تكنولوجيا الزيوت والدهون
استخالص الزيوت والدهون
د.حممود عبد اجلليل روزن

إعداد البذور الزيتية لعملية االستخالص
 يراعى أن تكون التغريات احلادثة أثناء النقل أقل ما ميكن؛ حىت ال تتأثر خواص
الزيت الناتج منها.
 ويالحظ أن جودة الزيت املستخلص من البذور املستوردة تكون أقل من البذور
نظرا لطول الفرتة بني اجلمع واالستخالص.
احمللية؛ ً
تبعا جلودهتا ،وحتديد
 تؤخذ عينات من البذور عند وصول الشحنات لتصنيفها ً
سعرها حسب:
 جودة البذور ،ونسبة الزيت هبا.
 % للشوائب.
 % للرطوبة.

ختزين البذور داخل املصنع









تنظف البذور ابلتخلص من بقااي السيقان واألوراق؛ ألهنا تسبب سرعة تلف البذور مبا تنتجه من حرارة يف البذور املخزنة.
تزود األجهزة الناقلة مبغناطيسات كهرابئية للتلخص من قطع احلديد املوجودة يف البذور.
قد تضاف بعض القضبان اليت حتجز أي قطع حجرية كبرية.
قد تزود آالت التنظيف يف املصانع املتطورة بفرشاة ميكانيكة لتنظيف البذور من األتربة والعوالق األخرى.
وتزود خمازن البذور مبجففات هواء ساخن أثناء نقلها على السيور ،مث تربد البذور بعد ذلك بتيار ابرد.
الغرض األساسي من هذه العملية هو تقليل نسبة الرطوبة إىل املستوى املناسب للتخزين السليم حىت ال تسرع إبحداث
تغريات حيوية يف البذور ،وال تتيح يف نفس الوقت الفرصة لنمو الفطرايت اليت قد تنتج إنزميات حمللة لليبيدات.
فعاال يف هدم اإلنزميات املوجودة طبيعيًّا يف الزيت والقضاء على معظم امليكروابت.
استخدام احلرارة املباشرة يكون ًا
إال أنا هذه العملية حمفوفة ابملخاطر حيث إن معدل انتقال احلرارة خالل البذور يكون بطيئًا ،وهو ما يسبب عدم تثبيط
اإلنزميات واألحياء الدقيقة ابلصورة املطلوبة.

ختزين البذور
 وتستخدم – يف بعض الصوامع – مواد كيماوية ملنع تلف البذور الزيتية ،وتطبق بصورة
نظرا الرتفاع حمتواها من الرطوبة.
مكثفة مع بذور القطن ً
 ومن أمثلة هذه املواد :الربوبيلني جليكول ثنائي الربوبيوانت ،وثنائي كلورو ميثيل البنزين
حيث ختلط هذه املركبات بنسبة  % 0.3من وزن البذور وهي تعمل على تقليل احلرارة
الناجتة عن تنفس البذور وابلتايل تقلل التحلل اإلنزميي.
 وميكن استخدام املركبني مع بعضهما حيث يكون هلما فعل تكاملي وكالمها غري سام.
 وتصمم خمازن البذور الزيتية حبيث يكون هبا فتحات هتوية للتخلص من احلرارة الناجتة عن
تنفس البذور.

مجع الثمار الزيتية وختزينها



➢
➢
➢
➢
➢
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جتمع الثمار الزيتية مثل الزيتون عند الوصول إىل مرحلة النضج املثلى ،واليت تكون عندها كمية
الزيت وجودته أعلى ما ميكن.
وال يفضل مجع الثمار وتركها بدون عصر؛ حيث إنا ذلك يعطي الفرصة حلدوث التخمرات
ابلثمار ،ابإلضافة إىل نشاط األحياء الدقيقة املسببة لتحلل الزيت وتدهور صفاته.
وعند الضرورة لتخزين مثار الزيتون ميكن اتباع طريقة ما يلي:
ختزين الثمار يف خمازن ابردة يف طبقات ال يزيد ارتفاعها عن 25سم.
ختزين الثمار يف أقفاص بالستيك مثقبة تسمح بدخول وخروج اهلواء.
حفظ الثمار يف حملول ملحي  %3ملدة قصرية.
حفظ الثمار يف محض السرتيك بنسبة  %0.03مع حملول ملحي ملدة قصرية.
حفظ الثمار يف حملول ميتابيسلفيت بنسبة  %2ملدة قصرية.
حفظ الثمار يف تنكات مقفولة هبا غاز خامل ملدة قصرية.

ختزين املواد الدهنية احليوانية
 ال ختزن املواد الدهنية احليوانية ملدة طويلة كالبذور الزيتية.
 فبعد احلصول على األنسجة الدهنية ميكن تربيدها إىل درجات حرارة
التربيد لتقليل النشاط اإلنزميي.
 ويالحظ أن األمحاض الدهنية احلرة املنفردة خالل ختزين األنسجة
الدهنية تزيد مبقدار حوايل أربعة أضعاف عند ختزينها على درجة حرارة
 74 – 72ف مقارنة بتخزينها عند  40ف ملدة أربعة أايم.


استخالص الزيوت والدهون
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تنقسم الطرق املستخدمة يف االستخالص إىل ثالث طرق رئيسة:
أساسا مع البذور الزيتية.
طريقة االستخالص ابملذيبات الكيميائية ( طرق كيميائية ) ،وتستخدم ًا
طريقة العصر امليكانيكي لعصر الثمار الزيتية ( طريقة ميكانيكية).
طريقة الصهر أو السلي الستخالص الدهون احليوانية ( طرق حرارية).
وبغض النظر عن طبيعة الطريقة املستخدمة يف استخالص املواد الدهنية فالبد أن حُتقق
االعتبارات اآلتية حىت ميكن اعتمادها كطريقة انجحة:
احلصول على أكرب كمية من الزيت ابلطرق االقتصادية املمكنة .وهذا يعىن أن يك اون متبقي الزيت
يف الكسب أقل ما ميكن وأن يكون فاقد الزيت أثناء التشغيل أقل ما ميكن.
احلصول على زيت جيد املواصفات ،خالا بقدر اإلمكان من الشوائب غري املرغوبة.
إنتاج كسب مرتفع القيمة.
حتقيق األمن الصناعي بال خماطر.

أوال :استخالص الزيت من البذور الزيتية
ً
 )1( التنظيف.
 )2( فصل القصرة :يفضل فصل القصرة من البذور قبل االستخالص؛ علل.
 ألن نسبة الزيت يف القصرة تبلغ على أقصى تقدير  ، %0.1يف حني أن
وجودها يعيق عملية االستخالص ويقلل من الزيت الناتج.
 )3( تكسري البذور :علل.
 تؤدي عملية جتزئة البذور إىل سهولة استخالص الزيت وزايدة الناتج منه.












أوال :استخالص الزيت من البذور الزيتية
ً

( )4طبخ البذور الزيتية :علل.
جتميع بروتينات البذرة وزايدة حجم نقط الزيت ،كما أن جتمع الربوتينات يساعد على زايدة نفاذية اجلدر اخللوية وابلتايل
زايدة انسياب الزيت أثناء العصر أو املعاملة ابملذيب.
تقليل جتاذب الزيت للسطوح الصلبة يف البذرة ،فيكون حمتوى الزيت الناتج من الشوائب غري املرغوبة أقل ما ميكن.
قتل األحياء الدقيقة.
زايدة انسياب الزيت نتيجة الرتفاع درجة احلرارة.
اجعا
يؤثر ماء الطبخ على مدى التجاذب بني البذرة والزيت ،فبالذور اجلافة ال ميكن عصرها بكفاءة .اوقد يكون ذلك ر ً
إىل أن عملية الطبخ تنتج طبقة رقيقة من املاء املمتص على سطح البذرة ،هذه الطبقة حتل حمل الزيت .كما يعتقد أن
وجود املاء جيعل سطح البذرة غري حمب للزيت.
يقلل من نسبة الفوسفاتيدات يف الزيت –ومعلوم أن وجود الشوائب الفوسفاتيدية يؤدي إىل فقد زيت أكرب خالل
فضال عن كونه مادة سامة – يسبب وجود رواسب صلبة بعد التكرير.
التكرير ،كما أن وجود اجلوسيبول – ًا
فضال عن كونه خاليا من
الكسب الناتج من الزيت املعامل معاملة حرارية معتدلة حيتوي بروتينات ذات هضمية أعلىً ،ا
الشوائب الضارة غري املرغوبة .هضمية بروتينات فول الصواي ازدادت مبقدار  %3وقيمتها احليوية مبقدار  %12عند
طبخها .إال أن الطبخ قد يؤدي لفقد بعض العناصر املهمة غري الثابتة وخباصة إذا كانت املعاملة احلرارية عالية.

أوال :استخالص الزيت من البذور الزيتية
ً











يتوقف احلصول على أكرب قدر من الزيت على عدة عوامل منها:
مدى التجاذب بني الزيت واملواد الصلبة يف البذور.
الرتكيب الكيماوي للبذور.
نسبة الرطوبة.
طريقة الطبخ.
تسارع الضغط خالل العصر.
احلد األعلى للضغط املستخدم.
درجة حرارة الزيت ولزوجته.
واالستخالص املستمر يقلل من تكاليف العمل ويوفر احلاجة إىل القماش اويف الغالب
يكون الزيت الناتج منه أعلى من الناتج يف حالة املكابس اهليدروليكية املتقطعة.

االستخالص ابملذيبات
شيوعا الستخالص الزيت من
 يعد االستخالص ابملذيبات هو الطريقة األكثر
ً
نظرا لكفاءته املرتفعة واليت تعين زايدة احملصول الناتج من
البذور الزيتية ً
االستخالص وجودة الزيت املستخلص.
 وإذا كانت رقائق البذور سوف يتم استخالص الزيت منها بواسطة املذيبات
فيكتفى يف هذه احلالة بضغطها ابستخدام ضاغط حلزوين عند 2كجم/مم،2
والناتج بعد الضغط يعامل ابملذيبات ،عن طريق خاصية التخلل أو االنتشار حيث
تغمر الرقائق يف املذيبات.
 ويف هذه احلالة يكون املتبقي من الزيت يف حدود من  .% 1 – 0.5ويف البذور
احملتواة نسبة منخفضة من الزيت قد ال يكون من الضروري كبسها.

االستخالص ابملذيبات












ومن مميزات طريقة االستخالص ابملذيبات:
احملصول املرتفع من الزيت.
احلصول على كسب جيد مل تدنرت بروتيناته.
سهولة التشغيل ،حيث إن كل الطريقة تتم بصورة آلية.
ميكن استخدامها يف احلصول على املتبقي من الدهن يف األنسجة احليوانية بعد عملية الصهر اجلاف.
ومن عيوب هذه الطريقة:
ارتفاع تكاليف إقامة وحدات التشغيل.
ال ميكن استخدامها الستخالص الزيت مع مجيع البذور.
خطورة وجود بقااي املذيبات يف املادة الغذائية.
خطورة التعامل مع املذيبات يف املصانع.

االستخالص ابستخدام املوائع فوق احلرجة
 تعتمد فكرة استخدام السوائل فوق احلرجة لالستخالص على قدرة السوائل على
اإلذابة عند درجات حرارة وضغط أعلى من القيم احلرجة.
 ومعلوم أنا السوائل عند مستوى أعلى من احلد احلرج تظهر خواص فيزيوكيماوية
متثل حالة وسط بني بني السوائل والغازات.
 تلك اخلواص حتسن من مقدرة السوائل على العمل كمذيبات لالستخالص.

االستخالص ابستخدام املوائع فوق احلرجة

االستخالص ابستخدام املوائع فوق احلرجة
Comparison of Gases, Supercritical Fluids and
Liquids
Density
Viscosity
Diffusivity
(kg/m3)
(µPa∙s)
(mm²/s)

Gases

1

10

1-10

Supercritical
Fluids

100-1000

50-100

0.01-0.1

Liquids

1000

500-1000

0.001

االستخالص ابستخدام املوائع فوق احلرجة








وميكن تلخيص فوائد هذا التكنيك مقارنة بنظام استخدام اهلكسان فيما أييت:
تكاليف املذيبات أقل ،والفاقد خالل إعادة التدوير واالستخدام أقل.
مشتقات البرتول تعتمد على توفر البرتول نفسه عكس اثين أكسيد الكربون فهو متوفر
ابستمرار.
اخنفاض تكاليف الطاقة ،حيث يستهلك نصف الطاقة املستهلكة يف تقطري وتنقية
املذيبات البرتولية.
اخنفاض تكاليف املعامالت :الزيت املستخلص هبذه الطريقة يكافئ يف جودته الزيت
الذي أجري له إزالة الصموغ ،كما أن نسبة األمحاض الدهنية املنفردة أقل.
اثين أكسيد الكربون غري سام وخامل عكس اهلكسان.

استخالص الزيوت النباتية

اثنيًا :استخالص الدهن احليواين









ُتضري الدهن احليواين لالستخالص
تشذب القطع احليوانية بعناية ،مث تغسل قبل وضعها يف جهاز االستخالص ،وقد ال تشذب الدهون عند
اتباع طريقة السلي ابلبخار،
وعادة يتم تدريج قطع الدهن يف املصانع الكبرية لتستخلص كل درجة على حدة إذ إن الدهن املالصق للعظم
حيتاج إىل فرتات طويلة الستخالصه.
ويتم تقطيع القطع الدهنية إىل أجزاء صغرية من  0.5إىل 1بوصة لسهولة استخالص الدهن منها سواء
بطريقة الصهر اجلافة أو طريقة الصهر ابلبخار واالستخالص الرطب حتت ضغط يؤدي إىل حتلل العظام.
وحتتاج قطع الدهن الناجتة من جسم احلوت إىل هرس بني أسطوانتني لكل منهما سطح متعرج لتطريتها وتقليل
وقت االستخالص.
املعامالت احلرارية
حتتوي األنسجة الدهنية احليوانية اخلالية من اللحم والعظام على  % 90 – 70دهن ،ويكون املاء واألنسجة
الضامة اجلزء الباقي  .واملتبقي بعد االستخالص عبارة عن بروتني مركز يستخدم كعلف للحيواانت.

اثنيًا :استخالص الدهن احليواين









الصهر اجلاف:
يتم الصهر اجلاف بوضع الدهن اجملزأ يف حلل مفتوحة ،ذات جدار مزدوج وتسخن ابلبخار وهبا
مقلبات بدون إضافة ماء ويستمر يف التسخني والتقليب إىل أن تصل درجة احلرارة إىل -220
 230ف وترتسب األنسجة الضامة إىل قاع احللة ،ويسحب الدهن املنصهر من على السطح.
والدهن املستخلص هبذه الطريقة له طعم مطبوخ يفضله بعض املستهلكني.
وهي طريقة بطيئة وغري عملية لذلك تستخدم اآلن احللل املغلقة مع إجياد فراغ خالل الطبخ
لتسهيل إزالة الرطوبة إلنتاج دهن متعادل يف الطعم تكون نسبة األمحاض الدهنية املنفردة به
منخفضة جدا.
والدهن املستخلص ابلطريقة البطيئة حيتوي على نسبة قليلة من األمحاض الدهنية املنفردة إذا كان
مصدره مادة دهنية طازجة إذا قورن ابلدهن املستخلص ابلبخار ألنه ال يتعرض للتحلل املائي الذي
يسببه وجود البخار واملاء على درجات احلرارة املرتفعة.

اثنيًا :استخالص الدهن احليواين










الصهر الرطب:
يتم على درجات احلرارة املنخفضة حىت نصل إىل درجة غليان املاء يف حلة االستخالص.
أيضا على درجات حرارة مرتفعة يف أوعية حمكمة حتت ضغط  60 – 40رطل خبار.
وقد يتم ً
جهاز االستخالص عبارة عن حلة مفتوحة ذات جدار مزدوج تسخن ابلبخار وهبا مقلب ويوضع الدهن واملاء يف
احللة مث ترفع درجة حرارة املخلوط ببطء فريتفع الدهن إىل سطح املاء مث يضاف  1.5إىل  % 2.5ملح إلحداث
ترويق مث يسحب الدهن بعد ذلك.
قليال.
وميكن احلصول على دهن ذي طعم ممتاز ابستخدام درجة حرارة أعلى من انصهاره ًا
رفع درجة احلرارة يزيد من عائد االستخالص إال أنه يؤثر على صفات الدهن املستخلص وخباصة الرائحة لذلك فإن
املنتج الذي يرغب يف احلصول على أكرب عائد ممكن يتغلب على اخنفاض جودته ابستخدام عملية إزالة الرائحة.
وحيدث بعض التحلل املائي من الدهن املوجود يف املادة اخلام عند استخدام طريقة االستخالص ابلبخار ومن النار
أن تزيد نسبة األمحاض الدهنية املنفردة يف دهن اخلنزير املستخلص ابلبخار عن  %0.35وتتوقف احلموضة النهائية
على مدة االستخالص ودرجة احلرارة ،كما تتوقف على جودة الدهن قبل االستخالص ومدة ختزينه.

اثنيًا :استخالص الدهن احليواين

 االستخالص ابهلضم
 يتم استخالص الدهن إبضافة مواد كيماوية (أمحاض وقلوايت) أو
إنزميات للمساعدة على انفصال الدهن بعد حتلل وإذابة األنسجة
الضامة.
 وميكن استخدام هذه الطريقة خاصة عند استخالص الزيت من كبد
األمساك على البارد حىت ال يضطر الستخدام احلرارة واليت من شأهنا
هدم الفيتامينات املوجودة يف الزيت.

اثلثًا :استخالص الزيت من الثمار الزيتية
 مثار النخيل:
 ابلنسبة لثمار النخيل حيدث هلا تعقيم يف البداية على درجة حرارة حوايل  130م
أيضا إىل تثبيط
هبدف فك الثمار من السباطة أو العنقود ،وهذه املعاملة تؤدي ً
اإلنزميات احملللة غري املرغوبة.
 بعد ذلك يتم تكسريها بواسطة جهاز معني يعرف ابسم اهلاضم والذي يؤدي إىل إنتاج
سائل ( زيت  /ماء ) ابإلضافة إىل أجزاء صلبة رطبة ،يتم فصلها يف ضاغط حلزوين.
 وحيدث حترر للزيت من املاء عن طريق الطرد املركزي ،مث التجفيف حتت تفريغ
للتخلص من بقااي املاء.

اثلثًا :استخالص الزيت من الثمار الزيتية









الزيتون ،ويستخلص وف ًقا للخطوات اآلتية:
األوراق فوصوله للزيت فيما
تبدأ إبزالة األوراق اليت يسبب وجودها الطعم املر ،وإزالة الكلوروفيل املوجود يف ا
بعد جيعله عرضة للتدهور عن طريق أكسدة الكلوروفيل يف الضوء مما يؤدي لتدهور لون الزيت.
تستخدم رشاشات ماء للتنظيف والغسيل.
مث يلي ذلك خطوة اجلرش عن طريق أسطواانت ذات نتوءات ،وهتدف خطوة اجلرش إىل املساعدة يف
زايدة خروج الزيت من الثمار عن طريق متزيق خالايها.
اخللط والتقليب ،وهي من أهم اخلطوات اليت تساعد يف جتميع نقط الزيت الصغرية يف قطرات كبرية مما
يسهل فصل الزيت عن املاء ،وجترى هذه اخلطوة يف أواين مزودة جبدران مزدوجة لتدفئة الزيت إىل  30م
لتسهيل خروجه ،ويراعى أال ترتفع درجة احلرارة عن ذلك حىت ال يفقد الزيت نكهته املميزة ،وتستغرق
هذه املرحلة حوايل  30-20دقيقة ،قد تصل إىل  60دقيقة يف حاالت خاصة.
فصل الزيت ويالحظ أن عجينة الزيتون حتتوي على ماء وزيت زيتون وقطع نوى ذات حجم صغري
وأنسجة الزيتون احملروشة ،وعن طريق عمليات الكبس ابملطابس اهليدروليكية ،والطرد املركزي يتم احلصول
على زيت الزيتون من تلك املكوانت.

زيت الزيتون

