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 مقدمه

( ابعاد مختلف آن را مورد IQF 1ما در این گزارش سعی داریم با توجه به نیاز و اهمیت روش انجماد سریع )

(یعنی انجماد سریع و جدا از هم مواد.  individual quick freezing) IQFتجزیه تحلیل و بررسی قرار دهیم.

از اهمیت باالیی برخوردار است که می با توجه به اینکه این روش انجماد موجب تغییر در خواص مواد نمی شود 

 که در ادامه به توضیح ابعاد آن می پردازیم.را به وجود آورد.  freezerتوان با تنظیم شرایط این نوع 

 

 تاریخچه

 از استفاده. ستا بوده اولیه بشر توجه مورد دیرباز از که است غذایی محصوالت نگهداری اصول از یکی انجماد

 و یخ خلوطم از استفاده اسکیموها، توسط برف داخل در ماهی و شکار گوشت نگهداری و طبیعی هاییخچال

 در آمونیاک از تفادهاس با سرما تولید مکانیکی روش ابداع خالص، یخ از ترپایین حرارت درجات ایجاد برای نمک

 دوم یمهن در منجمد صورت به سفید و قرمز گوشت عرضه و صنعتی های سردخانه احداث و میالدی 1875 سال

 به هیمنت( clerence birdseye) بردسی کلرنس آقای تحقیقات و بار اولین برای آمریکا در نوزدهم قرن

 .گردید پیش سال 30 حدود در مصرف آماده منجمد مواد عرضه

 

 ورده شود.اما قبل از بررسی این روش الزم است ابتدا شرایط نگهداری برخی مواد غذایی در سرد خانه آ

 و اصولی صورت هب که باال کیفیت با تازه، محصوالت نگهداری برای کنید می مشاهده زیر جداول در که طالعاتی

 نگهداری اساس بر زیر جدول در شده ارائه دماهای. است صادق اند، شده نقل و حمل و برداشت استاندارد

 باالتر ماهاید کمتر، مدت به محصوالت این نگهداری برای. است شده گرفته نظر در محصوالت این مدت طوالنی

 محصول خود یدما بلکه نیست سردخانه هوای دمای مذکور، دماهای اینکه توجه قابل. باشد می قبول مورد نیز

 .است

 

                                                                 
1 Individual Quick Freezing 
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 سازی سرد

 گرمای سریع حذف بنابراین. افتد می اتفاق کمتر دماهای از تر سریع بسیار باال دماهای در محصوالت فساد

 .دهد می افزایش را محصول بازار عمر ای مالحظه قابل شکل به نگهداری، مناسب دمای تا سردسازی با محصول

 مشاهده را محصوالت از برخی تنفس میزان و نیاز مورد نسبی رطوبت مناسب، دمای توانید می زیر جداول در

 .کنید

 : جات صیفی و سبزیجات و میوه محصوالت نگهداری شرایط

 گردیده استخراج( ASHRAE HANDBOOK REFRIGERATION 2002) جهانی معتبر منابع از جداول

 .است
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 توضیحات در مورد روش انجماد سریع 

به این صورت است که در سیستم هوای  IQFتکنولوژی انجماد :تکنولوژی انجماد محصوالت غذایی به روش 

متر بر ثانیه سیرکوله  5تا  2درجه سلسیوس و در جهت عمود بر نوار و محصوالت با سرعت   35-سرد با دمای 

تغذیه می شود.بدین  می شود.سیستم توسط نواری که محصوالت بر روی آن به صورت یکنواخت پخش شده

 ترتیب ماده غذایی در تماس با هوای سرد در مدت زمان کوتاهی منجمد شده و بسته بندی می شود.

 

 

 نوعی دستگاه تونل انجماد
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می  عبور بحرنی منطقه از ساعت 2 از کمتر مدت طول در محصول داخل در دما آن در که روشی به تعبیر دیگر :

 تونل) غذایی محصوالت ورای از سرد هوای عبور سرعت افزایش طریق از روش این در. میشود گفته ،کند

 .شود می منجمد محصول و شده گرفته دمای محصول به سرعت ،(انجماد

 تعریف در باشد،می گراد سانتی درجه 0 دمای زیر ها،پروتئین شدن دناتوره از ناشی فساد بحرانی ناحیه چون

 زمان در غذایی محصول دمای باید که است شده بیان سریع انجماد مورد در انگلستان در شده پیشنهاد اولیه

 در دارینگه دمای به رسیدن تا باید دما کاهش این و برسد گراد سانتی درجه -5 به درجه 0 از ساعت 2 از کمتر

 .باشد داشته تداوم درجه -30 نییع سردخانه،

 برخوردار خاصی اهمیت از دارینگه برای موردنظر دمای تا فریزر در غذایی محصول دمای کاهش یشنهادپ

 انجماد یعنی اصلی، شرط دو ینا .است شده ذکر سریع انجماد برای شده وضع کاری هایآئین همه در و باشدمی

 دستگاه اگر چون باشند،می متناسب و مطابق یکدیگر با دارینگه دمای تا دما کاهش و محصول سریع

 پیشنهاد دمای تا را محصول دمای تواندمی دیگر طرف از بپردازد محصول سریع انجماد به بتواند ایمنجمدکننده

 . دهد کاهش دارینگه برای شده

 نفوذ محصول جسم داخل در ترسریع یا دقیقه در مترسانتی 3/0 حدود در سرعت با سرما سریع انجماد در

 یخ بلورهای از ترکوچک مراتب به محصول هایبافت در شده ایجاد یخ هایکریستال جهت همین به و کندمی

 را چندانی تغییرات نیز و گرددمی جلوگیری هاسلول شدن متالشی از و باشدمی کند طریقه به انجماد از حاصل

 داشته هم نامطلوبی تأثیرات محصول بر کیفی نظر از که است ممکن البته شوند،نمی سبب سلولی ساختار در

 سبب تواندمی خود امر این که نماید( Dehydration) زداییآب ایجاد است ممکن سریع انجماد بعالوه .باشد

 .گردد هاپروتئین ماهیت تغییر

 

 : کرد بندیطبقه دسته سه در توانمی را سریع انجماد

 منجمدکننده مایع با محصول مستقیم مجاورت .1

 منجمدکننده مایع با محصول غیرمستقیم مجاورت .2

 (شدید سرد هوای جریان) انجماد مخصوص هایتونل وسیلهبه انجماد .3
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 سریع فوق انجماد

 در توانمی را محصول گیرد،می صورت( Cryogenic) مایع سرمازای هایگاز وسیلهبه انجماد که روش این در

 نیتروژن: مثل مواد این نمودن اسپری یا سرمازا مواد در محصول کردن ورغوطه .نمود منجمد دقیقه چند مدت

 .نماید منجمد زمان حداقل در را محصول این تواندمی ماهی روی بر ،12فرئون یا مایع، کربناکسیددی مایع،

 .است تازه محصول حد در منجمد محصول طعم و بافت کیفیت حفظ روش این حسن

 

 : از عبارتند کرد منجمد IQF توان با روشبد نیست بدانید محصوالتی که می

 شامل توت فرنگی، آلبالو، گیالس، هلو، گالبیها میوه .1

 سبزیجاتی مانندباقال سبز، لوبیا سبز، نخود فرنگی، بامیه .2

 سبزیجات غده ای مانند هویج، سیب زمینی، شلغم، پیاز .3

 سبزیجات برگی شکل مانند گل کلم، جعفری، نعناع، ترخون .4

 ماهی،مرغ و... .5
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 کنندهمنجمد هایسیستم

 :شامل آنها ترینمهم که دارد وجود محصول کردن منجمد برای متعددی های روش کلی طور به

 (متحرک و ساکن) سرد هوای در انجماد .1

 سرمازا مواد با مستقیم غیر تماس طریق از انجماد .2

 سرمازا هایمحیط در وریغوطه وسیله به انجماد .3

 

 

 ساکن سرد هوای از استفاده با انجماد 

 برودت زیرا گرددمی منجمد آرامی به خیلی محصول و گیردمی صورت هوا طریق از سرما انتقال روش این در

 است کم آنها در انجماد سرعت آنکه دلیل به و باشدمی گراد سانتی درجه -30تا گراد سانتی درجه -10 معموالً

 14-1۶ حدود درجه -2۹ تا -21 تبخیر دمای در ماهی برای مثال، برای .بود خواهد کند انجمادی حاصل انجماد

 البته .برسند درجه -18 به+ 10 دمای از مترسانتی 5- 4/۶ ضخامت به فیله هایبسته تا است الزم وقت ساعت

 ولی داد، افزایش را انجماد سرعت درهوا، جریان ایجاد و اتاق داخل در بادزن تعبیه طریق از توانمی روش این در

 جانبهچند کاربرد وزشی هایفریزر اصلی مزیت .است کم بسیار انجماد سرعت هاروش دیگر با مقایسه در هم باز

 هماهنگ نامنظم اشکال دارای محصوالت انواع برای استفاده جهت توانمی را فریزر این بطوریکه .باشدمی آنها

 .باشدمی انتخاب بهترین ها،اندازه و اشکال از وسیعی طیف انجماد جهت وزشی فریزر مجموع در .نمود

 

 

 متحرک فشرده هوای از استفاده با انجماد Air blast freezing 

 هم و است زیاد انجماد سرعت هم زیرا باشدمی غذایی مواد انجماد روش ترینمعمولی حاضر حال در سیستم این

 یا و آویزان صورت به ماهی روش این در .باشدمی استفاده قابل مختلف هایحجم و ابعاد در هافرآورده انواع برای

 در متر 1070 تا 30 بین سرعت با گراد سانتی درجه -40 متحرک سرد هوای جریان مسیر در هاپالت باکس در

 ماهی بدن قطر از مترمیلی سه دقیقه هر در و یافته افزایش زدن یخ سرعت طوریکه به گیردمی قرار دقیقه

 مطلوب کیفیتی با زمان کوتاهترین در را محصول بود خواهد قادر جریان سرعت این بنابراین گردد،می منجمد
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 انواع تا سازدمی فراهم را امکان این هوا چرخش و جهت تغییر قابلیت انجماد سیستم نوع این در .نماید منجمد

 از گرما سرعت به مجاور، سطوح تمامی در هوا با تماس طریق از بزرگ ماهیان خصوص به دریایی هایفرآورده

 در که دارد قرار بسیاری هایمتغیر تأثیر تحت همواره متحرک هوای با هایفریزر در انجماد سرعت .بدهند دست

 و جایی،جابه افزایش طریق از هوا سرعت افزایش .است برخوردار بیشتری اهمیت از هوا جریان سرعت آنها میان

 با جهت همین به .یابد افزایش سردسازی سرعت تا گرددمی سبب محصول اطراف در هوا الیه ضخامت کاهش

 .داد کاهش هم را انجماد زمان توانمی هوا جریان سرعت افزایش

، زمان و رطوبت هوا در فریزر از جمله عواملی هستند که ظاهری در مواد غذایی برای جلوگیری از بروز تغییرات

جمله باید به دقت تحت کنترل قرار گیرند. در این رابطه کاهش اختالف درجه حرارت بین محصول و محیط از 

تواند تا حد زیادی از کاهش رطوبت جلوگیری نماید. برای این منظور معموالً سرعت است که می هاییروش

کنند که محصول قبل از انتقال به قسمت سردتر، با حرکت محصول در داخل فریزر را به صورتی تنظیم می

آب در هر قسمت به حداقل رسیده و  قسمت قبلی تعادل دما پیدا کرده باشد. در نتیجه چون اختالف فشار بخار

 .رسدگردد، لذا کاهش رطوبت نیز به حداقل ممکن میزمان رسیدن به تعادل دما نیز کوتاه می

تواند مؤثر واقع گردد. زیرا هرچه کاهش هرچه بیشتر دما در فریزر نیز روش دیگری است که در این زمینه می

شباع کمتر خواهد بود. به همین جهت اگر دمای فریزر را مثالً تا هوا سردتر باشد رطوبت مطلق آن نیز در حالت ا

درجه یا کمتر تقلیل دهیم، مقدار رطوبت الزم برای رسانیدن آن به درجه اشباع به حداقل رسیده و  -30دمای 

 .شوددر نتیجه هنگام ورود محصول به فریزر مقدار کمتری رطوبت از آن گرفته می

 

 سرمازا مواد با مستقیم غیر تماس طریق از انجماد Plate freezing 

 توخالی فلزی صفحات داخل در که سرمازا ماده با محصول مستقیم غیر تماس طریق از روش این در انجماد

 وارد محصول طرف دو به فریزر صفحات توسط که فشاری طریق از حال این در .گیردمی انجام دارد جریان

 افزایش بیشتر هرچه صفحات و محصول بین حرارت انتقال ضریب تر،کامل و بیشتر تماس ایجاد ضمن گردد،می

 انجماد شدن کامل از قبل محصول انتقال و مکان تغییر عدم انجماد، روش این عملکرد ضعف اصلی علل .یابدمی

 و محصول بین کافی تماس عدم .باشدمی محصول و صفحات بین نامناسب تماس و دستگاه دارینگه در نقص و

 و طوالنی را انجماد زمان مدت کیفیت، مسئله از جدا که گردید خواهد انجماد سرعت کاهش به منجر صفحات،

 .دهدمی کاهش را دستگاه کارایی
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 :عدم تماس بین محصول و صفحات ممکن است در حاالت زیر اتفاق بیفتد

بوجود آید. از آنجائیکه این  ها، به طوری که فضای خالی بین محصول و کارتن یا پوششپر نشدن کامل کارتن

شوند، لذا وجود هوا در داخل بسته یک الیه عایق بوجود آورده و از این راه زمان ها از یک طرف سرد میکارتن

 .دهدانجماد را تا سه برابر افزایش می

وجود برفک روی سطح خارجی صفحات، رطوبت موجود در هوا به صورت برفک روی صفحات سرد متراکم 

 .گرددمی

 شوندساخته می Vertical و عمودی  Horizontalها در دو شکل افقیاین نوع فریزر

 Immersion freezingوریانجماد به روش غوطه

ور گردیده و یا ماده سرمازا روی محصول در این روش ماده غذایی به صورت مستقیم در ماده سرمازا غوطه

سازد تا انتقال حرارت به دلیل ماده سرمازا این امکان را فراهم میگردد. تماس بیشتر بین محصول و اسپری می

هایی که بین محصول و ماده سرمازا تماس مستقیم کاهش مقاومت به بهترین صورت انجام گیرد. البته در روش

در گردد، ضروری است ماده سرمازا از قابلیت انتقال حرارت باالیی برخوردار بوده و ویسکوزیته آن برقرار می

درجات حرارت پایین کم باشد. بعالوه در محصول بو و طعم خاص ایجاد نکرده، رنگ، بافت و ظاهر آن را تغییر 

 .ندهد

 :گردندگیرند به دو گروه تقسیم میوری مورد استفاده قرار میمواد سرمازایی که در روش غوطه

گردد ور میا آن قرار گرفته و در آن غوطهمواد سرمازای با برودت کم که محصول معموالً در تماس مستقیم ب. 1 

 .های قندیمثل: محلول کلرور سدیم و محلول

که در ابتدا به صورت گاز بوده و در اثر فشار از حالت گاز به مایع  (Cryogen) مواد سرمازای با برودت زیاد. 2 

تغییر حالت داده و تبخیر شوند. این مواد با جذب گرما از ماده غذایی در حال انجماد، مجدداً تبدیل می

 .نمایندگردند، و در این حال برودت مورد نظر را فراهم میمی

 نیتروژن مایع

 مورد غذایی مواد سریع فوق انجماد برای که است سرمازایی ماده ترینمعمول حاضر درحال مایع نیتروژن 

 استفاده مایع نیتروژن اسپری روش از وریغوطه جای به جدید هایسیستم در البته. گیردمی قرار استفاده

درجه سانتی گراد به  -1۹۶در دمای  اتمسفر فشار در مایع نیتروژن که این به توجه با حالت این در. شودمی

آید، لذا بالفاصله پس از اسپری ماده غذایی، نیتروژن به صورت گاز درآمده و در همین حال گرمای جوش می
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 نماید.نهایت منجمد می محصول را گرفته و آن را سرد و در

بندی بر روی نوار نقاله بندی شده یا بدون بستهبرای انجماد به روش اسپری، ماده غذایی به صورت بسته

گردد. استفاده از گاز نیتروژن سرد در مراحل دار قرار داده شده و نوار به داخل تونل انجماد هدایت میسوراخ

این حسن را دارد که از طریق کاهش تدریجی درجه حرارت، از بروز شوک  اولیه ورود ماده غذایی به تونل انجماد

 گردد.های دیگر در مواد غذایی جلوگیری میحرارتی و نتیجتاً ایجاد ترک، شکستگی یا آسیب

وری ماده غذایی در نیتروژن مایع مانع از کاهش وزن محصول گردیده و با افزایش چشمگیر در سرعت غوطه

آورد.استفاده از این روش در های ناشی از انجماد کند در محصول جلوگیری به عمل میآسیبانجماد، از بروز 

 باشد.تر میمقایسه با روش هوای متحرک به فضای کمتری نیازمند بوده، از نظر میزان انرژی مصرفی نیز با صرفه
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 IQFآشنایی با تکنولوژی انجماد

 -35به این صورت است که در سیستم، هوای سرد با دمای  IQFتکنولوژی انجماد محصوالت غذایی به روش 

 شود.سیرکوله می M/S 5-2گراد و در جهت عمود بر نوار و محصوالت، با سرعت درجه سانتی

شود مواد مغذی دانشمندان موسسه تحقیقات غذایی معتقدند محصوالتی که بالفاصله بعد از برداشت منجمد می

 تری دارند.دارند و خاصیت غذایی بیشتری را در خود نگاه میبیش

شود. ماده غذایی در سیستم توسط نواری که محصول بر روی آن به صورت یکنواخت پخش شده، تغذیه می

 گردد.تماس با هوای سرد در مدت زمان کوتاهی منجمد شده و بسته بندی می

 IQF طرح کلی تولید محصوالت منجمد به روش

 ه ترتیب در زیر آورده شده است :ب IQFمراحل انجماد به روش 

خنک  -سوتینگ نهایی -آنزیم بری -شستشوی ثانویه -برش زنی -سورتینگ -پوست گیری -شستشوی اولیه

 فروش -سردخانه گذاری -بسته بندی -IQFمنجمد کردن به روش  -کردن
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 IQF مزایای روش

دارد، چرا که آب موجود در بافت ماده  ، حداقل تغییرات و کاهش در مواد مغذی محصوالت وجودIQFدر روش 

های بافت مواد غذایی آسیب غذایی در این روش به سرعت منجمد شده، از تشکیل بلورهای درشت که به سلول

آید. در نتیجه بافت ماده غذایی در زمان انجماد سالم مانده و در زمان کنند، ممانعت به عمل میجدی وارد می

 ها و امالح محلول در آب در حد ناچیز خواهد بود.اوش عصاره و از بین رفتن ویتامینرفع انجماد، خروج آب یا تر
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Blast IQF Fluidized Quick Freezer/Individual IQF Flow Freezer 

 

 180000$ - 150000$قیمت : 

  304استیل ضد زنگ جنس بدنه : 

 روش سرد کردن : سرد کردن مستقیم

Mini IQF Shock Freezer Machine 

 

 $2500 - $3300قیمت : 

http://tianjinfirst.en.made-in-china.com/product/evyxRfTuqJpo/China-Blast-IQF-Fluidized-Quick-Freezer-Individual-IQF-Flow-Freezer.html
http://njhuotian.en.made-in-china.com/product/zNimMcWEgpkV/China-Mini-IQF-Shock-Freezer-Machine.html
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Ce IQF Manufacturer Liquid Nitrogen Freezer Tunnel Freezer 

 

  $20000 - $40000 قیمت : 

 120- - ۶0-دما : 

 سایز : بزرگ 

 سرد کن : مایع نیتروژن

 

http://sssfoodmachinery.en.made-in-china.com/product/vyYmXpzJOQWh/China-Ce-IQF-Manufacturer-Liquid-Nitrogen-Freezer-Tunnel-Freezer.html

