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продуктів. 

 
Ключові слова: білкова і лушпинна фракція, біодизель, макуха, 
паливний брикет, переробка, ріпак, технологія, ферментація. 
 

Вступ. Виробництво біодизеля в Україні (метилового ефіру) 
дасть можливість зменшити залежність національної економіки від 
імпорту нафтопродуктів, забезпечить розвиток агропромислового 
комплексу, поліпшить екологічну ситуацію в країні  [1]. 

Основна частина. У Європі біодизель, в основному, є 
продуктом ріпакової олії, отриманої методом холодного пресування 
з подальшою переробкою її на метилефір. 

Світовий досвід пропонує декілька підходів щодо 
розміщення потужностей з переробки ріпаку. Перший передбачає 
будівництво великих централізованих переробних підприємств , 
другий – розміщення невеличких цехів на рівні фермерських 
господарств.  

В Україні, на жаль, вирощують сировину для західних країн, 
які використовують її для виробництва біодизеля, хоча і у нас є деякі 
зрушення в цьому напрямку. 

Рядом інститутів і підприємств проведено комплексні 
дослідження, спрямовані на розробку технологій переробки олійної 
сировини з метою одержання біологічного дизельного палива та 
біогазу, визначення видів сировини, обсягів виробництва та сфери 
використання їх в народному господарстві. 

ТОВ НВ «Спецтехнологии», м. Краматорськ, розроблено 
модельний ряд малогабаритних комплексів для безтемпературного 
виробництва біодизеля з різних видів рослинних олій 
продуктивністю від 50 до 500 л/год. [2].  

Використання кавітаційного, без термічної обробки, методу 
переробки олії дозволило зменшити затрати електроенергії при 
експлуатації в 4 рази.  

В Інституті олійних культур УААН (ІОК УААН)  
розроблено ресурсозберігаючу, малоенергоємну технологію 
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переробки олійної сировини без шеретування, яка дозволяє 
додатково переробляти макуху шляхом подрібнення з наступною 
сепарацією її для одержання двох видів порошків – з підвищеним 
вмістом протеїну – до 42% і підвищеним вмістом клітковини – до 
68%. Протеїнова фракція може використовуватися як добавка в 
комбікорми для свиней і птахів, лушпинна – в якості корму для ВРХ 
або як тверде біопаливо. 

Запропонована технологія включає: 
- віджим олії на прес-екструдерах; 
- подрібнення макухи; 
- механічне фракціонування подрібненої макухи на білкову і 

лушпинну фракції. 
Для механічного фракціонування в ІОК УААН 

використовується роторний щітковий просіювач, який забезпечує 
якісне просіювання частково заолієного білкового порошку через 
вічка сита. Крім того, в інституті проводяться роботи по розробці 
технології і обладнання для виготовлення паливних брикетів з 
лушпинної фракції макухи. 

Використання ріпакових продуктів в раціонах тварин і 
птахів є економічно вигідним, однак, при годівлі слід зважити на те, 
що корми з ріпаку містять антипоживні речовини, в зв’язку з чим їх 
введення в раціони доводиться обмежувати. 

Для збільшення частки ефективного введення ріпакового 
шроту або макухи в комбікорми для тварин і птахів в Івано-
Франковському інституті агропромислового виробництва УААН 
розроблено спосіб покращення кормової цінності макухи шляхом 
анаеробної ферментації, в процесі якого значно знижується вміст 
основних антипоживних речовин:  глюкозинолатів – у 8-10 разів, 
синапіну – в 1,5-2 рази, фітину -  в 2,2 раза. В той же час збільшилась 
кількість доступного лізину (в 1,5-2 рази), зросла фракція 
легкорозчинного протеїну, покращився санітарний стан продукту, їх 
смак. 

Слід додати, що одержаний внаслідок зброджування 
продукт здатний зберігатися значно довше, ніж натуральний. 

Розроблена технологія покращення кормів з ріпаку є 
ефективною, простою і дешевою в порівнянні з відомою 
екстракційною. Вона вигідно відрізняється від останньої кількістю 
та вартістю обладнання, меншою кількістю операцій, особливо, 
вартістю енергозатрат, які зменшені в 11,3 рази. 

Харківським національним університетом радіоелектроніки 
розроблена технологія виробництва альтернативного рідкого палива 
з суміші рідких нафтопродуктів та біогенної сировини, в якості якої 
може виступати лушпинна фракція, отримана при переробці насіння 
олійних культур. Використання такої сировини дозволить отримати 

270



Науково‐технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН, № 14, 2009: 269‐271 

© М.В. Лінник 

 

більш екологічно чисте паливо та покращити екологічну обстановку 
в країні [2]. 

Розроблена технологія перевірена експериментально. 
Глибина переробки вуглеводневої сировини (рідких важких 
нафтопродуктів) збільшена до 90%, зменшена частка вуглеводневої 
сировини за рахунок їх заміщення біогенною. Рідке альтернативне 
паливо за хімічним складом близьке до легкої нафти. Її 
впровадження відповідає енергетичній стратегії України на період 
до 2030 року і направлене на виробництво і споживання власних 
альтернативних видів рідкого і газоподібного палива [3]. 

Висновки. Обۥєднання результатів досліджень інститутів 
УААН в питанні переробки олійного насіння, особливо, ріпаку з 
метою отримання біодизеля, біопалива з лушпинної фракції макухи, 
покращення кормової цінності білкової фракції методом 
ферментації, дасть можливість перейти на новий, більш ефективний 
рівень використання сировини і продуктів її переробки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  ПРОИЗВОДСТВА  БИОДИЗЕЛЯ И  СУБПРОДУКТОВ ИЗ 

СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
Н.К.  Линник 

Приведен краткий обзор технологий по усовершенствованию переработки семян 
масличных культур и в частности рапса с целью снижения энергозатрат и 
улучшения качества получаемых продуктов. 
 

THE PERSPECTIVES OF BIODISEL PRODUCTION AND SUBPODUCTS 
FROM OILCROPS 

M.K. Linnyk 
The brief review of technologies on improved processing of oilcrops, in particular, rape, 
in order to cut down energy expenditures and to improve the quality of receiving 
products is given in the article. 
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