KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
ODDELEK ZA KMETIJSKO TEHNIKO
Hacquetova 17, Ljubljana
www.kis.si

PROIZVODNJA RASTLINSKIH OLJ ZA
ENERGETSKE NAMENE
Proizvodnja rastlinskih olj, ki predstavljajo osnovno surovino za proizvodnjo biodiesela danes poteka na
osnovi ekstrakcije olj s pomo jo mehanskega stiskanja semen ali s pomo jo topil. Proces ekstrakcije je
odvisen od koli ine olja v semenu (za semena z nizko vsebnostjo olja je primerna samo ekstrakcija s
pomo jo topil). Mehansko stiskanje semena se opravlja z mehanskimi kontinuiranimi stiskalnicami
vija nega tipa v eno ali dvofaznem procesu. Stiskanje s predgretjem omogo a odstranitev 95 % olja iz
semena brez predgretja pa je ta koli ina nekoliko nižja. Ekstrakcija s pomo jo topil je še bolj u inkovita saj
omogo a odstraniti tudi do 99 % olja iz semena. Oljna poga a, ki ostane po ekstrakciji s topili pa je zaradi
prisotnosti organskih topil manj primerna za živalsko krmo od oljne poga e, ki nastane pri mehanskem
procesu stiskanja.
Surovo olje, ki ga pridobimo s stiskanjem je
potrebno o istiti razli nih ne isto , kot so,
beljakovine, fosfati, aldehidi, ketoni, gume.
Zaradi zahtevnosti iš enja omenjenih ne isto
bi surovo olje na kmetiji, ki se ukvarja s
stiskanjem semena ogrš ice samo o istili od
mehanskih primesi s postopkom sedimentacije
in filtracije. Tako pripravljeno olje bi prevzemali
proizvajaci biodieselskega goriva – biorafinerije,
ki bi opravili postopek nadaljnjega iš enja, ki je
tehnološko bolj zahtevno ter proces
esterifikacije olja.

Dvofazno stiskanje semena oljne
ogrš ice v Laboratoriju za kmetijsko
tehniko Jable

Zalogovnik za seme oljne ogrš ice

Pridelovalec, ki bi oljno ogrš ico za biodiesel
stiskal na lastni kmetiji bi lahko ustvaril dodaten
prihodek, kar bi bila tudi dodatna motivacija za
gojenje oljne ogrš ice v ve jem obsegu in
širjenje decentraliziranega na ina proizvodnje
olja v slovenskem prostoru. Stisnjeno olje bi se
lahko tudi uporabilo kot energent na sami
kmetiji.

Avtomatski transport
semena v zgornjo
stiskalnico iz
zalogovnika
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