
مریم ابراهیمی

صنایع روغن



مواد اولیه روغن کشی

بافت های چرب حیوانی

میوه های روغنی

دانه های روغنی



خشک کردن

درجه سانتیگراد63حداکثر : دمای خشک کن

درصد13حداکثر : رطوبت نهایی

انبارداری

درجه سانتیگراد10تا 4: دمای انبار 

درصد13حداکثر : رطوبت دانه



آماده سازی دانه های روغنی

استخراج روغن

فرآیند روغن کشی

د و و توصیاحادال  ناخاصیای ، باازدهیحاداکثرفرآیندی باا : روغن کشی
کنجاصه ای با ارزش تغذیه ای



آماده سازی دانه های روغنی

تمیز کردن دانه ها

بذر علف هرز، داناه ساایر غا  ، جداسازی
ی و بقایای گیاهی، فضوال  جانوری، مواد فلز

...



جدا کردن پوسته با پوست گیر دیسکی

 روغن دارددرصد 1کمتر از پوست دانه های روغنی  .

کاهش بازده استحیال روغن= عدم جداسازی



خرد کردن دانه ها

آسیاب چکشی

 آسیاب غلطکی



 (توده های حجیم استوانه ای شک  با تخلخ  باال)تهیه کوصت

 اکسترودرعبور دانه های خرد شده از

ماصش و شکستن دیواره سلوصی حاوی چربی

تجمع ذرا  پراکنده ای



پخت

 کاهش می  ترکیبی سطح ذرا  جامد
 کاهش رطوبت تا حد مناسب استخراج

 دناتوره شدن پروتئین های دیواره سلوصی
غیر فعال شدن آنزیم ها
از بین رفتن کپک ها و باکتری ها
کاهش ویسکوزیته و افزایش سیاصیت
بهبود ارزش تغذیه ای کنجاصه



روغن کشی

 (دانه پر روغن و متوسط روغن)استخراج با پرس

 حلزونیپرس هیدروصیکی و پرس

 پر روغن استخراج روغن از دانه های
متوسط روغنو 

 پوند بر اینچ مربع14000اعمال فشار تا

96-97: راندمان استخراج%



استخراج با ح ل

روش استخراجکارآمدترین

 و استخراج بالیمانده روغن دانه دانه های کم روغن استخراج روغن از
های پرس شده

 به روغنحدال  آسیب حرارتی



انتخاب ح ل مناسب بر اساس:

 منطقهحرار
ح ل و روغندانسیته

حالل مناسب:
سمی نباشد.
ارزان باشد.
صرفا چربی را در خود ح  کند.
با چربی واکنش ندهد.
ه باشدنقطه اشتعال باال و نقطه جوش پایین داشت.
خوردگی ایجاد نکند.
ح صیت باالیی در دمای پایین داشته باشد.
ویسکوزیته پایین داشته باشد.



سیستم استخراج با ح ل

 بچسیستم

 مداومنیمهسیستم

 مداومسیستم

سیستم مداوم

 تراوشیسیستم

 وریغوطهسیستم



سیستم تراوشی سبدی

حرکت دانه کم روغن و میس  در خ ف جهت هم

افزودن میس  به دانه پر روغن و افزودن ح ل خاصص به دانه کم روغن



سیستم تراوشی روتوسل



سیستم غوطه وری هیلد برانت سیستم غوطه وری بونوتو



بازیابی حالل از میسال

 (بسته به نوع استخراج)صاف کردن یا سانتریفوژ

 رحله با و یک مفیلم اواپراتور بازیابی ح ل از میس  طی دو مرحله با
فلش اواپراتور



تصفیه

مراح  تیفیه:

صمغ گیری

خنثی سازی

بی رنگ کردن

بی بو کردن

فرآیند حذف ناخاصیی های روغن خام



صمغ گیری یا خروج فسفاتیدها:

ارزش اقتصادی

نک هاجلوگیری از ته نشینی فسفاتیدها در تا

 جلوگیری از کاهش بازده تصفیه

هاحذف کلروفیل، کربوهیدرات ها و پروتئین



 صمغ گیری با آب



صمغ گیری با اسید



میزان سود:

لدر  سود
اسیدیته روغن

م

خنثی سازی شیمیایی یا تصفیه قلیایی

نگینجداسازی اسیدهای چرب آزاد، فسفوصیپیدها، کربوهیدرا  و پروتئین، فلزا  س



تصفیه قلیایی



رنگبری

پدیده جذب فیزیکی به منظور حذف رنگدانه ها با کمک خاک رنگبر

خاک رنگبر:

 خاک رنگبر طبیعی از نوع خاک سیلیسی متخلخل
خاک رنگبر فعال شده
ذغال اکتیو



رنگبری



هیدورژناسیون
افزایش مقاومت به اکسیداسیون
 تولید چربی های پالستیکی



مکانیسم هیدورژناسیون



عوامل موثر بر هیدورژناسیون

فشار هیدروژن

غلظت کاتاصیزور

دما

نحوه هم زدن



هیدورژناسیون



بوگیری

تقطیر با بخار آب تحت خالء در درجه حرارت باال
حذف اسیدهای چرب آزاد
حذف آلدهیدها، کتون ها، پراکسید
رنگبری حرارتی





افزودن اسید سیتریک

افزودن آنتی اکسیدان

پولیش کردن

بسته بندی




