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مسعود کاظمی* و صالح عبدالحسینی
 -1استاديار شيمي كاربردي ،گروه شیمی کاربردی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ايران
 -2دانشجوي كارشناسي ارشد شيمي كاربردي ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،قم ،ايران
دریافت :تیر  ،1391بازنگری :شهریور  ،1391پذیرش :شهریور 1391

چکیده :در این پژوهش شرایط استخراج روغن از هسته  15گونهی خرمای استانهای متفاوت ایران در مقیاس آزمایشگاهی و نیم صنعتی مورد

بررسی قرار گرفت .بازده استخراج روغن از هسته خرما در مقیاس آزمایشگاهی 6/2 ،تا  %13/2با میانگین حدود  %9/5به دست آمده است .شرایط بهینه

الزم در مقیاس آزمایشگاهی و نیم صنعتی با استفاده از حالل پترولیوم اتر ،بهدست آمد .بازده استخراج روغن در مقیاس نیم صنعتی  %6/6بهدست آمد.
واژههای کلیدی :خرما ،Phoenix dactylifera ،هسته خرما ،بهینهسازی ،استخراج روغن

صنایع شیمیایی ،آرایشی ،بهداشتی ،دارویی ،خوراک دام و صنایع
غذایی و سلولزی کاربرد دارد [ 4 ،2 ،1تا  .]7بنابراین ،با توجه به
اینکه مقدارهای انبوه هسته خرما از طریق ضایعات خرما در حین
برداشت ،حملونقل ،انبارداری ،بسته بندی و تهیه شیره خرما قابل
دستیابی است و از طرف دیگر احتمال هستهگیری از درصد باالیی
از خرماهای صادراتی وجود دارد ،پیدایش راهی که هسته خرما
تبدیل به فراورده سودآوری شود و ارزش افزوده بیشتری بهدست
آورد ،حایز اهمیت است [ .]1همچنین در بعضی کشورها مانند
ایران ضایعات بهدست آمده از هسته خرما از چالشهای مهم در
کشاورزی و صنایع تبدیلی محسوب میشود بهطوریکه یا آنها را
دور میریزند یا اینکه خوراک دام و طیور میشود [.]2
گزارشهایی در مراجع در ارتباط با استخراج روغن هسته خرما
و ترکیب اسیدهای چرب آن در کشورهای دیگر دیده میشود
[ 8 ،2تا  .]16با وجود کاربردهای روغن هسته خرما در صنایع،
پژوهشهای کمی در ارتباط با استخراج این روغن در ایران انجام

مقدمه
خرما ( )Phoenix dactyliferaیکی از میوههای مهمی است
که در مناطقی از جهان بهویژه خاور میانه رویش میکند و بهعنوان
یک میوه تجاری مهم در ایران و سایر کشورهای اسالمی مورد
توجه است [ .]1خرما نقش مهمی در زندگی روزمره مردم نواحی
خشک و نیم خشک بازی میکند [ .]2بر مبنای آمار منتشره
توسط سازمان خواروبار و کشاورزی  FAOمقدار تولید خرما در
ایران در سال  2010یک میلیون تن بوده است [ .]3هسته خرما
بیش از  10درصد وزنی آن را تشکیل داده و به مقدار زیادی در
کارگاههای فراوری خرما به شکل ضایعات تولید میشود .با وجود
اینکه تاکنون مطالعههای زیادی در مورد ویژگیهای تغذیهای
و زیستی میوه خرما صورت گرفته است اطالعات محدودی در
رابطه با ترکیب شیمیایی ،کیفیت تغذیه ای و کاربردهای بالقوه
هسته خرما در دسترس است [ .]1مطالعههای دیگر ،برخی
کاربردهای بالقوه هسته خرما را نشان میدهد و اجزای آن در
*عهدهدار مکاتباتsmkazemit@yahoo.com :
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بازروانی و سوکسله ،اثر روش ،زمان استخراج و نیز اندازه ذرههای
شده است [ 1و  .]17بنابراین ،موضوع این مطالعه ،بهینه کردن
هسته خرما بر بازده استخراج روغن هسته بود .در تمام آزمایشها
شرایط استخراج روغن هسته خرما جمع آوری شده از استانهای
هسته خرما (گونه زاهدی) وزن شده ،به مدت  1ساعت درون
متفاوت ایران است.
آون گذاشته شد .پس از آسیاب کردن نمونه با آسیاب چکشی
و الک کردن آن برای جداسازی دانههای  1تا  3میلیمتری،
بخش تجربی
مقداری از آن در بالن ریخته و حالل با نسبتهای جامد به حالل
مواد و روشها
 1/2تا  1/15به آن افزوده شد .حاللهای استفاده شده شامل
جمع آوری و آمادهسازی هسته خرما
-nهگزان ،پترولیوم اتر ،کربن تتراکلرید ،کلروفرم و دی اتیل اتر
 15گونه خرمای ایران از استانهای خوزستان ،هرمزگان،
(مرک آلمان) بود .پس از بازروانی مخلوط به مدت  0/5تا  3ساعت،
بوشهر ،فارس و کرمان جمع آوری شده است (جدول  .)1هستهها
نمونه به مدت  0/5تا  3ساعت سوکسله شد .در یک مرحله نمونه
از خرما جدا شده سپس با آب بهطور کامل شسته شدند .هستهها
پودر هسته خرما بین دو مرحله بازروانی و سوکسله دوباره آسیاب
پس از قرار گرفتن در هوای محیط به مدت یک هفته ،خشک و
شد .پس از آن نمونهها صاف و حالل از روغن به کمک دستگاه
بستهبندی شد.
ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﻱ  15ﻭﺍﺭﻳﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ
تبخیرکن چرخان جدا و روغن به دست آمده وزن شد.
جدول  1موقعیت جغرافیایی و فصل جمعآوری  15گونه از خرمای ایران
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پس از بهدست آوردن تمام شرایط بهینه برای استخراج روغن
از هسته خرما ،روغن هسته  15گونه خرما بهدست آمد .هستههای
خرما پس از آسیاب شدن برای جداسازی دانههای  1میلیمتری
الک شدند .حالل پترولیوم اتر را به نمونه پودر هسته افزوده
(به نسبت  )S/L: 1/3و به مدت زمان  1ساعت و نیم بازروانی شد.
سپس نمونه را صاف کرده و پودر هسته ،خشک و دوباره آسیاب
و حالل حاوی روغن به آن افزوده شد .پس از آن مخلوط بهدست
آمده در زمان  1ساعت و نیم سوکسله شد .پس از آن حالل تبخیر
و روغن خالص بهدست آمده وزن و بازده استخراج حساب شد.
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استخراج آزمایشگاهی روغن از هسته  15گونه خرما با روش بهینه

استخراج روغن از هسته خرما در مقیاس نیم صنعتی

در مقیاس نیم صنعتی از دستگاه سوکسله نیم صنعتی (ساخت
شرکت پارسووه ،ایران) استفاده شد .جریان آب کندانسور در حدود
 1/5 lit/minتنظیم شد .سطح حالل حداقل  10تا  15 cmاز
گرمکن داخل ظرف تبخیر باالتر قرار داده شد .سامانه پس از
حدود  30 minبه حالت یکنواخت دینامیکی رسید .در این زمان
اندازهگیریها انجام شد .یک ارلن مایر یا یک بشر  250میلیلیتری

ﻣﻬﺮ

بهینهسازی استخراج روغن از هسته خرما در مقیاس آزمایشگاهی

این بخش از آزمایشها شامل  5مرحله انتخاب حالل مناسب،
نسبت جامد به حالل ،آسیاب دوباره پودر هسته خرما بین سامانه
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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را به دقت وزن کرده و در انتهای آزمایش  100 mlاز فراورده حاوی
حالل و روغن را در ظرف وزن شده ریخته و سپس روغن و حالل
به کمک دستگاه تبخیر کن چرخان جدا و بازده عملیات محاسبه
شد .برای عملیات روغنکشی ابتدا  750 gاز هسته خرمای زاهدی
را وزن کرده و با استفاده از آسیاب چکشی آسیاب شد .دانههای
 1میلیمتری جدا و درون کیسه ریخته و درون محفظهی دستگاه
قرار داده شد .درون محفظه حالل  2250 mlحالل (با نسبت )1/3
ریخته و گرمکن آن روشن شد .هنگامی که حالل جوش آمد و
بخار به سامانه بازروانی رسید ،جریان آب برقرار شده تا بخار به
صورت مایع در آمده و روی کیسه پودر ریخته شود .در این حالت
حالل ،روغن هسته را استخراج کرد .در حدود  6 hعملیات را ادامه
داده و در هر  50 ml ،0/5 hنمونه حالل و روغن ( 50 mlحالل
تازه جایگزین شده) از سامانه جدا و با دستگاه چرخاننده حالل
تبخیر و آن را روی دستگاه تبخیرکن دوار گذاشته شد .درصد
روغن به دست آمد .در آخر کل حالل درون دستگاه را تخلیه و
 50 mlاز حالل تبخیر شد و بازده کلی روغن بهدست آمد .در
شکل  1شمایی از سامانه نیم صنعتی آورده شده است.

نتیجهها و بحث

نتیجههای بهدست آمده از بهینهسازی شرایط استخراج روغن از
هستههای خرما
انتخاب حالل مناسب

برای بهدست آوردن حالل مناسب  5نوع حالل شامل حاللهای
غیرقطبی پترولیم اتر ،نرمال هگزان و تتراکلرید کربن و حاللهای
قطبی شامل کلروفرم و دی اتیل اتر استفاده شده است .در شکل
 2نتیجههای بهدست آمده مقدار بازده روغن استخراج شده با
حاللهای متفاوت آورده شده است .این نتیجهها نشاندهنده
باالترین مقدار استخراج روغن برای حاللهای غیرقطبی پترولیم
اتر  %2/2است .در مورد حاللهای دی اتیل اتر و کلروفرم بازدهها
قابل توجهتر بوده که به ترتیب  %3/2و  %2/8هستند .با توجه به
اینکه در استخراج روغن ،هدف بهطور عمده استخراج چربیها
و اسیدهای چرب است (اسیدهای چرب از ترکیبهای غیر
قطبی هستند) و ترکیبهای دیگری مانند ترکیبهای فنلی و
برای استخراج ،حالل
مناسب
حالل
قطبی:1نیست،
صٌعتی
ٍاحذ ًین
شوایی از
ترکیبهای نیمشکل
غیرقطبی پترولیوم اتر است که با باالترین درصد استخراج بین
حاللهای غیر قطبی انتخاب شده است .این در حالی است که در
گزارشهای قبلی نیز این مسأله دیده شده است [.]1

شکل  2مقایسه بازده روغن هسته خرما با توجه به نوع حالل (گونه زاهدی،
 3/0 ،S/L=15/1ساعت بازروانی و  3/0ساعت سوکسله بدون آسیاب دوباره
پودر هسته)
هسته وًَعمش
ًوَدار  :1هقایسِ بازدُ رٍغي ّستِ خرها باپودر
زاّذی 310 ،S/L=1115 ،ساعت رفالکس ٍ
ٍ(mmا3ریتِ
حالل
تَجِ بِ

بذٍىحالل
جامد به
نسبت
آسیاب دٍبارُ پَدر ّستِ ٍ هش  3 mmپَدر ّستِ)
سَکسلِ
ساعت
برای بهدست آوردن شرایط بهینه نسبت جامد به حالل یعنی
 00پترولیوم اتر انتخاب شده است.
پودر هسته خرما به حالل ،حالل

شکل  1شمایی از واحد نیم صنعتی

شکل  :1شوایی از ٍاحذ ًین صٌعتی
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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نتیجههای بهدست آمده از اثر روش استخراج در بازده روغن هسته
خرما

از نسبت  1:2تا نسبت  1:15آزمایشهای انجام شده است که
بازده روغن بهدست آمده در شکل  3مقایسه شده است .نتیجههای
بهدست آمده نشاندهنده این است که هر چقدر نسبت جامد به
حالل کوچکتر میشود بازده روغن پایین میآید .بیشترین مقدار
بازده روغن مربوط به نسبت  1:2و  1:3بوده است اما به دالیل
عملیاتی استخراج ،همچنین عملیات صاف کردن و تبخیر و نزدیک
بودن بازده نسبت  1:3بهعنوان نسبت بهینه انتخاب شده است.

نتیجههای بهدست آمده از اثر روش استخراج روغن هسته
خرما در  2مرحله بررسی شده است .مرحله اول شامل یک مرحله
بازروانی به تنهایی بوده است .نتیجهها در شکلهای  5و  6آورده
شده است .در این شرایط بیشترین بازده مربوط به زمان  3ساعت
بوده ولی با توجه به نزدیکی بازدهها از  1/5تا  3ساعت ،زمان 1/5
ساعت بهعنوان بازده بهینه انتخاب شده است .سپس با انتخاب
زمان  1/5ساعت بازروانی ،در زمانهای  0/5تا  3ساعت سوکسله
انجام شده است .نتیجهها در شکلهای  5و  6نشاندهنده این
است که پس از زمان  1/5ساعت بازده بهتقریب ثابت مانده و
در نتیجه زمان  1/5در هر دو مرحله بهعنوان زمان بهینه انتخاب
شده است.

شکل  3مقایسه بازده روغن هسته خرما با توجه به نسبت ( S/Lگونه زاهدی،
حالل پترولیوم اتر 3/0 ،ساعت بازروانی و  3/0ساعت سوکسله و اندازه
ٍاریتِ زاّذی ،حالل پترٍلیَم اتر 310 ،ساعت
هستهS/L
هایًسبت
تَجِ بِ
)3(mm
ًوَدار  :2هقایسِ بازدُ رٍغي ّستِ خرها با دانه
پَدر وّستِ)
3 mm
بینٍ هش
سَکسلِ
رفالکس ٍ 10
سوکسله
بازروانی
سامانه
ساعت خرما
پودر 3هسته
آسیاب دوباره

نتیجههای بهدست آمده از این بررسی نشاندهنده این است که
آسیاب کردن دوباره ذرهها بین عملیات بازروانی و سوکسله ()%4 6
ًوَدار :4/هقایسِ بازدُ رٍغي ّستِ خرها با تَجِ بِ زهاىّای هتفاٍت رفالکس (ٍاریتِ زاّذی ،S/L=113 ،حالل
ًوَدار  :2هقایسِ بازدُ رٍغي ّستِ خرها با تَجِ بِ ًسبت ٍ( S/Lاریتِ زاّذی ،حالل پترٍلیَم اتر 310 ،ساعت
باعث افزایش بازده روغن نسبت به عدم آسیاب ( )%3/1میشود.
شکل  5مقایسه بازده روغن هسته خرما با توجه به زمانهای متفاوت
سوکسله
پترولیوم اتر،
آسیابحالل
3/1با=،S/L
بذٍىزاهدی،
اتر(،گونه
بازروانی
آسیابّستِ)
 mmبا 3پَدر
بدونهش
ّستِ ٍ
دٍبارُ پَدر
سَکسلِ
بنابراین در شرایط بهینه از عملیات آسیاب کردن دوباره پودر هسته پترٍلیَم
رفالکسٍ()3اریتِ زاّذی ،S/L=113 ،حالل
هتفاٍت
زهاىّا
پودربا تَجِ
خرها
هقایسِ بازدُ رٍغي ّستِ
ًوَدار :4
رفالکس ٍ  310ساعت سَکسلِ ٍ هش  3 mmپَدر ّستِ)
هسته mm
دانهیهای
هسته وبِاندازه
دوباره
خرما بین بازروانی و سوکسله استفاده میشود .این نتیجهها در
پترٍلیَم اتر ،بذٍى سَکسلِ با آسیاب دٍبارُ پَدر ّستِ ٍ هش  3 mmپَدر ّستِ)
شکل  4آورده شده است.

َدار  :3هقایسِ بازدُ رٍغي ّستِ خرها با تَجِ بِ آسیاب دٍبارُ پَدر ّستِWN: With ٍ NM: No Milling :

ٍ( Millingاریتِ زاّذی ،S/L=113 ،حالل پترٍلیَم اتر 310 ،ساعت رفالکس ٍ  310ساعت سَکسلِ بذٍى آسیاب

ّستِ)
3 mm
هسته هش
ّستِ ٍ
بازدهپَدر
دٍبارُ
دوباره پودر هسته:
پَدرآسیاب
توجه به
خرما با
روغن
شکل  4مقایسه
شکل  6مقایسه بازده روغن هسته خرما با توجه به زمانهای متفاوت
( WN:01گونه زاهدی ،S/L=3/1 ،حالل
 NM: No Millingو With Milling
سوکسله (گونه زاهدی ،S/L=3/1 ،حالل پترولیوم اتر 1/5 ،ساعت بازروانی با
ّWN:ستِ خرها با تَجِ بِ زهاىّای هتفاٍت سَکسلِ (ٍاریتِ زاّذی ،S/L=113 ،حالل
 :5Noهقایسِ بازدُ رٍغي
ًوَدار
َدار  :3هقایسِ بازدُ رٍغي ّستِ خرها با تَجِ بِ آسیاب دٍبارُ پَدر ّستِMilling :
آسیاب
پترولیوم اتر 3/0 ،ساعت بازروانی و  3/0ساعت سوکسله بدون
دوباره With ٍ NM:آسیاب دوباره پودر هسته و اندازه دانههای هسته )3 mm
پودر هسته و اندازه دانههای هسته )3 mm

آسیاب ساعت رفالکس با آسیاب دٍبارُ پَدر ّستِ ٍ هش  3 mmپَدر ّستِ)
بذٍىاتر115 ،
پترٍلیَم
ٍ( Millingاریتِ زاّذی ،S/L=113 ،حالل پترٍلیَم اتر 310 ،ساعت رفالکس ٍ  310ساعت سَکسلِ
زاّذی ،S/L=113 ،حالل
سَکسلِ
هتفاٍت
(ٍاریتِپاییز 91
شماره ،3
ششم،
ًوَدار  :5هقایسِ بازدُ رٍغي ّستِ خرها با تَجِ بِ زهاىّای سال
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
دٍبارُ پَدر ّستِ ٍ هش  3 mmپَدر ّستِ)
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پترٍلیَم اتر 115 ،ساعت رفالکس با آسیاب دٍبارُ پَدر ّستِ ٍ هش  3 mmپَدر ّستِ)

02

ًوَدار  :6هقایسِ بازدُ رٍغي ّستِ خرها با تَجِ بِ هش پَدر ّستِ (ٍاریتِ زاّذی ،S/L=113 ،حالل پترٍلیَم اتر،

مسعود کاظمی و صالح عبدالحسینی

 115ساعت رفالکس ٍ  115ساعت سَکسلِ با آسیاب دٍبارُ پَدر ّستِ)

اثر اندازه ذرههای هستهی خرما بر بازده روغن هسته

 10/19و  12/67گزارش شده بود [ .]2در گزارشی دیگر بر روی
خرمای کشور امارات شامل فرد ،خالص و لولو به ترتیب بازده
روغن هسته  13/2 ،9/9و  10/5گزارش شده است [.]9

به منظور بررسی مقدار تأثیر اندازه ذرههای هسته از  3مش
متفاوت استفاده شده است که نتیجههای بازده آن در شکل 7
مقایسه شده است .این نتیجهها گویای این است که بیشترین بازده
هسته مربوط به اندازه ذرهها  1میلی متر است و بنابراین ،این اندازه
ذرهها بهعنوان اندازه بهینه انتخاب شده است که با گزارشهای
قبلی در این زمینه نیز تطابق دارد .استفاده از اندازه ذرهای
کوچکتر به دلیل ایجاد گرما و تخریب روغن امکان پذیر نیست.

شکل  8مقایسه بازده روغن هسته خرما با شرایط بهینه استخراج (واریته
زاهدی ،S/L=3/1 ،حالل پترولیوم اتر 1/5 ،ساعت بازروانی و  1/5ساعت
 ،S/L=113حالل پترٍلیَم اتر،
(ٍاریتِ
پودربْیٌِ
شرایط
آسیاببا بِ
ّستِبا خرها
ًوَدار  :7هقایسِ بازدُ رٍغي
زاّذی)1 mm،
های هسته
استخراج دانه
هسته و اندازه
دوباره
سوکسله

روغن
شرایطپَدربهینه
دست آمده
های11به
 115ساعت نتیجه
پَدر ّستِ)
بازده1 mm
در هش
ّستِ ٍ
استفادهدٍبارُ
سَکسلِازبا آسیاب
ساعت
رفالکس ٍ 5
هسته خرما در مقیاس نیم صنعتی

شکل  7مقایسه بازده روغن هسته خرما با توجه به مش پودر هسته (گونه
نتیجههای بهدست آمده از استفاده شرایط بهینه در بازده روغن
زاهدی ،S/L=3/1 ،حالل پترولیوم اتر 1/5 ،ساعت بازروانی و  1/5ساعت
پترٍلیَم اتر،
ًوَدار  :6هقایسِ بازدُ رٍغي ّستِ خرها با تَجِ بِ هش پَدر
خرمای زاهدی در مقیاس03نیم صنعتی در شکل  9آورده شده
(ٍاریتِ زاّذی ،S/L=113 ،حاللهسته
ّستِ هسته)
دوباره پودر
سوکسله با آسیاب
است .در این شرایط بیشترین بازده مربوط به زمان  2ساعت%6/8 ،
 115ساعت رفالکس ٍ  115ساعت سَکسلِ با آسیاب دٍبارُ پَدر ّستِ)
است که در نهایت با بازده کل ( )%6/6برابر است (با در نظر گرفتن
نتیجههای بهدست آمده از استفاده شرایط بهینه در بازده روغن
یک ضریب خطای کوچک) .این نتیجهها با شرایط آزمایشگاهی
هسته خرما در مقیاس آزمایشگاهی
همخوانی دارد در جایی که بازده  %7/1است .نتیجهها نشان
نتیجههای بهدست آمده از استفاده شرایط بهینه در بازده روغن
میدهد که میتوان با اطمینان از این سامانه (سوکسله به تنهایی)
هستههای خرما در مقیاس آزمایشگاهی در شکل  8مقایسه شده
برای استخراج استفاده نمود و آزمایش برای مابقی نمونهها جواب
است .این شرایط بهینه شامل حالل پترولیوم اتر ،نسبت هسته
مشابهی نشان داده است (شکل .)10
پودر شده به حالل  ،1:3انجام آسیاب دوباره 1/5 ،ساعت بازروانی
و  1/5ساعت سوکسله و اندازه ذرها  1 mmبود .در این شرایط
بیشترین بازده مربوط به گونه شاوی شیرین ( )%13/2و کمترین
بازده مربوط به پیارم ( )%6/4است و میانگین بازدهها  %9/5بوده
است .در مطالعههای قبلی بر روی سه گونه خرمای ایران شامل
دیری ،خضراوی و سعمران بازده روغن به ترتیب  8/54 ،9/32و
 10/84به دست آمده بود [ .]1در گزارش دیگری بر روی  14گونه
 ،S/L=113حالل پترٍلیَم اتر،
(ٍاریتِ
استخراج
شرایط%بْیٌِ
رٍغي
ًوَدار  :7هقایسِ بازدُ
زاّذی،پژوهشی
[ .]14در
شده بود
گزارش
خرها بابینبِ  5تا 9
ّستِروغن
درصد
خرما
بر روی خرمای تونس در مورد دو گونه دجلت نور و الیج به ترتیب
شکل  9بازده روغن هسته خرما در مقیاس نیم صنعتی (واریته زاهدی،
 115ساعت رفالکس ٍ  115ساعت سَکسلِ با آسیاب دٍبارُ پَدر ّستِ ٍ هش  1 mmپَدر ّستِ)  ،S/L=3/1حالل پترولیوم اتر و اندازه دانههای هسته )1 mm
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

03

ًوَدار  :8بازدُ رٍغي ّستِ خرها در هقیاس ًین صٌعتی (ٍاریتِ زاّذی ،S/L≈113 ،حالل پترٍلیَم اتر ٍ هش 1 mm
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پَدر ّستِ)

1 mm  حالل پترٍلیَم اتر ٍ هش،S/L≈113 ، بازدُ رٍغي ّستِ خرها در هقیاس ًین صٌعتی (ٍاریتِ زاّذی:8 َدار
)ِپَدر ّست

... بهینهسازی استخراج روغن هسته خرما در مقیاس

 ساعت1/5  ساعت بازروانی و1/5 ، انجام آسیاب دوباره،1:3 حالل
 این شرایط در. به دست آمده است1 mm سوکسله و اندازه ذرها
 نسبت هسته پودر شده به، حالل پترولیوم اتر،مقیاس نیم صنعتی
 مشخص1 mm  ساعت سوکسله و اندازه ذرها2/0 ،1/3 حالل
 از این نتیجهها میتوان در استخراج صنعتی روغن از.شده است
 بیشترین بازده هسته خرما مربوط به گونه.هسته خرما استفاده کرد
%6/2  و کمترین آن مربوط به گونه کلیته با%13/2 خضراوی با
. بوده است%9/5  میانگین بازده هسته ها حدود.مشاهده می شود

،S/L=3/1(  بازده روغن هستههای خرما در مقیاس نیم صنعتی10 شکل
)1 mm  ساعت سوکسله و اندازه دانههای هسته2/0 ،حالل پترولیوم اتر

ٍ ِ ساعت سَکسل210 ، حالل پترٍلیَم اتر،S/L≈113(  بازدُ رٍغي ّستِّای خرها در هقیاس ًین صٌعتی:9 وَدار

سپاسگزاری
بدین وسیله از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی
واحد قم به دلیل حمایت مالی برای اجرای این پژوهش از محل
.طرحهای پژوهشی سپاسگزاری به عمل میآید

نتیجه گیری
 گونه خرمای ایران از استانهای15 شرایط استخراج روغن از
 این.ایران در مراحل آزمایشگاهی و نیم صنعتی بررسی شده است
 نسبت هسته پودر شده به،شرایط بهینه شامل حالل پترولیوم اتر
)ِ پَدر ّست1 mm هش
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Optimization of Oil Extraction from Date Seed in Laboratory Scale and
Pilot Plant
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Abstract: In this research, extraction of the oils from 15 varieties of Iranian date seed was
investigated in laboratory scale and pilot plant. The yields of oil extraction in laboratory scale were
obtained to be 6.2% to 13.2% with average 9.55%. Obtained optimized conditions were obtained
using petroleum ether solvent in laboratory scale. The yield of oil extraction in pilot plant scale
was obtained to be 6.6%.
Keywords: Date, Phoenix dactylifera, Date seed, Optimization, Oil Extraction
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