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مقدمه

این دستتورالمم بمظوور آشتظایی با اصتو و ضوابط بهداشتی حم و نق و نگهداری انواع روغن
خام فله استتتتجراد شتتتد از دانه های روغظی به مظوور حفظ کیفیت و جلوگیری از فستتتاد روغن
براساس مظابع و موآخذ ذی تهیه گردید است:
 -1استاندارد ملی روغنها و چربیهای خوراکی – ذخیر سازی و حم و نق به صورت فله -آیینکار (Edible
) ،fats and oil- Storage and transport in bulk- Code of practiceشمار  5468چاپ او
 -2حداق ضوابط فظی و بهداشتی واحدهای تولید کظظد انواع روغن های خوراکی خام گیاهی ،ادار ک نوارت
بر مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی
ضمظاً به مظوور آگاهی از اطالعات فظی و جزئیات بیشتر ،مطالمه مظابع یادشد مورد توصیه میباشد.
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 -1هدف :
هدف از تدوین این دستورالمم  ،تمیین شرایط مهم عمومی و اختصاصی فظی و بهداشتی جهت نگهداری و حم و نق انواع
روغن ها و چربیهای خوراکی خام به صورت فله میباشد.
-2دامنه کاربرد :
کاربرد این دستتورالمم برای شرکت مادر تجصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت های غله و خدمات بازرگانی مظاطق و
دفاتر نمایظدگی شرکت در استانها است.
 -3تعاریف و اصطالحات
 -1-3روغن خوراکی

روغن های گیاهی استحصا شد از دانه های روغظی مانظد سویا ،آفتابگردان ،کلزا ،ذرت ،پظبه دانه ،بادام زمیظی و  ...و
میو های درختی مانظد پالم ،زیتون ،نارگی و ...هستظد که به دو صورت مایع و جامد است .درصد استحصا روغن از دانه
های روغظی در جدو  1ارائه شد است .
 -2-3روغن های مایع

این نوع روغن های خوراکی از قسمت های دانه و میو گیا بدست آمد و در حالت طبیمی به صورت مایع می باشظد.
روغن های گیاهی مایع متداو عبارتظد از روغن های آفتابگردان ،زیتون ،ذرت ،سویا ،تجم پظبه ،کظجد ،نارگی  ،گلرنگ ،کلزا،
بادام زمیظی و...
3-3ـ روغن های جامد

این نوع روغن ها از قسمت های دانه و میو گیتا بدست آمتد و درحالت طبیمتی به صورت جتامتد می باشظد .روغن های
گیاهی جامد مجاز عبارتظد از روغن های نارگی  ،پالم ،هسته پالم وکر کاکائو.
 -4-3روغن خام

روغظی که بمد از مراح آماد سازی میو یا دانه روغظی (پجتن و پرک کردن) به روشهای مکانیکی یا به واسطهی حال
از دانه های روغظی استجراد میشود.
-5-3تصفیه روغن

مجموعه فرآیظدهایی که برای خارد کردن ناخالصیها از روغن خام انجام میگیرد تصفیه نام دارد .وجود ناخالصی در روغن
ستب تیرگی ،ک کردن یا دود کردن ،تشتکی رسوه هظگام حرارت دادن روغن ،کاهش پایداری روغن در برابر فساد و
سایر فرآیظدهایی می شود که موج پایین آمدن کیفیت روغن میشوند.
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جدول-1درصد روغن استحصالی از انواع دانه های روغنی
دانه روغنی

میزان روغن استحصالی (درصد)

لوبیای سویا

11-22

تخم پنبه دانه

11-22

دانه آفتابگردان

35-45

دانه کلزا

42-45

بادام زمینی

45-52

پالم

45-52

دانه کنجد

52-55

مغز نارگیل

85-81

دانه گلرنگ

32-35

میوه زیتون

25-32

 -4نگهداری روغن خام

روغن خام باید در مجازن 1مظاس نگهداری شود .جهت ذخیر روغن در مجازن مظاس ترین شک عمودی با سطح مقطع
دایر ای ،با سقفی ثابت ترجیحاً مجروطی ،ک مجزنها باید شیبدار( مجهز به حوضچه جمع آوری لجن) بود تا باعث تسهی
در تجلیه و خرود پس آه روغن گردد.
 1-4فساد روغن

در طی عملیات نگهداری روغن احتما سه نوع فساد و آسی وجود دارد که شدت آن بستگی به عوام متمددی از جمله
نوع روغن یا چربی ،خام و یا تصفیه بودن و  ...دارد .هظگام ذخیر ساری و حم روغظها چه به صورت خام و یا تصفیه شد
موارد زیر میبایست در نور گرفته شوند.
1-1-4اکسیداسیون

تماس روغن و چربی با اکسیژن موجود در جو ،باعث تغییرات شیمیایی در محصو می شود که کیفیت را کاهش می دهد .
برخی از اثرات اکسیداسیون ممکن است در مراح تصفیه شود .با این حا  ،اثرات ممکن است چظان شدید باشد که اصالح
آن امکان پذیر نباشد.
با کاهش میزان تماس هوا می توان مقدار زیادی از اثرات اکسیداسیون را کاهش داد .درصورت امکان مجزنهای بلظد و
باریك به مظوور کاهش سطوح تماس با هوا و اکسیژن ترجیح دارد  .تمام مظافذ بایستی به طور کام درزبظدی و بدون مظفذ
باشد.
اکسیداسیون با افزایش دما تسریع میشود ،بظابراین هر عملیات باید در حداق دمای ممکن انجام شود .الزم به توضیح است
میزان اکسیداسیون به واسطه فمالیت کاتالیزوری مس و آلیاژهای آن بسیار افزایش می یابد .به همین دلی  ،مس و آلیاژهای
مس باید کامال از سیستم حذف شوند .فلزات دیگر مانظد آهن نیز دارای اثرات کاتالیزوری هستظد.

Tanks
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2-1-4هیدرولیز

تجزیه چربی ها به اسیدهای چره درحضور آه به خصوص در دماهای باال افزایش می یابد .هیدرولیز همچظین با فمالیت
برخی از میکرو ارگانیسم ها افزایش می یابد  .مجازن حم روغن باید همیشه قب از استفاد خشك و تمیز شود.
3-1-4آلودگی

آلودگی ممکن است از بقایای مواد حم شد در مجازن و تجهیزات ،خاک ،باران ،آه دریا و  ...ایجاد شود .آلودگی از طریق
طراحی مظاس سیستم حم و ذخیر سازی ،تمیزکردن خطوط لوله و مجازن و بازرسی مظوم مجازن نگهداری و حم و
نق قاب پیشگیری است.
یادآوری :1روغن های مجتل و با درجات خلوص متفاوت بویژ از نورکیفیت  ،باید جداگانه نگهداری شوند .هظگامی که
تمدادی محصو توسط یك سیستم مشترک لوله های انتقا جابجا می گردند در بین زمان تمویض محصو بایستی سیستم
کامالً تمیز گردد و ترتی بارگیری و تجلیه به دقت انتجاه گردد تا آلودگی ها به حداق برسد .
 -4-4جنس مخازن

جظس مواد در تماس با روغن بایستی از مواد بی اثر ساخته شد و مظاس برای سطوح درگیر با مواد غذایی باشظد .
استی ضد زنگ بهترین گزیظه جهت ساخت مجزن ها بود و مجزن های استی مممتولی ترجیحتاً بایستی از مواد بی اثر
مانظتد رزین های اپوکسی فظولیك پوشید شد باشظد .پوشش سیلیکات روی می تواند دارای اثرات جانبی باشد و درحضور
روغن های خام و با میزان اسید چره آزاد باال ممکن است ،فساد اتفاق افتد .محدود دمایی نیز باید به هظگام استفاد از
پوشش ها رعایت گردد.
مس و آلیاژهای آن نباید درساخت تجهیزات مجازن روغن ها ،سیستم ارتباطی فلکه ها و کوی های حرارتی مورد استفاد
قرار گیرد .دماسظج های جیو ای نباید استفاد شد و بکار بردن وسای شیشه ای درجایی که شکستن آن باعث آلودگی
محصو می شود ممظوع است .خطوط لوله استی مممولی برای روغن های خام قاب پذیرش است.
 -5-4امکانات گرمایشی مخزنها

مجزن های نگهداری روغن دارای تجهیزات تظویم دمای خودکار بود و ثبت تغییرات دما و کظتر آن در مجازن بسیار
اهمیت دارد.
کلیه مجازن مورد استفاد برای روغن های با ویسکوزیظه باال و روغظهایی که در دمای مممولی شک ظاهری جامد و نیمه
جامد دارند بایستی مجهز به سیستم گرمایش باشظد تا محصو مایع بصورت همگن بارگیری شود.
محدود دمایی انبارش در مجزن های فله به مظوور جلوگیری از کریستالیزاسیون و جامد شدن روغن ها طی ذخیر سازی
بایستی در مطابق جدو شمار  2در نور گرفته شد است .دماهای موجود در جدو به گونه ای انتجاه شد اند که کمترین
اثر تجریبی را بر روی روغن داشته باشظد.
یادآوری :1نگهداری روغن های نرم به مدت طوالنی باید در دمای محیط و کامال بدون گرمایش باشد.
یادآوری :2در دماهای ارائه شد در جدو  2ممکن است کمی بلوری شدن اتفاق بیفتد لیکن در حدی نیست که پیش از
تجلیه به گرمایش اضافی و درازمدت نیاز باشد.
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یادآوری :3اگر روغن در دوران نگهداری جامد شود ،مراقبت های ویژ طی گرمایش اولیه  ،برای اطمیظان از عدم گرمایش
بیش از حد موضمی ضرورت دارد.

جدول -2میزان درجه حرارت روغن ها در زمان حمل و ذخیره سازی
نوع روغن

نگهداری و حمل روغن فله
حداقل ( ) ˚C

حداکثر ( ) ˚C

روغن تخم پنبه

دمای محیط

دمای محیط

روغن سویا

دمای محیط

دمای محیط

روغن آفتابگردان

دمای محیط

دمای محیط

روغن ذرت

دمای محیط

دمای محیط

روغن هسته انگور

دمای محیط

دمای محیط

روغن کلزا

دمای محیط

دمای محیط

روغن بادام زمینی

دمای محیط

دمای محیط

روغن کنجد

دمای محیط

دمای محیط

روغن گلرنگ

دمای محیط

دمای محیط

روغن زیتون

دمای محیط

دمای محیط

روغن نارگیل

2۲

32

روغن پالم

32

42

روغن هسته پالم

2۲

32

پالم استئارین

42

45

پالم اولئین

25

32

دمای محیط مظدرد در جدو فوق محدود دمایی محیط ممتد بین  2۲تا  28درجه سانتیگراد را شام می شود .

 -5حمل روغن خام
 1-5مخزن های کشتی

مجزنهای کشتی از لحاظ ساختاری با مجزنهای روغن در خشکی متفاوت بود و دارای پمپ و خطوط لوله مجزا می باشظد.
تانك های با استی مممولی بایستی جهت جلوگیری از ختتوردگی با مواد مظاس جهت تماس با مواد غذایی پوشانید شد
و استفاد از استی ضد زنگ موارد مذکور را تسهی می نماید .از آنجائیکه آسی به پوشش ها در اثر استفاد از مواد
نامطلوه جهت شستشو باعث خوردگی می گردد و قب از هر گونه حم و نق روغن بایستی کلیه قسمت های کشتی مورد
بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز روکش آنها تممیر گردد .انواع مجزنهای کشتی به شرح زیر میباشظد:
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1-1-5کشتی های با مخزن فله ای

این کشتی ها قابلیت حم روغن در مجزنهایی با انداز های متفاوت داشته و دارای دریچه های داخلی مرتبط با هم هستظد
به همین دلی با توجه به امکان دریافت سریع و بارگیری محموله با باز کردن دریچه ها و همچظین سهولت تمیز کردن لوله
ها برای حم یك نوع روغن در حجم زیاد بسیار مظاس است.
2-1-5کشتی های با مخازن تفکیک شده

کشتی های پیشرفته تر که برای حم انواع محموله های مایع فله و به صورت مجزا طراحی و ساخته شد اند .سطوح داخلی
هر مجزن دارای روکش مظاس برای نوع خاصی از کاال بود و هر مجزن یا مجموعه مجازن کوچك دارای پمپ و لوله
کشی مجزا می باشد
 3-1-5کشتی حمل کانتینر

این کشتی ها برای حم کانتیظرهایی با ابماد یکسان و برای چیدمان مظاس آن طراحی شد اند .این کشتی ها در پایانه
های کانتیظری تردد می کظظد و می توانظد کانتیظرها را بطور مکرر در خشکی یا هر موقمیتی که براساس نوع کاال و نور
طرفین ذیظفع قرارداد انتجاه می شود بارگیری و تجلیه کظظد.
 2-5مخزن های مورد استفاده برای حمل و نقل جاده ای و ریلی و کانتینرهای حمل فله ای مایعات

این مجزنها جهت حم و نقت روغن درخشکی کاربرد دارد .درجائیکه حم و نق روغن خوراکی مورد نور است مجزن
ها از جظس استی ضدزنگ یا استی مممولی با پوشش رزین اپوکسی است  .این مجازن اختصاصاً برای حم مواد اولیه
طراحی و استفاد شد و نوافت و ضد عفونی در آنها به آسانی صورت گیرد .
 -3-5شرایط الزم جهت حمل و نقل روغن خام
 -1-3-5تمیز کردن و اطمینان از پاکسازی باقی مانده محموالت قبلی

محموله قبلی مجزنهایی که برای نگهداری و حم روغن مورد استفاد قرار میگیرند ،می بایست در فهرست مجاز مراجع
قانونی بود و برای انسان مضر نباشد.
تمیز کردن مجازن نگهداری روغظها و چربیها در حالت تجلیه کام با استفاد از بجار یا آه داغ صورت گیرد و اگر مواد
شویظد مورد استفاد قرار می گیرند ،تمام سطوح درتماس با آنها بایستی کامالً آبکشی و شستشو شوند تا هیچ باقیماند ای
از مواد مذکور به جا نماند.
عالو بر مسائ فوق الذکر ،درصورت استفاد از بجار یا آه جهت تمیز کردن ،سیستم بایستی تجلیه و قب از انتقا روغن
کامالً خشك شود.
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-2-3-5کنترل دما و تجهیزات گرمایی مخزنهای حمل

کلیه مجزن های مورد استفاد برای حم روغن های جامد و نیمه جامد و با ویسکوزیته باال بایستی مجهز به سیستم گرمایش
باشظد تا هظگام انتقا و تجلیه به صورت مایع و همگن باشد.
سیستم گرمایشی باید به نحوی طراحی و مورد استفاد قرار گیرد که از آلودگی و تجری روغن جلوگیری کظد.
همه کشتی ها و مجزن های حم یا تجهیزات گرمایش ،بایستی مجهز به سظسورها و وسای کظتر دما باشظد تا بتوانظد
بطور خودکار دما را اعالم و کظتر نمایظد  .ابزار ثبت دما باید در مح مشجصی مانظد اتاق ناظر یا اتاق عملیات کشتی قرار
گیرد.
یادآوری :1خواندن دماها بایستی در فاصله ای کمتر از  3۲سانتیمتری کوی ها انجام نگیرد .
 3-3-5عایق بندی مخازن حمل جاده ای و ریلی

تانك های ذخیر سازی ،تانکرها و مجازن به ویژ در آه و هوای سردسیر و ممتد باید عایق بظدی شوند .عایق ممموالً
به صورت خارجی و ثابت است و باید به گونه ای طراحی شود که مانع جذه روغن یا آه گردد .مواد عایق باید غیر قاب
نفوذ در مقاب روغن ها و چربی ها باشظد.
 4-3-5محافظت در برابر هوا

خطوط لوله و اتصاالت آنها باید به گونه ای طراحی شوند که از ورود هوا به روغن جلوگیری شود .برای این مظوور پرکردن
مجزن میتواند از انتها و یا به وسیله لوله هایی که از باال وارد و تا نزدیك انتهای مجزن میرسظد ،صورت گیرد.
5-3-5دمای بارگیری و تخلیه

پیش از حم و نق  ،روغظها و چربی های جامد و نیمه جامد و با گرانروی (ویسکوزیته) باال باید به آرامی گرم شود تا روغن
کامالً یکظواخت و به شک مایع درآید .گرم کردن درمجازن باید از نور زمانی بگونه ای محاسبه شود که حداکثر افزایش دما
درطو  26ساعت  ،بیش از  8درجه سانتیگراد نباشد  ( .روغن را بسرعت نباید گرم کرد ) درصورت استفاد از بجار ،فشار
آن نباید از  18۲کیلو پاسکا ( مماد  1/8بار ) بیشتر شود تا بدیظوسیله از حرارت دهی بیش از انداز موضمی جلوگیری
شود.
انواع روغن ها بهتر است پیش از انتقا با دماهای مشجص شد در جدو  3گرم شوند .دماهای پایین تر برای روغظهای با
نقطه ذوه پایین بکارمی رود  ،درحالیکه برای روغن های با نقطه ذوه باال ،دماهای باالتر ضروری است .
یادآوری :1دمای بارگیری یا تجلیه متوسط دماهای خواند شد در باال،وسط و پایین مجزن میباشد.
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دستورالعمل آشنایی با حداقل ضوابط کیفی در حمل و نگهداری

شرکت بازرگانی دولتی ایران

روغن خام فله

مرکز پژوهشهای غالت

یادآوری:2درشرایط آه وهوایی سرد دمای تجلیه بایستی دربیشترین حد متظاس با نوع روغن باشد تا از گرفتگی لوله های
انتقا جلوگیری شود.
جدول -3میزان درجه حرارت روغن ها در زمان بارگیری و تخلیه
نوع روغن

بارگیری و تخلیه روغن فله
حداق ( ) ˚C

حداکثر( ) ˚C

روغن تجم پظبه

2۲

28

روغن سویا

2۲

28

روغن آفتابگردان

18

2۲

روغن ذرت

18

2۲

روغن هسته انگور

18

2۲

روغن کلزا

18

2۲

روغن بادام زمیظی

2۲

28

روغن کظجد

18

2۲

روغن گلرنگ

18

2۲

روغن زیتون

18

2۲

روغن نارگی

6۲

68

روغن پالم

8۲

88

روغن هسته پالم

6۲

68

پالم استئارین

4۲

7۲

پالم اولئین

32

38

پایان
گرو تحقیقاتی و آزمایشگاهی خرید و نگهداری غالت و فرآورد های آن
آبان ما 97

صفحه  9از 9

