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Проведений аналіз літературних джерел, патентних матеріалів і 

сучасних технологій перероблення насіння рицини на рицинову олію 

та кормову макуху дозволили виявити переваги й недоліки кожної з 

технологій і обґрунтувати вдосконалену технологію і устаткування 

перероблення насіння рицини для міні-заводів. 

Всі існуючі технології вижимання олії з насіння рицини базуються 

на двох методах – пресування та екстракція – які використовуються в 

технології самостійно або в сполученні одного з другим. 

Сучасні високопродуктивні заводи з перероблення насіння 

рицини працюють за схемою попереднє пресування – екстракція – 

волого-теплова детоксикація рицинової макухи. 

Вивчено досвід перероблення насіння рицини на рицинову олію 

за схемою: попереднє пресування – екстракція, яка використовується 

на заводах Республіки Молдови (Бєльцький олієжировий комбінат, 

Атакський олієекстракційний завод). 

Так, з 1968 р. в Молдавській РСР освоєна технологія 

перероблення насіння рицини за схемою: форпресування – екстракція. 

Якщо при переробленні пресовим способом загальні втрати олії 

склали 2,8 %, то вже в перший рік після переходу на екстракційний 

спосіб вони знизилися до 1,24 %. Але продуктивність модернізованих 

екстракторів НД-1250, широко застосовуваних на вітчизняних 

олієекстракційних заводах, становить 500 т/добу з перероблення 

форпресового пелюстка в перерахуванні на насіння соняшника і для 

малотоннажного виробництва не може бути використано. 

Оскільки рицинова олія не розчиняється в бензині при 

температурі 20-25º С, то в перших екстракційних лініях застосовували 

як розчинник технічний дихлоретан. Надалі за типовою схемою на 

лінії НД-1250 як розчинник застосували бензин, попередньо 

підігрітий до температури 60–65° С. При екстракції олії з пелюстка 

олійної сировини екстрагуються речовини, небажані для 

використання одержуваного продукту. Тому необхідне додаткове 

очищення екстракційної олії, що істотно ускладнює технологію 

виробництва. 

Вивчення технологій і конструкцій технологічного устаткування, 

яке використовується фірмами „Alimenta” (Італія) і концерном 



„Krupp” (Германія) для потужних виробництв (32 тис. т/рік) показало, 

що на сьогодні використати їх практично неможливо, тому що ціна 

закупки устаткування для такого заводу складає біля 10 млн. доларів 

США в цінах 1990 року. 

Розроблене техніко-економічне обґрунтування й вивчення 

світового досвіду показали, що для України найдоцільнішим є шлях 

поступового створення сітки малотоннажних виробництв (міні-

заводів) з добовою продуктивністю приблизно 12 – 15 т за вихідною 

сировиною. 

Таке рішення має й інші переваги: легше забезпечити 

фінансування та будівництво міні-заводу, зменшення радіусів 

перевезення.  

З нарощуванням обсягів вирощування насіння рицини можна 

створювати мережу міні-заводів у Запорізькій, Дніпропетровській, 

Херсонській, Миколаївській, Одеській областях і Автономній 

Республіці Крим. 

Відомі існуючі технології переробки насіння рицини методами 

пресування відбуваються за схемами: 

– форчан-форпрес; 

– однократне пресування; 

– дворазове пресування: форпрес-експелерний прес. 

У першій схемі використають метод А.І.Скіпіна (1935) – 

вижимання олії з застосуванням високого зволоження м’ятки  [1,2]. 

Позитивними якостями цього методу є його простота й невелика 

вартість, можливість одержати 60-70 % олії (від її початкового вмісту) 

з мінімальною кількістю супутніх речовин – фосфатидів, 

каротиноідів, тощо. 

Проте форчанні олії менш стійкі до окислювання порівняно з 

форпресовою і експелерною, що пояснюється малим вмістом у них 

натуральних антиоксидантів. 

Істотним технологічним недоліком способу знежирення методом 

високого зволоження є також одержання після попереднього 

вижимання олії вологого напівзнежиреного матеріалу з 27-30 % 

олійності. Остаточне вижимання олії з такої маси потребує тривалої 

теплової обробки, що супроводжується утворенням вторинних 

білково-ліпідних сполук. До того ж підвищення температури на кожні 

10°С підвищує швидкість окислювання ліпідів у 2-3 рази [2]. 

Одним з найбільш вагомих недоліків даного методу є 

періодичність дії основного апарата - форчана. Як розвиток цього 

методу створено конструкції апаратів безперервної дії, які практично 

являють собою шнекові системи слабкого віджимання, що вимагає 

застосування високих температур [3]. 

Однократне пресування при перероблення насіння рицини не 

дозволяє одержати великого виходу олії й надійної роботи 

устаткування. Це підтверджується досвідом корпорації „Хортиця”, яка 



спробувала використати технологію і устаткування для міні-заводу з 

перероблення рицини німецької фірми „Агро-Фебер”. 

Технологія й основне устаткування фірми не пристосоване для 

перероблення насіння рицини.  

Основні його недоліки такі: 

Відсутність процесу обрушення насіння й відділення від плодової 

оболонки, що не дозволяє забезпечити якість олії, передбаченої ГОСТ 

6757-73 для технічної олії. 

Процес подрібнення насіння на однопарному вальцьовому 

верстаті з гладкими вальцями недоопрацьовано, що не тільки не 

дозволяє  транспортувати м’ятку до місця подальшого перероблення, 

але й вивантажувати з подрібнюючих вальців. Крім того, вальцьовий 

верстат розташований далеко від жаровні й одержуване місиво 

повинно транспортуватися до місця подальшого перероблення 

системою шнеків. 

Багаточанна жаровня шнекового преса по площі обігрівання 

глухою парою розрахована на перероблення насіння соняшника й не 

забезпечує сушіння м’ятки насіння рицини з вихідною вологістю 12-13 %. 

Передбачене одноступінчасте пресування знижує вихід олії не 

менш ніж на 8,3 %. 

Відсутність детоксикації рицинової макухи, що не тільки не 

дозволяє використати високобілкову рицинову макуху на корм, але й 

створює проблему її утилізації. 

Більше 10 причин впливає на зменшення втрат олії в макусі. У 

цьому полягає цінність технологічної схеми дворазового пресування 

на шнекових пресах. Різноманітність впливу окремих моментів робить 

цю схему гнучкою й дозволяє вишукати різні шляхи для зниження 

олійності макухи.  

Всі розглянуті раніше операційні технологічні схеми технології 

перероблення насіння рицини можна розглядати у двох варіантах: з 

попереднім відділенням лушпиння й без попереднього його відділення. 
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