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та сепарацію суспензії з утворенням кеку та клейової води, випарювання клейової води з 
утворенням концентрату. Утворений при центрифугуванні кек направляють на другу стадію 
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Корисна модель належить до кормовиробництва, а саме виробництва рибної муки як 
важливого компонента комбінованих кормів. 

Запропонована корисна модель дозволяє отримувати рибну муку з рибних відходів, що 
може покращити екологічну ситуацію навколо рибопереробних підприємств. 

В умовах інтенсивного розвитку тваринництва дуже важливою є проблема забезпечення 5 

кормовим білком. До переваг рибної муки як важливого компонента комбінованих кормів можна 
віднести корисність рибного протеїну за рахунок того, що він містить найвищу концентрацію 
незамінних амінокислот. 

З іншого боку виробництво рибної муки є дуже енергоємним. 
Відомий спосіб та апарат для переробки риби у рибну муку та жир (патент США № 3 586 515 10 

від 22 червня 1971 p., М.Кл. А23В3/04), що полягає у подрібненні рибного матеріалу, 
термообробці з отриманням суспензії, центрифугуванні з отриманням густої вологої рідини 
(кеку), клейової води та рибного жиру, змішуванні кеку з клейовою водою та сушіння цієї суміші 
з отриманням рибної муки. Суттєвим недоліком цього способу є дуже великі енерговитрати на 
сушіння суміші кеку з клейовою водою. 15 

Відомий також процес виробництва покращеної рибної муки та рибного жиру як побічного 
продукту (патент США № 3 959 518 від 25 травня 1976 p., М.Кл. A23L1/325), що полягає у 
підготовці сировини, зокрема, видаленні зайвої води (так званої "кров'яної води"), термообробці 
водяною парою, що допомагає фрагментації підготовленої сировини, застосування 
двостадійного пресування матеріалу після термообробки, причому після першої стадії 20 

отримують твердий вологий матеріал (фарш) та рідку суспензію. Суспензію центрифугують з 
отриманням рибного жиру та густої рідини. Густу рідину після центрифугування, "кров'яну воду" 
та суспензію після другої стадії пресування змішують з фаршем, що утворився після першої 
стадії пресування, та направляють на другу стадію пресування, а отриману густу вологу масу 
направляють на сушіння. Суттєвим недоліком цього процесу як способу є великі витрати 25 

енергоносіїв на процес сушіння, дуже ускладнене керування процесом сушіння, що 
унеможливлює застосування, наприклад, водяної пари як енергоносія. 

Відомий спосіб вироблення рибної муки (патент США № 5 972 403 від 26 жовтня 1999 р., 
М.Кл. А23В4/03), вибраний за найближчий аналог, що полягає у підготовці та термообробці 
рибної сировини, зокрема, відходів виробництва рибопродуктів, пресування у шнековому 30 

апараті, де перша і друга стадії сумісні, з отриманням твердої вологої маси (фаршу) та рідкої 
суспензії, центрифугуванні цієї рідкої суспензії з отриманням рибного жиру, густої вологої маси 
(кеку) та клейової води, випаровування клейової води та направлення кеку та концентрату після 
випаровування разом із фаршем на сушіння. Вказаний спосіб є базовим для виробництва 
рибної муки і до теперішнього часу (дивіться, наприклад: Halvor Nygaard. Standard Norwegian 35 

fishmeal-and fish oil process. Heat treatment requirements.- Nofima. Rapport 33/210, publ. 
November, 2010, 39 pp.) Недоліком найближчого аналога є підвищені витрати енергоносіїв на 
процес сушіння та ускладнене керування процесом, бо на сушіння подається три незалежні 
технологічні потоки із змінними дебітами та змінним вмістом вологи.  

Задача корисної моделі: 40 

зменшити витрати енергоносіїв на процес сушіння та на увесь процес виробництва у цілому; 
спростити керування процесом; 
поліпшити якість муки як товарного продукту. 
Суть корисної моделі полягає в тому, що утворений при центрифугуванні кек направляють 

на другу стадію пресування, а концентрат, утворений при випаровуванні клейової води, 45 

направляють на першу стадію пресування. Направлення утвореного при центрифугуванні кеку 
на другу стадію пресування та концентрату клейової води після випаровування на першу стадію 
пресування дозволяє отримати на вході у сушильну установку один технологічний потік з 
найменшою вологістю. Це приведе до зниження енерговитрат на процес сушіння та до 
спрощення керуванням процесом взагалі, що підвищить якість вихідного продукту - рибної муки. 50 

Застосування високоефективного екструзійного обладнання для обох стадій пресування 
дозволить знизити вимогу до вологовмісту концентрату клейової води після випаровування, що 
дозволить зменшити енерговитрати на проведення цього процесу. 

Корисну модель, що пропонується, проілюстровано відповідним кресленням. 
На кресленні зображено принципову схему здійснення способу виготовлення рибної муки 55 

згідно з корисною моделлю, що заявляється. 
Спосіб вироблення рибної муки згідно з корисною моделлю здійснюється наступним чином: 

вихідна рибна сировина 1 надходить на подрібнення 2 та відповідну термообробку 3. Далі 
термооброблена сировина 4 із відповідним вмістом рідини надходить на першу стадію 
пресування 5, де більша частина рідини відводиться, а решта надходить на другу стадію 60 
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пресування 6, де додатково вичавлюється рідина та отримується тверда волога маса - фарш 7. 
Рідина 8 після першої та другої стадії пресування, що містить тверду фазу, надходить на 
центрифугування та сепарацію, в результаті чого отримується густа волога маса - кек 10, 
клейова вода 11 та у залежності від сировини рибний жир 12. Кек 10 подається на другу стадію 
пресування 6. Клейова вода 11 йде на випаровування 13, у результаті чого утворюється 5 

концентрат 14 та випар 15. Концентрат 14 подається на першу стадію пресування 5. Фарш 7, 
утворений в результаті двостадійного пресування, надходить на сушіння 16. Висушений 
матеріал подається на розмелення 17, де утворюється рибна мука як товарний продукт. 

Корисний ефект полягає в зменшенні витрат енергоносіїв на процес сушіння та увесь 
процес виробництва у цілому, спрощенні керуванням процесу та поліпшенні якості муки як 10 

товарного продукту. 
Джерела інформації: 
1. Method and apparatus for converting bodies into participate matter. US Patent No. 3 586 515, 

patented June 22, Int СІ. А23 B3/04. 5pp. 
2. Process for producing improved fish meal, and fish oil byproduct. US Patent No. 3 959 518, 15 

patented May 25, 1976, Int. Cl. A23L1/325, 5pp. 
3. Method for producing fish meal. US Patent No. 5 972 403, patented Oct.26,1999, Int СІ. 

А23B4/03, А23В4/044, 11pp. 
4. Halvor Nygaard. Standard Norwegian fishmeal-and fish oil process. Heat treatment 

requirements. -Nofima. Rapport 33/210, publ. November, 2010, 39pp.  20 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Спосіб виробництва рибної муки, що включає подрібнення та термообробку вихідної сировини, 
його подальше пресування, що здійснюються у дві послідовні стадії, розділення пресованого 25 

матеріалу на тверду вологу масу та суспензію, сушіння твердої вологої маси, центрифугування 
та сепарацію суспензії з утворенням кеку та клейової води, випарювання клейової води з 
утворенням концентрату, який відрізняється тим, що утворений при центрифугуванні кек 
направляють на другу стадію пресування, а концентрат, утворений при випарюванні клейової 
води, направляють на першу стадію пресування. 30 

 

 
 

Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна 

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 


