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OBŁUSKIWANIE NASION RZEPAKU  
JAKO METODA PODNIESIENIA JAKOŚCI 

OLEJU RZEPAKOWEGO  
PRZEZNACZONEGO NA BIOPALIWA 

Streszczenie 
Aby podwyższyć jakość oleju z nasion rzepaku można poddać je mechanicznemu usunięciu okrywy 

owocowo-nasienne, tzw. obłuskaniu. Celem pracy było określenie wpływu prędkości obwodowej tar-
czy oraz jej konstrukcji na ilość uwolnionych liścieni z nasion rzepaku. Określono warunki separacji 
pneumatycznej mieszaniny powstałej po obłuskaniu. Na podstawie przeprowadzonych badań doświad-
czalnych stwierdzono, że wzrost prędkości obwodowej tarczy obłuskującej od 10,1 m/s do 26,5 m/s 
powodował znaczny wzrost skuteczności obłuskiwania nasion rzepaku. W zakresie prędkości obwodo-
wej tarczy od 26,5 m/s do 34 m/s skuteczność obłuskiwania była prawie stała. Oddzielenie liścieni 
rzepaku uzyskanych podczas obłuskiwania w pionowym kanale aspiracyjnym odbywa się przy prędko-
ści strumienia powietrza w zakresie od 0,55 m/s do 6,0 m/s, a okrywy owocowo-nasiennej przy pręd-
kości strumienia powietrza poniżej 0,55 m/s. 

WSTĘP 
Rzepak jest surowcem szeroko stosowanym w przemyśle spożywczym, paszowym oraz 

technice. Olej otrzymywany z nasion stosowany jest m.in jako biopaliwo. Aby podwyższyć 
jakość otrzymywanego oleju z nasion rzepaku wielu badaczy podkreśla potrzebę ich uszla-
chetnienia w procesie przetwórstwa co można uzyskać przez mechaniczne usunięcie okrywy 
owocowo-nasiennej, tzw. obłuskanie [2, 3, 4, 7, 14, 16]. Usunięcie okrywy owocowo-
nasiennej wpływa na zwiększenie wydajności urządzeń stosowanych w liniach przetwarzają-
cych nasiona rzepaku [15, 21]. Aktualnie badania nad metodami usuwania okrywy owocowo-
nasiennej z nasion rzepaku są prowadzone w Kanadzie, Francji, Niemczech oraz byłym 
Związku Radzieckim [6, 11, 12, 23]. Urządzenia oraz techniki stosowane obecnie przy usu-
waniu okrywy owocowo-nasiennej nasion rzepaku niedostatecznie uwzględniają ich budowę 
morfologiczną i ich cechy fizyczne. Powoduje to uzyskanie produktu o obniżonej jakości oraz 
dodatkowe koszty i straty energetyczne. Analiza aktualnego stanu wiedzy wskazuje na próby 
wprowadzenia tej technologii do przetwórstwa nasion oraz produkcji oleju. Obłuskiwanie 
nasion rzepaku jest uzasadnione co jest podkreślane przez wielu badaczy zajmujących się tym 
tematem [1, 9, 10, 22, 25]. Budowa morfologiczna nasion jest jednakowa dla wszystkich od-
mian rzepaku. Wewnętrzne części nasiona – liścienie są koloru żółtego. W komórkach liścieni 
jest zgromadzony tłuszcz. Pomiędzy warstwami liścieni znajduje się korzonek zarodkowy 
natomiast bielmo jest w postaci cienkiej warstwy i znajduje się bezpośrednio pod okrywą 
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owocowo-nasienną. W nasionach rzepaku liścienie stanowią 75÷82% całych nasion, okrywa 
owocowo-nasienna – 15÷25%, a korzonek zarodkowy – 5÷12%. Fakt, że nasiono nie jest jed-
norodną, gładką kulą pozwala przypuszczać, że istnieją miejsca na powierzchni okrywy owo-
cowo-nasiennej szczególnie podatne na pękanie. Duża twardość i kruchość okrywy owoco-
wo-nasiennej oraz brak jej powiązania z liścieniami sprzyjają odrywaniu okrywy owocowo-
nasiennej w procesie jej usuwania. Badania nad wpływem kondycjonowania uwidaczniają, że 
okrywa owocowo-nasienna najsilniej przylega do liścieni w przypadku, gdy nasiona nie są 
kondycjonowane. Poddanie nasion  nawilżeniu i następnie suszeniu albo działaniu pary 
wodnej i następnie suszeniu powoduje, iż okrywa owocowo-nasienna zostaje częściowo 
oddzielona od warstw wewnętrznych co sprzyja jej usunięciu [5, 27, 28].  

Pozostałością po produkcji oleju z nasion rzepaku jest śruta poekstrakcyjna wykorzysty-
wana jako pasza. Sposoby obłuskiwania nasion można w scharakteryzować jako: rozbijanie 
nasion poprzez rzucanie ich o twardą powierzchnię, zgniatanie nasion w szczelinie pomiędzy 
walcami oraz deformację nasion poprzez ściskanie między dwiema powierzchniami. Jednym 
ze sposobów obłuskiwania nasion rzepaku, wykorzystujących w sposób optymalny cechy 
budowy morfologicznej nasion, była koncepcja zaproponowana przez Schneidera [24]. Obłu-
skiwanie w tej metodzie polega na deformacji nasion przez dwie powierzchnie, tak by nastą-
piło jedynie pęknięcie okrywy owocowo-nasiennej i rozpad liścieni. 

Jeszcze innym sposobem usuwania okrywy owocowo-nasiennej jest nawilżenie nasion 
i następnie gwałtowne ich suszenie. W wyniku tego powstają duże naprężenia wewnętrzne 
w okrywie owocowo-nasiennej, która zaczyna pękać. Sposób ten został zaproponowany przez 
kanadyjskich badaczy [11]. Praktyczne wykorzystanie tego sposobu wymaga jednak zbudo-
wania odpowiednich urządzeń a ich wydajność może być w znacznym stopniu ograniczona. 
Korzyścią wynikającą z obłuskiwania nasion, będzie uzyskiwanie dobrej jakości oleju rzepa-
kowego. W przypadku wydobywania go tradycyjną technologią tłoczeniowo-ekstrakcyjną, 
będzie on wymagał znacznie uproszczonej rafinacji. Natomiast w przypadku zimnego tłocze-
nia stosowanego przez niewielkie olejarnie rolnicze, użycie obłuskanych nasion jako surowca 
zapewni uzyskanie dobrego oleju niewymagającego rafinacji. 

1. MATERIAŁY I METODY 
1.1. Materiał 

Materiałem do badań był rzepak zakupiony w Centrali Nasiennej w Olsztynie. Rzepak 
przechowywano w workach foliowych w pomieszczeniu o stałej temperaturze oraz wilgotno-
ści. Przed rozpoczęciem badań doświadczalnych nasiona były poddane separacji w pionowym 
kanale aspiracyjnym, w wyniku tego usunięto drobne zanieczyszczenia oraz połamane i nie-
wykształcone nasiona. Tak przygotowany materiał doświadczalny był następnie ważony 
i poddawany badaniom. Wilgotność nasion określano metodą suszarkową w temperaturze 
suszenia nasion 130oC (PN-EN ISO 665:2004). Do badań wykorzystano suszarkę elektryczną 
typu KCW-100 PREMED z automatyczną regulacją temperatury w granicach ±2oC oraz wagę 
elektroniczną typu AXIS A500 o dokładności pomiaru 0,01g. Badania wykonano dla wilgot-
ności nasion w zakresie od około 6,5% do około 8,5%. 

1.2. Obłuskiwanie nasion 
Na rysunku 1 przedstawiono obłuskiwacz laboratoryjny do nasion rzepaku zbudowany 

wg własnej koncepcji w Katedrze Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie. Zasada funkcjonowania obłuskiwacza tarczowego polega na tym, 
że nasiona rzepaku wpadają do przestrzeni między pokrywą (4) a tarczą obłuskującą (1), 
gdzie są uderzane o łopatki obracającej się tarczy. W wyniku uderzeń nasiona ulegają rozbi-
ciu na skutek czego następuje uwolnienie ich części wewnętrznych. Powstaje wówczas mie-
szanina składająca się z liścieni, korzonków zarodkowych i fragmentów okrywy owocowo-
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nasiennej. Mieszanina wypada wylotem (7) umieszczonym w obudowie obłuskiwacza (3). 
Następnie mieszanina musi być poddana separacji na frakcje w separatorze pneumatycznym. 

 

Rys. 1. Schemat laboratoryjnego obłuskiwacza tarczowego: 1 – tarcza, 2 – silnik elektryczny,  
3 – obudowa, 4 – pokrywa, 5 – zasyp, 6 – zasuwa, 7 – wylot obłuskanych nasion 

Do najważniejszych parametrów roboczych obłuskiwacza należą: prędkość kątowa tar-
czy, miejsce podawania nasion na tarczę i wysokość przestrzeni roboczej nad tarczą. Badania 
wpływu prędkości obwodowej tarczy na skuteczność obłuskiwania wykonano na pięciu tar-
czach z łopatkami, których kąt nachylenia wynosił 30o, 45o, 60o, 75o i 90o. Przed rozpoczę-
ciem obłuskiwania ustawiono pokrętłami zasyp w odległości 30 mm od środka tarczy oraz 
wysokość szczeliny między tarczą obłuskującą a górną pokrywą obłuskiwacza na 3 mm. 
Prędkość obwodowa tarcz była zmieniana od 10,10 m/s do 33,95 m/s co około 4 m/s. Masa 
próbek nasion wynosiła 200 g a wilgotność 6,5÷8,5%. Próbki obłuskanych nasion były ważo-
ne na wadze elektronicznej z dokładnością d = 0,01 g (PN-EN ISO 542:1997, PN-EN ISO 
664:1997). 

1.3. Separacja pneumatyczna 
Wydzielenie poszczególnych cząstek z mieszaniny powstałej po obłuskaniu nasion rzepa-

ku jest możliwe gdy znane są prędkości krytyczne unoszenia w pionowym strumieniu powie-
trza jej składników [8, 13, 20, 26]. W tym celu przeprowadzono badania określające te pręd-
kości dla całych nasion, liścieni oraz okrywy owocowo-nasiennej. Separację pneumatyczną 
wykonano na separatorze laboratoryjnym typu „PETKUS” K-293. Dokładność pomiaru wy-
datku strumienia powietrza przepływającego przez kanał powietrzny wynosiła 1 m3/h. Pręd-
kość krytyczną strumienia powietrza vkr dla nasion obliczono z wyrażenia 1. 

k
kr F

Wv
⋅

=
3600

 [m/s] (1)

gdzie:  
Fk – powierzchnia przekroju poprzecznego kanału powietrznego [m2], 
Fk = 0,0025 m2, 
W – wydatek powietrza [m3/h]. 

2. WYNIKI BADAŃ 
Średnia wilgotność nasion rzepaku w okresie badań nad obłuskiwaniem wynosiła 

7,0±0,54%. Zakres zmian wilgotności wynosił 1,81% co pozwala wnioskować, że zmienność 
właściwości fizycznych nasion była niewielka. Wilgotność badanych nasion rzepaku odpo-
wiadała zalecanym normom dotyczącym przechowywania i magazynowania. Istotne znacze-
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nie ma prędkość unoszenia poszczególnych składników mieszaniny powstałej po obłuskaniu 
nasion rzepaku w procesie ich separacji. Z pomiarów wynika, że prędkość strumienia powie-
trza w pionowym kanale aspiracyjnym o przekroju kwadratowym, w którym całe nasiona oraz 
nasiona pozbawione okrywy owocowo-nasiennej zaczęły opadać z mieszaniny obłuskanych 
nasion rzepaku, wynosi vk ≤ 6,0 m/s (rys. 2), liścienie nasion rzepaku zaczęły opadać w stru-
mieniu powietrza przy prędkości 0,55 m/s < vk < 6,0 m/s (rys. 3), natomiast prędkość unosze-
nia całej okrywy owocowo-nasiennej i drobnych cząstek wynosiła vk ≤ 0,55 m/s (rys. 4). 
Przeprowadzone badania nad zakresem prędkości pionowego strumienia powietrza, w którym 
odbywa się podział mieszaniny obłuskanego rzepaku na frakcje uwidaczniają dużą różnicę 
w zakresie prędkości oddzielania frakcji liścieni. Separacja frakcji okrywy owocowo-nasiennej 
odbywa się przy prędkościach pionowego strumienia powietrza nie przekraczających 
0,55 m/s. W frakcji oddzielanej przy tej prędkości znajduje się duża ilość części mączystych. 

 
Rys. 2. Nasiona odseparowane w strumieniu 

powietrza (vk  ≤ 6,0m/s) 
Rys. 3. Liścienie odseparowane w strumieniu 

powietrza (0,55m/s < vk < 6,0m/s) 

Rys. 4. Okrywa owocowo-nasienna odseparowana w strumieniu powietrza (vk ≤ 0,55m/s) 

Wpływ prędkości obwodowej tarczy obłuskiwacza na ilość uwolnionych liścieni po obłu-
skiwaniu nasion analizowano na podstawie utworzonego wykresu (rys. 5). Zmiana prędkości 
obwodowej tarczy w zakresie 10,1÷26,5 m/s powoduje największy przyrost ilości uwolnio-
nych liścieni (od 5% do 70%). W zakresie prędkości obwodowych 26,5÷34 m/s przyrost ilo-
ści frakcji uwolnionych liścieni jest nieduży i wynosił 3÷4%. 
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Rys. 5. Wpływ prędkości obwodowej tarczy na skuteczność obłuskiwania nasion – udział procentowy 

uwolnionych liścieni 

Na podstawie wyników pomiarów wyprowadzono równania regresji udziału uwolnionych 
liścieni (tabela 1). Zastosowano model wykładniczy wg wzoru (y=a⋅x2+b⋅x+c). Funkcję straty 
obliczono metodą najmniejszych kwadratów a kryterium zbieżności wynosiło 0,0001. Zasto-
sowana  metoda estymacji nosiła nazwę quasi-Newton’a i pozwoliła na wyznaczenie parame-
trów równania. Udział wyjaśnionej wariancji w otrzymanych równaniach był powyżej 92%. 

Tab. 1. Równania regresji zależności udziału liścieni od prędkości obwodowej tarczy: ylisc – procen-
towy udział liścieni [%], x1 – prędkość obwodowa tarczy (m/s) 

Lp. Rodzaj tarczy Frakcja liścienie 
Udział wariancji 

wyjaśnionej 
[%] 

R 

1. łopatki 30o ylisc= -0,091262⋅x1
2 +6,394902⋅x1 - 52,6193 98,685 0,99340 

2. łopatki 45o ylisc= -0,119835⋅x1
2+8,072753⋅x1- 66,2727 97,479 0,98732 

3. łopatki 60o ylisc= -0,128884⋅x1
2+8,570177⋅x1- 72,5072 97,040 0,98509 

4. łopatki 75o ylisc= -0,153265⋅x1
2+9,893560⋅x1- 84.9550 96,258 0,98111 

5. łopatki 90o ylisc= -0,133433⋅x1
2+9,084790⋅x1-78,7547 96,454 0,98211 

PODSUMOWANIE 
Większość spotykanych obłuskiwaczy funkcjonuje na zasadzie zgniatania lub rozbijania 

nasion rzepaku. Zastosowanie zgniatania nasion na walcach lub pomiędzy powierzchniami 
płaskimi wymaga zastosowania nasion o jednakowych wymiarach geometrycznych. Wymóg 
ten nie jest konieczny w przypadku rozbijania nasion o wirujące elementy robocze. Na pod-
stawie przeprowadzonych badań doświadczalnych stwierdzono, że wzrost prędkości obwo-
dowej tarczy obłuskującej od 10,1 m/s do 26,5 m/s powodował znaczny wzrost skuteczności 
obłuskiwania nasion rzepaku, który wynosił od około 5% do około 70%. W zakresie prędko-
ści obwodowej tarczy od 26,5 m/s do 34 m/s skuteczność obłuskiwania była prawie stała. 
Oddzielenie liścieni rzepaku uzyskanych podczas obłuskiwania  w pionowym kanale aspira-
cyjnym odbywa się przy prędkości strumienia powietrza w zakresie od 0,55 m/s do 6,0 m/s, a 
okrywy owocowo-nasiennej przy prędkości strumienia powietrza poniżej 0,55 m/s. 
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DEHULLING OF RAPESEED AS A METHOD 
FOR ENHANCING THE QUALITY  

OF OIL INTENDED FOR BIOFUELS 

Abstract 
To improve the quality of rapeseed oil, the rapeseed can be subjected to a mechanical removal of 

the seed coat (dehulling). The aim of this study was to determine the effect of peripheral velocity of the 
hulling disk and the disk construction on the volume of cotyledons separated from rapeseed. Condi-
tions concerning the pneumatic separation of the mixture formed after dehulling were determined. On 
the basis of empirical studies, it was concluded that an increase in peripheral velocity of the hulling 
disk from 10,1 m/s to 26,5 m/s resulted in a significant increase in the efficiency of rapeseed hulling. 
When peripheral velocity of the hulling disk ranged from 26,5 m/s to 34 m/s, dehulling efficiency was 
nearly constant. Cotyledons obtained during rapeseed dehulling in the vertical aspiration channel are 
separated at the air flow velocity ranging from 0,55 m/s to 6,0 m/s; whereas seed coats are separated 
at the air flow velocity below 0,55 m/s. 
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