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 چکیده

رنگبری روغن خام آفتابگردان  بی رنگ کردن و بی بو کردن است. ،تصفیه روغن شامل مراحل صمغ گیری، خنثی سازیفرایند 

در پایان این عملیات مخلوط روغن و خاک رنگ بر، به وسیله سیستم های  می باشد. بنتونیت فعال شده با اسید با استفاده از خاک رنگبر

 دلیل جذب به فیلتر، از استفاده با روغن از رنگبر خاک کردن جدا از پس وغن جدا می شودفیلتر پرس صاف شده و خاک رنگبر از ر

 این در شود. می روغن زیادی مقدار ضایعات سبب این که ماند می باقی آن در روغن درصد 40 تا 20 حدود خاک، این باالی سطحی

 مورد خاک در باقیمانده روغن .است شده پرداخته رنگبر خاک شده ازاستخراج  آفتابگردان روغن بررسی ویژگی های و استخراج به مطالعه

 شیمیایی فیزیکی و خصوصیات از برخی خاک، در موجود روغن درصد تعیین از پس و شد استخراج سوکسله روش از استفاده با بررسی

  شد. بررسی شده استخراج روغن

 استخراج روغن آفتابگردان، رنگبر، خاک کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1
 است گیاهی های روغن سازی پایدار و رنگبری ،سازی خالص شده، فعال های بنتونیت کاربرد مهمترین

 بتاکاروتن خصوص به ها آلی)کاروتن ترکیبات فلزی، ترکیبات صابون، فسفولیپیدها، حذف برای ها بنتونیت.
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 کنند می ایجاد نامطلوب رنگهای که موادی سایر ها(و توکوفرول کلروفیل، ها، زانتوفیل آن، مشتقات و ها

 سری یک به اشباع، غیر چرب اسیدهای تبدیل موجب روغن شدن اکسید همچنین روند. می بکار

رنگبری یک مرحله بحرانی  شوند. می حذف رنگبری عملیات توسط و هستند نامطلوب که شود می پراکسیدها

بوده زیرا این مرحله، آخرین مرحله ای است که در آن می توان فسفاتیدهای باقیمانده، صابون، فلزات )آهن و مس(، فسفر، 

پراکسیدها، آلدهیدها و کتون ها را قبل از بی بو کردن جدا نمود. جداسازی این ناخالصی ها بسیار مهم است زیرا این ترکیبات 

 (.Kirali and Lacin, 2005د         )اثر مستقیم می گذارناصیت حسی و مقاومت اکسیداتیو روغن بی بو شده بر روی خ

 با جذب سطحی، قابلیت افزایش منظور به که بوده آلومینیوم سیلیکات جنس طبیعی از خاک کارخانجات، در رایج رنگبر خاک

 از( Foletto et al, 2002) می شود استفاده مصرفی روغن درصد 1تا  5/0میزان  به معموال خاک این است، شده فعال اسید

 به که گردد جدا روغن از رنگبر خاک بایستی فرایند انتهای در لذا شود می مخلوط روغن با رنگبر خاک رنگبری، در که آنجایی

 سطحی جذب دلیل ماند( بهدر پشت فیلتر باقی می  که مصرفی ) رنگبر خاک شود. می استفاده فیلتر )صافی( از منظور همین

 کاهش منظور به شود. می روغن زیادی مقدار ضایعات موجب باال میزان این که باشد روغن درصد 40 تا20حاوی  تواند می باال

 روغن تنها نه که شود می استفاده باال فشار با هوا جریان از معموال فیلتراسیون انتهای در مصرفی، خاک در روغن میزان

 رنگبر خاک دیگر طرف از شود. می تسهیل فیلتر از آن جداسازی و شده خشک خاک بلکه گردد می خارج خاک از بیشتری

 دفع تا شده موجب مسائل همین که دارد نیز باالیی پذیری اشتعال قابلیت و شده اکسید سریع روغن، داشتن دلیل به مصرفی

 (.NG et al, 1997)باشد صنعتی کشورهای در خصوص به بزرگی بسیار معضل خاک این

 عوامل موثر در رنگبری روغن شامل:

 Didi)دقیقه است که البته بیش از زمان کافی برای رنک زدایی است 20-30مدت رنگبری است که زمان معمول  -1

and Makhoukhi, 2007.) 

آبدار( و در درصد خاک رنگبر )سیلیکات آلومینیوم  2-5/0میزان و نوع خاک رنگبر است که در رنگبری متداول از  -2

 (Richard, 2003درصد کربن فعال نسبت به مقدار روغن افزوده می شود) 1/0-4/0روش مرکب 

 (.Anderson, 1992درجه سانتیگراد می باشد) 90-110درجه حرارت که دمای بهینه فرآیند معموال  -3

ین خاک رنگبر باید درصد در روغن و همچن 1/0میزان رطوبت در روغن و خاک که نقطه اپتیمم رنگبری، رطوبت  -4

 درصد رطوبت باشد تا ماکزیمم رنگبری روغن سریعتر انجام شود. 5-10حاوی 

اکسیژن که عدم حضور اکسیژن ضمن فرآیند رنگزدایی کامال ضروری است در اغلب سیستم های امروزی، اکسیژن  -5

 Hamiltion)خارج می شودمیلی متر جیوه  5موجود در روغن و خاک به صورت کامل توسط ایجاد خالء کمتر از 

and Bhati, 2001.) 

اندازه ذرات خاک که دانه بندی ریز با افزایش سطح ویژه، میزان رنگبری را افزایش داده ولی باید دانه بندی خاک به  -6

 گونه ای باشد که سرعت فیلتراسیون را کاهش ندهد.

 .است آن ویژگی های بررسی و ررنگب خاک در باقیمانده هدف از این مطالعه استخراج روغن آفتابگردان
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 مواد و روشها -2
 از عبور حین در هوا جریان شد. از فریکو تهیه روغن نباتی کارخانه در پاالیشگاه رنگبری فیلترهای پشت از مصرفی رنگبر خاک

 خاک گردید. آوری فیلترجمع پشت در باقیمانده خاک و شد استفاده ازخاک روغن بیشتر خروج و فشار فیلتر، برای تأمین

درجه  4 دمای در آزمایشات زمان تا دربسته و تیره ظروف در و شده منتقل آزمایشگاه به سریعا   مصرفی مورد نظر رنگبر

 سانتیگراد نگهداری شد.

 

 خاك رنگبر مصرفي  از باقیمانده روغن استخراج -2-1

 بر استخراج زمان اثر بررسی برای شد. انجام هگزان حالل و سوکسله روش از استفاده با خاک رنگبر مصرفی از روغن استخراج

زمان  از یک هر در شده استخراج های روغن ساعت انجام شد. 6و4و2روغن حاصل، استخراج روغن در طی زمان های  کیفیت

 های در آون قرار گرفتند. روغن جداسازی مقدار کم هگزان باقیمانده، منظور به سپس و شده صاف ابتدا های استخراج شده،

درجه سانتیگراد نگهداری  4تا زمان انجام آزمایشات در ظروف شیشه ای تیره رنگ در بسته در دمای  آمده دست به خالص

 شدند.

 

 خاك رنگبر مصرفي استخراج شده از روغن تعیین درصد  -2-2

با استفاده از حالل پترولیوم اتر  Cc 8f-91شماره  AOCSبرای تعیین درصد روغن باقیمانده در خاک رنگبر مصرفی از روش 

   .(AOCS, 2002)استفاده گردید 

 

 بررسي ویژگي های روغن باقیمانده در خاك رنگبر -2-3

 مطابق و یدومتری روش به پراکسید عددبه منظور بررسی ویژگی های روغن استخراج شده از خاک رنگبر مصرفی شاخص 

 . شد گیری اندازه cd 8- 53 شماره AOCSد طبق روش مصوب در استاندار

 .  اندازه گیری شد cd 1-25 شماره AOCSعدد یدی روغن ها بر مبنای روش 

استفاده شد و وضعیت اکسیداسیون در  Metrohmمدل  برای بررسی پایداری روغن در برابر اکسیداسیون از دستگاه رنسیمت

شماره  ISOلیتر بر ساعت بود. روش آنالیز مطابق استاندارد  20درجه سانتیگراد بررسی گردید. سرعت جریان هوا  110دمای 

گرم از نمونه چربی در سل مخصوص دستگاه ریخته شده جریانی از هوای تصفیه شده از  5/2انجام شد. طبق این روش  6886

درجه سانتیگراد عبور داده می شود. در جریان اکسید شدن روغن، گازهای حاصل از اکسید شدن آزاد و  110ر دمای نمونه د

وارد یک ظرف حاوی آب دیونیزه گردیده و هدایت الکتریکی محلول آبی تعیین می شود. پایان زمان مقاومت به اکسیداسیون 

از اکسید شدن لیپید و جذب شدن در آب دیونیزه هدایت ویژه یک  زمانی است که بعلت تجزیه اسیدهای کربوکسیلیک حاصل

 افزایش سریع نشان می دهد. 
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 تعیین ساختارهای اسیدهای چرب   -2-4

 Chشماره  AOCS روش اساس بر گازی کروماتوگرافی دستگاه با آنها آنالیز و چرب اسیدهای استر متیل مشتق سازی آماده

درجه سانتی گراد  50موالر در دمای  1گرفت. براساس این روش روغن در مجاورت هگزان و پتاس متانولی  انجام  (02)2-91

تزریق گردید. برای ارزیابی ترکیب  GCمتیله شد و پس از آبگیری با سولفات سدیم بدون آب، نمونه متیله شده به دستگاه 

 Flame ای شعله ساز آشکار به  مجهزالنگنین کره  -3000ACMمدل  GCکروماتوگرافی  گاز اسیدهای چرب از دستگاه 

Ionization Detector ستون موئین  و(Capillary Column) 120 تزریق  حرارت محل درجه که طوری متری به

(injector)  ستون ،(oven) حامل  جریان گاز سرعت و بوده گراد سانتی درجه 280 و 240، 198ترتیب  به دتکتور و

(Career Gas)  (.5)شد انجام است بوده میکرولیتر 1 نمونه تزریق مقدار  و دقیقه بر لیتر میلی 17که هلیوم می باشد  

 

 یافته ها  -3

کلیه آزمایشات در سه تکرار انجام شد و برای تشخیص وجود اختالف معنی دار بین میانگین ها از آزمون دانکن در سطح 

 استفاده شد. %95اطمینان بیش از 

 

 خاك رنگبر مصرفي  از باقیمانده روغن استخراج -3-1
ساعت را نشان می دهد. در مقایسه زمان های استخراج  6و4، 2میزان استخراج روغن را در طی زمان های  1جدول شماره 

رنگبر مصرفی در طی زمان  خاک از شده بازیابی روغن در درصدهای ساعت بود. 6بیشترین درصد استخراج مربوط به زمان 

 .(P>0.05) تفاوت معنا داری وجود نداشت ساعت 6و 4، 2های

 

 ساعت 6و4، 2میزان استخراج روغن طي زمان های  – 1 جدول

 ساعت 6میزان استخراج روغن طی  ساعت4میزان استخراج روغن طی  ساعت 2میزان استخراج روغن طی 

63/24 88/24 43/25 

 

 اندیس پراکسید  -3-2
ساعت نشان  6و  4، 2از رنگبری و بعد از رنگبری و طی زمان های استخراج  اندیس پراکسید روغن ها را قبل 1نمودار شماره 

 6و4. اما زمان استخراج د در روغن آفتابگردان شدندیمی دهد. هر سه زمان استخراجی برای روغن موجب افزایش اندیس پراکس

ش اندیس پراکسید داشتند اما با توجه ساعت در بین زمان های استخراج روغن از خاک رنگبر مصرفی بیشترین تاثیر را در افزای

 6و  4ساعت و زمانهای استخراج  2در بین زمانهای استخراج، این بدان معنی است که بین زمان استخراج  (P<0.05)به 

ساعت اختالف معنی داری وجود دارد همچنین بین تمامی زمان های استخراج و روغن رنگبری شده نیز اختالف معنی داری 

 پس می توان گفت که زمان های استخراج مختلف تاثیرات متفاوتی را بر میزان افزایش اندیس پراکسید داشتند.وجود دارد. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


5 

 

 

 تغییرات اندیس پراکسید در روغن آفتابگردان قبل و بعد از رنگبری و زمان های استخراج مختلف -1شکل

 

 زمان پایداری -3-3
ساعت و قبل و بعد از رنگبری نشان می  6و  4، 2استخراج طی زمان های زمان پایداری روغن ها را تحت تاثیر  2نمودار شماره 

ساعت بود و بعد  03/6ساعت بود و روغن آفتابگردان بعد از رنگبری   83/5دهد. زمان پایداری روغن آفتابگردان قبل از رنگبری 

درصدی همراه بود. زمان  33اهشبوده که نسبت به روغن رنگبری با ک 01/4ساعت   2استخراج به وسیله سوکسله طی زمان 

درصدی همراه بوده و در آخر زمان پایداری روغن  37بود که با کاهش  76/3ساعت  4پایداری روغن استخراج شده طی 

 درصدی همراه بود. 44بود که با کاهش  39/3ساعت  6استخراج شده طی 

 

 

 گبری و زمان های استخراج مختلفتغییرات زمان پایداری در روغن آفتابگردان قبل و بعد از رن -2شکل
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 اندیس یدی  -3-4
ساعت نشان می  6و  4، 2اندیس یدی روغن ها را قبل از رنگبری و بعد از رنگبری و طی زمان های استخراج  2جدول شماره 

دهد. هر سه زمان استخراجی برای روغن به میزان نسبتا یکسانی موجب افزایش اندیس یدی  درروغن آفتابگردان 

می        (P>0.05)ساعت بیشترین تاثیر را در افزایش اندیس یدی داشت با توجه به  6. اما زمان استخراج (P>0.05)شدند

 .توان گفت که تاثیر زمان های استخراج مختلف بر شاخص اندیس یدی تفاوت قابل مالحظه ای نداشت

 

 و زمان های استخراج مختلف تغییرات اندیس یدی در روغن آفتابگردان قبل و بعد از رنگبری -2جدول

 میزان اندیس یدی نوع روغن

 61/129 روغن آفتابگردان قبل از رنگبری

 92/129 روغن آفتابگردان بعد از رنگبری

 48/130 ساعت 2روغن استخراج شده طی 

 12/131 ساعت 4روغن استخراج شده طی 

 78/131 ساعت 6روغن استخراج شده طی

 

 چرب های اسید گیری اندازه   -3-5

 ،اسید(C16:0) پالمیتیک اسید روغن های استخراجی شامل، در شده اندازه گیری چرب های اسید مهمترین

، اسید لینولنیک (C18:2)لینولئیک  ،اسید(C18:1)اولئیک  اسید ،(C18:1,T)، اسید االئیدیک (C18:0)استئاریک

(C18:3) ترکیب و درصد اسیدهای چرب روغن ها را قبل از رنگبری و بعد از رنگبری و طی  3جدول شماره در باشد که می

 ساعت نشان می دهد.  6و  4، 2زمان های استخراج 
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 روغن آفتابگردان قبل و بعد از رنگبری و زمان های استخراج مختلف چرب اسیدهای درصد و ترکیب -3جدول

 نوع اسید چرب
 نوع روغن

ساعت       روغن رنگبری شده          روغن قبل از  6ساعت      استخراج طی  4ساعت      استخراج طی 2استخراج طی 

 رنگبری

 اسید پالمیتیک

 اسید استئاریک

 اسید اولییک

 اسید لینولئیک

 اسیدلینولنیک

 اسید آراشیدیک

7287/7 9830/6    9998/6 9433/6 9342/6 

8553/3             7521/3   7555/3                             7686/3 7638/3 

8442/26                           5032/26 5408/26 7673/26                    7693/26 

2586/60    3606/61 4379/61      7681/61 7427/61 

1029/0 1261/0                       1311/0                               1533/0                     

1582/0 

1855/0   2081/0                       2122/0                               2381/0                     

2365/0                                                       

 
 

 بحث -4
 خاك رنگبر مصرفي از باقیمانده روغن استخراج -4-1

ساعت، بیشترین میزان راندمان را داشت و این میزان  6نشان می دهد استخراج طی زمان  1همان طور که جدول شماره 

 2ساعت و در آخر میزان راندمان استخراج مربوط به استخراج طی  4راندمان استخراج در مرتبه بعد توسط سوکسله طی زمان 

اما می توان گفت که زمان های مختلف استخراج در افزایش راندمان استخراج از  (P>0.05)ساعت می باشد و با توجه به 

 خاک رنگبر مصرفی تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند.

 

 اندیس پراکسید  -4-2

با نگرشی به نتایج اندیس پراکسید معلوم می گردد که میزان اندیس پراکسید در همه روغن های بررسی شده بعد از استخراج 

ساعت بیشترین اندیس پراکسید و بعد از آن مربوط  6توسط سوکسله از خاک رنگبر افزایش داشته است. استخراج طی زمان 

 سوکسله روش در استخراج زمان افزایشساعت می باشد.  2به استخراج طی  ساعت و در آخر مربوط 4به استخراج طی زمان 

 تأثیر تحت روغن که زمانی مدت شود، تر طوالنی استخراج زمان چه هر است. گردیده روغن در پراکسید اندیس افزایش سبب

 افزایش با شود. لذا می روغن  در پراکسید عدد افزایش و اکسایش تشدید باعث یابد حرارت می افزایش گیرد می قرار حرارت

 های روغن و شده رنگبری روغن پراکسید نتایج به دست آمده از اندیس مقایسه با یافت. افزایش پراکسید عدد استخراج زمان
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رنگبر و روغن قبل از رنگبری، به طور کلی می توان نتیجه گرفت که روغن استخراج شده از خاک رنگبر  خاک از شده استخراج

 .است بوده پایین تری نسبت به روغن رنگبری شده کیفیت باالتر و دارای اندیس پراکسیددارای 

 

 زمان پایداری -4-3

از مقایسه زمان پایداری در برابر اکسیداسیون در روغن های استخراج شده طی زمان های مختلف و روغن های قبل و بعد از 

بقیه بیشتر است و روغن قبل از رنگبری و روغن های استخراج رنگبری چنین بر می آید که پایداری در روغن رنگبری شده از

 سوکسله روش در استخراج زمان افزایش ساعت در مراتب بعدی قرار دارند. پس می توان نتیجه گرفت که با 6و  4،  2شده طی

پایداری اکسایشی روغن کاهش می یابد. در مطالعه ای دیگر، افزایش زمان پایداری روغن را به کاهش فسفولیپیدها، صابون،  

برخی فلزات، کارتنوئید، گزانتوفیل و کلروفیل نسبت دادند. با افزایش میزان اسید چرب آزاد، زمان پایداری روغن کاهش می 

 (Frega et al, 1999) اکسیدان اسیدهای چرب آزاد نسبت دادیابد که می توان آن را به خاصیت پر

 

 اندیس یدی  -4-4

ساعت بیشترین میزان اندیس یدی داشت و بعد  6نشان می دهد روغن استخراج شده طی زمان  2همان طور که جدول شماره 

ت و در آخر مربوط به ساع 2ساعت و بعد از روغن استخراج شده طی 4از آن این افزایش مربوط به روغن استخراج شده طی 

 روغن رنگبری شده می باشد 

 

 چرب های اسید گیری اندازه  -4-5

 که طور همان . است شده داده نشان 3شماره  جدول در آزمون مورد ی ها روغن چرب های اسید ترکیب آنالیز از حاصل نتایج

ساعت برابر  2شده طی زمان  استخراج روغن استئاریک( در +پالمتیک ) اشباع چرب اسیدهای مجموع شود، می مشاهده

ساعت برابر  6استخراج شده طی زمان   روغن در ،  6358/10ساعت برابر  4روغن استخراج شده طی زمان  در ،584/11

 اساس، این بر. است شده تعیین 7208/10 و در روغن رنگبری شده   708/10، در روغن قبل از رنگبری برابر 6519/10

 در است، دیگر روغن های از بیشتر ساعت 2روغن استخراج شده طی زمان  اشباع چرب هایاسید میزان که شود می مشخص

 نیز اولئیک اسید میزان لحاظ از. دارند زیادی تشابه لحاظ این از ساعت 6و  ساعت 4تحت استخراج  های روغن که حالی

اما میزان اسید اولئیک روغن استخراج ساعت مشاهده نمی شود  6و  4استخراج شده طی  روغن میان دو توجهی قابل تفاوت

 +لینولئیک اشباعی) غیر چند چرب های اسید لحاظ از همچنین ساعت از بقیه زمان های استخراج بیشتر است. 2شده طی 

  با افزایش مدت زمان استخراج با سوکسله تا حدودی افزایش یافته است. ( لینولنیک

 

 نتیجه گیری -5

از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که روغن های استخراجی طی زمان های مختلف دارای کیفیت پایین تری نسبت به 

روغن رنگبری شده هستند. اما در بین روغن های استخراج شده طی زمان های استخراجی مختلف، روغن استخراج شده طی 
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 غیر چند چرب های اسید میزان ازطرفی،. باشد می اشباع ربچ اسیدهای میزان بیشترین حاویساعت بدلیل اینکه  2زمان 

 همچنین، کمتر از بقیه زمان های استخراج بوده  ساعت از خاک رنگبر مصرفی 2روغن استخراج شده طی زمان  در اشباعی

 این اکسیداتیو پایداری تواند می مساله این که بود دیگر ی نه نمو دو از تر غنی )اولئیک( پایدار چرب اسید میزان نظر از روغن

و همچنین دارا بودن اندیس پراکسید پایین  کند استخراج شده طی زمان های مختلف توجیه دو نمونه روغن به نسبت را روغن

تری نسبت به روغن های زمان های استخراجی دیگر، دارای کیفیت بهتری بوده اما راندمان استخراج آن کمتر از بقیه زمان ها 

 بود.

 

 ریسپاسگزا -6

آزمایشگاه تحقیق و توسعه شرکت فرآورده های روغنی  کارشناسان و مدیریت محترم کارخانه جناب آقای مهندس رامشک از

 .نماییم می تشکرو قدردانی ایران)فریکو(،که در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند
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Abstract. Oil refining process involves degumming, Neutralization, 

decolorization, deodorization. In this study Crude Sunflower Oil bleached using 

acid-activated bleaching earth (bentonite). After removing the soil from oil 

using a filter, due to high soil adsorption, about 20 to 40 percent of the oil it 

stays. This is ruining a lot of oil. In this study, the extraction and characteristics 

of sunflower oil extracted from the bleach earth has been investigated.  
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