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واحد یادگیری
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استخراج روغن با پرس
در اين واحد يادگيري ،فرایند استخراج روغن
به روش مکانیکی (پرس) به هنرجويان
آموزش داده ميشود .فرايند استخراج روغن
از دانههای روغنی با پرس در شش مرحله
كاري ،انجام ميپذيرد (نمودار .)2
در كتاب درسي براي هر مرحله ،اهداف
دانشي و مهارتي خاصي طراحي و تدوين
شده است .و در كتاب حاضر نكات اجرايي
مربوط به هر مرحله و اهداف آن ،به همراه
پاسخ برخي از پرسشها ،به اختصار براي
استفاده هنرآموزان محترم ارائه ميشود.

تهیه ماده اولیه

بوجاری و پوست گیری

پرک کردن

پختن

پرس کردن

بسته بندی

نمودار 2ـ مراحل استخراج روغن از دانه
روغنی به روش مکانیکی (پرس)

مواد و تجهیزات
مواد :دانههاي روغني ،مواد بستهبندي
تجهيزات :دستگاه بوجاري ،دستگاه پرككن ،آسياب غلتكي ،دستگاه پخت ،پرس
حلزوني ،دستگاه بستهبندي ،ترازو ،باسكول ،لباس كار ،كفش ،دستكش ،ماسك ،كاله،
گوشي ،ابزارآالت آزمايشگاهي

1ـ مرحلة تهیه مواد اولیه
روغن یکی از محصوالت مهم و استراتژیک غذایی است .سرانه مصرف روغن در ایران 20
کیلوگرم است و این مقدار حداقل هفت کیلوگرم بیش از مصرف سرانه جهانی است .در
سال  1342میزان مصرف سرانه روغن در ایران  2/5کیلوگرم بوده است .بر اساس آمار
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جمعآوری شده در حال حاضر ،کشور سالیانه به حدود  1500000تن روغن خام نیاز
دارد .تقریباً  10درصد از این مقدار از طریق دانههای روغنی تولید شده در کشور به
دست میآید و  90درصد بقیه از دانههای وارداتی استحصال شده و یا به صورت روغن
خام وارد میشود.
جدول 1

تاریخ1397/01/21:

میزان واردات روغن خام ،دانه و کنجاله در سال  96و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
نام کاال

 12ماهه سال 96

 12ماهه سال 95

درصد تغییرات  96به 95

وزن/تن

ارزش دالری

وزن/تن

ارزش دالری

وزن

ارزش دالری

283/194

252/865/478

499/498

423/797/376

76

68

پالم

422/769

305/350/820

483/441

370/329/188

14

21

سویا

217/066

177/540/727

273/147

228/132/406

26

28

ذرت

7/681

10/479/282

10/213

13/357/751

33

27

آفتابگردان

روغن خام
روغن ساخته شده

زیتون بکر

4/488

15/335/420

5/465

20/789/417

22

36

کلزا

19/000

16/485/574

1/776

1/585/265

-91

-90

کنجد

683

2/056/822

1/386

3/204/201

103

56

نارگیل

1/539

2/485/342

106

188/789

-93

-92

جمع

956/420

782/599/465

1/275/032

1/061/384/393

33

36

آفتابگردان

29

52/291

19/986

15/671/128

68/817

29/869

سایر مشتقات پالم

8/171

10/052/231

12/331

17/351/162

51

73

ذرت

5/006

8/586/488

3/524

4/850/333

-30

-44

هیدروژنه

1/756

1/639/156

437

744/705

-75

-55

کلزایاکانوال

253

442/959

164

283/847

-35

-36

سویا

184

263/648

160

243/896

-13

-7

جمع

15/399

21/036/773

36/602

39/145/071

138

86

سویا

2/083/755

014909/116

2/112/711

943/341/650

1

4

کلزا

83/006

44/359/867

94/204

54/769/273

13

23

دانه
کنجاله

کنجد

79/784

106/910/212

85/696

116/117/050

7

9

آفتابگردان

100/278

126/014/530

62/456

52/152/582

-38

-59

پنبه دانه

100

426/007

81

105/675

-19

-75

جمع

2/346/923

1/186/724/732

2/355/148

1/1666/486/230

0

-2

سویا

1/581/074

607/680/430

1/268/641

503/259/101

-20

-17

پنبه دانه

32/496

10/384/337

53/470

16/875/745

65

63

آفتابگردان

19/236

5/154/616

26/724

7/651/630

39

48

کلزا

25/518

7/434/993

7/294

2/375/648

-71

-68

جمع

1/658/324

630/654/376

1/356/129

530/162/124

-18

-16

ماخذ :گمرک ج 1.1
واحد آمار و اطالعات انجمن صنایع روغن نباتی ایران
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استخراج روغن از دانههای روغنی معموالً به دو روش مکانیکی و شیمیایی انجام
میشود .در روش مکانیکی آنقدر به بافت گیاهی دانههای روغنی فشار وارد می کنند که
روغن محتوی دانه از آن خارج شود .به همین دلیل به این روش پرس کردن و دستگاه
مورد استفاده برای این کار را پرس مینامند .دستگاههای پرس امروزی در حقیقت یک
استوانهاند که در مرکز آن یک محور گردان بوده و روی محور برجستگیهایی به شکل
مارپیچ قرار دارد؛ که دانهها را به جلو میراند .تنگ شدن دهانه خروجی از استوانه
موجب ایجاد فشار میشود .اگر در هنگام ایجاد فشار دمای روغن خروجی کمتر از
 45درجه سلسیوس باشد این عمل را پرس سرد و هر گاه دما بیشتر از این مقدار باشد؛
آن را پرس گرم میگویند.
دانههای روغنی از نظر روغن محتوی (مقدار و نوع) در آن و نوع آنتیاکسیدانها و
ویتامینها با هم تفاوت دارند و به همین دلیل در بازار جهانی با قیمتهای مختلف
عرضه میشوند .هر چه درصد روغن محتوی دانه بیشتر و خواص تغذیهای آن باالتر
باشد قیمت آن بیشتر خواهد بود .معموالً روغنهای دارای خواص ویژه مانند زیتون،
کنجد ،هسته انگور ،تخم گوجه فرنگی ،بادام ،سبوس برنج ،بذر کتان ،گردو ،سیاهدانه
و ...کمیابتر و گرانتر هستند .دانههای روغنی ارزانقیمت مانند سویا ،آفتابگردان و
کلزا دارای ارزش اقتصادی کمتری هستند.
دانههای روغنی معموالً در هنگام برداشت و یا حمل از مزرعه با مقداری ناخالصی همراه
میشوند .این ناخالصیها میتوانند از جنس گیاهی مانند برگ ،ساقه ،اجزای دیگر
همان گیاه و یا دانه و اجزای گیاهان دیگر موجود در مزرعه؛ و یا غیرگیاهی مانند سنگ،
خاک و قطعات فلزی باشند .به عالوه وجود رطوبت در دانهها بسته به محل پرورش آنها
متفاوت است .اندازهگیری این دو عامل (ناخالصی و رطوبت) در دانه در قیمتگذاری و
سیاستگذاری برای نگهداری آن تأثیر دارد.
ممکن است الزم باشد که دانه برای مدت نسبتاً طوالنی در انبار نگهداری شود تا نوبت
به انتقال و یا مصرف آن برسد .وجود رطوبت و ناخالصی اضافی ،موجب ایجاد فساد در
روغن و کنجاله میشود .به همین دلیل ،در مراحل اولیه باید رطوبت و ناخالصی اضافه از
دانه جدا شود .مهمترین آسیب وارده به دانهها در طول انبارش کپک زدگی ،آفتزدگی،
جوانه زدن و تند شدن مزه است.
کپک زدگی در اثر رشد قارچها به وجود میآید و هرچه رطوبت دانه و محیط بیشتر
باشد این فرایند سرعت بیشتر گرفته و توسعه پیدا می کند .در نهایت سمومی از
قارچها تولید میشوند که میتوانند به روغن استخراج شده منتقل شوند .در فرایند
تصفیه روغن بسیاری از این سموم کاهش یافته و از بین میروند.
آفتزدگی باعث حذف بافت مفید دانه شده و مقدار روغن قابل استخراج از دانه را
کاهش میدهد.
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دانه وسیله تکثیر و تولید مثل گیاهان است .به محض اینکه دانه در شرایط مناسب
(رطوبت و دما) قرار گیرد ،جوانه رشد کرده و گیاهک تولید میشود .این فرایند گرمازا
است و گاهی آنقدر دما افزایش مییابد که آتشسوزی در انبارها رخ میدهد .برای
جلوگیری از این عمل معموالً رطوبت را کاهش داده و دانهها را در انبارهای خنک
نگهداری می کنند.
تند شدن مزه در اثر اکسیداسیون روغن اتفاق میافتد .هرچه دانه کهنهتر بوده و
شرایط نگهداری آن نامناسب باشد؛ سرعت اکسیداسیون بیشتر میشود .کاهش
رطوبت اولیه دانه و نگهداری آن در جای خشک و خنک سرعت اکسیداسیون را کم
کرده و سالمت دانه و روغن آن برای زمان بیشتری تأمین میشود.
چند نوع دانه روغنی که در منطقه شما کاشته میشوند را میشناسید؟ آنها را نام
ببرید.
کنجد ،کلزا ،سویا ،آفتابگردان ،گلرنگ ،بذر کتان ،سیاه دانه ،گردو ،بادام درختی ،تخم
پنبه و بادامزمینی.

دانه کنجد ،دانه کلزا و دانه آفتابگردان معموالً در همه استانهای کشور ما کاشته
میشوند .آیا میدانید خصوصیات ظاهری هر یک چیست؟
گیاه آنها بوتهای و یک ساله است .آفتابگردان دارای گل بوده و دانه در کالهک و
مادگی آن ذخیره میشود .اما کلزا و سویا در غالف قرار دارند .آفتابگردان روغنی
دارای پوسته نسبتاً سختی است که بهتر است در هنگام روغن کشی از مغز جدا شود.
دانههای سویا و کلزا پوسته سختی ندارند و در روغن کشی نیازی به پوستگیری
نیست .اما در صورت پوستگیری مقدار درصد روغن و پروتئین آنها افزایش یافته و
ارزش اقتصادی آنها بیشتر میشود.

نمونه دانههای روغنی مختلف را در ظروف دربسته نگهداری کرده و آنها را در اختیار
هنرجویان قرار دهید.

پرسش

پرسش

نکته
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فعالیت
آزمایشگاهی

آزمون کنترل کیفیت ماده اولیه
الف) اندازهگیری درصد ناخالصی دانه روغنی :هدف از انجام این فعالیت آزمایشگاهی،

آشنایی هنرجویان با روش تعیین میزان درصد ناخالصی همراه با دانه روغنی است.
بسیاری از ناخالصیهای همراه با دانه روغنی ،ضمن اینکه سبب استهالک دستگاهها
میشوند ،موجب افت کیفیت روغن استحصالی نیز میشوند .و بازده روغن را هم
کاهش میدهند .بنابراین تعیین درصد ناخالصی دانه روغنی یک فاکتور مهم و
مؤثر در راندمان و عملکرد استخراج است .روشهای مختلفی برای جداسازی این
ناخالصیها از دانه روغنی وجود دارد.
نکته :در این آزمون باید از دانههای روغنی پاک نشده استفاده شود و در صورت
عدم دسترسی میتوان مقداری ناخالصی متناسب با دانه مورد آزمون به نمونهها
اضافه کرد.
ب) اندازهگیری درصد رطوبت دانه روغنی :هدف از انجام این فعالیت آزمایشگاهی،
آشنایی هنرجویان با تعیین میزان رطوبت دانه روغنی است .رطوبت دانهها یکی
از عوامل بسیار مهم در ذخیره کردن است و قبل از نگهداری ،باید دانهها تا حد
رطوبت مناسب خشک شوند .در بعضی موارد رطوبت دانههای تازه برداشت شده به
 20درصد نیز میرسد .رطوبت مناسب برای نگهداری دانههای روغنی حداکثر 13
درصد است .رطوبت زیاد دانهها در مدت نگهداری عالوه بر خطر آتشسوزی ،سبب
کاهش روغن و پروتئین موجود در دانهها ،افزایش رنگ روغن خام و باال رفتن افت
روغن به هنگام تصفیه میشود.

2ـ مرحلة بوجاری و پوستگیری
بوجاری عملی است که در آن ناخالصیها به طور چشمگیری کاهش مییابند .این عمل
معموالً به طور فیزیکی و با عبور دانه از الک های فلزی با مش مختلف (مش الک به
تعداد سوراخ در هر سانتیمتر مربع از سطح گفته میشود) در حضور جریان باد و یا
مکنده هوا صورت میگیرد .الک ها دارای انواع ساده و دوار هستند .الک های ساده دارای
سطح تخت بوده و با حرکت به جلو و عقب (ویبره) دانه و ناخالصی را حرکت داده و
ناخالصی بسته به اندازه آن از زیر الک خارج میشود .سطح الک دارای شیب مالیم بوده
و دانه روی الک به سمت انتهای شیب حرکت کرده و از الک خارج میشود.
الک های دوار به شکل استوانه بوده که دیواره آنها از جنس توری با مش مشخص است.
آنها توسط یک موتور با دور آرام و ثابت میچرخند .ناخالصی از دیواره خارج شده و
شیب استوانه دانه را به سمت جلو هدایت می کند تا دانه از الک خارج شود.
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پوستگیری با هدف افزایش مقدار روغن و باال رفتن مقدار پروتئین در کنجاله ،مورد
استفاده قرار میگیرد .این عمل روی دانههایی که پوست در کنجالة باقیمانده مزاحمت
ایجاد کرده و به راحتی از مغز قابل جداشدن هستند؛ انجام میگیرد .در غیر این صورت
جداسازی پوسته در صنعت مقرون به صرفه نخواهد بود.
دانههایی نظیر آفتابگردان در صنعت به دالیل زیر پوست گیری میشوند:
الف) پوست به راحتی از مغز جدا میشود.
ب) پوست اگر از دانه جدا نشود هنگام روغن کشی ،یک شبکه فیبری ایجاد می کند و
روغن زیادی به خود جذب کرده و راندمان استحصال روغن را به شدت کاهش میدهد.
ج) وجود پوست در کنجاله ،باعث افزایش فیبر آن شده و هضم را در گوارش
مصرف کنندگان بعدی (دام و طیور) سخت می کند.
د) از آنجایی که نسبت وزنی پوست در این نوع دانه زیاد است ،نسبت پروتئین در
کنجاله کاهش یافته و موجب کاهش ارزش اقتصادی آن میشود.
اگر دانه دیگری هم با این مشخصات باشد ،به طور یقین پوستگیری از آن دارای صرفه
اقتصادی خواهد بود .جداسازی پوست از دانه با عمل سایش مکانیکی صورت میگیرد.
دستگاه پوستگیر معموالً دارای ساختمانی مشابه الک است و حرکت چرخشی با
سرعت بیشتر بوده و در اثر سایش دانه با دیواره ،پوست از مغز دانه جدا میشود .یک
جریان هوای مکنده یا دمنده روی دستگاه معموالً پوست را که دارای وزن مخصوص
کمتری است از مغز جدا می کند.
بوجاری و پوستگیری

هدف از انجام فعالیت بوجاری ،آشنا نمودن هنرجویان با روش کاهش ناخالصیهای
همراه دانه روغنی است .هنگامی که دانههای روغنی از مزرعه به کارخانه روغن کشی
حمل میشوند ،با مقداری مواد خارجی همراه هستند .این مواد شامل خار و خاشاک،
ساقه و برگ ،سنگ ،فلزات و هر نوع ماده جامدی که در هنگام برداشت و حمل
داخل دانهها شده و آلودگی به تخم علف هرز و سایر دانهها در مزرعه است .قبل از
نگهداری بهتر است دانهها تمیز شوند.
هدف از انجام فعالیت پوستگیری ،آشنا نمودن هنرجویان با روند پوستگیری
دانههای روغنی است .برای بعضی دانههای روغنی نظیر تخم پنبه و آفتابگردان،
پوستگیری قبل از روغن کشی در پرس حلزونی باید انجام شود .پوست ممکن است
به عنوان سوخت جامد در دیگ بخار استفاده شود و یا برای غنیسازی خوراک دام
افزوده شود .پوست معموالً کمتر از یک درصد روغن داشته و مخلوط شدن پوست با
مغز دانه ،مقدار روغن آزاد شده از سلولهای روغنی را توسط جذب روغن در پوست
کاهش میدهد .همچنین وجود پوست سبب کاهش ظرفیت دستگاه پرس میشود.

فعالیت
کارگاهی
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3ـ مرحلة پرک کردن
معموالً مغز دانه به صورت یک توده متراکم است و روغن به صورت قطرات ریز غیرقابل
مشاهده در بافت جامد آن قرار دارد .برای استخراج بهتر روغن از این بافت جامد باید
ضخامت توده کاهش پیدا کند .همچنین برخی دانهها نظیر کنجد ،سویا ،کلزا و...
دارای پوسته نازکی هستند و تداخلی در کیفیت محصوالت نهایی ایجاد نمی کنند ،به
همین دلیل معموالً با پوست روغن کشی میشوند .گاهی ممکن است مقداری از پوست
برخی از آنها شکافته نشود .در این صورت باقیمانده روغن در کنجاله به شدت افزایش
مییابد ،و راندمان روغن کشی کاهش یافته و زیان اقتصادی به تولیدکننده وارد میشود.
به همین دلیل اقدام به عملیات پرک کردن می کنند تا هم پوسته شکافته شده و هم
ضخامت دانهها کاهش یابد.
فعالیت
کارگاهی

نکته

پرک کردن

هدف از انجام این فعالیت ،آشنایی هنرجویان با عمل پرک کردن یا ورقه کردن
دانههای روغنی است .در صنعت روغن کشی از دانههای روغنی ،باید همه دانهها
به شکل پرک و یا ورقه درآیند .این عمل توسط غلتک های ویژهای انجام میگیرد.
در واقع پرک کردن ،به تسهیل استخراج روغن از بافت دانه روغنی کمک می کند.
در صنعت ،برای پرک کردن دانههای روغنی از انواع آسیابهای غلتکی و چکشی
استفاده می کنند .اما در کارگاه با استفاده از وردنه آشپزی میتوان اقدام به این کار
نمود .در صورتی که رطوبت دانه کمتر از  5درصد است ،کافیست رطوبت آن را تا
حدود  5تا  6درصد برسانید و کمی آنرا گرم کنید (حدود  60درجه سلسیوس)
سپس روی یک سطح صاف مانند تخته آشپزخانه به ابعاد حداقل  50×30سانتیمتر
قرار داده و با وردنه به آن فشار وارد کنید تا به صورت صفحه نازکی درآید.

4ـ مرحلة پختن
پخت باعث یکنواختی میزان رطوبت در ماده خام شده و اساساً اهداف زیر را دنبال می کند:
کاهش ویسکوزیته روغن و تسهیل خروج آن؛
شکستن سلولها به واسطه خروج رطوبت داخل دانه به شکل بخار؛
کوآگوله کردن (انعقاد) پروتئین دانه؛
جلوگیری از رشد کپک و باکتری و فعالیتهای آنزیمی؛
از بین بردن ترکیبات نامطلوب موجود در دانه مانند گوسیپول در پنبه دانه.
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روغن به صورت قطرههای ریز در بافت دانه ذخیره میشود و عمل پختن موجب
بههم پیوستن این قطرات و تشکیل قطرههای بزرگتر میشود .با بههم پیوستن
قطرههای روغن استخراج آنها از دانه بیشتر و راحتتر انجام میشود .بنابراین سرعت
عمل روغن کشی افزایش یافته و راندمان کاری بیشتر میشود؛ به عالوه درصد روغن
بیشتری ،استحصال شده و منفعت بیشتری برای تولیدکننده خواهد داشت .پختن در
روش روغن کشی با پرس گرم و در دستگاهی به نام کوکر ( )Cookerانجام میگیرد.
در روش روغن کشی با پرس سرد ،چون دمای دانه و روغن محتوی نباید از  50درجه
سلسیوس تجاوز نماید ،لذا فرایند پختن اتفاق نمیافتد .در اثر پختن دانه ،بعضی آفات
انباری و سموم حاصل از آنها نیز از بین میروند.
پخت دانههای روغنی

هدف از انجام این عملیات ،آشنایی هنرجویان با روش پخت دانههای روغنی در
مقیاس آزمایشگاهی است .عمل حرارتی به کار برده شده برای دانههای روغنی
«پختن» نامیده شده و برای سهولت در آزاد شدن چربی در فرایند پرس کردن
مکانیکی ،به کار میرود .یکی از اهداف پختن انعقاد پروتئینها در دیواره سلولهای
چربی است که سبب تخریب دیوارههای سلولی میشود .همچنین حرارت ویسکوزیته
(غلظت و چسبندگی) چربی را کاهش داده و سبب به جریان در آمدن چربی و جدا
شدن آن از مواد جامد موجود در سلول میشود.

فعالیت پخت دانههای روغنی به روش آزمایشگاهی مانند دستگاههای پخت در
صنعت شبیهسازی شده است .دقت شود بخار حاصل از تبخیر آب در ارلن کام ً
ال به
بشر منتقل شود.

فعالیت
آزمایشگاهی

نکته

5ـ مرحلة پرس کردن
تحت فشار قرار دادن دانه به منظور استخراج بخش مایع (روغن) از بخش جامد دانه
(کنجاله) را پرس کردن مینامند و این عمل در صنعت توسط دستگاه پرس مکانیکی
یا اکسپلر ( )Expellerانجام میشود.
در قدیم ابزار پرس کردن بسیار ساده بوده و با قرار دادن دانه در بین دو سطح صاف
صورت میگرفت .در طول زمان این سطوح به دو سطح مدور گردان که عموماً از جنس
سنگ بودند تبدیل شدند .نیروی چرخاندن این سطوح هم از سوی حیوانات تأمین
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میشد .به این دستگاه چرخ عصاری میگفتند .معموالً خروجی چرخ عصاری روغن به
همراه ذرات جامد بودند و با عبور آن از صافی از هم جدا میشدند .هم اکنون روغن کشی
با دستگاههای پیچیدهتری انجام میشود .دستگاه روغن کشی دارای بدنهای مجهز به
یک تونل است .این تونل یا استوانه در بدنه خود دارای سوراخهای ریزی است .در وسط
استوانه یک محور گردان قرار دارد که روی آن نواری برجسته به صورت مارپیچ ایجاد
شده است .محور مارپیچ با نیروی الکتروموتور میچرخد و مواد جامد را به جلو حرکت
میدهد .قطر خروجی استوانه به تدریج کاهش مییابد و مانع از خروج آسان مواد جامد
شده و فشار زیادی ایجاد می کند .در اثر فشار ،ماده جامد فشرده شده به صورت کیک
خشک خارج میشود و بخش مایع (روغن) از سوراخهای دیواره بیرون میزند.
در اثر پرس کردن با فشار باال ،خود به خود دما افزایش مییابد .برای کنترل دما در
صنعت معموالً از جریان آب سرد استفاده می کنند .در روغن کشی با پرس سرد باید
احتیاط کرد تا این افزایش دما از  40تا  45درجه سلسیوس بیشتر نشود .اما در پرس
گرم معموالً این دما به  60تا  70درجه سلسیوس میرسد.
فعالیت
کارگاهی
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هدف از انجام این عملیات ،آشنا شدن هنرجویان با مکانیسم استخراج روغن در انواع
پرسها در صنعت روغن کشی است .پرس با ایجاد فشار بر روی دانهها توسط مارپیچ
و در یک استوانه شیاردار ،روغن را استخراج می کند .در این فعالیت کارگاهی ،فشار
مکانیکی به طور دستی توسط گیره فراهم میشود.
دو نوع اصلی از دستگاههای پرس غیرمداوم (بچ) ،پرسهای باز و بسته هستند .در
پرس نوع باز دانه روغنی در پارچه پرس پوشانده شده و تحت فشار مکانیکی قرار
میگیرد .در پرسهای بسته پارچه پرس حذف شده و دانه روغنی در اتاقک فلزی
تحت فشار قرار میگیرد.
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  6ـ مرحلة بستهبندی
روغن استخراج شده از دانه را روغن خام گویند .این نوع روغنها برای مصارف خوراکی،
به علت وجود برخی عوامل مضر و بیماریزا مانند باقیمانده سموم کشاورزی ،ترکیبات
فلزی سنگین ،فسفاتیدها و چربیهای اکسید شده در اثر انبارش ،باید تصفیه شوند.
بنابراین نیازی به بستهبندی ندارند و عموماً با تانکر و به صورت فله حمل میشوند.
اما در صورتی که روغن به صورت کلد پرس استخراج شده باشد و برای مصارفی خوراکی
غیر از پخت و پز (مانند ساالد) به بازار عرضه شود؛ نیاز به بستهبندی دارد .در هنگام
بستهبندی باید کلیه نکات بهداشتی رعایت شود.
بستهبندی روغن باید در ظروف شیشهای ،پالستیکی (پلیاتیلن و پلیاتیلن ترفتاالت)،
تیره رنگ (نور خورشید و اشعه  UVاز آن عبور نکند) ،با درببندی محکم بدون ریزش
و غیرقابل نفوذ هوا انجام شود.
مشخصات محصول بر روی بستهبندی باید بسیار مشخص و خوانا نوشته شود .مهمترین
مشخصات عبارتاند از :نام محصول (نوع روغن) ،نام و آدرس تولیدکننده ،شمارههای
پروانه ساخت بهداشتی و پروانه کاربرد عالمت استاندارد ،تاریخ تولید و انقضا ،جدول
ارزش غذایی و راهنمای رنگی ،تذکرهای بهداشتی مربوط به نحوه نگهداری و مصرف
محصول ،بارکد ملی ،ترکیبات و شماره سریال.
هر گاه قرار باشد که روغن برای تصفیه و آمادهسازی به کارخانه دیگری انتقال یابد؛
نکات زیر باید به دقت رعایت شود:
حمل روغن در مخازن مخصوص حمل روغن خوراکی انجام شود.
در مبدأ بارگیری نسبت به نظافت و سالمت مخزن اطمینان حاصل شود.
پس از بارگیری آزمونهای الزم روی محموله انجام شود و با استانداردها و الزامات
قانونی مطابقت داده شود.
برای محموله برگ شناسایی و برگ آنالیز صادر شود و نتایج حاصل از بند قبلی در
آن ثبت شود.
کلیه ورودیها و خروجیهای مخزن پلمب شود و پلمب تا مقصد دستکاری نشود.
تحویل گیرنده ،در مقصد پس از اطمینان از سالمت و عدم دستکاری پلمبها ابتدا از
محموله نمونهبرداری نموده و پس از آزمون و بررسی کیفی آن و مطابقت با الزامات
قانونی و برگ آنالیز مبدأ آن را تحویل بگیرد.
برای کلیه روغنهای خام یک استاندارد ملی تدوین شده است که از سایت رسمی
سازمان ملی استاندارد ایران ،قابل دریافت است .برای اطالع بیشتر شماره برخی از آنها
در جدول صفحه بعد آمده است:
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کارگاهی
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نام استاندارد

شماره استاندارد

روغن خام کلزا

4935

روغن خام تخم پنبه

8632

روغن خام آفتابگردان

10086

روغن خام بادام زمینی

8633

روغن خام پسته

6655

روغن خام ذرت

8634

روغن خام سویا

14348

روغن خام کنجد

8636

روغن خام نارگیل

8635

روغن خام هسته پالم

8637

بستهبندی روغن

هدف از انجام این فعالیت ،آشنایی عملی هنرجویان با مکانیسم بستهبندی و رعایت
نکات مهم در بستهبندی انواع روغنهای خوراکی است .روغنهای خوراکی برای
مصرف در انواع ظروف بستهبندی میشوند .قدرت محافظت کنندگی و مناسب بودن
بستهبندی در درجه اول اهمیت و جذابیت بستهبندی از نظر مصرف کننده در درجه
دوم اهمیت قرار دارد.
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جدول اهداف توانمندسازي
واحد
پودمان
یادگیری

مرحله کار

1

اهداف توانمندسازي

دانشي مهارتي

ويژگي دانه هاي روغني را بيان كند



شرايط انتقال و ذخیره سازی دانه هاي روغني را بيان كند



اصول کنترل کیفیت ماده اولیه را شرح دهد




آزمون های کنترل کیفیت ماده اولیه را انجام دهد

استخراج روغن با پرس

دوم

2

3

4

5

6

اصول بوجاري و پوست گيري را شرح دهد




عمليات بوجاري و پوست گيري را انجام دهد
اصول پرك كردن را بيان كند




عمل پرك كردن را انجام دهد
اصول پخت دانه هاي روغني را بيان كند




عمل پخت دانه هاي روغني را انجام دهد
اصول استخراج روغن با پرس را بيان كند




عمليات روغن كشي با پرس را انجام دهد
اصول بسته بندي روغن را شرح دهد




عمل بسته بندي روغن را انجام دهد
زمان

24

36
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ارزشیابی واحد یادگیری استخراج روغن با پرس
شرح کار
1ـ انتخاب دانه روغني 2ـ کنترل کیفیت ماده اولیه 3ـ بوجاري 4ـ پوست گيري   5ـ پرك كردن   6ـ پختن 7ـ پرس كردن   8ـ
صاف كردن 9ـ بسته بندي
استاندارد عملکرد
استخراج روغن از دانه های روغنی با استفاده از پرس مطابق استاندارد  13392سازمان ملي استاندارد ايران
شاخص ها
ـ انتخاب دانه روغني سالم با رطوبت مناسب و سيلوگذاري
ـ پوست گيري دانه هاي روغني با كمترين آسيب به دانه
ـ پرك كردن دانه هاي روغني تا ضخامت  0/005تا  0/01اينچ
ـ پختن دانه هاي روغني در دماي  90تا  110درجه سلسيوس
ـ پرس كردن تا حدي كه روغن باقي مانده در تفاله به كمترين مقدار برسد
ـ جداسازي ذرات معلق موجود در روغن با پرس
ـ بسته بندي روغن
شرایط انجام کار
مكان :كارگاه
زمان 6 :ساعت
تجهيزات :دستگاه بوجاري ،دستگاه پرك كن ،آسياب غلتكي ،دستگاه پخت ،پرس حلزوني ،دستگاه بسته بندي
ابزار :ترازو ،باسكول ،لباس كار ،كفش ،دستكش ،ماسك ،كاله ،گوشي ،ابزارآالت آزمايشگاهي
مواد :دانه هاي روغني ،مواد بسته بندي
معیار شایستگی
مرحله کار

ردیف
1

تهيه مواد اوليه

1

2

بوجاری و پوست گیری

1

3

پرک کردن

1

4

پختن

1

5

پرس کردن

2

6

بسته بندی

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مديريت مواد و تجهيزات ( )N66سطح 1
استفاده از لباس كار ،كفش ،دستكش ،ماسك،كاله ،گوشي
دفع بهداشتي پساب
توجه به سالمت مصرف كنندگان
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

2

*
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واحد یادگیری
3

استخراج روغن با حالل
در این واحد یادگیری ،فرایند استخراج روغن
به روش شیمیایی (حالل) به هنرجویان
آموزش داده میشود .فرایند استخراج روغن
از دانههای روغنی با حالل در شش مرحله
کاری ،انجام میپذیرد (نمودار .)3
در کتاب درسی برای هر مرحله ،اهداف
دانشی و مهارتی خاصی طراحی و تدوین
شده است .و در کتاب حاضر نکات اجرایی
مربوط به هر مرحله و اهداف آن ،به همراه
پاسخ برخی از پرسشها ،به اختصار برای
استفاده هنرآموزان محترم ارائه میشود.

تهیه ماده اولیه

بوجاری و پوست گیری

پرک کردن

روغن کشی

بازیابی حالل از میسال

ذخیره سازی

نمودار 3ـ مراحل استخراج روغن از دانه
روغنی با حالل

مواد و تجهیزات
مواد :دانههای روغنی ،حالل ،مواد بستهبندی
تجهیزات :اکستراکتور ،اواپراتور ،توستر ،دستگاه بستهبندی ،ترازو ،باسکول ،لباس کار،
کفش ،دستکش ،ماسک ،کاله ،گوشی ،ابزارآالت آزمایشگاهی
روغن کشی از دانههای روغنی که محتوی روغن کمتر از  20درصد باشند با روش
مکانیکی (پرس) قابل استخراج نبوده و یا مقرون به صرفه نیست .همچنین دانههای
روغنی با روغن بیش از این مقدار که ابتدا توسط روش پرس مکانیکی بخشی از آن خارج
شده است( ،روغن آنها کامل قابل استخراج نبوده و باقیمانده روغن در خروجی پرس
بین  15تا  20درصد خواهد بود) .برای استخراج روغن باقیمانده ،از روش استخراج با
کمک حالل استفاده میشود.
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بدین ترتیب که دانه پس از آمادهسازی در مجاورت حالل شیمیایی که قابلیت حل
کردن روغن در آن بسیار زیاد است (مانند هگزان ،الکلها و استن) قرار میگیرد .حالل
در مدت زمان مشخص مقدار زیادی از این روغن را از بافت جامد دانه جدا می کند.
هرچه زمان تماس و مقدار حالل بیشتر باشد ،روغن بیشتری از دانه خارج شده و روغن
باقیمانده در کنجاله کاهش خواهد یافت .از آنجایی که ارزش کنجاله به مقدار پروتئین
محتوی آن است و وجود روغن در آن اهمیت زیادی ندارد ،کاهش روغن موجب افزایش
نسبی پروتئین و در نتیجه افزایش ارزش اقتصادی آن خواهد شد.

1ـ مرحلة تهیه مواد اولیه
در انتخاب دانه روغنی مناسب باید به پیشینه آن در مراحل مختلف شامل کاشت ،داشت،
برداشت و حمل و نقل توجه داشت .بهعنوان مثال محل کاشت نباید از طریق آب و هوای
آلوده و زباله و یا تردد حیوانات و پساب کارخانههای صنعتی آلوده شده باشد .دانه روغنی
باید از نظر باقیمانده سموم دفع آفات نباتی و سایر آلودگیها ،کنترل شود.
زمان مطلوب برای برداشت دانه روغنی نیز حائز اهمیت است .زیرا اگر برداشت زودتر یا
دیرتر انجام شود ،بازده محصول کاهش مییابد.
مواد اولیه در این قسمت میتواند شامل دانههای با محتوی چربی پایین مانند سویا و یا
کنجاله خروجی از دستگاه پرس (باقیمانده دانههای روغنی که قبال ً توسط پرس بخشی
از روغن آن خارج شده است) باشد.
این مواد میتوانند مستقیم از مزرعه به کارخانه منتقل شده و یا از ذخیرهسازی انبار
به کارخانه منتقل شده باشند .این نوع دانهها بر اساس مشخصات کیفی درجهبندی
می شوند.
درجهبندی دانه سویا به روش زیر است:
مقداری از دانه را نمونهبرداری و وزن می کنند و به دقت ناخالصی ،دانههای آفتزده،
دانههای نیمه شده و دانههای غیر هم نوع را جدا کرده و هر یک را توزین کرده و نسبت
به وزن اولیه درصدگیری می کنند .و همچنین رطوبت دانه باقیمانده را اندازهگیری
می کنند.
 1به ازای هر  0/2درصد رطوبت اضافه بر  12یک امتیاز منفی و حداکثر تا  30امتیاز
منفی
 2به ازای هر  0/2درصد آفتزدگی یک امتیاز منفی تا حداکثر  15امتیاز منفی
 3به ازای هر  0/4درصد گرمازدگی و سیاهشدگی و چروکیدگی یک امتیاز منفی و
حداکثر تا  15امتیاز منفی
 4به ازای هر  0/33درصد مواد خارجی یک امتیاز منفی تا حداکثر  15امتیاز منفی
 5به ازای هر  1/5درصد نارس بودن دانه یک امتیاز منفی و حداکثر تا  10امتیاز منفی
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 6به ازای هر  3درصد دانه لپه شده و یا شکسته یک امتیاز منفی و حداکثر تا 10
امتیاز منفی
 7به ازای هر  1درصد دانه سویا با رنگهای دیگر یک امتیاز منفی و حداکثر تا 10
امتیاز منفی
ابتدا امتیازهای منفی را با هم جمع کرده از عدد  100کم می کنند تا امتیازهای مثبت
نمونه مشخص شوند سپس درجهبندی را ادامه میدهند.
 1امتیاز مثبت بیشتر از  85باشد ،دانه درجه یک است.
 2امتیاز مثبت بین  50تا  85باشد ،دانه درجه دو است.
 3امتیاز مثبت بین  15تا  50باشد ،دانه درجه سه است.
نکته

پرسش

جمع امتیازهای منفی نباید هیچگاه بیشتر از  85باشد .چون در این صورت تمام
معایب موجود در نمونه در حداکثر مقدار خود بوده و دانه با استاندارد مغایرت دارد.
چگونه امتیازهای منفی یک دانه افزایش خواهد یافت؟
رطوبت اولیه دانه اگر باال باشد و یا در اثر باران یا نگهداری در محل مرطوب،
رطوبت دانه افزایش یابد موجب کپک زدن ،سبز شدن و رویش جوانه و کاهش
کیفیت دانه میشود .این تغییرات در نهایت موجب تخریب بافت دانه و فساد در
روغن محتوی آن میشود.
در اثر برداشت نامناسب (زمان برداشت و تجهیزات برداشت) ،بارگیری و جابهجایی
نامناسب مقدار دانههای شکسته افزایش مییابد.
در دمای پایینتر رشد آفات در دانه کمتر میشود .بنابراین محموله را در سایه و
محل خنک (سرپوشیده) نگهداری مینمایند.
مبارزه با جوندگان ،با راهکارهای مناسب (تلهگذاری و طعمهگذاری) میتواند مانع
از افزایش امتیازهای منفی و حفظ کیفیت دانه شود.

اصول کنترل کیفیت ماده اولیه
در بدو ورود دانهها به کارخانه از آنها نمونهبرداری میشود .هدف اصلی از این کار تعیین
درصد رطوبت و میزان ناخالصی دانه موجود در انبار (سیلو) است.
میزان رطوبت مناسب برای نگهداری کوتاه مدت دانه (حداکثر دو ماه)  12درصد
است .اما اگر نگهداری دراز مدت دانه در نظر باشد بهتر است رطوبت تا حدود 10
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درصد کاهش یابد .اگر رطوبت دانه حتی از این مقدار کمتر باشد ،نگهداری آن در
انبار راحتتر خواهد بود و ریسک فسادپذیری و جوانه زدن کاهش خواهد یافت .اما
در هنگام پایین آوردن رطوبت باید مواظب بود که رنگ دانه تغییر نکرده و دچار
سوختگی نشود .زیرا دانه سوخته مقداری از روغن خود را از دست داده و بقیه روغن
موجود در آن هم از نظر کیفی دچار تغییرات نامطلوب (افزایش رنگ و اسیدیته)
خواهد شد.
وجود ناخالصی در دانه موجب پل زدن دانه در مسیرهای انتقال و سیلوهای مخزنی
عمودی شده و بنابراین بهتر است مقدار آن کمتر از  2درصد باشد .اگر ناخالصی دانه
بیشتر از  2درصد باشد ،باید عملیات بوجاری انجام شده و مقدار آن کاهش یابد.
جدول 1
رطوبت مجاز برای انبارش

 10تا  12درصد

ناخالصی مجاز برای انبارش

حداکثر  2درصد

آزمون کنترل کیفیت ماده اولیه
 1اندازهگیری درصد ناخالصی دانه سویا :هدف از اندازهگیری درصد ناخالصی دانه

فعالیت
آزمایشگاهی

روغنی سویا ،پی بردن به کیفیت دانه روغنی است .همچنین تصمیم برای اینکه
حداکثر جداسازی ناخالصیها از دانه روغنی انجام شود .تا پس از آن راندمان و
عملکرد استحصال افزایش یابد .چون بخش زیادی از این ناخالصیها در عملیات
استخراج مزاحمت ایجاد نموده و بر کیفیت محصول نهایی مؤثر خواهند بود.
 2اندازهگیری درصد رطوبت دانه سویا :هدف از انجام این آزمون ،اندازهگیری
میزان رطوبت دانه روغنی سویا است .دانههای سویا اگر در رطوبتی بیشتر از 13
تا  14درصد نگهداری شوند ،در اثر گرم شدن خودبهخود آسیب میبینند.
افزایش رطوبت باعث افزایش اسیدهای چرب آزاد میشود .یکی از مشکالت مهم
در فراوری روغنهایی که از دانههای آسیب دیده سویا استخراج شدهاند ،افت زیاد
تصفیه است که مربوط به افزایش اسیدهای چرب آزاد روغن خام و تجزیه و تغییر
شکل فسفولیپیدها است.

2ـ مرحلة بوجاری و پوستگیری
بوجاری به مجموعه عملیاتی گفته میشود که طی آن ناخالصیهای موجود در دانه از
آن جدا میشوند تا عملیات روغن کشی آسانتر انجام شود .وجود ناخالصی در هنگام
انتقال بین دستگاهها اختالل ایجاد کرده و موجب کاهش پروتئین در کنجاله نهایی
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میشود .گاهی ناخالصی دانه از جنس سنگ و فلزات بوده و به تجهیزات روغن کشی
آسیب میرساند.
حذف ناخالصیها و پوسته از دانه نسبت میزان روغن استحصالی به وزن دانه را افزایش
و کیفیت روغن را بهبود میبخشد .همچنین میزان پروتئین کنجاله و کیفیت آنرا
بهبود میبخشد.
بحث کنید

فعالیت
کارگاهی

اگر بوجاری و پوستگیری انجام نشود چه اتفاقی میافتد؟
وجود ناخالصیهایی مانند سنگ ،چوب و قطعات فلزی میتواند در عملکرد
روغن کشی برای دستگاهها اختالل ایجاد کند.
وجود شاخ و برگ میتواند موجب افزایش رنگ روغن استخراج شده شود و
مراحل بعدی تصفیه روغن به سختی انجام گیرد.
وجود پوست موجب کاهش پروتئین کنجاله شده و ارزش اقتصادی آن کاهش
مییابد .همچنین به علت باال رفتن فیبر کنجاله در دام و طیور ایجاد بیماری
می کند.
بوجاری و پوستگیری

هدف از این فعالیت ،آشنایی هنرجویان با مبانی جداسازی ناخالصیهای همراه دانه
روغنی و همچنین حذف پوست از دانه روغنی برای افزایش راندمان استخراج است.
حضور هر نوع ناخالصی در دانه روغنی ،در عملکرد روغن کشی اثر منفی داشته و در
کار دستگاهها اختالل ایجاد می کند.

3ـ مرحلة پرک کردن
در روغن کشی با حالل ،باید حالل به عمق دانه نفوذ کرده و روغن محتوی آن را خارج
کند .هرچه ضخامت دانه بیشتر باشد ،نفوذ حالل به عمق دانه سختتر صورت میگیرد.
به همین دلیل دانه را به پرک تبدیل می کنند تا ضخامت آن کاهش یافته و نفوذ حالل
بهراحتی انجام گیرد .برای تبدیل کردن دانه به پرک معموالً پس از بوجاری ابتدا دانه
را کمی گرم کرده تا دانه از حالت خشک و ترد خارج شده و انعطافپذیر شود .دمای
مناسب برای این کار حدود  60درجه سلسیوس است .سپس دانه از بین دو یا سه غلتک
چرخان عبور کرده و تحت فشار قرار میگیرد تا به شکل یک صفحه تخت با قطر بسیار
کم در آید .به این صفحه نازک پرک میگویند .پرک باید دارای ضخامت  0/1تا 0/3
میلیمتر باشد تا عمل استخراج روغن دارای بهترین بازدهی باشد.
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در مورد اندازه ضخامت پرک در هر دو روش استخراج روغن با پرس و حالل بحث
کنید.
ضخامت الزم پرک برای روغن کشی با حالل بیشتر از ضخامت پرک برای استخراج
با پرس است .به همین دلیل برای تولید پرک مناسب برای استخراج با حالل از
دو غلتک موازی و کنار هم استفاده میشود که فشار زیادی به دانه وارد نشده و
به این ترتیب پرک ضخیمتری تولید میشود .درحالی که برای استخراج با پرس از
غلتک های روی هم که هر غلتک وزن غلتک های روی خود را تحمل می کند استفاده
می کنند و به این ترتیب پرک های نازک تری تولید میشود.
پرک کردن

هدف از انجام این فعالیت آشنایی هنرجویان با مکانیسم پرک کردن و ورقه نمودن
دانههای روغنی است .هرگاه دانههای روغنی بهصورت پرک درآیند ،نفوذ حالل
هگزان به البهالی پرک ها باعث استخراج راحتتر روغن از آنها میشود .هرچه
ضخامت دانه بیشتر باشد ،نفوذ حالل به عمق دانه سختتر است .پس باید دانه را
به پرک تبدیل نمود تا ضخامت آن کاهش یافته و نفوذ حالل به راحتی انجام گیرد.
این عمل سبب افزایش راندمان روغن کشی هم خواهد شد.

بحث کنید

فعالیت
کارگاهی

4ـ مرحلة روغنکشی
عملیات روغن کشی با حالل در دستگاهی به نام اکستراکتور انجام میشود .این دستگاه
دارای سبدهایی است که پرک ها را در خود جای میدهد و جنس بدنه هر سبد از توری
با سوراخهای بسیار ریز بوده بهطوری که پرک ها از آن عبور نمی کنند .حالل از باال روی
پرک ها پاشیده شده و به پرک نفوذ کرده و روغن را با خود از پرک خارج می کند .سبدها
مثل یک آبکش عمل کرده و ماده جامد باالی سبد باقی مانده و حالل به همراه روغن
خارج شده از آن جدا میشود .به مخلوط حالل و روغن ،میسال میگویند.
سبدهای اکستراکتور یا دور یک محور دایرهای میچرخند (به این نوع روتاری میگویند)
و یا بهصورت نوار و خطی حرکت می کنند .تعداد این سبدها معموالً شش عدد یا بیشتر
است .جهت حرکت حالل و سبدها عکس همدیگر است .بهطوری که حالل تازه در انتهای
مسیر حرکت اکستراکتور وارد شده و پس از هر بار آبکشی مجددا ً روی سبد قبلی پمپاژ و
دوش میشود .این مرحله معموالً حداقل شش بار تکرار میشود تا میسالی بهدست آمده
دارای غلظت مناسب شود .بدین ترتیب در ابتدای حرکت سبدها یک میسالی غلیظ از
اکستراکتور خارج میشود که دارای بیشترین درصد روغن محلول در آن است.
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معموالً میسال در این حالت به حدود 20تا  25درصد روغن میرسد و کنجاله خروجی
نیز دارای کمترین درصد روغن (حدود یک درصد) میشود .سبدهای نواری به جهت
حرکت نوار در پایان مسیر وارونه شده و تخلیه میشوند .سبدهای دوار دارای کف
متحرک بوده و در پایان مسیر خود کف آن باز شده و تخلیه میشوند .میسال و کنجاله
خروجی از اکستراکتور در دو مسیر جداگانه به دستگاههای بازیابی حالل منتقل
می شوند.
پرسش

تحقیق کنید

فعالیت
آزمایشگاهی
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حالل مناسب برای استخراج روغن باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟
الف) سمی نباشد.
ب) ارزان و اقتصادی باشد.
ج) فقط چربی را در خود حل کند و با آن واکنش شیمیایی ندهد.
د) نقطه جوش آن خیلی باال نبوده و قابل انفجار نباشد.
هـ) ویسکوزیته حالل پایین باشد تا سریعتر داخل پرک نفوذ کند.
و) با حداقل مصرف انرژی از کنجاله و روغن جدا شود.
در مورد مزایا و معایب هر یک از روشهای استخراج تراوشی و نفوذی تحقیق کنید.
در استخراج کنندههای تراوشی (غوطهوری) ماده جامد بهطور کامل در حالل
فرو رفته و از داخل حالل عبور می کند و از دستگاه خارج میشود .این نوع
اکستراکتورها نرمه بیشتری تولید می کنند و نیز میزان حالل موجود در میسالی
آنها بیشتر است .بنابراین انرژی و زمان بیشتری برای بازیافت حالل آنها از میسال
الزم است.
اکستراکتورهای نفوذی نرمه کمتری تولید می کنند .بنابراین جداسازی نرمه آنها
سادهتر است اما افت حالل در این روش بیشتر است.
استخراج روغن با حالل

هدف از انجام این فعالیت ،آشنایی هنرجویان با روش استخراج روغن بهوسیله
حالل هگزان است .و تا رسیدن به محلول هگزان و روغن ،که میسال نام دارد ،انجام
می شود.
استخراج روغن با حالل شامل  4مرحله است:
خروج فیزیکی روغن از دانه در دستگاه استخراج؛

فصل  :3روغنکشی از دانههای روغنی با حالل

حاللزدایی از کنجاله و سپس خشک کردن و خنک کردن آن؛
تقطیر بهمنظور جداسازی حالل از روغن؛
بازیافت حالل برای استفاده مجدد.

  5ـ مرحلة بازیابی حالل از میسال
حالل دارای ارزش اقتصادی باالیی است و باید پس از خاتمه کار استخراج ،از روغن
جداسازی و بازیابی شود و مجددا ً به اول مسیر تولید منتقل شود .از آنجایی که جداسازی
صد در صد امکانپذیر نیست ،همواره مقدار جزیی روغن در حالل و مقدار جزیی حالل
در کنجاله و روغن باقی میماند .روغن باقیمانده در حالل بازیابی شده اهمیت زیادی
ندارد چون مجددا ً به پروسه تولید برمیگردد .اما مقدار مجاز باقیمانده حالل در روغن
 200میلیگرم در کیلوگرم است .بخشی از این حالل هم به دلیل پایین بودن نقطه
جوش آن (حدود  60درجه سلسیوس) به محیط آزاد میشود و بخشی دیگر در روغن
باقی میماند .حالل باقیمانده در روغن طی فرایند تصفیه روغن چون دارای نقطه
جوش پایینی است ،حذف میشود .به مجموع حاللی که بدین ترتیب از دست میرود،
پرت حالل میگویند.
هرچه اکستراکتور دارای ساختار بهتری باشد ،پرت حالل آن کمتر است .اصوالً یکی از
مشخصات قیمتگذاری این دستگاه میزان پرت حالل در آن است که مقدار آن برحسب
کیلوگرم بر تن دانه محاسبه میشود.
بازیابی حالل در کنجاله و میسال با استفاده از خاصیت پایین بودن نقطه جوش حالل
(حدود  60درجه سلسیوس) انجام میشود ،بدین ترتیب که در محفظه بستهای آنها را
باالتر از نقطه جوش حالل حرارت داده و حالل تبخیر میشود .به محفظهای که کنجاله
حرارت دیده و حالل از آن جدا میشود اصطالحاً دیتی ()desolve & tosting =  DT
یعنی حاللزدایی و تست کردن ،میگویند .میسال هم در یک مخزن به نام حاللزدا
( )desolventorحرارت دیده و حالل از روغن جدا میشود .روغن و کنجاله حاللزدایی
شده در دو مسیر جداگانه به ترتیب به مخزن و انبار کنجاله منتقل میشوند .بخارات حالل
توسط سیستم تحت خأل مکیده شده و در یک سری مبدل توسط جریان غیرمستقیم آب
خنک ،سرد شده و به مایع تبدیل میشود (اصطالحاً کندانس میشود) ،به این تجهیزات
کندانسور گفته میشود.
چرا مرحلة آخر حاللزدایی از میسال باید تحت خأل انجام گیرد؟
هرچه میزان حالل خارج شده از میسال بیشتر باشد ،نقطه جوش مخلوط حالل  ـ  روغن

پرسش
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باقیمانده باالتر میرود و به این ترتیب حاللزدایی سختتر خواهد شد .وقتی غلظت
حالل باقیمانده به کمتر از  10درصد برسد نقطه جوش میسال به حدی باال میرود
که در مراحل نهایی تقطیر استفاده از بخار الزم میشود .ضمن اینکه این مرحله برای
کاهش دمای نقطه جوش باید تحت خأل انجام شود.
پرسش

باقی ماندن احتمالی حالل در روغن یا کنجاله چه اشکالی دارد؟
از آنجا که کنجاله دانه روغنی عالوه بر اینکه بهعنوان خوراک دام مصرف میشود،
گاهی مث ً
ال در مورد سویا بهعنوان غذای انسان هم استفاده میشود ،باید دقت شود
که عملیات حاللزدایی از کنجاله بهخوبی انجام پذیرد تا این ماده سمی در کنجاله
باقی نماند.

فعالیت
آزمایشگاهی

بازیابی حالل از میسال

فعالیت
آزمایشگاهی

بازیابی حالل از کنجاله
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هدف از انجام این فعالیت ،آشنایی هنرجویان با مکانیسم بازیابی حالل از میسال یا
همان تقطیر میسال (مخلوط حالل  ـ  روغن) است .از تقطیر میسال دو محصول روغن
خام و حالل هگزان بهدست میآید.
از آنجایی که حالل دارای ارزش اقتصادی باالیی است باید پس از خاتمه عملیات
استخراج ،از روغن جداسازی و بازیابی شود و مجددا ً به اول مسیر تولید منتقل شود.

هدف از انجام این فعالیت ،آشنایی هنرجویان با مکانیسم بازیابی حالل از کنجاله و
بهمنظور حاللزدایی کامل آن است.

فصل  :3روغنکشی از دانههای روغنی با حالل

  6ـ مرحلة ذخیرهسازی
روغن استحصالی معموالً دارای مقدار کمی ذرات ریز حاصل از جدا شدن از پرک ها
است .به این ذرات و ناخالصیها که مقداری رطوبت را جذب می کند ،لرد گفته میشود.
مجموع لرد و رطوبت مجاز برای روغن خام حداکثر  0/5درصد است .و درصورتی که از
این مقدار بیشتر باشد به دو روش از روغن جدا میشود.
 1روش ثقلی :در این روش روغن را در یک مخزن برای مدت حداقل  2روز نگهداری
می کنند و لرد اضافی در مخزن تهنشین میشود .سپس روغن صاف روی آن را جدا
می کنند.
 2روش فیلتراسیون :در این روش با عبور روغن از یک سطح صاف و دارای سوراخهای
ریز که مایعات را از خود عبور داده و به مواد جامد اجازه عبور نمیدهد؛ لرد را از
روغن جدا می کنند .این سطح صاف میتواند از پارچههای دارای بافت فشرده و یا
کاغذ تشکیل شده باشد .بهدستگاهی که این عمل در آن انجام میشود فیلتر و به
این عمل فیلتراسیون گفته میشود.
روغن پس از این مرحله معموالً در مخازن مخصوص به خود ذخیره میشود .در
کارخانههای روغن کشی معموالً تعداد زیادی از این مخازن وجود دارد که برای جلوگیری
از اختالط محصول ،هر مخزن را به محصول خاصی اختصاص میدهند .هر مخزن باید
دارای یک برگ کنترل که در آن نوع روغن ،میزان موجودی ،شروع و خاتمه بارگیری
ثبت شده است باشد.
مخازن نگهداری روغن خام از نوع کربن استیل (آهن سیاه) هستند .درب مخزن قابل
بستن و پلمب شدن بوده و تعدادی شیر فلکه برای خارج کردن روغن روی آن تعبیه
شده است .بهتر است که مخزن مجهز به نشانگر محتوی روغن ،شیر نمونهبرداری و
کوئل بخار باشد .همچنین شیر تخلیه کمی باالتر از کف مخزن باشد تا لرد و رطوبت
احتمالی در ته مخزن باقی مانده و به همراه روغن به مراحل بعدی منتقل نشود.
روغنهای خام به دلیل اینکه بعد از این مرحله تصفیه شده به شرایط استاندارد محصول
میرسند ،اگر در مخازن استاندارد و دور از رطوبت و نور مستقیم آفتاب باشند ،برای
مدت نسبتاً طوالنی (حداقل  6ماه) قابل نگهداری هستند.
اصول بارگیری و حمل روغن
روغن خام تولید شده در این مرحله حتماً باید تصفیه شود تا برای خوراک انسان مناسب
باشد .اگر کارخانه تصفیه روغن در مجاورت کارخانه روغن کشی باشد انتقال روغن خام
توسط لوله و با پمپاژ انجام میشود .نظر به اینکه در کارخانهها تعداد زیادی مخزن با یک
پمپ و لوله منتقل میشوند ،باید هنگام پمپاژ یک کارگر ماهر کلیه مسیرهای انتقال را
کنترل نماید تا اختالط محتوی مخازن صورت نگیرد.
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اما اگر قرار است که روغن خام برای تصفیه به کارخانهای در محل دیگری منتقل شود،
انتقال توسط کامیونهای مخزندار (تانکر) انجام میشود.
تحقیق کنید

دو روش استخراج روغن با حالل و پرس را با هم مقایسه کنید.
جدول 2
استخراج روغن با حالل

فعالیت
عملی
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استخراج روغن با پرس

بازده استخراج باالتر است.

بازده استخراج پایین تر است.

روغن باقی مانده در کنجاله  0/5تا  1درصد است.

روغن باقی مانده در کنجاله  6تا  10درصد است.

ماده استخراجی روغن با حالل (میسال) است.

ماده استخراجی روغن با لرد است.

فراوری پس از استخراج پرهزینه و دشوار است.

فراوری پس از استخراج کم هزینه و ساده است.

لزوم بازیابی حالل از میسال وجود دارد.

لزوم جداسازی لرد از روغن (فیلتراسیون) وجود دارد.

روغن استخراجی دارای ناخالصی بیشتری است.

روغن استخراجی دارای ناخالصی کمتری است.

منحصر به دانههای کم روغن مانند سویا ،یا تفالههایی است

بیشتر دانه های روغنی ابتدا توسط پرس روغن کشی

که قب ً
ال توسط پرس تا حدودی روغن کشی شدهاند.

می شوند.

ذخیرهسازی روغن

در این فعالیت عملی که بهصورت بازدید از کارخانه انجام میشود ،هدف آشنایی
هنرجویان با اصول و نحوه ذخیرهسازی انواع روغن خام ،در محیط واقعی کار است.
تانک های نگهداری روغن خام ممکن است در فضای بسته و یا باز قرار داده
شوند .در صورت نگهداری در فضای باز ،باید روی سکوهای بتونی قرار گیرند تا
از اثر مخرب آبهای سطحی که سبب زنگ زدگی و خورندگی تانک ها میشود،
محفوظ بمانند.
رنگ کردن دیواره خارجی تانک با رنگ سفید برای حفظ کیفیت روغن خام
متداول است.
برخی از تانک ها که برای روغنهای سختتر ،که نقطه ذوب باالتری دارند،
استفاده میشوند ،مجهز به کویلهای حرارتی بوده و در مواقع لزوم برای سهولت
در ذوب چربیها و روغنها ،میتوان روغن را حرارت داد.
تانک های نگهداری روغن خام باید مجهز به همزن مناسب برای مخلوط کردن و
یکنواخت کردن روغن باشند.

فصل  :3روغنکشی از دانههای روغنی با حالل
جدول اهداف توانمند سازی
پودمان

واحد
یادگیری

سوم

استخراج روغن با حالل

مرحله
کار

1

اهداف توانمندسازی

دانشی مهارتی

ویژگی دانه های روغنی را بیان کند



شرایط انتقال و ذخیره سازی دانه های روغنی را بیان کند



اصول کنترل کیفیت ماده اولیه را شرح دهد




آزمون های کنترل کیفیت ماده اولیه را انجام دهد
2
3
4

5

6

اصول بوجاری و پوست گیری را شرح دهد




عملیات بوجاری و پوست گیری را انجام دهد
اصول پرک کردن را بیان کند




عمل پرک کردن را انجام دهد
اصول استخراج روغن با حالل را بیان کند




عملیات روغن کشی با حالل را انجام دهد
اصول بازیابی حالل از میسال را شرح دهد



اصول بازیابی حالل از کنجاله را بیان کند



عملیات بازیابی حالل از میسال را انجام دهد



عملیات بازیابی حالل از کنجاله را انجام دهد



اصول ذخیره سازی روغن را شرح دهد




عمل ذخیره سازی روغن را انجام دهد
زمان

24

36

61

ارزشیابی واحد یادگیری استخراج روغن با حالل
شرح کار
  5ـ پرک کردن
4ـ پوست گیری
2ـ کنترل کیفیت ماده اولیه 3ـ بوجاری
1ـ انتخاب دانه روغنی
 6ـ استخراج روغن با حالل    7ـ بازیابی حالل از میسال
  8ـ ذخیره سازی 9ـ بازیابی حالل از کنجاله
استاندارد عملکرد
استخراج روغن از دانه های روغنی با حالل مطابق استاندارد  1052سازمان ملی استاندارد ایران
شاخص ها
ـ انتخاب دانه روغنی سالم و بدون کپک زدگی و فاقد آفات
ـ جداسازی کامل پوست بدون صدمه به دانه روغنی
ـ پرک کردن دانه های روغنی تا ضخامت حداکثر  0/01اینچ
ـ استخراج روغن با حالل تا حدی که روغن باقی مانده در کنجاله به کمتر از  1درصد برسد
ـ حذف کامل حالل از میسال
ـ بازیابی کامل حالل از کنجاله
ـ ذخیره سازی روغن به صورت فله
شرایط انجام کار
مکان :کارگاه
زمان 6 :ساعت
تجهیزات :اکستراکتور ،اواپراتور ،توستر ،دستگاه بسته بندی
ابزار :ترازو ،باسکول ،لباس کار ،کفش ،دستکش ،ماسک ،کاله ،گوشی ،ابزارآالت آزمایشگاهی
مواد :دانه های روغنی ،حالل ،مواد بسته بندی
معیار شایستگی
مرحله کار

ردیف
1

تهیه مواد اولیه

1

2

بوجاری و پوست گیری

1

3

پرک کردن

1

4

روغن کشی

2

5

بازیابی حالل از میسال

1

6

ذخیره سازی

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت کیفیت ( )N63سطح 1
استفاده از لباس کار ،کفش ،دستکش ،ماسک ،کاله ،گوشی
دفع بهداشتی پساب
توجه به سالمت مصرف کنندگان
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

2

*

