
 تابع تكرير السيىت والدهىن
 

(قصر اللون)عملية التبييض : ثالثا  

 



والتبٌٌض هو المعاملة التً تجرى على الزٌت بهدف إزالة •

أو الصفراء أو ( البرتقالٌة)الصبغات الملونة سواء الحمراء 

الخضراء والتً توجد فً الزٌت الخام، حٌث تحسن هذه 

العملٌة لون المنتجات الدهنٌة المختلفة خصوًصا زٌوت 
 .  السالطة والمسلً الصلب أو السائل



 Deodorizationإزالة الرائحة : رابًعا
 

تكثر الحاجة إلى منتجات الزٌوت والدهون الخالٌة من •
الطعوم والروائح، لذا اتجه البحث إلى طرق إلزالة النكهات 
ٌ ًا من الزٌوت النباتٌة، ومن ثم تكون هذه الزٌوت  القوٌة نسب

 .  صالحة إلنتاج المرجرٌن الخالً من الروائح

وتعتمد عملٌة إزالة الرائحة على نظرٌة التقطٌر بالبخار تحت •
تفرٌغ، وترجع أهمٌة التفرٌغ إلى تقلٌل كمٌة البخار 

المستخدم، عالوة على منع عملٌات التحلل المائً للزٌت 
بواسطة البخار، كما ٌحمً الزٌت الساخن من األكسدة 

 .  الجوٌة



أهى انشىائب انتي يًكٍ إزانتها خالل عًهية إزانة 

 .انرائحة
بعض المركبات الكٌتونٌة الموجودة فً زٌت جوز الهند، وثمار •

 .  النخٌل وزبدة الكاكاو

الهٌدروكربونات التربٌنٌة الموجودة فً زٌت بذرة القطن والفول •
 .  السودانً ودوار الشمس

المواد التً ُتكسب الدهون الطعم والرائحة غٌر المقبولٌن نتٌجة •
 .  لتفاعالت عملٌة الهدرجة نفسها

األحماض الدهنٌة المنفردة الموجودة بالزٌت أو الدهن حٌث ٌمكن •
.  0إلى نحو % 1. 0تقلٌل نسبة األحماض الدهنٌة الحرة من 

04  .% 

نواتج هدم البٌروكسٌدات فً الزٌت؛ كاأللدهٌدات الناتجة من •
 .  األكسدة الجوٌة

 

 



 -:تعديم انسيىت واندهىٌ

ٌمكن تعدٌل بعض خواص  الزٌوت والدهون لجعلها أكثر •

ٌ ًا  .فائدة فً االستخدامات الغذائٌة، أو أكثر ثباًتا تخزٌن

 :ومن أهم عملٌات تعدٌل الزٌوت والدهون•

 .الهدرجة•

 .التجزئة أو الفصل التجزٌئً•

 األسترة التبادلٌة•

 



 Hydrogenationانهدرجة : أوًل 

 :  تؤدي هدرجة الزٌوت إلى حدوث مجموعة من التغٌرات؛ منها

للزٌت،  melting behaviorحدوث تغٌر فً السلوك االنصهاري  -1
وهذا ٌعنً زٌادة نسبة األحماض الدهنٌة المشبعة واألحماض الدهنٌة وحٌدة 

مما ٌؤثر بصورة كبٌرة على خاصٌة  (Trans)عدم التشبع من الصورة 
وكذلك كفاءة األداء خالل  spread abilityالقابلٌة لالنتشار أو الفرد 

 . عملٌات الخبٌز

حدوث تحسن فً الثبات التخزٌنً؛ نظًرا النخفاض كمٌة الروابط غٌر  -2
 .  المشبعة سهلة األكسدة

حدوث انخفاض فً القٌمة الغذائٌة النخفاض نسبة األحماض الدهنٌة  -3
، وظهور األحماض وحٌدة عدم 6& 3األساسٌة، وانخفاض أحماض أومٌجا 

إذ إن هناك العدٌد من األبحاث التً تربطها  ،(Trans)التشبع من النوع 
 .  بالعالقة بأمراض تصلب الشراٌٌن

 



 التغيرات الكيماوية خالل الهدرجة

تتفاعل الرابطة المزدوجة من الهٌدروجٌن وتصبح فً صورة مشبعة،  •
وهذا ٌصاحبه زٌادة فً امتصاص الهٌدروجٌن وارتفاع درجة االنصهار، 

 . وانخفاض فً الرقم الٌودي

إلى الشكل  (Cis)ٌمكن أن تتحول الرابطة المزدوجة من الشكل الفراغً  •
(Trans)،  ًمما ٌنتج عنه ارتفاع فً درجة االنصهار وبدون حدوث زٌادة ف

 .  كمٌة الهٌدروجٌن الممتص، أو تغٌر فً الرقم الٌودي

قد ٌحدث هجرة لموقع الرابطة المزدوجة، كما نالحظ أن هدرجة حامض  •
اللٌنولٌك ٌمكن أن تعطً أحماض دهنٌة أحادٌة عدم التشبع على ذرة كربون 

، والتً بدورها تتفاعل بتقدم الهدرجة مع احتمال هجرة الرابطة 12، أو 9
المزدوجة، ومن الممكن تحت ظروف الهدرجة االختٌارٌة أن تنتج استرات 

لعدد من ( ترتنس)أو  (Cis)األحماض الدهنٌة أحادٌة عدم التشبع فً صورة 
أي ) 15، 5المشابهات ٌحدث فٌها هجرة للرابطة المزدوجة بٌن المواقع 

 (.  شكلٌن فراغٌٌن× موضًعا  11= مشابًها  22حوالً 

 



يًكٍ انحكى عهى تقدو عًهية انهدرجة يٍ خالل 

 : انقياسات انتانية

 .  حجم الهٌدروجٌن المستهلك خالل التفاعل •

 .  الرقم الٌودي •

 .  معامل االنكسار •

محتوى الدهن الصلب باستخدام أجهزة الرنٌن النووي  •

 .  المغناطٌسً

 . نقطة االنصهار •

 التحلٌل الكروماتوجرافً الغازي السترات المٌثاٌل •

 


