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يعني وكس و روغن و  عنصر اصلي رژلب 3به دنبال 

به ازبيزوكس  .  ردمواد كامال طبيعي استفاده كاز

به عنوان رنگ رژلب  عنوان وكس كه خوراكي است و از روغن زيتون و چغندر

خشك كرده وسپس  ا چغندر رابراي درست كردن تثبيت رنگ ابتد

همراه بايد آن را  مقداري ازكه اينگونه پودر چغندر به وجود آمد سپس 

وكس را توسط چراغ  اسپاتول 4به مقدار  . ندمقداري كمي از زاج سفيد جوشا

 وقبل از اينكه محلول شدو اسپاتول روغن زيتون اضافه 

اما نكته ي قابل توجه اين است كه به دليل چرب  شد

از دو ماده تويين و اسپن ندر  در آن حل نميشد در نتيجه 

ط شدن وكس و كه باعث مخلو شدعنوان امولسي فاير استفاده 

 )ساخت رژلب طبيعی( شيمی  

        ))))دوره اولدوره اولدوره اولدوره اول((((پژوهشي فرزانگان دو پژوهشي فرزانگان دو پژوهشي فرزانگان دو پژوهشي فرزانگان دو 
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كه  ميتوان رسيدز پروژه فعلي به اين نتيجه 

مطلوب در ساختن رژلب 

به تري در نتيجه محصول سالم 
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درجه  85الي  80

. واكسها در يك مخزن جداگانه همزندار ذوب مي شود

عنوان كمك فرايند به واكس 

.اضافه مي شود تا زودتر ذوب شود

انواع مختلفي از . فاز واكس به فاز روغن اضافه مي شود

ط كردن اين دوفاز استفاده مي شود 

استفاده از تريپل رول ميل، آسياب مهره  يا آسياب هاي 

        ::::روند يا روش پروژهروند يا روش پروژهروند يا روش پروژهروند يا روش پروژه

به دنبال بايد اول براي انجام اين پروژه 

ازكه سعي كردبايد رنگدانه رفت و 

عنوان وكس كه خوراكي است و از روغن زيتون و چغندر

براي درست كردن تثبيت رنگ ابتد .شداستفاده 

كه اينگونه پودر چغندر به وجود آمد سپس شود آسياب 

مقداري كمي از زاج سفيد جوشا با

و اسپاتول روغن زيتون اضافه و به آن د هالكلي آب كرد

شدچغندر را اضافه محلول  جوشدب

ندر  در آن حل نميشد در نتيجه بودن ماده اوليه محلول چغ

عنوان امولسي فاير استفاده  به ميزان مشخص به

 .شد روغن محلول چغندر

 

 

 :عنوان پروژه و کارگاه 

پژوهشي فرزانگان دو پژوهشي فرزانگان دو پژوهشي فرزانگان دو پژوهشي فرزانگان دو  سيزدهمين نمايشگاه علميسيزدهمين نمايشگاه علميسيزدهمين نمايشگاه علميسيزدهمين نمايشگاه علمي

        ::::نتايج و پيشنهاداتنتايج و پيشنهاداتنتايج و پيشنهاداتنتايج و پيشنهادات

ز پروژه فعلي به اين نتيجه ا

مطلوب در ساختن رژلب هرچه از مواد ارگانيك و 

در نتيجه محصول سالم  شوداستفاده 

.وجود خواهد آمد

 

 ::::عكس هاي پروژهعكس هاي پروژهعكس هاي پروژهعكس هاي پروژه

        ::::پيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيق

         ::::فرايند توليد رژلبفرايند توليد رژلبفرايند توليد رژلبفرايند توليد رژلب

80روغن در مخزن اصلي تا دماي 

.سانتيگراد گرم مي شود

واكسها در يك مخزن جداگانه همزندار ذوب مي شود

عنوان كمك فرايند به واكس معموال بخشي از روغن به 

اضافه مي شود تا زودتر ذوب شود

فاز واكس به فاز روغن اضافه مي شود

ط كردن اين دوفاز استفاده مي شود همزنها براي مخلو

استفاده از تريپل رول ميل، آسياب مهره  يا آسياب هاي 

.مشابه ساخته مي شود

 


