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(57) Спосіб переробки насіння рицини на олію і 
кормову макуху, що включає волого-теплову об-
робку насіння, його термічну обробку інфрачерво-
ним випромінюванням, подрібнення і пресування, 
який відрізняється тим, що волого-теплову обро-
бку насіння проводять після подрібнення перед 
пресуванням, а термічну обробку насіння інфраче-
рвоним випромінюванням проводять при темпера-
турі 137-145 °С. 

 

 
Спосіб переробки насіння рицини на олію і ко-

рмову макуху відноситься до переробної промис-
ловості та сільського господарства, використову-
ється для промислового виробництва технічної 
рицинової олії та кормової макухи. 

Рицина є високоолійною технічною культурою. 
Її насіння містить 52-57% рицинової олії, яка за 
хімічним складом відрізняється від інших рослин-
них олій за рахунок високого вмісту рицинолевої 
кислоти 75-80%. Олія рицини має унікальні влас-
тивості: високу в'язкість, слабку розчинність у бен-
зині та інших органічних розчинниках, не застигає 
при низьких температурах, що робить її непереве-
ршеним за якістю змащувальним матеріалом. Олія 
рицини відноситься до невисихаючих, але після 
дегідрації змінює свої властивості і стає швидко-
висихаючою. Також рицинова олія є високоякісною 
і широкодіапазонною сировиною для органічного 
синтезу. При її нагріванні до високих температур з 
лугом або окисленням азотною кислотою одержу-
ють себацинову кислоту, яку використовують при 
виробництві нейлону, інших синтетичних тканин та 
різного роду високоякісних пластмас. Рицинова 
олія використовується в багатьох галузях госпо-
дарства - авіаційній, оборонній, автомобільній, 
хімічній, електротехнічній, поліграфічній, лакофар-
бній, текстильній, парфумерній, медичній та ін. 

Рицина не являється продовольчою культу-
рою, що дозволяє використовувати її на енергети-
чні та кормові цілі без збитку для продовольчої 
корзини країни. В процесі виробництва рицинової 
олії отримують біля 40-45% відходів у вигляді ма-
кухи, яка містить до 40% білка, 15% жиру та інші 

біологічно цінні речовини. Вона є високопоживним 
білковим продуктом (71 корм. од. в 100кг), який не 
може бути використаним на кормові цілі без обро-
бки через наявність сильнотоксичних компонентів, 
таких, як речовина білкової природи - рицин. Тому 
при переробленні насіння рицини на олію необхід-
но передбачити детоксикацію макухи. 

Відомий спосіб видобування олії і білкового 
продукту із високоолійної рослинної сировини [па-
тент Росії № 2078797, МПК С11В 1/10, бюл. №13 
1997 р., с. 109], що передбачає подрібнення, воло-
го-теплову обробку, оброблення по меншій мірі 
одним ферментом, розподіл отриманої суміші на 
тверду (яка містить білок), олійну і водну фракції. 
При здійсненні волого-теплової обробки на подрі-
бнений матеріал впливають поверхнево-активною 
речовиною, яку беруть у кількості 0,02-0,20% до 
маси переробляємого матеріалу з наступним фор-
пресуванням, а форпресову макуху піддають об-
робці ферментами. 

Спосіб має ряд недоліків: використання пове-
рхнево-активних речовин ускладнює технологічний 
процес та призводить до забруднення кінцевих 
продуктів (олії та макухи) хімічними реагентами, 
що застосовуються, а оброблення форпресової 
макухи ферментами потребує дотримання досить 
складних технологічних вимог. Крім того, викорис-
тання цього способу для переробки насіння рици-
ни не забезпечує очищення макухи від токсичних 
речовин. 

За прототип прийнятий спосіб переробки на-
сіння сої на олію і білково-жировий концентрат 
[патент України на винахід № 76082, МПК С11В 
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1/06, бюл. № 7, 2006 р.], який передбачає очищен-
ня, волого-теплову обробку, термічну обробку ін-
фрачервоним випромінюванням при температурі 
130-135°С, подрібнення на вальцях і пресування. 

Недоліком цього способу є те, що насіння пе-
ред здійсненням процесу термічної обробки під-
дають зволоженню та витримують протягом 3 го-
дин до досягнення показника вологості - 16,0-
16,5%, що вимагає додаткових витрат часу і праці 
та значно сповільнює технологічний процес. Крім 
того, при температурі термічної обробки 130-135°С 
не забезпечується повна детоксикація токсичної 
речовини білкової природи - рицину. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
створення способу переробки насіння рицини на 
олію і кормову макуху, в якому насіння рицини об-
робляють інфрачервоним випромінюванням при 
температурі 137-145°С, подрібнюють, піддають 
волого-тепловій обробці та пресують, завдяки чо-
му процес переробки насіння рицини на олію та 
кормову макуху поєднується із процесом детокси-
кації токсичної речовини білкової природи - рици-
ну, що значно спрощує та скорочує технологічний 
процес. 

Поставлена задача вирішується тим, що в 
способі переробки насіння рицини на олію і кормо-
ву макуху, що включає волого-теплову обробку 
насіння, його термічну обробку інфрачервоним 
випромінюванням, подрібнення і пресування, згід-
но корисної моделі, волого-теплову обробку насін-
ня проводять після подрібнення перед пресуван-
ням, а термічну обробку насіння інфрачервоним 
випромінюванням проводять при температурі 137-
145°С. 

Позитивним запропонованого способу є те, що 
термічна обробка насіння рицини інфрачервоним 
випромінюванням на першій стадії процесу пере-
робки дозволяє змінити структуру крохмалю, білків 
та олійних капсул оброблюваного матеріалу. В 
результаті інтенсивного нагріву інфрачервоними 
променями (при температурі 137-145°С) виникає 
резонансна вібрація молекул насіння, при цьому 
за рахунок швидкого випаровування вологи виді-
ляється тепло і зростає тиск. Оболонки крохмаль-
них гранул та олійних капсул руйнуються, що при-
зводить до: деструкції і часткової желатинізації 
крохмалю; руйнування стінок олійних капсул, що 
створює умови для кращого виходу олії при пресу-
ванні. Денатурація білка призводить до детоксика-
ції рицину, токсичність якого пов'язана із білком 
глобуліном та полегшує його засвоєння організ-

мом тварин, що забезпечує використання макухи 
на кормові цілі без додаткової обробки. 

Наступне подрібнення призводить до руйну-
вання ще більшої частини деструктованих клітин і 
олійних капсул, що також сприяє кращому виходу 
олії під час пресування. 

Проведення волого-теплової обробки подріб-
неного насіння рицини перед пресуванням дозво-
ляє витиснути олію, що також створює умови для 
більшого виходу олії при подальшому пресуванні. 

Приклади здійснення способу. 
Приклад 1. Неочищене від лушпиння насіння 

рицини подається у пристрій для проведення тер-
мічної обробки (мікронізатор), де воно прогріва-
ється інфрачервоним випромінюванням до темпе-
ратури 137°С, при цьому виникає резонансна віб-
рація молекул насіння, що за рахунок швидкого 
випаровування вологи призводе до виділення теп-
ла і зростання тиску. Оболонки крохмальних гра-
нул та олійних капсул руйнуються, що призводить 
до: деструкції і часткової желатинізації крохмалю, 
що забезпечує краще засвоєння продукту твари-
нами; руйнування стінок олійних капсул, що ство-
рює умови для кращого виходу олії при пресуван-
ні. Відбувається денатурація білка і 
забезпечується повна детоксикація токсичної ре-
човини білкової природи - рицину. Після термічної 
обробки насіння подається у подрібнювач, де від-
бувається руйнування ще більшої частини дестру-
ктованих клітин і олійних капсул. Подрібнена маса 
піддається волого-тепловому обробленню парою, 
що дозволяє витиснути олію та створює умови для 
більшого виходу олії при подальшому пресуванні. 
Після волого-теплової обробки маса подається на 
прес, де відбувається віджимання рицинової олії, 
вихід якої збільшується на 2%. Після чого утворю-
ються відходи у вигляді макухи, які без додаткової 
детоксикації можна використовувати на кормові 
цілі, що підтверджується результатами реакції 
гемаглютинації. 

Приклад 2. Спосіб здійснюється аналогічно 
прикладу 1, тільки термічна обробка інфрачерво-
ним випромінюванням проводиться при темпера-
турі 145°С. 

Приклад 3. Спосіб здійснюється аналогічно 
прикладу 1, тільки проводиться термічна обробка 
інфрачервоним випромінюванням очищеного від 
лушпиння насіння рицини. 

Результати обробки насіння рицини при різних 
температурних режимах наведені у таблиці. 

 
Таблиця 

 

№ прикладу 
Температура проведення термічної обробки 

інфрачервоним випромінюванням, °С 
Вихід олії, % 

Результати реакції 
гемаглютинації 

Спосіб - прото-
тип 

130-135 39 Сліди рицину 

1 137 41 Рицин відсутній 

2 145 41 Рицин відсутній 

3 137 41 Рицин відсутній 

 
Як видно з табл. 1, обробка насіння рицини 

при додержанні рекомендованих температур (137-
145°С), забезпечує збільшення виходу олії та най-

кращий результат детоксикації рицину. При більш 
низьких температурах не досягається повна дето-
ксикація рицину. Підвищувати температуру недо-
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цільно, бо швидкість процесу денатурації білків під 
дією нагрівання нелінійно зростає з підвищенням 
температури, що призводить до глибокої денату-
рації білкових молекул. Таким чином, при збіль-
шенні температурних режимів термічної обробки 
склад і кількісне співвідношення протеїнових фра-

кцій нативної сировини може сильно відрізнятися 
від аналогічних показників макухи у бік значного 
погіршення кормових якостей. В той же час щадні 
температурні режими, як правило, покращують 
білковий склад олійної макухи, що позитивно 
впливає на засвоєння білку організмом тварин. 
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