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Анотація. В роботі приведений аналіз умов роботи двогвинтового прес-екструдера 

для відтискання олії. Описано конструкцію прес-екструдера та електронагрівальних тенів. 
Представлено причини виходу з ладу нагрівальних елементів прес-екструдера. Описані 
найчастіші помилки операторів при експлуатації прес-екструдера. Запропоновані 
рекомендації для безпечної експлуатації обладнання для відтискання олії. 
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Одним з основних регульованих факторів, що впливають на ефективність 

процесу відтискання олії є температура, яка суттєво впливає на глибину 

відтискання і якісні показники олії та макухи. Поєднання вологи і температури 

насіння (мезги) визначає її пружні та пластичні властивості, має вплив на 

величину тиску, що розвивається в пресі, а в кінцевому результаті – на глибину 

відтискання олії. На холодному, нерозігрітому пресі неможливо забезпечити 

формування міцної макухової черепашки на виході з матриці, та відмінний 

вихід олії [1, 2]. Олійна сировина, під час проходження вздовж робочої зони 

преса, частково нагрівається внаслідок тертя із гвинтовими робочими органами 

і корпусом, а також сама об себе. Однак, щоб отримати кращий вихід олії з 

пресу, потрібно забезпечити як попередній обігрів робочої зони преса перед 



початком роботи, так і підтримання необхідної температури процесу 

відтискання олії. В олійному виробництві широко застосовують тепловий 

вплив на олієвмісний матеріал. Найбільш розповсюдженими штучними 

способами теплового впливу на олійну сировину безпосередньо в пресі є 

обігрів: теплоносіями в рідкому чи газоподібному вигляді (пари), резистивними 

елементами та індукційний. Найпоширенішим способом спрямованого 

теплового впливу в одногвинтових пресах типу „Hole cylinder” та двогвинтових 

прес-екструдерах [3] є обігрів резистивними елементами.  

Резистивні електронагрівачі контактного типу – керамічні стрічкові тени –

пристосовані для нагріву  плоских або циліндричних поверхонь. Вони можуть 

бути виготовлені на базі різних нагрівальних елементів в залежності від умов 

роботи і поставленої задачі. Нагрівальним елементом стрічкових тенів слугує 

резистивний дріт, розміщений всередині керамічних ізоляторів.  

Температурний режим олійного преса в процесі роботи може змінюватися 

в залежності від виду відтискуваної сировини (насіння, ядра, м’ятка), її стану, 

засміченості та вологості, встановленої продуктивності преса, тощо. Вірно 

підібраний температурний режим олійного преса в сукупності з правильно 

встановленим співвідношенням обертів шнека і дозатора продуктивності 

зумовлюють відмінне відтискання олії. Однак, є ще ряд суб'єктивних і 

об'єктивних факторів, які впливають на якісний і кількісний вихід олії. В 

конкретному випадку це фізичний стан електронагрівального обладнання та 

професійні якості оператора, який обслуговує олійний прес. В проведеному 

огляді та аналізі останніх досліджень і публікацій, посилань та згадок на 

приведені суб'єктивні і об'єктивні фактори під час проведення експериментів 

нами не виявлено. 

Метою роботи є аналіз умов роботи двогвинтового прес-екструдера для 

відтискання олії та виявлення суб'єктивних і об'єктивних факторів, які можуть 

вплинути на якісний процес відтискання олії. 

Найвідомішими виробниками двогвинтових прес-екструдерів в Україні є 

НВО "Екструдер", ЗАТ РНВП "Укрекспо-Процес", ТОВ "Універсальний 



механічний завод". У Молдові прес-екструдери подібної конструкції виготовляє  

АТ Завод харчового машинобудування «Алиментармаш». 

Експериментальні дослідження проводились в навчально-науково-

виробничій лабораторії ВП НУБіП України НДГ „Агрономічна дослідна 

станція ” на двогвинтових прес-екструдерах ЕК 75/1200 (НВО "Екструдер") .  

Робоча частина двогвинтового прес-екструдера (рис. 1) складається з 

завантажувальної горловини 1, послідовно з'єднаних секцій з непроникними 

стінками корпусів нагріву 2, 3, 5, зеєрних секцій для витоку олії 4, 6 і матрицею 

7 через яку виводиться макуха. Навколо зовнішньої поверхні нагрівних секцій 

кріпляться ізольовані електронагрівні елементи 8, які закриті захисними 

кожухами. В центральній частині зеєрних секцій розташовані термопари 9, 10.   

Вони забезпечують контрольований з шафи управління (на рисунку не 

показано) прогрів робочої камери перед запуском прес-екструдера та 

підтримання заданої температури під час пресування. В середині робочої 

камери розташовані два вали 11, на яких у певному порядку набрані насадки-

шнеки 12 зі змінним кроком, кулачки 13 та конусні насадки 14.  

 
Рис. 1. Схема робочої частини двогвинтового прес-екструдера: 

1 – завантажувальна горловина; 2, 3, 5 – непроникні секції корпусів 

нагріву; 4, 6 – зеєрні секції; 7 – матриця, 8 – електронагрівальний елемент; 9, 10 

– термопари, 11 – вали, 12 – насадки-шнеки, 13 – кулачки, 14 – конусні насадки. 

. 

Процес відтискання олії  в двогвинтовому прес-екструдері відбувається 

наступним чином. При подачі насіння через завантажувальну горловину преса 



сировина захоплюється першими насадками-шнеками, що мають найбільший 

крок,  і подаються в проточну частину. По довжині проточної частини  крок 

шнеків зменшується,  сягає свого мінімального значення біля матриці, завдяки 

чому насіння здавлюється щонайбільше. Для відтискання олії з насіння 

необхідно зруйнувати клітинну структуру насіння. У проточній частині прес-

екструдера клітинна структуру олієвмісних тканин насіння руйнується, 

зазнаючи багаторазового інтенсивного стискування, короткочасному нагріву, 

подрібнення під дією активних елементів конструкції преса. Управління 

приводом і системою нагріву здійснюється працівником (оператором) з шафи 

управління. Через дисплей шафи управління контролювались параметри Т1 і Т2 

– дійсні температури в зоні 1 і 2, що відображають термопари 4 і 6 зеєрних 

секцій. Зона 1 складається з корпусів нагріву 2 і 3 та зеєрної секції 4, зона 2  

відповідно –  корпус нагріву 4 та зеєрної секції 6. Через параметр Т1 і Т2 – 

задавали вручну температури нагріву.  

Температура в проточній частині преса і вологість насіння грають 

вирішальну роль в ефективності пресу відтискання олії. Так, згідно 

рекомендацій з паспорту з експлуатації даного прес-екструдера для насіння 

соняшнику оптимальна температура в робочій зоні преса має бути встановлена 

в межах +105 – +135 °С, ріпаку – +115 –+140°С. Вологість насіння 

рекомендується  від 6 до 9 %.  Відтискання олії при температурі нижче +100 °С 

та вологості вище 9% знижує вихід олії. Після запуску преса через 40-50 

хвилин встановлюється оптимальний температурний режим. При оптимальній 

вологості перероблюваної партії насіння температура відтискання тримається 

на одному рівні.  

Під час проведення цілодобових досліджень були виявлені зниження 

температури до 7°С від заданого рівня в нічний час та зранку. Встановлено, що 

причиною стало потрапляння в прес-екструдер сировини підвищеної вологості, 

яка за ніч набирала декілька відсотків вологи природнім шляхом, адже добовий 

запас розміщався в бункері на дворі.  



Подальші дослідження виявили наступні причини непередбачуваного 

зниження температури обігріву корпусів від заданого рівня. Суб'єктивним 

фактором який може вплинути на якісну роботу обладнання є працівник 

(оператор) та його стан підготовки знань до роботи з пресом. Невиконання 

щозмінного ТО та необхідного огляду обладнання можуть призвести до 

негативних наслідків.  На фото (рис. 2) відображено вигляд двогвинтового 

прес-екструдера з забитими осипкою зеєрними секціями. Значна маса осипки 

підняла захисний кожух зеєрної секції та просипалась на сусідні захисні 

кожухи нагрівних корпусів.   

 

 
Рис. 2. Вигляд двогвинтового прес-екструдера з забитими осипкою 

зеєрними секціями 

 

Частки олії з осипки просочилися на нагрівні елементи та  призвели до 

прогорання захисної ізоляції та перегорання резистивного дроту (рис. 3). 



         
Рис. 3. Вигляд прогорілої захисної ізоляції та перегорання 

резистивного дроту 

 

Внаслідок перегорання й виходу з ладу одного нагрівного елементу 

недогрівання зони 1 склало в межах 8 –12 °С нижче сталого рівня.  Для 

прикладу приведемо порівняльні результати замірів з одним непрацюючим 

нагрівальним елементом (теном) в зоні 2 непроникної секції корпусу нагріву 5 

та всіма працюючими нагрівальними елементами прес-екструдера на вихід олії. 

Вологість насіння ріпаку становила 6,2  %.  

Таблиця 1 

Вихід олії з декількома непрацюючими та всіма працюючими 

нагрівальними елементами прес-екструдера. 

Показники З працюючими 

тенами 

З непрацюючими 

тенами зони 2 

Струм споживання двигуна, І, А 6,1 6,2 

Температура в зоні 1,  Т1 , ºС 107 113 

Температура в зоні 2,  Т2 , ºС 110 102 

Задана  температура нагріву Т1 , ºС 115 115 

Задана  температура нагріву Т2 , ºС 110 110 

Продуктивність екструдера, кг/год 147,6                145,3 

Вихід олії, % 32,5 29,8 

 



На зменшення виходу олії вплинула, як зменшена від сталого рівня 

температура нагріву корпуса, так і збільшена кількість виходу осипки. 

Результати експериментальних даних впливу температури та зміни зазору в 

матриці  на процес відтискання олії приведені в роботі [5].  

Для безпечної експлуатації обладнання для відтискання олії слід 

виконувати наступні рекомендації: 

– оператор допущений до роботи з обладнанням, зобов'язаний знати і чітко 

виконувати вимоги безпеки, викладені в діючих "Правилах техніки безпеки" 

при експлуатації електроустановок споживачів; 

– для забезпечення електробезпеки при експлуатації з'єднувальні кабелі, 

електронагрівачі повинні бути ізольовані, з керамічним покриттям без 

механічних пошкоджень, електропроводи слід вкладати в металорукава і 

провести захисне заземлення електрообладнання згідно вимог електробезпеки 

– обслуговуючий персонал повинен бути ознайомлений з типовими 

правилами пожежної безпеки для промислових підприємств.  

Висновки 

Для безпечної експлуатації, забезпечення довговічності й якісної роботи 

прес-екструдера слід сумлінно виконувати вказівки заходів безпеки 

передбачених виробником даного обладнання та його щоденний технічний 

огляд. Вихід з ладу навіть одного нагрівального елементу, перезволожена й 

занадто засмічена насіннєва маса призводить до зменшеного виходу олії й 

збільшення собівартості вихідного продукту.       
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Abstract. An analysis of the conditions of the operation of a double-screw extruder for 

vegetable oil extraction is given. The design of a press extruder and electric heating resistive 
element is described. The causes of failure of the heating elements of the press extruder are 
presented. The most common mistakes of operators during operation of a press extruder are 
described. Proposed recommendations for the safe operation of equipment for vegetable oil 
extraction. 

Key words: twin-screw extruder, vegetable oil extraction, resistive element, temperature, 
design,  failing. 

 
 

Статья отправлена: 22.01.2019 г. 

© Гудзенко М.М., Василенков В.Є. 


