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چکیده :
انجماد يکي ازروشهاي مناسب ومتداول براي نگهداري مواد غذايي به ويژه با منشا دامي نظیر گوشت وماهي میگو
و..است دربعضي از موارد تخم مرغ ولبنیات را نیز براي نگهداري طوالني تر میتوان منجمدنمود.انجماد غذا را استريلیزه
نمیکند بلکه سرماي زياد فقط رشد میکروارگانیسمها را متوقف میکندو سرعت تغییراتي كه كیفیت مواد غذايي را
كاهش میدهد يا موجب فساد غذامي شود راكند میکند .كیفیت وسالمت محصول نهايي با رعايت بهداشت دركلیه
مراحل قبل وبعد از انجماد بستگي دارد .انجماد درروي بافت ورنگ ومیزان آب وطعم غذاها تاثیر میگذارد لذا با يد از
مواد غذايي داراي كیفیت خوب براي انجماد استفاده نمود  .براي حفظ كیفیت موادغذايي را بايد درپاكتهاي مخصوص
فريزر قرارداده كامال هواي آن را تخلیه نموده وسپس به سرعت آنها را درفريزربا دماي  -81درجه سانتیگراد منجمد
نما يد .مقدار زياد موادغذايي را يکدفعه منجمد نکنید زيرا سرعت انجماد كاهش يافته وموجب تخريب بافت مواد
غذايي میشود .مواد غذايي با يد به میزاني باشد كه طي42ساعت منجمد شود .وقتي غذا منجمد میشود آنها را تا زمان
مصرف دردماي فريزر نگهداري نما يید حتي تغییرات جزيي دما موجب انجماد زدايي آهسته مواد غذايي شده وبافت
آن راتخريب میکند .مواد غذايي منجمد شده را روي مواد غذايي منجمد نشده قرار ندهید زيرا موجب انجماد زدايي
مواد داخل فريزر میشود .بسته هاي مواد غذايي را به گونه اي در فريزر بچینیم كه هوا به راحتي در اطراف آن جريان
يابد .
مقدمه :تعريف انجما د :انجما د تغییرحالت ماده از مايع به جامد است كه به آن تبلورCRYSTALLIZATION
میگويند .براي يك مايع خا لص شیمیايي اين فرايند در درجه حرارت ثابتي موسوم به نقطه انجماد آغاز میشود .در
انجماد مولکولها ي آب حول مراكز معیني كه مراكز تبلور میباشند ازحركت بازمي مانند.ازبین رفتن حركت جنبشي
مولکولهاي آب همواره با آزاد شدن مقدار معیني گرما همراه است كه به آن گرماي نهان تبلور مي گويند .براي منجمد
كردن يك ماده غذايي ضروري است كه ابتدا گرما ي محسوس و سپس گرماي نهان از آن ماده غذايي گرفته شود.
دراين حال نخست درجه حرارت به نقطه انجماد رسیده وسپس كريستالهاي يخ شروع به شکل گیري مینمايد.
بحث :براي انجماد ماهي در حال حاضر از سه روش عمده استفاده میشود .
انواع انجماد -8 :انجما د كند SLOW FREEZING
 -4انجما د سريع QUICK FREEZING
-3انجماد فوق سريع ULTRA FREEZIN
امروزه در صنعت از 3روش براي انجماد ماهي استفاده میشود :انجماد در هواي سرد(ساكن و متحرك) وانجماد از راه
غیر مستقیم با مواد سرما زا وانجماد به كمك غوطه وري در محیط هاي سرمازا  .براي انجمادباهواي متحرك روشهاي
مختلفي وجود دارد متداول ترين اين روشها انجماد پیوسته وانجماد نا پیوسته نام دارد .فريزرهاي مارپیچ نوع تغییر
شکل يافته اي از فريزرهاي با هواي متحرك هستند كه به خصوص در كارخانه ها كه با محدوديت فضا روبه رومیبا
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شند بازده خوبي را نشان میدهد .ابتدا توضیح كوتاهي در مورد فريزرهاي وزشي پیوسته دراين نوع فريزرهاي وزشي
ماهي از يك سمت وارد شده واز طريق گاريها يا تسمه نقاله ها از میان فريزر منتقل میشود و از سمت ديگر خارج
میشود .
يکي ازمشکالت اين فريزرها مربوط به زماني است كه فريزر كامالپر میباشد دراين وضعیت بايد رديف كاملي از واگن
ها در يك زمان حركت كنند .اين مساله خصوصا در دماي بسیار پايین مشکل زا میباشد براي غلبه بر اين مشکل
میتوان از ريل هاي هوايي جهت معلق نگه داشتن واگن ها استفاده كرد ولي استفاده از اين تجهیزات نیز مشکل است.
فريزرهاي وزشي مجهز به تسمه وبا نقاله كه محصول درداخل آنها درحال حركت میباشد را تنها میتوان براي
محصوالتي كه به سرعت منجمد میشوند استفاده نمود  .اين نوع فريزرها براي محصوالت با زمان انجماد بیش از
33MINمناسب نمي باشند .علت چنین محدوديتي اين است كه اگر زمان انجماد محصوالت خیلي طوالني باشد آنگاه
در هنگام طراحي بايد طول فريزر راخیلي زياد در نظر گرفت واين مساله باعث ايجاد مشکل خواهد شد .اگر از تسمه
هاي دوتايي وسه تايي يا از تسمه هاي به فرم مارپیچي استفاده شود میتوان فضاي مورد نیاز فريزر تسمه اي مداوم
كاهش داد البته ماهي نیمه منجمد به طور خاصي تمايل به چسبید ن به تسمه هاي فلزي با مش بازدارد به همین
دلیل انتقال ماهي از يك تسمه به تسمه ديگر كار چندان راحتي نمي باشد .بنابراين فريزرهاي تسمه اي دوتا يي يا
سه تايي معموال فقط براي محصوالتي از ماهي كه لعاب خورده ويا آردسوخاري به آنها زده شده باشد متناسب تر
هستند .فريزرهاي تسمه اي مارپیچ براي محصوالت منجمد به روش سريع تك به تك ) )IQFاستفاده میشود
.فريزرهاي تسمه اي پیوسته نیز عموما مشکالت خاص خود را دارد دراين فريزرها تسمه ها بايد قابلیت انعطاف داشته
باشند وبه راحتي تمیز شوند .خوردگي درآنها ايجاد نشود تماس مستقیم آنها با غذا مشکلي ايجاد نکند وبرزمان انجماد
يا كیفیت محصول تاثیر نامطلوبي نداشته باشند اغلب براي اين نوع فريزر از تسمه هاي زنجیري تورمانند فلزي استفاده
میشود البته معايبي نیز دارد .اين تسمه هاعالوه براينکه گران میباشد برظاهر محصول نیز تاثیر نامطلوبي دارند .اگر
ماهي مستقیما روي تسمه بار گیري شود ظاهر محصول دندانه دندانه وچروكیده مي شود چنین محصولي ممکن
است درمواقعي مورد قبول واقع نشود .همچنین هنگام جابه جا يي محصول منجمد نیز تسمه هاي با مش باز میتوانند
سبب ايجاد مشکل شوند به طوري كه امکان دارد با يك آسیب فیزيکي مختصر مقدار افت وزني درماهي ايجادشود
معموال فیله هاي پوست گیري شده بسیار راحت جا به جا میشود .اما فیله هاي پوست گیري شده وقطعات ماهي
ممکن است به تسمه بچسبند وافت وزني قابل توجهي را ايجاد كنند .درواقع درفريزرهاي مارپیچ يك نوار مشبك نرم
وپیوسته به شکل مارپیچ دوراني ماده غذايي را در داخل اطا قك يا كابین سرد حركت داده وهواي سرد يا اسپري ازت
مايع ازباال وبرخالف جهت حركت نقاله روي محصول دمیده يا پاشیده میشود تا از اين طريق از كاهش وزن در اثر
تبخیر رطوبت جلوگیري شود .مزيت عمده اين روش ظرفیت باالي فريزرنیازمحدود به فضاوامکان بارگیري وتخلیه
اتوماتیك ومخارج نگهداري بسیار مناسب آن مي باشد .انجماد فوق سريع :دراين روش كه انجماد به وسیله گازهاي
سرما زاي مايع  CRYOGENICصورت مي گیرد محصول را میتوان در مدت چند دقیقه منجمد نمود  .غوطه ور
كردن محصول در مواد سرما زا يا اسپري نمودن اين مواد مثل نیتروژن مايع و دي اكسید كربن مايع يا فريون84بر
روي ماهي میتواند اين محصول رادرحداقل زمان ممکن منجمد نمايد .حسن اين روش حفظ كیفیت بافت و طعم
محصول منجمد در حد محصول تازه است .منتهي به جهات اقتصادي استفاده از آن براي تمامي فرآورده دريايي
مقرون به صرفه است.انجماد به روش غوطه وري :معموال مايعات نسبت به گازها گرماي بیشتري را میتوانند از محصول
حذف كنند اما آنها نیز مانند گازها يك اليه مرزي ساكن روي محصول تشکیل میدهند كه اين اليه باعث كندي
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انتقال حرارت از محصول میشود .بنابراين براي انتقال حرارت بهتر بايد مايعات مورد استفاده در اطراف محصول سیر
كوله شده وبه گردش در آيند .غوطه وري در آب نمك يکي از روشهاي ابتدايي براي انجماد ماهي میباشد .هنوز براي
ماهیاني مانند ماهي تن میتوان از انجماد به روش غوطه وري در آب نمك استفاده نمود .اين ماهي بزرگ بوده و داراي
پوست زخیم است بنابراين جذب نمك در آن چندان زياد نمیباشد .به عالوه مقدار اندك نمك در اين نوع ماهي مساله
اي براي محصول كنسرو شده ايجاد نمیکند چون در كنسرو سازي معموال مقداري نمك به محصول اضافه میشود
.انجماد به كمك آب نمك به شناورهاي مخصوص صید تن اين امکان را میدهد كه براي مدت 03روز دور از ساحل
باقي بمانند اين سیستم به دلیل سرعت در انجماد كارايي و هزينه كمتر و دسترسي اسان به ماده سرما زا از مزاياي
ان میباشد .معايب آن :مشکل نفوذ نمك در محصول مساله خوردگي وسايل وتجهیزات مورد استفاده عدم كاهش دما
تا  -33درجه سانتي گراد كه دماي الزم براي نگهداري طوالني فرآورده هاي دريايي است و لزوم محافظت از آب نمك
از نظر بروز الودگي هاي باكتريايي شکل گیري مواد لزج در داخل تانکها است .مايعات كرايوژنیك:كرايوژن به تركیباتي
گفته میشود كه در اثر فشار از حالت گاز به مايع در آمده ولي پس از تماس با ماده غذايي مجددا به حالت بخار درمي
آيند ودر حین اين تبديل گرمارا از ماده غذايي در حال انجماد میگیرند دي اكسید كربن ازت مايع و فريون 84از
معمولي ترين مواد سرما زا میباشند  .نیتروژن مايع :مزيت اصلي اين فريزر اين است كه انجماد محصول خیلي سريع
انجام میشود واندازه ي فیزيکي دستگاه هاي مربوط به اين نوع منجمد كننده ها كوچك میباشد اين فريزرها بدون
كمپرسوركندانسوركار میکنند.احتیاج كمتري به تعمیرات دارند وانرژي مورد نیاز آنها كم میباشد .نیتروژن مايع بايد
درمخازن عايق تحت خال نگهداري شود وجهت نگه داشتن محتويات آنهابه صورت سرد ودر فشار داخلي پايین از
تخلیه مداوم استفاده شود به علت تخلیه مداوم تخمین زده میشود روزانه حدود 0/5درصد ازمحتويات نیتروژن
نگهداري شده ازبین میرود بعالوه طي انتقال مايع از تانکر به ظرف نگهداري نیز حدود 83درصد نیتروژن نگهداري
شده از دست میرود .كال اين روش پر هزينه تر از روشهاي ديگر مي باشد .اگرچه اين فريزر كوچك است ونیازي به
ماشین آالت تبريد ندارد ولیکن جهت استفاده از اين فريزر بايد فضايي را براي ذخیره ومحلهايي رابراي دسترسي به
مخازن نیتروژن مايع درنظر گرفت .مشکل اصلي استفاده ازاين نوع فريزرها دراكثركشورهاي درحال توسعه پرهزينه
بودن تحويل نیتروژن وعدم تضمین درمورد تامین نیتروژن مي باشد.
فريزردي اكسید كربني :دي كسید كربن به دو شکل استفاده میشود درشکل خشك دي اكسید كربن در  -90درجه
سانتي گراد به صورت پودر و به طور مکانیکي با ماده غذايي مخلوط وتصعید میگردد  .وشکل ديگرآن به صورت مايع
استاين نوع فريزر مدت زيادي است كه در صنعت مطرح شده است در اين نوع فريزر از دي اكسید كربن مايع استفاده
میشود .دي اكسید كربن مايع به درون فريزرتزريق میشود ودر تماس مستقیم با محصول قرار مي گیرد به اين دلیل
اين نوع فريزر از لحاظ عملکرد مشابه با فريزر نیتروژن مايع میباشد .در واحدهاي بزرگ باز گرداندن دي اكسید كربن
و مايع كردن مجدد آن از لحاظ اقتصادي قابل توجیه میباشد ومیتوان تا حدود 13درصد ماده ي سرما زاي مورد
استفاده را مجددا مايع كرد .وجود مقادير باالي دي اكسید كربن در هواي كارخانه خطرناك میباشد .بنابراين
اگركارخانه اي از اين نوع سیستم استفاده میکند بايد آن كارخانه داراي سیستم تهويه هوا بوده وگازها را به بیرون از
ساختمان هدايت كند وهمچنین گاز دي اكسید كربن درغلظت كم سمي نیست اما تماس طوالني با آن میتواند براي
عامل خطرناك باشد .فريون مايع :قسمت عمده اين ماده سرمازا پس از مصرف قابل بازيابي بوده ودرنتیجه میزان
اتالف آن بسیار محدود است .با به كارگیري فريون مايع معموال هزينه عملیات بیشترازروش هواي متحرك تمام
میشود ولي به دلیل امکان بازيابي آن اين هزينه كمتراز ازت مايع خواهد بود .براي استفاده ازفريون مايع محصول
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ابتدا درمايع موردنظرغوطه ورمیگرددتا ازاين راه سطح محصول به سرعت محکم گرددونتیجتا به همديگر نچسبد
وسپس محصول به وسیله ماده سرمازااسپري مي شودتا انجماد كامل گردد.
نتیجه گیری:باتوجه به مطالبي كه بیان شد نتیجه میگیريم كه مهمترين فاكتور درحفظ كیفیت ظاهري
واختصاصات ارگانولپتیکي فراورده هاي خوراكي دريايي زمان انجماد محصول میباشد كه به عوامل مختلفي ازجمله
نوع فريزر ودماي عملیات و..بستگي دارد.

شكل انجماد مارپیچ
تونل انجماد فوق سريع
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