патентовласник Р.С.
Шевчук, О.М. Сукач, В.В. Шевчук, В.О. Василькевич. – № u201409226; заявл. 18.08.2014;
опубл. 27.04.2015, Бюл. №8, 2015 р http://uipv.org/ua/bases2.html

5 Патент 96369 U Україна, МПК В07В 1/00. Пневмоелектричний сепаратор насіння / С.Й.
Ковалишин, В.О. Паранюк, В.О. Дадак. – Заявл. 22.04.14;. опубл. 10.02.2015, Бюл.№3. 
http://uipv.org/ua/bases2.html

6 Патент 125406, Україна, МПК В07В 7/086, В03С 3/08. Пневмоелектричний
автоматизований сепаратор насіння. / Ковалишин С. Й., Паранюк В. О., Дадак В. О.,
Кузьмінський Р. Д. – Заявл. 29.11.17; опубл. 10.05.2018; Бюл. № 9. 
http://uipv.org/ua/bases2.html
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Продовження табл. 8
№ Назви документів та їх вихідні дані
7 Патент 125405, Україна, МПК В07В 7/086, В03С 3/08. Пневмоелектричний електронно

керований сепаратор насіння. / Ковалишин С. Й., Паранюк В. О., Дадак В. О., Кузьмінський
Р. Д. – Заявл. 29.11.17; опубл. 10.05.2018; Бюл. № 9. http://uipv.org/ua/bases2.html

8 Патент 113310, Україна МПК B02C 13/04 (2006.01). Малогабаритна молоткова дробарка. /
Кузьмінський Р. Д., Соколовський О. Р., Шеремета Р. Б. – Заявл. 29.06.2016; опубл.
25.01.2017, Бюл. № 2. https://library.uipv.org/document?fund=2&id=231653&to_fund=2

9 Патент 121453, Україна МПК B02C 13/04 (2006.01). Малогабаритна молоткова дробарка
комбінованої дії. / Кузьмінський Р. Д., Шеремета Р. Б. – Заявл. 24.05.2017; опубл.
11.12.2017, Бюл. № 23. https://library.uipv.org/document?fund=2&id=242070&to_fund=2

10 Патент 121455, Україна МПК B25J 5/00 (2017.01). Вібраційний пристрій пересування. /
Коруняк П. С., Шеремета Р. Б., Малик І. М. – Заявл. 24.05.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. №
23. https://library.uipv.org/document?fund=2&id=242072&to_fund=2

11 Патент України на корисну модель 123561, Україна. Спосіб обробки жомопресової води,
екстракційної суміші та сировини з використанням дезінфекційного засобу «Біопомс» /
Барига А., Полець Б., Чаповська Р.Б. Пташник В.В. від 26.02.2018 р.

12 Патент 97139 U Україна, МПК A23L3/00. Геліосушарка з тепловим акумулятором / Коробка
С. В. ; заявник та патентовласник Коробка С. В. – № UA 97139 U ; заявл. 26.12.14; опубл.
25.02.15, Бюл. № 4.

9.10. Дисертації кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук, захищені
виконавцями проекту: 

Таблиця 9

№ Дані про дисертації (автор, назва дисертації, спеціальність, науковий
керівник/консультант, рік та місце захисту

1 Сукач О.М. Розробка і обґрунтування параметрів конусного злущувача насіння розторопші
плямистої. 05.05.11. Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
Науковий керівник – Шевчук Роман Степанович. 2015 р. Дубляни, Львівський
національний аграрний університет.

2 Пташник В. В. Екологічно безпечні технології одержання промислових водних розчинів з
використанням електрохімічної активації: 21.06.01. Екологічна безпека. Науковий
керівник – Бордун Ігор Михайлович. 2014 р. м. Суми, Сумський державний університет.

3 Дадак В. О. Обґрунтування параметрів та режимів роботи пневмосепаратора
дрібнонасіннєвих сумішей. 05.05.11. Машини і засоби механізації сільськогосподарського
виробництва. Науковий керівник – Ковалишин Степан Йосифович. 2015 р. Дубляни,
Львівський національний аграрний університет.

4 Коробка С. В. Обґрунтування параметрів та режимів роботи геліосушарки фруктів.
05.05.11. Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Науковий
керівник – Боярчук Віталій Мефодійович. 2016 р. Дубляни, Львівський національний
аграрний університет.
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9.11. Індивідуальні гранти (стипендії) на наукові стажування в Україні та за
кордоном, що фінансувалися за рахунок Державного бюджету України та/або
закордонними організаціями (сумарна кількість місяців для керівника та семи
виконавців проекту): 

Таблиця 10

№ ПІБ виконавців Назва гранту Термін
стажування

Фінан-ня,
тис. грн.

1 Дадак В.О. Стипендіальна програма Фонду
Віктора Пінчука «Завтра.UA»

12  9,6

2 Дадак В.О. Стажування у Wroclaw
University of Environmental and
Life Scienses

1 13

3 Дадак В.О. Стипендія ЛОДА 1 12
4 Пташник В.В. Стипендія Кабінету Міністрів

України для молодих вчених
6 10,9

9.12. Гранти на виконання наукових робіт/науково-технічних (експериментальних)
розробок, за якими працювали виконавці, що фінансувались закордонними
організаціями: 
9.13. Авторами проекту виконано робіт за договорами та грантовою тематикою на
суму (вказується відповідно до підтвердних документів (довідка бухгалтерії ВНЗ, НУ)
у рамках заявленого наукового напряму): 

Таблиця 12

№ ПІБ виконавців Назва договору Фінан-ня,
тис. грн.

1 Ковалишин С.Й.,
Швець О.П., Паранюк
В.О., >Дадак В. О.<

 Розроблення нових технологій і технічних засобів
підготовки дрібнонасіннєвих сумішей на підставі
керованих електромагнітних дій, (науково-технічна
розробка) Номер державної реєстрації НДР:
0117U003081

 400 тис. (за
2017-18 рр.)

2 Дадак В. О  Створення науково-технічної продукції замовнику
за темою: «Удосконалення технології очистки
насіння дрібнонасіннєвих сільськогосподарських
культур» Договір № 28

 10,7 (за 2018
р.)

10. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Таблиця 13

№ Назви показників очікуваних результатів Кількість
1 Будуть опубліковані за темою проекту статті в журналах, що входять до

наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та/або Index Сореrnicus
(для гуманітарного та соціоекономічного напрямів)

4

2 Заплановані статті у журналах, що входять до переліку фахових видань
України і мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не увійшли до
пункту 1 цієї таблиці, а також тези англійською мовою доповідей на
міжнародних конференціях у виданнях, що входять до наукометричних баз
даних Web of Science, Scopus та/або Index Сореrnicus

10
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Продовження табл. 13
№ Назви показників очікуваних результатів Кількість
3 Монографії та/або розділи монографій, що будуть опубліковані за темою

проекту українськими видавництвами державною мовою, мовою країни, яка
входить до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не
входять до ОЕСР (вказується кількість друкованих аркушів)

10

4 Будуть отримані охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної
власності: патент на корисну модель, патент на винахід, авторське
свідоцтво України чи інших країн

4

5 Буде впроваджено та/або апробовано наукові або науково-практичні
результати шляхом укладання договорів, продажу ліцензій, грантових угод

1

11. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
Таблиця 14

Етапи
роботи

Назва та зміст етапу Очікувані результати етапу
Звітна документація

1 етап
(2020)

1 етап (з 01.01.2020 по
30.12.2020 р.)
Методологічні основи
поглиблених досліджень
механіко-технологічних та
фізико-хімічних властивостей
олієвмісної сировини.
Розроблення концептуальних
засад функціонування
комплексу вимірювального
обладнання; розроблення
програмного забезпечення
його вибір і адаптація та
налаштування.

Очікувані результати етапу:
Результати дослідження механіко-технологічних
властивостей оліємісної сировини. Розробка
комплексу вимірювального обладнання для
визначення тиску, температури, часу процесу
пресування та потужності шнекового преса, а також
блоки оброблення і передачі отриманих даних на
центральний процесор.
Звітна документація: Публікації – 5; одна заявка на
пат. України.
Монографія – 5 друк. арк.
Проміжний звіт.

2 етап
(2021)

2 етап (з 01.01.2021 по
30.12.2021 р.)
Виготовлення та апробація
комплексу енергоощадного
обладнання для отримання
рослинних олій харчового і
лікувального призначення.
Розробка автоматизованої
системи керування режимами
роботи преса для пресування
різних видів олієвмісної
сировини.

Очікувані результати етапу:
Удосконалені підходи до збереження якісних
показників олієвмісної сировини впродовж
технологічного процесу від її збирання до зберігання
олії з постійним моніторингом жирно-кислотного
складу та продуктів окиснення. Результати впливу
засміченості та біологічної неповноцінності
олієвмісної сировини на якісні показники олії.
Моделі зміни жирнокислотного складу та продуктів
окиснення олії від впливу на неї тиску, температури
та часу.
Моделі зміни енергетичних витрат від параметрів та
режимів роботи обладнання для отримання олії з
олієвмісної сировини.
Пристрій для відділення зовнішньої оболонки
олієвмісної сировини від ядра. Сепаратор для
розділення зовнішньої оболонки насіння від ядра з
використанням електромагнітного поля. Плющилка
олієвмісної сировини.
Моделі зміни тиску, температури та часу
перебування сировини в камері пресування від
змінних механіко-технологічних властивостей
олієвмісної сировини та конструктивно-технологічних
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Продовження табл. 14
Етапи
роботи

Назва та зміст етапу Очікувані результати етапу
Звітна документація

параметрів шнекового преса;
Залежності ефективності процесу отримання
олієвмісної сировини від конструктивно-
технологічних параметрів шнекового преса.
Шнековий олійний прес модульної конструкції з
можливістю адаптації технологічного процесу
пресування різних видів олієвмісної сировини.
Фільтрувальна машина для очищення олії.
Проведення спектральних аналізів дослідних зразків
олій.
Звітна документація: Публікації – 8;
Проведення магістерських досліджень – 3;
отримання охоронних документів на об’єкти права
інтелектуальної власності – 3.
Монографія - 5 друк. арк.
Заключний звіт.

12. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ

Молоді вчені до 35 років, з них:
кандидатів: 4, докторів: 0;
наукові працівники без ступеня: 0;
інженерно-технічні кадри: 2, допоміжний персонал: 0;
докторанти: 0; аспіранти: 0; студенти: 0.
Р а з о м : 6.

13. ОСНОВНІ ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту):
Таблиця 15

№ Прізвище, ім’я,
по батькові

Науковий
ступінь

Вчене
звання

Посада і місце основної
роботи

Дата народ
ження

1 Пташник Вадим
Вікторович

канд. техн.
наук

без
звання

в.о. доцента. Львівський
національний аграрний
університет

1988-12-24
(30)

2 Коробка Сергій
Васильович

канд. техн.
наук

без
звання

в.о. доцента. Львівський
національний аграрний
університет

1987-07-10
(32)

Анотації українською мовою статей, наведених у таблиці 2.

№ Назви статей та їх анотації
1 Stepan J. Kovałyshyn. Geometrical and Friction Properties of Perennial Grasses and Their

Weeds in View of an Electro-Separation Method / Kovalyshyn Stepan J., Dadak Viktor O. ,
Sokolyk Vitalij V., Grundas Stanisław, Stasiak Mateusz, Tys Jerzy // International Agrophysics –
Vol.29. – No.2 – 2015. - P185-191, ISSN 0236-8722 www. international-agrophysics.org
АНОТАЦІЯ: більшість насіннєвих сумішей багаторічних трав є важковідокремлюваними.
Основною причиною цього є подібність за основними фізико-механічними властивостями
компонентів сепарувальних сумішей, через що неможливо забезпечити їх ефективне
розділення. За таких умов необхідно вишукувати нові ознаки подільності, які б дозволяли
здійснювати сепарування за сукупністю властивостей – фізико-механічних та електричних.
Електричне поле в даному випадку створюватиме додаткову силову дію на частинки
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№ Назви статей та їх анотації
сепарувальної суміші. Оскільки насіння культурної рослини і бур’янів відносяться до різних
біологічних видів, то їх електричні властивості по різному взаємодіятимуть з робочими
органами сепараторів, що уможливлює підвищити ефективність їх розділення.

2 Ptashnyk V., Bordun I., Pohrebennyk V., Takosoglu J., Sadova M. Impedance investigation of
activated carbon material modified by ultrasound treatment. Przegląd Elektrotechniczny. Vol.
94. No. 5. 2018. P. 186-190. ISSN 0033-2097, e-ISSN 2449-9544 DOI: 10.15199/48.2018.05.33 
http://pe.org.pl/articles/2018/5/33.pdf
АНОТАЦІЯ. Досліджено вплив ультразвукового випромінювання в режимі кавітації на
властивості рослинних матеріалів. Визначено оптимальний режим обробки ультразвуком,
що веде до збільшення питомої ємності суперконденсаторів від 52 Ф/г до 151 Ф/г
виготовлених з рослинних решток. Показано, що ультразвукове опромінення не викликає
суттєвих змін у пористій структурі рослинного матеріалу, але зменшує кількість
поверхневих груп. Побудовано еквіваленті електричні схеми, що моделюють отримані
імпедансні годографи. Для цього використано модель Де Леві, доповнену послідовним
підключенням паралельних RSC-CSC ланок. Доведено, що ультразвукове опромінення
змінює властивості поверхні матеріалу, створює можливості для комплексного
використання енергетичної цінності рослин і значно підвищує екологічну безпеку
виробництва накопичувачів енергії.

3 Kovalyshyn S. Іntensification of the process of preparing small seed crop mixtures / S.
Kovalyshyn, V. Dadak, S. Konyk. – Acta technologica agriculture. The Scientific Journal for
Agricultural Engineering. – Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2015. – No. 4. –
Р.108-112. http://spu.fem.uniag.sk/acta/en/14/acta_technologica_agriculturae_(online)/home
АНОТАЦІЯ. У роботі показано, що одним з найпростіших і ефективних методів попередньої
обробки насіння є обробка електричним полем промислової частоти. Для вибору найбільш
ефективного режиму опромінення необхідно встановити механізм впливу
електромагнітних полів на біологічні структури, включаючи рослини. У зв'язку з цим
методом електронної мікроскопії проведено дослідження на клітинному рівні розсади
багаторічного насіння райграсу, обробленої коронним розрядом електричного поля.
Встановлено, що в сіянцях оброблених насінин внутрішньоклітинна організація рослини
змінюється, що призводить до змін під час поділу клітин. Встановлено пришвидшення
поділу клітин, що призводить до підвищення якості посіву насіння досліджуваних рослин.

4 Kuz'minskyj R. Mathematical models of geometric sizes of cereal crops seeds as dependent
random variables / R. Kuz'minskyj, S. Kovalishyn, Y. Kovalchyk, R. Sheremeta // Acta
Technologica Agriculturae 3, Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2018, P. 101–105. 
http://spu.fem.uniag.sk/acta/en/14/acta_technologica_agriculturae_(online)/home
АНОТАЦІЯ. Dimensions of 100 randomly selected wheat seeds of the Smuglyanka variety, rye
seeds of the Puhovchanka variety and barley seeds of the Pejas variety were determined by
measuring their length (l), width (b) and thickness (h). Results of the measurements were
processed by the methods of mathematical statistics; parameters of distributions of individual
sizes as random variables were calculated. On the basis of values of variation coefficient, the
density function of normal distribution (Gaussian distribution) was taken as a model of
individual sizes of seeds. Models of two-dimensional distributions of seeds sizes as independent
random variables were presented. Correlation coefficients between the geometric sizes of seeds
were calculated. Obtained values of the correlation coefficients indicate that the geometric sizes
of seeds should be considered as dependent random variables. Mathematical models of
geometric sizes of studied cereal crops’ seeds as dependent random variables in the form of
density functions of their normal distribution were proposed. By values of the sums of squared
deviations as a fitting criterion, it was established that the mathematical models of geometric
sizes of seeds as dependent random variables in the form of density functions of their normal
distribution provide better data approximation than the mathematical models of geometric sizes
of some cereal crops’ seeds as independent random variables.

5 Ptashnyk V., Bordun I., Sadova M. The influence of ultrasonic modification on structure of
activated carbon and characteristics of supercapacitors on its basis. Functional Materials. Vol.
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№ Назви статей та їх анотації
25. No. 1. 2018. P. 110-115. ISSN 1027-5495, e-ISSN 2218-2993 DOI:
/doi.org/10.15407/fm25.01.110 
http://functmaterials.org.ua/contents/25%2D1/fm251%2D110.pdf
АНОТАЦІЯ. У звязку зі значним зростанням світового споживання енергії виникла гостра
потреба в розробці альтернативних джерел енергії, одним з яких є гібридний
асиметричний суперконденсатор. Електродні матеріали відіграють важливу роль у
забезпеченні їх високої продуктивності. У роботі було запропоновано спосіб отримання
дешевого та екологічно чистого активованого вугілля, з рослинної сировини. Досліджено
властивості активованого вугілля, отриманого з березової деревини, кукурудзяних
стовбурів та листя та бурякової маси. Встановлено, що досліджувані типи біокорону мають
асиметричні властивості при поляризації потенціалів різних знаків. Показано, що
ультразвукове опромінення активованого вугілля з березового дерева, бурякової маси,
стовбурів та листків кукурудзи призводить до збільшення асиметрії ширини області
просторового заряду в твердій фазі на поляризації катода та анода. Це забезпечує високу
ємність (до 214 Ф/г), якщо накопичення заряду відбувається у області негативного заряду.

6 Korobka S.  Babych M., Krygul R., Zdobytskyj A. Results of research into technological process
of fruit drying in the solar. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. №
1/8(91) P. 64 – 73 DOI: 10.15587/1729-4061.2018.122816, www.jet.com.ua
АНОТАЦІЯ. Досліджено технологічний процес сушіння фруктів у геліосушарці.
Обґрунтовано режими роботи геліосушарки з дзеркальним концентратором та тепловим
акумулятором, додатковим вологопоглинанням в умовах природної циклічності. Визначено
кінетичні параметри процесів вологовіддачі, що відтворюють часові залежності зміни
кінетики сушіння фруктів, відносної вологості вхідного і вихідного потоків повітря та
змодельовано часову залежність вологості вихідного потоку.

7 Korobka S.  Tolstushko N., Zaharchuk V., Tolstushko M. Еxergy analysis of the operation of a
solar dryer. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 2/8(92) P. 4 – 12.
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.126290, www.jet.com.ua.
АНОТАЦІЯ. Описано методику проведення ексергетичного аналізу роботи геліосушарки із
застосовуванням теплового акумулятора та плоского дзеркального концентратора.
Обґрунтовано надходження ексергії та тепловтрати у процесі сушіння фруктів в
геліосушарці за рахунок використання сонячної енергії. Застосування в геліосушарці
теплового акумулятора та плоского дзеркального концентратора дозволяє підвищити
ексергетичну ефективність технологічного процесу сушіння на 36,8 %.

8 Korobka S.  Babych M.,, Krygul R., Zdobytskyj A.Substantiation of parameters and operational
modes of air solar collector. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. №
3/8(93). P. 16 – 28 DOI: 10.15587/1729-4061.2018.132090 www.jet.com.ua
АНОТАЦІЯ. Розроблено нову конструкцію повітряного геліоколектора для геліосушарки
фруктів, що включає подвійне засклення та селективну поверхню, виготовлену з тонкої
металевої підкладки на його днищі з вхідними та вихідними отворами. Встановлено, що для
підкладки із подвійного засклення необхідно використовувати скло з тепло відбиваючим
покриттям твердого типу. Це дозволяє одержати максимально великий спектр потоку
прямих сонячних променів, які опромінюють поверхню поглинальної пластини та знизити
розсіяну складову випромінювання, що забезпечує підвищення ефективності колектора.
Визначено закономірності впливу зміни витрати теплоносія, перепаду температур та
інтенсивності радіаційного випромінювання на потужність геліоколектора. Розроблено
модель процесів теплообміну, що відбуваються у повітряному геліоколекторі. Наведено
методику оцінки тепловтрат повітряного геліоколектора із пасивним використанням
сонячної енергії.

9 Boyarchuk V., Korobka S. , Babych M., Krygul R. Results of research into thermal-technical
characteristics of solar collector. Eastern European Journal of Enterprise Technologies – 2018. –
Vol. 5. Issue 8(95). – Р. 23 – 32. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.142719 www.jet.com.ua.
АНОТАЦІЯ. Розроблено нову конструкцію повітряного геліоколектора, виготовленого у
вигляді нероздільного енергетичного блока, що включає в себе каркас з
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№ Назви статей та їх анотації
теплоізольованими стінками, одинарним заскленням і селективною поверхнею на його
днищі. Встановлено ряд узагальнювальних залежностей для знаходження теплової
ефективності повітряного геліоколектора, а саме впливу масової витрати повітря на
перепад температур теплоносія та інсоляції, на теплопродуктивність і ККД геліоколектора.

10 Boyarchuk V., Korobka S., Babych M., Krygul R. Results of research into kinetic and energy
parameters of convection fruit drying in a solar drying plant. Eastern European Journal of
Enterprise Technologies – 2018. – Vol. 6. Issue 8 (96). – Р. 74 – 85 DOI:
10.15587/1729-4061.2018.147269, www.jet.com.ua.
АНОТАЦІЯ. Вдосконалено методику розрахунку кінетичних та енергетичних параметрів
конвективного сушіння фруктів у геліосушарці, за якими можна проаналізувати
підвищення ефективності технологічного процесу сушіння та зменшення затрат
енергоресурсів за рахунок сонячної енергії.

11 Babych M., Krygul R., Shapoval S, Tolstushko N., Korobka S., Tolstushko M Results of
experimental researches into process of oak veneer drying in the solar dryer. Eastern-European
Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol 2, №8 (98) Р. 13-22. DOI:
10.15587/1729-4061.2019.162948 www.jet.com.ua
АНОТАЦІЯ. Розроблено нову конструкцію геліотермічної сушильної установки з активною
системою використання сонячної енергії. Запропоновано для діагностики основних
параметрів повітрообміну у геліосушарці і прогнозування інтенсивності протікання
тепломасообмінних процесів сушіння, використано автоматичну систему керування
К1-102. Це дозволяє підвищити технологічну та енергетичну ефективність процесу сушіння
у геліосушарці в 2 рази. Визначено закономірності впливу фізичних параметрів
навколишнього середовища та погодо залежних факторів на тепло-, масо- і вологообміні
процеси сушіння рослинних матеріалів у геліосушарці. Наведено оцінку енергетичних,
кінетичних та динамічних параметрів процесу сушіння, експериментально визначено
тривалість технологічного процесу сушіння у геліосушарці. Досліджено робочі
характеристики об'єкта сушіння, залежно від поставлених технологічних задач
(прогрівання або сушіння матеріалу) за стандартних режимів сонячного освітлення і
типових метеорологічних умов. Встановлено, що необхідно регулювати повітрообмін,
вологовиділення, раціональне видалення вологого теплоносія, концентрацію надходження
сонячної енергії відносно прогнозованої зміни мінімальних та максимальних піків коливань
погодозалежних факторів. Це є важивим для інтенсифікації процесів сушіння дубового
шпону і зниження питомих енергетичних витрат на процес сушіння за рахунок сонячної
енергії.

12 Boyarchuk V., Korobka S., Babych M., Krygul R. Results of research into efficiency of a flat solar
air heliocollector with a wavy absorbing surface. Eastern-European Journal of Enterprise
Technologies. 2019. Vol 1, №8 (97) Р. 24-36. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.154550
www.jet.com.ua.
АНОТАЦІЯ. Розроблено нову конструкцію повітряного колектора з герметичним і
утепленим корпусом та абсорбер з хвилястою поверхнею, що може використовуватися як
додатковий нагрівний елемент низькотемпературного джерела теплоти. Встановлено ряд
узагальню вальних залежностей для знаходження теплової ефективності колектора, а саме
впливу складових теплового балансу колектора на перепад температур потоків теплоносія
у колекторі та рівня інсоляції, на теплопродуктивність. Отримані аналітичні залежності
для визначення складових теплового балансу колектора, розподілення поля температур
вздовж поглинальної панелі, що дало змогу вдосконалити математичну модель процесу
теплообміну в розробленому повітряному колекторі. Результати досліджень повітряного
колектора дозволили розробити програму чисельного розрахунку температурного поля
теплових потоків на ЕОМ.
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Анотації українською мовою монографій, наведених у таблиці 5.

№ Назви монографій та їх анотації
1 Шевчук В.В. Процеси і засоби для подрібнення насіння олійних культур: монографія / В.В.

Шевчук., О.М. Сукач. – Львів: Львівський національний аграрний університет, 2018. – 105 с.
Анотація. Монографія присвячена аналізу технологічних схем переробки насіння олійних
культур, оцінці способів і засобів його подрібнення перед пресуванням, а також – наведено
розроблену плющилку насіння олійних культур, що призначена для малих переробних
цехів сільськогосподарських підприємств.
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