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 ۳۷۲ تا ۳۶۷، از صفحه ۱۳۸۲، اسفند ماه ۴، شماره ۳۷  نشريه دانشکده فنی، جلد 

 

۳۶۷ 

 توليد ماده ضد كف از پوسته وسبوس برنج ايراني
 
 طالقت محمدرضا

  علم و فناوری استان فارس پارک- شيميايي صنايع گروهمربی 
 جليل اوجی

  استان فارس پارک علم و فناوری- شيميايي صنايع گروهمربی 
 )۱۴/۴/۸۲ ، تاريخ تصويب ۱۱/۴/۸۱تاريخ دريافت (

 چكيده
 شد سبب واقعيت اين. گردد مي برنج سبوس مقدارزيادي آوري جمع سبب دركشور، رنجب ساالنه باالي نسبتا توليد

 . شود انجام ايران در برنج موارد استفاده سبوس برروي تحقيقاتي تا
براي اين منظور ابتدا روغن خام      . قرارگرفت بررسي مورد توليد ماده ضد كف از پوسته وسبوس برنج ايراني در مقياس بنچ                تحقيق دراين

استفاده شد   مناسب حالل عنوان به هگزان نرمالسبوس برنج با استفاده از يك دستگاه اتوماتيك عصاره گير استخراخ گرديد و از                   
 كه داد نشان روغن روي بر شده انجام آناليز. از روغن خام حالل زدايي گرديد        دوار خالءدر  تبخير دستگاهسپس با استفاده از     و

موادمومي روغن خام سبوس برنج بوسيله      .   درصد است  ٥/٦٣ميزان آن    و باشد مي چرب اسيدهاي ديگر از بيشتر اولئيك اسيد درصد
 درصداسيدهاي چرب   ٦٨لجن  مومي تهيه شده شامل       .  سانتيگرادوسپس بااستفاده ازدستگاه سانتريفوژ  جداشد      ١٨عمل سرماسازي در دماي     

روغن بدون موم به عنوان يك عامل ضد        . درصد گليسيريد بود   ٣٥رصد اسيد چرب و    د ٦٤ درصد موم بود درحالي كه فاز روغن شامل          ٣٢آزاد و   
براساس يافته ها ونتايج ما ، توانايي و قدرت ضد كف كنندگي روغن             .كف براي محيط آبي موردارزيابي قرار گرفت وبا اسيد اولئيك مقايسه شد           

 .بدون موم سبوس برنج برابرويا بيشتر از اسيد اولئيك است 
 

اسيد ،  ماده ضد كف، روغن پااليش ، شده تصفيه روغن ،خام  روغن ، استخراج برنج، سبوس : كليدي هـاي  واژه
 اولئيك 

 
  مقدمه 

 غالتي كه از زمانهاي قديم توسط       از يكي برنج
سبوس برنج بصورت يك       . شده است   ميانسان كشت    

 جانبي در هنگام آسياب كردن برنج بدست              محصول
  جديد نسبتا سبوس از روغن استخراج روش. مي آيد 

 در عمال  برنج سبوس از خوراكي روغن توليد .باشد مي
 ژاپن در مثال براي .شود مي انجام كشورها از بعضي
 سبوس از خوراكي روغن هزارتن صد يك از بيش ساالنه
 يك عنوان به برنج سبوس اما. ]١-٢[گردد  مي توليد برنج
 فته ؛ يا سعهتو كمتر كشورهاي در روغن پتانسيل منبع
 آسياب  بين تأخير مدت زيرا .نميگيرد قرار استفاده مورد
 چرب اسيدهاي افزايش باعث آن از روغن واستخراج برنج
به يك روش پااليش ويژه اي جهت          و شود مي آن آزاد

 گردد مي سبب امر اينتوليد روغن خوراكي نيازدارد ؛ لذا       
 رغي در اينگونه كشور ها         آن از شده تهيه روغن كه

 را عمل اين )٤(١٩٠٣درسال  براوني   . ]٣[گردد   اقتصادي

 پيشنهاد و كرد ذكر آن در آنزيم نوع يك فعاليت از ناشي
  تا عمل ازاين توانمي سبوس دادن حرارت بوسيله كه نمود

 .كرد فعال غير  راآنزيم  و نمود جلوگيري ديح
 طي را برنج سبوس] ٥[ ١٩٤٨ درسال   همكارانش و ردي
 استخراج هگزان نرمال بوسيله آسياب از عدب ساعت چند

 كه كردند تهيه آن از باال كيفيت با ساالدي روغن و نمودند
 و تصفيه  جديد   تكنولوژي به نسبت كمتري تصفيه به

 استخراج فرآيند يژتكنولو. آن داشت  از صمغ زدودن
 اصالح نيزبعدها  و شد تكرار مجددا] ١[تاكشيا   بوسيله
 در جهان در  زمينه  استخراج             مطالعات زيادي  .گرديد

روغن  از  سبوس  برنج  انجام شده تا بتوان روغني                      
در حال  . ]١٥-٥[استخراج  نمود  كه  خوراكي  باشد              

حاضر در بعضي از كشورها ي جهان به جاي استفاده                
خوراكي در صنايع ديگر از جمله صنايع صابون سازي و             

 بعضي از    در .]١٦[صنايع رنگ ازآن استفاده مي كنند          
كشورها توليد ماده ضد كف ارزان قيمت  از روغن خام               
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۳۷۲ 

سبوس برنج براي استفاده در صنايع شيميايي محلي به            
جاي مواد ضد كف تجارتي يكي ديگر از كاربردهايي است           

الزم به ذكر    .كه براي پوسته وسبوس برنج  مطرح است         
 است كه كف در بعضي از فرآيندهاي شيميايي بوجود              

 سبب مي شود كه مواد داخل ظرف واكنش به            مي آيد و  
بيرون ريخته شود وسبب بعضي مشكالت ديگر عالوه بر به          

كه براي از بين بردن اين         . هدر رفتن مواد اوليه گردد      
مشكالت از مواد ضد كف متعددي استفاده ميشود كه              
فرمول صحيح و مقدار مصرفي ماده ضد كف براي يك ماده 

. عي وخطا بدست مي آيد      كف كننده بوسيله آزمايش س      
 درصد  ٨ تا    ٦روغن خام سبوس برنج معموال داراي            

 بعالوه اسيدهاي چرب آزاد و گليسريدها مي           ۱موادمومي
خارج نمودن مواد مومي كه مخلوط با اسيدهاي            . باشد

چرب آزاد است از روغن خام سبوس برنج سبب ميشود كه           
اص ماده ضد كف توليدي داراي بازده بيشتري باشد و خو          

بنابراين گرفتن مواد مومي از روغن        . بهتري داشته باشد  
خام سبوس برنج به عنوان يك مرحله قبل از استفاده از              
آن روغن به عنوان ماده ضد كف در صنايع شيميايي                

  .]۱۷[ پيشنهادشده است
 و پوسته وزن كشاورزي وزارت ١٣٧٨سـال   آمـار  براسـاس 
 تن هزار ٤٥٠بر  بالغ دركشور تولـيد شـده    بـرنج  سـبوس 

 مزارع   دركود     عنوان اكـنون  هـم  كـه  درسـال ميباشـد  
؛ آن در موجود روغن ميزان به  عنايت با وميگردد  مصرف 
 روغن تهيه ديگر منبع يك عنوان به تواند مي برنج سبوس

يا ماده ضد كف  ويا كاربرد آن در صنايع ديگر از  خوراكـي 
 لذا در .گيرد قرار توجه موردجملـه صـنايع صـابون سازي    

ايـن مقالـه تولـيد مـاده ضـد كـف از پوسته وسبوس برنج                
بوسـيله  فرآيند موم گيري از روغن خام سبوس برنج مورد            
بررسي قرار گرفته وتوانايي ماده توليد شده با اسيد اولئيك          
تجارتـي كـه بـه عـنوان ماده ضد كف وكنترل كف كاربرد              

 .دارد مقايسه گرديده است 
 
 

 روش آزمايش
 ]٩-٧[ ماده ضد كف از پوسته وسبوس برنج   تهيه-١

فرآيـند تهيه ماده ضد كف از پوسته وسبوس برنج از چهار            
 : مرحله تشكيل شده است 

 الف ـ مرحله استخراج 

 ب ـ مرحله حالل زدايي 
 ـ مرحله جداسازي مواد صمغي  ج

 دـ  مرحله موم گيري از روغن خام 
  الف ـ مرحله  استخراج 

  وزن نظر مورد سبوس از گرم ١٠٠، استخراج عمل جهت
 درجه ١٠٠دماي  در روز شبانه دو مدت براي را آن و شد

 ديـواره  شـدن  شكسـته  موجـب  تـا  داده قـرار  سـانتيگراد 
 شود سبب وهمچنين شده جسم دهنده تشكيل سلولهاي

 ميلي ٥٠٠ سپس .شود آزاد حالل در حـل  قـابل  مـواد  تـا 
 سه مدت از بعد . نرمال هگزان به آن اضافه شدحاللليـتر 

گرديد  سوكسله دسـتگاه  وارد  خـوردن  خـيس  روز شـبانه 
 حرارت درجه استخراج، عمل طي در حالل حرارت درجه.

 زمان براي استخراج عمل  .شد گرفته نظر در حالل جوش
 تا نموده صاف را آن  سپس و شد  داده ادامـه  نظـر  مـورد 

  .جداشود درآن موجود احتمالي هاي ناخالصي
  ل زداييب ـ مرحله حال

دستگاه  بوسيلة شدن ازصـاف  پـس  شـده  اسـتخراج  مـواد 
 تا جهت عمليات    شـد  زدايـي  حـالل  خـالء  در دوار تبخـير 

 .مومي مهيا گردد جداسازي مواد صمغي و
 صمغي مواد جداسازي ج ـ مرحله 

 درصد يك نسبت به آب موادصـمغي،  جداسـازي  بمـنظور 
 يك مدت به شده همزده مخلوط .شد اضافه آن به وزنـي 
 زمان آن صمغي مواد تا شد نگهداري محيط دماي در شب

 استفاده با نهايتا و باشند داشته نشـيني  تـه  جهـت  كافـي 
 گرديد  جدا آن موادصـمغي  و صـاف  ژسـانتريفو  ازدسـتگاه 

]۹-۱۱[. 
 د ـ مرحله موم گيري از روغن خام سبوس برنج 

فرآيند بدست آمده  در مرحله آزمايشگاهي جهت         براساس  
 ؛ وسايل  و     ]١٧[ز روغـن خـام سبوس برنج        مـوم گـيري ا    

تجهيزات الزم جهت اجراي اين فرآيند در مقياس روميزي           
طراحـي و ساخته شد كه پس از نصب و راه اندازي واحد و              
رفـع عـيوب آن عمليات تهيه ماده ضد كف مورد مطالعه و             

فرآيند موم گيري از روغن خام سبوس     . بررسي قرار گرفت    
لياتـي  تشـكيل شده است كه شماي          واحـد عم   ٤بـرنج از    

 :آمده است  )  ١( فرآيند در شكل 
اين واحد جهت خارج       : واحد فيلتراسيون اوليه   -۱

    نمودن هرگونه ذرات ناخالصي جامد در روغن خام               
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 .....    توليد ماده ضد کف از پوسته 

 

۳۷۱ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . از روغن سبوس برنج نمای فرآيند واحد موم گيری : ۱شکل 
 

كه مي توان از صافي معمولي ويا سانتريفوژجهت     .مي باشد   
 . اينكار استفاده نمود 

  اين واحد جهت جدا نمودن : واحد كريستاليزاسيون-۲
مواد مومي از روغن استفاده مي شود و از يك مخزن                 

  كيلوگرم تشكيل شده كه جهت        ٥دوجداره با ظرفيت      
دبي آب مصرفي   . استفاده مي شود     ايجاد سرما از آب سرد    

جهت سرد نمودن روغن طوري تنظيم مي شود كه درجه           
 درجه  ١٣ و    ٩حرارت ورودي و خروجي به ترتيب به            

 .سانتيگراد برسدودرآن درجه ثلبت بماند
جهت تهيه آب سرد واحد               : واحد چيلر  -۳

كريستاليزاسيون در عمليات موم گيري اين واحد ضروري         
 درجه  – ٢٠ تا   ٢٠ محدوده حرارتي    اين واحد در  . است  

 .سانتيگراد كار مي كند 
ايـن واحد جهت جدا      : واحـد فيلتراسـيون نهايـي     -۴

ــيون    ــي حاصــله از واحــد كريستاليزاس ــواد موم ــودن م نم
مورداستفاده قرار ميگيرد  و از  يك  فيلتر نوع سانتريفوژ با             

 تا   ٦٠٠موتـور  دور  متغير   تشكيل  شده  كه با سرعت                    

  دور  در  دقـيقه مـي چـرخد و صافي آن دو اليه اي                   ٨٠٠
 .است واز جنس پلي پروپيلن ساخته شده است 

  ام درــــبازده اوليه عمل جداسازي مواد مومي از روغن خ
واحد كريستاليزاسيون بوسيله كنترل درجه حرارت             
كريستاله شدن اسيد اولئيك تنظيم شد و براين اساس             

سيد هاي چرب آزاد در       حدود چهل و پنج درصد كل ا         
 درجه سانتيگراد كه در     ١٤روغن سبوس برنج با نقطه ذوب     

بنابراين احتمال دارد   .آمده است جداگرديد     ) ١( جدول  
كه قسمتي از اسيد اولئيك آزاد با مواد مومي و اسيد                 
پالمتيك جايي كه درجه حرارت كريستاليزاسيون كمتر از         

واحد زمان سرما سازي در           .  باشد جدا گردد       ١٤
كريستاليزاسيون به نحوي تنظيم مي شود كه درجه              

 درجه سانتيگراد ثابت     ١٨ تا    ١٧حرارت جداسازي بين     
 درصد اسيد هاي    ٦٨فاز حاوي مواد مومي كه شامل       . شود  

 ٦٥ درصد موم است از فاز روغن كه شامل          ٣٢چرب آزاد و    
 درصد گليسريد است بوسيله     ٣٥درصد اسيد چرب آزاد و      

 دقيقه با سرعت    ٢٠انتريفوژ در مدت زمان     صافي ازنوع س  

روغن خام سبوس 

 مواد مومی

روغن موم 
 ری شدهگي

واحد  واحد چيلر
 کريستاليزاسيون

فيلتر نوع 
 سانتريفوژ

واحد فيلتراسيون 
 نهايی

واحد فيلتراسيون 
 اوليه
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۳۷۲ 

 دقيقه  ٢٥زمان    دور در دقيقه و در مدت        ٨٠٠ تا   ٧٥٠
آناليز فاز  . براي خشك شدن در صورت نياز جدا گرديد            

مومي و روغني جهت تعيين اسيد هاي چرب آزاد آنها با             
 . ]١٨[  انجام گرفت  AOCSاستفاده از روش 

روغن موم گيري    روش آزمايش جهت ارزيابي قدرت         - ٢
 :شده  پوسته وسبوس برنج  به عنوان يك ماده ضد كف 

جهت ارزيابي قدرت  روغن سبوس برنج موم گيري شده           
به عنوان  يك ماده ضد كف از يك محيط آبي استفاده               
گرديد و با اسيد اولئيك تجاري  كه در صنايع شيميايي             
محلي به عنوان يك ماده ضد كف مورد استفاده قرار               

به اين منظور محلولي از ماده پاك       . د  مقايسه شد     ميگير
 درصد  ١٠كننده تجاري سديم دو دسيل بنزن سولفونات        

 گرم در ليتر به عنوان ماده كف زا انتخاب            ١٧با غلظت   
صد ميلي ليتر از اين محلول در درون يك              . گرديد  
 سانتيمتر  ٥ ميلي ليتر كه قطر داخلي آن          ٢٥٠سيلندر  

يين ارتفاع كف تشكيل شده از        بود ريخته شد جهت تع     
وهمكارانش ارائه شده استفاده  ROSSروشي كه بوسيله  

اين روش براي اضافه نمودن مقادير           . ]١٩[گرديد   
مختلفي از روغن سبوس برنج موم گيري شده تكرار شد و        
ارتفاع كف حاصله براي هريك از اين مقادير با استفاده از            

يسه اثر اسيد   جهت مقا .    تعيين گرديد       ROSSروش  
اولئيك تجاري بر روي سطح كف نيز آزمايشات مشابهي           
انجام گرفتند كه نتايج بدست آمده مورد تحليل وبررسي          

 . قرارگرفتند 
   
  .درصد تركيبات اسيد هاي چرب روغن سبوس برنج : ١دول ج

 نقطه ذوب 
)درجه سانتي گراد (   

درصد 
 مولي

 نام اسيد چرب

۵/۵۴  ۵/۰  ميريستيك 
 پالميتيك ۲۰ ۶۳

۶/۶۹  ۱/۱  استاريك 
۱ ۹/ ۰  پالميت اولئيك 
۱۴ ۵/۴۴  اولئيك 
۵ -  ۶/۳۲  لينولئيك 
۱۱ -  ۴/۰  لينولنيك 

مجموع  ۱۰۰ -------
 درصدتركيبات 

 نتايج وبحث 
 كه داد نشان روغن روي بر شده انجام آناليز

چرب ميباشد   اسيدهاي ديگر از بيشتر اولئيك اسيد درصد
ازجدانمودن موادصمغي ومومي ؛روغن    پس   ) . ١(جدول  
 درصد اسيدهاي چرب    ٦٥ بدست مي آيدكه شامل       شفافي

نتايج حاصل از فرآيند موم زدايي از روغن خام           .آزاداست  
سبوس برنج در مرحله روميزي  نشان داد كه بهترين عمل           
جدا سازي موم از روغن سبوس برنج بوسيله سرد نمودن            

 تا ١٧سازي با چيلر در دماي روغن با استفاده از عمل سرما 
 درجه سانتيگراد و جدا سازي موم هاي حاصله با                ١٩

استفاده از عمل فيلتراسيون با دستگاه سانتريفوز كه مواد          
مومي روغن بوسيله يك صافي كه از دو اليه پلي پروپيلن            
ساخته شده است انجام مي شود زمان الزم براي  اين عمل       

يقه در زمستان است شكل      دق ٢٠ دقيقه در تابستان و      ٣٠
)٢. (  

شـرايط بهينه فرآيند موم گيري از روغن خام سبوس برنج           
بـر اساس اين نتايج در      . در مقـياس رومـيزي بدسـت آمـد        

 كيلو  ٧/٨ كـيلو گـرم روغن موم گيري شده از           ٢/٥حـدود   
آناليز روغن موم گيري شده و      . گرم روغن خام بدست آمد      

 . است آمده  )٢( فاز حاوي موم در جدول 
 

   .تركيب فازهاي جداشده بوسيله عمل موم گيري  : ٢جدول 

درصد 
 موم

 درصد
 گليسيريدها

 درصد
اسيدهاي 
 چرب

 وزن 
كيلو (

) گرم  

 

٨ ۲۶ ۶۶ ۲/۹ روغن خام  
سبوس 
 برنج

روغن  ٧ ۶۵ ۳۵ --
موم 

گيري 
 شده

۳۲ -- ۶۸ ۲/۲  لجن موم 

                                    
كل  % ۲۴ آزاد جدا شده با موم حدود          مقدار اسيد هاي  

اسيد هاي آزاد در روغن خام سبوس برنج بود در حالي كه            
با .  درصد از روغن موم زدايي شده خارج گرديده است           ۷۶

 مشاهده ميشود كه مواد با نقطه         )۱ (مراجعه به جدول    
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 .....    توليد ماده ضد کف از پوسته 
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 .ن منحنی های سرماسازی روغن خام سبوس برنج در واحد کريستاليزاسيو : ۲شکل 
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حجم ماده ضد آف ( ميلي ليتر)
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ف (
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روغن سبوس برنج موم زدايی شده
اولئيک اسيد

 
 .مقايسه اثر روغن موم زدايي شده و اسيد اولئيک بر روی سطح کف : ۳شکل 

 
 

 ٩/٦٢ذوب باال مانند اسيد پالمتيك با نقطه ذوب در حدود           
) فاز جامد ( درجه سانتيگراد اجزاي اصلي فاز حاوي موم          

 راتشكيل مي دهند در حالي كه اسيد اولئيك و اسيد               
را تشكيل  ) فاز مايع    (  اجزاي اصلي فاز روغني     لينولئيك
مواد مومي بدست   تركيب  الزم به ذكر است كه      . مي دهند 

آمده از فرآيند موم زدايي از روغن خام سبوس برنج به               
عنوان يك منبع مواد مومي و اسيد هاي چرب مي تواند              

اين دو جزء بوسيله استخراج       . مورد استفاده قرار گيرند    
اي اسيد هاي چرب    مايع ـ مايع  بوسيله حالل انتخابي بر        

 آزاد ويا  بوسيله عمل تقطير در خالء قابل جداسازي                
 .مي باشند 

 
قـدرت روغـن سـبوس برنج موم گيري شده بعنوان ماده            

 ضد كف 
  نشان مي دهد  )٣( نتايج بدست آمده در شكل 

كـه توانايـي و قدرت روغن سبوس برنج عاري از موم براي             
ل بنزن  كنـترل فـوم در يـك محـيط آبـي شـامل دودسـي              

ارتفاع كف از   . است  ي  يك تجار ئنات بهتر از اسيد اول    وسولف
٥/٠ سانتيمتر كاهش مي يابد اگر از        ١٤ سـانتيمتر بـه      ١٧

يك اسـتفاده شود در حالي كه اين        ئـ ميلـي ليـتر اسـيد اول      
 سانتيمتر كاهش يافته اگر به همان ميزان از         ١٠ارتفـاع به    

. روغــن ســبوس بــرنج مــوم گــيري شــده اســتفاده گــردد 
روغن  يك و ئميلي ليتر اسيد اول   ١٠همچنيـن اگر به ميزان      

سـبوس برنج عاري ازموم همزمان استفاده شود ارتفاع كف          
الزم به ذكر است كه نتايج .  سانتيمتر كاهش مي يابد      ٧به  

مـتفاوت خواهد بود چنانچه از كف هاي متعدد و گوناگوني         
ورد در نتيجه كاهش ارتفاع بهينه و مقدار م        استفاده شود و  

لـزوم از مـاده ضد كف براي هر نوع كف بوسيله آزمايشات             
گونـاگون بدسـت مـي آيد كه تابع نوع كف و ارتفاع كف و               

  . ]٢٠[ ميباشدماده ضدكف ومقدار مصرف آن  
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 ۱۳۸۲، اسفندماه ۴، شماره ۳۷                                                نشريه دانشکده فنی، جلد                                                         

 

۳۷۲ 

اگر چه روغن سبوس برنج موم گيري شده در مقايسه با              
 براي ماده دودسيل بنزن سولفانات        ييك تجار ئاسيد اول 

 موادآن براي    ضد كف     قدرت و توانايي  موثرتر است ولي     
به عنوان مثال آزمايشات     . ديگر ممكن است  كمتر باشد      

كه  ]٩-٨[انجام شده بوسيله ديگران  نشان داده است             
مقدار روغن سبوس برنج موم گيري شده به ازاي يك تن              
پنتا اكسيد فسفر توليد شده درواحد اسيد فسفريك  حدود   

كه مقدار مورد نياز به اسيد        كيلو گرم است در حالي        ١/٥

 گيلو گرم است واگر از روغن       ٥/٣اولئيك تجاري در حدود     
سبوس برنج كه موم گيري نشده استفاده گردد اين مقدار           

 كيلو گرم افزايش مي يابد كه تقريبا دو برابر مقدار            ٢/٧به  
 برابر مقدار مورد    ٥/١ و   ييك تجار ئمورد نياز براي اسيد اول    

. بوس برنج عاري از موم مي باشد           نياز براي روغن س     
بنابراين مالحظه مي شود كه روغن سبوس برنج موم               

اقتصادي نيز مقرون به صرفه مي باشد        گيري شده از لحاظ   
 .و توانايي خوبي  جهت كف زدايي و كنترل آن دارد
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