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1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ 

 

  У сучасних умовах виробництва рослинних олій пресування як спосіб 

вилучення олії із насіння найчастіше є попередньою стадією остаточного 

знежирення матеріалу – екстракції. Пресовий спосіб добування олії 

використовують лише у невеликих об’ємах виробництва. 

  Якщо подрібнене олійне насіння (м’ятку) направити після вальцевого 

станка в прес, то, незважаючи на великий тиск у пресі, вдається вилучити лише 

невелику кількість олії – приблизно 10–15 % від загального вмісту. 

  Це зумовлене тим, що олія, розподілена у м’ятці у вигляді тонких плівок 

на поверхні подрібненого ядра, утримується величезними поверхневими 

силами, величина яких набагато більша тисків, які можуть створити преси. 

  Для ефективного вилучення олії із м’ятки необхідно подолати або хоча б 

зменшити поверхневі сили, які утримують олію. 

  Для цієї мети служить волого-теплова обробка м’ятки – приготування 

мезги або смаження м’ятки, яка є найважливішою технологічною операцією 

підготовки м’ятки до вилучення олії. 

  Щоб відтиснути олію, потрібно надати м’ятці жорсткість, знизити її 

пластичність. Для цього необхідно знизити її вологість і одночасно змінити 

фізико-хімічні властивості її складових компонентів. Досягається це дією тепла 

на зволожену м’ятку. 

  Під час нагрівання м’ятки також знижується в’язкість олії, що полегшує 

її витікання із пресованого матеріалу. 

  В результаті цих взаємопов’язаних змін під дією вологи і тепла м’ятка 

змінює свої властивості і перетворюється в мезгу. 

  У процесі вилучення олії із олійного насіння під впливом підвищеної 

температури і тиску разом з олією із клітин насіння вилучаються різні 

речовини, які розчиняються в олії. Тому у товарній олії завжди присутні 

фосфоліпіди, воски, барвні речовини, продукти гідролізу – вільні жирні 

кислоти, моно– і дигліцериди і т.п. 

  В олії також присутні продукти окислення жирних кислот тригліцеридів  

та інших ліпідів. Крім хімічних сполук у пресованій олії завжди присутні 

механічні домішки – дрібні частинки мезги, кількість яких може сягати 5% і 

більше. 

  До первинного очищення пресова олія представляє собою суспензію – 

суміш рідкої олії і твердих частинок мезги. 

  Тверді частинки мезги видаляють з олії на механізованих гущопастках, 

на горизонтальних центрифугах безперервної дії, рамних фільтр-пресах або на 

фільтрах Фунда з механічним вивантаженням осаду. 

  Осад (фуз), отриманий під час первинного очищення олії, направляється 

в жаровні, в яких змішується із свіжою м’яткою. 

Фільтровану олію потрібно відразу ж охолодити до температури не вище 

60С з метою попередження окисних процесів, які відбуваються під час 

контакту гарячої олії з киснем повітря.  
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2 ТИПОВА СХЕМА ПЕРЕРОБКИ ОЛІЙНОГО НАСІННЯ 

МЕТОДОМ ПОДВІЙНОГО ПРЕСУВАННЯ 

 

  Подрібнене ядро (мятка) подається на електромагнітний сепаратор 1 

(рисунок 2.1). Після відділення феромагнітних домішок і сторонніх включень 

м’ятку піддають тепловій обробці в самопропарювальних шарах чанної жаровні 

2. Для вказаних цілей можна використовувати жаровні з обігрівом лише днищ 

чи з обігрівом днищ та обичайок. Необхідна поверхня нагрівання жаровні 

залежить від виду культури, що переробляється (насіння соняшника,  льону і 

т.д.). 

    Підготовлена в жаровнях мезга надходить на форпреси 3. 

  Форпресову олію збірним шнеком направляють на вібраційне сито 4 (або 

на механізовану гущопастку). Схід з вібраційного сита 4 скидають в збірний 

шнек для зворотного товару 9 та норією подають в перший чан жаровні 2 для 

повторної переробки. Очищену на вібраційному ситі форпресову олію 

направляють в бак з мішалкою 5, потім насосом 10 ії подають в напірний бак 

перед фільтрацією або безпосередньо нагнітають у фільтрпреси 17 для 

фільтрації. Після зважування на автоматичних терезах 22 форпресова олія 

надходить в окремий бак 24 і насосом 26 її викачують з цеху. Фільтрпресовий 

шлам після продувки фільтрпресів інертним газом шнеком 9 подають в норію, а 

потім в перший чан жаровні 2. 

 Форпресовий жмих після грубого подрібнення (різаком, встановленим на 

валу преса і в ломальному шнеці) норією направляється на електромагнітний 

сепаратор 6. Наступне подрібнення жмиху здійснюють на молотковому 

подрібнювачі або дисковому млині 7 і п’ятивалковому   верстаті 8. 

  Подрібнений форпресовий жмих шнеком і норією подається в жаровні 

пресів остаточного пресування 12. Охолодження зеєрів пресів здійснюють 

олією, яка перекачується з допомогою циркуляційного насосу 13 через 

холодильник 11. Отриману експелерну олію збірним шнеком направляють на 

механічну гущопастку 14 (або на вібраційне сито) і потім насосом 15 подають у 

напірні баки перед фільтрацією або безпосередньо нагнітають у фільтрпрес 16. 

Після зважування на автоматичних терезах 21 олія надходить в бак 23 для 

експелерної олії, з якого насосом 25 її викачують з цеху. Фільтрпресовий шлам 

після віддувки інертним газом транспортують шнеком 9 і норією в перший чан 

жаровні 2 форпресів. Всі види зворотнього товару цілеспрямовано звільняють 

від ферродомішок перед їх повторною переробкою. В цеху передбачені перед 

автоматичними терезами проміжні збірні баки для олії 19, 20. 

  Експелерний жмих після виходу із пресів остаточного пресування 

подають шнеком на подрібнення й охолодження, після чого через 

автоматичний пробовідбірник і терези направляють на склад.  
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3 ВХІДНІ ДАНІ ДЛЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ 

 

Вхідні дані для матеріальних розрахунків наведені у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1  Вхідні дані для матеріальних розрахунків 

 

Найменування Вміст, % 

1 Підготовчий відділ 

1. Олійність насіння 40,00 

2. Вміст мінеральних й органічних домішок в насінні до 

очищення 

4,58 

3. Кількість лушпиння, що видаляється на стадії розділення 

рушанки 

18,00 

4. Кількість недорушу та ціляка, що йде на повторне 

шеретування 

22,00 

5. Кількість січки після стадії розділення рушанки, яка йде на 

вологотеплову обробку 

11,00 

6. Кількість олійного пилу після стадії розділення рушанки, 

який подають на вологотеплову обробку 

6,00 

7. Вологість м’ятки, яка надходить на стадію вологотеплової 

обробки 

6,00 

8. Загальний вихід м’ятки 74,454 

9. Кількість безповоротних втрат на стадії подрібнення 0,02 

2 Пресовий відділ 

10. Вологість мезги після стадії вологотеплової обробки 5,00 

11. Кількість втрат на стадії вологотеплової обробки 1,00 

12. Кількість жмиху після стадії форпресування 59,72 

13. Вологість жмиху, який надходить на стадію вологотеплової 

обробки жмиху 

5,00 

14. Олійність форпресового жмиху 20,00 

15. Вологість мезги після стадії волого-теплової обробки 

жмиху 

3,00 

16. Кількість експелерного жмиху після стадії експелерування 50,08 

17. Втрати олії з експелерним жмихом 6,00 

18. Кількість фузу після відстоювання, який повертається на 

волого-теплову обробку 

4,50 

19. Кількість фільтраційного осаду після стадії фільтрації 0,45 

20. Втрати олії із фільтраційною тканиною 0,30 

 

Якщо матеріальні розрахунки процесу подвійного пресування починають 

із стадії вологотеплової обробки м’ятки, то потрібно розрахувати кількість 

насіння, яка потрібна для отримання м’ятки. Відповідно до вихідних даних 

(таблиця 3.1), з 1 т насіння соняшнику отримують 744,54 кг м’ятки (74,454%). 
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4 БЛОК–СХЕМА ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ 

МЕТОДОМ ПОДВІЙНОГО ПРЕСУВАННЯ 

 

Блок-схема виробництва соняшникової олії подвійним пресуванням 

наведена на рисунку 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.1  Блок-схема виробництва соняшникової олії методом подвійного пресування 
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5 МАТЕРІАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ ЗА СТАДІЯМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

 

За графіком безперервно діючої технологічної лінії ефективний фонд 

робочого часу розраховуємо за формулою: 

Теф = Ткал – Тпз – Твз, 

де Ткал – кількість днів у році (365 днів); 

     Тпз – час планових технічних зупинок, 30–40 днів на рік; 

     Твз – час вимушених технологічних зупинок, 3–5 днів в місяць, або 35–60 

днів на рік. 

Наприклад, Тпз приймаємо 30 днів. Твз приймаємо 35 днів. 

Теф = 365 – 30 – 35 = 300 днів. 

Якщо Теф перевести в години, то:  

Теф =30024 = 7200 годин. 
 

 

5.1  Підготовчий відділ 

 

5.1.1 Стадія очищення насіння: 

– кількість чистого насіння: 

1000 кг – 100% 

                      x  кг – (100 - 4,58)% 

кгx 20,954
100

)58,4100(1000



  

– кількість домішок, вилучених на стадії очищення: 
 

1000  954,20 кг = 45,80 кг 

 

5.1.2 Стадія шеретування і розділення рушанки: 

     –  кількість чистого насіння, поданого на стадію шеретування, складає 

954,20 кг: 

а) визначаємо кількість лушпиння: 

954,2 кг × 0,18 = 171,76 кг 

б) визначаємо кількість січки: 

954,2 кг × 0,11 = 104,96 кг 

в) визначаємо кількість олійного пилу: 

954,2 кг × 0,06 = 57,25 кг 

г) визначаємо кількість ціляка та недорушу (перевію): 

954,2 кг + 0,22 = 209,92 кг 

д) визначаємо кількість ядра: 

954,2 – 171,76 – 104,96 – 57,25 – 209,92 = 410,31 кг 
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Оскільки перевій повертається на шеретування і отримана рушанка 

додається на загальну війку, то зростають кількість лушпиння, січки, олійного 

пилу та ядра. 

      кількість лушпиння із перевію: 

209,92 кг × 0,18 = 37,79 кг 

      кількість січки із перевію: 

209,92 кг  0,11 = 23,09 кг 

      кількість олійного пилу із перевію: 

209,92 кг × 0,06 = 12,6 кг 

      кількість ядра із перевію: 

209,92 кг – 12,6 кг – 23,09 кг – 37,79 кг = 136,44 кг 

 

В результаті на стадії розділення рушанки отримуємо: 

      кількість лушпиння: 

171,76 кг + 37,79 кг = 209,55 кг 

      кількість січки: 

104,96 кг + 23,09 кг = 128,05 кг 

      кількість олійного пилу: 

57,25 кг + 12,6 кг = 69,85 кг 

      кількість ядра: 

410,31 кг + 136, ч. кг = 546,75 кг 

           

5.1.2 Стадія вальцювання: 

На стадію вальцювання направляється ядро в кількості  546,75 кг. 

а) визначаємо безповоротні втрати: 

546,75 кг – 100% 

           x  кг – 0,02% 

кгx 11,0
100

02,075,546



  

б) визначаємо кількість м’ятки 

546,75 кг – 0,11 кг = 546,64 кг 

 

Матеріальні розрахунки за стадіями технологічного процесу наведені у 

таблицях 5.1 – 5.4. 

 

Таблиця 5.1 – Стадія очищення насіння 

Завантажено кг % Отримано кг % 

Насіння 1000,00 100,00 Очищене насіння 

Сміттєві домішки 

954,2 

45,8 

95,42 

4,58 

Всього: 1000,00 100,00 Всього: 1000,00 100,00 

 

Таблиця 5.2 – Стадія шеретування насіння 

Завантажено кг % Отримано кг % 

Очищене насіння  954,20 100,00 Рушанка  954,20 100,00 
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Всього: 954,20 100,00 Всього: 954,20 100,00 

 

Таблиця 5.3 – Стадія розділення рушанки 

Завантажено кг % Отримано кг % 

Рушанка  954,20 100,00 Ядро 

Лушпиння 

Січка 

Олійний пил 

546,75 

209,55 

128,05 

69,85 

57,30 

21,96 

13,42 

7,32 

Всього: 954,20 100,00 Всього: 954,20 100,00 

 

Таблиця 5.4 – Стадія вальцювання  

Завантажено кг % Отримано кг % 

Ядро  546,75 100,00 М’ятка  

Втрати  

546,64 

0,11 

99,98 

0,02 

Всього: 546,75 100,00 Всього: 546,75 100,00 

 

 

5.2  Пресовий відділ 

 

5.2.1 Стадія вологотеплової обробки м’ятки 

  На стадію вологотеплової обробки надходить: 

  м’ятка – 546,64 кг 

  січка – 128,05 кг                    разом 744,54 кг  

  олійний пил – 69,85 кг         

 визначаємо втрату вологи на стадії вологотеплової обробки (вологість м’ятки 

6%, вологість мезги 5%): 

744,54 кг – 100% 

     x  кг – 1% 

кгx 45,7
100

154,744



  

 розрахуємо кількість мезги, отриманої після вологотеплової обробки: 

744,54 кг – 7,45 кг= 737,09 кг 

 

5.2.2 Стадія форпресування: 

 визначаємо кількість отриманого форпресового жмиху на стадії 

форпресування: 

737,09 кг – 100% 

             x  кг – 59,72% 

кгx 19,440
100

72,5909,737



  

 визначаємо вміст олії в жмиху: 

440,19 кг – 100% 

       x  кг – 20% 
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кгx 04,88
100

2019,440



  

 визначаємо кількість отриманої форпресової олії: 

737,09 кг – 440,19 кг = 296,90 кг 

 

5.2.3 Стадія вологотеплової обробки форпресового жмиху: 

 втрати вологи на стадії вологотеплової обробки форпресового жмиху 

(початкова вологість 5%, кінцева – 3%): 

440,19 кг – 100% 

     x  кг – 2% 

кгx 80,8
100

219,440



  

 кількість жмихової мезги, отриманої для експелерування: 

440,19 кг – 8,80 кг = 431,39 кг 

 

5.2.4 Стадія експелерування: 

 розрахуємо кількість експелерної олії, яку відтискають. Олійність 

форпресового жмиху 20%, олійність експелерного жмиху 6%: 

431,39 кг – 100% 

       x  кг – 20% 

кгx 28,86
100

2039,431



  

 визначаємо кількість нежирової складової: 

431,39 кг – 86,28 кг = 345,11 кг 

 визначаємо кількість експелерного жмиху (при жирності 6%): 

345,11 кг – (100-6)% 

       x  кг – 100% 

кгx 14,367
)6100(

10011,345





  

 втрати олії з експелерним жмихом: 

367,14 кг – 345,11 кг = 22,03 кг 

 отже кількість експелерної олії: 

86,28 кг – 22,03 кг = 64,25 кг 

 

5.2.5 Стадія відстоювання: 

 загальна кількість олії на стадії відстоювання дорівнює кількості форпресової 

олії та кількості експелерної олії: 

296,90 кг + 64,25 кг = 361,15 кг 

 визначаємо кількість фузу (кількість твердих часток в олії 5%, кількість після 

відстоювання 0,5%): 

5% – 0,5% = 4,5% 

 кількість фузу: 

361,15 кг – 100% 

        x  кг – 4,5%  
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кгx 25,16
100

5,415,361



  

 

 кількість відстояної олії: 

361,15 кг – 16,25 кг = 344,9 кг 

 

5.2.6 Стадія фільтрування: 

 кількість фільтраційного осаду (шламу) після фільтрування олії: 

344,9 кг – 100% 

        x  кг – 0,45%  

кгx 55,1
100

45,09,344



  

 вихід олії: 

344,9 кг – 1,55 кг = 343,35 кг 

 розрахуємо безповоротні втрати олії з фільтрувальною тканиною: 

343,35 кг – 100% 

        x  кг – 0,30%  

кгx 03,1
100

30,035,343



  

 визначаємо вихід пресової олії: 

343,35  кг – 1,03 кг = 342,32 кг 

Матеріальні розрахунки за стадіями технологічного процесу наведені у 

таблицях 5.5 – 5.10. 

 

Таблиця 5.5  Стадія вологотеплової обробки м’ятки 

Завантажено кг % Отримано кг % 

М’ятка, січка, 

олійний пил  

744,54 100,00 Мезга 

Втрати вологи 

737,09 

7,45 

99,00 

1,00 

Всього: 744,54 100,00 Всього: 744,54 100,00 

 

Таблиця 5.6  Стадія форпресування 

Завантажено кг % Отримано кг % 

Мезга 737,09 100,00 Форпресова  олія 

Жмих, (в т.ч. 

кількість олії з ф/п 

жмихом) 

296,90 

440,19 

 

(88,04) 

40,28 

59,72 

 

(11,94) 

Всього: 737,09 100,00 Всього: 737,09 100,00 

 

Таблиця 5.7  Стадія вологотеплової обробки форпресового жмиху 

Завантажено кг % Отримано кг % 

Форпресовий жмих  440,19 100,00 Жмихова мезга 

Волога 

431,39 

8,80 

98,00 

2,00 

Всього: 440,19 100,00 Всього: 440,19 100,00 
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Таблиця 5.8  Стадія експелерування 

Завантажено кг % Отримано кг % 

Жмихова мезга 431,39 100,00 Експелерна олія  

Експелерний жмих, 

(в т.ч. втрати олії з 

експел. жмихом) 

64,25 

367,14 

 

(22,03) 

14,89 

85,11 

 

(5,11) 

Всього: 431,39 100,00 Всього: 431,39 100,00 

 

Таблиця 5.9  Стадія відстоювання 

Завантажено кг % Отримано кг % 

Форпресова олія 

Експелерна олія   

296,90 

64,25 

82,21 

17,79 

Олія відстояна 

Фуз 

344,90 

16,25 

95,50 

4,50 

Всього: 361,15 100,00 Всього: 361,15 100,00 

 

Таблиця 5.10  Стадія фільтрування 

Завантажено кг % Отримано кг % 

 Олія відстояна 

 

344,90 100,00 Олія фільтрована 

Шлам 

Безповоротні втрати 

олії з фільтр. 

тканиною 

342,32 

1,55 

 

1,03 

99,25 

0,45 

 

0,30 

Всього: 344,90 100,00 Всього: 344,90 100,00 

 

 

5 РОЗРАХУНКИ НА ЗАДАНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ 200 т/добу 

 

5.3 Підготовчий відділ 

 

5.3.1 Стадія очищення насіння: 

– кількість чистого насіння: 

1000 кг – 954,2 кг 

                                                 200 т  – x  т 

;/84,190
1000

2002,954
добутx 


  

– кількість домішок, вилучених на стадії очищення: 

200,00 т – 190,84 т = 9,16 т/добу. 

 

5.3.2 Стадія шеретування і розділення рушанки: 

– кількість чистого насіння, поданого на стадію шеретування складає 190,84т.  
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 Оскільки перевій повертається на шеретування і отримана рушанка 

додається на загальну війку, то зростають кількість лушпиння, січки, олійного 

пилу та ядра. 

В результаті на стадії розділення рушанки отримуємо: 

– кількість лушпиння:  

1000 кг – 209,55 кг 

                                                 200 т  – x  т 

;/91,41
1000

20055,209
добутx 


  

– кількість січки:  

1000 кг – 128,05 кг 

                                                 200 т  – x  т 

;/61,25
1000

20005,128
добутx 


  

– кількість олійного пилу: 

1000 кг – 69,85 кг 

                                                  200 т  – x  т 

;/97,13
1000

20085,69
добутx 


  

– кількість ядра: 

1000 кг – 546,75 кг 

                                                 200 т  – x  т 

;/35,109
1000

20075,546
добутx 


  

 

5.3.3 Стадія вальцювання 

На стадію вальцювання надходить ядро в кількості 109,35т. 

а) визначаємо безповоротні втрати: 

109,35 т – 100% 

           x  т – 0,02%  

;/02,0
100

02,035,109
добутx 


  

б) визначаємо кількість м’ятки: 

109,35 т – 0,02 т = 109,33 т/добу. 

Матеріальні розрахунки за стадіями технологічного процесу наведені у 

таблиці 5.115.14. 

 

 Таблиця 5.11  Стадія очищення насіння 

Завантажено т % Отримано т % 

Насіння    200,00 100,00 Очищене насіння 

Сміттєві домішки 

190,84 

9,16 

95,42 

4,58 

Всього: 200,00 100,00 Всього: 200,00 100,00 

 

Таблиця 5.12  Стадія шеретування насіння 
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Завантажено т % Отримано т % 

Очищене насіння    190,84 100,00 Рушанка 190,84 

 

100,00 

Всього: 190,84 100,00 Всього: 190,84 100,00 

 

 

Таблиця 5.13  Стадія розділення рушанки 

Завантажено т % Отримано т % 

Рушанка    190,84 100,00 Ядро 

Лушпиння 

Січка 

Олійний пил 

109,35 

41,91 

25,61 

13,97 

57,30 

21,96 

13,42 

7,32 

Всього: 190,84 100,00 Всього: 190,84 100,00 

 

Таблиця 5.14  Стадія вальцювання 

Завантажено т % Отримано т % 

Ядро    109,35 100,00 М’ятка 

Втрати 

109,33 

0,02 

99,98 

0,02 

Всього: 109,35 100,00 Всього: 109,35 100,00 

 

5.4 Пресовий відділ 

 

5.4.1 Стадія вологотеплової обробки м’ятки 

На стадію вологотеплової обробки надходить: 

  м’ятка – 109,33 т 

  січка – 25,61 т                      разом 148,91 т/добу  

  олійний пил – 13,97 т         

 визначаємо втрату вологи на стадії вологотеплової обробки (вологість м’ятки 

6%, вологість мезги 5%): 

148,91 т – 100% 

     x  т – 1% 

;/49,1
100

191,148
добутx 


  

 розрахуємо кількість мезги, отриманої після вологотеплової обробки: 

148,91 т – 1,49 т = 147,42 т/добу. 

 

5.4.2 Стадія форпресування: 

 визначаємо кількість отриманого форпресового жмиху на стадії 

форпресування: 

147,42 т – 100% 

             x  т – 59,72% 

;/04,88
100

72,5942,147
добутx 


  

 визначаємо вміст олії в жмиху: 
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88,04 т – 100% 

       x  т – 20% 

;/61,17
100

2004,88
добутx 


  

 визначаємо кількість отриманої форпресової олії: 

147,42 т – 88,04 т = 59,38 т/добу. 

5.4.3 Стадія вологотеплової обробки форпресового жмиху: 

 втрати вологи на стадії вологотеплової обробки форпресового жмиху 

(початкова вологість 5%, кінцева – 3%): 

88,04 т – 100% 

     x  т – 2% 

;/76,1
100

204,88
добутx 


  

 кількість жмихової мезги, отриманої для експелерування: 

88,04 т – 1,76 т = 86,28 т/добу. 

 

5.4.4 Стадія експелерування: 

 розрахуємо кількість експелерної олії, яку відтискають (олійність 

форпресового жмиху 20%, олійність експелерного жмиху 6%):  

86,28 кг – 100% 

       x  кг – 20% 

кгx 26,17
100

2028,86



  

 визначаємо кількість нежирової складової: 

86,28 кг – 17,26 кг = 69,02 кг 

 визначаємо кількість експелерного жмиху (при жирності 6%): 

                                             69,02 кг – (100-6)% 

                                                            x  кг – 100% 

кгx 43,73
)6100(

10002,69





  

 втрати олії з експелерним жмихом: 

73,43 кг – 69,02 кг = 4,41 кг 

 отже кількість експелерної олії: 

17,26 кг – 4,41 кг = 12,85 кг 

 

5.4.5 Стадія відстоювання: 

 кількість олії на стадії відстоювання дорівнює кількості форпресової олії та 

кількості експелерної олії: 

59,38 т + 12,85 т = 72,23 т/добу; 

 визначаємо кількість фузу (кількість твердих часток в олії 5%, кількість після 

відстоювання 0,5%): 

5% – 0,5% = 4,5% 

 кількість фузу: 

72,23 т – 100% 
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      x  т – 4,5%  

;/25,3
100

5,423,72
добутx 


  

 кількість відстояної олії: 

72,23 т – 3,25 т = 68,98 т/добу. 

 

5.4.6 Стадія фільтрування: 

 кількість фільтраційного осаду (шламу) після фільтрування олії: 

68,98 т – 100% 

         x  т – 0,45%  

;/31,0
100

45,098,68
добутx 


  

 вихід олії: 

68,98 т – 0,31 т = 68,67 т/добу; 

 розрахуємо безповоротні втрати олії з фільтрувальною тканиною: 

68,67 т – 100% 

        x  т – 0,30%  

;/21,0
100

30,067,68
добутx 


  

 визначаємо вихід пресової олії: 

68,67 т – 0,21 т = 68,46 т/добу. 

Матеріальні розрахунки за стадіями технологічного процесу наведені у 

таблицях 5.15 – 5.20. 

 

Таблиця 5.15  Стадія вологотеплової обробки м’ятки 

Завантажено т % Отримано т % 

М’ятка, січка, 

олійний пил  

148,91 100,00 Мезга 

Втрати вологи 

147,42 

1,49 

99,00 

1,00 

Всього: 148,91 100,00 Всього: 148,91 100,00 

 

Таблиця 5.16  Стадія форпресування 

Завантажено т % Отримано т % 

Мезга 147,42 100,00 Форпресова  олія 

Жмих, (в т.ч. 

кількість олії з ф/п) 

59,38 

88,04 

(17,61) 

40,28 

59,72 

(11,94) 

Всього: 147,42 100,00 Всього: 147,42 100,00 

 

Таблиця 5.17  Стадія вологотеплової обробки форпресового жмиху 

Завантажено т % Отримано т % 

Форпресовий жмих  88,04 100,00 Жмихова мезга 

Волога 

86,88 

1,76 

98,00 

2,00 

Всього: 88,04 100,00 Всього: 88,04 100,00 

 

Таблиця 5.18  Стадія експелерування 
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Завантажено т % Отримано т % 

Жмихова мезга 86,28 100,00 Експелерна олія  

Експелерний жмих, 

(в т.ч. витрати олії з 

експел. жмихом) 

12,85 

73,43 

 

(4,41) 

14,89 

85,11 

 

(5,11) 

Всього: 86,28 100,00 Всього: 86,28 100,00 

Таблиця 5.19  Стадія відстоювання 

Завантажено т % Отримано т % 

Форпресова олія 

Експелерна олія   

59,38 

12,85 

82,21 

17,79 

Олія відстояна 

Фуз 

68,98 

3,25 

95,50 

4,50 

Всього: 72,23 100,00 Всього: 72,23 100,00 

 

Таблиця 5.20  Стадія фільтрування 

Завантажено т % Отримано т % 

 Олія відстояна 

 

68,98 100,00 Олія фільтрована 

Шлам 

Безповоротні втрати 

олії з фільтр. 

тканиною 

68,46 

0,31 

0,21 

99,25 

0,45 

0,30 

Всього: 68,98 100,00 Всього: 68,98 100,00 
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6 ЗВЕДЕНИЙ  МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС ДОБУВАННЯ 

СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ МЕТОДОМ ПОДВІЙНОГО ПРЕСУВАННЯ 
 

Зведений матеріальний баланс процесу виробництва соняшникової олії 

методом подвійного пресування наведено у таблиці 6.1. 

 

Таблиця 6.1  Зведений матеріальний баланс 

Завантажено Кількість Коефіцієнт 

витрат, т/т3) кг/год. 1) т/добу т/рік2) 

1. Насіння соняшника 8333 200,000 60000 2,9214 

Разом: 8333 200,000 60000 2,9214 

Одержано 

 

    

1. Олія соняшникова 2852 68,46 20538 1,0000 

2. Експелерний жмих 

(в т.ч. витрати олії з 

експел. жмихом) 

3060 

 

(183) 

73,43 

 

(4,41) 

22029 

 

(1323) 

1,0726 

3.Відходи за стадіями: 

– сміттєві домішки; 

– лушпиння 

 

382 

1746 

 

9,16 

41,91 

 

2748 

12573 

 

0,1338 

0,6122 

4. Безповоротні втрати, 

в т.ч.: 

– безповоротні втрати 

на стадії вальцювання; 

– волога після волого-

теплової обробки 

м’ятки; 

– волога після волого-

теплової обробки 

жмиха; 

– втрати олії з 

фільтрувальною 

тканиною; 

 

145 

 

1 

 

62 

 

 

73 

 

 

9 

 

3,48 

 

0,02 

 

1,49 

 

 

1,76 

 

 

0,21 

 

1044 

 

6 

 

447 

 

 

528 

 

 

63 

 

0,0508 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

5. Фільтраційний осад, 

що повертається у 

виробництво 

 

13 

 

0,31 

 

93 

 

0,0045 

6. Фуз, що 

повертається у 

виробництво 

 

135 

 

3,25 

 

975 

 

0,0475 

Разом: 8333 200,00 60000 2,9214 

 

1) Для розрахунку колонки «кг/год.» потрібно дані колонки «т/добу» розділити на 

24 год.  

Наприклад, для першого рядка таблиця 6.1 «насіння соняшника»: 
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200 т/добу  24 год. = 8,333 т/год., або 8333 кг/год. 

2) Для розрахунку колонки «т/рік», потрібно дані колонки «т/добу» помножити на 

кількість робочих днів у році.  

Наприклад, для першого рядка таблиця 6.1 «насіння соняшника»: 

200 т/добу  300 днів = 60000 т/рік 

3) Для розрахунку колонки «коефіцієнт витрат», потрібно кількість сировини, 

відходів або отриманого продукту розділити на кількість основного продукту (в 

даному випадку  олії пресової). Розрахунки проводимо на основі колонки 

«т/добу» таблиці 6.1.  

Наприклад, для першого рядка таблиці 6.1 «насіння соняшника»: 

200,00 т/добу  68,46 т/добу = 2,9214 т/т 
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