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تاریخ دریافت مقاله1394/9/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1395/3/6 :

مقدمه :غلظت فلزات سنگین در روغنهای گیاهی یک معیار مهم برای ارزیابی کیفیت روغن شامل تازگی ،خواص نگهداری ،ذخیرهسازی
و تأثیر آنها بر تغذیه و سالمت انسان میباشد .با توجه به تأثیر فلزات سنگین کممقدار بر سرعت اکسیداسیون روغن ،شناسایی آنها ضروری
می باشد.
مواد و روش ها :در این مطالعه غلظت فلزات سنگین شامل سرب ،کادمیوم ،جیوه ،آرسنیک در مراحل مختلف تصفیه روغن سویا بررسی
شد .فلزات سنگین در نمونههای روغن با استفاده از دستگاه جذب اتمیک اندازه گیری شدند.
يافته ها :نتایج نشان داد که مهمترین فرآیند در حذف آرسنیک از روغن مربوط به مرحله خنثی سازی است که  6۰درصد کل آرسنیک
خروجی از روغن را شامل میشود .بیشترین حذف جیوه مربوط به مرحله اضافه کردن گیرنده های فلزات و آنتی اکسیدانها است که احتماال
مربوط به چالته کردن اسیدسیتریک میباشد .قسمت اعظم سرب در مرحله خنثیسازی به علت ایجاد صابون نامحلول از روغن در مرحله
سانتریفوژ کردن خارج شده است .همچنین مرحله خنثیسازی تاثیر قابل توجهی در حذف کادمیوم از روغن داشته است.
نتیجهگیري :با توجه به یافتههای فوق میتوان دریافت که مراحل خنثیسازی و اضافه کردن آنتیاکسیدانها و گیرندههای فلزات دو
مرحله مهم در حذف فلزات سنگین از روغن میباشد.

واژه هاي کلیدي :جذب اتمی ،روغن سویا ،فلزات سنگین ،مراحل تصفیه
* نویسنده مسئول مکاتبات
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مقدمه
روغنها و چربیها همراه با کربوهیدراتها و پروتئینها
اجزای اصلی رژیم غذایی انسان میباشند .آنها منبع انرژی
هستند که در دستیابی به یک سطح الزم از کالری مفید
هستند .چربیها و روغنها برای جذب ویتامینهای محلول
در چربی ) E ،D ،Aو  (Kالزم میباشند .آنها منشاء
دریایی ،گیاهی یا حیوانی دارند .روغنهای گیاهی به طور
گسترده در پخت و پز ،فرآوری ،صنایع آرایشی ،دارویی و
شیمیایی استفاده میشوند .یک عامل تصمیمگیری مهم در
ارزیابی کیفیت در روغنهای خوراکی ترکیب فلزات سنگین
است .مشخص شده است که فلزات سنگین سرعت
اکسیداسیون روغنها ،ارزش غذایی ،خواص نگهداری و
پایداری را تحت تاثیر قرار میدهند .به این ترتیب تعیین
فلزات سنگین در روغنهای گیاهی بسیار مهم است
(.(Farzin & Moassesi, 2014
فلزات سنگین عناصر سمی هستند که میتوانند به مواد
غذایی وارد شوند و سالمت افرادی که غذاهای آلوده را
مصرف میکنند را تحت تاثیر قرار دهند .سطوح فلزات
سنگین در موادغذایی عامل مهمی برای آلودگی محیط
زیست و جلب توجه در سراسر جهان به خاطر اثرات سمی
آن حتی در غلظت های بسیار پایین میباشد
( .Mohammadpourfard et al., (2015حضور فلزات
در روغن های گیاهی به دلیل عوامل درونزا در ارتباط با
متابولیسم گیاه و همچنین عوامل برونزا به دلیل آلودگی در
طول تکنیکهای زراعی تولید و جمعآوری دانهها در طول
فرایندهای استخراج و تیمار روغن و همچنین سیستمها و
مواد بستهبندی و ذخیرهسازی میباشد ( & (Farzin
 .Moassesi, 2014حضور فلزات در روغنهای گیاهی
بستگی به عوامل بسیاری دارد .آنها ممکن است از خاک،
کود و  ...نشات بگیرند و در روغن گنجانیده
شوند( .)Pehlivan et al., 2004آنها همچنین ممکن است
در طول فرایند تولید (با پردازش اقداماتی مانند رنگبری،1
تصفیه و بیبو کردن) و یا با آلودگی تجهیزات فراوری فلزی
ایجاد شوند و در نتیجه در روغن به حالت معلق موجود
باشند ) .(Leonardis et al., 2000سطوح بسیار ناچیزی
از این یونهای فلزی اثرات سوء بر رنگ و بو دارند .حضور
- Bleaching

1

فلزات در روغن تصفیه شده نهایی نامطلوب است زیرا
فلزات میتوانند تخریب اکسیداتیو روغن و کاهش
ماندگاری را تسهیل نمایند ( Farzin & Moassesi,
 .(2014عواملی که سرعت اکسیداسیون را بیشتر تحت
تاثیر قرار میدهند درجه غیراشباعیت ،مقدار اکسیژن ،دما،
نور و حضور فلزات (به طور عمده انتقال فلزات مانند آهن و
مس) هستند .فلزات کمیاب ،2سرعت اکسیداسیون
روغنهای خوراکی را با افزایش تولید رادیکالهای آزاد از
اسیدهای چرب و یا هیدروپراکسیدها افزایش میدهند
(Benedet & Shibamoto .)Yaşar et al., 2012
( )2۰۰8مشاهده کردند که مقدار بسیار کم آهن ،کروم،
سرب و کادمیوم به پراکسیداسیون لیپیدها کمک میکند.
مشخص شده است که برخی از موجودات زنده توانایی
گرفتن و تجمع عناصر خاص در ساختار خود به خصوص
فلزات در غلظتهای باال را دارند .حضور فلزات کمیاب یک
فاکتور مهم میباشد تا آنجا که به کیفیت روغن خوراکی
مربوط میشود (.)Pehlivan et al., 2004
فلزات سنگین مانند سرب و کادمیوم هر دو باعث
مسمومیت حاد و مزمن ،عوارض جانبی بر روی کبد ،قلب،
کلیه و سیستم ایمنی بدن میشوند ( .)Hayes, 1997سرب
یک عنصر طبیعی میباشد و یک فلز صنعتی مرسوم است
که در هوا ،آب ،خاک و مواد غذایی گسترده شده است.
سرب اثرات نامناسب بر روی سالمتی حتی در مقادیر کم
دارد و میتواند از جفت عبور کند و به سیستم عصبی جنین
در حال رشد آسیب برساند ) .(Yu et al., 2001گزارش
شده است مسمومیت با سرب با مشکالت عصبی ،اختالل
عملکرد کلیوی و کمخونی همراه است ( & Farzin
.(Moassesi, 2014
کادمیوم به عنوان یک عنصر اصلی سمی شناخته
میشود به دلیل اینکه از بسیاری از فرآیندهای حیات
جلوگیری میکند .کادمیوم میتواند به طور مستقیم از آب و
تا حدی از هوا و از طریق غذا گرفته شود و تمایل به تجمع
در گیاهان و حیوانات دارد (. )Pehlivan et al., 2004
کادمیوم نیز میتواند در روغنهای خوراکی به عنوان یک
نتیجه آلودگی از محیط زیست ،فرایندهای تصفیه ،مخزن
ذخیره و یا مواد بستهبندی (به عنوان مثال ،به عنوان یک
رنگدانه و یا پایدارکننده در پالستیک) موجود باشد .بنابراین،
The Trace Metals

2

Bleaching

1

).(Kubrakova et al., 1994

در پژوهشی توسط اکبری آدرگانی و همکاران اثر فرایند
تولید روغن آفتابگردان بر غلظت سرب و آرسنیک مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که مراحل خنثیسازی و
بیبو کردن موجب کاهش غلظت سرب و آرسنیک میشود
درحالیکه رنگبری و زمستانهکردن سبب افزایش غلظت این
عناصر در روغن میگردد که به نظر میرسد ناخالصی های
فلزی موجود در خاک بنتونیت و مخازن آهنی فاقد پوشش
مناسب به ترتیـب از عوامل شاخص افزایش سرب و
آرسنیک در مراحل رنگبری و بستهبندی هستند .هـمچنـین
خـارج شـدن مـواد گلیسـریدی اشباع شده و مومها در
مرحله وینترایز میتواند تغلیظ عناصر سنگین را در فاز
روغنی به جا مانده سبب شود (اکبری آدرگانی و همکاران،
 .(1394در تحقیق که توسط  Farzinو Moassesi
( )2۰14در تعیین مقدار فلزات روغنهای گیاهی خوراکی
تولید شده در ایران با استفاده از میکروویو به همراه هضم
اسیدی انجام گرفت دریافتند که مقدار فلزات سنگین در

مواد و روشها
نمونههای روغن سویا در محل شرکت نهانگل بروجن
از مراحل مختلف تصفیه شامل روغن خام سویا ،روغن
خنثی شده خروجی از خشککن ،صابون خروجی از
سانتریفوژ ،آب شستشو ،روغن خروجی از مرحله رنگبری،
روغن خروجی از بیبوکننده و روغن نهایی (روغن خروجی
از بی بوکننده که به آن اسیدسیتریک و آنتی اکسیدان
 TBHQاضافه شده است) تهیه گردید .مواد شیمیایی مورد
استفاده در این تحقیق با درجه خلوص تجزیه ای از شرکت
مرک آلمان تهیه شد .جهت تعیین میزان فلزات سنگین در
نمونههای روغن از آنجا که امکان فراریت برخی از عناصر
مورد ارزیابی وجود داشت خاکسترگیری به روش مرطوب
انجام گرفت .برای این کار 5 ،گرم نمونه از مراحل مختلف
با  3۰میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ و آب اکسیژنه آمیخته
شد و برروی هات پلیت قرار داده شد تا مقدار نهایی به -6
 3میلی لیتر برسد .در حین حرارت دادن به آرامی به هم زده
می شود .سپس  25میلیلیتر اسید کلریدریک غلیظ به آن
افزوده شده و مجددا حرارت داده می شود تا حجم نهایی به
 1۰میلی لیتر برسد .سپس محلول را خنک کرده تا به دمای
محیط برسد سپس در بالن  5۰میلیلیتری با استفاده از آب
مقطر به حجم رسانده شد .نمونه شاهد به همان روش
تیمارها آماده سازی شد با این تفاوت که به جای نمونه ها
از آب مقطر استفاده گردید ( .)Fakoor et al., 2011برای
اندازهگیری عناصر کادمیوم ،سرب و آرسنیک از دستگاه
جذب اتمی ساخت کمپانی  Varianمدل  220Zبا کوره
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تعیین دقیق محتوای فلز کم مقدار در ارزیابی اثرات مخرب
سیار مهم است (.(Farzin & Moassesi, 2014
جیوه یکی از عناصر سنگین و بسیار سمی در
اکوسیستم ما محسوب میشود و میتواند به سیستم مغز و
اعصاب بدن آسیب وارد کند .از عالیم مسمومیت با جیوه
میتوان به بیحس شدن دستها و پاها ،ضعف عضالنی و
ضعف در بینایی ،شنوایی و گفتار اشاره کرد (اکبری آدرگانی
و همکاران .(1391 ،در تحقیقی توسط  Farzinو
 )2۰14( Moassesiسطوح سرب ) ،(Pbکادمیم )،(Cd
نیکل ( ،)Niمنگنز ) ،(Mnروی ) ،(Znمس) ،(Cuآهن
) ،(Feکلسیم ) (Caو منیزیم) (Mgدرروغنهای گیاهی
خوراکی تولید شده در ایران به روش جذب اتمی
)(AASتعیین گردید و نشان داده شد که مقدار فلزات
سنگین در تمام روغنهای گیاهی کمتر از حداکثر مقادیر
توصیه شده توسط  FAO/WHOمیباشد.
اثرات مضر ناشی از فلزات سمی تنها زمانی رخ میدهد
که بیش از حد مصرف شود .به طور کلی ،یک فلز خطرناک
به عنوان فلزی توصیف میشود که میتواند منجر به عالئم
نامطلوب در بدن انسان شود زمانی که حتی به مقدار بسیار
کم مصرف شود .در حال حاضر عالقه قابل توجهی در
تعیین فلزات سنگین در مواد غذایی وجود دارد

همه روغنهای مورد آزمایش کمتر از مقادیر ماکزیمم
توصیه شده برای  FAO/WHOبود )& Farzin
 .(Moassesi, 2014باتوجه به اهمیتی که فرایند تصفیه
بر کیفیت روغن نهایی دارد از این رو در این تحقیق میزان
عناصر مضر در هر مرحله تصفیه روغن سویا مورد ارزیابی
قرار گرفت و نظر به اینکه در مراحل مختلف مکانیسمهای
متفاوتی میتواند در حذف عناصر مضر در روغن موثر باشد
(به عنوان مثال آرسنیک از غیرفلزات ،سرب ،کادمیوم و
جیوه جزء فلزات میباشد) در تحقیق حاضر ترتیب توالی
مراحل و تأثیر آنها در کاهش این عناصر مورد بررسی قرار
گرفت تا موثرترین مراحل در حذف این مواد بررسی شده و
زمینهای برای حذف نهایی این مواد فراهم شود.
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تأثیر فرایند تصفیه بر میزان فلزات سنگین در روغن سویا

گرافیتی استفاده شد و برای سنجش میزان جیوه از دستگاه
جذب اتمیک  FIMS 400ساخت کمپانی PERKIN
 ELMERبهرهگیری گردید.
 -تجزيه و تحلیل آماري

در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر هر مرحله تصفیه
در کاهش فلزات سنگین ،آزمایش ها در قالب طرح کامال
تصادفی یک سویه یا یک طرفه و در  3تکرار انجام گرفت.
نتایج توسط نرم افزار  SPSSویرایش  18تحلیل گردید .از
آزمون دانکن برای مقایسه میانگین تیمارها با سطح احتمال
 5درصد استفاده شد.

يافتهها
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نمونههای روغن سویا از مراحل مختلف تصفیه شامل
روغن خام سویا ،روغن خنثیشده خروجی از خشککن،
صابون خروجی از سانتریفوژ ،آب شستشو ،روغن خروجی از
مرحله رنگبری ،روغن خروجی از بیبوکننده و روغن نهایی
(روغن خروجی از بی بوکننده حاوی آنتیاکسیدان) تهیه
گردید که پروفایل اسیدهای چرب آن در جدول  1آورده
 38شده است.
مقادیر فلزات سنگین در مراحل مختلف تصفیه روغن
سویا در جدول  2نشان داده شده است .همانطور که در
جدول  2و نمودار  1مشاهده میشود پس از مرحله
خنثیسازی میزان آرسنیک موجود در روغن به  56%میزان
اولیه میرسد و محتوای آرسنیک روغن در خنثیسازی و
شست و شو  44%کاهش می یابد .نکته حائز اهمیت آن
است که غلظت آرسنیک در صابون خروجی از سانتریفوژ

 63%بیشتر از آرسنیک موجود در روغن است و بنابراین
آرسنیک بیشتر جذب صابون خروجی از سانتریفوژ میشود.
ترکیبات آرسنیک محلول در آب شست و شو  26%ترکیبات
محلول در فاز روغنی است .در مرحله رنگبری تنها  3%از
محتوای آرسنیک روغن کاسته شده و در مرحله بی بوکردن
نسبت به مرحله قبل محتوای آرسنیک روغن  1۰%کاهش
یافته است که اثر نسبتا قابل توجهی در کاهش آرسنیک
داشته است و در نهایت با افزودن افزودنیها به روغن نیز
محتوای آرسنیک روغن  21%کمتر نشان داده میشود.
با توجه به جدول  2و نمودار  ،2مقدار کادمیوم موجود
در روغن پس از مرحله خنثیسازی به مقدار  92%مقدار
اولیه خود در روغن خام رسیده است .مقدار کادمیوم در
صابون خروجی از سانتریفوژ  2۰%بیشتر از کادمیوم موجود
در روغن است که میتوان آن را به تشکیل صابون فلزات
سنگین نسبت داد که این امر با حاکم بودن میزان کادمیوم
در آب شست و شو (میزان کادمیوم در آب شست و شو 9%
میزان موجود در روغن است) می تواند توجیه شود چونکه
اکثر صابونهای فلزات سنگین در آب نامحلول هستند .با
توجه به استفاده از خاک رنگبر و ذغال فعال در مرحله
رنگبری میتوان انتظار داشت که تغییری در مقدار کادمیوم
حاصل شود .رنگبری تنها  6%از مقدار کادمیوم موجود
روغن را کاهش داده است .بیبو کردن حدود  1۰%از
کادمیوم را نسبت به مرحله قبل کمتر میکند و پس از
افزودن آنتیاکسیدانها نیز حدود  1۰%دیگر در مقدار
کادمیوم موجود در روغن کاسته میشود در کل مراحل
رنگبری و بیبو کردن بیشترین تأثیر را در کاهش میزان
کادمیوم روغن دارند.

جدول  -1ترکیب و توزيع اسیدهاي چرب در روغن سويا مورد استفاده
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰

اسیدچرب
C14
C16
C18
C18:1cis9
C18:1cis11
C18:2cis
C2۰
C18:3trans
C2۰:1
C18:3cis

درصد
۰/1۰
11/7۰
4/81
21/26
1/32
52/69
۰/27
۰/45
۰/54
6/86

جدول  -2تغییرات فلزات سنگین در فرآيند تصفیه روغن سويا
مرحله
2/23±۰/13
4/71±۰/2۰
روغن خام
2/۰5±۰/11c
3/۰1±۰/۰1c
روغن پس از خنثیسازی و خشک کردن
2/48±۰/۰5a
4/91±۰/11a
صابون خروجی مرحله /خنثیسازی
e
۰/19±۰/۰1
۰/81±۰/۰7f
آب شستشو
c
c
1/93±۰/۰6
2/91±۰/۰8
روغن پس از رنگبری
1/74±۰/۰9d
2/62±۰/۰9d
روغن پس از بی بوکردن
1/7۰±۰/۰6d
2/۰6±۰/۰7e
روغن پس از بی بوکردن و افزودن آنتی اکسیدان
*حروف  b،aو  ...نشانگر اختالف معنیدار (در سطح اطمینان  95درصد) آماری بین نمونهها می باشد.
)Cd(ppb

)As(ppb

b

b

)Hg(ppb

2/56±۰/14
1/99±۰/۰2c
2/74±۰/۰7a
۰/25±۰/۰1g
1/85±۰/۰4d
1/7۰±۰/۰2e
1/۰۰±۰/۰1f
b

)Pb(ppb

12/84±۰/14
9/38±۰/12c
13/62±۰/15a
3/55±۰/18g
8/57±۰/14d
7/92±۰/1۰e
5/۰5±۰/13f

b
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نمودار  -1درصد کاهش  Asدر مراحل مختلف تصفیه روغن نسبت به آرسنیک ورودي از مرحله قبل و سهم آن از کل حذف

نمودار  -2درصد کاهش  Cdدر مراحل مختلف تصفیه روغن نسبت به کادمیوم ورودي از مرحله قبل و سهم آن از کل حذف
کادمیوم
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آرسنیک
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دلیل توان اسیدسیتریک در جداسازی فلزات است( Wan et

با مطالعه جدول  2و نمودار  3درمییابیم که در مراحل
عملیات تصفیه شامل خنثیسازی و بیبو کردن با
آنتیاکسیدانها در مجموع  6۰/94%مقدار جیوه اولیه حذف
میشود و بیشترین تأثیر را در کاهش میزان جیوه دارند که
احتماال در اثر اضافه کردن اسیدسیتریک و سایر مواد چالته
کننده فلزات است که میتواند حدود  42%جیوه را از
دسترس خارج کند که مطابق با نظر  Wanو همکاران به

.)al., 2015
با توجه به نمودار  ،4در فرایند تصفیه روغن سویا حدود
 6۰/67%سرب اولیه حذف شده است که مانند جیوه مرحله
خنثیسازی و اضافه کردن اسیدسیتریک بیشترین تأثیر را
در حذف سرب از روغن داشتهاند و همانگونه که در جدول
 2مشخص شده است سرب و جیوه به میزان بیشتری در
صابون جدا شده اند.
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نمودار  -3درصد کاهش  Hgدر مراحل مختلف تصفیه روغن نسبت به جیوه ورودي از مرحله قبل و سهم آن از کل حذف جیوه

نمودار  -4درصد کاهش  Pbدر مراحل مختلف تصفیه روغن نسبت به سرب ورودي از مرحله قبل و سهم آن از کل حذف
سرب

همانگونه که در جدول  2قابل مشاهده است ،مقدار
تمامی عناصر مورد بررسی پس از مرحله خنثیسازی در
روغن کاهش نشان داده است.
خروج فلزات در زمان خنثیسازی و تصفیه را میتوان
به ورود آنها در ساختمان صابون و طبعا تولید صابونهایی
با حاللیت پایینتر نسبت دادکه این صابون تولیدی به علت
نامحلول بودن با جذب در فاز صابونی همراه با صابون
خروجی خارج میشود ( .)Fraser, 1943پس دلیل باالتر
بودن مقدار فلزات در صابون خروجی همین واکنش است
مشابه آنچه در آبهای سخت برای صابون اتفاق میافتد.
خروج آرسنیک بهعنوان یک غیرفلز که نمیتواند وارد
واکنشهای صابونی شود ،جذب آن را میتوان توسط
سورفاکتانتها نسبت داد همانگونه که در تحقیقی توسط
 Mukhopadhyayو همکاران ( )2۰15نشان داده شد که
سورفاکتانتها بیشترین کارایی را در جذب آرسنیک داشتند.
به علت انحالل اندک صابون این فلزات در آب
شستشو ،مقدار آنها در آب شستشوی روغن بسیار کم بوده
و بیشتر در فاز صابون جدا میشوند و همانگونه که در
جدول  2مشاهده میشود خروج این فلزات در آب خروجی
از سانتریفوژها حداقل است.
در روغن خروجی از مرحله رنگبری نیز مقادیر فلزات
سنگین کاهش غیرمعنیداری در کادمیوم و کاهش
معنیداری در سطح اطمینان  95درصد در سرب و جیوه از
خود نشان داده است که این امر به دو دلیل مرتبط است:
 -1جذب توسط ذرات ذغال فعال
 -2جذب به وسیله خاک رنگبر
در بسیاری از تحقیقات برای خارج کردن فلزات سنگین
از ذغال فعال استفاده شده که استفاده از ذغال فعال در
مرحله رنگبری میتواند به عنوان عاملی برای کاهش مقدار
فلزات در روغن باشد ( Huang, 1983; Salmani et al.,
 ;2012سعیدی و همکاران .)1388 ،از آنجا که مخصوصا
در روغن سویا استفاده از ذغال فعال به عنوان یکی از
فاکتورهای مهم در رنگبری روغنها است لذا بخشی از
کاهش فلزات سنگین در مرحله رنگبری را میتوان به
استفاده از ذغال فعال نسبت داد.
در تحقیقات  Panagiotouو همکاران ()2۰۰۰
مشخص شد خاک رنگبر زئولیتی میتواند به عنوان جاذبی

نتیجهگیري
نتایج این تحقیق نشان میدهد که در عملیات تصفیه
روغن عناصر مضر مانند آرسنیک بیشتر در مرحله تصفیه
روغن از روغن جدا میشوند و در این مرحله حدود 6۰
درصد از کل حذف آرسنیک از روغن در مرحله خنثیسازی
انجام میشود و باقی مراحل مجموعا کمتر از  4۰درصد
آرسنیک را از روغن جدا میکنند در حالیکه در کاهش
میزان کادمیوم از روغن عملیات بیبو کردن در رده نخست
اهمیت قرار دارد که در این مرحله  4۰درصد از کل
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بحث

برای جیوه مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین خاک رنگبر می
تواند دلیلی برای کاهش مقدار فلزات سنگین در مرحله
رنگبری باشد .برای تعیین کارآیی این مواد در جذب فلزات
میتوان آنها را جداگانه بر روغن تاثیر داد تا نسبت کارآیی
آنها را بدست آورد .با توجه به تعدد کارهای انجام شده و
اثبات توان ذغال فعال در کاهش میزان فلزات و جذب
آنها میتوان دلیل اصلی کاهش میزان فلزات را به ذغال
فعال نسبت داد که مکانیسم کاهش این فلزات جذب بر
سطح ذغال فعال است (; Taker et al., 1999سعیدی و
همکاران.)1388 ،
در مرحله بی بوکردن نیز مقدار عناصر نامطلوب کاهش
نشان داده اند ،دلیل این کاهش را می توان به فراریت این
عناصر بخصوص جیوه و آرسنیک در دماهای باال که در
مرحله بیبو کردن روغن استفاده میشوند نسبت داد
( Miller and Ihnat, 1997; Mindak and Cheng,
.)2010
در روغن حاوی آنتیاکسیدان به دلیل مقدار کم
آنتیاکسیدان نباید تغییری در میزان گراویمتری فلزات پیدا
میشد ولی وجود تغییر در میزان این فلزات احتماال ناشی از
چالته شدن با اسید سیتریک به عنوان چالته کننده فلزات
و هم چنین خروج آنها در فیلتراسیون نهایی روغن بی بو
شده قبل از بستهبندی میباشد که میتواند مقدار آنها را به
حد معنیداری کاهش دهد ( Rao et al., 2010; Wan et
.)al., 2015
با توجه به جداول  5 ،4 ،3و  15% ،6آب اضافه شده
جهت شست و شو محتوای  5۰۰۰ ppmصابون در آب
خروجی و  3%وزن صابون خروجی می توان دریافت که
حاللیت آرسنیک در صابون  3برابر مقدار آن در آب است.
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کادمیموم خروجی از روغن جدا میشود.
جدول  -3مقدار وزني سرب عبوري از هر مرحله از فرايند تصفیه روغن.
نسبت وزني

مرحله

روغن خام
روغن پس از خنثی سازی و خشک کردن
صابون خروجی مرحله خنثی سازی
آب شستشو
روغن پس از رنگبری
روغن پس از بی بوکردن
روغن پس از بی بوکردن با آنتی اکسیدان

1۰۰۰
97۰
3۰
15۰
95۰
95۰
95۰

12/84
9/1
۰/41
۰/53
8/14
7/52
4/8

جدول  -4مقدار وزني جیوه عبوري از هر مرحله از فرايند تصفیه روغن.
مرحله

روغن خام
روغن پس از خنثی سازی و خشک کردن
صابون خروجی مرحله خنثی سازی
آب شستشو
روغن پس از رنگبری
روغن پس از بی بوکردن
روغن پس از بی بوکردن با آنتی اکسیدان

نسبت وزني

مقدار میلي گرم در هر تن

1۰۰۰
97۰
3۰
15۰
95۰
95۰
95۰

2/56
1/93
۰/۰8
۰/۰4
1/76
1/62
۰/95

جدول  -5مقدار وزني آرسنیک عبوري از هر مرحله از فرايند تصفیه روغن.
مرحله

روغن خام
روغن پس از خنثی سازی و خشک کردن
صابون خروجی مرحله خنثی سازی
آب شستشو
روغن پس از رنگبری
روغن پس از بی بوکردن
روغن پس از بی بوکردن با آنتی اکسیدان
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مقدار میلي گرم در هر تن

نسبت وزني

مقدار میلي گرم در هر تن

1۰۰۰
97۰
3۰
15۰
95۰
95۰
95۰

4/71
2/92
۰/15
۰/12
2/76
2/49
1/96

جدول  -6مقدار وزني کادمیوم عبوري از هر مرحله از فرايند تصفیه روغن.
نسبت وزني

مقدار میلي گرم در هر تن

مرحله

روغن خام
روغن پس از خنثی سازی و خشک کردن
صابون خروجی مرحله خنثی سازی
آب شستشو

1۰۰۰
97۰
3۰
15۰

2/23
1/99
۰/۰7
۰/۰3

روغن پس از رنگبری
روغن پس از بی بوکردن
روغن پس از بی بوکردن با آنتی اکسیدان

95۰
95۰
95۰

1/93
1/65
1/62

 1نسبت وزنی عبارتست از مقدار وزن خروجی در هر مرحله در ازای  1000گرم روغن خام ورودی
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در خصوص حذف عنصر جیوه استفاده از
آنتیاکسیدانها و نیز خورندههای فلزات مانند اسید
سیتریک مهمترین عامل در خروج این عنصر از روغن بوده
است که احتماال دلیل اصلی آن باند شدن با اسید سیتریک
به عنوان عامل چالته کننده و باقیماندن آن برروی
فیلترهای پولیشر 1در مرحله قبل از بسته بندی است.
در خصوص حذف فلز سرب ،در رده اول اهمیت مرحله
خنثی سازی قرار دارد که در این مرحله مطابق نظر Fraser
( )1943سرب قادر است به شکل صابون نامحلول همراه با
صابون خروجی در مرحله سانتریفوژ کردن جدا شود (این
امر با توجه به جدول  2در مورد باقی فلزات نیز میتواند
صادق باشد) که بیشتر بودن غلظت این فلز در صابون
خروجی نسبت به روغن گویای این امر است .به عالوه در
مرحله اضافه کردن آنتیاکسیدان و اسید سیتریک نیز این
فلز کاهش چشمگیری (حدود  35درصد) داشته است که
دلیل آن مانند جیوه ،جذب و چالته شدن به وسیله اسید
سیتریک و خروج آن در مرحله فیلترهای پولیشر است .با
توجه به یافتههای فوق میتوان دریافت که دو مرحله
خنثیسازی و اضافه کردن آنتیاکسیدان ها و خورندههای
فلزات دو مرحله مهم در حذف فلزات سنگین از روغن است
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