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الجمعية الكيميائية السورية

طرق فصل األحماض الدسمة وأسترتها
زيت الجفت نموذجا
قام بالبحث
طارق إسماعيل كاخيا

1

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

ملخص البحث
يعتبر زيت الجفت أحد المخلفات الهامة الناتجة عن تفل الزيتون الناتج عن عصر ثمار الزيتون  .إذ أن التفل يحوي على
نسبة تتراوح ما بين  % 10 - 4من الزيت حسب طريقة العصر  .ويتم استخالص هذا الزيت منن التفنل بالمنذيبات العضنوية
التن منن أهمهننا اله سنان النأننام أو النفتنا الخفيفننة أو ثالثن لنور اإليتيلننين أو رابن لننور ال ربنون  ,ونأننرال ليبيعنة التفننل
وطرق تداوله وتخزيننه فننن نسنبة األحمنا الحنرف فن زيتنه ترتفن تندريجيال منن  % 10فن بداينة موسنم اخسنتخالص إلنى
حوال  % 00ف نهاينة الموسنم  .األمنر النذي يحن ند منن اسنتخدامه فن ينر منن الصنناعات  ,وخ يوجند لنه انن فن سنورية
استخداما ل إخن تصني الصابون البلدي وصابون الغار .
ل
ولما انت عملية تش يل األحما الدسمة ف الزيت ه أساسا عملية حلمهة نتيجة التخزين والرطوبنة والحنرارف  ,وإن
هذه العملية ع سية  ,فقد اتجه التف ير إلى القيام بدراستين :
 1ـ دراسة إنتاج األحما الدسمة من هذا الزيت .
 2ـ دراسة تحويل األحما الدسمة إلى الغليسيريد بالتفاعل الع س م الجليسرين .
وتتضمن دراستنا األمور التالية :
 1ـ استعرا شامل للمواد الدسمة النباتية والحيوانية موضحين تر يبها و يفية الحصول عليها .
 2ـ دراسة األحما الدسمة والحصول عليها عن طريق حلمهة المواد الدسمة باليرق المختلفة موضحين  :خواصها
الفيزيائية وال يميائية واستخداماتها العامة .
 -3الغليسيرين أحد منتجات عملية الحلمهة وخواصه الفيزيائية وال يميائية .
 -4زيت الزيتون  -تر يبه والحصول عليه  -مواصفاته  -طرق ت ريره .
 -5استعرا للمخلفات الناتجة من عملية استحصال زيت الزيتون موضحين ذلك :
آ -نوعها وتر يبها .
ب -التفاعالت الت تتم عليها .
جـ -اليرق الصحيحة لتخزينها وتداولها .
 - 0طرق الحصول على زيت الجفت باستخدام المذيبات العضوية وتر يب الزيت الناتج .
 - 7عملية األسترف لزيت الجفت موضحين آلية األسترف والوسائط المستخدمة وظروف التفاعل .
 8ـ إجراء تجارب مخبرية لتحديد أنسب ظروف األسترف لزيت الجفت من حيث :
آ ـ مية الغليسيرين المستخدمة  .ب ـ درجة الحرارف  .ج ـ الضغط  .د ـ الوسيط المستخدم ونسبته .
وذلك بغية الحصول على أ بر مردود للتفاعل  ,وأقل حموضة حرف .
 9ـ إجراء تجارب على مستوى صناع بناء على النتائج المخبرية  ,ثم ت رير الزيت المؤستر الناتج  ,موضحين
المعدات الميلوبة ( المستعملة )  ,والأروف الت نولوجية لهذه التجارب .
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المواد الدسمة
ه الشحوم والدهون والزيوت الت تنتشر ف عالم النبات والحيوان وتقسم إلى قسمين :
 1ـ المواد الدسمة الحيوانية :
ل
وه مواد ذات منشأ حيوان بعضها شحم وبعضها دهن وبعضها زيت وذلك اعتمادا على درجات انصهارها  .حيث
أن الشحوم ه المواد الدسمة الصلبة ف درجات الحرارف العادية بينما الزيوت ه المواد السائلة ف درجة الحرارف نفسها .
وتأخننذ النندهون حالننة وسننيى بننين الشننحوم والزيننوت  .وتختننزن النندهون والشننحوم علننى صننورف مننواد ذائيننة فن األنسننجة
الحيوانية المختلفة فتعمل مواد عازلة للحرارف و ذلك مخزن تستمد منه الياقة الالزمة لمختلف العمليات الحيوية .
 2ـ المواد الدسمة النباتية :
وه مواد ذات منشأ نبات  .وأ لبها يوجد على ش ل زيوت الت تستخرج من حبوب وثمار النباتات الزيتينة م نل زينت
الزيتون وزيت القين وزيت الصويا وزينت دوار الشنمو وزينت السمسنم وزينت الخنرور و يرهنا  .وتوجند الزينوت علنى
صورف مواد ادخارية مختزنة يستمد منها النبات الياقة لوقت الحاجة وبالتال تسمى مواد ادخارية .
ويُالحظ أن الزيوت توجد فن جمين أجنزاء النباتنات بمنا فن ذلنك السناق واألوراق والجنذور والزهنور وال منار ولنو أن
ال مار والبذور تحتوي عادف على نسبة مرتفعة من المواد الدسمة .
التركيب الكيميائي للمواد الدسمة :
المواد الدسمة ه إستيرات الجليسرين م األحما الدسمة  .ويُيلق عليها اسم جليسريدات « . »Glycerides
يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من األولين في سبه صفة السيولة  ,إلى جانب نسب من البالمتين واإلستيارين .
وتحتوي الزيوت والدهون على نسنب مختلفنة منن الجليسنيريدات ابتندا لء بنالبيوترين وانتهنا لء باإلسنتيارين  .باإلضنافة إلنى
ذلك فننها تحتوي على أحما حرف وبعض الم ونات األخرى بنسب ضئيلة .
ويتـكون جزيء المااد الدسامة مان اتحااد ازي جزيمااا مان الحاامي الادزني مال جزيماة الجليسارين ويتكاون المااء
نتيجة لهذا التفاعل .
وعلننى هننذا فنننن جننزيء المننادف الدسننمة عننند تحللننه مائينا ل بفعننل األحمننا أو األنزيمننات يننؤدي إلننى انفننراد عنندد بيننر مننن
األحما الدهنية المشبعة و ير المشبعة إلى جانب الجليسرين .
األحماض الدسمة :
يبلغ وزن جذر الجليسرين المرتبط ف جزيء ثالث الجليسريد  / 41 /ويختلنف وزن الجنزء البناق منن الجنزيء منن
األحما الدهنية باختالف الزيوت فيتراوح ما بين  000 /إلى  / 1000أي تبلغ نسبة وزن األحما الدهنية ف الجليسنريد
حوال  % 90من الوزن الجزيئ للجليسريد .
ونأننرال ألن األحمننا الدهنيننة ه ن الجننزء النشننيط بجانننب أنهننا ت ننون معأننم وزن الجليسننريد فننهننا تننؤثر علننى صننفات
الجليسيريدات وخاصة الفيزيائية منها  .ولذا يم ن فهم خواص الدهون والزيوت من دراسة األحما الدهنية الموجودف الت
تدخل ف تر يبها .
وتوجد األحما الدسمة الحرف بنسب بيرف أو صغيرف م جمي الدهون والزيوت  .فزينت الزيتنون الجيند خ تزيند نسنبة
األحما الحرف فيه عن ( , ) % 1بينما زيت الزيتون الجفت  ( -موضنور دراسنتنا )  -فنسنبة األحمنا الحنرف فينه تصنل
إلى  % 10ف بداية موسم اخستخالص  ,وإلى  % 00ف نهاية موسم اخستخالص  ,وتتش ل األحما الحرف إمنا بتنأثير
الخمائر ( األنزيمات ) اليبيعية أو األحما على الدهن أو الزيت .
األحما الدهنية الموجودف ف اليبيعة تحتوي على عدد زوج من ذرات ال ربون وتختلف هذه األحما عن بعضها
ف عدد ذرات ال ربون ف سالسلها وف عدد ومواق الروابط المضاعفة بينها  .ويُقاس مقدار عدم التشنب للندهن أو لخلنيط
من األحما الدهنية بواسية الرقم اليودي  Iodine valueما يقدر متوسط الوزن الجزيئ بواسنية اختبنار رقنم التصنبن
. Soapunification value
وتقسم األحماض الدزنية إلى ستة مجموعاا :
 1ـ األحماض الدزنية المشبعة :
أو مجموعة حمض البيوتيريك وهو أول حمض ف سلسلة هذه المجموعة  .أو مجموعة حمض الستياريك أو مجموعنة
حمض النخيل ألنهما أهم أفراد هذه المجموعة .
 - 2مجموعة حمي األوليميك أو األحماض ذاا الروابط الزوجية الواحد :
وتمتاز هذه المجموعة والمجموعات الت تليها عن المجموعة األولى ( مجموعنة حمنض السنتياريك ) بنأن أ لبهنا سنائل
ف الدرجة العادية من الحرارف وتتحد باإلضافة م البروم و اليود ما يم نهنا أن تضنيف الهيندروجين متحولنة إلنى أحمنا
صلبة حيث تشب الروابط الزوجية فيها .
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 - 3األحماض ذاا الرابطتين الزوجيتين أو مجموعة حمي اللينوليك :
يعتبر حمض اللينوليك منن أهنم أفنراد هنذه المجموعنة والنذي يوجند فن زينت بنذر ال تنان وبعنض المنواد الدسنمة النباتينة
والحيوانية  .وصيغته :
COOH7)2CH = CH - (CH - 2CH = CH - CH - 4)2CH( - 3CH
ووزنه الجزيئ ( , ) 280ينصهر عند درجة  C 11ويغل عند الدرجة  C º 230رقمه اليودي / 181 /
 - 4مجموعة حمي اللينولينيك أو األحماض الدزنية ذاا الثزي روابط زوجية :
أهم أفرادها حمض اللينولينيك وصيغته :
COOH7)2CH = CH - ( CH - 2CH = CH - CH - 2CH - CH =CH - 2 CH3CH
ووزنه الجزيئ  . / 278 /وهو أهم م ونات زيت بذر ال تان  .وتتصنف مجموعنة هنذا الحمنض بأنهنا أحمنا جفوفنة ,
ولها قابلية عأمى إلضافة الهالوجينات وتتأ سد بسهولة بينرف بتنأثير العوامنل المؤ سندف م نل برمنغننات البوتاسنيوم القلوينة
متحولة إلى األحما الهيدرو سيلية المقابلة .
 - 5مجموعة األحماض الدزنية ذاا األربل أو الخمس روابط زوجية ومن أزمها :
حمض  ، Arachidonicوحمض .Glupanodonic
 - 6مجموعة األحماض الهيدروكسيلية :
مننن أهمهننا حمننض  . Ricinoleicوهننو مننن أهننم م ونننات زيننت الخننرور  .وبمننا أنهننا أحمننا هيدرو سننيلية لننذلك فننننه
سلفنتها بسهولة مش لة ما يسمى زيت أحمنر تر ن  .منا تتحند بسنهولة من ذرتنين بنروم أو ذرتنين ينود وتنذوب فن ال حنول
واإلتير ول نها خ تذوب ف الزيوت البترولية .

طرق تصنيل األحماض الدسمة من حلمهة المواد الدسمة الطبيعية :
الدسنمة والجليسنرين وذلنك

تعرف الحلمهة للمواد الدسمة بأنها إجراء ت سيرها وفصمها بواسية الماء لتش يل األحمنا
حسب المعادلة :
Fatty acid + glycerin Water 
+
Fats


CH 2  O  COR 1

CH 2 OH
|
|
CH  O  COR 3  3 H 2 O  CH 2 OH  R 1COOH  R 2 COOH  R 3 COOH
|
|
CH 2 OH
CH 2  O  COR 1
ويتم حلمهة ( فصم ) المواد الدسمة إلنتاج األحما والغليسيرين بآن واحد  ,وتعتبر المواد الدسمة الرخيصة ال من م نل
زينننت النخينننل والشنننحوم الحيوانينننة منننن أهنننم مصنننادر المنننواد الدسنننمة المسنننتخدمة إلنتننناج األحمنننا الدسنننمة والغليسنننيرين
والغليسيريدات األحادية وال نائية  ,ما يم ن تحرير األحما الدسمة من ح الة الزيت الناتجنة عنن ت رينر الزينوت النباتينة
الصالحة لليعام  .تتحلمه المواد الدسمة عند تالمسها م الماء وضمن شروط مالئمة حسب التفاعل التال :
CH2-O-CO-R1
CH2OH
R1 COOH
+ R2 COOH
R3 COOH

CH OH
CH2OH

CH -O-CO-R2 + 3H2O
CH2-O-CO-R3

تزداد سرعة تفاعنل الحلمهنة بازديناد درجنة الحنرارف والضنغط و وجنود الوسنيط المناسنب وبنزالنة المناء الغليسنيرين
( الماء الحلو) من وسط الحلمهة  ,ويم ن حلمهة المواد الدسمة بعدف طرق ويعتمد اختيار أحد هذه اليرق على نوعينة المنواد
الدسمة األولية و ميتها ودرجة النقاوف الميلوبة للمنتجات النهائية .
ويمكننا أن نميز ستة أنواع من تفاعزا الحلمهة تبعا لعامل الحلمهة المستخدم  .علما بأن زذه الطرق الستة يمكن أن
تتم بشكل متقطل أو بشكل مستمر .
 1ـ الحلمهة القلوية Alkaline hydrolysis :
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وذلك بتصبين المواد الدسمة بمحلول ماءات الصوديوم لنحصل علنى الصنابون والمناء الغليسنيرين  ,يفصنل الصنابون
الناتج ويضاف إليه محلول حمض خ عضوي فتتحرر األحما الدسمة وتتجمن علنى السني  .والتفاعنل التنال يعبنر عنن
تفاعل الحلمهة :

R1COOH
3NaCl + R2COOH
R3COOH

+ 3HCl

تعتبر هذه اليريقة من اليرق القديمة والم لفة وينتج عنها أحما

R1COON a
R2COON a
R3COON a

دسمة و ليسرين ذات مواصفات ير جيدف .

 2ـ الحلمهة بطريقة توتشيل (:)Twitchell hydrolysis
وسيط توتشيل هو المشتق السلفون لمشتقات البنزول أو النف الين م حمض ال بريت .
CH3 - (CH2)X - CH - (CH2)Y - COOH

-

-

CH3 - (CH2)7 - CH - (CH2)8 - COOH

 H3C- SO3H

-

- SO3H

CH3

المشتق النفتاليني لحمض
المشتق البنزولي لحمض السلفونيك
السلفونيك
لقد تم استخدام حمض ال بريت بش ل شائ م الوسيط لتخفنيض انحاللينة الوسنيط فن الينور المنائ وزينادف انحالليتنه
ف اليور الدسم حيث تحدث الحلمهة بالوساطة الحمضية  .وقد تبين عند دراسة توزر الوسيط بنين الزينت والمناء أن درجنة
الحلمهة تتعلق نسبيا ل ب مية الوسيط المنحلة ف طور الدسم ويعد مل سلفونات الصوديوم القلوية من أفضل وسائل الحلمهة .
ليريقة توتشيل ميزف احتياجها لمعدات بسيية و ير م لفنة وتنتم عملينة الحلمهنة بندخنال المنادف الدسنمة و مينة منن المناء
تقدر بحوال  % 20من وزن الدسم م وسيط توتشيل (  % 1أحد مشتقات حمنض السنلفونيك  % 0.5 +حمنض ال برينت )
إلننى وعنناء التفاعننل ويننتم لن المننزيج بواسننية البخننار المباشننر لمنندف تتننراوح بننين (  ) 20 - 10سنناعة ويحننافظ علننى درجننة
الحرارف أثناء الحلمهنة بنين ( °) 105-100م وتنتم العملينة تحنت الضنغط الجنوي العنادي  .وفن نهاينة التفاعنل تضناف مينة
معينننة مننن ربونننات البنناريوم أو ال السننيوم للننتخلب مننن حمننض ال بريننت الموجننود فن الوسننط المننائ الغليسننيرين وتيفننو
األحما الدسمة على السي ويتم جمعها .
تصل نسبة الفصم ف هذه اليريقة إلى  % 95وتعتبر هذه اليريقة قديمة جدال وتحتاج إلى وقت طويل للتفاعل وه ذات
اسنتهال مرتفن منن البخننار منا أن نوعيننة األحمنا الدسننمة الناتجنة رديئننة نوعنا ل مننا وتر ينز الغليسننرين النناتج مننن المنناء
المحلى منخفض وهو بحدود ( . % )14 -10
 / 3الحلمهة الحمضية ( : ) Acid hydrolysis
تيبننق هننذه اليريقننة فقننط علننى المننواد الدسننمة ذات النوعيننة الرديئننة والسننعر المنننخفض  ،حيننث تخلننط المننادف م ن ال ميننة
المناسبة من الماء م مية من حمض ال بريت المر ز التجاري تتراوح بين (  % ) 0 - 5من وزن المادف الدسمة ثنم يسنخن
المزيج بندخال البخار الجناف إلنى وسنط الحلمهنة والنذي يعمنل محنر مي ناني لمنزج منواد التفاعنل ويحنافظ علنى درجنة
الحرارف أثناء العمل بين ( ْ ) 120 – 100م ويستمر العمل حتى نحصل على حلمهه املة تقريبا ل ويتراوح الزمن الالزم بنين
(  ) 12 – 8ساعة .
 4ـ الحلمهة باألنزيماا ( : )Enzymic hydrolysis
تعتبر هذه اليريقة من اليرق القديمة وه تعتمد على استخدام األنزيمات اليبيعية ننزيم الليباز النذي يوجند فن ال ينر
من البذور الزيتية بذور الخرور والصويا .
ندخل الماء والدسنم علنى جهناز الحلمهنة بنسنبة  % 50تقريبنا ل ل نل منهمنا ويضناف إننزيم الليبناز إلنى وسنط التخمنر منا
تضاف بعض المواد المساعدف لعمل األنزيمات  ,ويتم تحريك المزيج بواسية الهواء الذي يعمنل علنى مسناعدف عمنل اإلننزيم
و محر أثناء الحلمهة  ،تتم عملية الحلمهة عند الدرجة العادية من الحرارف ( ° ) 30 – 20م وه تحتاج لفترف طويلة نسبيال
(  48 - 30ساعة ) فتقوم األنزيمات بفصم المواد الدسمة إلى أحما دسمة و ليسنرين  ,وينتم فن نهاينة العملينة الحصنول
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على مستحلب يضاف إليه قلينل منن حمنض ال برينت المر نز ل سنر اخسنتحالب  ,ثنم يتنر المنزيج للترقيند منن أجنل تشن يل
طبقتين ف نهاية العملية  .تتراوح نسبة الفصنم بهنذه اليريقنة (  % ) 95 – 90وتر ينز المناء الحلنو النناتج ( % )17 - 15
ليسرين والذي يحتوي على شوائب عديدف .
 5ـ الحلمهة باألوتوغزف :
تعد طريقة الفصم باألوتو الف من أقندم طنرق فصنم المنواد الدسنمة الميبقنة علنى الصنعيد التجناري  .حينث ينتم تيبينق
ضغط يتراوح بنين  12 – 10نغ  /م ، 2تسنتخدم هنذه اليريقنة لفصنم الشنحنات ذات الجنودف العالينة منن أجنل إنتناج أحمنا
دسمة ذات تلون خفيف والت خ تتيلب إجراء عملية تقيير  ،ذلك تيبق من أجنل فصنل المنواد الدسنمة والزينوت الحساسنة
للحرارف والت خ تتحمل درجة الحرارف العالية المستخدمة ف الفصل المستمر عند الضغط المرتف فن العملينات ذات التينار
المتعا و  ,ما أن الزمن الذي تستغرقه هذه العملية اقل من الزمن المتيلب ف طريقة توتشيل .
ل
أما الوسائط المستخدمة فن هنذه اليريقنة هن  :أ سنيد الزننك أو المغنزينوم أو ال السنيوم  ،حينث يفضنل عالمينا اسنتخدام
أ سيد الزنك نأرال ألنه أ ر فعالية حيث يستخدم بنسبة (  % ) 4 – 2وسييا ل .
يصن األوتو الف على ش ل اسيوانة طويلة يتراوح قيرها من (  ) 2 - 1م وارتفاعها حوال  10م  ,وه مصنوعة
من الفوخذ الصلب الغير قابل للصدأ والتآ ل  ,وتبين هذه األعمدف وتنزود بأنابينب منن أجنل حقنن البخنار بينمنا خ توجند فيهنا
خالطات مي اني ية .
يعبأ األوتو الف بالمادف الدسمة والوسيط و مية من الماء معادلنة لنحنو (  % ) 00 - 30منن وزن الدسنم  ،ومنن ثنم ينتم
فت البخار ضمن ال تلة الموجودف داخل األوتو الف بعند ذلنك يغلنق األوتنو الف ويقنوم البخنار برفن الضنغط النداخل إلنى
الح ند الميلوب  .يتم حقن البخار من أسفل األوتو الف حيث يؤدي ذلك إلى ت اثف البخار ضمن الخزان ما يجب المحافأنة
على تدفق مالئم للبخار الذي يؤمن تخلييا لجيدال لل تلة داخل األوتو الف وخالل (  ) 8 – 0ساعة يتم فصنل  % 95أو أ نر
مننن المننواد الدسننمة  .بعنند الحصننول علننى درجننة الفصننل الميلوبننة يننتم سننحب المحتننوى إلننى خننزان الترقينند حيننث يننتم سننحب
األحما الدسمة الحرف المفصولة عن السائل ( الماء والغليسيرين ) لتعامل فيما بعد بحمض ال بريت من أجل تف يك المنواد
المتصبنة الت يش لها الوسيط  ،بعد ذلك يتم سلها من جديد إلزالة آثار الحمض المعدن .
ذلك تم إجراء عملية الفصنم بناألوتو الف باسنتخدام وسنيط توتشنيل عنند درجنات حنرارف مختلفنة بوجنود ال لنو وأ سنيد
الزنك أو يره إخ أن ارتفار درجة األحما هنا يجعل منن الضنروري تنأينف المفاعنل حسنب المنواد التن تندخل بتصنني
األوتو الف األمر الذي يجعل هذه اليريقة أقل تيبيقا ل .
ل
تعتبر ت لفة الوسنيط وإزالتنه من ن ننواتج التفاعنل منن مسناوه هنذه اليريقنة أمنا فوائندها فهن زمنن قصنير نسنبيا  ,منا أن
نوعية األحما الدسمة الناتجة جيدف ونوعية الغليسرول الناتج جيد أيضا ل .
 6ـ الحلمهة المستمر بالتيار المتعاكس
تعد هذه اليريقة األ ر فعالية من بين طرق الحلمهة الميبقنة حالينا ل  ،تعتبنر دون شنك اليريقنة األرخنب إلنتناج ضنخم
من األحما الدسمة المشبعة و ير المشبعة الت يقل رقمها اليودي عن . 120
تسم درجات الحرارف المرتفعة والضغط العال بتخفيض زمن التفاعل ما يتي التدفق المتعا و للزينت والمناء إعيناء
درجات فصل عالية .
هذا النأام هو عبارف عن برج قيره ( ) 1.5-1م وارتفاعه حوال  20م مصنور من الفوخذ الصنلب الغينر قابنل للصندأ
يتحمل الضغوط العالية أعلى من (  ) 50ضغط جوي  ,ما يعنزل البنرج بشن ل جيند  ,وينتم إدخنال الدسنم
والتآ ل وذلك
إلى البرج بواسية مضخة ذات ضغط عال حيث يصنيدم الدسنم بحلقنة متوضنعة علنى ارتفنار (  ) 1م منن قعنر البنرج ممنا
يؤدي إلى ترذيذ الدسم ف حين يتم إدخال الماء من قمة البرج بنسبة (  % ) 50 – 40من وزن الدسم .
ترتف المادف الدسمة عبر قسم جم السائل ( الغليسرول –الماء) الساخن ف قعر البرج مارف خنالل السني البينن للزينت
والماء ف اليور المستمر حتى تصل إلى طبقة الزيت حيث تحندث عملينة الحلمهنة وينؤدي الحقنن المباشنر للبخنار إلنى رفن
درجة الحرارف إلى ( ° ) 200م ويتم المحافأة على الضغط .
تميز هذه اليريقة للحلمهة بأنها تقوم بفصل الدسم والزيت بفعالية أ بر من العمليات األخرى
وتعي درجات فصل عالية خالل زمن تفاعل يصل إلى (  ) 3 – 2ساعة فقط ما أنها تنتج أحما دسمة منخفضنة التلنون
 ،ل هذا يعود إلى انتقال الحرارف الفعال داخل البرج األمر الذي يخفض من استهال البخار .
أما اخعترا األساس على هذه العملية هو ارتفار ال لفة اإلنشائية لمعداتها .
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ص بنسب األحما

الدهنية المشبعة و ير المشبعة الموجودف ف عدد من الزيوت وبعض صفاتها الفيزيائية
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الخواص الكيميائية لألحماض الدسمة وتطبيقاتها
يم ن تمييز ثالث أنوار من تفاعالت األحما الدسمة تبعا ل للموق الذي يحدث فيه التفاعل :
 -1تفاعالت تحدث ف المجموعة ال ربو سيلية .
 -2تفاعالت تحدث عند مجموعة الميتيلين النشية لجزيء الحمض الدسم .
 -3تفننننناعالت تحننننندث عنننننند الرابينننننة األوليفينينننننة فننننن األحمنننننا الغينننننر مشنننننبعة ومجمنننننوعت الميتيلنننننين
المتجاورتين  .فمن أجل حمض األولئيك م الل فنن هذه المواض يُدل عليها ما يل :
- COOH
مجموعة
الكربوكسيل

 - CH2مجموعة الميتيلين
المجاور لمجموعة
الكربوكسيل

 - (CH2) 6التركيب
الهيدروكربوني
غير المتفاعل

 - CH = CHالرابطة األوليفينية
مجموعتي الميتيلين
للرابطة األوليفينية

CH3 - ( CH2 )7التركيب الهيدروكربوني
غير المتفاعل

للخواص ال يميائية لألحما الدسمة أهمية بالغة فعن طريقها يم ن الحصول على بعنض المشنتقات النافعنة  .منا يم نن
تالف ما يحدث فيها من تحلل وتأ سد وتلف بسبب التخزين والتفاعل بينها وبين أ سجين الهواء ولعل أهم الخواص :
 - 1إنتاج الصابون :
الصننابون هننو ملنن الصننوديوم لألحمننا
 . R- COONaويملك فعالية سيحية عالية .
إن اختيار المواد الدسمة له دور واض ف تحديد ش ل ووظيفــة المنتج النهنائ  ,حينث يت نون الصنابون التجناري عنادف
بش ل رئيس من أمالح األحما الدسمة المشبعة والغير المشبعة  ,ويختلف تر يب الصابون المنتج من صان نخر .
لننذلك فحسننب المننواد واألحمننا الدسننمة المسننتخدمة تختلننف درجننات الصننابون المنننتج ليتننراوح مننن الصننابون األبننيض
الشنفاف إلنى الصنابون األصننفر البنن المشنوب  ,والصننابون العنادي النناتج قابننل لالنحنالل فن المنناء  ,ويسنتخدم فن الغسننيل
والتنأيف وتش يل المستحلبات  ,بينما نجد أن الصابون المتضمن أمالح المعادن القلوية الترابينة والمعنادن ال قيلنة لألحمنا
الدسمة خ ينحل عمليا ل ف الماء ول نه يملك قابلية اخنحالل ف المذيبات العضوية .
يعتبر حمض الستياريك ذو أهمية صناعية بيرف ف تحضير الصابون  ،أما أهنم المعنادن المسنتخدمة معنه هن األلمنينوم
_الباريوم _ال ادميوم _ال السيوم _الليتيوم _المغنزيوم _الرصاص _التوتياء .
أما األحما األخرى م ل اللوريك _البالمتيك _األولئيك تستخدم إلنتاج الصنابون المعندن ذو األهمينة التجارينة بوجنود
المعادن التالية (ال وبالت_المغنزيوم_النحاس) .
يستخدم صابون ال ادميوم والباريوم لحمنض اللورينك م بنت لريزيننات ال لوريند المتعنددف الفينينل  ,وبالميتنات األلمنينوم
والتوتياء تتمت بتيبيقات شائعة ف التح م بتماسك الدهانات  ,وصابون ال وبالت والمغنزيوم والرصاص لحمض اللينولينينك
مفيدف مجففات للدهانات .
وللصابون قدرف بيرف على التيهير وخاصة إذا أضيفت إليه مواد م ل الفينوخت و يرها .
وعند م افحة انفات الزراعية الضارف بواسية رش النباتنات البنال منا يلنزم تحضنير مسنتحلبات ثابتنة قنادرف علنى تبلينل
سي األوراق المغيى بيبقة شمعية ولهذا الغر يضاف الصابون وخاصة أولينات النحناس إلنى هنذه المسنتحلبات .وعلنى
هذا نجد أن الصابون خ يستخدم ف الحياف اليومية فقط وإنما ف الصناعة أيضا ل
تعتمد خاصية التنأيف للصابون على خاصية التنشيط السيح له  ,حيث إنه يقلل من التوتر السيح للماء بشدف .
يت ون الصابون من :
 -1سلسلة هيدرو ربونية طويلة لها خاصية هيدروفوبية أي تنفر من الماء .
 -2مجموعة ربو سيلية ذات خاصية هيدروفيلية أي تنجذب إلى الماء .
لذا عند المعالجة بالصابون تقن جزيئنات الصنابون بحينث تتجنه أجزالهنا الهيدرو ربونينة إلنى داخنل قينرات الندهن أمنا
ال ربو سيالت الهيدروفيلية فتتجنه إلنى السني فتتبلنل هنذه الجزيئنات بالمناء وتت نون قينرات ثابتنة منن مسنتحلب الندهن من
أجزاء الغبار المتعلقة به وبهذه الصورف تفصل بسهولة عن المالبنو  .وبناليب فننن هنذه الوصنف خ يعين إخ ف نرف بسنيية
عن مي اني ية قدرف الصابون على التنأيف ول نه يتي لنا إم انية معرفة طرق البحث عن بدائل الصابون أي المواد الت لهنا
القدرف على التنأيف وخ تتيلب استخدام الخامات الغذائية ( الدهون والزيوت ) وليو لها عيوب الصابون ( انخفنا قدرتنه
على التنأيف ف الماء المال أو العسر ) .

الدسننمة م نننل حمننض السننتياريك األولئيننك والبالمتيننك ولننه الصننيغة العامنننة :

 2ـ إنتاج المنظف السائل :
المنأف السائل عبارف عن محلول صاف لصابون بوتاسيوم نق أو مزيج من صابون صنوديوم وبوتاسنيوم (يعتمند
ذلك على الوزن الجزيئ ودرجة إشبار األحما الدسمة الداخلنة فن تر ينب الصنابون )  ,وقند يحتنوي هنذا المحلنول أو خ
يحتوي على ليسرين وإيتانول  ,ويجب أن ي ون معيرال بعير مناسب وخاليا من ل المواد الغريبة .
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ينبغ أن ير الصابون السائل بسهولة إذا ما دلك بين اليدين وأن خ يتر أثرا اويا ضارا على البشرف  ,و نذلك أن خ
يتر رائحة ير مقبولة بعد اخستعمال  ،ويجب أن خ تقل نسبة الصابون الصناف فن المحلنول عنن  % 20وخ تزيند نسنبة
القلوي الحر عن  % 0.05وخ تتجاوز نسبة ال لوريد م ل لور البوتاسيوم عن  % 0.3أما ال بريتات فيجب أن خ ي نون لهنا
أثننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر فنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن المحلننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننول علننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى اإلطننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالق .
يستخدم الصابون السائل ب رف ف المحالت العامة نأرا ألن مية منه يستخدمها شخب واحد فقنط منا يسنتعمل فن تيهينر
األدوات الجراحية وف شؤون التدليك .
 3ـ صناعة صابون الحزقة :
يصن صابون الحالقة من المواد الدسمة النقية والت تحتوي على نسنبة عالينة جندا منن حمنض السنتياريك  ,وينتم تصنبن
المننواد الدسننمة المسننتخدمة باسننتعمال مننزيج مناسننب مننن منناءات البوتاسننيوم ومنناءات الصننوديوم إلعينناء القننوام المرهم ن
للصابون  .األمر الذي يؤدي إلى إنتاج صابون أ ر نعومة وخواص ر وية أفضل .
 4ـ كريم الحزقة الرغوي :
خ يعي حمض الستياريك بش ل منفرد ر وف افية لذلك يضاف إليه نسبة من األحما الدسمة لزيت جوز الهنند حينث
ت ون نسبة المزج ه  % 75حمض ستياريك و  % 25حمض زيت جوز الهند عادف  .وإلعياء ر وف يفة ومتماس ة فن
الماء الساخن والبارد تستخدم نسبة عالية من حمض الستياريك والشحم الحيوان  ,وإذا ان الميلوب ر وف ثابتة و يفة جدال
تسننتخدم زيننوت تحننوي ميننة بيننرف مننن حمننض البهنيننك (  )C22H44O2م ننل زيننت البننان  ,مننا يسننتخدم السننوربيتول لهننذا
الغر و عامل استحالب قوي .
 5ـ صناعة شحوم التزليق :
شحم التزليق البسيط هو زينت مغلنظ لنه قنوام صنلب إلنى نصنف صنلب  ,وهننا أننوار ينرف منن المنواد المغلأنة ول نن
الصابون المعدن لألحما الدسمة ه األ نر اسنتخداما ل حينث أن  % 90منن الشنحومات هن منن ننور الصنابون المعندن
ومتوسط الشحومات تحتوي على  % 15من هذا الصابون  ،وطبيعة التشتيت للصابون ف الشحومات الجاهزف تختلف يرال
عن بعضها ويستخدم عادف الوصف بأنها مستحلبات أو رويات أو محاليل حقيقية .
إن اليريقة المعروفة لصنناعة الشنحومات تتضنمن أوخل تحضنير الصنابون المعندن المر نوب وثانينال تشنتيته فن الزينت
المختار وثال ال التشتيت المي اني الالزم للحصول على القوام الميلوب .
تحضر الشحومات بتشتيت امل لـ  % ) 10 – 4 ( :وزنا ل من ستيارات األلمنيوم ف الزيوت المعدنينة ثنم التسنخين حتنى
يبدأ ت ون الجل ثم استمرار التسخين حتنى ي تمنل ت نوين الجنل وبالتنال نحصنل علنى محلنول شنفاف نبنرده بشندف ثنم نجنري
عملية تجانو للجل البارد .
 - 6في الطبقاا الواقية ( الطزء) :
تستهلك ميات بيرف من األحما الدسمة ف تصني اليبقات الواقية والزخرفية وذلنك بتحوينل األحمنا الدسنمة هنذه
إلى ريزينات أل يدية  ،فالورنيش المستخدم يالء ينتج عن أسترف األحما الدسمة بالراتنجات وهذا اليالء هو عبنارف عنن
حول متعدد ذو وزن جزيئ مرتف م ل ( ريزينات اإليبو س ) .
إن األحما الدسمة الغير مشبعة ( من مصدر نبات ) ذات أهمية بيرف فن صنناعة اليبقنات الواقينة و نذلك األل يندات
الغير جافة المصنعة من أحما دسمة ير مشبعة ( من مصدر حيوان ) .
 7ـ إنتاج األلكيداا :
تستخدم األل يدات ف صنناعة الندهان الزينات وبعنض أننوار النورنيش وحبنر الميناب الزينات  ،حينث تعتبنر األل يندات
زيت األساس ف الدهان الزيات  ،حيث تمزج م األ اسيد الملونة والمواد األخرى للحصول على مستحلب متجانو .
عننند اسننتخدام الزيننوت ف ن تصننني األل ينندات فننننه مننن الضننروري تحويننل هننذه الزيننوت إلننى أحننادي ليسننرين بالتحلننل
ال حول لل حول المتعدد الوظيفة المائية ومن ثم يضاف الحمض ثنائ ال ربو سيل ويستمر التفاعل حتنى نحصنل علنى رقنم
حمض منخفض  ،والماء المتش ل أثناء عملية األسترف يسم له بالخروج ول ن هذه اليريقة تملك سيئة واحندف هنو أن بخنار
الماء يم ن أن يحمل معه قسم من بال ماء الفتاليك .
معأننم المعنندات المنشننأف حنندي ا ل لتش ن يل األل ينندات مصننممة بحيننث أن المننذيب اإليزوتروب ن يزيننل المنناء باسننتمرار أثننناء
التفاعل  ،والمذيب يعاد تدويره إلى خليط التفاعل بعد ت يفه  ,وهذا الننور منن المعندات يسنم بنالتح م بدرجنة الحنرارف بدقنة
وتقودنا إلى منتجات ذات لون جيد وثابت .
ول ن عند استخدام األحما الدسمة ل المواد تشحن إلى الوعاء الذي تجري فيه عملية األسترف والتفاعنل الحنادث يمنر
ف مرحلة واحدف واألسترف تتم بش ل مباشر والعملية سهلة وقصيرف ول ن ذلك يحتاج إلى زيادف ف سعة الوعاء
 8ـ إستيراا راتنجاا اإليبوكسي :
من اخستعماخت الهامة لألحما الدسمة هو استخدامها ف أسترف راتنجات اإليبو سن  ,فاإليبو سن يصنن منن تفاعنل
داخل لإليبو لور هيدرين م فينول ثنائ الزمرف الوظيفية وثنائ ميتيل ثنائ هيدرو س فينيل ف وسط قلوي .
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أحد التيبيقات لهذه الريزينات ه تحويلها إلى مواد متصلدف حراريا ل بتفاعل داخل لمجموعنات اإليبو سن من ثننائ أو
متعنندد الوظيفننة األمينيننة ول ننن وجنند أن أوسنن اخسننتخدامات ه ن أسننترف مجموعننة الهيدرو سننيل لريننزين اإليبو سنن منن
األحما الدسمة وينتج عن ذلك الورنيش المسنتخدم ينالء والمقناوم للقلوينات وال يماوينات األخنرى والمنذيبات وهن ذات
لون رديء .
 9ـ مستحضراا التجميل :
أ ر اخستخدامات سحرال لألحما الدسمة ه فن مستحضنرات التجمينل فمعأنم ال ريمنات والشنامبو والبنودرف ومنواد
تزيين الشعر وتصفيفه تحتوي بش ل أو بآخر على األحما الدسمة  .وقد وجد علماء انثار أن مستحضرات التجميل انت
شائعة اخستعمال منذ آخف السنين فف القبور المصرية وجد أن األوان الجميلة للزينة ما تزال تحتوي علنى منراهم عيرينة
وبعد فحصها تبين أنها مصنوعة من الدهون الحيوانية الت لها رائحة البلسم .
 11ـ إنتاج الغليسيريداا :
ل
أخننذت أهميننة الغليسننيريدات األحاديننة أو مننزيج مننن الغليسننيريدات األحاديننة وال نائيننة تننزداد يننرا ف ن الفتننرف األخيننر نأننرا
لالستخدامات الصناعية المختلفة لهذه المواد  ،ونأرال لعدم إم انية إنتاج هذه المواد من حلمهة ثالث الغليسيريد  ،وإنتاج هذه
المواد يتم حاليا ل من تفاعل الغليسيرين م األحما الدسمة .
تتش ل نتيجة التفاعل الغليسيريدات األحادية وال نائية وال الثية وإن تخفيض نسنبة الحمنض الدسنم فن التفاعنل ينؤدي إلنى
زيادف نسبة الغليسيريدات األحادية  ،ومن أجل الحصول على ناتج أعأم من أحادي الغليسيريد ت ون نسبة الغليسنيرين إلنى
الحمض الدسم بين ( . ) 1 : 3-2
يستخدم أحادي الغليسيرين أو منزيج منن أحنادي وثننائ الغليسنيريد يحتنوي علنى نسنبة بسنيية منن ثننائ الغليسنيريد فن
الصناعات الغذائية ب رف ف الوقت الحاضر لتش يل المستحلبات بدخل من الليستين  ،ما يستخدم ف صناعة عوامل الفعالية
السيحية مخفض للتوتر السيح وف صناعة المنأفات وف صناعة العديد من المشتقات األخرى .
 11ـ إنتاج االستيراا
تملك إستيرات األحما الدسمة أهمية بيرف ف الصناعات المختلفة  .صناعة المياط والملدنات والبولميرات .
تستخدم اليريقة المستمرف إلنتاج استر الميتينل لألحمنا الدسنمة صنناعيال وتنتم العملينة تحنت الضنغط الجنوي والدرجنة
( °) 70م حيث تضاف المادف الدسمة والميتانول وال مية الالزمة من الوسيط إلنى بنرج التفاعنل باسنتمرار  ،بعند ذلنك يؤخنذ
هننذا المننزيج النهننائ ( اسننتر ميتيننل الحمننض الدسننم  ،الغليسننيرين  ،الميتننانول ) إلننى فاصننل الميتننانول والغليسننيرين فير ننز
الميتانول المقير ف الجزء الدوار من العمنود والميتنانول المتقينر هنذا يحنوي علنى مناء لنذلك ي نف الميتنانول النقن ويندار
ثانية إلى عملية األسترف المقابلة  ،تفصل طبقة األسترف وتغسل بتيار معا و من الماء وبش ل مسنتمر بهندف إزالنة الميتنانول
والوسيط واسترداد الغليسيرين .

الكحوالا الدسمة Fatty Alcohols
من المعروف أن ال حوخت الدسمة الداخلة ف تر يب بعض المواد الدسمة هن  :ال حنوخت أحادينة الهيدرو سنيل ذات
الصيغة العامة التالية  . CnH ( 2n + 1 ) OH :والجدول التال يبين أهم هذه ال حوخت :
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المصدر
دزن رأس الحوا
دزن رأس الحوا
شمل العسل
جميل الدزون الحيوانية
جميل الدزون الحيوانية
جميل الدزون النباتية

درجة االنصهارC
50
59
85
145
111
135

الصيغة المجملة
C16 H33 OH
C18 H34 OH
C30 H61 OH
C27 H46 O
C27 H46 O
C27 H46 O

االسم
Cetyl - Alcohol
Octa decyl - Alcohol
Myricyl - Alcohol
Cholesterol
iso cholesterol
)phyto sterol (Sitosterol

صناعة الكحوالا الدسمة :
 1ـ من هدرجة األحما الدسمة :
تتم هذه العملية عن طريق هدرجة األحما الدسمة  ،ف اليور الغازي عندما ت ون األحما الدسنمة صنغيرف النوزن
الجزيئ  .وعندما ت ون األحما الدسمة ذات وزن جزيئ مرتف فنن عملية الهدرجة تتم ف اليور السائل .
وحين إتبار عملية الهدرجة ف اليور الغازي تدخل أبخرف األحما الدسمة إلى مفاعل الهدرجة ذي الوسيط ال ابت من
الهيدروجين تحت ضغط مرتف ودرجة حرارف بنين (  ْ) 280 - 200م عبنر طبقنة الوسنيط ال ابنت ذي الشن ل الحبيبن النذي
يجب أن ي ون ذا فعالية جيدف ومقاومة مي اني ية عالية وأهم الوسائط المستخدمة :
) )Cu – Zn؛ (  )Cr –Cu؛ (  )Cu –Ba؛ ( )Cu – Zn -Cd
يصل مردود هذه اليريقة إلى  . % 98ونأرال لتنأثير األحمنا الدسنمة علنى الحديند فن الندرجات العالينة منن الحنرارف
يجب استخدام معدات فوخذية خاصة خ تتأثر باألحما ومقاومة للتآ ل .
 2ـ من هدرجة إستيرات األحما الدسمة :
تعتبر هذه اليريقة من أهم اليرق المتبعة إلنتاج ال حوخت الدسمة من المواد الدسمة حينث تحضنر إسنتيرات األحمنا
الدسمة  RCOOR1أوخ  ,ثم تهدرج بعد ذلك للحصول على ال حوخت الدسمة المقابلة .
تحضنر إسننتيرات األحمنا الدسننمة بالتفاعنل المباشننر بننين حنول خفيننف م نل الميتننانول أو اخيتنانول من الغليسننيريدات
ال الثية بوجود مية قليلة من معدن الصوديوم وسيط  ,يتم تفاعل تبادل األسترف خنالل سناعة تقريبنا من التحرينك وبالدرجنة
العادية من الحرارف  ,بعد ذلك تتر المواد المتفاعلة للترقيد حيث ينفصل المزيج إلنى طبقتنين  :اليبقنة العلينا نينة بناخ سنتر
الميتيل والميتانول واليبقة السفلى نية بالغليسيرين والميتانول وتفاعل تبادل األسترف هو التال :

3CH3OH

+

CH2OH

CH2-O-CO-R

|

|

–O-CO-R

CH

CH

3RCOOCH3 +

OH
|

|

CH2OH

CH2-O-CO-R

تفصل طبقة اخستر وتغسل بالماء بهدف فصل الميتانول والغليسنرين وفصنل الوسنيط عنن اخسنتر الميتيلن  ,ينتم تفاعنل
إرجار اخستر ( عملية الهدرجة ) عند ضغط جوي مرتف وبدرجة حرارف عالية واخسنتر ي نون فن الينور السنائل وبوجنود
وسيط مناسب م ل (  ) Cu-Zn-Mgوتفاعل الهدرجة هو التال :
2H2

RCH2OH + CH3OH

+

RCOOCH3

الغليسرين
ف جمي طرق الحلمهة المختلفة الت استعرضنناها فن طنرق الحصنول علنى األحمنا الدسنمة يننتج الغليسنرين وهنو
حول ثالث الهيدرو سنيل ( بروبنان ترينول  . ) 3 ، 2 ، 1 -يُبنرهن علنى صنيغته المفصنلة أو علنى بنناله بأننه يُ نون ن ثنالث
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أنوار من المشتقات (جليسريدات ) ويتميز بنم انية استبدال ثالثة جذور هيدرو سيلية فيه  ,وبما أن ل ذرف ربون يم نن أن
تحتفظ بهيدرو سيل واحد  ،فننه يُعبر عن بناء الغليسرين بالصيغة التالية :
CH 2 - CH - CH2
|
|
|
OH OH OH
وه ذا فنن الغليسرين عبارف عن مشتق للبروبان الذي استبدلت فيه ثالث ذرات هيندروجين ب الثنة جنذور هيدرو سنيلية .
ويم ن إنتاجه باليريقتين التاليتين ما م نر معنا .
 -2من تصبن المواد الدسمة .
 -1من حلمهة المواد الدسمة مباشرف .
تنقية الغليسرين ورفل تركيزه :
بعد أن يتم ت سير المواد الدسمة بقصد إنتاج األحما الدسمة والجليسيرين  ,يؤخذ الغليسرين على ش ل محلنول ممندد
يحوي حوال (  ) % 15جليسرين  ,حيث نقوم بتبخير جنزء منن المناء فن صنهريج التبخينر (. ) glycerin flash tank
ومن ثم يُدف الماء المحلنى إلى مبخرات ذات تأثير ثالث وذلك لرف التر يز إلى التر يز الميلوب (  . ) % 99 - 75يُنزال
لون الغليسرين بواسنية فحنم حينوان نشنيط ومنن ثنم يُرشن فن مرشن ضنا ط للحصنول علنى الغليسنرين  / % 99 /النذي
يُستخدم ف المجال اليب ومن ثم يُخزن عند الدرجة (  30 - 25م. ) 
خواص الجليسرين :
 -1الخواص الفيزيائية :
الغليسرين النق له وزن جزيئ  92ويملك افة نوعية حوال  1.20557غ  /سم 3عنند درجنة حنرارف (  15م) 
درجة انصهاره (  17.8م ـ ) ويغل عند الدرجة (  290م . ) قابل لالمتزاج م ال حوخت المائية ب ل النسب ول ننه أقنل
قابلية لالنحالل م المواد األخرى  ،ضغيه البخاري منخفض ودرجة ليانه عالية تجعله ير طيار عند الدرجة العادية من
الحرارف  ,ذو لزوجة عالية تم ن منن اسنتخدامه فن زينوت التشنحيم  .درجنة تجمنده منخفضنة والتن لهنا أهمينة فن الخالئنط
المقاومة للتجمد  ،ذو قابلية خمتصاص الرطوبة .
 - 2الخواص ال يميائية :
يتفاعنننل بسنننرعة مننن العديننند منننن المر بنننات العضنننوية والغينننر عضنننوية بسنننبب احتوائنننه علنننى ثنننالث مجموعنننات
هيدرو سيلية لتش يل اإلستيرات ( ريزينات اإلستير )  ،نترو جليسرين  ،إسنتيرات األحمنا الدسنمة  ،اإليتينرات األليفاتينة
واألروماتية  ,األستال أمين ومر بات أخرى عديدف .
أنواع الغليسرين :
هنالك أرب أنوار من الغليسرين :
 -1الغليسرين الخام (  ) % 80جليسرول ملون .
 -2الغليسرين الديناميت (  % 98 – 95جليسرول ذو لون أصفر فات ) .
 -3الغليسرين الصناع األبيض الذي ينتج من النور ال ان بنزالة اللون .
 -4الغليسرين ال يميائ النق (المقير تقييرال نهائيا ل ) أو الغليسرين الصيدخن .
استعماالا الغليسرين :
يستعمل الغليسرين ف عدف تيبيقات أهمها :
ف صناعة المتفجرات ( نترجة الغليسرين بحمض النتريك بوجود حمض ال برينت يعين ثالثن نتنرو الغليسنرين ) -
ف صناعة النسيج ( إل ساب النسيج المرونة والنعومة )  -ف الصناعات الصيدخنية  ،له خاصية نفوذية ومذاق حلو  ،يم ن
مزجه وتشن يل منواد صنيدخنية عديندف مننه  -فن صنناعة الراتنجنات اخل يدينة  -فن تصنني اإلسنتيرات  -فن صنناعة ورق
ال ربون  -ف تحضير المر بات المقاومة للتجمد  -ف صناعة الجلود  -ف مستحضرات التجميل  -ف الصناعات الغذائية.
المركباا غير الجليسريدية الموجود في المواد الدسمة
تحتوي الدهون والزيوت الخام على ميات قليلة من مواد أخرى ير جليسنريدية قند تنزال تمامنال منن الزينت الخنام
خالل عمليات الت رير المختلفة وبذلك تختف من الناتج الم رر  .منها مواد بدون طعنم أو رائحنة أو لنون ظناهر وهنذه تعتبنر
مواد خاملة نسبيال ول ن بعنض الم وننات األخنرى وخاصنة التن لهنا خاصنية منن األ سندف أو التن لهنا طعنم ظناهر أو ت نون
ملونة قد تؤثر على صفات الزيت ولو وجدت آثار منها .
ومن أهم الم ونات الغير جليسريدية الموجودف ف المواد الدسمة :
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 -1الفوسفاتيدات أو الفوسفوليبدات (: ) Phosphatides - phospholipids
ف ير من المواد الدسمة توجد نسنبة معيننة منن المنواد الدهنينة التن تحتنوي علنى الفوسنفور والنيتنروجين فن تر يبهنا
ولهذا فننها تدعى بالفوسفاتيدات أو الفوسفوليبدات وهذه المر بات تُشتق من الجليسيريدات نفسها وذلك ألن إحدى مجموعات
الهيدرو سيل ال الثة ف وض  أو  تتحد بمجموعة تحتوي على حمض الفوسفور وقاعدته النتروجينية بينما المجموعتين
الهيدرو سننيليتين البنناقيتين تتحنندان بجريئت ن حمننض دهن ن ( البننالم  ،السننتياريك  ،األوليننك  ..إل ن )  .فعننندما ت ننون القاعنندف
النيتروجيني نة هنن ال ننوخمين  cholaminفنننن الفوسننفاتيد الننناتج يعننرف باسننم يفننالين  Cephalinوعننندما ت ننون القاعنندف
النيتروجيني نة ه ن ال ننولين  cholineفنننن الفوسننفاتيد الننناتج يُسننمى ليسنني ين  . lecithinوتتننراوح نسننبة الفوسننفاتيدات ف ن
الزيوت وخاصة ف زيت فول الصويا والذرف الخام بنسبة  % 2-1وتزال معأم الفوسفاتيدات الخنام التجارينة بواسنية المناء
المستخدم أثناء عملية ت رير الزيوت .
 -2المواد ال ربوهيدراتية :
يوجد ال ير من المواد ال ربوهيدراتية م الزيوت الخام ف صورف حرف أو متحدف مختلية م الفوسفاتيدات فقند وجند أن
الرافينوز والس ريات الخماسية توجد ب ميات خ بأس بها ف زيت بذرف القين الخام .يعزل مر نب جلو نوز فيتوسنترول منن
زيت بذرف القين ما يعتقد بأن الجال توز يدخل ف تر يب الليبوسيتول (. ) lipositol
 -3الستيروخت الفينوستيروخت وال حوخت الدهنية :
ت نون الستيروخت معأم المواد ير القابلة للتصبن ف المنواد الدسنمة اليبيعينة وهن خاملنة يميائينا ل .وتوجند فن المنواد
الدسمة نستيرات لألحما الدهنية و جلو وسيدات  ,ويزيل الت رير بالقلوي نسبة من السنتيروخت ولنذلك يُعتبنر الصنابون
الناتج (  ) sop stockنيا ل بها  .ويم ن تقليل الستيروخت ف المواد الدسمة بوساطة عملية إزالة الرائحنة بالبخنار بندرجات
حننرارف مرتفعننة (  . ) Deodorizationوتُعننرف السننتيروخت النباتيننة باسننم فيتوسننتيرول ( ) Phetosterolوه ن يننر
الستيروخت ( ال وليسترول ) الت من أصل حيوان  .وتُستخدم الستيروخت ف التمييز بين الدهون الحيوانية والنباتينة إذ أن
درجنة انصنهار خننالت ال وليسنترول  114 /م / وهن أقننل منن درجنة انصننهار أي منن الفيتوسنيتروخت التن تتنراوح بننين
137 - 120/م . / ولذا يم ن شف أينة إضنافة منن الندهون الحيوانينة إلنى الندهون النباتينة  .ينر أن هنالنك صنعوبة بينرف
تصل إلى عدم اإلم انية إذا انت اإلضافة مع وسة وذلك لتنور السيتروخت النباتية .
وتوجد ال حوخت الدهنينة فن حالتهنا الحنرف أو المتحندف من األحمنا الدهنينة الشنمور ب مينات فن الزينوت البحرينة .
ول نها خ توجد ب ميات تُذ ر ف دهون الحيوانات أو الزيوت النباتية .
 -4الصبغات والمواد الملونة :
يرج اللون األحمنر لمعأنم الزينوت إلنى وجنود صنبغات اروتينينة ( )Carotinبينمنا يرجن اللنون األصنفر إلنى وجنود
صبغات الجوسيبول (  ) Gossypolوخاصة ف زيت بذرف القين  ,واللون األخضنر منا فن زينت الزيتنون وفنول الصنويا
نتيجة وجود ال لوروفيل ( . ) Chlorophyll
وتزال هذه الصبغات أثناء عمليات الت رير المختلفة  ,ولذا فننه عند عملية إزالة األحمنا الحنرف بنالقلوي ي نون السنوب
ستو نيا ل بهذه الصبغات وما تبقى منها بعد عملية التعديل هذه يُعلق على سني ترابنة الترشني والفحنم النشنيط عنند إجنراء
عملية التبييض للزيت  ,وانثار الباقية من هذه الصبغات تُزال بعد ذلك بعملية إزالنة الرائحنة علينه وذلنك ألن هنذه الصنبغات
ير ثابتة عند درجات الحرارف العالية الت يتم عندها إزالة الرائحة من الزيوت .
 -5المواد الت تؤثر ف طعم ورائحة المواد الدسمة :
تُعزى الروائ ير المقبولة ف المواد الدسمة إلى المر بات الهيدرو ربونية العالينة أو التنربنتين والمر بنات ال يتونينة .
هذه المر بات تمتاز ب ونها سريعة التياير ولذا يم ن التخلب منها نهائيا ل بجرفها منن الزينت بالبخنار تحنت ضنغط مننخفض
(  30سم ) زئبق ودرجة حرارف  250م. 
 -0المواد المانعة أل سدف المواد الدسمة :
ُ
توجد مواد بنسب ضئيلة جدال ف بعنض المنواد الدسنمة اليبيعينة تسنبب ت بنيط عملينات األ سندف  .وتعتبنر التو نوفيروخت
(  ) Tocopherolsبأنواعها األرب ( ألفا  -بيتا  -جاما  -دلتا ) من أهم المجموعات المانعة لأل سدف المنتشرف ف اليبيعة .
ومانعننات األ سنندف اليبيعيننة مننواد لهننا وزن جزيئن بيننر وهن يننر متيننايرف ألنهننا تبقننى خننالل معاملننة الزيننت بالبخننار
المحمض عند إزالة الرائحة ولنذا خ يوجند فقند يُنذ ر فن تو نوفيروخت الزينوت النباتينة الغذائينة خنالل عملينات تبييضنها أو
ت ريرها بالقلوي أو إزالة الرائحة منها أو خالل عمليات الهدرجة .
 -7الفيتامينات :
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تُعتبر المواد الدسمة مصدر الفيتامينات القابلة للذوبان ف الدهن م ل فيتامين ( . ) A - D - Eيوجد الفيتنامين (  ) Aفن
الندهون الحيوانينة وخاصنة زينوت بند األسنما  .وقند ُوجند أن الفيتاميننات تتحلنل عنند درجنة حنرارف أعلنى مننن ( 120م) 
ولذلك فنن الزيوت الت تجري عليها عمليات المعالجة بالقلوي والتبييض وإزالة الرائحة فقيرف بالفيتامينات .
 -8المعادن :
تحتننوي الزيننوت وخاصننة الم ننررف علننى آثننار مننن الفوسننفور نتيجننة لوجننود آثننار مننن الفوسننفاتيدات ننذلك علننى آثننار مننن
الصوديوم نتيجة لوجود آثار من الصابون الصوديوم المتخلف عن عمليات الت رير  .ذلك فنن الزيوت المهدرجنة تحتنوي
على آثار من الني ل المستعمل وسيط ف هدرجتها .
 -9األلبومينات (: )Albumins
توجد األلبومينات ب ميات ضئيلة ف ير من الزيوت وه تتخ ر ( )coagulateعند تسخين الزيوت ولهذا السبب فننننا
نسخن زيت الخرور لتخ ير البروتينات منه ثم فصلها بالترشي ولنذلك فننهنا خ توجند فن الزينوت الم نررف  .وترتفن نسنبتها
ف الزيوت الناتجة عن مواد تالفة وسبب ذلك يعود إلى التحلل المائ الذي حدث للبذور أو األنسجة الحيوانية .
الخواص الفيزيائية للمواد الدسمة
للصفات الفيزيائية للمواد الدسمة أهمية بالغة وفائدف عأمى  .فعن طريقها يم ن معرفنة نون الزينت أو الندهن ذو سلسنلة
ربونية طويلة أو قصيرف وعن طريقها يم ن معرفة المادف الدسمة ونها دهنا ل أو زيتا ل أي ذو سلسلة ربونينة مشنبعة أم ينر
مشبعة  .ولعل أهم الخواص أو الصفات الفيزيائية :
 -1اللزوجة (: ) Viscosity
للزوجة الزيوت أهمية حيث أنها تعبر عن مدى صالحية الزيت خستعماله فن التزيينت ور نم أن منتجنات البتنرول انن
ه المستعملة ف التزييت  .إخَّ أن بعض الزيوت الغذائية خزالت تحتل م انا ل مرموقا ل ف بعض عمليات التزيينت  .وقند ُوجند
أن اللزوجة إلى ح ٍد ما تتناسب ع سيا ل م درجة عندم تشنب الزينت ف لمنا زادت درجنة عندم تشنب الزينت لمنا قلنت اللزوجنة
وبالع و  .ولذا فنن لزوجة الزيوت تزداد قليالل بنجراء عملية الهدرجة .
ما ُوجد أن الزيوت الت تحتوي على أحما دهنية صنغيرف النوزن الجزيئن ت نون لزوجتهنا أقنل منن لزوجنة الزينوت
ذات األحما الدهنية العالية الوزن الجزيئ .
 -2الوزن النوع (: ) Specific gravity
من المالحظ أن الوزن النوع للمواد الدسمة ي ون دائما ل أقل من (  ) 1ولذلك فه تيفو على سي الماء لو ضعت فيه .
وقد ُوجد أن الوزن النوع للزيوت والدهون يتأثر بعاملين هما :
آ -درجننة عننندم التشننب  . An saturationتنننزداد ال افننة بازديننناد درجنننة عنندم التشنننب و ننذلك بوجنننود مجموعنننات
الهيدرو سيل ف األحما الدهنية .
ب -الوزن الجزيئ  .حيث تقل ال افة بازدياد الوزن الجزيئ .
وعادف يُحسب الوزن النوع للزيوت عند درجة (  20م. ) 
أما الدهون فيحسب الوزن النوع لها عند الدرجة ( 00م ) .
وخبد لنا أن نشير إلى أن الوزن النوع ف المواد الدسمة ليست له قيمة بيرف عند محلل األ ذينة وذلنك ألن اخختالفنات
ف الوزن النوع بين المواد الدسمة المختلفة ليست بيرف .
 -3التوتر السيح : Surface tension
تمتاز الجليسيريدات النقية بأنها منخفضة التوتر السيح بالنسبة إلى الم ونات ير الجليسنريدية فن الزينوت ولنذا فننهنا
خ تميل إلى اخلتصاق بأسني اخدمصناص درجنة الم وننات ينر الجليسنريدية  .ولنذا تسنتعمل هنذه الخاصنية فن التبينيض
العادي للزيوت والدهون حيث تقوم المادف المبيضة بادمصاص الم ونات ينر الجليسنريدية أ نر منن ادمصاصنها للزينت أو
الدهن وبنذلك تخلصنه منن بعنض م وناتنه ينر الجليسنريدية وخاصنة الصنبغات منهنا  .وقند وجند أن التنوتر السنيح ينزداد
بازدياد الوزن الجزيئ للزيت أو الدهن ما وجد أن التوتر السيح يتناسب ع سيا ل م درجة الحرارف .
 -4درجة اخنصهار (: )Melting point
بما أن الدهون الموجودف ف اليبيعة عبارف عن مزيج جليسريدات مختلفة عديدف فلذلك تمتاز بأن ليو لهنا نقينة انصنهار
محددف بل ه تنصهر بالتدريج ف نياق متس من درجات الحرارف والواق أن هذا اخصيالح ف حالة الدهون معناه تحديد
درجة الحرارف الت يبدأ عندها حدوث انصهار جزئن  partial meltingحينث تحندث عنندها درجنة منن الينراوف  .و لمنا
انت األوزان الجزيئية لألحما الدهنية عالية و انت أ ر تشبعا ل لما قربت نقية اليراوف هننا منن التحديند وقاربنت نقينة
اخنصهار الفعل  .وقد وجد أن درجة انصهار المواد الدسمة تزداد بازدياد طول سلسلة الحنامض الندهن الم وننة للزينت أو
الدهن وتقل لما زادت درجة عدم التشب .
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 -5الذوبانية : Solubility
من المالحظ أن المواد الدسمة خ تذوب ف المناء ول نهنا تنذوب فن بعنض المنذيبات العضنوية م نل اإلتينر العنادي وإتينر
البترول وراب لور ال ربون والبنزين واألسيتون  .وه شحيحة الذوبان ف ال حول البارد بينما تذوب ف ال حول السناخن
 .ولذا يُستخدم ال حول عادف مذيب عندما يُراد تحضير الدهون ف الحالة البلورية  .وقد ُوجد أن األحما الدهنينة المشنبعة
ير المشبعة وتصل الفنروق إلنى درجنة تسنم بفصنلها فصنالل نامالل عنن المنزائج
تختلف ف درجة ذوبانيتها عن األحما
بواسية التبلور الجزئ من محاليلها م األسيتون  .ويُستفاد من خاصية ذوبان المواد الدسمة ف المنذيبات العضنوية السنالفة
الذ ر خستخراج المواد الدسمة من مصادرها األولينة الفقينرف بنسنبة الزينت أو الندهن ( سيُوضن ذلنك فن عملينة اسنتخالص
زيت الجفت من سبة الزيوت المعصور بواسية المذيبات العضوية )  .ومن المالحظ أن الزينوت إذا ُرجنت من المناء فننهنا
تتف ك إلى حبيبات دقيقة تبقى على حالة معلقة ف الماء وتُعرف باسنم ( مسنتحلب )  .ويعنود المسنتحلب إلنى صنورته األولينة
من المواد الدسمة السائلة بتر الخليط هادئا ل فترف من الزمن  .وللمستحلبات أهمية بنرى فن الصنناعة و نذلك فن العملينات
الحيوية الخاصة لهضم المواد الدسمة ف الجهاز الهضم .
 - 0الصفات الضوئية واللونية ( قرينة اخن سار ) : optical and color properties
تعتبنر قريننة اخن سنار الضنوئ منن اخختبنارات الهامنة السنريعة فن تصننيف المنواد الدسنمة الغينر معروفنة المصنندر .
و ذلك مالحأة درجة الهدرجة الت تتم بواسية العوامل المساعدف .وقد ُوجد أنه :
آ  -تزداد قرينة اخن سار الضوئ بزيادف طول السالسل ال ربونية للحمض الدهن الم ون .
ب  -تزداد قرينة اخن سار الضوئ بزيادف عدد الروابط المزدوجة ف السالسل .
ومن المعروف أن األحما الدهنينة عديمنة اللنون ول نن الندهون والزينوت اليبيعينة تحتنوي علنى صنبغات لهنا صنفات
خاصة ف امتصاص الضوء  .ويُعتبر لون الدهون والزينوت مهمنا ل فن المعنامالت التجارينة  .و اننت ألنوان الزينوت تُنـقارن
بالعين المجردف م استخدام ألوان قياسية م ل الزجاج األحمر ،األصفر  ،واألزرق الخاص بجهاز اللوفيبوند  lovibondأمنا
انن فقد بدأ استخدام جهاز السب تروفوتوميتر  Spectrophotometerلتقدير اللون والتح م ف عمليات الت رير والتبينيض
التجارية وسيلة بالتعامل التجاري .
ويبين الجدول التال العديد من ال وابت الفيزيائية الهامة لألحما
عـدد ذراا
اسم الحمض الكربون

األحماض المشبعة
11
كابريك
12
لوريك
14
ميربستيك
16
بالميتيك
18
ستياريك
21
أراشيديك
األحماض الغير مشبعة
18
أولميك
18
لينولميك
18
أوليوستياريك

الوزن
الجزيمي

درجة
الغليان

172.3
211.3
228.8
256.4
284.5
312.5
282.5
281.5
278.4

الدسمة األ ر شيوعا ل :

درجة
االنصهار
م٥

31.3
43.6
54.4
62.6
69.9
75.4

271
299
321
352
376
214

14
251
5212
49
235
الفصل الثاني
زيت الزيتون Olive oil

الكثافة
النوعية

قرينة
االنكسار

حرار
التبلور
كيلو
كالوري /
مول

1.853
1.848
1.844
1.841
1.839
1.824

1.4131
1.419
1.433
1.4272
1.4299
1.4225

6.7
8.8
11.7
13.1
14.3
17.1

1.895
1.913
1.41

1.4487
1.4588
1.5112

14
549

عاصرت شجرف الزيتون اإلنسان منذ فجر التاري وخ تزال حتى انن تمنده بزيتهنا وزيتونهنا  ,وخ يُعنرف بالضنبط متنى
وجدت  ،وإنما أول ما عرفها اإلنسان ف رب آسيا وجنوب أوروبا على شنواطئ البحنر المتوسنط  ,وهن انن منتشنرف فن
بقار يرف من العالم  .ول مرف الزيتون أنوار يرف جدال تنوف على األربعمائة صننفا ل تختلنف عنن بعضنها بنالحجم أو بناليعم
أو باللون أو ب مية الزيت وف بعض الخواص ال يميائية .
ويبين الجدول التال متوسط التر يب ال يميائ ف ثمار الزيتون .
النسبة المئوية %

الم ونات
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ماء
زيت
بروتين
ربوهيدرات
سيللوز خام
رماد

50
22
2
19
5
2

ويحتوي لب ال مرف على  % 98 - 90من الزيت الموجود ف ال مار بينما تحتوي البذرف على  % 4-2من الزيت فقط
ويتم الحصول على زيت الزيتون بنحدى اليريقتين انتيتين :
ب -باخستخالص بالمذيبات .
آ -بالعصر .
ويم ن القول أن اليريقة ال انية ه م ملة لليريقة األولى حيث بواسيتها يتم استخالص ما يتبقى من الزيت فن ال سنبة
الناتجة بعد العصر .
ويمكن استعراض عملية الحصول على الزيت من مرحلة قطفه وحتى تكريره على النحو التالي :
آ -قيف ال مار :
يتم قيف ال مار المعدف خستخراج الزيت منها عندما يرتف تر ينز الزينت فيهنا ويحندد ذلنك عندف عوامنل أهمهنا الأنروف
الجوية والوسائل المتبعة ف جم ال مار  .ويفضل ف جم ال مار أن ي ون قيفها باليد وتفرش األر تحت الشجرف بقماش
خ تجرح ال مرف ألن ذلك يسبب إنتناج زينت ذو أحمنا حنرف مرتفعنة ممنا يقلنل منن سنعر الزينت النناتج ورتبتنه .
خاص
وبعد قيف ال مار يفضل وضعها ونقلها ف أوعية خشبية أو بالستي ية ألن نقلها ف أ ياس من الخيش يؤدي إلنى تجريحهنا .
ما يُفضل أن خ تُخزن ال منار لفتنرف طويلنة بعند قيفهنا وقبنل عصنرها ألن ذلنك أيضنال يرفن منن نسنبة األحمنا الحنرف فن
الزيت الناتج .
ب -تحضير ال مار للعصر :
قبل إجراء عملية العصر يُستحسن إجراء العمليات التالية :
 -1فرز ال مار حسب حجمها وجودتها وسالمتها وعصر ل نور على حدف .
 -2سل ال مار جيدال قبل العصر وذلك إما بنقعها ف أحنوا أو بنآخت خاصنة للغسنيل وذلنك بغينة النتخلب منن المنواد
الغريبة والغبار والشوائب الملتصقة بال مار .
جـ -عصر ال مار :
تنقل ال مار بعد سلها إلى طواحين خاصة تقوم بهرس ال مار وت سير النواف وتوض ال مار المهروسة بعد ذلك فن قين
من القماش الخاص ثم توض ف م بو مائ ويتم عصرها تحت ضغط يتراوح بين  300 - 250نغ  /سنم 2ويُسنمى الزينت
الناتج زيت ب ر  .أ نما ما تبقى من اللب والنواف فننه يُعجن بالماء الساخن لتسنهيل عملينة اسنتخالص الزينت ويُعصنر ثانينة فن
الم بو المائ تحت ضغط مرتف يبلغ  400 - 300غ  /سم 2وقد ت رر هذه العملية عدف منرات وفن نل عملينة يننتج زينت
ذو درجة أدنى من الت قبلها .
أما انن فيتم استخراج الزيت من ال مار المهروسة آليال بواسية القوى النابذف .
د -تنقية زيت الزيتون وت ريره :
ل
إن الزيت الناتج عن عمليات العصر المختلفنة ي نون مخلوطنا من المناء وأجنزاء منن لنب ال منرف  .ولنذا تجنرى لنه عملينة
ترويق حيث ييفو الزيت لألعلى وبذلك يم ن جمعه بسهولة  .ويم ن تحسين نوعية الزيت وزيادف فاءف المعصرف باسنتعمال
األجهننزف الينناردف المر زيننة ( النابننذات ) لفصننل الزيننت عننن المنناء والشننوائب وبنندأ انن ف ن سننوريا اسننتعمال هننذه النابننذات
تدريجيا ل  .ويتميز زيت الزيتون بلونه األصفر المخضنر ورائحتنه وطعمنه الخاصنين ويُسنتهلك لأل نل بندون ت رينر أو إزالنة
رائحة أو أية معالجات أخرى خالفا ل للزيوت األخرى .
مواصفاا زيت الزيتون :
يم ن تصنيف زيت الزيتون الصنال لالسنتعمال اندمن إلنى ثنالث درجنات حسنب نسنبة الحموضنة الحنرف فينه  .ويتمينز
زيت الزيتون عن الزيوت األخرى بانخفا رقمه اليودي ولذا يُعتبر من الزيوت ير الجفوفة ويتميز أيضال ببقائه سائالل فن
درجة الصفر المئوي  .والجدول التال يبين مواصفات زيت الزيتون القياسية ف سورية :
0,918 - 0,915
 % 1,5حد أعلى
197 - 188
87 - 79

الوزن النوع عند C25
المواد ير المتصبنة
رقم التصبن
الرقم اليودي
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قرينة اخن سار ف الدرجة C25

1,4035 - 1,4005

المخلفاا الناتجة عن عملية عصر مار الزيتون :
هنا نوعين من المخلفات :
آ  -سائلة ( معلقة ) مزيج من مواد ناعمة والماء الناتج عن العصر وبعض الزيت .
ب  -صلبة ( ال سبة ) تؤخذ إلى مصان خاصة بهنا ينتم فيهنا اسنتخالص الزينت منهنا بواسنية المنذيبات  -ويُندعى
زيت الجفت أو زيت العرجون أو زيت البيرين ف سورية  ،أو زيت الفيتورف ف المغرب العرب .
هذا الزيت يستخدم ف صناعة صابون الغار وذلك بعد خليه بنسبة م زيت الغار .
إن تخزين ال سبة ف جو من الرطوبة والهواء يؤدي إلى زيادف األحما الحرف نتيجة لحندوث تفاعنل األ سندف الذاتينة .
وبما أن هذه المخلفات تنتج ب ميات بيرف لذا يجب أن تتم معالجتها واخستفادف منها مباشرفل قدر اإلم ان .
زيت الجفت أو زيت البيرين أو زيت الفيتور
إن ال سبة الناتجة عن عمليات العصنر تحتنوي نسنبة تتنراوح منا بنين  % 12 - 4منن الزينت  .هنذه ال مينة منن الزينت خ
يم ن استخراجها بزيادف الضغط ف الم ابو المستخدمة ف عمليات العصر لذا يتم استخراجها بواسية المذيبات  .وأهمهنا :
اتير بترول ـ تري لور إتيلين ـ اله سان النأام – راب لور ال ربنون – البننزين الصنناع النناتج فن مصناف البتنرول .
( النفتا الخفيفة ذات درجة نهاية الغليان  ) 115م  .°والزيت الناتج يحتوي نسبة عالية من األحمنا الحنرف تصنل إلنى 00
 %محسوبة حمض أولئيك ف نهاية موسم اخستخالص
الشروط الواجب توفرزا في المذيباا المستخدمة :
 -1أن ت ون افته مختلفة عن افة الماء و أن خ يذوب ف الماء .
 -2أن خ ي ون ضار للعاملين عند استنشاق أبخرته .
 -3أن ت ون حرارته ال امنة للتبخير صغيرف .
 -4أن ي ون المذيب خامالل خ يتفاعل م الزيت أو م م ونات ال سبة .
 -5أن ي ون ثابت خ يتحلل بالحرارف .
 -0أن خ يبقى آثار سامة ف الزيت .
 -7مجال درجة ليان ضيق  ,وأخفض من درجة ليان الزيت .
طرق استخزص الزيت في المذيباا :
بغض النأر عن نوعية أجهزف اخستخالص و نور المذيب و المواد الخام المسنتعملة  ,فننن أ نر طنرق اخسنتخالص
تشتر م بعضها بعدف نقاط منها  :عملية اخستخالص  ,تقيير الميسيلال  ,ت اثف المذيب  ,فصل المذيب و المناء  ,و
تقيير المذيب من سبة اخستخالص .
وتقسم أجهز االستخزص بحسب حركة اللب والمذيب كالتالي :
أجهزف تعمل بيريقة الترش : Percolation

أجهزف تعمل بيريقة التغيية : Immersion

بغض النأر عن اليريقة المستعملة فنننا نحصل على الميسيلال بتر يز معين و يتم فصل المذيب عن الزيت بتبخينره
و تقييره  .و نحصل أيضا ل على ال سبة الحاوية على المذيب  ,األمر الذي يتيلب تبخير المذيب و استعادته ثانية .
اخستخالص على دفعات :

يعتبر اخستخالص على دفعات من اليرق المستخدمة للحصول على زيت الجفت من ال سبة بعد العصر .
أجهز االستخزص :
 يم ن تقسيم أجهزف اخستخالص : -1حسب نأام العمل :
آ ـ متقيعة  .ب ـ نصف مستمرف  .ج ـ مستمرف .
 -2حسب حر ة المذيب و ال سبة :
آ ـ مباشرف  .ب ـ متعا سة  .ج ـ ذات عمل متقي مغلق م التحريك المي اني .
 -3حسب ش ل الراج :
آ ـ مستخلصات م إمرار المذيب مرف واحدف .
ب ـ مستخلصات م إرجار و تدوير المذيب أ ر من مرف .
 -4حسب الضغط إلى :
آ ـ عاملة تحت الضغط .
ب ـ عاملة على الضغط المخلخل .
ج ـ عاملة على الضغط الجوي .
 -5حسب خواص المادف الصلبة :
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إلى مستخلصات الحبيبات الناعمة أو الخشنة .
أما من الناحية التصميمية فيم ن تصنيف المستخلصات :
 )1حسب ش ل الجهاز إلى
ان ـ على ش ل عمود ب ـ على ش ل حجيرات .
 )2حسب الجسم الناقل :
أ  -حلزونية  .ب -ذات مجارف  .ج  -سلسلة دوارف  .د -فنجا نية .
هـ – ذات شريط ناقل
 )3حسب وضعية جسم الجهاز إلى :
ب  -عمودي ج  -مائل
آ  -أفق
 )4حسب الياب الهيدرولي للعملية الت تتم ف الجهاز إلى :
ب  -طبقة ثابتة
آ  -طبقة متحر ة
وتلخص عملية االستخزص كما يلي :
 - 1عملية تجفيف ال سبة  :وه عبارف عن تسخين ال سبة إلى درجنة عالينة منن الحنرارف لتخليصنها منن أ بنر نسنبة منن
الماء وذلك من أجل تسهيل عملية استخالص الزيت بواسية المذيب .
 - 2إضافة المذيب إلى ال سبة المجففة  .حيث يتم انحالل الزيت ف المذيب .
 - 3تبخير المذيب من الميسال ( زيت  +مذيب ) بأجهزف التقيير .
 - 4ت يف المذيب وإعادف استخدامه .
 - 5يؤخذ الزيت إلى أحوا ترويق بغية فصل ما ي ون قد علق به من شوائب .
 - 0تخزين الزيت ونقله إلى أما ن استخدامه .
ينتج من عملية االستخزص :
 -1زيت الجفت :
ذو الحموضة العالية والسبب ف ذلك بقاء ال سبة وت دسها وه رطبة ف فناء المصن قبل عملية استخراج الزينت منهنا
 ،ما يحتوي رطوبة تصل إلى  . % 1.5وزيت الجفت هنذا ذو لنون أخضنر نامق  .يُسنتخدم فن سنورية فن صنناعة ننور
خاص من الصابون ( ذو لون أخضر ) بعد خليه بنسب معينة من زيت الغار وللصابون النناتج رائحنة خاصنة  .منا تشنتهر
بهذا النور من الصابون مدينة حلب  ,ومنيقة سب ف شمال سورية .
وأخيرال يم ن القول أن زيت الجفت له التر يب التال ف نهاية موسم اخستخالص :
 - 1زيت ( ثالث الجليسريدات ) حوال . % 37
 - 2أحما حرف ( أولئيك  ،ستياريك  ,بالمتيك ) حوال  % 00ف نهاية موسم اخستخالص .
 - 3رطوبة حوال . % 2
 – 4أجرام . % 1
 -2ال سبة المستخلصة :
يبقى ف ال سبة الت تم استخالص الزيت منها حوال  % 1 - 0.5زيت والت يستفاد منها ف :
 -1توليد الياقة البخارية الالزمة ف وحدف اخستخالص .
 - 2يم ن استخدامها ف الحرق لتوليد الياقة الحرارية ف المداجن والمنازل و يرها .
 - 3يم ن استخدامها ف صناعة نور من الفحم الفعال .

والمخطط الصندوقي التالي يبين مراحل استخزص زيت الجفت من تفل الزيتون
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مذيب مسترج

مبرد

خزان
المذيب

المذيب

عدد من
المبخرات

خزان
زيت
جفت

أحوا
ترويق

زيت
+
مذيب

عدد من
أجهزف
اخستخالص

تجفيف

زيت
سبة مستخلصة إلى وحدف
حرق لتوليد لياقة

شوائب ( مواد صلبة )

األستر
19

مخزن
ال سبة
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أزمية األستر :
ل
تتزايد أهمية اإلستيرات نأرا ل رف اليلب على منتجات عملية األسترف  ،ولقند تنم تأ يند مبناده عملينات األسنترف  ,وهن
مسائل من المعرفة العامة خ تتغير  ،ل ن التفصيالت المتعلقة بتيبيقاتها تختلف من وقت نخر ومن وحدف ألخرى .
وخ توجد طريقة ميلقة مفضلة لصناعة إستير معين  ,فالخبير الماهر يم ن أن يقرر اليريقة اخقتصادية والسهلة لعملينة
إنتاج اإلستير  .لقد تم وصف عمليات التصني من أجل العديند منن اإلسنتيرات ول نن هنذه العملينات اننت تشنير أم لنة علنى
يفية تيبيق المباده األساسية .
لقد درست علمينات األسنترف بشن ل موسن فن ال يميناء العضنوية والفيزيائينة  .واألسنترف هن أحند التفناعالت الهامنة فن
ال يمياء العضوية التحضيرية وأحد أفضل األم لة عن تيبيقات قانون فعل ال تلة .
ويُعرف اإلستير أنه المر ب الذي يتش ل من استبدال جذر عضوي عوضال عن أيون الهيدروجين ف الحمنض العضنوي
 .فنذا منا حصنلت األسنترف لحمنض منا حمنض الخنل بواسنية حنول منا اإليتنانول فنننه يت نـون اإلسنتير والمناء  .وتفاعنل
األسترف هذا هو تفاعل ع وس أي متوازن .

O
//
CH- CO
H +H O
 CH 3COغCH 3 - C +CH 3CH 2OH
OC- OC
2 H25 5+ H22o
3
\
OH

لذلك يجب إزالة الماء من وسط التفاعل بغية توجيه التفاعل نحو ت وين اإلستير .
وض العلماء قياسات صحيحة للتوازن بين المر بنات الداخلنة فن تفاعنل أسنترف وحنددوا نقينة التنوازن بنين هنذه المنواد
( حول  ،حمض  ،إستير  ,ماء ) ولقد أظهرت النتائج أن التفاعل ع وس وإن درجة التفاعل تعتمد على نسبة مية نل منن
المواد الموجودف ف وسط التفاعل وه ذا فقد حددوا ثابت التوازن بالعالقة التالية :

Ester  water
Acid  alcohol

K

و أجروا دراسة قارنوا فيها بين نسبة معدل األسترف وثابت التوازن باستخدام عندد منن األحمنا وال حنوخت المختلفنة .
فوجدوا اختالفا ل مدهشال من أجل ال حوخت األحادية وال نائية وال الثية ف ل من المعدل والحد النهائ لألسترف
حيث نجد أن ال حوخت األولية لها نفو المعدل البدائ والنهائ تقريبا ل .
أما ال حوخت ال انوية فننها ذات سرعات أقل من األحادية ول نها تختلف فيما بينها أيضا ل .
أما ال حوخت ال ال ية فننها تبين أن األسترف ضئيلة جدال وذات معدل نهائ قليل عنندها هنذه ال حنوخت تفقند المناء بسنهولة
وتتحول إلى هيدرو ربونات ير مشبعة .
ما وجدوا أنه بزيادف الوزن الجزيئ للحمض يقل معدل التفاعل ف البداية بينما يستمر إلى النهاية بمعدل أعلى .
و معأم التفاعالت ال يميائية األخرى فنن سرعة األسترف تتضاعف بارتفار درجة الحرارف ولنذا يُسنتخدم التسنخين
لزيادف سرعة تفاعل األسترف  .على ل حال ف أ لب الحاخت فننن التسنخين لوحنده خ يزيند منن سنرعة تفاعنل األسنترف إلنى
المعدل العمل وخاصة فن حالنة ال حنوخت ذات درجنات الغلينان العالينة الجليسنيرول من األحمنا ذات درجنات الغلينان
المرتفعة أيضا ل حمض الستياريك حينث خ يم نن لألسنترف أن تحندث أو تتنأثر إخن بنضنافة حمنض قنوي حمنض ال برينت أو
وسيط  ,والوسيط هنا خ يؤثر على نقية التوازن ف التفاعل وإنما فقط يزيد من معدل األسترف .
حمض ال بريت يعي مردود أقل ب ير من حمض لنور المناء يصنل إلنى النصنف  .وإذا اعتبنر حمنض ال برينت ثننائ
الوظيفنة فنننن حمننض ايتيننل ال برينت وحمننض ايتننان ال بريننت هن مننن الوسننياء القويننة جندال  .أيضنا ل فنننن حمننض بير لوريننك
وحمض الفوسفور لها مواصفات جيدف وسياء  .وعمليا ل الحمو السلفونية ه من الوسياء الميلوبة بسبب معدلها العال
وقابليتها للذوبان ف ال حوخت واألحما العالينة وعملهنا التخريبن القلينل  .وأ نر شنيوعال واسنتعماخل بناراتولوين سنلفونيك
أسيد ( وسيط تويتشل  ) twitchillوهو يعتبر من الوسياء الجيدف .
أما أمالح األحما القوية م األسو القوية م ل سلفات البوتاسيوم  .وأمالح األحما القوينة من األسنو الضنعيفة فقند
جربت وسائط م ل لور الزنك الذي يعمنل علنى رفن التنأثير الوسناط لألحمنا  .منا أن إضنافة مينة بينرف منن لنور
ال السيوم يساعد ف فصل الماء على ش ل طبقة ما قيل أن لور الزنك والقصدير ه وسائط فعالنة  .بنراءات أو امتينازات
اخترار مسجلة تد نع استخدام صابون األلمنيوم  ،ال وبالت  ،الرصاص  ،المغنزيوم  ،القصندير  ،والزننك وسنائط أسنترف .
الوسياء الت تتضمن معادن م ل القصدير  ,المنغنيز  ،البيزموت  ،الرصاص  ،الفضة  ،والنحاس أخيرال  .وجد أنها مناسنبة
لعلمية األسترف والزنك مفضل بش ل خاص  ،أيضا ل أ اسيد األلمنيوم والرصاص والمغنزيوم قيل بأنها وسياء أسترف .
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والجدول التال يبين النسب المئوية ألداء األحما المعدنية وسياء ف تفاعل األسترف الع س ( تفاعل انقالب األسنترف )
وسوف نشير إلى أن األحما القوية جدال لها تأثيرات متساوية تقريبا ل بينما األحما العضوية باسنت ناء حمنض األو زالينك
ه وسياء فقيرف .
معدل اإلماهة %
2,87
0,496
2,30
1,31
0,345
4,3
23,0
63,2

معدل اإلماهة %
100
89,3
91,5
54,7
98,7
97,9
99,0
17,46

Acid
Malonic
Suecinic
Tartaric
Formic
Acetic
chloro acetic
Di chloro acetic
Tri chloro acetic

Acid
Hydro chloric
Hydro bromic
Nitric
Sulfuric
Ethyl sulfuric
Ethane Sulfuric
Benzene Sulfuric
Oxalic

المعداا المستعملة في األستر والتكرير
بعد أن استعرضنا عملية األسترف وتم نا من التوصل إلى الشروط الم لى لحدوث األسترف وبمردود جيد وه :
 - 1تجفيف زيت الجفت المراد أسترته ( إزالة الرطوبة منه ) .
 - 2تأمين مزج جيد للمواد المتفاعلة ( وسيط  ,ليسرين  ,زيت الجفت ) .
 - 3إزالة الماء من وسط التفاعل وهو أهم هذه الشروط .
 - 4العمل تحت ضغط فرا وذلك من أجل تبخير الماء المتش ل ف درجة حرارف منخفضة نسبيا .ل
 - 5درجة حرارف عالية نسبيا ل حوال  140م ْ .
ومفاعل األساتر  :هنو جهناز أسنيوان الشن ل  ,منزود بملنف بخناري للتسنخين وخنالط هربنائ وحنواجز
لتأمين الخلط الجيد مربوط إلى مضخة تفريغ لسحب الماء النناتج عنن التفاعنل منزود بمقيناس لدرجنة الحنرارف وآخنر
للضغط الفرا .
أما بالنسبة لوحد التكرير فه تتضمن األجهزف التالية :
 - 1مرش من أجل ترشي الوسيط .
 - 2مبادخت حرارية وذلك من أجل خفض درجة حرارف الزيت الناتج إلى درجة الحرارف الالزمة .
 - 3فاصل الغليسرين الغير متفاعل ويعتمد على فرق ال افة .
 - 4مفاعل تعادل و سيل من النور الذي يحوي خالط جيد .
 - 5خزان لمحلول . NaOH
 - 0خزان ماء  +خزان ماء ملح .
 - 7مفاعل إزالة اللون  ,والمواد المستخدمة من أجل ذلك ه مزيج من الفحم الفعال وترابة التبييض .
 - 8مرش ضا ط  Filter Pressمن أجل ترشي الزيت وتخليصه من الفحم الفعال وترابة الترشي .
 - 9مبخر يعمل تحت الفراغ من أجل إزالة الرائحة .
 - 10خزان للزيت الناتج الخال من الحموضة الحرف ( المع ندل والمبيض والمزال الرائحة ) .
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الفصل الرابل

القسم العملي
أوال – التجارب المخبرية
أوال – تقدير درجة الزيت الخام والمكرر :
يدخل ف تقدير درجة الزيت الخام أو الم رر األمور ال الث التالية :
أ -األحماض الدزنية الحر :
تبين نسبة األحما الدهنية المنفردف فن الزينت الخنام مقندار الفقند المتوقن خنالل عملينة الت رينر ويننخفض عنادف لسنعر
الزيت بمقدار معين ل ل زيادف قدرها (  ) % 1من األحما الدهنية الحرف المتفق عليها .
ب – اللون :
جرت العادف علنى اعتبنار لنون الزينت أساسنا ل لتقندير قيمتنه ألن الزينوت ذات األلنوان الدا ننة تحتناج إلنى ت ناليف إضنافية
لتحسنين لونهنا وألن اللنون الندا ن ي نون دلنيالل علنى انخفنا جننودف الزينت  .وعنند تقندير سنعر الزينت الم نرر توجند حنندود
لمقارنة األلوان بجهاز اللوفيبوند وعادف يتفق على درجات األلوان قبل أي تعاقد .
ج – الرطوبة والمواد غير القابلة للتصبن :
عند بي بعض الزيوت الخام على أساس الفقد عند الت رير خ يدخل ف اخعتبار وجود الرطوبة أو أي شوائب ير ذائبنة
أما ف الزيوت األخرى م ل زيت البالم ( النخيل ) فيوجد حد أقصى يبلغ  % 2خ يم ن تجاوزه  .ومن المفرو أخ تحتنوي
الزيوت الم ررف أي مية من الماء أما بالنسبة للدهون والشحوم ير الغذائية والمستخدمة ف صناعة الصنابون فتؤخنذ قيمنة
معينة ل ل من الرطوبة والمواد ير الذائبة والمواد ير القابلة للتصبن حد أعلى تقدر على أساسها الدرجات المختلفة .

انيا – االختباراا الكيميائية للزيوا والدزون :
أ – قرينة التصبن :
إن الزيوت والدهون مؤلفة ب املها من الغليسيريدات ال الثية  .يستنتج من ذلك أنه يم ن تصبنها إذا أجريت عليها عملينة
التصبن بواسية محلول قلوي وف نهاية العملية يم ن معرفة مية القلوي المستعمل لذلك  .تعين قريننة التصنبن ف نرف عنن
الوزن الجزيئ الوسي للمادف الدسمة وعن طول السلسلة ال ربونية لألجزاء الحمضية الدسمة .
وقرينة التصبن ه هامة ف صناعة الصابون من أجنل معرفنة مينة القلنوي الواجنب اسنتعماله للتصنبن وتتنراوح قريننة
التصبن للمواد الدسمة اليبيعية بين . 200 – 170
وتعرف قرينة التصبن بأنها  :عدد الميليغرامات من ماءات البوتاسيوم الضرورية لتصبين رام واحد من المنادف الدسنمة
وإن الفرق بين قرينة التصبن وقرينة الحموضة يدعى بقرينة اإلستر وتعبر عن مية اإلستر الموجودف ف الحمض الدسم .
ب – قرينة اليود :
تعتبر قرينة اليود من الخواص الهامة بالنسبة للزيوت المستخدمة ف صناعة الدهانات حيث أن تعينين هنذه القريننة يحندد
مدى قابلية أ سدف هذه المادف ( أي تحديد درجة عدم اإلشبار ) حيث يعبر عن درجة عدم إشبار بما يسمى بقريننة الينود وهن
عدد الغرامات من اليود الم بت على  100غ من المادف المختبرف ويجري تعيين قرينة اليود بحسب اليريقتين التاليتين :
 – 2طريقة هوبل ) . ( Hobl
 -1طريقة في و ) ( Wijs
ج – قرينة الحموضة :
لقد ذ رنا سابقا ل بأن المواد الدسمة تت ون بش ل رئيس من الغليسنيريدات ال الثينة المعتدلنة يميائينا ل وتحتنوي نذلك علنى
ميات متفاوتة من األحمنا الحنرف التن تتزايند أحياننا ل أثنناء المعالجنة أو التخنزين  .ومنن اليبيعن أن تتنأثر المنواد الدسنمة
بنسننبة الحموضننة الحننرف الموجننودف فيهننا  .ويم ننن تعريننف قرينننة الحموضننة الحننرف  free Acid Valueعلننى أنهننا عنندد
الميليغرامات من البوتاس ال اوي الالزمة لتعديل الحموضة الحرف الموجودف ف رام واحد من المادف الدسمة ( الزيت ) .
ونيبق عادف القانون التال لحساب قرينة الحموضة الحرف :
)(X–Y
free Acid value = __________ × 2.8 = mg / 1 gr of oil
W
حيث أن  - X :مية القلوي المستهل ة ف معايرف عينة الزيت .
 - Yمية القلوي المستهل ة ف معايرف ال حول ( من أجل تجربة الشاهد ) .
 – Wوزن عينة الزيت .

الثا – تحديد قرينة الحموضة لعينة زيت الجفت المدروس :

ما رأينا ف الفقرف السابقة اليريقة المتبعة ف تحديند قريننة الحموضنة  .أخنذنا من الل  5غ منن زينت الجفنت وأذبناهنا فن
 25سم 3من ال حول اإليتيل و لينا المزيج مدف  5دقائق علنى حمنام منائ ثنم بردننا المحلنول النناتج وأضنفنا ثنالث نقنط منن
3
ال اشف ( فينول فتالئين )  .ثم أجرينا المعايرف بواسنية القلنوي المحضنر حندي ا ل (  ) 0.5 n – KOHفاسنتهل نا  22.5سنم
من البوتاس  .ومن أجل تجربة الشاهد عايرننا  25سنم 3منن نفنو ال حنول اإليتيلن المسنتخدم بواسنية ( ) 0 .5 n – KOH
واستهل نا مية قليلة جدال يم ن إهمالها  .وبتيبيق القانون السابق نحصل على قرينة الحموضة لزيت الجفت المدروس :
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22.5
__________ × 2.8 = 12.6 mg KOH / 1 gr of oil
5
ب – إيجاد النسبة المئوية للحموضة الحرف ف زيت الجفت المدروس :

= free Acid value

إن التفاعل الذي حصل أثناء المعايرة هو التالي وذلك باعتبار الحموضة الحرة الموجودة في زيت
الجفت المدروس مقدرة كحمض أوليئيك فقط :
C17H33 COOH + KOH
282
56

C17H33COOK + H2O

141
28
بما أن ل  1مل من  0.5 n – KOHيحوي  28ملغ  ,ويعادل من الحموضة الحرف 141
إذن :
يعادل من الحموضة الحرف X
إذن ل  22.5مل من 0.5 n – KOH
22.5 × 141
 = X = __________ = 3172.5 mgكمية الحموضة الحر في  5غ من زيت الجفت المدروس .
1
وبالتال فنن :
3172.5
 = _________ = 634.5 mgكمية الحموضة الحر في  1غ من زيت الجفت المدروس .
5
أو = 0.6345 gr
إذن فالنسبة المئوية للحموضة الحرف ف زيت الجفت المدروس :
0.6345 × 100
=
63.45 %
رابعا – تحديد أنسب ظروف األستر :
بعد معايرف األحما الحرف الموجودف ف زيت الجفت المدروس وجند أن نسنبة الحموضنة الحنرف فينه عالينة وهن سنبب
عدم إم انية استعماله ف العديد من الصناعات  ,واستعماله مادف خام ف صناعة الصابون فقط  .لذلك ارتأينا إجراء عملينة
أسترف لهذه األحما الحرف بواسية الغليسنرين وبوجنود وسنيط منن أ سنيد الزننك  ZnOبهندف تحوينل هنذه األحمنا إلنى
ليسيريدات ثالثية أو ثنائية أو أحادية .
وقنند تننم اسننتخدام أ سننيد الزنننك وسننيط فن تفاعننل األسننترف ونننه مننن الوسننائط الجينندف فن عمليننة تفاعننل حلمهننة الزيننوت
والحصول على األحما الدسمة  .وبما أن تفاعل الحلمهة تفاعل ع وس فيم ن استخدامه وسيط ف قلب التفاعنل وت نوين
الغليسيريدات .
عند القيام بتجارب األسنترف الميلوبنة خ بند منن تحديند مينات المنواد الم لنى المسنتخدمة فن تفاعنل األسنترف  ,والشنروط
الم لى األخرى للتفاعل وه على النحو التال :
 – 1مية الغليسرين الم لى .
 – 2مية الوسيط الم لى .
 –3درجة الحرارف المناسبة إلعياء أعلى مردود من اإلستر .
 –4مقدار الضغط المناسب إلعياء أعلى مردود من اإلستر .
وقد حوت التجربة األولى :
 50 – 1غ زيت جفت نسبة الحموضة الحرف فيه  % 03.45وتقابل قرينة الحموضة . 12.0
 3.45 – 2غ ليسرين نق وتعادل ال مية الم افئة نأريا ل .
 % 0.5 – 3وسيط =  0.1580غ أ سيد الزنك .
أما عن الجهاز المخبري المستعمل فهو عبارف عن حوجلة سعة  250مل ذات فتحتين :
األولى  :إلدخال المواد المتفاعلة .
ال انية  :توصل إلى مضخة تفريغ )  ( Vacumمن أجل سحب الماء الناتج عن التفاعل  .ومح منة اإل نالق بسندادف منن
الفلين تحوي ثقبا ل إلدخال أنبوب شعري إلى سي العينة ليعمل صمام أمان  .ويصلها م مضخة التفرينغ نبنوب علنى شن ل
حرف  Uيمأل ب لوريد ال السيوم بهدف امتصاص بخار الماء المسحوب من الحوجلة منعال لوصوله لمضخة التفرينغ لتفنادي
إعيابها .
مزحظاا زامة :
عند تحليل عيننة الزينت المسنتعمل وجند أنهنا تحنوي علنى نسنبة منن الرطوبنة تتنراوح منا بنين  % 2 – 1ف نان خ بند منن
تسخين الزيت تحت الفراغ قبل إجراء تفاعل األسترف من أجل سحب هذه الرطوبة منن الزينت لمندف خ تقنل عنن سناعتين فن
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درجة حرارف خ تزيد عن  100م °منعا ل لحصول تفاعالت ثانوية للزيت  .ألن الرطوبة إذا ما وجدت تؤدي إلى تبلنل العامنل
الوسيط وت بيط عمله الوساط م حدوث فوران للمواد المتفاعلة  .وهذا ما يراد تفاديه أثناء العمل .
التجربة األولى :
ف الفترف األولى من العمل المخبري استخدمنا مضخة تفريغ مائية عادية ألجل سحب المناء النناتج منن التفاعنل بندخل منن
مضخة التفريغ المي اني ية  ,و انت مية الغليسرين تماما ل موافقة لل مية النأرية الالزمة للتفاعنل وأجرينت نل سناعة عملينة
معايرف لقرينة الحموضة لمراقبة سير التفاعل  .و انت نتائج التجربة األولى ير مرضية وه على النحو التال :
قرينة
الحموضة
12.320
12.125
11.200
11.200
11.088
10.090
10.472
10.300
11.181

مد التسخين
 1ساعة
 2ساعة
 3ساعة
 4ساعة
 5ساعة
 0ساعة
 7ساعة
 8ساعة
 9ساعة

التجربة الثانية :
ف هذه التجربة ثبتنا مية الزيت والوسيط  .وأخذنا مية من الغليسرين تزيد بنسنبة  % 10عنن ال مينة النأرينة الالزمنة
للتفاعل  .و انت النتائج ير مرضية أيضا ل و انت ما يل :
قرينة
الحموضة
12.320
11.200
11.088
10.804
10.040
10.528
10.304
10.080
11.181

مد التسخين
 1ساعة
 2ساعة
 3ساعة
 4ساعة
 5ساعة
 0ساعة
 7ساعة
 8ساعة
 9ساعة

مزحظة  :باإلضافة إلى عدم فعالية المضخة المائية فقد أجريت عمليات التسخين على حمام مائ حيث لم تتجاوز درجنة
الحرارف  100م . °هذه النتائج األولية لم ت ن مرضية إذ أن مردود العملية منخفض جدال  ,لهذا السبب اسنتعيض عنن مضنخة
التفريغ المائية بمضخة تفريغ آلية  ,وعن الحمام المائ بحمام زيت ونتيجة لهذه التعنديالت ظهنرت النتنائج بشن لها اإليجناب
م تقدم سرعة التفاعل ويمتاز هذا التعديل بـ :
 - 1تفريغ أ بر ( العمل تحت ضغط منخفض جدال ) .
 - 2رف درجة الحرارف إلى حوال  140م. °
بناء على هذه المعييات ف منيلق سير التجارب  .والت نحت بالنتائج المنحى الصحي والسليم انت النتائج التالية :
 التجربة األولى :
ال ميات المأخوذف :
 50 -1غ زيت جفت قرينة حموضته  , 12.0الت تقابل حموضة حرف . % 03.45
 3.45 -2غ ليسننرين وهن ال ميننة الالزمننة نأرينا ل ألسننترف األحمننا الحننرف الموجننودف فن  50غ مننن الزيننت
المستعمل .
 -3مينة مننن الوسنيط ( أ سننيد الزنننك ) وتسناوي  % 0.5مننن مينة الحموضننة الحننرف الموجنودف فن  50غ مننن
الزيت المستعمل .
بعد إضافة ال ميات السابقة وتر يب الجهاز المخبري واستعمال مضخة تفريغ آلينة  Pump – Vacumوذلنك
من أجل سحب الماء الناتج عنند التفاعنل  .اسنتمرت التجربنة  10سناعات وخنالل هنذه المندف تنم إجنراء معنايرف
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دورية ل سناعة وذلنك لحسناب قريننة الحموضنة للزينت وبالتنال معرفنة النسنبة المئوينة للحموضنة الحنرف فن
الزيت وأتت النتائج ما يل :
حيث تم أخذ مية من الزيت مقدارها  5غ وتمت المعايرف بـ 0.5 n – KOH
قرينة الحموضة
مد التسخين
الحموضة الحرة %
 1ساعة
 2ساعة
 3ساعة
 4ساعة
 5ساعة
 0ساعة
 7ساعة
 8ساعة
 9ساعة

12.040
11.450
10.410
9.744
8.730
8.004
0.708
5.300
4.716

00.030
50.790
52.450
49.000
43.990
40.000
33.840
20.500
23.681

مزحظة  :آخر نتيجة زي التي تم التوصل إليها  ,حيث بمرور زمن أكبر من ذلك لم تتغير النتائج .

 التجربة الثانية :
ال ميات المأخوذف :
 50 -1غ زيت جفت قرينة حموضته  , 12.0الت تقابل حموضة حرف . %03.45
 3.795 -2غ ليسرين وه ال مية الالزمة نأريا ل ألسنترف األحمنا الحنرف الموجنودف فن  50غ منن
الزيت المستعمل  % 10 +زيادف .
 -3مية من الوسيط ( أ سيد الزنك ) ثابتة وتساوي  % 0.5منن مينة الحموضنة الحنرف الموجنودف فن
 50غ من الزيت المستعمل  .وأتت النتائج ما يل :
قرينة الحموضة الحموضة الحرة %
مدة التسخين
 1ساعة
 2ساعة
 3ساعة
 4ساعة
 5ساعة
 0ساعة
 7ساعة
 8ساعة
 9ساعة
 11ساعة

11.910
11.280
9.850
9.230
8.730
0.100
5.320
4.700
3.970
3.111

59.780
50.080
49.030
40.530
43.990
31.020
20.790
23.970
20.020
14.941

مزحظة  :آخر نتيجة زي التي تم التوصل إليها  ,حيث بمرور زمن أكبر من ذلك لم تتغير النتائج .

 التجربة الثالثة :
ال ميات المأخوذف :
 50 -1غ زيت جفت قرينة حموضته  , 12.0الت تقابل حموضة حرف . %03.45
4.14 -2غ ليسننرين وهن ال ميننة الالزمننة نأرينا ل ألسننترف األحمننا الحننرف الموجننودف فن  50غ مننن
الزيت المستعمل  % 20 +زيادف .
 -3مية من الوسيط ( أ سيد الزنك ) ثابتة وتساوي  % 0.5منن مينة الحموضنة الحنرف الموجنودف فن
 50غ من الزيت المستعمل  .وأتت النتائج ما يل :
قرينة الحموضة الحموضة الحر %
مد التسخين
59.770
11.884
 1ساعة
55.830
11.088
 2ساعة
47.940
9.520
 3ساعة
40.320
8.008
 4ساعة
33.840
0.720
 5ساعة
29.010
5.880
 0ساعة
24.970
4.700
 7ساعة
20.304
4.080
 8ساعة
15.792
3.130
 9ساعة
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11ساعة

2.182

7.896

مزحظة  :آخر نتيجة زي التي تم التوصل إليها  ,حيث بمرور زمن أكبر من ذلك لم تتغير النتائج .
* التجربة الرابعة :
ال ميات المأخوذف :
 50 - 1غ زيت جفت قرينة حموضته  , 12.0الت تقابل حموضة حرف . % 03.45
 3.45 -2غ ليسرين وه ال مية الالزمة نأريا ل ألسترف األحما الحرف الموجودف ف  50غ من الزيت .
 -3ميننة مننن الوسننيط ( أ سننيد الزنننك ) وتسنناوي  %1مننن ميننة الحموضننة الحننرف الموجننودف ف ن  50غ مننن الزيننت
المستعمل  .وأتت النتائج ما يل :
قرينة الحموضة الحموضة الحر %
مد التسخين
59.220
11.790
 1ساعة
40.530
9.240
 2ساعة
41.730
8.288
 3ساعة
31.430
0.440
 4ساعة
29.040
5.708
 5ساعة
20.508
5.280
 0ساعة
19.740
3.920
 7ساعة
12.090
2.520
 8ساعة
9.871
1.961
 9ساعة
 التجربة الخامسة :
ال ميات المأخوذف :
 50 -1غ زيت جفت قرينة حموضته  , 12.0الت تقابل حموضة حرف . % 03.45
 3.795 -2غ ليسرين وه ال مية الالزمة نأريا ل ألسترف األحما الحرف الموجودف فن  50غ منن الزينت المسنتعمل
 % 10 +زيادف .
 -3ميننة مننن الوسننيط ( أ سننيد الزنننك ) وتسنناوي  % 1مننن ميننة الحموضننة الحننرف الموجننودف ف ن  50غ مننن الزيننت
المستعمل  .وأتت النتائج ما يل :
الحموضة الحر %
قرينة الحموضة
مد التسخين
58.374
11.040
 1ساعة
40.530
9.240
 2ساعة
41.172
8.170
 3ساعة
30.450
0.048
 4ساعة
21.150
4.200
 5ساعة
10.920
3.300
 0ساعة
11.502
2.290
 7ساعة
9.870
1.900
 8ساعة
6.214
1.232
 9ساعة
 التجربة السادسة :
ال ميات المأخوذف :
 50 -1غ زيت جفت قرينة حموضته  , 12.0الت تقابل حموضة حرف . %03.45
 4.14 -2غ ليسرين وه ال مية الالزمة نأريا ل ألسترف األحما الحرف الموجودف فن  50غ منن الزينت المسنتعمل +
 % 20زيادف .
 -3ميننة مننن الوسننيط ( أ سننيد الزنننك ) وتسنناوي  %1مننن ميننة الحموضننة الحننرف الموجننودف ف ن  50غ مننن الزيننت
المستعمل  .وأتت النتائج ما يل :
قرينة الحموضة الحموضة الحر %
مد التسخين
53.580
10.040
1ساعة
44.274
8.792
 2ساعة
34.080
0.888
 3ساعة
29.040
5.708
 4ساعة
20.580
4.120
 5ساعة
12.972
2.570
 0ساعة
10.152
2.010
 7ساعة
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1.120
1.841

 8ساعة
 9ساعة
 التجربة السابعة :
ال ميات المأخوذف :
 50 -1غ زيت جفت قرينة حموضته  , 12.0الت تقابل حموضة حرف . % 03.45
3.45 -2غ ليسرين وه ال مية الالزمة نأريا ل ألسترف األحما الحرف الموجودف ف  50غ من الزيت .
 -3ميننة مننن الوسننيط ( أ سننيد الزنننك ) وتسنناوي  % 1.5مننن ميننة الحموضننة الحننرف الموجننودف فن  50غ مننن الزيننت
المستعمل  .وأتت النتائج ما يل :
الحموضة الحر %
قرينة الحموضة
مد التسخين
52.452
10.410
 1ساعة
45.120
8.900
 2ساعة
39.480
7.840
 3ساعة
33.840
0.720
 4ساعة
28.482
5.050
 5ساعة
25.380
5.040
 0ساعة
11.844
2.352
 7ساعة
10.434
2.072
 8ساعة
7.151
1.411
 9ساعة
 التجربة الثامنة :
ال ميات المأخوذف :
 50 -1غ زيت جفت قرينة حموضته  , 12.0الت تقابل حموضة حرف . %03.45
 3.795 -2غ ليسرين وه ال مية الالزمة نأريا ل ألسترف األحما الحرف الموجودف فن  50غ منن الزينت المسنتعمل
 % 10 +زيادف .
 -3ميننة مننن الوسننيط ( أ سننيد الزنننك ) وتسنناوي  % 1.5مننن ميننة الحموضننة الحننرف الموجننودف ف ن  50غ مننن الزيننت
المستعمل  .وأتت النتائج ما يل :
الحموضة الحر %
قرينة الحموضة
مد التسخين
45.402
9.010
 1ساعة
38.070
7.500
 2ساعة
31.020
0.100
 3ساعة
24.252
4.810
 4ساعة
15.510
3.080
 5ساعة
11.502
2.290
 0ساعة
9.870
1.900
 7ساعة
8.400
1.080
 8ساعة
2.821
1.561
 9ساعة
 التجربة التاسعة :
ال ميات المأخوذف :
 50 -1غ زيت جفت قرينة حموضته  , 12.0الت تقابل حموضة حرف . % 03.45
 4.14 -2غ ليسرين وه ال مية الالزمة نأريا ل ألسترف األحما الحرف ف  50غ من الزيت  % 20 +زيادف .
 -3ميننة مننن الوسننيط ( أ سننيد الزنننك ) وتسنناوي  %1.5مننن ميننة الحموضننة الحننرف الموجننودف ف ن  50غ مننن الزيننت
المستعمل  .وأتت النتائج ما يل :
الحموضة الحر %
قرينة الحموضة
مد التسخين
44.550
8.870
 1ساعة
34.908
0.940
 2ساعة
29.892
5.970
 3ساعة
20.304
4.050
 4ساعة
14.100
2.800
 5ساعة
10.152
2.010
 0ساعة
7.332
1.450
 7ساعة
5.040
1.120
 8ساعة
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 9ساعة

1.711

3.666

من مالحأة نتنائج التجنارب السنابقة نجند أن التجربنة التن أضنيف فيهنا  % 1.5وسنيط منن مينة الحموضنة الحنرف
الموجودف ف الزيت المسنتعمل وأخنذت فيهنا زينادف  % 10ليسنرين قند أعينت أفضنل النتنائج لنذلك تعتمند مينة ليسنرين
زيادف مقدارها  % 10ونجرب هذه ال مية م مية من الوسنيط مقندارها  % 2منن مينة الحموضنة الحنرف فن عيننة الزينت
ونجري هذه التجربة ونقارن نتائجها م نتائج التجارب السابقة  .لتحديد التجربة الم الية الواجب اعتمادها أثناء التصميم .
 التجربة العاشر :
ال ميات المأخوذف :
 50 -1غ زيت جفت قرينة حموضته  , 12.0الت تقابل حموضة حرف . % 03.45
3.795 -2غ ليسرين وه ال مية الالزمة نأريا ل ألسترف األحما الحرف الموجودف ف  50غ من الزيت المستعمل +
 % 10زيادف .
 -3ميننة مننن الوسننيط ( أ سننيد الزن نك ) وتسنناوي  % 2مننن ميننة الحموضننة الحننرف الموجننودف ف ن  50غ مننن الزيننت
المستعمل  .وأتت النتائج ما يل :
الحموضة الحر %
قرينة الحموضة
مد التسخين
53.580
10.040
 1ساعة
45.120
8.900
 2ساعة
40.890
8.120
 3ساعة
35.250
7.000
 4ساعة
31.800
0.328
 5ساعة
25.098
4.970
 0ساعة
18.894
3.752
 7ساعة
12.090
2.520
 8ساعة
5.641
1.121
 9ساعة

ومننن مناقشننة نتننائج جمي ن التجننارب السننابقة نجنند بننأن أفضننل النتننائج ه ن نتننائج التجربننة ال امنننة حيننث انخفضننت قرينننة
الحموضة إلنى  0.50خنالل  9سناعات وال مينات المنأخوذف هن  % 10زينادف منن الغليسنرين من  % 1.5وسنيط منن مينة
الحموضة الحرف ف عينة الزيت لذلك نقول عن هذه التجربة بأنها التجربة الم الية الت يم ن اعتمادها ف التصميم .
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وف نهاية جمي التجارب هذه قمنا بجدولة ل افة النتائج  ,بين قرينة الحموضة وزمن التفاعل إلظهار الفارق ما بين هذه
التجارب على ضوء البيانات الموضحة ف الجدول التال الذي وضحت فيه نتائج التجارب النهائية :
قرينـــــة الحموضـــة
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زمن
التفاعل
رقاااااااااااااااااااااام
التجربة

األولى

4.
70
0

5.300

0.708

8.004

8.730

9.744

10.410

11.450

12.040

3.976

4.700

5.320

0.100

8.730

4.230

9.850

11.28

11.910

الثانية

3.136
1.961
1.232
1.841
1.411

4.080
2.520
1.900
1.120
2.072
1.080
1.120
2.520

4.700
3.920
2.290
2.010
2.352
1.900
1.450
3.752

5.880
5.280
3.300
2.570
5.040
2.290
2.002
4.970

0.720
5.708
4.200
4.120
5.050
3.080
2.080
0.328

8.008
0.440
0.048
5.708
0.720
4.810
4.050
7.000

9.520
8.288
8.170
0.888
7.840
0.100
5.970
8.120

11.088
9.240
9.240
8.792
8.900
7.500
0.940
8.900

11.884
11.700
11.040
10.040
10.410
9.010
8.870
10.040

الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشر

1.561
1.711
1.121

و ننذلك قمنننا بجدولننة ل افننة النتننائج بننين النسننبة المئويننة للحموضننة الحننرف وزمننن التفاعننل إلظهننار الفننارق مننا بننين هننذه
التجارب على ضوء البيانات الموضحة ف الجدول التال الذي وضحت فيه نتائج التجارب النهائية :
الحموضة الحرة %
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23.681

20.500

33.840

40.000

43.990

49.000

52.450

50.790

00.030

األولى

21.121
15.792
9.871
6.214
4.231
7.151

23.970
20.304
12.090
9.870
5.040
10.434
8.400
5.040
12.09

20.790
24.970
19.740
11.502
10.152
11.844
9.0
332
18.894

31.020
29.010
20.508
10.920
12.972
25.380
11.502
10.152
25.098

43.990
33.840
29.040
21.150
20.580
28.482
15.510
14.100
31.800

40.530
40.320
31.430
30.450
29.040
33.840
24.252
20.304
35.250

49.030
47.940
41.730
41.172
34.080
39.480
31.020
29.892
40.890

50.080
55.830
40.530
40.530
44.274
45.120
38.070
34.908
45.120

59.780
59.770
59.220
58.374
53.580
52.452
45.402
44.550
53.580

الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشر

2.821
3.666
5.641
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من النتائج السابقة نستنتج أن أفضل الشروط ألستر الزيت الجفتي زي :
 1ـ درجة حرار  141درجة مموية .
 2ـ كمية الجليسرين  :زي الكمية الززمة للتفاعل نظريا مل زياد قدرزا . % 11
 3ـ كمية الوسيط ( أكسيد الزنك )  % 1.5 :من وزن األحماض الحر في الزيت .

الفصل الخامس
الطريقة الصناعية المختار لتحويل زيت الجفت إلى زيت صالح لزستخداماا الغذائية

إن اليريقة الم لى الت اخترناهنا باخعتمناد علنى نتنائج تجاربننا المعملينة ونقتنرح تيبيقهنا صنناعيا ل لتحوينل 20.000
طن من زيت الجفت إلى زيت صال لالستعماخت الغذائية ه :
أسترف زيت الجفت بواسية الغليسرين بوجود وسيط من أ سيد الزنك وعند درجنة حنرارف  140م ْ وضنغط مننخفض
قدره  100ملم زئبق ونسب المواد الداخلة ف التفاعل ه :
 -1نسبة الغليسرين تساوي ال مية الم افئة للحموضة الحرف الموجودف ف الزيت م زيادف  % 10من ال مية الم افئة
 -2مية الوسيط  % 1.5من مية الحموضة الحرف الموجودف .
هذه النسب أخذت منن أفضنل نتيجنة للتجنارب حينث أن نسنبة الحموضنة الحنرف المتبقينة فن الزينت النناتج تصنل إلنى
. % 2.82
أيضا ل من الناحية اخقتصادية انت أفضل من استخدام ليسرين بزيادف  % 20ووسيط . % 2
مراحل إجراء العملية :
 -1نمزج زيوت الجفت المختلفة المصادر ف مفاعل ( خنالط ) عنند الدرجنة العادينة منن الحنرارف وذلنك منن
أجل تأمين تجانو أ بنر بالنسنبة للشنوائب الموجنودف فن الزينت ( منواد صنلبة  ,رطوبنة  ,منواد ينر ليسنريدية ) ..
أيضا ل من أجل الحصول على زيت ذو نسبة حموضة حرف واحدف .
 -2نسخن الزيت المتجانو ببخار ير مباشر وتحت الفراغ وذلك من أجل نزر الرطوبة من الزيت والت قد
تعيل عمل الوسيط على أن خ تزيد الحرارف عن  90م ْ .
 -3وبعند تمنام ننزر الرطوبنة منن الزينت نندخل الوسنيط والغليسنرين بنسنبها الميلوبنة إلنى المفاعنل ونسنتمر
بالتسخين والتحريك تحت الفراغ م مراقبة درجة الحرارف والضغط .
 -4نوقنف التسننخين بالبخننار ونبننرد الزينت بمبننرد مننائ حلزونن يننر مباشنر إلننى الدرجننة  00م ْ وهننو تحننت
الضغط المنخفض حتى خ يتأ سد الزيت .
 -5نرش الزيت المؤستر ف مرشحة ضا ية وذلك بهدف إزالة الوسيط المستخدم .
 -0وف خزان الترقيد نفصل الغليسرين ير المتفاعل عن طريق فرق ال افة .
 -7نأخذ الزيت النناتج منن الترقيند إلنى مفاعنل التعنادل إلزالنة منا تبقنى منن الحموضنة الحنرف التن لنم تتأسنتر
ونفصل السوب ستو الناتج ثم نغسل عدف مرات بالماء المال والماء العذب إلزالة أية آثار للصابون .
 -8نأخذ الزيت المتع ادل إلى جهاز إزالة اللون الذي يعمل تحت الفراغ حيث يضاف إلينه منزيج الفحنم الفعنال
وترابة الترشي إلزالة أ بر قدر مم ن من اللون األخضر الدا ن .
 -9نرش الزيت من الفحم والترابة بواسية مرشحة ضا ية .
 -10ثم نجري على الزيت المتعادل والمزال اللون عملية إزالة الرائحة .
تكرير الزيت المؤستر :
لقد شرحنا مفصالل عملية األسترف من جمي جوانبها وبق علينا أن نستعر عملية ت رير الزيت الخارج من مفاعنل
األسترف  .وتتضمن مرحلة الت رير ما يل :
 -1إزالة الوسيط .
 -2إزالة الغليسرين الغير متفاعل والذي يؤخذ إلى وحدف تر يز خستخدامه من جديد .
 -3إزالة الحموضة الحرف والغسل بالماء .
 -4إزالة األلوان .
 - 5إزالة الرائحة .
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*إزالة الحموضة ( التعديل ) والغسيل :
الزينت الننناتج مننن عمليننة األسننترف يعتبنر زيننت خننام ألنننه يحتننوي علننى نسنبة حموضننة حننرف أعلننى مننن النسننبة
المقبولة حيث خ يعتبر الزيت صالحال لأل ل إذا ارتفعت نسبة الحموضة عن  % 0.5والهندف منن عملينة التعنديل هنو
تخفيض تلك النسبة إلى أقل من  % 0.1وقد وجند أن األحمنا الدسنمة ذات السالسنل اليويلنة خ تسنبب طعمنال سنيئال
للمادف الدسمة  ,بينما األحما الدسمة القصيرف السالسل تسبب طعمال يشبه طعم الصابون .
وتتننأثر عمليننة التعننديل بعنندف عوامننل أهمهننا  ( :درجننة الحننرارف  ,زمننن البقنناء  ,المننزج وشنندف التحريننك لمننزيج
المحلول القلوي م طور المادف الدسمة ) .
اليريقة المتقيعة لعملية التعديل :
الجهاز المستخدم والمبين ف المخيط الت نولوج هو عبارف عن وعاء مغلق مقعر من األسفل استياعته 20
طن مجهز بقميب  ,ومحر يؤمن اخستحالب الالزم للزيت م الماء وتوزعها ف امل حجم المحلول .
 -1يرش المحلول القلوي وماء الغسل من قمة المفاعل .
 -2يتجم الصابون ف األسفل الذي ييرح بعناية شديدف للتخفيف من حدف ضيار الزيت المعتدل .
 - 3المفاعل المغلق يم ن أن يعمل تحت الفراغ وهذا يخدم عملية التبييض .
*إزالة األلوان :
اليريقة المتبعة إلزالة األلوان ه اخدمصاص بواسية الفحم الفعال وخاصة بالنسبة للزيوت المرتفعة الن من ونسنبة
الفحم الفعنال المسنتخدم (  % ) 0.4 – 0.1وهنو يسنتخدم إلزالنة ال و نوس ودسنم النخينل وأيضنا ل إلزالنة المر بنات العيرينة
للبلمرف  ,وتتم العملية بش ل متقي حيث يوض الزيت ف الجهاز المبين ف المخيط الت نولوج وتجفنف بعندها فن الفنراغ
تحت ضغط  27مل بار وبدرجة حرارف (  ) 90 – 80م ْ  .تتر عدف دقائق تحت الفراغ ثم يسحب الزيت والمنادف الدامصنة
إلنى مرشن ضنا ط و ع نة الترشني تحنوي (  % ) 50 – 30مننن الزينت يم نن استخالصنها بالمناء الحنار أو باخسننتخالص
باله سان .
*إزالة الرائحة :
وه آخر مرحلة من مراحل ت رير الزيت وه عملية تقيير بخار الماء حيث تفصل فيها المواد الييارف عن المنواد
ير الييارف  .وأ لب هذه المواد ذات الروائ واليعم الغير مقبولين ه مر بات ألدهيدية و يتونية وتتشن ل نتيجنة األ سندف
الذاتية أثناء المعالجة والتخزين .
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