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W pracy przedstawiono przegląd badań nad 
optymalizacją technologii rafinacji olejów, ze 
wskazaniem na olej rzepakowy. Omówiono od-
śluzowanie enzymatyczne, super odśluzowanie 
(TOP) z modyfikacjami (TOP „suchy”, TOP 
zintegrowany), odśluzowanie membranowe, 
odkwaszanie membranowe i destylacyjne wraz 
ze wspomaganiem krzemionką oraz usprawnienie 
procesu odwaniania wraz z enzymatycznym 
sposobem koncentracji tokoferolu w destylacie. 

The review of investigations on the rapeseed oil 
refinining technology improvement is presented. 
Enzymatic degumming, total degumming (TOP) 
with modifications („dry” TOP and „integrated” 
TOP), membrane degumming, membrane and 
distillation neutralization with the aid of silica 
and improvement of deodorization process with 
the enzymatic concentration of tocopherol in 
distillate are described. 

Wstęp 

Olej wydobyty przy zastosowaniu tradycyjnej technologii, opisanej w I części 
pracy, posiada dużą ilość zanieczyszczeń (Niewiadomski 1993, Mag 1990), które 
muszą być usunięte w procesie rafinacji. 

Rafinacja polega na usuwaniu kolejno: fosfolipidów w procesie odszlamiania, 
wolnych kwasów tłuszczowych w procesie neutralizacji alkalicznej, barwników  
w procesie odbarwiania adsorpcyjnego (bielenia) i związków smakowo-zapacho-
wych w procesie odwaniania. Spośród procesów rafinacyjnych najbardziej 
niekorzystny wpływ na wartość żywieniową oleju wywiera odwanianie, powodując 
m.in. hydrolizę, izomeryzację trans, polimeryzację oraz utratę znacznej ilości 
tokoferoli (Niewiadomski 1993, Zadernowski i in. 1995). W wyniku rafinacji 
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otrzymuje się klarowny i bezwonny olej, o barwie od kremowej do jasnożółtej, 
które to cechy są pożądane i powszechnie akceptowane przez konsumentów. 
Obniżona wartość odżywcza takiego oleju oraz świadomość zagrożeń ekolo-
gicznych stwarzanych przez procesy rafinacji alkalicznej (ścieki z odśluzowania 
kwaśnego, wody z przemywania, wody kwaśne z rozszczepiania soapstoków, 
ziemie bielące, opary z odwaniaczy) (Niewiadomski i Szczepańska 1989, Kubicki  
i Niewiadomska 1994) skłaniają ku poszukiwaniom innych rozwiązań technolo-
gicznych w dziedzinie rafinacji. 

Nowych rozwiązań poszukuje się głównie wśród metod biotechnologicznych  
i fizycznych uznawanych za bardziej przyjazne człowiekowi i środowisku.  

Odśluzowanie 

Usprawnieniu procesu odśluzowania poświęcono najwięcej badań, gdyż 
ważne jest, by olej mógł sprostać wymaganiom rafinacji fizycznej. Dotyczą one 
głównie niskiej zawartości fosforu, która nie powinna przekraczać 5–10 ppm 
(Dijkstra i van Opstal 1989). Wyższej zawartości związków fosforu towarzyszy 
rosnące zużycie ziemi bielącej w procesie odbarwiania, a to podnosi straty oraz 
obniża jakość olejów (Cvengros 1995).  

Odszlamianie usprawnia się m.in. na drodze ustalania optymalnych proporcji 
pomiędzy ilością różnych rodzajów kwasów i wody, a temperaturą i czasem 
trwania procesu. W badaniach Węgrowskiego i in. (1991) najlepsze efekty, poniżej 
20 ppm fosforu w oleju, otrzymano w procesie dwustopniowego odszlamiania, 
polegającego na traktowaniu oleju 85% kwasem fosforowym w ilości 0,1–0,3%  
lub 0,3% kwasem cytrynowym w temp. 67–70°C, a następnie wodą, w ilości 1%  
i w temperaturze 25–40°C. Tak przeprowadzony proces okazał się być skuteczny, 
zarówno wobec olejów wstępnie hydratowanych jak i surowych, i gwarantował 
zachowanie przez nie klarowności przez 6 miesięcy. W olejach odszlamowanych 
jednostopniowo przy pomocy kwasu fosforowego po pewnym czasie przecho-
wywania wytrąca się nierozpuszczalny, bardzo mocno przywierający do dna osad, 
którego ilość jest wprost proporcjonalna do ilości użytego w procesie kwasu 
fosforowego (Węgrowski i in. 1991). 

Biotechnologicznym procesem rafinacyjnym jest odśluzowanie enzyma-
tyczne, tzw. Enzy Max-Process firmy Lurgi, stosowany od kilku lat w Niemczech 
(Mannheim). Pracują tam dwie pilotowe linie technologiczne: do oleju rzepa-
kowego i sojowego (Dahlke i Buchold 1995). Proces odśluzowania oparty jest  
o katalizowaną enzymatycznie hydrolizę cząsteczki fosfolipidu, w celu zwięk-
szenia jej hydrofilności. Dodawana w procesie fosfolipaza A2 katalizuje hydrolizę 
wiązania estrowego kwasu tłuszczowego w pozycji 2-glicerofosfolipidu  
z wytworzeniem lizofosfolipidu. Lizofosfolipidy są rozpuszczalne w wodzie,  
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a nierozpuszczalne w oleju i dlatego przemieszczają się z fazy tłuszczowej do 
wodnej, z której mogą być wydzielone metodą wirowania. Przy niskiej zawartości 
fosfolipidów w oleju (150–200 ppm) odśluzowanie enzymatyczne może 
zastępować całkowicie proces odszlamiania, natomiast przy wysokiej zawartości 
powinno być poprzedzone hydratacją. Enzy Max-Process prowadzony jest  
w temperaturze 60°C i pH = 5, osiąganym przez dodatek cytrynianu sodowego.  

W porównaniu do tradycyjnego procesu odśluzowania, metoda enzymatyczna 
jest tańsza. Oszczędności wynikają z mniejszego zużycia wody, pary wodnej  
i energii elektrycznej. Woda w tym procesie potrzebna jest wyłącznie do 
sporządzania roztworów: 40–50% kwasu cytrynowego, 3–10% sody kaustycznej  
i około 2% roztworu enzymu. Para wodna jest potrzebna tylko do podgrzania 
surowego oleju do temperatury reakcji, tj. 60–65°C oraz do podgrzania oleju 
po reakcji, a przed wirowaniem do temp. 75–80°C (Dahlke i Buchold 1995). 
Zużycie enzymu wynosi ok. 14 g/tonę oleju rzepakowego, przy zawartości fosforu 
w oleju w przedziale 150–200 ppm. Odśluzowanie enzymatyczne jest przyjazne 
środowisku, gdyż eliminuje powstawanie fosforanów, pochodzących z kwasu 
fosforowego, stosowanego w rafinacji tradycyjnej.  

Proces odśluzowania enzymatycznego nie wymaga specjalistycznej aparatury, 
można go wykonywać adoptując istniejące maszyny i urządzenia, co oznacza,  
iż łatwo go wprowadzić do tradycyjnej technologii rafinacji.  

W wyniku odśluzowania enzymatycznego otrzymuje się olej o bardzo małej, 
poniżej 10 ppm zawartości fosforu (Dahlke i Buchold 1995), który może być 
poddany odkwaszaniu destylacyjnemu. 

Super odśluzowanie oleju 

Proces super odśluzowania oleju TOP (Total Degumming Process) 
opracowali Dijkstra i van Opstal (1989). Istotą super odśluzowania jest dyspersja 
kwasu do kropelek o średnicy <10 µm, która to wielkość jest optymalna dla pełnej 
reakcji dodanego kwasu z rozpuszczonymi w oleju solami kwasów fosfatydowych 
i lizofosfatydowych z Ca, Mg i Fe. Używa się mocnych kwasów, fosforowego  
i cytrynowego, które wykazują większe powinowactwo do jonów metali niż kwasy 
fosfatydowe i lizofosfatydowe. Kwas fosforowy wiąże jony metali do odpowied-
nich fosforanów rozpuszczalnych w wodzie, z którą są usuwane. 

Zdyspergowane w oleju kwasy są po 2 min. neutralizowane przez dodatek 
stechiometrycznej ilości ługu (np. NaOH), z którym kwasy fosfatydowe  
i lizofosfatydowe tworzą hydratowalne sole sodowe. W kolejnym etapie olej 
poddawany jest dwukrotnemu wirowaniu, przy czym śluzy z I wirówki, o niskiej 
zawartości oleju, są usuwane, a z II wirówki, o wysokiej zawartości oleju, 
są zawracane do obiegu. W procesie ważny jest też dodatek ługu, który powinien 
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związać nadmiar dodanego kwasu i nie tworzyć mydeł, gdyż w przeciwnym razie 
zwiększy się ilość neutralnego oleju w usuwanych śluzach (Dijkstra i van Opstal 
1989). By temu zapobiec stosuje się dodatkową wirówkę, która usuwa tę frakcję 
śluzów, jaka nie była usunięta na wirówce pierwszej. Śluzy usuwane na II wirówce 
zawierają znaczne ilości triacylogliceroli (> 90% sm) i dlatego są zawracane do 
obiegu. 

Olej poddany procesowi super odśluzowania charakteryzuje się niską zawar-
tością fosforu (poniżej 5 ppm) i żelaza (poniżej 0,2 ppm), i może być poddany 
standardowej rafinacji alkalicznej lub, po myciu i suszeniu, odbarwianiu i rafinacji 
fizycznej. 

Modyfikacją procesu odśluzowania TOP jest tzw. proces TOP „suchy”, 
różniący się od procesu TOP nieobecnością operacji wymywania po II wirowaniu. 
Deklarowanymi przez autorów (Cleenewerck i Dijkstra 1992) zaletami „suchego” 
procesu TOP, są: 

— redukcja inwestycji o 30%, 
— redukcja kosztów operacyjnych o 20%, 
— redukcja ilości wody (niezbędne jest tylko 2% wody). 
Kolejną modyfikacją jest tzw. zintegrowany TOP, stanowiący jego połączenie 

z rafinacją alkaliczną. W procesie tym, po II wirówce oddzielającej śluzy, stosuje 
się neutralizację poprzez dodatek zasady, po czym na kolejnej wirówce oddziela 
się mydła. Jego stosowanie pozwala na 0,8% wzrost wydajności w stosunku do 
rafinacji alkalicznej, obniżenie ilości soapstoku o 50–70%, uzyskanie lepszej 
jakości kwaśnego oleju z soapstoku oraz obniżenie kosztów operacyjnych 
(Cleenewerck i Dijkstra 1992). 

Odśluzowanie membranowe 

Zastosowanie technologii membranowej w rafinacji olejów wydaje się być 
obiecujące z uwagi na niski pobór energii, niską temperaturę procesów  
i nieobecność chemikaliów, a równocześnie dobrą eliminację związków 
obniżających jakość oleju oraz możliwość odzyskiwania związków odżywczych 
(Koseoglu i Engelgau 1990, Ziegelitz 1995). Spośród procesów membranowych, 
takich jak odwrócona osmoza, nanofiltracja, ultrafiltracja i mikrofiltracja, naj-
powszechniej stosuje się ultrafiltrację. Najprostszym sposobem separacji śluzów 
jest ultrafiltracja misceli. Proces ten nie wymaga wspomagania dodatkami 
związków powierzchniowo czynnych, gdyż fosfolipidy same mają te właściwości 
adsorbując różne związki i tworząc agregaty o dużej masie cząsteczkowej, 
niezdolne do przejścia przez pory membrany (Subramanian i Nakajima 1997). 
Efekty ultrafiltracji zależą od tworzywa z jakiego zbudowane są membrany, 
wielkości porów, kształtu i konfiguracji rozdzielanych cząstek, ich wzajemnych 
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interakcji lub interakcji z membraną, dynamiki przepływu w czasie separacji, 
ciśnienia, temperatury, itp. (Koseoglu i Engelgau 1990). Subramanian i Nakajima 
(1997) używając hydrofobowych membran polimerycznych (NTGS-1100 i NTGS-
2100) z aktywną warstwą silikonową, zredukowali ilość fosfolipidów w oleju 
rzepakowym o 96,5–99,9%.  

Odkwaszanie 

Modyfikację procesu odkwaszania alkalicznego, polegającą na użyciu KOH 
zamiast NaOH opisał Hodgson (1995). Użycie KOH jest bardziej przyjazne 
środowisku, bowiem siarczan potasu, powstający podczas rozszczepiania soapstoku, 
może być używany jako nawóz, podczas gdy siarczan sodowy, powstający podczas 
odkwaszania z użyciem NaOH nie ma takiego zastosowania (Hodgson 1995). 

Do odkwaszania olejów można użyć technologii membranowej (Raman i in. 
1996). Wolne kwasy tłuszczowe posiadają jednak tylko 3-krotnie mniejszą masę 
cząsteczkową niż triacyloglicerole, która to różnica mas jest zbyt mała dla 
efektywnego przebiegu procesu. Wobec tego stosuje się wstępne wyekstrahowanie 
WKT z oleju selektywnym rozpuszczalnikiem, np. 70% metanolem, z którego 
wydziela się WKT przy użyciu systemu membran. Wydajność procesu można 
regulować odpowiednim doborem temperatury, ciśnienia, szybkości przepływu, ale 
zależy ona głównie od prawidłowego doboru membran. Najlepsze efekty dla 
modelowego oleju sojowego (odzysk >90% WKT) otrzymano dla ciśnienia 
1,73 MPa, temperatury 25°C i szybkości przepływu 25 l/m2h. Końcowymi pro-
duktami są 35% koncentrat WKT oraz prawie czysty rozpuszczalnik, zawierający 
około 0,04% WKT. W procesie odzyskano 97,5% WKT i 96% rozpuszczalnika 
(część rozpuszczalnika zostaje w koncentracie WKT, z którego można go także 
odzyskiwać (Raman i in. 1996). 

Odbarwianie 

W procesie odbarwiania oleju rzepakowego poszukuje się efektywnych metod 
usuwania barwników chlorofilowych. Obiecujące efekty uzyskano stosując metodę 
enzymatyczną, opracowaną w Kanadzie przez Levadoux i in. (1987). Polega ona 
na zastosowaniu chlorofilazy, hydrolizującej chlorofile i feofityny do chloro-
filidów, feoforbidów oraz fitolu, które są wydzielane z oleju w fazie acetonowo-
wodnej. Chlorofilaza, podobnie jak i chlorofile, jest słabo rozpuszczalna  
w roztworach wodnych, dlatego dodaje się ją do oleju w roztworze acetonu 
i/lub środków powierzchniowo czynnych. Wykazano, że użycie chlorofilazy do 
hydrolizy chlorofili w oleju rzepakowym jest efektywne przy zawartości chlorofili 
mniejszej niż 35 µg/ml. Przy wyższej zawartości chlorofili, fitol, powstający jako 
produkt hydrolizy, inaktywuje enzym (Levadoux i in. 1987). 
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Rafinacja fizyczna 

Rafinacja fizyczna oleju, która coraz powszechniej zyskuje prawo 
obywatelstwa, jest prosta, przyjazna środowisku i daje dobrej jakości olej 
(Cvengros 1995). 

Proces rafinacji fizycznej oparty jest na trzech kolejnych operacjach: odślu-
zowaniu (1), bieleniu (2) i destylacyjnym usuwaniu WKT (3). Zasadą destyla-
cyjnego usuwania WKT jest ich wyższa lotność niż triacylogliceroli. WKT  
w temperaturze 220–270°C przechodzą w stan gazowy, natomiast triacyloglicerole 
pozostają w postaci ciekłej. Oprócz WKT rafinacja fizyczna usuwa także 
substancje niezmydlające się, a wśród nich związki smakowo-zapachowe, pełni 
więc rolę dezodoryzacji. Stosując fizyczną rafinację eliminuje się soapstok, co 
pozwala na uniknięcie problemu zanieczyszczenia środowiska. Zaletami rafinacji 
fizycznej są zminimalizowane straty oleju, polepszenie jakości odzyskiwanych 
WKT, a także uproszczenie procesu rafinacji poprzez pomijanie etapu 
neutralizacji. Oznacza to także zmniejszenie zużycia energii, pary wodnej, wody, 
jak również obniżenie kosztów inwestycyjnych rafinacji (Cvengros 1995). 

Zaznaczyć należy, że metoda rafinacji fizycznej daje zadowalające efekty 
tylko w przypadku użycia olejów dobrze odśluzowanych i odbarwionych. Dotyczy 
to zwłaszcza wymogu niskiej zawartości fosforu w oleju (<5 ppm) oraz 
nieobecności chlorofili, metali i utlenionych lipidów (Ohlson 1992, Niewiadomski 
1993). Oleje do rafinacji fizycznej wymagają specjalnych metod odśluzowania, 
np.: super odśluzowania, odśluzowania membranowego (opisane wcześniej) oraz 
zmiany technologii wydobycia oleju. Cvengros (1995) proponuje ich wydobycie 
metodą tłoczenia na zimno, które daje oleje o małej zawartości zanieczyszczeń, 
dających się łatwo usunąć na drodze odśluzowania i bielenia przed destylacyjnym 
odkwaszaniem. 

Zmodyfikowany proces rafinacji fizycznej (MPR) 

Olej rzepakowy charakteryzuje się dużą zawartością barwników chloro-
filowych. W klasycznej technologii rafinacji usuwa się je za pomocą aktywnych 
ziem bielących. Ich zużycie w procesie odbarwiania może być dość duże,  
a regeneracja trudna do wykonania, przez co stanowią zagrożenie dla środowiska. 
W związku z tym zaproponowano, by przed bieleniem poprzedzającym rafinację 
fizyczną usuwać związki obniżające aktywność ziemi bielącej. Dobre efekty daje 
użycie bezpostaciowej krzemionki, która skutecznie adsorbuje mydła, fosfolipidy 
i ślady metali, zwiększając tym samym efektywność adsorpcji chlorofilu przez 
ziemie bielące i dając w konsekwencji mniejsze jej zużycie w procesie odbarwiania 
(Toeneboehn i Welsh 1991). W omawianym procesie rafinacji do super odśluzo-
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wanego oleju dodaje się najpierw niewielką ilość sody kaustycznej w celu 
wytworzenia mydeł wspomagających adsorpcję fosfolipidów na krzemionce,  
a następnie krzemionkę. W cytowanych badaniach do super odśluzowanego oleju 
canola o temperaturze 50°C dodawano 0,05% (m/m) roztworu ługu o stężeniu 
18°Be generując wytworzenie 335 ppm mydeł. Zmydlony olej ogrzewano następ-
nie do 70°C i dodawano 0,4% (m/m) krzemionki i ziemię bielącą. Otrzymany tą 
metodą olej posiadał więcej tokoferoli niż olej rafinowany tradycyjnie i fizycznie  
i był bardziej stabilny (Toeneboehn i Welsh 1991). 

Odwanianie 

Proces odwaniania jest procesem o najszerszym spektrum niekorzystnych 
oddziaływań na wartość odżywczą oleju. Jednym z jego przejawów jest obniżenie 
zawartości tokoferoli w olejach, które są znaczącym źródłem witaminy E w diecie. 
Ubytek tokoferoli oznacza także obniżenie trwałości oleju.  

Oddestylowane tokoferole gromadzą się w destylacie, w którym zawarte są 
także WKT, sterole i ich estry, węglowodory oraz produkty rozpadu kwasów 
tłuszczowych — aldehydy i ketony (Ramamurthi i McCurdy 1993). Z tego powodu 
destylat może być dobrym źródłem odzyskiwania tokoferoli, a także WKT i steroli. 
Warunkiem uzyskania czystych tokoferoli, które można dodawać do tłuszczów 
jadalnych, jest nieobecność w destylacie związków toksycznych, np. pozostałości 
środków ochrony roślin. Ramamurthi i McCurdy (1993) zaproponowali estry-
fikację destylatu przez immobilizowaną lipazę w obecności metanolu, a następnie 
destylację próżniową w celu oddzielenia estrów metylowych kwasów tłusz-
czowych od frakcji tokoferolowo-sterolowej. W ten sposób z destylatu zawie-
rającego 1% tokoferoli i 1,6% steroli można otrzymać koncentrat zawierający małą 
ilość WKT (4% wobec 35% w destylacie), 6,8% tokoferoli i 10,5% steroli. 

Walsh i in. (1998) zwracają uwagę, że zawartość tokoferolu w destylacie 
można zwiększać na drodze właściwego postępowania technologicznego: 
przestrzegania temperatury odwaniania równej 260°C oraz właściwej podaży  
i ciśnienia pary, ochrony tokoferolu na drodze właściwego przechowywania 
destylatu (bez dostępu tlenu, światła, ciepła i wilgoci) oraz minimalizowania 
stopnia rozcieńczenia tokoferolu w destylacie na drodze minimalizowania ilości 
tłuszczu neutralnego stanowiącego straty oleju. 

Przedstawione w pracy dane, zaczerpnięte z dostępnego piśmiennictwa są  
w niektórych przypadkach zbyt ogólnikowe. Jednak szczegółowe dane, zwłaszcza 
w zakresie wdrożonych operacji technologicznych czy kompletnych technologii, są 
chronione patentami.  
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