
השימוש במים בתהליך העיבוד והשפעתו על איכות השמן



.ומהספרטור( בתלת פאזי)מהדקנטר , מים שמגיעים משטיפת הפרי. 1
.ג"ליטר לק0.25פאזי -בדו. ג זיתים"ליטר מים לק1-פאזי מוסיפים כ-בתלת. 2
שיש להם   , במיםהפוליפנוליםתכולת , הרכב המים והרעילות מושפעים מהתהליך שנבחר. 3

.על הסביבה( קוטלי עשבים)הרביצידיתהשפעה 
(.הדרישה הכימית לחמצן)שבהם COD-רמת זיהום המים נמדדת לפי שיעור ה. 4

מים בתהליך



דקנטר

שמןגפת עקר

תהליך תלת פאזי



עקר                   גפת                                                                  שמן

דקנטר

תהליך דו פאזי



דקנטר

שמן עיסהגפת

פאזי2.5תהליך 



מים וגפת, שמן

צריכת מים גבוהה

גמישות בהכנת העיסה

שמן וגפת רטובה

צריכת מים נמוכה

תלות גבוהה יותר בהכנת  

העיסה מאשר בתלת פאזי

בדקנטרמהירות יחסית  מהירות יחסית  
בדקנטר



יצור מופחת של שפכים בעלי  

פוטנציאל זיהום מופחת

חיסכון במים

השקעה נמוכה

אין  . חיסכון באנרגיה

צורך בחימום המים  

המוזרמים לדקנטר

איכות השמן



האם מים אלו . שיעור מים גבוה

?זמינים לנו

פוליפנולים נשטפים בגלל הזרמת  

לדקנטרהמים 

לכידת שמן זה  . איבוד שמן עם המים

מחייבת הליך צנטריפוגלי וגם זאת  

0.7-0.8%: בניצולת נמוכה

כ אין צנטריפוגה  "לבתי בד קטנים בד

.למים

יש הזרמת מים לצנטריפוגה האנכית  

.ואיכות השמן נפגעת( הספרטור)



פאזי-חיי מדף ארוכים יותר בהליך הדו

תלת או דו פאזיבדקנטרהבדלים בתרכובות כימיות של שמן זית כתית שהופק : 11טבלה 



חימצוןנוגדי 

פוליפנולים וטוקוטריאנוליםטוקופרולים

פנוליותתרכובות 



שטיפת פוליפנולים

תהליך דו פאזי

תהליך תלת פאזי

מים25%עם תוספת 



איכות הגפת

גפת

תכולת מים בגפת

שפכים

פוליפנולים

צריכת חמצן כימית



השמן     מוצקים% חמצון       השמן     מוצקים% חמצון      

איכות המים

שטיפת זיתים

צנטריפוגה למי השפכים

ספרטור

הרכב שפכים סופי



?מדוע להזריק מים

גפת שמן

מים



לוחיות הדקנטר



ללא מים מים6%

הרכב הלוחיות והתוצאה



תוספת מים או הזרקת מים



?באיזו נקודה נוסיף מים לתהליך

אם נזרים מים כמסייע  

:לתהליך

אם נוסיף מים לסיוע  

בתהליך ההפרדה

בנקודת היציאה של העיסה  

בכניסה לדקנטר

כי אינה פוגמת באיכות השמן–השיטה היעילה ביותר 

מסייע לעבודת משאבת הפסטה  

בכניסה למרסקת

ביציאה מהמרסקת

במלקסר

נדרש במידה והמרסקת אינה עומדת בעומס

החדרת מים במעבר העיסה למערבל–אידאלי 

פחות יעיל ופוגם באיכות השמן

תוספת מים או הזרקת מים



רמת רטיבות הפרי בפועל= 1רטיבות 

רמת רטיבות פרי נדרשת= 2רטיבות 

(שעה/ג"ק)מהירות משאבת העיסה = מהירות עיסה 

נוסחה לחישוב כמות הזרקת המים

6,000מהירות משאבה 55%רטיבות נדרשת , 51%= רטיבות בפועל 

שעה/ליטר540= הזרקת מים נדרשת 

תוספת מים או הזרקת מים



תוספת מים או הזרקת מים

"פיקואל"השפעת הטמפרטורה ונפח המים שנוספו לספרטור על איכות שמן 


