
تکنولوژی روغن های خوراکی

ابراهیمیخانم



پنبهتخمروغن

از%90ازبیشپالمتیکواولئیکلینولئیک،اسیدهایدلیلبهروغناین

.گیردمیرارقلینولئیک-اولئیکگروهدردهندمیتشکیلراآنچرباسیدهای

اشباع)SSLگلیسریدتریروغنایندهندهتشکیلگلیسریدهایتریبیندر

%22ازبیشکهباشدمیغالبگلیسریدتری(لینولئیک-لنیولئیک-شده

.دهدمیتشکیلراگلیسریدتریهایمولکول



پنبهتخمروغنغیرگلیسریدیترکیبات

هکاستغیرگلیسریدیمواداززیادیانواعدارایخامپنبهتخمروغن

-میروغنایندرخاصبویوشدیدقرمز-ایقهوهرنگآورندهبوجود

ووزرافیتایمالحظهقابلمقداردانهپنبهخامروغندرهمچنین.باشند

خاموغنرایندرمهمغیرگلیسریدیترکیباتازبرخی.داردوجودپنتوزان

:ازعبارتند

گوسیپول

هاتوکوفرول

فسفولیپیدها



گوسیپول

هاتوکوفرول

دهافسفولیپی

تخمدرموجودسمیترینوئیدیترکیبیکمادهاین•
هدانفراوریحیندراینازمقداریکهباشدمیپنبه

دانهمغزپروتئینقسمتبهرطوبتوحرارتتأثیرتحت
دشومیشدهجداروغنواردآنبقیهوشودمیمتصل

وغنردرتیرهایقهوهتاقرمزشدیدرنگیکایجادکه
طوربهیقلیایتصفیهتوسطترکیباین.کندمیخام

تربیشکهگفتبایدشود،میجداخامروغنازکامل
باقیماندهازپنبهتخمروغندرموجودقرمزرنگ

-میورینگوسیپورپخصوصبهآنمشتقاتوگوسیپول

.باشد

حدوددرخامپنبهتخمروغنهاتوکوفرول•
1000ppmیکتاتصفیههنگامدروبوده

وببیمرحله.برودبینازاستممکنآنسوم
.کندمیخارجروغنازراهاتوکوفرولکردن

.  فسفاتید هستند% 7/0-%9/0های خام دارای روغن•
ر آب این ترکیبات به دلیل این که تاحدی در روغن و د

ها ندهتوانند به صورت امولسیون کنمحلول هستند می
-وکوفرولاین ترکیبات سبب تقویت عمل ت. عمل نمایند

هایها در جلوگیری از اکسیداسیون خودبخودی روغن
خم نباتی شده و این اثر تا حدی عامل پایداری روغن ت

.پنبه پنبه خام در مقابل اکسیداسیون است



:هالفنواکنش

اسیدرنظیپنبهتخمروغندرموجودسیکلوپروپنوئیداسیدهای

دربنکرسولفیددیهایمحلولدرموجودگوگردبااسترکولیک
.ودشمیایجادآلبالوییقرمزرنگودادهواکنش(50:50)الکلامیل
اسحسبسیارپنبهتخمروغنوجوددادننشانبرایآزمایشاین

.باشدمی



:سویاروغن

نای.داردجهاندرنباتیهایروغنتولیددرراسهمباالتریروغناین
باتترکیوبودهمایعصورتبهحرارتیوسیعنسبتاًمحدودهدرروغن

لینولنیکاسید(%7-8)زیادنسبتاًمقداروجود.استزیادآنغیراشباع
بویوطعمبرگشتدادهکاهشرااکسیداسیونمقابلدرروغنپایداری

در.دهندمینسبتهالینولناتبهرابوکردنبیوتصفیهازپسروغن
زیادویاسروغندرنیزفسفاتیدهامقدارنباتیهایروغنسایربامقایسه

ارجخروغنازتصفیهوگیریصمغتوسطبایدکه(%2حدوددر)است

.شود



:هاترکوفرول

خواصدارایآنها.استموجودسویاروغندرترکوفرولنوعهفتحداقل

وفرولتوکدلتاگاما،آلفا،.هستندمختلفهایشدتبااکسیدانیضد
مادهیکعنوانبهتوکوفرولدلتاوداشتهراEویتامینفعالیتباالترین

.کندمیعملبهتراکسیداسیونضد



آفتابگردانروغن

والتمحصساالد،هایسسدراستفادهبرایراآنکهآفتابگردانروغنهایویژگی
:ازعبارتنداستکردهمناسبکردنسرخوطباخینانوایی،

رنگ. روغناینمطلوبطعموشفافروشن،زرد1

نقطه. -روغنسایرازباالتر)بودهسانتیگراددرجه2/232حدوددرروغنایندود2

ردنکسرخدرکاربردبرایروغناینمحاسنازدیگریکیاینو(مشابههای
بیندرآلفاتئکوفرولمقدارباالتریندارایآفتابگردانروغن.استغذاییمواد

.استمعمولخوراکیهایروغن

چرباسیدهای%85واشباعچرباسیدهای%15حدوددرآفتابگردانروغن

یکدارایچرباسیدهایشاملآنغیراشباعچرباسیدهای.باشدمیغیراشباع
غیراشباعوندپیچنددارایچرباسیدازباالییدرصدو(اسیداولئیک)غیراشباعپیوند

.است(لینولئیک)



:زیتونروغن

انسانفمصرقابلعملکردیهیچبدونوطبیعیحالتبهبکرزیتونروغن

ترکیبناسکوالوندارندوجودزیتونروغندراساساًفسفولیپیدها.باشدمی

روغندرآنمقدارکهبودهزیتونروغندرموجودهایهیدروکربناصلی

غالبسیتوسترول-βازروغناین.استنباتیهایروغنسایرازبیشزیتون

.استشدهتشکیل



:پالمروغن

غیراشباعآن%50حدوددرواشباعپالمروغندرموجودچرباسیدهایاز%50حدوددر

هایروغنسایربیندر(%48حدود)پالمتیکاسیدمیزانبیشتریندارایروغناینواست
سایربیندر(0/05-0/2)کاروتنوئیدهامیزانباالتریندارایپالمروغن.باشدمیخوراکی

دریباتترکاینوجودهستندکاروتنβوαشکلبهعموماً کهباشدمیخوراکیهایروغن
ازقبلیرازنمایدمیمحافظتاکسیداسیونمقابلدرراروغنکهرسدمینظربهپالمروغن
بههانلاتوکوتریوهاتوکوفرولدارایخامپالمروغن.شودمیاکسیدهکلیسریدهاتری

آلفاراترکیباتایناعظمقسمتکهاست1000ppm-600حدوددرمقداری
تحتپالمروغن.دهندمیتشکیل(%43/7)هاانلگاماتوکوتریو(%21/5)هاتوکوفرول

.شودداج(اولئین)مایعو(استئارین)جامدجزءدوبهتواندمیحرارتیشدهکنترلشرایط
خوبیچربیباشد22-%25برابرسانتیگراددرجه20درآنجامدچربیمقدارکهپالمروغن

.هاستشورتنیگکردنفرمولهبرای



ویککدرآنکاربردکههواستنگهداریهاشورتنینگمهماعمالازیکی
-میمحصولحجمافزایشومتخلخلساختمانسببنانواییمحصوالت

.شودمینانواییمختلفمحصوالتتردیسببهمچنینشورتنینگ.شود
اولئینمپالفر،درطبخبرایوشیرینینانایخامههایپرکنندهتولیددر

وخلوطمکرهباتوانمیراپالمروغن.استچربیترینمناسبشدهاستری
پالم.بردبکاربیسکوئیتتولیددروافزودهاستیلدیاسانسآنبهیا

مخلوطبرایجامدجزءعنوانبهاستئارینپالمومایعجزعنوانبهاولئین
رایبچربیعنوانبهصنعتدرپالمروغن.استمناسبمارگارینچربی
،نشدهایجادفضادربدبویزیراداردزیادیمصرفعمیقکردنسرخ

صمغشکیلتونشدهپلیمریزهداشته،اکسیداسیونمقابلدرخوبیپایداری

.دهدنمی



پالمهستهروغن

وباشدمیلوریکاسیدگروهجزءاسیدلوریک%41-55حدودداشتنباروغناین
درهمچنینوقنادیکرهومارگاریننظیرغذاییمحصوالتدرآنعمدهمصرف

.استسازیصابون



کنجدروغن

غیراشباعآنچرباسیدهای%80وبودهشوندهخشکنیمهوچندغیراشباعیروغنیککنجدروغن
اسید.دارندوجودمساویمقداربهتقریباًوبودهاصلیچرباسیدهایلینولئیکولولئیکاسید.است
ازکمترقدارمبهکهاستاستئاریکاسیدوپالمتیکاسیداساساًکنجدروغنشدهاشباعچربهای

سریدهایگلیتریمخلوطنوعازروغناینگلیسریدهای.دهدمیتشکیلراچرباسیدهایکل20%
غیراشباعیسهیشتربکنجدروغنگلیسریدهایبنابراینوبودهاولئودی-لینولئوولینولئودی-اولئو

نباتیهایروغنبیندر.داردوجودغیراشباعییکگلیسریدهایکمیمقداروبودهدوغیراشباعیو
دلیلبهمولغیرمعپایداریاینوبودهاکسیداسیونمقابلدرروغنپایدارترینکنجد،روغنمصرفی،

درذاتیورطبهکهباشدمیسزامولوسزامولینسزامین،نظیرفنولیاکسیداسیونضدموادوجود
وعطروداردکمبودAویتامیننظرازولیبودهغنیEویتامیننظرازروغناین.دارندوجودروغن
زینپیرااستیلومستقیمزنجیرهدارایکربنی9تا5الدئیدهایوجوددلیلبهروغنایندلپذیربوی

.باشدمی

مختصرطوربهیاونداشتهکردنزمستانهبهنیازکهاستطبیعیساالدروغنیککنجدروغن

بهکردنیهتصفبدونومستقیماًتواندمیکهاستنباتیروغنچندینازیکی.شودمیزمستانه
.برسدمصرف



ذرتروغن

خوبیلیخپایداریکهباشدمیلینولئیک-اولئیکاسیدگروهجزءذرتروغن
نظیرآندرموجودطبیعیاکسیداسیونضدموادزیادمقداردلیلبهروغناین

وغنرازپسذرتروغنهاتوکوفرولنظراز.هاستتوکوفرولوفرولیکاسید
نروغدرموجودافالتوکسیناززیادیمقدار.داردقراردوممقامدرگندمجوانه

یاییقلتصفیهمعمولعملتوسطشدهاستخراجآلودههایجوانهازکهذرتخام
امراض،هرز،هایعلفکنترل.شودمیخارجروغنازکردنرنگبیسپسو

.دهندمیتشکیلراذرتکشتهایبرنامهازمهمیبخشآفاتوحشرات
شیمیاییمواداینازکمیمقداردارایاستممکنخامذرتروغنبنابراین

کندخارجروغنازراهاکشحشرهبقایایتواندمیبوکردنبیعمل.باشد
.ندارنداملکتأثیرموردایندرکردنرنگبیوقلیاییتصفیهعملکهدرحالی



زمینیبادامروغن

اسیدوکلینولئیواولئیکغیراشباعچرباسیدهایازغنیمنبعروغناین

اینکهازقبلواستزمینیبادامروغنخاصترکیب(C2:O)اراشیدیک
عیینت.شودمشخصکروماتوگرافیگازتوسطروغنچرباسیدهایترکیب

مورد(لیهبآزمایش)روغناینشناساییاصلیآزمونعنوانبهاراشیدیکاسید
وبودهغذاییمصارفدرزمینیبادامروغناصلیمصرف.استبودهاستفاده

واهمارگارین،(شورتنیگ)صافهیدروژنه،نباتیهایروغنتولیدبرای
.رسدمیمصرفبهکردنسرخوطباخیبرایهمچنینمایونز،

شرایطدارایشودمیجامدسانتیگراددرجه3تاصفردرچونروغناین
صفریخحمامدربایدساالدروغن).باشدنمیساالدروغنبرایشدهتعریف
.(بماندباقیشفافساعت5/5ازپسدرجه



نارگیلروغن

درلیاصچرباسیدکهباشدمیلوریکهایروغندستهازنارگیلروغن
%90ازبیش.است(C12:O)لوریکاسیدهاچربیازدستهاینترکیب

ونپاییروغناینیدیعددوبودهاشباعنارگیلروغنچرباسیدهای

اسیدهای%15ازبیشنارگیلروغنچون.باشدمی12تا7حدوددر
C6،C8،C10زنجیرهباچرباسیدهایازخوبیمنبعروغناین.دارد

.باشدمیمتوسط



گلرنگروغن

یداسمقدار.استرنگطالییتاکمرنگزردمعمولیگلرنگروغن

نباتیهایروغنتمامازبیشترگلرنگروغن(%75حدود)لینولئیک

داسیفقدانولینولئیکاسیدزیادمقدار.استتجارتدرموجود

یکنوانعبهاولدرجهدرگلرنگروغنکهاستشدهسببلینولنیک

زردزمانمرورباشدهایجادپوششکهشوندهخشکسریعروغن

رکیباتتمقدارباالترینباخوراکیروغنیکعنوانبهاخیراً وشودنمی

.گیردقرارتوجهموردغیراشباع



کشیروغنبرایکشیروغنهایدانهسازیآماده

کردنتمیز(الف

حالدرهایقرقرهتوسطهابرگوهاساقهوخاشاکوخار

آهنربایتوسطآهنلرزشی،هایالکتوسطخاکوشنچرخش،

موادوگیریسنگقسمتتوسطهاکلوخهوهاسنگمغناطیسی،

.شوندمیجداهوامکشتوسطتروزنکم



:پوستهاکردنجداوگیریپوست(ب

:ازعبارتندهادانهازگیریپوستدالیل

ودکنجذبرادانهمغزروغناستممکنهادانهفشردناثردرپوسته-1
.شودباعثراکشیروغنآفت

.شودمیکشیروغنهایدستگاهظرفیتآمدنپایینباعثپوستهوجود-2



نظیرطمتوساندازهباروغنیهایدانهبرایگیرپوستهایدستگاهانواع
:ازعبارتندزمینیباداموآفتابگردانپنبه،تخم

پوست) Bar)ایمیلهگیرهای1 Hullers):ایگردندهقسمتدارایدستگاهاین
کاردایهمیلهتعدادیآنبیرونیسطوحرویبروبودهشکلایاستوانهکهاست
دیگریایاستوانهداخلدرقسمتاین.اندگرفتهقرارطولبهبرجستهطوربهمانند

درروغنیهایدانهوقتی.چرخدمیاست،مشابههایمیلهدارایآنمقعرسطحکه
.شودمیشکستهآنهاپوستگیرندمیقرارهمروبرویبرشلبهدوبین

پوست) Disk)ایصفحهگیرهای2 Hullers):استصفحهدوشاملدستگاهاین
یگریدوثابتصفحهدوازیکیواندگرفتهقرارعمودیطوربهوهممقابلدرکه

جودوصفحهدوسطحدرشعاعیطوربهکهشیارهایی.استچرخشیحرکتدارای

وسطتوشدهتغذیهصفحهدومرکزبههادانه.دهدمیانجامراپوستبرشکاردارد
بهابتاصوفشاراثردروشدهراندهصفحاتپیرامونطرفبهمرکزازگریزنیروی

.شوندمیخارجدستگاهازوشدهشکستهصفحات



روغنیهایدانهکردنخرد(ج

صورتبهمخصوصهایغلطکازعبورباروغنیهایدانهعملدر

روغنمحتویهایسلولترتیببدیتوآورندمیدر(Flack)پولک

روغنیآسانبهروغنکشیفرآینددروباقیماندهشدنشکستهبدون

اقلحدکنخرددستگاهازخروجازپسهاپولکقطر.شودمیاستخراج

0/005 inchباشدمی.



:هادانهکنخرددستگاه

5شاملرودمیبکارروغنیهایدانهخردکردنبرایکهدستگاهی
متقسازهادانه.استگرفتهقراریکدیگررویکهباشدمیغلطک
نبیازتدریجاًوشودمیوارددومواولغلطکبینودستگاهباالی
پایینازهاغلطکبینازعبورمرحله4ازپسوگذشتههاغلطکتمام

وزنهاغلطکازیکهر.شودمیخارجپولکصورتبهدستگاه
همهازنیپائیغلطکقطربنابراین)کندمیتحملرافوقانیهایغلطک
شارفبرابردرهرباردانهاجزاءترتیببدینو(استبیشترهاغلطک

لطکغمعموالً.گیردمیقرارهاغلطکبینازعبورمسیردربیشتری
ودپائینورودبمحضراورودیهایدانهتاباشدمیدارموجباالیی
وهپنبتخمخردکردنبرایدستگاهاینمعمولنوع.دهدقرارغلطک

.رودمیکاربهزمینیبادام



:روغنیهایدانهپختنیاحرارتیعمل(د

یاپختراپرسازمشابهموادوروغنیهایدانهگرماییفرآیند

Cookingدادهحرارتشدهخردروغنیهایدانهچنانچه.نامندمی

خواهدافزایشضایعاتنتیجهدروشدهکاستهآنهاروغنمیزانازنشود

وهکنجالروغنمیزانکاهشسببحرارت،ازاستفادهمقابلدریافت

.شودمیکشیروغنراندمانافزایشبالطبع



:ازعبارتندحرارتیپروسهاعمالعمدهعللکلیطوربه

روغن) شدنواگولهکیاانعقادسببحرارتوهستندامولسیونحالتبهپروتئینیموادباهاچربییاها1
بهترعبورتقابلی)گرددمیترسادهروغنخروجوشکندمیامولسیونلحاظبدین.شودمیهاپروتئین

.(سلولیدیوارهاز

حرارت) .شودمیآنهاروانیحالتافزایشدرنتیجهوهاچربیوهاروغنویسکوزیتهکاهشباعث2

برخی) نیزشوندمیاگلیسیریدهتریهیدرولیزسببکههاآنزیمازبعضیحتیوایتغذیهضدعواملاز3
.روندمیبینازروندایندر

کاهش) هادانهمیکروبیبار4

بهبود) شدهخردهایدانهپالستیسیته5

تنظیم) مترکرطوبتمیزانچههر.گیردمیصورتبهتررطوبتحضوردردانهازروغنخروج:رطوبت6
منجرهاسفلسطحدرآبقرارگرفتنزیراشودمیمواجهبیشتریکاهشبانیزروغناستحصالباشد

میایغذیهتضدعواملبیشترچههررفتنبینازباعثرطوبتاینبرعالوه.گرددمیهاچربیگریزبه
.شود

با) بزرگیبتاًنسقطراتصورتبهوکردهحاصلتجمعسهولتبهروغنکوچکبسیارقطراتدانه،پخت7

.گردندمیخارجدانهازبراحتیدرنتیجهوآینددرمی



روغنیهایدانهپختنهایدستگاه

Stack)عمودیایاستوانهپختهایدیگروغنیهایدانهپختنبرایمعمولهایدستگاه

Cookers)افقییا(Conditioner)ومرطوبپختنمرحلهدوشاملپختنفرآیند.است
دودکش)عمودیهایدستگاهدر.است(%3حدوددررطوبتیتا)کردنخشکسپس

وبودهنپختبرایفقطافقیهایدستگاه.شوندمیخشکوپختهمخزنیکدرهادانه(مانند
(ختپستون)پختعمودیدستگاه.شودمیانجامایجداگانهافقیتانکدرکردنخشک

قرارهمرویکهاستبستهفوالدیایاستوانههایدیگازتایی8تا4ردیفیکشامل
خاربتوسطوبودهجدارهدو(بدنهدرگاهییا)تهقسمتدردیگهرکردنگرمبرای.دارند

ارقردیگتهبهنزدیککههستندپاروییهایهمزنبهمجهزهادیگاین.شودمیگرم
حرکتهبشدهکشیدههادیگردیفبیندرکهمعمولیشفتیکحرکتتوسطوگرفته
کیاتوماتیبطوردریچهیکآخریدیگجزبههادیگتمامتحتانیقسمتدر.آیددرمی
ذیهتغمداومپرسبهراموادتحتانیدیگ.دهدمیانجامراریزیدیگبهموادتخلیهعمل

باشدرطوبتافزودنبرای(افشانک)هایینازلبهمجهزاستممکنباالییدیگوکندمی
.شودمیتنظیم%9-14رویباالییدیگدرهادانهرطوبتبطوریکه



روغناستخراجهایروش

روش. (Rendering)حیوانیچربیگداختن1

استخراج. مکانیکیهایروشبا2

استخراج. حاللباروغن3



(Rendering)حیوانیچربیگداختنروش-1

:ازعبارتندکهگیردمیصورتروشدوبهحیوانیچربیهایگداختنعمل

Dry(الف rendering:مگربخارباکهدوجدارهافقیهایتانکدرمعموالًخشکگداختنعمل

کیشاملتانکهمزن.باشدمیمجهزهمزنیکبهافقیتانکاین.گیردمیصورتشودمی

نظرردموحدتامحتویاتوقتی.داردقرارمعینفواصلدربازوهاییآنرویکهاستافقیشفت

تمامبترتیبدین.کنندمیخالیاستمشبکآنزیرکهفوالدیجعبهیکدرآنراشدخشک

ربیچبهراآمدهبدستچربیوکنندمیپرسراباقیماندهمواد.شودمیخارجشدهذوبچربی

نمایندمیجداژسانتریفووکردننشینتهعملبوسیلهراناخالصمواد.افزایندمیقبلیشدهذوب

.کنندمیعرضهبازاربهراآمدهبدستخالصچربیو

Wet(ب Rendering:رنگ،آنهادرکهخوراکیمحصوالتتهیهبرایمرطوبگداختناز

میادهاستفباشدمیکمآمدهبدستمازادمواددرصدوباشدمیموردنظرنگهداریکیفیتمزه،

.گیردمیصورتآبوبخارمقداریحضوردرگداختنعملروشایندر.شود



مکانیکیهایروشبااستخراج-2

:(ناپیوسته)بچطریقبهکردنپرس(الف

Anglo-American)نوعهیدرولیکیپرس Press)فوالدیستونچهارشامل

بهفلزینسنگیصفحهدووسیلهبهپایینوباالقسمتازکهاستعمودیوقوی

آمدهدوجوبهستونچهاربینکهایمحوطهدراستشدهمحکمومتصلیکدیگر

ایفضتماموگرفتهقرارهمرویکهداردوجودافقیفوالدیصفحاتسرییک

شردنفعملحیندرکهگرفتندقرارنحویبهصفحاتاستکردهاشغالراموجود

.گردداستخراجدانهازروغنوشدهترنزدیکیکدیگربهمی توانند



هیدرولیکیپرسهایانواع

:انددستهدوهیدرولیکیهایپرس

باز. .باشندمیایجعبهوایصفحهشاملکه:1

بسته. .باشندیم(ایقابلمه)دیگیوقفسیشاملکه:2



پرساسکروهایدستگاهبامداومکشیروغن(ب

:(حلزونیپرس)

یکاصوالً(expellerیاpressیاscrew)حلزونیپرسیک

یهادانهرویبرفشارمیزانتدریجاًآندرکهاستمداومدستگاه

ادزیمی کندحرکتدربستهافقیلولهیکداخلدرکهروغنی

طولدرکههاییسوراخازشدهاستخراجروغننتیجهدرومی شود

.می یابدجریانازخارجکهاستشدهتعبیهاول



حاللباروغناستخراج-3

ازپایینهایحرارتدرجهاعمالدلیلبهمی شوداستخراجحاللتوسطکهروغنی
.داردرارتیحراضایعاتکمتریننیزحاصلهپروتئیناستبرخوردارباالییکیفیت
مزایایاستپرسبااستخراجروشازبیشتر%12-10تقریباًحاللبااستخراجراندمان

(%1ازکمتربه)رسدمیحداقلبهکنترلدرباقیماندهروغن-1:ازعبارتندروشاین
وردم...وانگورهستهگندم،جوانه:مانندارزشپروروغنهایدانهاستخراجبرای-2

.رودمیکاربهاندشدهپرسکهروغنپرهایکنجالهبرای-3.گیردمیقراراستفاده
ویاسماننددارندنیازآبدرشدنحلبهکهآنهاییپروتئینشدندناتورهاز-4

ازتداابداردزیادیروغناینکهعلتبهآفتابگردانتخممورددر.کندمیجلوگیری
ازترکمآنروغندرصدکهسویامورددرولیشودمیاستفادهحاللازسپسوپرس
درصدهرچهبنابراین.می پذیردانجامحاللباصرفاًآنازروغناستخراجمی باشد25%

حاویهچنانچواستترمطلوبپرسازاستفادهباشدبیشترروغنیدانهیکروغن

.باشدمیترمناسبحاللکارگیریبهباشدکمتریروغنمیزان



حاللبااستخراجمعایب

گران ترهاروشسایربهنسبتسیستمایندراستفادهموردتجهیزات
وزیسآتشمشکلحاللتوسطاستخراجسیستممشکالتازاست
کهایکنجاله.استگیرآتشمادهیکحاللکهمعنابدین.است
اعثبمی توانددرنتیجهکهاستخشکوروغنکمشودمیتولید

یاتعملازاستفادهعدمعلتبه.شودکارخانهفضایشدنغبارآلود
دانهدرایتغذیهضدترکیباتوعواملوجودصورتدرحرارتی،

ازبراییاضافعملیاتبهنیازنتیجهدرونرفتهبینازمواداینروغن

.بودخواهدوجودترکیباتاینبردنبین



روغناستخراجسرعتبرموثرعوامل

میزان. اولیهمادهروغن1

(روغنوحاللویسکوزیته)روغنوحاللانتشارقدرت2.

(هافلسضخامت)اولیهمادهشکلواندازه3.

وبترطمیزانها،ناخالصیمیزان،ساختار)اولیهمادهدرونیساختمان4.

(غیرهو



حاللباروغناستخراجدراستفادهموردهایحاللانواع

1)CO2:3000معادلفشاریوسانتیگراددرجه-50دمایدرpsiباشدمیمایعحالتبه
هبودبسببترکیباینتوسطدارندداروییاهمیتکهانواعیوارزشپرهایروغناستخراج

.می گرددحاصلروغنکیفیت

می کندلحخوددررازیادیناخالصیهایلحاظبدینوداردباالییحاللیت:کلرواتیلنتری(2
یستئینسآمینهاسیدباترکیبدرکلرههیدروکربوایناستآنویژگیدیگرباالمخصوصو

S-dichlorovinylنامبهماده ای cystenieمی کندتولید.

شدنتورهدناازوشدهکنجالهطعمبهبودسببحاللدواین:اتانولوالکلایزوپروپیل(3
ینطورهمودانهپنبهازراگوسیپولروغناستخراجحیندر.می آورندعملبهممانعتپروتئین

فوقهایحاللعمدهمزایایازیکیمی کنندجداراحتیبهروغنیهایدانهازرافسفولیپیدها
حذفموجبخوداینکهشودمیجداخامروغنازسهولتبهشدنسردهنگامدرکهاستاین

.شدخواهدمیسالازحاللبازیافتمرحله



میبردهکاربهداروسازیدرحرارتبهحساسترکیباتاستخراجمنظوربه:پنتان(4

.شود

.داردفراوانیاستفادهموردحاللباروغن کشیصنعتدر:هگزان(5

می رودکاربهگرمسیریمناطقدر:هپتان(6

.ودمی شمواجهاشکالبامواقعبرخیدرمیسالازحاللاینیابیباز:اکتان(۷

ردواستآنمزایایازیکیمیسالوکنجالهازراحتشدنجدا:سیکلوهگزان(8

.استزاسرطانوسمیترکیبیمقابل،

.باشدمیدانهپنبهازکشیروغنجهتحاللبهترین:پنتانمتیل(9

ازحاصلونزیتکنجالهروغنوداشتهزیادیکاربردگذشتهدر:کربنسولفیددی(10

.استرفتهمیکاربهصنعتدرآن

وغنرنظیرزیادرطوبتباروغن هایدرحاللایناستفاده:اتراتیلدیاستن(11

.می باشدماهیکبد



:اکستراکتورهاانواع

1)Bach Extractor

دینبواستشدهنصبهاییغلتکرویبرکهاستافقیبشکهیک
داخلیقسمتدر.نمایدگردشخودطولیمحورحولدرمی تواندترتیب
تقسیممتقسدوبهرابشکهافقیطوربهدارسوراخفلزیشبکهیکبشکه

شبکهروی.استدیگرقسمتازبزرگترخیلیآنقسمتیککهکندمی
12-10حدودبشکهبزرگقسمتدر.داردقرارایپارچهفیلتریکفلزی

کمکبهوگذشتهآنهابینازحاللکهریزندمیجامدروغنیموادتن
خارجپپموسیلهبهویابدمیجریاناینزیرکوچکقسمتثقلنیروی

.می شود



ازیکهربهکهعدد12-6تعدادبهمخازنازروشایندر:مداومنیمهروش-2
برایچهدرییکحاویوشدهتعبیهتورهاییآنهاکفدرکهمی شودگفتهباتریآنها

اینروشنایویژگی.شودمیاستفادهباشدمیتخلیهبرایدیگریدریچهوبارگیری
ادهاستفمیسالازبلکهنمی شوداستفادهخالصحاللازمراحلتمامدرکهاست

وهبودکمباتریهرحجم.شودمیگرمبخارباکهبودهدوجدارهمخازناین.می شود
داروییدموابازیافتبرایسیستماینازمعموالً.باشدهمزنیکبهمجهزاستممکن

.شودمیاستفادهقیمتگرانهایروغنیاو

مخالفجریانبرکاراساسحاللبااستخراجمداومروش هایدر:مداومروش-3
پرادهمکهاستشدهطراحیطوریسیستمیعنی.استاستوارروغنیمادهوحاللو

ترروغنکممادهباترخالصحالل.بالعکسباوگرفتهتماسقویمیسالیباروغن
یاوریغوطهونفوذییاتراوشینوعدوبهمداوماکستراکتورهای.یابدمیتماس

.شوندمیبندیتقسیمغرقابی



نفوذیهایاکستراکتورانواع

نفوذقابلغیرکهاتاقیکازجامدمواددادنعبورها،اکستراکتورنوعاینکاراساس
هبخودحرکتمسیردروریختهچربمادهرویبرباالازحاللآنجادرکهاستبخار

دی،سباکستراکتورهایمی کندحلخوددرراروغنوکردهنفوذمادهدرپایینسمت

.هستندنفوذیهایاکستراکتورمعمولانواعازمشبکاینقالهوچرخشی

Basket)سبدیاکستراکتورهای(الف Extractors)

چرخشینوعازRotocellهایاکستراکتور(ب

De-smetنوعازمشبکاینقالهاکستراکتورهای(ج



Basket)سبدیاکستراکتورهای(الف Extractors):

حرکتیباوگرفتهقرارانتهابیزنجیریکرویبرکهباشندمیبزرگیسبدهایدارایدستگاهاین
میباالآنردیگطرفازورفتهپایینبخارنفوذقابلغیراتاقطرفیکازفلکوچرخبهشبیهآهسته،

سالیمی)روغن-حاللمخلوطوشدهپرکهایدانهمغزباسبدهاپایینسمتبهحرکتشروعدرآیند
عبورشدهکپردانه هایبینازسبدهاحرکتباهمسویکدرشدهپخشباالییسبدرویبر(اشباعنیمه

پایینبدسآخرینازخروجیمیسالیویافتهادامهترتیبهمینبهعمل.می شودخالیزیریسبدبهو
رضعافقیحرکتدرسپسسبدها.می شودآوریجمعداردقرارصفحهپاییندرکهمخزنیکدررونده
امیدهنکاملمیسالیکهروغن-حاللمحلولاتاقکباالیسمتبهحرکتازقبلوپیمودهرااتاقک

براییبازیابحاللسپسوشدهدادهعبورصافییکازپمپتوسطوشدهجمع آوریمخزنیدرمی شود
حاللیلوکیکتقریبینسبتبهتازهحالل.می شودبرگرداندهحاللنگهداریتانکبهدوبارهمصرف

دریانجریکدروشدهپخشروندهباالطرفدرسبدباالترینرویبرروغنیدانهکیلوگرمهربرای
درهاسبدزیردرکهمخزندروکردهحلخوددرراروغنوعبورمادهبینازسبدهاحرکتجهتخالف
برمپپتوسط(اشباعنیمهمیسالی)مخلوطاینمی شودآوریجمعداردوجودروندهباالباالیقسمت

.میشودپخشروندهپایینطرفدرسبدباالترینروی



:چرخشینوعازRotocellهایاکستراکتور(ب

توریفحهصیکتوسطکهاستطبقهاستوانهیکواقعدرسیستماین
جریانروشایندرنیزاستخراجاساس.اندشدهجداهمازوسطدر

هیافتتشکیلشکلایذوزنقهاتاق18ازفوقانیطبقه.باشدمیمخالف
اتاقهاایندرونحالل.کندمیدورانمرکزیمحورطولدرکهاست

ریختهتحتانیطبقهبهمیسالروغنیمادهازعبورازبعدوشدهپاشیده

.می شود



:De-smetنوعازمشبکاینقالهاکستراکتورهای(ج

.ستااستواراولیهمادهوحاللمخالفجریانبرکاراساسنیزاینجادر

مشبکنقالهنواررویسانتیمتر70و60ضخامتبااولیهمادهاینجادر

.شودمیریختهیکنواختصورتبه



کاملوریغوطههایاکستراکتورانواع

ارجخدستگاهازونمودهعبورحاللداخلازرفته،فروحاللدرکاملطوربهجامدمادهدستگاه هاایندر
درکهدباشمیعمودیلولهدوشاملکهاستهیلدبراندتاستراکتوردستگاهاینازنمونه ایشودمی

داراینقالهسهوشدهپرحاللبالولهسههر.دارندارتباطیکدیگربهافقیلولهیکتوسطتحتانیقسمت
لولهپایینازوافقیلولهطولدرآنپایینبهعمودیلولهیکباالیازراجامدموادمارپیچیحرکت

ازیماندهباقجامدموادواستخراجروغنترتیباینبهودادهعبورحاللبیناز[آنباالیبهدیگرعمودی
هبدستگاهاینازدیگریطرح.(گرفتقراراستفادهمورد1931سالدردستگاهاین)شودمیخارجدستگاه

ندینچبهافقیهایبافلیامانعصفحاتتوسطکهباشدمیعمودیلولهیکبهمجهزBonottoنام
.شودمیتقسیمداخلیبخش

یچهدردارایوداشتهقرارباشدمیچرخشحالدرآهستگیبهکهمرکزیشفترویبرمانعصفحات
ازازهتحاللتادارندقرارمتناوبمارپیچیصورتبهکهباشدمیباریکهایشکافتصورتبههای

دانه های.می شودخارجآنباالیازمخزنطولطیازپسوواردایلولهمخزنپایینازپمپطریق
دیگرایصفحهازورفتهفروحاللداخلدرمخصوصوزندلیلبهوواردمخزنباالیازشدهپرک
دارندقرارصفحههرباالیدرثابتطوربهکهسطحتراشندهشکلبازویهایمیلهنمایندمیعبور

استفادهمورد1937سالدردستگاهاین).کنندمیتسهیلراهاشکافبینازشدهپرکهایدانهحرکت
(.گرفتقرار



زیتونروغناستخراج

دروردهکخردآسیابتوسطیالهسپسووشستهراهازیتونکشیروغنازقبل
بهسسپخمیر.درآیدغلیظخمیریصورتبهتامی زنندهمبهوریختههاییظرف
فالهتیاجامدموادازآبوروغنآمولسیونتاشودمیواردپرسیاسانتریفوژیک
قراروپرسهایکیسهرویبرخمیرازالیه هاییبخشتوسطکردنپرس.شودجدا

واردهارفشاثردر.می شودانجامصفحهپرسدستگاهیکدرپرسهایکیسهدادن
آب-روغنامولسیون.میچکدپرسازوخارجخمیرازروغنپرسهایکیسهدر

پرسیلترفیکدرشدهجداروغنوشدهشکستهسانتریفوژیکنندهجدایکتوسط
دروژیسانتریفدکانترازاستفاده.می شودصافصافیکمکخاکازاستفادهبا

ادندجاوپرسهایکیسهرویبرزیتونخمیرکردنپخشمراحلروغن،بازیابی
استکردهحذفرااستکارگریکاربهوابستهکهپرسصفحهداخلدرهاکیسه

شدهباالتردتولیوفرآیندبودنمداومسببهمچنینسانترفیوژیدکانترازاستفاده

.است



نباتیهایروغنهایتصفیه

هبوروغندرناخواستههایناخالصیحذفازاستعبارتتصفیه
رسایوهاتوکوفرولگلیسیریدها،بهواردهخسارترساندنحداقل

کهروغنتصفیهافترساندنحداقلبهنیزومطلوبهایناخالصی
است،ردنکبوبیوکردنرنگبیقلیایی،تصفیهگیری،صمغشامل

خاصفرآیند(winterization)کردنزمستانوگیریموم.می باشد
به(یخچالحرارت)سرمادرکهاستمایعروغن هایازبعضیبرای
ظیرن)باالذوبنقطهدارایهایگلیسیریدتریوهامومرسوبدلیل

.می دهنددستازراخودشفافیت(استئارین



:(Degumming)گیریصمغ

درمغیصموادسایروهافسفاتیدکاملتقریباًکردنخارجگیریصمغازمنظور

ادزیخامسویایروغننظیرروغن هایازبعضیدرهاصمغمقدار.استخامروغن

روغندرراگهاصمغ.شودانجامگیریصمغبایدقلیاییتصفیهقبلازوبوده

راالتیمشکحملهنگامدرونگهداریتانکهایدرشدننشینتهاثردربمانند

.یابدمیافزایشهاافتتصفیههنگامدرهمچنینوآوردهوجودبه



:ازعبارتندگیریصمغهایروش

(هیدراتاسیون)آبباگیریصمغ

شیمیاییگیریصمغ



(هیدراتاسیون)آبباگیریصمغ

معموالًوبودهگیریصمغمعمولروشآب،وسیلهبهروغنازصمغکردنخارج
روغندرزیادصمغدلیلبهیاوبودهنظرموردلستینبازیابیکهمی شودانجاموقتی
لعماساس.داردوجودروغنتصفیهونگهداریحمل،درمشکالتیبروزامکانخام

جداوروغندرکرده اندجذبآبکههاییفسفاتیدشدننامحلولآبباگیریصمغ
عملیات.تاسسانتریفوژیکدرمرکزازگریزنیرویتوسطآبیوروغنیفازدوکردن
مبدلکیدرورودیروغنوشدهگیریصمغروغنبینحرارتیتبادلباگیریصمغ

سانتیگراددرجه70تا50بهآنحرارتکهورودیروغن.شودمیشروعحرارتی
دستگاهیکدرزندهبخاربادستگاههاازبعضیدرونرمآب%1-3بااسترسیده

برایهیدراتاسیونتانکدردقیقه30مدتبهحداقلوشدهمخلوطکنمخلوط
روغنسپس.شودمینگهداریکردندجذبآبکهفسفاتیدهاییکردنرسوب

-صمغنروغوشدهداخلسانتریفیوژیکنندهجدایکبهآهستگیبهآببامخلوط

.می شودجداآبیفازازشدهگیری



:شیمیاییگیریصمغ

هاتیدفسفاازقسمتیروغن،استخراجمدتطولدرآنزیمیهایواکنشدلیلبه

خارجبرایینبنابرا.ندارندراآبجذبقابلیتکهشودمیهاییفسفاتیدبهتبدیل

ازاستفادهابگیریصمغعملونبودهموثرآبباگیریصمغهافسفاتیداینکردن

.شودمیکاملاستفسفریکاسیدآنهاترینمعمولکهشیمیاییمواد



قلیاییتصفیه

.استروغندرناخالصی هاکردنخارجروشترینمعمولومهمترینسازیخنثییاقلیاییتصفیه
معموالً هکباشدمیخوراکیهایروغنتصفیهبرایمصرفیقلیایترینمعمولسدیمهیدروکسید

بیانبومهدرجهحسببروتعیینمخصوصوزناساسبرقلیاییتصفیهبرایسودهایمحلولقدرت

.شودمی

جایگزینتصفیههایروش

فیزیکیتصفیه

steamآنبهوباشدمیبخاروسیلهبهآزادچرباسیدهایتقطیرعملحقیقتدرکهفیزیکیتصفیه

refiningطبیعتاً کهروغن هاییتسویهبرایوداردکمتریافتتصفیهروشهایکلیهازمی گویندنیز
میمناسبیاربسپالمهستهروغنوزیتون،پالمروغننارگیل،:مانندمی باشدکمآنفسفاتیدهایمقدار
دانهپنبهروغنمانندمی شودتیرهرنگشانوبودهحساسحرارتمقابلدرکههاییروغنعالوهبه.باشد
ازپسعملاینکانوالیاکلزا،ذرتآفتابگردان،سویا،دانهمورددرشودتصفیهروشاینبانبایدنباید

.گیردمیصورتگیریصمغمرحله



میسالتصفیه

ازقبلحاللبامخلوطصورتبهخامروغنتصفیهمیسالتصفیهازمنظور

کهمیسال.شودمیانجامروغناستخراجکارخانهدرواستزداییحالل

اسیدکردنخنثیبرایاستهگزان-روغندرصد60-40محلولمعموالً

دیمسهیدروکسیدمحلولبارنگبریوهافسفاتیدباواکنشچربهای

شدهکیلتشصابونخمیروانجامسانتریفوژتوسطسازیجدا.می شودمخلوط

باداوممتصفیهبامقایسهدرمیسالتصفیهمزایایاز.شودمیجداروغناز

اینبمعایاز.استآبباشستشومرحلهحذفوبهتررنگکمتر،افتسود،

تنرفبینازامکانوانفجاربرابردرمقاومتجهیزاتازاستفادهلزومروش

.استحاللمقداری



(Bleaching)رنگبری

می رودکاربهروغن هاوچربی هامورددرکردنرنگبینامبهکهفرآیندی
ازروغنهایناخالصیازبسیاریورنگکهاستفیزیکیجذبعملیکاساساً
در.می شودخارجروغنازاسترنگبرخاکمعموالًکهجاذبیکدرجذبطریق
باقیماندههایناخالصیکردنخارجبرایفرصتآخرینبیرنگ کردنمواردبیشتر

وهاصابونماندهباقیباشدهیدروژنهروغنتولیدمنظوراگراستروغندر
اسیوندروژنهیکاتالیستکردنفعالغیرومسمومسببروغندرفسفاتیدها

بیتگاهدسدرپلیمریزاسیونسببروغندرصابونماندنباقیهمچنینمی شود

.گذاردیمتاثیرشدهبوبیروغنکیفیتدرودستگاهکاردروشدهکنندهبو

جامانرنگبرخاکدرهارنگدانهجذبطریقازرنگکاهشبیرنگ کردن،عملدر
.استردنبیرنگ کعملکفایتارزیابیبرایتجارتیمعیاررنگکاهشومی شود
لروفیلک.هستندکاروتنوئیدهاوکلروفیلخوراکیروغن هایدرعمدههایرنگدانه

مراحلردکاروتنوئیدهاحالیکهدرشودخارجروغنازبیرنگ کردنفرآینددرباید
.میرودبینازحرارتاثردرنیزفرایندبعدی



روغنرنگگیریاندازههایروش

1)Lovibond Tintometer(الویباندسنجیرنگ)

2)spectrophotometry

3)Gardner Colorimeter(24معدنیهاینمکمحلولحاویلولهسری)

4)FAC(18معدنیهاینمکمحلولحاویلولهسری)



:کنندهرنگبیهایخاکانواع

وخلخلمتسیلیسیهایخاکنوعازکه:طبیعیکنندهرنگبیهایخاک(1
خاکرینتمرسوم.استشدهتشکیلهیدراتعآلومینیومسیلیکاتازاساساً
تاپولژیت-موریلونیتمونتروغنهاوچربیهاکردنبیرنگبرایطبیعیجاذبه

.است

مواردبیشتردرخاکهااینکهاسیدباشدهفعالشدهرنگبیهایخاک(2
هایروغنوهاچربیکردنرنگبیدرطبیعیرنگخاکهایجانشین
بهکهدهستنهابنتونیتفعالهایخاکتهیهبرایخامماده.اندشدهخوراکی
پسوداشتهکمیرنگبریقدرتیانبودهبریرنگقدرتدارایخامصورت

ویافتهوسعتخاکسطحکلریدریکیاسولفوریکاسیدباکردناسیدیاز
توجهقابلشافزایسببآمدهوجودبهشیمیاییفیزیکویاشیمیاییتغییرات

.شودمیرنگبریقدرت



بریرنگهایروش

مداومغیررنگبری

باربازساستوانه ایتانکیکازعبارتندمداومغیررنگبریبرایالزموسایل
عموالًمتانکظرفیتوباشدمیمکانیکیهمزنبهمجهزکهمخروطیانتهای
درکربنوخاکمخلوطیاورنگبرخاکمعموال.باشدمیپوندهزار60حدود

اضافهروغنبه(سانتیگراددرجه80-70)فارنهایتدرجه180-160حرارت
درجه230-190بهراحرارت.می شودزدههمروغنکهحالیدرومی شود

میاسترنگبریبرایمناسبحرارتکه(سانتیگراددرجه90-110)فارنهایت
وروغنسپسومی دهندادامهرازدنهمعملدقیقه20-15مدتورسانند
پرسفیلترطرفبهوکنندمیسردفارنهایتدرجه180-160تاراخاک
جمعپرسدرخاکتامیزنندبرگشتمدتیراخروجیروغنوکنندمیپمپ

.آیدبدسترنگبرینتیجهبهترینوشده



مداومرنگبری

مضراثراتبرابردرراروغنشودمیانجامخالءتحتکهمداومرنگبری
زیرا.ندکمیمحافظتخالتحتومداومغیرسیستمازبهترحتیاکسیداسیون

ردمی گیصورتخالدرروغنکردناسپریوسیلهبهکهروغنازهواکردنخارج

.باشدمیمداومغیرسیستمدرزدنهموسیلهبههواخروجازکامل تر

هایاسیدایجادامکاننتیجهدراستترکوتاهخاکوروغنتماسزمانهمچنین
بووبودخواهدکمترمی رودکاربهاسیدبافعالهایخاککهموقعیدرآزادچرب

.باشدمیناپایدارترروغنطعمومزهو



بریرنگدرموثرعوامل

درجه) سانتیگراددرجه110-90حرارت1

دقیقه30-20رنگبرخاکباروغنتماسزمان2)

50mmHgفشار سیستم 



هیدروژناسیون

هایچربیبهمایعهایروغنتبدیلهیدروژناسیونازاصلیهدف
صوالتمحدریامستقیمصورتبهگستردهطوربهکهاستپالستیکی

هبودبسببهیدروژناسیونهمچنین.رسندمیمصرفبهمختلفغذایی
.ودشمیاکسیداسیوندرتاخیرطریقازهاروغندرهاچربیتمامپایداری

:ازعبارتندهیدروژناسیونسیستمدرموجودهایفاز

امروزه.H2گازگازی،فازوکاتالیستجامد،فاز:اشباعروغنمایع،فاز
رگشتبسیستمیکی.شودمیانجامسیستمدوباهاروغنهیدروژناسیون

Deadسیستمدیگریهیدروژن End



کردنزمستانه

لعمکردنبوبیازقبلوکردنرنگبیمرحلهازبعدساالدومایعروغن هایتولیدجهت
بهاهروغنسادهکردنجدابرایروشیکردنزمستان.می دهندانجامآنهارویراکردنزمستانه

.باشدمیپایینوباالذوبنقطهباقسمتهای

وبذنقطهباهایریدگلیسیازبعضیومومشودنگهدارییخچالحرارتدرجهدرروغناگر
تولیدبرایکردنزمستانهاز.می شوندته نشینروغندررسوبصورتبههاصمغنیزوباال

.می کننداستفاده140-130یدیاندیستاشدههیدروژنسویایازساالدروغن

تانکردرنروغکردنکریستالازپسکهبوددانهپنبهروغنمورددرابتداکردنزمستانکاربرد

.کردندمیسانتریفوژراآنبزرگهای

انه کردن جهت جداسازی استئارین که در روغن پنبه دانه به میزان باالیی وجود دارد در فرایند زمست
.درجه سانتیگراد نگهداری می شود15-5ساعت در دمای 3روغن به مدت 



کردنبوبی

ناخالصیکردنخارجاولدرجهدرهاروغنوهاچربیکردنبوبیازهدف
.تاسخاصیبویوتمبدونمحصولیکتولیدوروغنازطرمعفرارهای

سیوناکسیداازحاصلموادوآزادچرباسیدهایفراینداینتوسطهمچنین
نگهداریعمرترتیباینبهوشدهخارجوتبخیرهایروغنوهاچربی

.یابدمیافزایشروغن

رنگدانه هایاستفادهموردباالیهایحرارتدرجهدرعالوهبه
ترمرنگککمیروغن هاوچربی هانتیجهدروشدهتجزیهنیزکلروتنوئیدی

هایروغنوهاچربیدرآمدهوجودبهخاصبویکردنبوبی.میشوند

.رودمیبینازنیزرا(هیدروژناسیونبوی)هیدروژنه



نام نام متداول
(لمیع)سیستماتیک

منابع متداولفرمول

اسیدهای چرب اشباع . 1(SFA=Saturated fatty Acid)

(CnH2n+1COOH)گروه اسیدهای چرب با زنجیره مستقیم( الف

چربی کرهCH3(CH2)2COOHبوتانوئیک(C4)بوتیریک اسید-1

چربی کره، روغن، نارگیل و روغن هسته پالمCH3(CH2)4COOHهگزانوئیک(C6)کاپروئیک اسید-2

چربی کره، روغن، نارگیل و روغن هسته پالمCH3(CH2)6COOHاکتانوئیک(C8)کاپرلیک-3

چربی کره، روغن، نارگیل و روغن هسته پالمCH3(CH2)8COOHدکانوئیک(C10)کاپریک-4

چربی کره، روغن، نارگیل و روغن هسته پالمCH3(CH2)10COOHدود کانوئیک(C12)لوریک -5

و روغن های نارگیل و پالم و اکثر چربی های حیوانیCH3(CH2)12COOHتتراکانوئیک(C14)مریستیک-6

گیاهی

های گیاهی و حیوانیتقریباً در تمام چربیCH3(CH2)14COOHهگزا دکانوئیک(C16)پالمیتک-۷

اهیچربی های حیوانی به مقدار اندک در چربی های گیCH3(CH2)16COOHاکتادکونوئیک(C18)استئاریک-8

روغن خردل، بادام زمینی و کلزاCH3(CH2)20COOHایکوزانوئیک(C20)آراشیدیک-9

یعیمقدار کم در روغن بادام زمینی و اکثر چربیهای طبCH3(CH2)22COOHدوکوزانوئیک(C22)بهنیک-10

چربی مومCH3(CH2)24COOHهگزاکوزانوئیک(C26)لینگوسریک-11



گروه اسیدهای چرب شاخه دار( ب

متیل 11( 5C)متیل بوتانوئیک 3دایزووالریک اسی-13
متیل 13( 13C)دودکانوئیک 

(15C)تترادکانوئیک

CH3)2CHCH2COOH)
CH3)2CH(CH2)9COOH)
CH3)2CH(CH2)11COOH)

ی چربی گراز دریای

و دلفین
(شیر)چربی کره
(شیر)چربی کره

-تترامتیل پنتا14و 10و 6و 2یدپرسیتانیک اس-14

دکانوئیک
چربی شیر

تترامتیل هگزا 15و 11و 7و 3دفیتانیک اسی-15

دکانوئیک
چربی شیر



(MUFA=Mono unsaturated fatty Acidاسیدهای چرب غیراشباع -2
(CnH2n-1COOH)اسیدهای چرب با یک باند دوگانه( الف

چربی شیرC9H17COOHدسنوئیک-9(C10:1)کاپرولئیک اسید-1

چربی شیرC11H21COOHدودسنوئیک-9(C12:1)لورولئیک اسید-2

چربی حیوانی و چربی شیرC13H25COOHکتترادسنوئی-9(C14:1)مریستولیک اسید-3

روغن های ساردین و دلفینC13H25COOHکتتراد سنوئی-5(C14:1)فیسترئیک اسید-4

روغن های حیوانات دریایی، به مقدار کم درC15H29COOHهگزادسنوئیک-9(C16:1)پالمیتولئیک اسید-5

چربی های گیاهی و حیوانی
اکتا -9-سیسCis(C18:1)اولئیک اسید-6

دسنوئیک
C17H33COOH(ونخصوصا زیت)چربی های گیاهی و حیوانی

اکتا -9-ترانسTrans(C18:1)االئیدیک اسید-۷

دسنوئیک
C17H33COOHچربی های حیوانی

اکتا -11-ترانس(C18:1)پتروسلنیک اسید -8

دسنوئیک
C17H33COOHروغن های تخم جعفری و گشنیز

اکتا -11-ترانس(18:1)واکسنیک اسید-9

دسنوئیک
C17H33COOH به مقدار کم در چربی های حیوانی و روغن

های گیاهی هیدروژنه شده
کلزا، خردل و روغن دانه علف های هرزC21H41COOHدوکوزانوئیک-13(C12:1)اورسیک اسید-10



poly unSaturated(PUFA)اسیدهای چرب با دو باند دوگانه( ب fatty Acid)
CnH2n-3COOHفرمول عمومی

لینولئیک -11
(C18:2)اسید

اکتاد کادی12و 9

انوئیک
C17H31COOHیروغن های تخم پنبه، کتان و بادام زمین

(CnH2n-5COOH)باند دوگانه فرمول عمومی3اسیدهای چرب با ( ج
لینولنیک -12

(C18:3)اسید
15و 12و 9

یکاکتادکاتری انوئ
C17H29COOHروغن های کتان و دیگر روغن ها

13-
C18:3)الئوستریک

)

13و 11و 9

یکاکتادکاتری انوئ
C17H29COOHچربی های دانه بادام زمینی

باند دوگانه4اسیدهای چرب با ( د
آراشیدونیک -14

(C20:4)اسید
14و 11و 8و 5

کایگوزا تترانوئی
C19H31COOHبه مقدار جزئی در چربی حیوانی

کلوپانادونیک -15
(C20:4)اسید

و 15و 12و 8و 4
19-

دوکوزاهگزانوئیک

C23H35COOHروغن ماهی

نیسینیک -16
(C20:4)اسید

و 15و 12و 8و 4
-21و 18

یکتتراکوزاهگزانوئ

C23H35COOHساردین و روغن های دیگر



چرب منوهیدروکسی غیر اشباعاسیدهای -3

الکتوباسیلیک-1
اسید

-سیس-هیدروکسی.12

اکتادسنوئیک-9
C17H32COOH-HOوزمینیبادامدانهروغن

کرچکروغن

(سیکلیک)اسیدهای چرب حلقوی-4

الکتوباسیلیک-1
اسید

هامیکروارگانیسم-

گیاهیهایدانهروغن-یداساسترکولیک-2

-CH3-(CH2)7-اسیدمالوالیک-3

CCH2=C-(CH2)6-

COOH

گیاهیهایدانهروغن




