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  های عملیاتی بر کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون میسالی روغن خام سویاتأثیر پارامتر

  4، جمشید فرمانی3، سید محمد علی رضوی2، حبیب اله میرزایی**،*1سمیرا سرحدی

  com.yahoo@samira.sarhadi:پست الکترونیکی.دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه گلستان -1
 .استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه گلستان -2

 .گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار -3

  دانشجوی دکتری رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه تهران -4
  چکیده

باشد که این موضوع به علت پتانسیل روش غشایی در حفظ انرژی و ری غشاء میکارگیهای گیاهی یکی از اهداف اولیه بهفرآوری روغن
گیری میسالی روغن خام سویا با فیلتراسیون غشایی و با استفاده بررسی صمغ تحقیق  اینهدف از .همچنین در بهبود کیفیت روغن است

 کیلو دالتون 200 با اندازه منافذ ، چند کاناله وPVDFز جنس  مورد استفاده اءغشا.از پایلوت پلنت اولترافیلتراسیون با جریان عرضی است
 و 40دمای : شدبه عنوان خوراک استفاده و شرایط عملیاتی زیر به کار برده% 30 (W/W)هگزان به نسبت -میسالی روغن سویا. باشدمی
˚C 50 و ) شار تراوه، گرفتگی غشاء و درصد دفع(اسیون های عملیاتی بر کارایی فرآیند اولترافیلتراثر پارامتر.  بار2 و 5/1، 1، فشار

های دفع نتایج نشان داد که ، درصد. گرفتمورد بررسی قرار) ها، اسید چرب آزاد و رنگهای دفع فسفولیپیددرصد(شاخصهای کیفی 
 در kg.m-2.h-1 18/104ه میزان بیشترین شار تراوه ب. بودند% 14و % 46، %5/90ها، اسید چرب آزاد و رنگ به ترتیب برابر با فسفولیپید

  .بود%) 16حدود (گرفتگی غشاء اندک .  بار بدست آمد2 و فشار C 50˚دمای 
  مقدمه

یند تصفیه روغن نباتی است که آب، محلول های نمکی و اولین مرحله فرآ) صمغ گیری(ید ها جداسازی فسفو لیپ
 و سپس توسط یدراته و نامحلول در روغن درآمدهولیپید ها به حالت هاسید رقیق به روغن اضافه می شوند تا فسف
کنندگی ها به دلیل خواص امولسیونفسفولیپید. ردن از روغن جدا شوندصاف کردن و عمل ته نشینی و سانتریفوژ ک

شوند، باعث دشواری عملیات بعدی، افزایش افت روغن خنثی و تشکیل ترکیبات رنگی سیاه در مرحله بوگیری می
معایب اصلی این فرآیند افت یا کاهش قابل توجه روغن، مقادیر زیاد ). 10(ها خارج گردند ن روغلذا باید از

وری غشایی به دالیل متعدد از جمله مصرف پایین انرژی، آ در مقابل فن.فاضالب و مصرف باالی انرژی است
ایر ترکیبات مطلوب، کاهش ایمنی باال، عدم استفاده از مواد شیمیایی، بهبود کیفیت محصول، حفظ مواد مغذی و س

 به عنوان یک روش جایگزین مناسب بسیار مورد یند در دماهای پایین، سهولت عملیات و انجام فرآحجم فاضالب
توان به وری مدرن وجود دارد که از آن جمله میآی این فنبر سر راه توسعه البته موانعی ).2(توجه قرار گفته است 

-  محققان بسیاری اولترافیلتراسیون میسل رشد یافته را برای صمغ.)10 (اشاره کرد و گرفتگی غشاء 1شار کم تراوه

کارگیری های گیاهی یکی از اهداف اولیه بهفرآوری روغن). 7 و5، 4(اند  هگزان به کار برده-گیری میسالی روغن
ود کیفیت روغن  به علت پتانسیل روش غشایی در حفظ انرژی و همچنین در بهب موضوعباشد که اینغشاء می

های پرس های استخراج شده با حالل، روغنفرآوری روغن) 12-14(محققین ر گروهی از در سالهای اخی.است
ر متخلخل پلیمری ارزیابی را با استفاده از غشاهای متراکم غی) 16(کردنی استفاده شده های سرخو روغن) 15(

غشاء میکروفیلتراسیون انجام  با استفاده از ز روغن سویامغ گیری ا ص برای2005 در سال  تحقیق دیگری.اندکرده

                                                           
1- Permeate 
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 3PLsدرصد دفع  و بود) 2MWCO 101/9 KDa(جنس این غشاء پلی اتر سولفونی با اندازه منافذ غشاء . گرفت
با اندازه منافذ غشاء ) PES( با استفاده از دو نوع غشاء پلی اتر سولفونی 2005 در سال .گزارش شد % 89باالتر از 

میزان روغن در میسالی مذکور . )3(ی روغن آفتابگردان را انجام شد اوت، عمل صمغ گیری از میسالمتف
(W/W)30% درصد دفع .  ذکر شده استPLs محققین .گزارش شده است % 95-97 با استفاده از هر دو غشاء 
یلتراسیون پلی ایمیدی  جداسازی فسفولیپید ها را از روغن سویای خام توسط غشاء اولتراف2002 در سال دیگری

)PI (بر طبق گزارشات آن ها درصد دفع . انجام دادندPLs شده مشاهد % 90 باالتر از) با این وجود و علیرغم . )6
، در های خوراکی در صنایع روغنآوریتالشهای تحقیقاتی قابل توجه، فرآیندهای تجاری معدودی از این نوع فن

های عملیاتی و همچنین نوع و بایست شرایط و پارامتربخش، میتیج رضای و برای دستیابی به نتادسترس هستند
یسالی روغن سویا با استفاده از غشاء  هدف از انجام این کار صمغ گیری از م.جنس غشاء به درستی انتخاب شود

4PVDF فسفولیپید،  5 تراوه، گرفتگی غشا، درصد دفعشار(یند اولترافیلتراسیون آکارایی فر.  است با جریان عرضی
با تغییر شرایط و پارامترهای عملیاتی همچون اختالف فشار در عرض غشاء ) سید چرب آزاد و جذب رنگا
)TMP(6گرفت مورد بررسی قرار  و دما.  

  مواد و روشها
  کیلو دالتونMWCO (200( با اندازه منافذ )PVDF ( فلورایدنیلیدنیدر این تحقیق از یک غشاء پلی و: غشاء

  . استm2 1/0و سطح مؤثر غشاء ای مدول به کار رفته از نوع لوله . استفاده شد) آمریکاITTت ساخت شرک(
این . طراحی و ساخته شد  با جریان عرضیUFدر این پژوهش یک سیستم پایلوتی غشایی : تجهیزات آزمایشی

نج، هیتر استیل مجهز به سنج، مدول غشایی، فشارسسیستم شامل یک تانک تغذیه، پمپ سانتریفوژی فشار باال، دبی
  . استL316ها و اتصاالت از جنس استیل جنس تمام شیرها، لوله. ترموستات وشیر کنترل جریان است

های آلی جهت کاهش قطبیت تیمار شامل خیساندن در مخلوطی از حالل-ابتدا غشاء در معرض پیش: گیریصمغ
سپس تانک خوراک از نمونه . زمایش ارزیابی شد شار هگزان تحت شرایط عملیاتی مورد آ و)7و3 (قرار گرفت

روغن خام سویا از کارخانه کشت  ( تغذیه شدهتهیه شده بود% 30) w/w(میسالی روغن سویای خام که به نسبت 
 دقیقه 45 و عملیات اولترافیلتراسیون در شرایط عملیاتی مورد نظر به مدت )و صنعت سویابین گلستان تهیه شد

 در پایان هر بار .گیری شده تا میزان گرفتگی غشا مشخص شودا مجدداً شار هگزان اندازه در انته.ادامه یافت
  .عملیات، سیکل شستشوی غشاء انجام گرفت تا شار اولیه بدست آید

اولترافیلتراسـیون نظیـر اخـتالف فـشار در     هـای عملیـاتی     پارامتر در این پژوهش اثر      :تیمارها و صفات مورد بررسی    
شار تراوه میسال، گرفتگـی غـشاء،       ( بر کارایی این فرآیند      )С˚50 و   40 (، دما ) بار 2و  TMP ()1  ،5/1(عرض غشاء   

ی زمانی هـر     شار تراوه میسال در بازه     .مورد بررسی قرار گرفت   ) فسفولیپید، اسید چرب آزاد و رنگ     های دفع   درصد
 از  و درصد دفـع )2(از طریق فرمول  گرفتگی غشاء  ،)1(در فرمول    دقیقه از طریق ثبت وزن تراوه و جاگذاری آن           3
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2- Molecular Weight Cut-Off 
3- Phospholipids 
4- Polyvinylidenflouride 
5- Rejection  
6- Transmembrane Pressure (TMP)  
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 ،L بر حسب 2tحجم تراوه خوانده شده در زمان  L، 2V بر حسب 1t تراوه خوانده شده در زمان حجم 1Vکه 
A 2 سطح مؤثر غشاء بر حسبm، t 1 فاصله زمانی بین خواندن دو حجمV2  وV ر حسبب hr ،hJ  شار

i،PiC درصد دفع برای جزء iR،  شار هگزان بعد از انجام عملیاتhFJهگزان قبل از انجام عملیات و  fiCو  , , 
-AOCS Ca 12ونیم  مقدار فسفر با استفاده از روش آبی مولیبد. استبه ترتیب مقدار جزء در فاز خوراک و تراوه

 روش سنج تینتومتر الویباند- و رنگ روغن با استفاده از رنگAOCS Ca5a-40، اسید چرب آزاد از روش 55
AOCS Cc13e-92 ،روغن خام، تراوه و ناتراوه بعد از تبخیر هگزان توسط دستگاه روتاری اواپراتور های در نمونه

  .)9 (گیری شددازهنا
در (و دما ) در سه سطح(گیری غشایی شامل فشار ر پارامترهای عملیاتی فرآیند صمغاین تحقیق اثدر : روش آماری

 خام سویا در قالب آزمایشهای فاکتوریل با بر کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون و خصوصیات کیفی روغن)  سطحدو
 تکرار مورد بررسی قرار گرفته و برای مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن با 3 تصادفی و در استفاده از طرح کامالً

  . شد استفاده %5سطح اطمینان 
  نتایج وبحث

 تا اینکه به یک شار نسبتاً ثابت برسد یابداهش میکی میسال با گذشت زمان به تدریج نتایج نشان داد که شار تراوه
آن کاهش شدید اولیه گزارش شده توسط محققین قبلی را شود، البته همانطور که از شکل مالحظه می). 1 شکل(

 این موضوع احتماالً به دلیل تفاوت در خصوصیات محلول .)10 و 9، 3 (توان در این تحقیق مشاهده نمودنمی
احتماالً  عنوان شده است که کاهش اولیه در شار .در این پروژه بوده است) دازه منافذجنس، ان(خوراک و نوع غشاء 

 بدیهی است سرعت و ضخامت تشکیل این .به خاطر تشکیل الیه پالریزاسیون غلظت در نزدیکی سطح غشاءاست
ده مشاهده در آزمایشات انجام ش باشدمی  دما و سرعت جریانالیه تحت تأثیر عواملی همچون اختالف فشار،

 پویسلی مطابقت دارد و نشان دهنده - هاگناین با قانون که یابد که با افزایش فشار، شار تراوه افزایش میگردید
با . )3(قرار دارده به فشار تکار رفته در این تحقیق در منطقه وابساین است که شار تراوه در شرایط عملیاتی به

 حالل و سکوزیته خوراک و افزایش ضریب نفوذه علت آن کاهش ویکافزایش دما نیز شار تراوه افزایش یافت 
های گیری فرایندعامل اصلی محدود کننده به کار .با افزایش دما است که هردو روی شار مؤثرنداجزاء محلول 

غشایی تحت فشار، گرفتگی است که به دلیل تجمع، رسوب و جذب ذرات کوچک روی سطح غشاء و 
ور قابل توجهی گرفتگی، شار را به ط. )10(و رسوب مواد محلول ریزتر در میان منافذ غشاء است کریستالیزاسیون 

 با .آمده است) 1(گیری غشایی در جدول غشاء طی عملیات صمغ نتایج گرفتگی .دهد میدر طی عملیات کاهش
افزایش ن با افزایش فشار یند کاهش لیکه درصد گرفتگی با افزایش دمای فرآتوان دریافت کمالحظه این جدول می

تر در فشارهای باالتر  ژل ضخیمو تشکیل الیهافزایش پالریزاسیون غلظت توان به خیر را می که مورد ایابدمی
از دیگر عوامل مؤثر بر کارایی فرآیند اولترافیلتراسیون میسالی روغن خام سویا، درصد دفع اجزا .)1 (نسبت داد
 فرآیند .مده استآ) 2(ع اجزاء مختلف به عنوان تابعی از شرایط عملیاتی در جدول نتایج درصد دف. باشدخوراک می

مقادیر فسفولیپید در منابع مختلف نشان داده است و نتایج این تحقیق نیز غشایی کارایی باالیی را جهت کاهش 
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 -اثر انتشار انتقال یسممکانتوان گفت که در توضیح مکانیسم دفع این جزء می. ای را نشان دادکاهش قابل مالحظه
د و محدودیت اندازه که به شوها در مواد غشا نسبت داده میپذیری پایین آن به انحاللPLs است و دفع انحالل

تشدیدکنندگی در دفع جزء مورد نظر ایفا شود یک اثر های معکوس فسفولیپیدی حاصل میواسطه تشکیل میسل

ها کاهش یافته است که شاید علت با افزایش دما، درصد دفع فسفولیپید شودهمانطور که مشاهده می..)17 (کندمی
با افزایش فشار نیز یک . های فسفولیپیدی با افزایش دما باشدها و یا گسستگی میسلامر انحالل بیشتر فسفولیپیداین 

ی اندازهی کاهش مجازی که احتماال کاهش درصد دفع به واسطه  مشاهده شدPLsروند کاهشی در درصد دفع 
یکی از  .باشدهای باالتر میی ژل ثانویه در فشارتر شدن الیهی افزایش پالریزاسیون غلظت و ضخیممنافذ در نتیجه

ای که باشد به گونههای چرب آزاد آن می مقدار درصد اسیدهای خوراکیپارامترهای مهم در فرآیند تصفیه روغن
 لذا محاسبه کاهش مقدار اسید شودروغن در طی فرآیند بیشتر میهای چرب بیشتر باشد افت هر چه درصد اسید

شود تأثیر دما و مشاهده می) 2(همانطور که در جدول .آوری غشایی مهم و جالب توجه استچرب با استفاده از فن
چه  نداشت اگر FFAداری بر درصد دفع از نظر آماری تفاوت معنیی مورد آزمایش در این پروژه فشار در محدوده

علت این کاهش . شودیک روند کاهشی نامحسوس با افزایش دما و فشار در درصد دفع این جزء مشاهده می
پایین بودن رنگ روغن ورودی به مرحله رنگبری باعث . )17 (باشدعبور نسبی اسید اولئیک میافزایش سرعت 

از طرف دیگر . دهدفراوری را کاهش میی ، لذا هزینهشود که برای تصفیه آن مقادیر کم خاک رنگبر الزم باشدمی
 گروهی از محققین مکانیسم دفع این جزء را  .شودمشکالت زیست محیطی دور ریزی خاک رنگبر مصرفی کمتر می

 که مکانیسم درحالیکه گروه دیگر بیان کرده اند. )10 و7 (اند نسبت دادهPLsهای معکوس دام افتادن آن در میسلبه
ی ندارند، با این PLهای ای به میسلها آفینیتهرسد که بعضی کاروتنوئیداست و به نظر میتر دفع خیلی پیچیده

ی داشته باشند که این امر ممکن PLهای معکوس ترند و ممکن است تمایل به میسلها قطبیوجود، بعضی از آن
های موجود در روغن خام نوئیدبنابراین مقدار دفع به ترکیب واقعی کاروت. ها شده باشداست باعث افزایش دفع آن

با افزایش دما درصد دفع رنگ کاهش  ).17 (ها را باال ببردتواند دفع آنهای معکوس میحضور میسل .بستگی دارد
رسد که دلیل افزایش درصد دفع، احتماالً در مورد اخیر به نظر می. )2جدول (و با افزایش فشار، افزایش یافته است 

  .های باالتر باشدپالریزاسیون غلظت در فشاری افزایش ضخامت الیه
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   (%)Rphospholipids (%)   RFFA(%)   Rcolor  )بار(فشار   )˚С(دما 
40  1  ab33/91  a38/47  b54/12  
  5/1  a96/91  c06/45  a49/14  
  2  c96/89  ab84/46  a43/14  
          
50  1  c05/90  bc05/46  b59/12  
  5/1  bc42/90  bc91/45  b30/13  
  2 d54/88  bc90/45  a38/14  
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  گیری غشایی در طی صمغر تغییرات فشار بر شار تراوه اث-1شکل 
  های دفع اجزاء مختلف اثر دما و فشار بر درصد-2 اثر دما و فشار بر گرفتگی               جدول -1جدول 

  تشکر و قدردانی
 جهت حمایت از این پروژه صمیمانه سپاسگزاری ی کشت و صنعت سویابین گلستاناز مدیریت محترم کارخانه

  .شودیم

Abstract  
Edible oil processing has become one of the prime opportunities for membrane applications owing to potential 
energy savings as well as the potential for improved oil quality. The aim of the this work was to study the 
degumming of crude soybean oil miscella by membrane filtration using a cross-flow UF pilot-plant. A 
multichannel PVDF membrane with MWCO of 200 kDa was used. A soybean oil-hexane miscella with an oil 
content of about 30% w/w was used as feed and the following operating conditions were employed: 40 and 50 ˚C, 
1, 1.5 and 2 bar. The influence of operating parameters on the efficiency of ultrafiltration process (permeate fluxes, 
fouling and rejections) and quality indices (FFA and color) were studied. The results indicated that phospholipid 
rejection (%), FFA (%) and color (%) were 90.5%, 46% and 14% respectively. The highest permeate flux was 
achieved 104.18 kg.m-2.h-1 in 50 ºC and 2 bar. The fouling of membrane was low (approximately16%). 
Key words: soybean oil, micsella, degumming, UF membrane, rejection 
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