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أستاذ الصناعات الغذائية
كلية الزراعة  -جامعة الزقازيق
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ِ
قال تعالى َ {:ر ِّب َأو ِزعنِي َأن َأشك َُر نِع َمت َ
ي َو َأن
َك ا َّلتِي َأن َعم َ
ت َع َ ََّل َو َع ََل َوالدَ َّ
ِِ
ِ
َأعم َل ص ِ
ت إِ َلي َ
ني (} )51
اِل ًا تَر َضا ُه َو َأصلِح ِِل ِِف ُذ ِّر َّيتِي إِ ِِّّن تُب ُ
ك َوإِ ِِّّن م َن ُاْلسلم َ
َ َ
[ األحقاؼ. ]55:
شكر و تقدير
نتق ػ ـ ٓتػػالل الشػػكر هلل تعػػأب الػػذم كفقنػػا إلع ػ اد هػػذا الكتػػاب ٍب أتق ػ ـ الشػػكر للمهن ػ س
يوس ػػو يوس ػػو مقل ػ رئ ػػيجم ٣تل ػػجم إدارة ٣تموع ػػة مص ػػر إي الي ػػا للص ػػناعات الغذائي ػػة إلع ائن ػػا ه ػػذ
الفرصة ع اهلل سبحانه كتعأب ،ككذلك أتق ـ ٓتالل الشكر للمهن س إ راهيم الوكيل ا١تفوض العػاـ
سػا قا شػػركة قهػا  ،ككػػذلك الػ كتور ثا ػ ملػػلم خضػػَت مػ ير الصػػيانة ،كا١تهنػ س ٝتػَت نػوار مػ ير
اإلنتاج ،كا١تهن س عالء اللعي م ير اٞتودة ٔتصنع مركزات مصر اي اليا على ما ق مو من تعاكف
ن ػػاء َب إعػ ػ اد ه ػػذا الكت ػػاب  ،كك ػػذلك أتقػ ػ ـ ٓت ػػالل الش ػػكر للمهنػ ػ س كم ػػاؿ ػ ػ ر مػ ػ ير مص ػػنع
ا١تشرك ات كالنكتار ٔتجموعة مصر إي اليا  ،كاستشارم نظػم اٞتػودة ٤تمػود عػوض  ،كإيهػاب عمػر ،
كمهن سػػجل اٞتػػودة عب ػ رمضػػاف  ،كأٛت ػ كمػػاؿ ،كنشػػوة ٤تمػػود  ،ك اٯتػػاف فري ػ  ،كمهن ػ س اإلنتػػاج
زغلػػوؿ عبػ ا٠تػػالق كمهن سػػى الػػتحكم كالصػػيانة مهنػ س سػػليم ع يػػة ٤تمػ رفعػ  ،هشػػاـ ػ كل ،
أٛت الرب ر  ،عماد ٛتػ ل ٤ ،تمػود اٟتصػرل كال يفػوتٌت أف أتقػ ـ ٓتػالل الشػكر لكػال مػن األسػتاذ
زكريػػا مصػ فى كاألسػػتاذ ٤تمػ إٝتاعيػػل كاألسػػتاذ مصػ فى إ ػراهيم علػػى مػػا قػ مو مػػن تعػػاكف صػػادؽ
نػػاء ككػػذا ال يفػػوتٌت أيضػػا أف أتق ػ ـ ٓتػػالل الشػػكر لكػػل مػػن سػػاهم ُب إع ػ اد هػػذا الكتػػاب علػػى
تعاكهنم الصادؽ البناء كما أخل الشكر للشركات التالية ُب ٣تاؿ صناعة ا١تركزات ك اليت ق م لنا
ا١تعلومات الفنية ك ا١تخ ات الالزمة إلع اد هذا الكتاب:
 -5شركة GEA GMBH
 -2شركة MANZINI S.P.A
 -3شركة FMC TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A
 -4شركة ROSS&CATTELLI S.P.A
 -5شركة TEHNOINVEST S.P.A
 -6شركة TROPICAL FOOD MACHINERY
 -7شركة UNIPEKTIN GMBH
 -8شركة BERTUZZI FOOD PROCESSING S.P.A
 -9شركة APV AND INVENSYS S.P.A
 -51شركة API HEAT TRANSFER INC

ا١تؤلفاف
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الباب األول
الرتكيب اللينيائي والقيه الػرائية للعصائس
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التركيب الكيميائي والقيمة الغذائية للعصائر
عصَت الفاكهة  fruit juiceهو العصَت القا ل للتخمر كغػَت ا١تتخمػر ا١تلػتخلل مػن ٙتػار فاكهػة
ناضػػجة كجازج ػػة كس ػػليمة  ،وأك ق ػ تكػػوف الربم ػػار ٤تفوي ػػة التربي ػ ن  ،كالػػذم ٭ت ػػتف ٓت ػواص الل ػػوف
كالرائحػػة كال ع ػم ا١تميػػزة لربمػػار الفاكهػػة .كق ػ ٭تتػػوم أك ال ٭تتػػوم علػػى ثػػات أكلػػي الكر ػػوف .كيػػتم
اس ػػتخالص العص ػػَت ػػرؽ ميكانيكي ػػة كٯتك ػػن ُب ع ػػو اٟت ػػاالت مرب ػػل ُب عص ػػَت العنػ ػ كاألنان ػػاس
كالكمربػػرل كا١تشػػمت اسػػتخ اـ جريقػػة االسػػتخالص االنتشػػار  Diffusion Processسػواء ُب صػػناعة
العصَت أك مركزاته .
كاٞت ير الذكر أف هناؾ فرؽ ُت ل الفاكهة كعصَت
الفاكهة فكل العمليات اليت ٕتػرل علػى منتجػات الفاكهػة
ٖتتاج إٔب استخالص العصَت أك الل من الفاكهة فعصَت
الفاكهػػة ٯتكػػن استخالصػػه َب حالػػة ا١تػواّب لػػهولة كذلػػك
استخ اـ ا١تكبجم الي كم ا١تبُت ُب الشػكل َ5-5ب حػُت
أف الفواكه األخرل مربػل ا١تػا٧تو كاٞتوافػة كا١تشػمت كالتفػاح
٬ت ػ ػػرل تقشػ ػ ػَتها ٍب تن ػ ػػزع الب ػ ػػذر كتػ ػ ػرس ٤تتوي ػ ػػات الربم ػ ػػرة
الشكل 1-1
للحصػػوؿ علػػى ل ػ الربمػػرة أمػػا إذا دفعنػػا ل ػ الربمػػرة قػػوة
ٕتا لوح مربق كا١تصفاة يتم فصل ألياؼ الربمرة عن عصَتها ك٨تصل على عصَت الربمرة .
كالشكل 2-5يبُت ٪توذجُت ٥تتلفُت من اآلالت الي كية ا١تلػتخ مة َب اسػتخالص العصػَت ػرس
الربمار ٍب دفع نواتج ا٢تػرس خػالؿ لػوح مربقػ سػا ق التجهيػز كذلػك لفصػل القشػر كالبػذر عػن اللػ
حىت ٮترج العصَت من مصفاتما .
حيث أن :

مكاف استقباؿ الفاكهة ا١ت لوب استخالص لبها
ذراع إدارة رٯتة تقوـ تق يع الفاكهة كدفعها إٔب شبكة فصل الل عن البذر كالقشر
العصَت الل
مكاف خركج البذر كالقشر
س ح مربق من االستانللتيل
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الشكل 2-1

ب

كيتم ٖتضَت العصائر من ل الفاكهة ال ازج إضافة ا١تاء ا١تاء كاللكر عليه  ،أك عصائر يتم ٖتضَتها
من وريه أك عصَت الفاكهة ا١تعقم كاحملفوظ ُب أكياس معقمة فإذا كاف مشركب  drinkيكوف نلبة
الفاكهة ال تقل عن  ، 10%كاذا كاف نكتار أم أف نلبة الفاكهة كاآلٌب ُب الفواكه :ا١تا٧تو،
تبعا
كاٞتوافة  ،كالكوكتيل ال تقل عن  ، 25%أما األناناس  ، 40%كأما التفاح ،كالربتقاؿ  50%و ن
للمواصفة القياسية ا١تصريةن .
كمن أجل تقليل حيز ٗتزين العصائر كتقليل نفقات نقلها كزيادة م ة اإلحتفاظ ا يتم تركيزها تبخَت
جزء من ا١تاء ا١توجود ُب العصائر فتزداد نلبة ا١تواد الصلبة ا١تذا ة ُب العصائر أم زيادة الربكجم كيتم
ذلبك إستخ اـ نظرية التبخَت ُب ٣تموعة من ا١تبخرات ُب مصانع ا١تركزات  ،كٯتكن اللماح ًتكيز
عصَت كل الفاكهة ٍب إعادة ٖتضَت العصَت من ا١تركز ،كيتم ذلك استخ اـ ا١تاء على أف ال تؤثر
هذ العملية على الصفات الكيماكية كا١تيكرك يولوجية كاٟتلية لعصَت الفاكهة الناتج ُب حالة عصَت
العن فقط يلمح ا١تعاملة ْتامو كربيتيك ٍب إزالة الكربي ا١تتبقجل رؽ جبيعية على أف ال يزي
٤تتول الكربي ُب ا١تنتج النهائجل عن  10مليجراـ  /لًت .حف العصَت ٬ت أف يتم استخ اـ جرؽ
جبيعية
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وىناك أنواع من العصائر :

 -5عصير طبيعي  :كهو ذلك ا١تشركب ا١تصنوع من مركز عصائر كل

الفاكهة ال ازجة

كالذم ق ٭تتوم على عصَت الفاكهة ال ازجة االضافة أب قليل من ا١تاء النقجل لتقليل
كربافته كضبط سيولة ا١تشوب كقليل من اللكر ا١تضاؼ لتحلُت ا١تذاؽ .

 -2عصير نكتار  :كهو ذلك ا١تشركب من عصَت الفاكهة ال بيعية نلبة ال تقل عن %31
من تركيز عصَت كل الفاكهة كمضاؼ اليه ا١تاء النقجل كاللكر كا١تضافات الصناعية من
مواد حافظة ك٤تلنات للقواـ كال عم .
 -3عصير مشروب  :كهو ذلك ا١تشركب من عصَت الفاكهة ال بيعية نلبة ال تقل عن
 %51من تركيز عصَت كل الفاكهة كالنلبة ا١تتبقية هجل عبارة عن مضاؼ اليه ا١تاء النقجل
كاللكر كا١تضافات الصناعية من مواد حافظة ك٤تلنات للقواـ كال عم .

 1-1-1املعمٕوات اليت تكتب عم ٜبطاق ٛعبٕ ٚالعؾري :
يشًتط أف ٖتتوم الب اقة  labelلعبوات عصَت الفاكهة على ما يلجل -:
يوضػح إذا مػا كػاف ا١تنػتج عصػَت فاكهػة  Fruit Juiceأك مشػركب فاكهػة  Fruit nectarأك Fruit
.Drink
 يذكر إذا كاف العصَت جبيعجل و٤تضر من خامات فاكهة جبيعيةن أك اص ناعجل. عن ٖتضػَت العصػَت مػن مركػز يكتػ ذلػك وضػوح  Juice from concentrateكيرمػز لػه ػالرمز.JFC
 إذا كاف العصَت ٤تلجل يكت على الب اقة عصَت جبيعجل ٤تلجل .Sweetened natural Juice حجم العصَت ُب العبوة سواء اللًت أك ال يليلًت أك ا١تلليلًت.يوضح %للح األدىن من ل أك يوريه الفاكهة ا١تلتخ ـ ُب التصنيع. تػػاريا الصػػالحية ْتي ػ يوضػػع تػػاريا انتهػػاء الصػػالحية الشػػهر كاللػػنة وكق ػ يكت ػ اليػػوـ ُبحالة العصائر اليت تلوؽ غَت مبلًتة Unpasteurized Juicesن.
 اسم الشركة ا١تنتجة كعالمتها التجارية كعنواهنا. يكت ٚتيع ا١تكونات ال اخلة ُب التصنيع. ٯتكن كضع صورة للفاكهة ا١تميزة للعصَت ُب العبوة. -ج كؿ يوضح العناصر الغذائية كاللعرات.
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ٖتتوم ٙتار الفاكهة ُب صورتا ال ازجة على  90% -70ماء وغالبا 85% – 80ن كاٞتػزء الرئيلػجل
مػػن ا١ت ػواد الصػػلبة ػػا يكػػوف عبػػارة عػػن كر وهي ػ رات خاصػػة اللػػكريات  ،كعلػػى العكػػجم فػػإف ٤تتػػول
الربكتػُت كالببتيػ ات كاألٛتػػاض األمينيػة والربكتػػُت ا٠تػػاـن ٯتربػل  ، 1%- 0.2كالػ هن 0.5% -0.1فقػػط.
كتوجػ عػػو اٟتػػاالت الشػػاذة مربػػل ٙتػػار الزيتػػوف كاألفوكػػادك كالػػيت ٖتتػػوم علػػى تركيػػز عػػإب مػػن الػ هن
يالحػ كجػػود تذ ػذب كاضػػح ُب تركيػزات ا١تكونػػات ا١تختلفػة ُب الربمػػرة كذلػك لػػيجم فقػط ػػُت األنػواع
ا١تختلفة من نفجم الفاكهة كلكن أيضا داخل النػوع الواحػ كيرجػع ذلػك لعوامػل متعػ دة سػواء زراعيػة
أك فنيػػة كيكػػوف التذ ػػذب جفيػػو ُب عػػو ا١تكونػػات مربػػل ُب حالػػة ا١ت ػواد الكر وهي اتيػػة الػػيت توج ػ
ًتكيزات عالية  ،كما أف االختالفات ُب ٤تتول ا١تعادف يكوف قليل نلبيا .ينما ُب حالة الفيتامينات
فإف مع ؿ االختالؼ يكوف كبَت  ،مرباؿ على ذلك تركيز فيتامُت ُ Cب أنواع التفػاح حيػ يػًتاكح مػا
ُت  2.8إٔب  31مليجراـ 100 /جراـ.
Carbohydrates

1-3-1

الضكزٖات Sugars

٘تربػل اللػكريات اٞتػػزء األكػرب مػن ا١تػواد الصػلبة ُب ٙتػار الفاكهػػة كهػجل تتكػوف أساسػان مػن اٞتلوكػػوز
كالفركتوز وسكر الفاكهةن كاليت ي لق عليها سكريات ٥تتزلػة أك سػكريات ٤تولػة  ، Invert sugarsإٔب
جانػ ػ الل ػػكركز وس ػػكر غ ػػَت ٥تت ػػزؿن .كم ػػا توجػ ػ س ػػكريات أخ ػػرل وس اس ػػية أك ٜتاس ػػيةن كلك ػػن
ًتكيزات ضئيلة كهجل توج إما مرتب ة مع عو ا١تركبات مربل اٞتليكوسي ات  Glycosidesأك تكوف
على صورة أسًت اللكر .Sugaresters
ٮتتلو تركيز اللػكريات ُب األنػواع ا١تختلفػة مػن الربمػار إٔب حػ كبػَت فػالفركتوز يكػوف هػو األعلػى
تركيزان ُب التفاح كالكمربرل حي ٯتربل ُب ا١تتوسط  60%من اللكريات الكليػة ُب التفػاح ك  70%مػن
اللكريات ُب الكمربرل .ينما ُب الفواكه ذات النواة اٟتجرية فإف ٤تتػول اللػكركز يكػوف هػو األعلػى
ففجل ا٠توخ ٯتربل  69%من اللكريات الكلية كُب ا١تشمت  78%كُب الربقوؽ 60%
ُب ٙتػار ا١تػواّب فػػإف النلػػبة ػػُت اٞتلوكػػوز كالفركتػػوز تكػػوف  1:1كقػ ٘تيػػل النلػػبة ُب عػػو األحيػػاف
لصػاّب الفركتػوز كأيضػان النلػبة ػُت ٤تتػول كػال مػن اٞتلوكػوز كالفركتػوز ك٤تتػول اللػكركز تكػػوف ُ 1:1ب
اليوسفجل كاألناناس كا١توز يرتفع ٤تتول اللكركز نلبيا عن تركيز اٞتلوكوز كالفركتوز.
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 2-3 -1الضكزٖات العذٖذٚ

Polysaccharides

توجػ ػ الل ػػكريات الع يػ ػ ة ُب ٙت ػػار الفاكه ػػة كا٠تض ػػر عل ػػى هيئ ػػة نش ػػا  ،س ػػيليلوز  ،هيمل ػػيليلوز
ك كتُت .فالنشا يوج ُب الربمار الغَت تامة النضػج ك تقػ ـ عمليػة النضػج يقػل ٤تتػوا حػىت ٮتتفػجل ٘تامػان
ُب حػػاالت كربػػَتة .ينمػػا اللػػيليلوز كا٢تيملػػيليلوز فإهنػػا تتواجػ ُب اٞت ػ ار ا٠تلػػوم ُ Cell wallب ل ػ
الفاكه ػػة كُب القش ػػر كُب الب ػػذكر ه ػػذاف ا١تركب ػػاف اإلض ػػافة إٔب البكت ػػُت كاللجن ػػُت تش ػػكل م ػػا يع ػػرؼ
األلياؼ الغذائية  Dietary fiberكاليت ٢تا أ٫تية الغة من ناحية التغذية كفليولوجيا التمربيػل ُب جلػم
اإلنلػػاف  ،حيػ أهنػػا تعمػػل علػػى تنظػػيم تقلصػػات ا١تعػ ة كتلػػهل مػػن عمليػػة اإلخػراج كمػػا أهنػػا تقػػجل
اٞتلػػم مػػن كربػػَت مػػن األم ػراض ا٠ت ػػَتة مربػػل سػػرجاف ا١تع ػ ة كمتاع ػ القولػػوف كأيضػػا خفػػو ٤تتػػول
الكوليلػػًتكؿ ُب ال ػ ـ .البكتػػُت يوج ػ ُب اٞت ػ ار ا٠تلػػوم األكٕب  Primary Cell Wallكخاصػػة ُب
الصفيحة الوس ى  Middle Lamellaكالػيت تعمػل كمػادة الصػقة ػُت خليتػُت متجػاكرتُت وشػكل -5
3ن  .خالؿ مراحل النضج ٭ت ث تغَتات جوهرية ُب تركي تلك اللكريات فعل اإلنزٯتات ا١توجودة
جبيعيا َب األنلجة النباتية تؤدم إٔب ٖتوؿ قػواـ الفاكهػة مػن القػواـ الصػل ُب مرحلػة مػا قبػل النضػج
إٔب قواـ جرم مقبوؿ خالؿ مرحلة ٘تاـ النضج .

الشكل  :3-1تركيب الجدار الخلوي لألنسجة النباتية
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ٯترب ػ ػػل الل ػ ػػيليلوز الًتكي ػ ػ ػ الليف ػ ػػى ال ػ ػ ػ قيق microfibrillar structureا١توج ػ ػػود ُب ج ػ ػ ػ ر ا٠تالي ػ ػػا
النباتية،كهو أكربر اللكريات الع ي ة انتشػارا َب ا٠تضػر كالفاكهػة .يتكػوف اللػيليلوز مػن كحػ ات مػن
سكر اٞتلوكوز مرتب ػة معػا ػركا ط جليكوسػي ية βو4←5ن َب سالسػل جويلػة مػن اٞتلوكػاف glucan
ٖ chainsتت ػ ػ ػػوم م ػ ػ ػػا ػ ػ ػػُت  2000ك 6000كح ػ ػ ػ ة جلوك ػ ػ ػػوز َب اٞت ػ ػ ػ ار األكٔب  primary wallإٔب
10000كح ة ُب اٞت ار الربانوم  secondary wallوشكل 4-5ن.

الشكل  :4-1جزئ السيليلوز
ت ػرتبط ه ػذ اللالسػػل معػػا َب منػػاجق ٤ت ػ دة ػػركا ط هي ركجينيػػة ينػػتج عنهػػا جػػرد ٞتزيئػػات ا١تػػاء
مكونػة منػاجق متبلػورة  crystaline regionsتتميػز قػوة شػ  tensile strengthعاليػة .تلػمى ا١تنػاجق
ا١تتبلػػورة جبيعيػػا َب اللػػيليلوز اسػػم  ،cellulose Iكٯتكػػن كجػػود عػ ة صػػور أخػػرم مػػن اللػػيليلوز مربػػل
 cellulose II, III, IVتظهػػر نتيجػػة ا١تعػػامالت اٟتراريػػة كا١تيكانيكيػػة الػػىت ٕتػػرم علػػى أنلػػجة ا٠تضػػر
كالفاكهه.
 3-3-1البكتني
يتك ػػوف البكت ػػُت م ػػن كح ػ ات م ػػن ح ػػامو اٞتاالكتيوركني ػػك  α-D-galacturonic acidمرتب ػػة
ركا ط جيلكوسي ية الفاو4←1ن .عػو كحػ ات اٟتػامو قػ توجػ علػى هيئػة ميربيػل اسػًت ٦تػا ٬تعػل
البكتُت َب اٞت ر ا٠تلوية ككذلك ا١تلتحضرات البكتينية التجاريػة تتفػاكت َب درجػة األسػًتة Degree
) .of Esterification (DEكمػػا ٖتتػػول سللػػلة البكتػػُت backbone chainعلػػى سػػكر الرامنػػوز َب
مواضع ٤ت دة كعلى سالسل جانبية من سكريات أخرل مربل األرا ينوز كاٞتاالكتوز كاٞتلوكوز كالزيلوز
وشكل 5-5ن.
Pectin
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الشكل  :5-1جزئ البكتين
ينقلػم البكتػُت تبعػا ل رجػة األسػًتة إٔب كتػُت عػأب األسػًت )High Methoxyl Pectin (HMP
كهو الذل يتميز رجة اسًتة أعلى من  %51ك٭تتاج لتكوين اٟتالة اٞتيلية إٔب كجود تركيز عأب من
اللػػكر يصػػل أب  63%كدرجػػة َ pHب حػ كد  3النػػوع الربػػاىن كهػػو كتػػُت مػػنخفو االسػػًت Low
) Methoxyl Pectin (LMPلػه درجػة اسػًتة أقػل مػن  %51كيلػزـ كجػود كػاتيوف ثنػائى التكػافؤ مربػل
الكاللػػيوـ  Ca++لتكػػوين اٞتيػػل .شػػكلو  6-5أ ك بن يبػػُت اٟتالػػة اٞتيليػػة لكػػل مػػن HMP and
.LMP

15

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

أ

ة

الشكل  :6-1تكوين الحالة الجيلية للبكتين منخفض اإلستر (أ)
والبكتين عالي اإلستر (ب)
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 4-3-1اهلٗىٗضٗمٗمٕس

Hemicellulose

يقلػػم ا٢تيميلػػيليلوز تبعػػا لنػػوع اللػػكر ال ػذل ي ػ خل َب تركيبػػه فػػالزيالف يتكػػوف مػػن كح ػ ات مػػن
الزيلػػوز  xyloseكاألرا ػػاف يتكػػوف مػػن سػػكر األرا ينػػوز  arabinoseكهكػذا .لكػػن غالبيػػة ا٢تيميلػػيليلوز
تعترب سكريات غَت متجانلة  Heteropolysaccharidesتتكوف من  4-2أنواع مػن اللػكريات .كمػن
أكرب ػ ػ ػ ػػر أنػ ػ ػ ػ ػواع ا٢تيميل ػ ػ ػ ػػيليلوز انتش ػ ػ ػ ػػارا َب اٞتػ ػ ػ ػ ػ ر ا٠تلوي ػ ػ ػ ػػة للخض ػ ػ ػ ػػر كالفاكه ػ ػ ػ ػػه األرا ينوجاالكت ػ ػ ػ ػػاف
 arabinogalactanالذل يًتك من كح ات ع ي ة من اٞتاالكتوز كاألرا ينوز.
الضكزٖات Sugar Drivatives

 5-3-1وغتكات
توج الفاكهة اإلضػافة إٔب اللػكريات سػكريات كحوليػة مربػل اللػور يتوؿ حيػ توجػ كميػات
ملحويػػة ُب الفواكػػه ذات الن ػواة اٟتجريػػة كُب التوتيػػات توج ػ كميػػات ضػػئيلة ج ػ ان ينمػػا ٮتلػػو ا١ت ػواّب
كاألناناس من اللور يتوؿ ُب عصَت التفاح فإف متوسط ٤تتول اللور يتوؿ ُب األصناؼ ا١تختلفة يصل
إٔب 4.1ج ػراـ  /لػػًت كُب عصػػَت الكمربػػرل  20ج ػراـ  /لػػًت كعصػػَت الكريػػز  26.7ج ػراـ  /لػػًت كمػػا يوج ػ
الزيلتوؿ ُب عو أنواع الفاكهة ككذلك ا١تيوإنيوسيتوؿ .Myo-inositol
Organic Acids

إٔب جان اللكريات كمركبات النكهة فإف األٛتاض العضػوية تلعػ دكران هامػان ُب نكهػة كتػذكؽ
عصائر كل الفاكهة .كهذ األٛتاض كأمالحها تكوف ذائبة ُب ا١تاء.
ُب الفواكػػه ذات الن ػواة اٟتجريػػة كالبذريػػة ٯتربػػل ٛتػػو ا١تاليػػك  90% -50مػػن األٛتػػاض الكليػػة ،
ينم ػػا ُب ا١تػ ػواّب كالتوتي ػػات ف ػػإف ٛت ػػو الل ػػًتيك يك ػػوف ه ػػو الل ػػائ ُ .ب العنػ ػ فق ػػط يوجػ ػ ٛت ػػو
جرجري ػػك ًتكي ػػز ع ػػإب إٔب جانػ ػ ٛت ػػو ا١تالي ػػك .كنظػ ػران لالخ ػػتالؼ الواض ػػح ُب تركيػ ػ األٛت ػػاض
العضوية ُب ٙتار الفاكهة فإهنا تلتخ ـ للكشو عن الغت ُب عصائر كل الفاكهة  ،كما ُب إضػافة
مرك ػزات عص ػػَت التف ػػاح أك العنػ ػ إٔب عص ػػَت ع ػػو التوتي ػػات أك إض ػػافة عص ػػَت الكمرب ػػرل إٔب عص ػػَت
التفاح .كما تلتخ ـ النلبة ُت ٛتو اللًتيك كااليزكسًتيك كمؤشر للحكم على الغت ُب عصػَت
ا١تواّب.
كجػود ٛتػو الالكتيػػك ُب عصػائر كلػ الفاكهػة يػ ؿ علػػى حػ كث ٗتمػرات ميكرك يولوجيػة .قػ
توج ػ ُب ع ػػو اٟت ػػاالت أٛت ػػاض جي ػػارة  Volatile Acidsمرب ػػل ٛت ػػو ا٠تلي ػػك كٛت ػػو الفورمي ػػك
 Formic acidكذلك عن معاملة ل الفاكهة اإلنزٯتاتُ .ب ٙتػار التفػاح اللػليمة تامػة النضػج يوجػ
 20 - 18مليجراـ ٛتو فورميك  /لًت عصَت.
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Vitamins

كهػػجل مػػن ا١تكونػػات ا٢تامػػة ُب عصػػائر كل ػ الفاكهػػة كا٠تضػػر حي ػ تغ ػػجل ثل ػ االحتياجيػػات
اليومية من فيتامُت  . Cكإٔب جان ذلك ٖتتوم الفاكهة على أنػواع أخػرل مػن الفيتامينػات الذائبػة ُب
ا١تاء مربل ٣تموعة فيتامُت  Bمربل الربيامُت ) ، (B1كالريبوفالفُت ) (B2كالربياسُت كالػ  (B6) Pyridoxinك
الػ  Biotinكٛتو الفوليك كا١تيوإينوسيتوؿ .كما توج مول ات فيتػامُت  Aالذائبػة ُب الػ هن مربػل B-
ُ carotencب ع د كبَت من عصائر كل الفاكهة.
النل ػػبة لفيت ػػامُت  Cف ػػإف ٤تت ػوا يتف ػػاكت ٟت ػ كب ػػَت ُب ٙت ػػار الفاكه ػػة فف ػػجل ٙت ػػار العن ػ يوجػ ػ 5
مليجػراـ 100/جػراـ ُ ،ب التوتيػػات  10مليجػراـ 100 /جػراـ كُب الربتقػػاؿ كاٞتريػ فػػركت كالليمػػوف ُب
ح كد  60مليجراـ  100 /جراـ.
من ناحية أخرل فإف ٤تتول قشرة الربمار من فيتامُت  Cيكوف أعلى منه ُب ل الربمرة ففجل ا١تواّب
ٖتتوم جبقة الػ  Flavedoعلى  325 - 119مليجراـ  100 /جػراـ كُب األلبيػ ك يوجػ  125مليجػراـ /
 100جراـ ينما ُب العصَت يًتاكح ٤تتول فيتامُت  Cما ُت  74 - 48مليجراـ  100 /جػراـ .أيضػا ُب
التفاح فإف القشر ٭تتوم على ثالثة أك أر ع أمرباؿ ٤تتول فيتامُت  Cا١توجود ُب ل التفاح.
Nitrogenious compounds

من ناحية الًتكيز فإف ا١تركبات النيًتكجينية ٢تا تأثَت ضػئيل ُب تركيػ عصػَت الفاكهػة حيػ يػًتاكح
مػػا ػػُت  1% – 0.2علػػى أسػػاس الػػوزف ال ػػازج .كهػػجل توج ػ علػػى هيئػػة أٛتػػاض أمينيػػة  ،بتي ػ ات ،
ركتُت كغَتها من ا١تركبات احملتوية على نيًتكجُت .النيًتكجُت الكلجل يضرب ُب معامل  6.25للحصوؿ
على تركيز الربكتُت ا٠تاـ.
الربكتينػات ُب العصػػَت تلعػ دكران هامػان مػن الناحيػػة التكنولوجيػػة فهػػجل قػ توجػ ُب صػػورة أنزٯتػػات
جبيعيػػة تػػؤثر ُب الع يػ مػػن صػػفات اٞتػػودة ُب العصػػَت مربػػل عمليػػات الًتكيػػق ُب عصػػَت ا١تػواّب كالتلػػوف
البٍت اإلنزٯتجل ُب التفاح.
 1-6-1االمحاض األوٍٗٗ ٛاحلزٚ

Free Amino acids

٘تربػػل األٛتػػاض األمينيػػة اٟتػػرة ُب العصػػائر نلػػبة مرتفعػػة مػػن ا١تركبػػات النيًتكجينيػػة ك٢تػػا تركي ػ ٦تيػػز
كتق ر على هيئة ٤تتول الربكلُت .Proline content
ففجل العن كج أف األٛتاض األمينية اٟترة اللائ ة هجل األنُت  ،االرجينُت ٛ ،تو األسربتيك ،
ٛتو اٞتلوتاميك  ،الربكلُت  ،سربين  ،تريونُت كمتوسط ٤تتول الربكلُت ُب عصَت العن 345مليجراـ
 /لًت كُب عصَت الربتقاؿ  828مليجراـ  /لًت.
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 2-6-1األٌشميات : ENZYMES
ًب التعػػرؼ علػػى عػ د كبػػَت اإلنزٯتػػات ُب ٙتػػار الفاكهػػة .كاإلنزٯتػػات كمػػا هػػو معػػركؼ تعمػػل كعامػػل
ملػػاع ُب التفػػاعالت اٟتيويػػة الػػيت تػػتم ُب أنلػػجة النبػػات كغَتهػػا مػػن الكائنػػات اٟتيػػة  ،مػػن ناحيػػة
تركيبهػػا فهػػجل ػػركتُت ك التػػإب تكػػوف حلاسػػة للحػرارة .داخػػل ا٠تليػػة النباتيػػة فػػإف هػػذ اإلنزٯتػػات تكػػوف
متخصصػػة ١تركبػػات معينػػة كتفػػاعالت ٤ت ػ دة  ،كي لػػق علػػى ا١تػػادة الػػيت تعمػػل عليهػػا اإلنزٯتػػات ٔتػػادة
التفاعل  Substrateكتلمى التإب اإلنزٯتات اسم مادة التفاعل مضاؼ إليها ا١تق ع "."ase
كتلع اإلنزٯتات دكران هامان ُب تصنيع ا٠تضر كالفاكهػة  ،فهػجل ُب حالػة كجػود مػادة التفاعػل تقػوـ
تنشيط ٖت يم أك ٖتويل مادة التفاعل إٔب مركبات أخرل  ،كقػ يكػوف هػذا التفاعػل غػَت مرغػوب فيػه
كما ُب حالة التلوف البٍت اإلنزٯتجل كهرم الربمار كق يكوف مرغوب كما ُب حالة ٖتليل ا١تػواد البكتينيػة
أثناء نضج الربمار ككذلك تكوين مركبات النكهة.
ك النلبة لصناعة عصائر كل الفاكهة فإف اإلنزٯتات ا٢تامة ُب هذا اجملاؿ كا١توجودة جبيعيان الربمار
هػ ػ ػػجل اإلنزٯتػ ػ ػػات احملللػ ػ ػػة مائيػ ػ ػػا  Hydrolasesكالػ ػ ػ ػ  Lipasesك  Phosphatasesكالػ ػ ػ ػ  Pepidasesك ال ػ ػ ػ ػ
 Proteasesكال ػ  glycosidasesكهػذ األخػَتة هامػة للغايػة فهػجل متخصصػة ُب العمػل علػى اللػكريات
الع ي ة أك االكليجوسكريات كهجل تنتشر ُب ال بيعة شكل كبَت كتنشط تكلَت الكر وهي رات.
فمن اإلنزٯتات البكتينية كاليت تلع دكران هامان ُب تكنولوجيا صناعة عصائر كل الفاكهة كا٠تضر
أنزمي البكتُت إسًتيز  Pectinesteraseكيرمز له الرمز  PEكأنزمي البوٕب جاالكتويوركينز كيرمز لػه ػالرمز
) Polygalacturanase (PGكهػػجل توج ػ جبيعيػػا ُب أنلػػجة النبػػات  ،كهنػػاؾ أنزٯتػػات كتينيػػة أخػػرل
اإلضػػافة إٔب هػػذين اإلن ػزٯتُت إال أف كجػػودهم ُب األنلػػجة النباتيػػة ٓب يػػتم التعػػرؼ عليػػه حػػىت اآلف ،
كلكنها تُنػتج ف عػل ا١تيكرك ػات مربػل الف ػر كالبكًتيػا كا٠تمػَتة كمنهػا أنػزمي البكتػُت اليػز Pectin lyase
) (PLكالبكتات اليز ).Pectate lyase (PAL
من ناحية الفعػل التنشػي جل فػإف أنػزمي ال ػ  PEيػؤدم إٔب إنفػراد ا١تيربػانوؿ مػن جػزمء البكتػُت ا١ترتفػع
ُب ٤تتوا من ا١تيربايل اسًت وارجع الشػكل  7-5كالػذم يبػُت الًتكيػ كمواضػع مهاٚتػة ا١تػواد البكتينيػة
واسػ ة اإلنزٯتػػات البكتينيػػة ن  ،ك التػػإب يتحػػوؿ البكتػػُت إٔب كتػػُت مػػنخفو ُب ا١تيربايػػل اسػػًت أك إٕب
ٛتػو ػػوٕب جاالكتيورنيػػك  Polygalacturonic acidكالػػذم يتحلػل فعػػل إنػػزمي البػػوٕب جػػاالكتويورينز
إٔب جزيئػػات أقػػل ُب الػػوزف اٞتزيئػػجل ك التػػإب تلػػب ا٩تفػػاض ُب لزكجػػة العصػػَت .كتكػػوف اإلنزٯتػػات غػػَت
نشػ ة ُب األنلػػجة النباتيػػة إال أنػػه عػ هػػرس أك ٖت ػػيم ا٠تاليػػا تتحػػرر اإلنزٯتػػات مػػن أمػػاكن ارتباجهػػا
علػى اٞتػ ر ا٠تلويػة كتكػػوف الفرصػة متاحػػة ألف تػرتبط ال ػ  Substrateكْتػ كث التفاعػػل اإلنزٯتػجل .هػػذا
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توجػػودة جبيعيػػا ُب الربمػػرة إٔب ترببػػيط نشػػاط هػػذ اإلنزٯتػػات كمػػا ُب حالػػة١تركبػػات ا١كق ػ تػػؤدم عػػو ا
.تواد الفينولية اليت ترتبط مع الربكتُت اإلنزٯتجل ُب صورة معق يصع معه أف ٯتارس اإلنزمي نشاجه١ا
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الباب الثاىي
ملوىات مصاىع املسكصات
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مكونات مصانع المركزات
٘تربل صناعة مركزات الفاكهة حجم كبَت من التجارة العا١تية ،فبعو الفواكه تنتج ل كما هجل ال
تركيز مربل اٞتوافة ًتكيزها ال بيعجل من
حل

 ،كا١تا٧تو تنتج كما هجل ًتكيز

8-11%

15%-18%

أك تركز

جل العميل حىت  ،28%-30%كالبعو اآلخر يتم تركيز مربل ال ماجم كالربتقاؿ كالتفاح

..إْب  ،فال ماجم يتم تركيزها لنحصل على معجوف ال ماجم
كٙتار الربتقاؿ كالتفاح يتم تركيزها من حوإب
ك النلبة للمواّب فًتكز من

10%

حىت

60

11%

–

tomato paste

مواد صلبة ذائبة إٔب

70%

ًتكيز

72%

36-38%

،

مواد صلبة ذائبة ،

مواد صلبة ذائبة ،كلتحقيق ذلك تلتخ ـ

كح ات تبخَت  ،كعادة يتم إضافة عو األنظمة العادة ركائح الفاكهة

aroma

إٔب ا١تنتج النهائجل

غرض احملافظة على النكهة ا١تميزة لكل فاكهة على ح ة  ،كمن ٦تيزات عمليات الًتكيز تحقيق
الفوائ اآلتية:
 -5تلمح تخزين كمية من الفاكهة تفوؽ  6إٔب  7أضعاؼ اإلنتاج اللنوم من احملصوؿ.
 -2تؤدم إٔب التغل على الفركؽ ُب أسعار الفاكهة ُت اللنوات كاليت تنشأ من االختالفات
ُب كمية احملصوؿ من سنة ألخرل.
 -3تعمل على توفَت رأس ا١تاؿ ا١تلتربمر نظران ألف صناعة ا١تركزات استخ اـ نظاـ األكياس
ا١تعقة  aseptic packأقل تكلفة من استعماؿ الربالجات للمحافظة على ل الفاكهة ٣تم ة .
ٖ -4تتاج إٔب مت لبات أقل ُب جرؽ كيركؼ التخزين.
 -5سهولة كا٩تفاض تكلفة النقل نظران ألف كزف كحجم ا١تنتج ا٩تفض إٔب أقل م ل ٦تكن.
 -6يعترب الًتكيز كسيلة فعالة الجالة جالة فًتة التخزين عن جريق رفع نلبة ا١تواد الصلبة
كخفو النشاط ا١تائجل )٦ Water Activity (Awتا يقلل من فرصة ٪تو ا١تيكرك ات.
 -7تعمل على توفَت العصائر صفة دائمة ُب األسواؽ حىت ُب غَت مواسم إنتاجها.
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الشكل  5-2يبُت ٥ت ط ت فق صناعة مركز ال ماجم كل الفواكه ا١تختلفة ع ا الفراكلة كيوضح
فكرة العمل .

ِطغظ رعفك صٕبػخ ِؽوؿاد اٌغّبعُ واٌفىاوه
اٌّطزٍفخ ػعا اٌفؽاوٌخ
ثّبؼ اٌغّبعُ  -اٌجؽلىق -اٌّشّم  -اٌطىش -
اٌىّثؽي -اٌدىافخ -إٌّده -اٌزفبذ

TOMATO-PLUMS-APRICOT-PEACHES-PEARS-GWAVAMANGO-APPLE

ٔبلً هُعؼوٌُىً َؼًّ ػًٍ
غكًُ ؤمً إٌّزح
HAYDRAULIC
CONVEYOR
زىض غكًُ َكزمجً
إٌّزح اٌمبظَ ِٓ قُؽ صبػع
ٌغكٍه ثبٌّبء
WASHING POOL

وزعح اضبفخ االضبفبد
ٌمزً اٌجىزؽَب
DISINFECTANT

اٌفؽؾ ثىاقغخ قُؽ اٌفؽؾ
SORTING CONVEYOR

ضؿاْ ردُّغ اٌغّبعُ
ورىكُؽهب وضطهب
TOMATO TANK

فؽل رٕظُف اٌمشؽح
BRUSHERS

3
1

2

وكبؼح
HAMMER CRUSHERS

رثجُظ االٔؿَّبد
ثبٌزىكُؽ اٌسؽاؼي ثىزعح
اٌزىكُؽ اٌسؽاؼي
HOT BREAK

وزعح اؾاٌخ اٌجػؼح
DESTONNER

2
2
1

االضبفبد واٌّىاظ اٌسبفظخ
& additives
preservatives

وزعح فصً اٌٍت ػٓ اٌجػؼح
DEPULPER

وزعح اؾاٌخ اٌمشؽح واٌسجىة
اٌصغُؽح
FINISHER & REFINNER

ضؿاْ اٌٍت
PULP TANK

ضؿاْ اٌٍت اٌطبًٌ ِٓ اٌمشؽح
واٌسجىة اٌصغُؽح
PULP TANK

II
وزعح رثجُظ االٔؿَّبد ػًٍ
اٌجبؼظ
ENZYME DIACTIVATION
)COOKER( PREHEATER

ِبء

ِؽزٍخ رؽوُؿ ثبٌثخ
THIRD EFFECT

ِؽزٍخ رؽوُؿ ثبُٔخ
SECOND EFFECT
اٌزفبػ  -اٌىّضز - ٜاٌغٛافخ

1

اٌجزلٛق  -اٌّؼّغ -اٌخٛؿ

2

اٌّبٔغٗ ّ٠ٚزر إٌّزظ ػٍٚ ٝؽذح اساٌخ اٌجذرح
ٌٚىٓ ِغ ٚرٛلفٙب

3

اٌجزوض اٌوج١ؼٝ

I

اٌززو١ش

II

ِؽزٍخ رؽوُؿ أوًٌ
FIRST EFFECT
I
رؼمُُ وثكزؽح ورؼجئخ
PASTRIZER &FILLING
)( ASEPTIC PAK

الشكل 1-2
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كالشكل 2-2يبُت ٥ت ط ت فق لصػناعة مركػزات الفراكلػة كيوضػح فكػرة العمػل ،كاٞتػ ير الػذكر أنػه
عادة يلتخ ـ مرحلة تركيز كاح ة مع الفراكلة ال من ثالثة مراحل خصوصا عن استخ اـ ا١تبخرات
ال فعية ا١تتع دة ا١تراحل .
ِطغظ رعفك صٕبػخ ِؽوؿاد اٌفؽاوٌخ
اقمبط اٌفؽاوٌخ َعوٌ
STRAWBERRY

زىض غكًُ َكزمجً
إٌّزح اٌمبظَ ِٓ قُؽ صبػع
ٌغكٍه ثبٌّبء
WASHING POOL

وزعح اضبفخ االضبفبد
ٌمزً اٌجىزؽَب
DISINFECTANT

اٌفؽؾ ثىاقغخ قُؽ اٌفؽؾ
SORTING CONVEYOR

ضؿاْ ردُّغ اٌفؽاوٌخ
ورىكُؽهب وضطهب
PRODUCT TANK

وزعح رثجُظ االٔؿَّبد ػًٍ
اٌجبؼظ
ENZYME DIACTIVATION
)COOKER( PREHEATER
وزعح اؾاٌخ اٌمشؽح واٌجػوؼ
اٌؽفُؼخ
FINISHER &REFINER

ضؿاْ اٌٍت اٌطبًٌ ِٓ اٌمشؽح
واٌسجىة اٌصغُؽح
PULP TANK
II
ِؽزٍخ رؽوُؿ ثبٌثخ
THIRD EFFECT

ِؽزٍخ رؽوُؿ ثبُٔخ
SECOND EFFECT

اٌجزوض اٌوج١ؼٝ

I

اٌززو١ش

II
ِؽزٍخ رؽوُؿ أوًٌ
FIRST EFFECT

رؼجئخ وثكزؽح ورؼمُُ
PASTRIZER &FILLING
)( ASEPTIC PAK

الشكل 2-2

25

I

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

 1-3-2الٍاقن

ِٗذرٔلٗكHaudraulic Conveyor ٜ

كه ػ ػػذا الناق ػ ػػل يق ػ ػػوـ تجمي ػ ػػع الربم ػ ػػار
الػػذل يػػتم تفريغهػػا ي ػ كيا مػػن الشػػاحنات
أك آلي ػػا واس ػ ػ ة ركاف ػػع ش ػػوكة كنقل ػػه أب
خط االنتاج كيتكوف هذا الناقل من ٣ترل
مائى من االستانللػتيل كصػمامات ٖتكػم
َب س ػرياف ا١تػػاء كنظػػاـ لفصػػل الربمػػار عػػن
ا١ت ػ ػػاء كنظ ػ ػػاـ لتػ ػ ػ كير م ػ ػػاء النق ػ ػػل كنظ ػ ػػاـ
لًتش ػ ػ ػػيح م ػ ػ ػػاء النق ػ ػ ػػل كالغل ػ ػ ػػيل ا١تبػ ػ ػ ػ ئى
كساقية صػاع ة لػَت ناقػل كحػواجز لنقػل
الشكل 3-2
الربم ػ ػ ػػار ٟت ػ ػ ػػوض الغل ػ ػ ػػيل كالش ػ ػ ػػكل -2
 3يعرض صورة لناقل هي ركليكى من انتاج شركة MANZINI
كتتكوف الناقل من _:
 -5حوض ٦تلوء ا١تاء على امت اد ملار نقل الربمار من الشاحنات أب حوض الغليل .
 -2نظاـ ت كير ماء اٟتوض يتكوف من كاتينة اسفل اٟتوض ك امت اد مرببػ عليهػا ألػواح راسػية
على ملافات متجاكرة حوأب  30سم ت كر صفة منتظمة أسفل اٟتوض فتلمح للماء حامال الربمار
اٟتركة أب االماـ َب حُت تقوـ فع الفضالت الغَت عائمة َب عكجم إتا سرياف ا١تاء لتجميعهػا َب
٣تمع الركاس
 -3حوض أخر يعمل ٔتضخة مغمورة كمرشح لًتشيح ماء الناقل ا٢تي ركليكى .
 -4مضخة ل فع ا١تاء ا١ترشح أب اٟتوض .
 -5هيكػػل كركػػائز مػػن االستانللػػتيل أك مػواد نظيفػػة غػػَت سػػامة كعػػادة االستانللػػتيل ا١تلػػتخ ـ
يكوف . 18/8 AISI 304
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كالشكل  4-2يبُت ٥ت ط توضيحى لناقل هي ركليكى .

حيث أن -:
٤ترؾ ادارة سَت ٖتريك القازكرات
سَت ٖتريك الركاس ا١تصاحبة للربمار أب ٥ترجها
مصفا
صاع يقوـ نقل الربمار من حوض النقل ا٢تي ركليكى أب حوض الغليل الربانول
صمامات تصريو ي كية حملتويات اٟتوض
أب ئر استقباؿ ا١تاء القادـ من حوض النقل ا٢تي ركليكى
فلًت يقوـ ًتشيح ا١تاء القادـ من حوض النقل ا٢تي ركليكى
خط هواء مضغوط
حاكم يتحكم َب فتح الصماـ  10تبعا ١تلتول ا١تاء َب ئر ا١تاء
صماـ ٖتكم َب ت فق ماء البئر أب تانك ا١تاء ا١ترشح
مضخة غاجلة َب ئر ا١تاء القادـ من حوض النقل ا٢تي كرليكى الغَت مرشح
تانك ا١تاء ا١ترشح
٤تبجم ي كل
مضخة تقوـ نقل ا١تاء ا١ترشح أب حوض النقل ا٢تي ركليكى
دخوؿ ا١تاء أب تانك ا١تاء ا١ترشح من مص ر ا١تاء العمومى
٥ترج الرا ت ا١تتجمع من حوض النقل ا٢تي ركليكى واس ة اللَت
صماـ هوائى له كضعُت تشعيل يفتح عن عمل ا١تضخة 14
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الشكل 4-2
 2-3-2الػضٗن ٔالفزس

Washing And

Sorting

أوال

الغسيل Washing

كيتم غلل الربمار َب حػوض الغلػيل ا١تػاء
ال ػ ػ اف مػ ػػع اضػ ػػافة عػ ػػو الكيماكيػ ػػات لقتػ ػػل
البكًتيػا كيػ فع هػواء مضػغوط َب مػاء اٟتػوض
لعمل دكامات داخل اٟتوض تلاع َب عمليػة
التظيػ ػػو ٍب ع ػ ػ يػ ػػتم عمػ ػػل تش ػ ػ يو للربمػ ػػار

الشكل 5-1
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ػ فع تيػار مػائى ضػػغط عػأب يصػل أب  15ػار أحيانػػا كذلػك عنػ ارتقػاء الربمػػار ألعلػى واسػ ة سػػَت
ناقل رافع للربمار أب سَت الفرز كاٞت ير الذكر أنه أثناء التشغيل يتم سح ا١تػاء واسػ ة مضػخة أب
مرشػػح دكار يقػػوـ فصػػل الركاس ػ عػػن ا١تػػاء ٍب اعػػادة ا١تػػاء مػػرة أخػػرل أب اٟتػػوض  .كالشػػكل 5-2
يعرض ٣تموعة غليل كفرز من انتاج شركة Tropical Food Machinery Concentrations

ثانيا الفرز
٘ت ػ ػرر الربم ػ ػػار واس ػ ػ ة ركالت ناقل ػ ػػة أب
ناقػػل الفػػرز حيػ يػػتم فرزهػػا مػػن ا١تخلفػػات
كاألعشاب الضارة كالربمػار الفاسػ ة كالربمػار
ا١تكلػػرة كالػػىت تػػؤثر َب جػػودة ا١تنػػتج النهػػائى
كي ػ ػػتم الف ػ ػػرز يػ ػ ػ كيا واسػ ػ ػ ة ٣تموع ػ ػػة م ػ ػػن
الع ػػامالت كتقػ ػػوـ الع ػػامالت فػ ػػرز الربمػ ػػار
الغػػَت ناضػػجة أك الفاس ػ ة كرميهػػا َب ٣تػػارل
خاصػػة حي ػ يػػتم ٕتميػػع هػػذ الربمػػار علػػى
الشكل 6-2
سَت كالذل يقوـ كر نقل الربمار ا١تع و ة
١تكػػاف ٕتميػػع الربمػػار ا١تع و ػػة كاٞت ػ ير الػػذكر أف سػػرعة سػػَت الفػػرز عػػادة تكػػوف قا لػػة للمعػػايرة تبعػػا
١تع ؿ التلفيات َب الربمار كيصل ع د عامالت الفرز أب ٙتاىن عامالت .
كالشكل  6-2يبُت كيفية قياـ العامالت َب فرز التالفة من الفواكه ال اخلة للتصنيع .
Sorting

وتتكون الوحدة من -:

 -5حوض غليل من االستانللتيل .
 -2سَت صاع لنقل الربمار أب مرحلة الفرز .
 -3جاكلة فرز .
 -4مضخة ت كير ماء الغليل .
 -5ضاغط هوائى ل فع هواء مضغوط أب حوض الغليل .
٣ -6تموعة ادارة اللَت الصاع كسَت الفرز كسَت ٕتميع ا١تار التالفة .
 -7هيكػػل كركػػائز م ػ ن االستانللػػتيل أك م ػواد نظيفػػة غػػَت سػػامة كعػػادة االستانللػػتيل ا١تلػػتخ ـ
يكوف . 18/8 AISI 304
كيتكوف سَت الفرز من -:
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 -5راس ادارة مزكدة ٔتنظم سرعة ميكانيكى .
 -2راس أي ؿ العادة اللَت كش .
 -3جاكلة مصنعة من من مواد  PVCكمناسبة للفاكهة .
 -4قناة مزكدة لَت لتجميع الربمار التالفة .
 -5هيكػػل كركػػائز مػػن االستانللػػتيل أك م ػواد نظيفػػة غػػَت سػػامة كعػػادة االستانللػػتيل ا١تلػػتخ ـ
يكوف . 18/8 AISI 304
كالشكل  7-2يعر ض ٥ت ط توضيحى يبُت أجزاء حوض الغليل الربانول كسَت الفرز .
حيث أن -:

٤تبجم ي كل يتحكم َب دخوؿ ا١تاء ا١ترشح أب اٟتوض
دخوؿ الربمار من اللَت الصاع القادـ من حوض النقل ا٢تي ركليكى
منظم درجة حرارة حوض الغليل
صماـ ٖتكم َب ت فق البخار
صماـ ي كل لغلق اك فتح ملار البخار القادـ من الغالية
ماء من مص ر التغذية العمومية
٤تبجم ي كل
رشاشات
عمود ترببي حبل ايقاؼ ال وارئ واس ة العامالت عن ح كث امر غَت جبيعى
حبل ايقاؼ ال وارئ واس ة العامالت عن ح كث امر غَت جبيعى
ش اد لش سَت الفرز
مليل ترمى العامالت الىت تعمل على سَت الفرز الربمار ا١تع و ة ه
مفتاح كهرىب اليقاؼ ال وارئ واس ة العامالت عن ح كث امر غَت جبيعى
٤ترؾ صن كؽ تركس الدارة سَت الفرز
خركج الربمار اٞتي ة من سَت الفرز
رٯتة لنقل الربمار ا١تع و ة أب مكاف ٕتميع الربمار ا١تع و ة
فلًت يقوـ ًتشيح ماء حوض الغليل الربانوم للربمار
مضخة ماء
٤تبجم ي كل ييلتخ ـ عن اٟتاجة لتصريو ماء اٟتوض
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ماء الغليل اٟتوض
الكر ل فع هواء داخل اٟتوض لتقلي الربمار
مرشح هواء
دخوؿ ٓتار ا١تاء أب حوض الغليل
مصفا
٣تجم درجة حرارة اٟتوض
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 3-3-2واكٍٗ ٛالػضٗن

بالفزؼBrushing Washing Machine

عػ ػ ػ ػ االنته ػ ػ ػػاء م ػ ػ ػػن ف ػ ػ ػػرز ٙت ػ ػ ػػار
الفاكه ػػة ذات القش ػػرة الص ػػلبة ٘ت ػػرر
الربمػار علػى سػَت مػزكد ٔتجموعػة مػػن
الفػػرش الػػىت تقػػوـ تنظيػػو الربمػػار ٦تػػا
علق عليها
كيػ ػػزكد هػ ػػذا النظػ ػػاـ فػ ػػرش دكار
كالىت ت كر واس ة كر سػفلى للػَت
النق ػػل كم ػػن ٍب ٖتػ ػ ث احتك ػػاؾ م ػػع
الربم ػػار يل ػػمح تنظي ػػو الربم ػػار م ػػن
الشكل 8-2
ال ُت ككذا الشوائ االخرل العالقة
ا.
كالشكل  8-2يعرض كح ة فرش تنظيو الربمار من انتاج شركة Tropical Food Machinery
وتتكون ماكينة الغسيل بالفرش -:

٣ -5تموعة من فرش مصنوعة من النايلوف .
 -2نظاـ غليل رش ا١تاء ا١ت فوع جهة الربمار .
 -3كاتينة كنظاـ ادارة كنقل حركة .
 -4نظامُت للتجميع نظاـ لًتشيح ا١تاء كت كير .
 -5حوض من االستانللتيل .
 -6قادكس ٯتكن تغيَت مع ؿ مركر الربمار منه تبعا ١ت ل اتلاخ الربمار .
 -7هيكػػل كركػػائز مػػن االستانللػػتيل أك مػواد نظيفػػة غػػَت سػػامة كعػػادة االستانللػػتيل ا١تلػػتخ ـ
يكوف . 18/8 AISI 304
كالشكل  9-2يبُت ق اع توضيحى َب فرش الربمار .
حيث أن -:
ذراع ي كل لرفع أك خفو حامل الفرش تبعا ٟتجم الربمار
صن كؽ تركس يقوـ رفع كخفو حامل الفرش
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فتيل يعمل على رفع كخفو حامل الفرش
رشاشات ماء
فرش
حامل الفرش
٤تبجم ي كل
ماء من مص ر التغذية العمومى
٣تػرل عبػور ال مػػاجم كالربمػار الػىت الٖتتػػاج لتنظيفهػا ػالفرش أب تانػػك نقػل الربمػار ١تراحػػل
التالية
أب سَت صاع ٭تمل الربمار أب كح ة فصل البذر أك الكلارة
٤ترؾ صن كؽ تركس
سَت ماكينة الفرش
أب مكاف ٕتميع الرا ت
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 4-3-2وكبط تكضري الجىار الطزٖٛ

Continuous Screw Press

كيعم ػػل ه ػػذا ا١تك ػػبجم عل ػػى اس ػػتخالص
ل ػ ػ الربم ػ ػػار مربػ ػػل ال م ػ ػػاجم كذلػ ػػك نتيج ػ ػػة
لتكلػَتها ربٯتػة دكارة َب حػُت يلػمح لللػ
ا١تلتخلل من ا٠تػركج مػن مصػفا كالشػكل
51 -2يعرض مكبجم تكلَت الربمار ال ريػة
من انتاج شركة
Tropical Food Machinery

كتتكوف ا١تاكينة من _:
-5عضو دكار ي ير رٯتة ٯتكن تغيَت
الشكل 11-2
خ وتا الزيادة أك النقصاف .
 -2مصفا مزكدة ركيزة لتحمل ضغوط
تصل أب  20ار .
 -3فال٧ته أمامية لر ط الربٯتة ٔتحرؾ
االدارة
 -4رأس خلفية مزكدة فتحة صغَتة
لفحل ت فق الربمار .
٥ -5ترج يتحكم َب مع ؿ ت فق الربمار
الشكل 11-2
أب رٯتة التكلَت .
٥ -6ترج يتحكم َب خركج الربمار ا١تكلرة .
٣ -7تموعة نقل حركة ٔتغَت سرعة .
 -8نظاـ يتكوف من اس وانة للتحكم َب ضغط تشغيل الربٯتة .
 -9هيكػػل كركػػائز مػػن االستانللػػتيل أك م ػواد نظيفػػة غػػَت سػػامة كعػػادة االستانللػػتيل ا١تلػػتخ ـ
يكوف . 18/8 AISI 304
كالشػكل 55 -2يعػرض مضػخة أحاديػة  Monopumpتلػػتخ ـ لتكلػَت الربمػار ال ريػة مػن انتػػاج
شركة . Tropical Food Machinery
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 5-3-2الٍاقن رأصٜ

Vertical Conveyor

كيقوـ نقل الربمار من حوض الغليل كالفرز كفرش الغليل أب ا١ترحلة التالية َب ا٠تط .
كالشكل  52-2يعرض ناقل رأسى من انتاج شركة Tropical Food Machinery
كيتكوف هذا الناقل من -:
-5سَت مزكد عوارض ٟتمل الربمار ألعلى
-2راس ادارة مزكدة ٔتغَت سرعة ميكانيكى
 -3رأس لالرجاع اللَت كش .
 -4هيكل كركائز مػن االستانللػتيل أك مػواد
نظيفػة غػَت سػامة كعػادة االستانللػتيل ا١تلػتخ ـ
يكوف . 18/8 AISI 304
 6-3-2فاؽن

البذرStonedٚ

الشكل 12-2

( Fruit Juice Extractor
)Destonner

كهػػذ الوح ػ ة تقػػوـ ازالػػة البػػذرة عػػن الل ػ
مػػن الفواكػػه األحاديػػة البػػذرة كالػػىت ػػذرتا أكػػرب
مػػن  3 Cmمربػػل ا٠تػػوخ كا١تشػػمت كالكػػرز فيمػػا
ع ػ ا ا١تػػا٧تو ػػال رد ا١تركػػزل َب كح ػ ة نػػزع الل ػ
 Depulperحيػ ػ ي ػػتم دف ػػع الربم ػػرة ناحي ػػة زكج
م ػػن ال ػػركالت ال ػػىت تػ ػ كر َب إتاه ػػات متعاكل ػػة
الشكل 13-2
أح ٫تا من ا١ت اط كاألخرل تكػوف ملػننة كهػذ
الركالت تتأرجح حىت ٘تنػع تكلػر البػذكر كمػن ٍب
ٖتاف على مذاؽ ا١تنتج من التغَت كٯتكن تغيَت ا١تلافة ُت الركلُت تبعا ٟتجم البذرة .
كالشكل  53 -2يعرض فاصل ذرة من انتاج شركة Tropical Food Machinery
وتتكون الماكينة من -:
 -5ركؿ من اإلستانللتيل له أسناف . .
 -2ركؿ قلبه من اإلستانللتيل كمغ ى بقه من ا١ت اط ا١ترف .
٤ -3ترؾ صن كؽ ترس لإلدارة .
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 -4كاتينة لنقل اٟتركة من احملرؾ إٔب الركلُت .
٣ -5تموعة نقل حركة كإدارة .
 -6هيكػل كركػػائز مػػن االستانللػتيل أك مػواد نظيفػػة غػػَت سػامة كعػػادة االستانللػػتيل ا١تلػػتخ ـ
يكوف . 18/8 AISI 304
كالشػػكل  54-2يعػػرض ٥ت ػػط توضػػيحى لفاصػػل البػػذكر و الشػػكل أ ن ك٥ت ػػط توضػػيحى يبػػُت
كيفية نقل اٟتركة ا١تيكانيكية لعناصر فاصل البذكر .
1

7
3
10

1

7

4
3

2

2
6
4
8
9
4
5

5

الشكل 14-2

37

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

محتويات الشكل أ -:
الربمار
اس وانة من الفوالذ
اس وانة من الكاكتشوؾ ا١تضغوط
جاكوش يتحرؾ حركة ترددية
ناتج الربمار ع تكلَتها كلكن البذرة موجودة َب الربمرة

1
2
3
4
5

محتويات الشكل ب
تركس ملننة لنقل اٟتركة ُت العناصر

1,2,3,4
,5,6
7

ذراع لنقل اٟتركة
جنزير لنقل اٟتركة
جنزير لنقل اٟتركة
٤ترؾ االدارؤة الرئيلى

8
9
10

فكرة عمل الماكينة ( الشكل أ ) -:
تػ ػػأتى الربمػ ػػار مػ ػػن أعلػ ػػى كيػ ػػتم اسػ ػػتقا لها ػ ػػُت اس ػ ػ وانتُت 2,3حي ػ ػ يقػ ػػوـ كػ ػػال مػ ػػن األس ػ ػ وانة
الكاكتشوؾ  3كاٞتاكوش الًتددل  4كعوامل ضغط على الربمار كتقوـ اس وانة الفوالذ ا١تلننة  2على
هرس الربمار .
الحركة الميكانيكية لعناصر الحركة ( الشكل ب ) -:

 -5عػػن جريػػق مصػ ر اٟتركػػة كهػػو احملػػرؾ  10كٔتلػػاع ة اٞتنزيػػر  8يػػتم نقػػل اٟتركػػة أب الػػًتكس
1,2ا١ترتب ة االس وانات كيلتخ ـ الًتس  4كش اد ٞتنزير . 8
 -2يأخذ اٞتاكوش الًتددل من حركة الًتس  1ا١ترتبط ػه علػى نفػجم العمػود تػرس  6الػذل يقػوـ
نقل اٟتركة عن جريق اٞتنزير  9أب ترس  5كالذل يع ى اٟتركة أب ذراع  7 .مرتبط اٞتاكوش
ٔ7- 3-2حذ ٚفؾن المب عَ

البذرDEPULPER ( STONE PULPER) ٚ

أحيانا نتيجة لع ـ اكتماؿ نضج ٙتار الفاكهة اآلحادية البذرة يكوف جزء من ل الربمرة ملتصػق
البذرة لذا فاف هذ الوحػ ة تقػوـ نػزع اللػ عػن البػذرة فتخػرج البػذكر مػن مكػاف كاللػ مػن مكػاف
آخػػر كذلػػك عػ أف يقػػوـ فاصػػل البػػذر ػػرس الربمػػار كتكلػػَتها ألجػزاء صػػغَتة ٘تامػػا كمػػا كهػػى ٖتتػػول
على اس وانة دكارة مزكدة ب االت م اجية .
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كالش ػػكل  55 -2يع ػػرض كحػ ػ ة فص ػػل
الل عن البذرة من انتاج شركة
Tropical Food Machinery

كتتكوف ا١تاكينة من -:
 -5رٯتة لنقل ا١تنتج
 -2مصفا .
 -3عم ػػود دكار م ػػزكد ب ػ االت ٤ت ػػورة
قا لة ا١تعايرة .
الشكل 15-2
 -4رأس ادارة م ػ ػ ػ ػ ػػزكد ل ػ ػ ػ ػ ػػَت نق ػ ػ ػ ػ ػػل
ك كرات ادارة .
 -5هيكػػل كركػػائز مػػن االستانللػػتيل أك مػواد نظيفػػة غػػَت سػػامة كعػػادة االستانللػػتيل ا١تلػػتخ ـ
يكوف . 18/8 AISI 304
كالشكل  56-2يعر ض مق ع َب كح ة فصل الل عن البذرة و الشكل أ ن كمق ع جانىب
لوح ة فصل البذر و الشكل ب ن .
حيث أن -:

دخوؿ الربمار نصو مهركسه
مضارب ا١تصنوعة من الكاكتت ا١تصغوط
فرش
رٯته صغَت
مصفا
عمود دكار

1

لى
جار
ملمار ر ط
٤ترؾ كهرىب
خركج الل
خركج البذكر

7

جلبة

2
3
4
5
6

لى

39

7
8
9
10
11
12
13

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

1

8

A
9

4
A
2
13

13

6

7
3
10

8

5
12

11

A

3
5

13
4
2

16-2 الشكل

40

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

فكرة العمل -:
تأتى الربمار من أعلى ع ا١تركر على مرحلة فاصل البذكر فيتم استقبا٢تا داخل فاصل الل عن
جريق الربٯتة  4ا١تائلة زاكية  45درجة كمرببتة على عمود ا١تاكينة فتلاع على ادخاؿ الربمار ُت
ا١تضارب كا١تصاَب  ،كتقوـ ا١تضارب ا١تصنوعة من الكاكتت ا١تصغوط 2رس الربمار حي يلب
االحتكاؾ ُت الربمار كا١تضارب ا١تصنوعة من الكاكتت ا١تضغوط كا١تصاَب َب الفصل النهائى ُت
الل كالبذكر  ،كتقوـ الفرش تنظيو س ح ا١تصفا من الل لكى يتم استقباله َب خارج ا١تصاَب
كٗترج البذكر من الفتحة . 12
مالحظات -:
٬ -5ت أف يكوف ا٠تلوص ُت ا١تصفا كمضارب الكاكتت ا١تضغوط تًتاكح ما ُت  3-6مم مع
ٙتار ا٠توخ كا١تشمت .
٬ -2ت أف يكوف ا٠تلوص ُت ا١تصفا كالفرش صفرا لعمل تنظيو ملتمر للمصفا .
٬ -3ت أف تكوف ا١تصفا ذات فتحات صغَتة ج ا حي تكوف أقل كربَت من من حجم
البذكر حىت الٗترج البذكر مع الل .
 8-3-2واكٍٗ ٛتكضري الفٕاكْ
كهػػذ ا١تاكينػػة مػػزكدة ٓتفاقػػات أم ػ االت أشػػكاؿ خاصػػة قا لػػة لضػػبط ا١تلػػافات ينهػػا لق ػػع
الفاكهة كف تكلَت البذكر الرفيعػة كال البػذكر
الكب ػ ػ ػػَتة كم ػ ػ ػػن ٍب تل ػ ػ ػػهل ُب ٖتل ػ ػ ػػُت مرحل ػ ػ ػػة
استخالص الل التالية .
كالش ػػكل  57 -2يع ػػرض ماكين ػػة تكل ػػَت
الفاكهػػة مػػن انتػػاج شػػركة Tropical Food
( Hammer Mill)Triturator

Machinery

كتتكوف هذ ا١تاكينة ٦تا يلجل -:
٤ -5ترؾ كهريب متغػَت اللػرعة مػع سػيور
كجارت ككاتينة لنقل اٟتركة .
 -2عضػ ػ ػ ػ ػ ػػو دكار مػ ػ ػ ػ ػ ػػزكد ٓتفاقػ ػ ػ ػ ػ ػػات أك
جواكيت من اإلستانللتيل .

الشكل 17-2
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 -3هيك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل كرك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائز م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن اإلستانلل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتيل أك م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواد نظيف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَت س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامة .
ٚتيع العناصر مصنعة من اإلستانللتيل  18/18 AISI 304كمزكد ٔت خل ك٥ترج .
كالشكل  58-2يعرض ق اع توضيحجل َب كلارة الفاكهة و الشكل أ ن كملقط جانيب يوضح
1
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الشكل 18-2
كضع سكاكُت الق ع مع ا١تصفاة و الشكل ب ن .

حيث أن -:
دخوؿ الربمار
غ اء للبلى
سكاكُت التكلَت
عمود ال كراف
البلى
كصلة نقل حركة
٤ترؾ اإلدارة
مصفاة
خركج ناتج التكلَت
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فكرة العمل -:
 -5ت خل الربمار من أعلى كيتم استقبا٢تا ُت سكاكُت الق ع كا١تصفاة .
 -2مع ال كراف تقوـ اللكاكُت ق ع أجزاء الربمار حىت تصل أقل ما ٯتكن ْتي ٗترج من
فتحات ا١تصفاة لذلك تبقى الربمرة َب داخل الكلارة فًتة كبَتة حىت يتم التكلَت التاـ للربمرة ك ذلك
يكوف الضغط داخل الكلارة مرتفع كمن ٍب ينبغجل إحكاـ غلق وا ة الكلارة جي ا حىت ال ٭ت ث
تلر ات للربمار .
 -3كاٞت ير الذكر أف فتحات مصفاة الكلارة ينبغى أف تكوف أكرب من حجم البذكر حىت
٘تررها مع الل .
احلزارٝمالٌشميات HOT BREAK MACHINE

ٔ 9-3-2حذ ٚالتجبٗط
أثنػػاء صػػناعة عصػػَت كمركػػز ال مػػاجم قػ ٨تتػػاج لترببػػيط اك تنشػػيط االنزٯتػػات البكتَتيػػة لل مػػاجم
ا١تكلرة فاذا ًب تلخُت مهركس ال ماجم عن درجات حرارة تًتاكح ما ُت  50-65c٭تػ ث تنشػيط
٢تػػذا اإلنػػزمي فيقػػوـ االنػػزمي تحليػػل ا١تػواد البكتينيػػة ُب ال مػػاجم كمػػن ٍب ينػػتج عصػػَت ذك قػواـ مػػنخفو
اللزكجػة كعنػ تركيػز ٨تصػػل علػػى مركػز جمػػاجم تػًتاكح كميػة ا١تػواد الصػػلبة ا١تذا ػة فيػػه مػػا ػُت 36-38
 ، Brixأمػػا اذا ًب تلػػخُت مهػػركس ال مػػاجم عنػ درجػػات حػرارة تػًتاكح مػػا ػػُت  85-90c٭تػ ث
ترببػػيط النػػزمي البكتينيػػز كمػػن ٍب ٨تصػػل عصػػَت جمػػاجم ذك قػواـ عػػأب اللزكجػػة كعنػ تركيػػز ٨تصػػل علػػى
مركز جماجم تًتاكح كمية ا١تواد الصلبة ا١تذا ة فيه ما ُت  ، 28-30 Brixكلذلك ٯتكن القوؿ أف هذ
ا١تاكين ػ ػ ػػة تل ػ ػ ػػاع عل ػ ػ ػػى اٟتص ػ ػ ػػوؿ عل ػ ػ ػػى عص ػ ػ ػػَت أك صلص ػ ػ ػػلة ٝتيك ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػ ػواـ م ػ ػ ػػع تربب ػ ػ ػػيط كام ػ ػ ػػل
لالنزٯتػػات) (Polygalacturonase - Pectinesteraseكالػػىت تقػػوـ تحليػػل البكتػػُت ا١توجػػود ٔتهػػركس
ال مػػاجم كمػػن ٍب ٖتػػاف علػػى البكتػػُت دكف ٖتليػػل ٦تػػا يػػؤدل ذلػػك أب زيػػادة ٝتكػػك قػواـ ك ١تنػػع تغػػَت
لػػوف ا١تنػػتج يػػتم تلػػخُت ا١تنػػتج ا١تػػار فيهػػا واس ػ ة مبػػادؿ ح ػرارل يلػػاع علػػى الوصػػوؿ رجػػة ح ػرارة
ا١تنتج مػن درجػة حػرارة الغرفػة أب  95درجػة مئويػة َب يئػة مفرغػة ٘تامػا مػن ا٢تػواء كمػن ٍب ٘تنػع حػ كث
تغػػَت َب ا٠تػواص ال بيعيػػة مربػػل اللػػوف كالرائحػػة للمنػػتج ك٘تنػػع حػ كث أكلػ ة االضػػافة أب ذلػػك فػػاف
هذ الوح ة تكوف مصممة للعمل ألر عة أسا يع كف تنظيو كتع ى منتج خأب من البقع اللوداء
كما أف هذ ا١تاكينة تلاع على زيادة نلبة استخالص الل ع . Refinner
كالشػػكل 59 -2يعػػرض كح ػ ة تكلػػَت ح ػرارل لالنزٯتػػات مػػن انتػػاج شػػركة Tropical Food
 Machineryكتتكوف هذ ا١تاكينة من -:
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 -5مضخة أحادية الفعل  MONO –PUMPمتغَتة اللرعة كهذ ا١تضخة مزكدة ربٯتة كجهػاز
خلط .
 -2ماكينػ ػ ػ ػ ػ ػػة تكلػ ػ ػ ػ ػ ػػَت فاكهػ ػ ػ ػ ػ ػػة
موجودة َب ا٠تط . Triturator

 -3مضخة جػاردة مركزيػة لتػ كير
ا١تنتج القوة .
 -4مبػػادؿ ح ػرارل مػػزكد ٔتواسػػَت
مت اخلة من االستانللتيل .
 -5مواسَت من االستانللتيل .
 -6هيك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل كرك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائز م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن
اإلستانلل ػػتيل أك م ػػن م ػواد نظيف ػػة
غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَت س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامة .
كٚتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع العناص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر مص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنعة م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن
اإلستانللتيل . 18/18 AISI 304
 -7مضػ ػ ػ ػ ػ ػػخة أحاديػ ػ ػ ػ ػ ػػة الفعػ ػ ػ ػ ػ ػػل
 MONO –PUMPمتغػَتة اللػرعة مػن
اج ػ ػػل اخ ػ ػ ػراج ا١تن ػ ػػتج للمراح ػ ػػل التالي ػ ػػة
ا٠تط .لوحة ٖتكػم مػع نظػاـ ٖتكػم َب
درجػ ػػات اٟت ػ ػرارة كسػ ػػرعة ٤تركػ ػػات ادارة
ا١تضخات .

الشكل 19-2

10-3-2الكضز البارد لمفاكّٛ
باملباده احلزا ٙاألٌبٕب٘
))Tubular Heat Exchangers

الشكل 21-2

Cold-Break

كي ل ػػق عل ػػجل ه ػػذ الوح ػ ة ُب ا١تص ػػانع أحيان ػػا  PREHEATERكه ػػذ الوح ػ ة تق ػػوـ تل ػػخُت
ا١تهػػركس مػػن درجػػة ح ػرارة الغرفػػة أب  65-70cكيصػػل أحيانػػا َب عػػو ال ػرازات أب 110cمػػع غيػػاب
ا٢تواء و َب كجود يئة مفرغة من ا٢تػواء ن كهػذ ا١ترحلػة تلػاع علػى سػهولة اسػتبعاد القشػرة َب مرحلػة
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الًتشػيح التاليػة مػع احػ اث ترببػيط لالنزٯتػات ١تنػع تغػَت لػوف ا١تنػتج أب اللػوف األسػود كتلػتخ ـ هػذ
ا١تاكينة مبادؿ حرارل انبوىب يلتخ ـ مبػ أ التلػخُت الغػَت مباشػر ا١تػاء اللػاخن أك ٓتػار ا١تػاء .كتػزكد
هذ الوح ة نظاـ ٖتكم َب درجػة اٟتػرارة  PIDو كهػو نظػاـ ٖتكػم إلكػًتكت نكذلػك علػى صػمامات
الػػتحكم َب ت ػ فق البخػػار أك ا١تػػاء اللػػاخن ا١تلػػتخ ـ َب التلػػخُت كالشػػكل  21 -2يعػػرض مبػػادؿ
حرارم أنبويب و  Preheaterن من انتاج شركة Tropical Food Machinery
كتصنع هذ ا١تاكينة من ا١تواسَت ا١تصنعة من اإلستانللتيل . 18/18 AISI 304
ٔ 11-3-2حذات فؾن البذٔر الٍاعىٔ ٛالكغٕر بالطزد املزكش( ٝاملؾايف)
Tomato Centrifugal Turbo Separators

كي لػػق علػػجل هػػذ الوح ػ ة ُب ا١تصػػانع أحيانػػا ا١تصػػاُب كهػػذ الوح ػ ة تقػػوـ فصػػل البػػذكر الرفيعػػة
كالقشور كأعنقة الربمار من ا١تهركس كهى تتكوف من اس وانة شبكية ي كر اخلها عضو دكار مؤلو
مػػن ٣تموعػػة مػػن الب ػ االت الربا تػػة كهػػذ الب ػ االت تقػػوـ ػ فع ا١تهػػركس أب هػػذ األس ػ وانة الشػػبكية
فيخػػرج العصػػَت للخػػارج كيتبقػػى ا١ت ػواد الصػػلبة داخػػل األس ػ وانة الشػػبكية كتلػػتخ ـ عػػادة أكربػػر مػػن
مصفاة على سبيل ا١ترباؿ َب خ وط  Bertozziتلتخ ـ ثالث مصاَب كما يلى  1.2 -:مم 0.8 ،مم
0.5 ،مػم كَب خ ػػوط  Manziniيلػتخ ـ مصػػفتُت 2مػم 0.5 ،مػػم كهكػذا فعنػ صػناعة لػ اٞتوافػػة
يتم فصل البذكر الرفيعة ككذلك االجلاـ اٟتجرية
كالشوائ األخرل َب هذ ا١تصاَب .
كالشػ ػ ػ ػػكل  25 -2يعػ ػ ػ ػػرض كح ػ ػ ػ ػ ة فصػ ػ ػ ػػل
البػػذكر الناعمػػة كالقشػػر ػػال رد ا١تركػػزل مػػن انتػػاج
شركة Tropical Food Machinery
كتتكوف هذ ا١تاكينة من -:
 -5اس ػ ػ وانة مص ػ ػػنوعة م ػ ػػن مص ػ ػػفاة م ػ ػػن
الشكل 21-2
االستانللتيل ٔتقاسات 0.5-0.8-1.2 Mm
 -2عض ػ ػػو دكار م ػ ػػزكد علي ػ ػػه خفاق ػ ػػات أل
لالت ٤تورية ثا تة أك قا لة لضبط زكاياها .
٣ -3تموعة االدارة كنقل اٟتركة
 -4هيكػػل كركػػائز مػػن االستانللػػتيل أك مػواد نظيفػػة غػػَت سػػامة كعػػادة االستانللػػتيل ا١تلػػتخ ـ
يكوف . 18/8 AISI 304
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كاٞتػ ير الػذكر أنػه توجػ أنػواع مػن هػذ ا١تاكينػات تكػوف رأسػية كمػا الشػكل  55-2مػن انتػاج
شركة Tropical Food Machinery
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الشكل 22-2

13

14

كالشكل  22-2يبُت ٥ت ط توضيحى يبُت أجزاء ع د  2كح ة فصل ذكر ال رد ا١تركزل
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حيث أن -:
دخوؿ العصَت ا١ت لوب فصل البذكر منه
مصفا ق رها ثقو ا  2مم مرببته على حامل كركائز من االستانللتيل
مضارب
حامل ا١تضارب ال كار
ناتج العصَت ا١ترشح
ملار خركج البذكر
كصله ثا ته
عمود نقل اٟتركة من احملرؾ أب كح ة فصل البذكر
٤ترؾ كهرىب
ملار دخوؿ العصَت داخل قميل كح ة فصل البذكر
خركج العصَت ع فصل البذكر منه من الوح ة الربانية
خركج البذكر من الوح ة الربانية
رٯتة نقل البذكر
٥ترج البذكر أب مكاف ٕتميع ا١تخلفات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

نظرية التشغيل -:

ي خل عصَت مهركس الفاكهة ا١ت لوب تصفيته من البذكر الصغَتة من الفتحة  1فيتعرض ا١تنتج
أب قوة دفع ش ي ة من ا١تضارب ال كارة ٕ 4تا ا١تصفا  2فيمر العصَت ا٠تأب من البذكر ليخرج من
ا٢تو ر  10كٯترر هو اآلخر أب الوح ة الربانية ليعاد تصفيه فيخرج العصَت الرائق من ا٢تو ر  11أما
البذكر ا٠تارجة من الفتحة  12للوح ة األكٔب ٘ترر لتخرج مع مربيلتها من الفتحة  12للوح ة الربانية
.لتنقل واس ة الربٯتة  13لتخرج من
الفتحة  14أب مكاف ٕتميع
ا١تخلفات.
ٔ12-3-2حذٌ ٚشع االكضجني
Deaereator

عن ػ اٟتاجػػة للتعبئػػة ا١تباشػػرة لبوريػػه
الفاكه ػ ػػة يك ػ ػػوف م ػ ػػن الضػ ػ ػركرة ا ق ػ ػػاء
الشكل 23-2
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البوريػػه ١ت ػ ة قصػػَتة َب تانػػك نػػزع ه ػواء كمػػن ٍب نتجن ػ األكل ػ ة ٔتجػػرد خػػركج ا١تنػػتج مػػن ٣تموع ػػة
 ، REFINNIGكالشػكل  23 -2يعػرض كحػ ة نػػزع األكلػجُت مػن انتػاج شػػركة Tropical Food
 Machineryكهػػى مػػزكدة تانػػك لػػه قاع ػ ة ٥تركجيػػة لتوزيػػع ا١تنػػتج ذات اللزكجػػة العاليػػة اخلػػه كهػػو
مػػزكد زجاجػػة يػػاف ١تتا عػػة ملػػتول ا١تنػػتج داخػػل التانػػك ك٣تػػجم ملػػتول ١تتا عػػة ملػػتول ا١تنػػتج داخػػل
التانػػك نظػػاـ الػػتحكم كرشاشػػت المكانيػػة غلػػيل التانػػك أثنػػاء دكرات التشػ يو ككػػذلك أثنػػاء دكرة
الغلػيل ػاٟتمو كيصػنع التانػك مػن االسناللػتيل  AISI 316م لػجل لػ ح المػع مػن GR 2B Or
 GR 320كاٞت ػ ير الػػذكر أف هػػذا التانػػك ٯتكػػن تزكي ػ ٓتػػالط لتقلي ػ ا١تنػػتج اخلػػه  ،ككػػذا نظػػاـ
ٖتكػػم يػػتحكم ُب ملػػتول ا١تنػػتج ػ اخل التانػػك  ،ككػػذا قمػػيل أك ملػػو تلػػخُت البخػػار  ،كأيضػػا
صماـ من أجل الغليل ُب ا١توقع  ، CIPككذا مضخة تفريغ مع تانك لتربي ا١تضخة ٔتػاء قػادـ مػن
شيلر التربي كتصنع كل هذ العناصر من اإلستانللتيل 18/18 AISI 304
كاٞت ير الذكر أنه َب حالة ا١تنتجػات ذات اللزكجػة ا١تنخفضػة ينصػح اسػتخ اـ تانكػات قاعػ ة
عادية .
Concentration Of Fruit Juices

ك وجه عاـ فإنه يوج ثالث جرؽ لًتكيز العصائر كسوؼ نتناك٢تا التفصيل َب الباب اللادس
كهجل -:
 -5الًتكيز التجمي .Freeze-Concentration
 -2الًتكيز التبخَت .Concentration By Evaporation
 -3الًتكيز األٝتوزية العكلية .Concentration By Reverse Osmosis
األسجم اليت تعتم عليها جرؽ الًتكيز ا١تختلفة تنحصر ُب :
 -5نزع ا١تاء من العصَت اختياريا
ْ Selective Separation Of Waterتي
يتم التخلل من ا١تاء فقط ك قاء ٚتيع
مكونات العصَت ا١تركز.
 -2أف يكوف تعرض العصَت ل رجات
حرارة منخفضة ق ر اإلمكاف ك١ت ة قصَتة
أثناء الًتكيز ْتي يتحقق أقل تأثَت للحرارة
على صفات ا١تركز الناتج.
الشكل 24-2
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كسوؼ نتناكؿ إف شاء اهلل ُب هذ الفقرة نبذة صغَتة عن تركيز العصائر التبخَت
 ، Concentration Of Fruit Juices By Evaporationفيوج أنواع متع دة من ا١تبخرات سيخصل
٢تا الباب الربال كلكن على كل حاؿ فاف ا١تبخرات تقوـ تبخَت ٓتار ا١تاء من العصَت لًتكيز فيزداد
٤تتول ا١تواد الصلبة ا١توجودة َب ا١تنتج كيزداد الًتكيز ا١تقاس الربكجم  ،كا١تبخرات يبٌت عملها امرار
العصَت ا١ت لوب تبخَت ٓتار ا١تاء منه داخل مواسَت رفيعه ٭تي ها ٓتار ا١تاء فًتتفع درجة حرارته كيتبخر
ا١تاء منه كيزداد ضغط العصَت فين فع لرعة خارجا من هذ ا١تواسَت .
كاٞتػ ير الػػذكر أف ا١تبخػرات عػػادة تصػػنع مػػن عػ ة مراحػػل لتقليػػل اسػػتهالؾ ال اقػػة كهػػذا سػػوؼ
نتناكله التفصيل فيما ع كتصنع ا١تبخرات مػن اإلستانللػتيل  18/18 AISI 304كالشػكل 24-2
يعػرض صػورة ١تبخػر ربالثػة مراحػل مػن النػوع الػ فعجل مػن إنتػاج شػركة Rossi & Catelliكيلػتخ ـ ُب
تركيز الفواكه الغَت حلاسة للحػرارة ككػذلك ال مػاجم حيػ ٯتػر العصػَت داخػل ٣تموعػة مواسػَت رفيعػة
علػػى شػػكل جبقػػات رقيقػػة يصػػل ٝتكهػػا  2-3 Mmكاٞتػ ير الػػذكر أف درجػػة حػرارة العصػػَت ا١تالمػػجم
ٞت ػ راف ا١تواس ػػَت تك ػػوف عالي ػػة َب ح ػػُت أف درج ػػة ح ػرارة ُب الوس ػػط تك ػػوف كم ػػا ه ػػجل كه ػػذا ه ػػو مب ػ أ
مبخػرات فينػوس  Venus Evaporatorsكيوضػع ا١تبػادؿ اٟتػرارم ُب كضػع رأسػجل فيخػرج العصػَت ا١تركػز
جزئيا من ا١تبادؿ اٟترارم إٔب غرفة التم د مباشػرة ْتيػ فػرؽ درجػات ٟتػرارة ػُت ا١تنػتج كالبيئػة احملي ػة
ُب غرفة التم د ال تزيػ عػن  2°C,كٯتكػن أف تعمػل هػذ ا١تبخػرات عػ ة أسػا يع ملػتمرة ػ كف توقػو
كما أف ال اقة اإلنتاجية ٢تذ ا١تبخرات تصل إٔب 12,000 T/Day
كعادة تلتخ ـ مبخرات الفيلم اللاقط َب تركيز الفواكه اٟتلاسة للحرارة كَب مبخرات الفيلم
اللاقط فإف العصَت ا١تراد تركيز يلقط على األس ح اللاخنة ا١تبخرات على هيئة فيلم أك جبقة
رفيعة كنتيجة لذلك فإف ٤تتول العصَت ككق قائه ُب ا١تبخر  Residence Timeيكوف عن أقل
ملتول ٢تا .كيرجع ا٩تفاض كق البقاء اجملفو إٔب اللرعة العالية اليت يلقط ا العصَت على
األس ح اللاخنة  ،ككلما كان كمية العصَت ا١تبخر قليلة كلما قل كق قائها ُب ا١تبخر.
كتتم عملية الًتكيز ُب هذ ا١تبخرات لرياف العصَت خالؿ مراحل متعاقبة من كح ات التبخَت
ي لق عليها  Evaporation Effectsفإذا كاف ا١تبخر يتكوف من كح تُت للتبخَت ي لق عليه Double
 Effectsكإذا كاف يتكوف من ثالث كح ات يلمى  Triple Effectكمن  6كح ات يلمى Six-
 .Effectكيعتم جودة ا١تركز الناتج على كق قاء العصَت  Residence Timeخالؿ كل مرحلة ،
من ناحية أخرل فإف صغر الوق يكوف له أ٫تية من الناحية البكًتيولوجية.
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كاٞت ير الذكر أنه ُب مبخرات الفيلم اللاقط فإنه نظران لصغر الػ  Residence Timeكالفرؽ
الضئيل ُب درجة اٟترارة ُت ٓتار التلخُت كدرجة غلياف العصَت فمن ا١تمكن رفع درجة حرارة التبخَت
وعادة ُت  40O Cك 100 O Cن كيعزك ذلك إٔب أف ت هور صفات العصَت اٟترارة ال يعتم على
ارتفاع درجة حرارة التبخَت ل على جوؿ فًتة قاء العصَت على درجة اٟترارة ا١ترتفعة .كيعترب هذا
العامل على درجة عالية من األ٫تية ألنه عن استخ اـ درجة حرارة عالية ُب التبخَت فإنه يلتخ ـ
ملتويات تفريغ أقل كينعكجم ذلك التإب على أنه ٯتكن استخ اـ كح ات تبخَت أرخل كأصغر
حجما  ،عالكة على ذلك فإف استخ اـ درجات حرارة عالية يلمح التشغيل الكوء للمبخرات
ا١تتع دة ا١تراحل  Multiple- Effectمع تقليل استهالؾ البخار كتقليل االحتياجات من ماء التربي
إٔب ح كبَت.
كاٞت ير الذكر أف عصائر كل الفاكهة ال ازجة تتميز احتوائها على مركبات الرائحة ال يارة
 Volatile Aroma Compoundsكاليت تكل العصائر الرائحة اٞتذا ة كا١تميزة للفاكهة ال ازجة.
خالؿ عملية الًتكيز تفق عو هذ ا١تركبات ا٢تامة ٦تا يؤثر تأثَتان الغا على نكهة العصَت ا١تلًتجع
 Reconstituted Juiceكهذا الفق ال ٯتكن تفاديه حىت مع استخ اـ أكربر ال رؽ اعت االن ،كما أف
خالؿ التخزين ال ٯتكن ٕتن ح كث فق التخمر ٢ Fermentation Lossesتذ ا١تركبات .كلكن
إذا ما ًب استخالص مركبات الرائحة ال يارة من العصَت قبل أك أثناء الًتكيز كخزن ُب مكاف ارد
يصبح فرصة ح كث ت هور ١تركبات الرائحة ضئيلة كٯتكن ٗتزين مركز مركبات الرائحة ثا لفًتة
جويلة .كعن إضافة مركبات الرائحة إٔب العصَت ا١تلًتجع فإنه يكتل مرة أخرل الرائحة ا١تميزة.
كالستعادة الرائحة من العصَت أثناء التبخَت فمن الضركرم أف تت اير غالبية ا١تركبات ا٢تامة مع
البخار ،كتعتم كمية البخار اليت تتصاع ُب ا١تبخر على نوع العصَت كعلى يركؼ التشغيل .كعادة
ما تًتاكح كمية البخار ما ُت  45% – 10من كزف العصَت قبل دخوله إٔب ا١تبخر.
مركز مركبات الرائحة الناتج ع التكربيو يكوف على هيئة سائل رائق كتًتاكح كميته ُت - 0.5
 2%من كمية العصَت ال ازج .كعادة فإف لًت مركز الرائحة ينتج من كح ة استعادة الرائحة Aroma
 Recovery Plantمن  250 - 50لًت عصَت جازج كُب هذ اٟتالة ي لق على مركز الرائحة  50ضعو
إٔب  250ضعو فعصَت التفاح كالكمربرل  ،على سبيل ا١ترباؿ  ،يكوف مركز الرائحة ٢تا عادة 100
ضعو إٔب  200ضعو  ،كعصَت العن  100ضعو.
يوج الع ي من جرؽ استعادة الرائحة كأح ال رؽ هجل التق َت كالتكرير Distillation /
 Rectificationكاليت تشمل مبخر أكٕب  Pre- Evaporatorمن نوع مبخرات الفيلم اللاقط Falling
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 Film Evaporatorكهو يقوـ إخراج البخار اٟتامل ١تركبات الرائحة ٍب عمود التجزئة والتق َتن
 Fractionating Columnكهو يعمل على فصل هذا البخار إٔب مركز الرائحة كإٔب ماء خإب من
الرائحة كيتم ذلك واس ة نظاـ التق َت ذك اللرياف العكلجل ففجل اٞتزء العلوم من العمود يتجمع
مركبات الرائحة ا١تنخفضة ُب درجة الغلياف كُب أسفل العمود يتجمع مركبات الرائحة ا١ترتفعة ُب درجة
الغلياف ،أما ا١تاء فيخرج من فتحة خاصة ُب قاع العمود  ،كتبعان لنوع العصَت فإف كح ة استعادة
الرائحة ق تعمل على الضغط اٞتوم العادم  Atmospheric Pressureأك ٖت تفريغ Under
 ، Vacuumفعن استخ اـ درجة حرارة تقًتب من الغلياف فلن يكوف هناؾ ت هور للعصَت فعل
اٟترارة حي أنه يلتخ ـ مبخرات الفيلم اللاقط فيتعرض العصَت ل رجة حرارة عالية لوق قصَت ،
عالكة على ذلك يعترب العصَت مبلًت كغَت معرض للتغَتات اإلنزٯتية .ينما ُب حالة العصائر ذات
اٞتودة العالية مربل عصَت الفراكلة يتم العمل ٖت تفريغ نظران للحلاسية العالية ١تركبات الرائحة  ،إال
أف كمية مركز الرائحة الناتج ٖت تفريغ يكوف أقل كيرجع ذلك إٔب ا٩تفاض درجة الغلياف ك التإب
فإف عو مركبات الرائحة ال تتبخر.
Tubular Pasteurizer For Product With
Pieces

تلمح

تصنع هذ ا١تاكينات من نظاـ خاص للمواسَت ٔتعٌت أر عة مواسَت مت اخلة ْتي
إح اث تبادؿ حرارم على الل ح
ال اخلجل كا٠تارججل للمنتج .كعادة
يتحرؾ ا١تنتج داخل هذ ا١تواسَت فعل
الضغط ا١توج كتتلخل عملية
البلًتة ُب تلخُت ا١تنتج ل رجة حرارة
عالية ٍب إ قاء هذ اٟترارة ١ت ة زمنية
معينة ٍب ع ذلك خفو درجة حرارة
ا١تنتج كعادة تصمم هذ ا١تاكينات
الشكل 25-2
عمل حواجز حرارية من ٓتار ا١تاء ١تنع
دخوؿ البكًتيا مرة أخرل إٔب ا١تنتج ا١تربد و تعقيم ا١تنتج ن  Aseptic Of Productsكتعمل هذ
ا١تاكينات نظاـ ٖتكم كامل استخ اـ أجهزة التحكم ا١تربمج  Plcكاٞت ير الذكر أف هذ ا١تاكينات
تكوف َب العادة قادرة للتعامل مع منتجات ذات لزكجة عالية مربل مركز ال ماجم ا١تزدكج ا٠تارج من
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كح ة الترببيط اٟترارية نتيجة ١تقاكمة مواسَتها لضغوط تصل إٔب  . 130 Barكالشكل  25 -2يعرض
ماكينة لًتة كتعقيم ٔتواسَت من انتاج شركة Tropical Food
كتتكوف هذ ا١تاكينة من -:
 -5قلم التعقيم كذلك عن أماكن االنتقاؿ من حيز ٟتيز مع كجود نظاـ لت كير ا١تاء
اللاخن.
 -2قلم إل قاء درجة حرارة ا١تنتج لفًتة معينة .
 -3قلم التربي مع كجود نظاـ للتعقيم عن م اخل هذا القلم .
 -4هيكل كمواسَت من اإلستانللتيل . 18/18 AISI 304
٣ -5تموعة ٖتضَت ا١تاء اللاخن كمضخات جاردة مركزية الستعادة ا١تتكاثفات .
 -6تانك اس وات راسجل .
 -7مضخة مكبلية يصل ضغط ا٠ترج منها إٔب  150 Barكهى مزكدة ٔتضخة أحادية Feed
 Mono Pumpمزكدة نظاـ لتغيَت سرعتها .
 -8كح ة الغليل َب ا١توقع ). CIP ( Clean in place
 -9مكربو لتربي ٓتار ا١تنتج ا٠تارج من ا١ترحلة األخَتة كتكربيفه .
 -51منظومة تفريغ كذلك من أجل تلخُت ا١تنتج ٖت ضغط تفريغ  ،األمر الذم يقلل نن
درجة غلياف ا١تنتج كمن ٍب ال تتغَت مواصفات ا١تنتج ال بيعية كاللوف كال عم كالرائحة
 -51لوحة ٖتكم تعمل كومبيوتر ككذلك تلتخ ـ جهاز ٖتكم مربمج َب التحكم مع نظاـ
ٖتكم الكًتكنيوماتيكى أل تعمل ا٢تواء ا١تضغوط  ،كٚتيع أجزاء ا١تاكينة مصنوعة من اإلستانللتيل
 18/18 AISI 304أك مواد غَت سامة .
Aseptic Fillers

تقوـ هذ ا١تاكينات تعبئة أكياس معقمة ا١تنتج من  3 -1,000 Litersكهى تلتخ ـ َب تعبئة
العصَت كالبوريه كا١تركزات ّتميع الًتكيزات سواء لل ماجم أك الفواكه ا١تختلفة .
كتلتخ ـ هذ ا١تاكينات لتعبئة ا١تنتج َب راميل مع نية اك عبوات كرتونية كَب حالة التعبئة َب
الرباميل يتم التعبئة َب أكياس معقمة .
كاٞت ير الذكر أف هذ ا١تاكينات تلاع على زيادة عمر التخزين َب درجة اٟترارة احملي ة سنتاف
من تاريا التعبئة كهذ من ا١تيزات الىت نتحصل عليها استخ اـ هذ ا١تاكينات  .كالشكل 26 -2
يعرض ماكينة تعبئة كتعقيم من انتاج شركة  Tropical Food Machineryكالشكل  27 -2يعرض
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ماكينة تعبئة كتعقيم كهى تلتخ ـ َب أكياس معقمة َب تعبئة كرتوف ككذا أكياس معقمة َب راميل
من انتاج شركة . Tropical Food Machinery

الشكل 26-2

الشكل 27-2

يتكوف هذا اٞتهاز من ركؿ من ال رافيل كل درفيل ي كر َب إتا عكجم اجملاكر له كهذا ال رافيل
مزكدة ل ح ٤تب كعن مركر ٙترات الربتفاؿ أك الليموف فوقها ٭ت ث خ ش ٢تذ الربمرات كازالة
ال بقة الرقيقة ٢تا كالىت يتعلق ا الزي كَب النفجم يتم تعرض ا١تبشور ل ش ماء ٭تمل الزي كا١تاء أب
جهاز فصل الزي عن ا١تاء .أما الربمرات فتنقل عرب فرش غليل ٍب ناقل رأسى ١تاكينة استخالص
العصَت من الربمار .

الشكل 28-2
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من انتاج شركة

كالشكل  28-5يعرض صورة ١تاكينة استخالص زي
 INDELICATOاالي الية .
كالشكل  29-5يبُت يبُت كيفية تنظيم ت فق الربمار على الركالت ع حجزها داخل هو ر
٣تمع ٍب لضبط ت فق الربمار على الركالت ريقة منتظمة الشكل أ  ،كالشكل ب يبُت كيفية تلليط
دش ماء أب ناتج البشر لتجميع القشرالزي كا١تاء معا كامرار٫تا أب ماكينة فصل الزي
عن ا١تاء .

أ

الشكل 29-1

FRATELLI

ب

كالشكل  31-5يوضح فكرة مبل ة عن عمل فاصل الزي .

حيث أن :

دش ماء
2
ٙتار الربتقاؿ
3
درفيل تقشَت على شكل مصفا س حها ا٠تارجى حاد على شكل مبشرةي كر َب إتا
4
درفيل تقشَت على شكل مصفا س حها ا٠تارجى حاد ي كر َب إتا
5
ناتج التقشَت كماء ال ش
6
خركج ناتج التقشَت كماء ال ش
كفيما يلى ا١تواصفات الفنية ١تاكينات استخالص الزي .
يصنع ٚتيع األجزاء ا١تالملة للربمار من االستانللتيل  304كتًتاكح سعتها ما ُت 8-20جن رتقاؿ َب
اللاعة َب حُت تًتاكح سعتها ما ُت  4-10جن ليموف َب اللاعة  ،كيلتخ ـ فيها ٜتلة ٤تركات
كهر ية
1
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الشكل 31-1
ماكينة استخالص لب الليمون أو البرتقال
كتقوـ هذ ا١تاكينة استخالص عصَت الربتقاؿ أك الليموف و ا١تواّب ن من الربمرة كهى تتكوف درفيلُت
ينهما سكينة ق ع رأية ككال٫تا ي كر َب إتا معاكلجل لخآخر كيوج ينهما سكينة أفقية تقوـ
ق ع الربمرة نصفُت كمن ٍب ٯتر كل منهما ليحتك ُت ال رفيل ا١تواجه كشبكه مع نية من
االستانللتنيل فيح ث العصر نتيجة ل ؾ نصو الربمرة ُت ال رفيل كالشبكه ا١تقا له ك ع ذلك
يتوجه القشر الناتج من عملية العصر ليخرج من جانىب ا١تاكينة َب حُت ٯترر العصَت عَت شبكة أب
تانك اسفل ا١تاكينة .
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الشكل 31-2
كالشكل 35-2يبُت ٥ت ط توضيحجل ٢تذ ا١تاكينة .
حيث أن :

دخوؿ ٙتار ا١تنتج على ماكينة استخالص العصَت
سكينة ق ع رأسية
درفيل له يقوـ عك الربمرة كاستخالص العصَت كي كر ُب إتا
درفيل له يقوـ عك الربمرة كاستخالص العصَت كي كر ُب االٕتا ا١تعاكجم
مصرؼ قشر ا١تنتج الناتج عن عملية العصر
مصرؼ قشر ا١تنتج الناتج عن عملية العصر
ناتج العصَت
خركج العصَت من ا١تاكينة
كالشكل  32-5يعرض صورة ٢تذ ا١تاكينة كصورة للقشر ا٠تارج منها .
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الشكل 32-2
كالشكل 33-2يبُت صورة ماكينة الكبجم ا١تتع د اليت تقوـ كبجم فضالت الربتقاؿ كالل
الستخالص قايا العصَت .

الشكل 33-2
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أ

ب
الشكل 34-2

كالشكل 34-2عرض صورة ناقل رأسجل كصورة لنواقل الربٯتة .
كالشكل  35-2صورة مضخة جاردة مركزية كصورة ١تضخة أحادية تلتخ ـ لضا ا١تنتجات
ذات الربكجم كاللزكجة عالية .

ب

أ

-1

34

الشكل 35-2

58

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

كالشكل  36-2يعرض أنواع ٥تتلفة من الصمامات ا١تلتخ مة َب مصانع ا١تركزات كالعصائر
كا١تشرك ات .

حيث أن -:

صماـ ي كل ذراع تشغيل ي كية
صماـ ي كل ٔتقبو كالىب ٯتكن فكه كر ه كيتميز لهولة التحكم َب كضع
تشغيل الصماـ على الزاكية ا١ت لو ة قة
صماـ ٖتكم َب الت فق يعمل اشارة ضغط هواء قادمة من ٤توؿ تيار أب ضغط
علما أف ضغط التشغيل يًتاكح ما ُت 6-10psi
صماـ ٖتكم يعمل عنم الضغوط العالية كهو مزكد اس وانة هوائية ثنائية الفعل
كمزكد أيضا ٔتفاتيح تقار ية تع ى اشارة عن الفتح الكامل كاأخرل تع ى اشارة
عن الغلق الكامل
صماـ ٖتكم كهو مزكد اس وانة هوائية أحادية الفعل كمزكد أيضا ٔتفاتيح تقار ية
عن اٟتاجة تع ى اشارة عن الفتح الكامل كاأخرل تع ى اشارة عن الغلق
الكامل
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األكسط العلول
األيلر العلول
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36-2 الشكل
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كالشكل  37-5يعرض صورتُت ٥تتلفتُت للمحركات العاملة صن كؽ تركس لتغيَت اللرعة علما أف
منها أنواع تعمل لرعة ثا تة كأنواع ٯتكن تغَت سعتها َب ح كد معينة استخ اـ مقبو ي كل دكار
ٯتكن واس ته تغيَت نلبة التحويل َب اللرعة لصن كؽ الًتكس كاٞت ير الذكر أنه عن اٟتاجة
للتحكم َب سرعة احملركات تبعا لقيمة درجات اٟترارة أك الربيكجم أك ملتول ا١تنتج َب التانكات
يلتخ ـ َب ذلك أنظمة التحكم ا١تربمج استخ اـ ٣تلات تنايرية كرقمية للحرارة أك الربيكجم أك
ا١تلتول .

الشكل 37-2
كالشكل  38-2يعرض ع ة صور
١تغَتات اللرعة ا١تلتخ مة َب مصانع
ا١تركزات كالعصائر كا١تركزات من صناعة
شركة . Vacon

الشكل 38-1
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الشكل  39-2يبُت ٥ت ط توصيل مضخات تفريغ ا٢تواء .

حيث أن -:
أب ا١تكربو
٤تبجم ي كل عن اية خط اللح ١تضخات تفريغ ا٢تواء
ع اد ضغط تفريغ لقياس ضغط التفريغ عن م خل كل مضخة
فلًت لًتشيح دخل مضخة تفريغ ٢تواء
مضخة تفريغ كتتكوف من عضو دكار ال مركزم مع العضو الربا
٥ترج مضخة تفريغ
تانك تربي مضخة تفريغ
مبادؿ حرارم لتربي ميا التانك ٔتاء الشيلر
٤تبجم ي كم لتربي مضخة تفريغ من ماء التانك
٤تبجم تصريو ٤تتوياف التانك
التغذية من مص ر ا١تيا العمومجل
٤تبجم تغذية ا١تيا العمومجل إٔب منظومة التفريغ
٤تبجم الصيانة
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الشكل 39-2
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كالشكل 41-5يبُت نظرية عمل مضخة
التفريغ شركة . ROBUSCHI
نظرية عمل مضخة التفريغ

تتكوف ا١تضخة من العنصر األس وات
كي كر اخله العضو ال كار 2دكراف المركزية ،
فيقوـ العضو ال كار إزاحة ا١تاء ا١توجود
اخل ا١تضخة و سائل ا٠ت مة ن كنتيجة
لقول جرد مركزية إٔب اٟتلقات  ، 3فيلح
الغاز من فتحة ال خوؿ  4كيتم ضغ ه العضو
 5كخركجه من فتحة ا٠تركج للمضخة .
1

جرد

سح

ضغط

الشكل 41-2

COOLING TOWERS

يبٍت فكرة عمل أ راج التربي علجل اللماح للماء ال اف التبخر فيتخلل من اٟترارة الكامنة عن
التبخر كمن ٍب يربد .
حي يتم ضا ا١تاء ال اف واس ة مضخة فيخرج ا١تاء ال اف من مناف علجل شكل نوافَت
كحي أف ا١تاء ال اف أصبح علجل هيئة ذرات صغَتة تتلاقط علجل ج راف رج التربي األمر الذم
٬تعل فرصة تبخر هذ الذرات عالية نتيجة لزيادة ا١تلاحة ا١تتعرضة للهواء كتنخفو درجة حرارة ا١تاء
ا١تتجمع أسفل رج التربي ْتوإب  3 : 6 Ocعن درجة اٟترارة الرجبة للهواء احمليط كعادة ٖتتاج أ راج
التربي لتعويو ا١تاء ا١تتناقل .
نتيجة للتبخر اٟتادث كالناتج عن الرياح ا٢توائية اليت تتعرض ٢تا الذرات ا١تتلاق ة ككذلك نتيجة
للنقل الناتج عن تصريو جزء من ماء الربج للح من ارتفاع نلبة ا١تلوحة ُب ماء التربي كالذم
يًتاكح ٔتع ؿ  10 : 20 %من مع ؿ ت فق ا١تاء كهذا أيضان ٯتربل تكلفة عالية خصوصان إذا كاف سعر
ماء التربي عاليان  .كالشكل و  45 -2ن يعرض ق اع مبلط لربج تربي .

حيث أن  :ـ
ا٢تواء ا٠تارج من أك ال اخل إٕب الربج
مركحة تربي
٤ت دات
رشاشات ماء

1
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صماـ ي كم
مضخة ت كير ا١تاء
صماـ ي كم للمل اللريع
صماـ عوامجل لتعويو الفق ُب ا١تاء
حشو
مرشح كمصفاة للماء
من مص ر ا١تاء العمومجل
ق رات ا١تاء ا١تتلاق ة
ا١تاء الزائ
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الشكل 41-2
كالشكل و -2ػ  42ن يعرض ٪توذج لربج تربي ملتخ ـ َب أح مصانع العصائر كا١تركزات
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الشكل 42-2
CHILLER

يلتخ ـ الشيلر َب مصانع ا١تركزات كالعصائر كا١تشرك ات ألغراض التربي ا١تختلفة ك تنقلم
مربلجات ا١تاء تبعان لنظرية عملها إٔب  :ػ
5ػ مربلجات ماء عاملة االمتصاص تعمل اآلمونيا كلن نتناك٢تا ُب هذا الكتاب .
2ػ مربلجات ماء عاملة كرات تربي ميكانيكية كتنقلم هجل األخرل تبعان لنوع الضاغط ا١تلتخ ـ
إٔب  :ػ
أػ مربلجات ماء تعمل ضاغط جارد مركزم و مفتوح أك شبه مقفل ن .
ب ػ مربلجات ماء تعمل ضاغط حلزكت دكار .
ج ػ مربلجات ماء تعمل ضاغط ترددم و شبه مقفل أك مفتوح ن .
كٯتكن تقليم مربلجات ا١تاء العاملة كرات تربي ا١تيكانيكية تبعان لنوعية كسيط التربي إٔب :
أػ مربلجات ماء تربد ا٢تواء .
ب ػ مربلجات ماء تربد ا١تاء .
ك الشكل  43-5يعرض ٪توذج مبلط ل كرة التربي ١تربلج يعمل كتُت تربي منفصلتُت تربي
ا٢تػ ػ ػواء .
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.
ِفزبػ رذفك

ِفزبػ رذفك

ِجخز

خزٚط اٌّبء اٌّضٍظ

دخٛي اٌّبء
سعبعخ ث١بْ
ؿّبَ رّذد ؽزارٜ

ِغفف
لبهغ كغن ػبٌٝ

سعبعخ ث١بْ
ِغفف

ؿّبَ رـز٠ف

ؿّبَ رـز٠ف

لبهغ كغن ػبٌٝ

ِزاٚػ اٌّىضف اٌضبٔٝ

ٚؿٍخ اخزجبر

ِزاٚػ اٌّىضف األٚي

اٌّىضف اٌضبٔٝ
ٚؿٍخ اخزجبر

وبرُ ؿٛد

ِغّغ
اٌفزْٛ٠

ِغّغ
اٌفزْٛ٠

اٌّىضف اٌضبٔٝ
ٚؿٍخ اخزجبر

لٛاهغ كغن ػبٌٝ

لٛاهغ كغن ػبٌٝ

كبغن

وبرُ ؿٛد
كبغن

الشكل 43-2
كيالح ػ أف دكرة التربي ػ تتكػػوف مػػن دكرتػػُت تربي ػ منفصػػلتُت عػػن عضػػهما ٘تام ػان كمشػػًتكتُت ُب
ا١تبخػػر حي ػ ًب تقلػػيم ا١تبخػػر داخلي ػان لقلػػمُت منفصػػلتُت كيػػتم تغذيػػة ك ػالن منهمػػا مػػن مػػوزع سػػائل
كصماـ ٘ت د حرارم كذلك لتقليل فق الضغط ُب كل قلم .
أما ٣تمع اللائل فهو يعمل علجل منع كصوؿ سائل مرك التربي إٔب خط سح الضاغط .
ينما يقوـ صماـ تصريو الضغط الزائ تصريو الضغط الزائ ُب خػط اللػائل و ا٠تػط الواصػل ػُت
ا١تكربو كموزع اللائل ن إٔب خط سح الضػاغط ك ػذلك ٯتنػع ٕتػاكز ضػغط ا١تكربػو إٔب حػ كد غػَت
آمنة ألف زيادة ضغط ا١تكربػو يعمػل علػجل زيػادة اٟتمػل علػجل الضػاغط كمػن ٍب فقػ يتلػو الضػاغط .
كتلتخ ـ نقاط الفحػل ُب قيػاس ضػغط سػح كضػغط جػرد الضػاغط إمػا واسػ ة عػ اد ضػغط أك
ٕتهيزة ع ادات القياس .
كيقػػوـ صػػماـ التمػ د اٟتػرارم ػػالتحكم ُب معػ ؿ تػ فق مركػ التربيػ ا١تتوجػػه للمبخػػر ٔتعػ ؿ
يتناس مع مع ؿ تبخر الفريوف ُب ا١تبخػر كمػن ٍب ٯتنػع عػودة سػائل مركػ التربيػ للضػاغط  .حيػ
يقوـ صماـ التم د اٟترارم التحكم ُب مع ؿ تػ فق مركػ التربيػ إٔب ا١تبخػر تبعػان ل رجػة التحمػيل
ا١تضبوط عليها الصماـ كاليت تعٍت مقػ ار زيػادة درجػة حػرارة الغػاز ا٠تػارج مػن ا١تبخػر عػن درجػة حػرارة
التشبع .
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كتلػتخ ـ زجاجػة البيػػاف ُب ملػاع ة فنيػػُت الصػيانة علػجل التعػػرؼ علػى حالػػة دكرة التربيػ مػػن
حي نقل شحنة مرك التربي ككجود رجو ة ُب دكرة التربي .
نظرية عمل دورة التبريد

 5ػ يقوـ الضاغط ضا مرك التربي ُب صور ٓتار ٤تمل فَتتفع ضغط مرك التربي كترتفع
درجة حرارته .
 2ػ يعمل ا١تكربو على تربي ٓتار الفريوف ا٠تارج من الضاغط حي تنتقل اٟترارة من ٓتار
الفريوف للهواء احمليط الغرفة نتيجة ل فع ا٢تواء من مركحة ا١تكربو ك٭ت ث تكاثو لبخار الفريوف ُب
ا١تكربو كيتحوؿ للصورة اللائلة .
 3ػ يتوجػػه سػػائل الفريػػوف مػػن ا١تكربػػو إٔب صػػماـ التمػ د اٟتػرارم مػػاران ا١ترشػػح  /اجملفػػو كالػػذم
يعمل على إزالة الرجو ة كالشوائ من سائل الفريوف كيقوـ صماـ التم د اٟترارم ٓتفو ضغط سائل
الفريػػوف ك مػػن ٍب تقػػل درجػػة حرارتػػه مػػع ثبػػات احملتػػول اٟتػرارم فعنػ مػػركر مركػ التربيػ عػػرب صػػماـ
التم د اٟترارم ٭ت ث ٘ت د لللائل ُب الصماـ كيتع ؿ كضع صماـ التم د اٟترارم تبعان ٟتمػل ا١تبخػر
حيػ أف كضػػع الصػػماـ يعتمػ علػػى ضػػغط ا١تبخػػر ككػذلك علػػى درجػػة حػرارة البخػػار احملمػػل ا٠تػػارج
من ا١تبخر كذلك واس ة البصيلة اٟتلاسة ا١توضػوعة ُب ٥تػرج ا١تبخػر فكمػا ازداد التحمػيل و عنػ ما
يزداد اٟتمل اٟترارم ُب ا١تبخر ن تتلع فتحة خركج صماـ التم د اٟترارم فتصل كمية أكرب من سائل
مرك التربي للمبخر .
أمػػا عنػ ما يقػػل التحمػػيل و ُب حالػػة ا٩تفػػاض اٟتمػػل اٟتػرارم ػػا١تبخر ن تضػػيق فتحػػة ا٠تػػركج
لصػػماـ التم ػ د اٟت ػرارم فتقػػل كميػػة س ػائل مرك ػ التربي ػ الػػيت تصػػل للمبخػػر كهكػػذا كيعتػػرب صػػماـ
التم ػ د اٟت ػرارم هػػو األكربػػر انتشػػارا ُب ا١تكيفػػات ا١تركزيػػة ذات التم ػ د ا١تباشػػر ككػػذلك مربلجػػات ا١تػػاء
العاملة البخار حي يعمل على ثبات درجة التحميل ُب ا١تبخر عن قيمة ثا تة تعتم علػى معػايرة
الصماـ كالتحميل و  SHن  Super Heatيلاكم  :ػ
درجة حرارة البخار عند مخرج المبخر ـ درجة حرارة التشبع المقابلة لضغط المبخر .

 4ػ سائل مرك التربي البارد ا٠تارج من صماـ التم د يتوجه إٔب ا١تبخر ليمتل اٟترارة ا١توجودة
ُب ا١تاء فيتبخر سائل الفريوف كيتحوؿ لبخار مع ثبات درجة اٟترارة كالضغط كلكن مع زيادة احملتول
اٟترارم .
 5ػ يعود ٓتار الفريوف ذات الضغط ا١تنخفو إٔب الضاغط كتتكرر دكرة التشغيل .
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 -6تلتخ ـ مراكح لتربي ا١تكربو كتعمل هذ ا١تراكح عن ارتفاع ضغط الفريوف ا٠تارج من
ا١تكربو عن اٟت ا١تعاير علية أح قاجعجل الضغط العإب ا١تلتخ مُت ُب كل دكرة .
 -7يلتخ ـ مفتاح ت فق عن م خل ا١تبخر ك٥ترج ا١تبخر كهو يضمن ع ـ تشغيل الشيلر إال
عن كجود ت فق كدكراف للماء ا١ت لوب تربليجه .
كالشكل  44-2يعرض صورة ١تربلج ماء من صناعة شركة كارير من األماـ كعن يلار تانك ا١تاء
البارد .

الشكل 44-2
كا١تواصفات الفنية للشيلر ا١تلتخ ـ َب مصنع مركزات جاقته االنتاجية  400جن ٙتار جماجم
يوميا أك  250جن ٙتار فاكهة يوميا كما يلى -:
298kw
سعة التربي
R407c
سائل التربي
34.4kg
كزف التربي َب ال كرة االكٔب
34.4;Kg
كزف سائل التربي َب ال كرة الربانية
4
ع د مراحل التشغيل
22%
اللعة التربي الصغرل
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حجم ماء الشيلر
ع د مراكح ا١تكربفات
حجم هواء تربي ا١تكربفات ا١تت فق َب الربانية
سرعة ال كراف َب الربانية

154l
4
21110
15.8

BOILER

تقوم الغالية بتسخين الماء وىناك نوعان من الغاليات وىما  :ـ
5ػ غاليات تع جل ماء ساخن  Hot Waterكتلتخ ـ ُب التلخُت .
2ػ ػ غالي ػػات تع ػػجل ٓت ػػار  Steamكع ػػادة تل ػػتخ ـ غالي ػػات البخ ػػار الكب ػػَتة ُب ٤ت ػػات تولي ػ
الكهر ػػاء أمػػا الصػػغَتة منهػػا فتلػػتخ ـ عػػادة ُب مصػػانع ا١تركػزات كالعصػػائر كا١تشػػرك ات كٯتكػػن تقلػػيم
الغاليات من حي ضغوط التشغيل إٕب -:
5ػ غاليات ضغط منخفو -:
2ػ غال ات ضغط عإب .
كاٞت كؿ  5-2يع جل ضغوط تشغيل أنواع ٥تتلفة من الغاليات .
الجدول 1-2

نوع الغالية

نوع الضغط

غالية ماء ساخن
غالية بخار

ضغط منخفض
أقل من

1.05 Bar

أقل من  11.2 Barكدرجة
حرارتا أقل من 121 Oc

ويمكن تقسيم الغاليات تبعاً لتركيبها إلي  :ـ

ضغط عالي
أكرب من أك تلاكم

1.05 Bar

أكرب من  11.2 Barدرجة
حرارتا أكرب من 121 Oc

5ػ غاليات ٔتواسَت ماء  Water Tube Boilerحي ٯتر ا١تاء ُب مواسَت ٤تاجة الله .
2ػ غاليات ٔتواسَت ٢ت  Fire Tube Boilerحي ٯتر الله ُب مواسَت داخل اس وانة ٦تلوء
ا١تاء .
كالشكل  45-2يعرض ٪توذج لغالية ٔتواسَت ٢ت من إنتاج شركة CLEAVER BROOKS
 INC.يبُت ق اع َب غالية ٓتار مبينا فيه ملارات مواسَت الله كهم ا١تلار األكؿ كالربات كالربال
كالرا ع . FIRST ,SECOND,THIRD , FOURTH PASSES
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الشكل 45-2
ويمكن تقسيم الغاليات من حيث نظام التركيب إلي  :ـ
5ػ غاليات ٣تمعة ا١تصنع .
2ػ غالية ٕتمع ا١توقع ا١تراد تركيبها فيه .
مشاكل الغاليات وطرق التغلب عليها

كاٞت ير الذكر أنه عن تبخر ا١تاء كٖتوله إٕب ٓتار تتبقى األمالح كالشػوائ ا١توجػودة ُب ا١تػاء
الػػيت تًتس ػ علػػجل ج ػ راف ا١تواسػػَت أك األس ػ وانة األمػػر الػػذم يقلػػل مػػن االنتقػػاؿ اٟت ػرارم كيقلػػل مػػن
كفاءة الغالية كهناؾ ثالثة جرؽ للتغل علجل هذ ا١تشكلة كهم كما يلجل  :ػ
5ػ استخ اـ ماء متعادؿ أم خإب من األمالح .
2ػ إضافة مواد كيميائية إٕب ا١تاء ا١تلتخ ـ ١تنع ترسبه علجل اٞت راف .
 3ػ تصريو جزء من مػاء الغاليػة صػفة دكريػة كلمػا زادت نلػبة األمػالح فيهػا كٯتكػن معرفػة ذلػك
استخ اـ ٣تلات مع ة لذلك كاستب اله ٔتاء ج ي علمان أنه يتم اإلم اد ٔتاء حػ ي ٔتعػ ؿ عشػرة
جرامػػات ُب ال قيقػػة حي ػ أف نلػػبة األمػػالح ُب هػػذ اٟتالػػة ال تتع ػ م 10أج ػزاء ُب ا١تليػػوف كيػػتم
تصريو جراـ ُب ال قيقة من ا١تاء الذم ٭تتوم  100جزء ُب ا١تليوف أمالح .
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كالشكل  46-2يعر ض ٪توذج لوح ة كح ة إزالة علر ا١تاء ثنائية ملتخ مة مع أح غاليات
مصانع ا١تركزات .

أ

ب
الشكل 46-1

كتقاس سعة الغالية وح ة  KWأك  KJ / Hrأك  BTU / Hrكهجل مق ار ال اقة اليت تنتقل فعلياَ
للماء ُب الربانية أك ُب اللاعة كأحيانان تقاس سعة الغالية وزف ٓتار ا١تاء أك ا١تاء اللاخن الكيلوجراـ
الذم تنتجه الغالية كل ساعة علجل سبيل ا١ترباؿ غالية ق رتا 28 Kwكتع جل ٓتار كزنه 15.3 Kg /
 Hrعن درجة حرارة  100 Ocكهناؾ عو ا١تشاكل اليت تلتوج إيقاؼ الغالية عن ح كثها كهم
كما يلجل  :ػ
5ػ زيادة الضغط  Over Pressureكالناتج عن زيادة اٟتريق ُب ي النار و الوالعة ن Burner
2ػ االرتفاع ا١تفرط ُب درجة اٟترارة  Over Heatingكالناتج عن ا٩تفاض ملتوم ا١تاء ُب الغالية .
3ػ االنفجار  Explosionالناتج عن احًتاؽ كمية كبَتة من الوقود .
كٯتكن ٛتاية الغالية من الزيػادة ا١تفرجػة ُب الضػغط اسػتخ اـ صػماـ تصػريو ضػغط Relief
 Valveحي يعمل علجل تصريو الضغط الزائ للبخار للخارج .
كٯتكن اٟتماية من الزيادة ا١تفرجػة ُب درجػة اٟتػرارة اسػتخ اـ مفتػاح ملػتوم للمػاء ُب الغاليػة
فإذا نقل ملتوم ا١تاء عن اٟت ا١تلموح ه يعمل هػذا ا١تفتػاح علػجل إيقػاؼ الوالعػة  Burnerكٯتكػن
اٟتمايػػة مػػن ح ػ كث انفجػػار نتيجػػة الشػػتعاؿ كميػػة كبػػَتة مػػن الوقػػود اسػػتخ اـ كسػػيلة للكشػػو عػػن
كجود الله ا٠تارج من ا١تشعل كيتم ذلك استخ اـ مفاتيح حرارة أك كح ات ارتباط ضػوئية حراريػة
ُ Thermocoupleب حالػػة الغاليػػات العاملػػة الغػػاز أك يلػػتخ ـ مفتػػاح حلػػاس للح ػرارة أك خليػػة
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كربيػ الكػادميوـ  Cadmium Sulfiteكعػادة يكػوف لػوف اللهػ أصػفر ُب ا١تشػعالت الزيتيػة ُب حػُت
يكوف لونه أزرؽ ُب ا١تشعالت الغازية كٖتتاج الغاليات لفحل دكرم كسنوم للتأك من ع ـ ترس
األمػػالح علػػجل اٞت ػ راف ال اخليػػة ككػػذلك ٬ت ػ إج ػراء اختبػػار إمكانيػػة الصػػمود ض ػ الضػػغوط العاليػػة
حي تضغط الغالية من جهة ا١تخػرج ا١تػاء ضػغط يصػل إٕب  1.5مػرة مػن الضػغط ا١تقػنن ٢تػا كذلػك
عن ما تكوف الغالية اردة ٍب تفحل مواسَت الغالية من جهة جان اٟتريق فأم تلرب ُب ا١تاء ي ؿ
علػجل كجػػود خلػل الغاليػػة كخػالؿ هػػذا االختبػػار ٬تػ إيقػػاؼ صػماـ التصػريو ك٬تػ التأكػ مػػن أف
ٚتيع صمامات التصريو َب كضعها ال بيعجل قبل إعادة التشغيل  .ككذلك ٬ت فحل ٚتيع ا١تواسَت
للتأكػ مػن عػ ـ كجػود عالمػػات لالرتفػاع ا١تفػرط ُب درجػة اٟتػرارة كالػػيت تبػ ك ُب صػورة حبيبػات علػػجل
ا١تواسػَت أك انبعػاج للمواسػَت ك٬تػ أيضػان فحػل ال ػوب اٟتػرارم للغاليػػة حيػ ٭تتػاج عػادة إلصػػالح
دكرم .
أم ػػا الش ػػكل  47-2فيب ػػُت جريق ػػة اس ػػتخ اـ تان ػػك التمػ ػ د ُب م ػػع الغالي ػػات ا١تل ػػتخ مة َب
مصانع ا١تركزات كالعصائر .
حيث أن  :ـ
الغالية
ا١تبادالت اٟترارية
خط إم اد متكاثو ا١تاء أب تانك التم د
مضخة ا١تاء العمومجل
ماء التغذية العمومية
تانك التم د كالتعويو
مضخة ضغط ا١تاء من تانك التم د كالتعويو إٔب الغالية
الوالعة
كالشكل  48-2يعرض صورة لتانك ٘ت د كتعويو
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كالشكل  49-2يعر ض صورة توضيحية لغالية ٓتار يبُت العناصر ا١تختلفة الغالية .
حيث أن -:
صماـ تشغيل كفصل ع اد ضغط
ع اد ضغط
٣تجم احلاس تنايرل ملتول ا١تاء يع ى اشارة تيار من 4-20ma
٣تجم ا١تلتول األدىن للماء
مفتاح ضغط
٤تبجم امرار كق ع ا١تاء عن انبو ة ياف ملتول ا١تاء
٣تجم احلاس تنايرل لضغط ا١تاء يع ى اشارة تيار من 4-20ma
عن انبو ة ياف ملتول ا١تاء
٤تبجم أخذ عينات من ا١تاء
كالعة
غ اء للعازؿ اٟترارل
العازؿ اٟترارل
القاع ة
٤تبجم البخار
صماـ تصريو الضغط الزائ ا١تيكانيكى
صماـ الرجعى ل خوؿ ماء
فاصل ماء
عناصر اختيارية وصماـ التحكم َب ازالة ا١تلح كقياس ا١توصلية ...ن
زجاجة ياف الله
ا١تلار الرباىن ١تواسَت ال خاف
ا١تلار األكؿ ١تواسَت الله
ا١تلار الربال ١تواسَت ال خاف
صماـ تصريو ا١تاء األتوماتيكى من الغالية لضبط ا١تلوحة
صماـ تصريو ا١تاء الي كل من الغالية لضبط ا١تلوحة
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كالشكل  51-2يبُت أنظمة التحكم َب الغالية حي يعرض ٚتيع االشارات ا١تتصلة أجهزة
االستشعار كالقعل َب الغالية أب نظاـ التحكم الغالية .
حيث أن -:

اشارة ملتول ا١تاء األعلى
اشارة الضغط
اشارة اشارة ا١توصلية
اشارة نوعية الوقود
اشارة التحكم َب ملوحة الغالية
اشارة التحكم َب ا١تلتول ا١تاء األدىن
أب صماـ تصريو اا١تاء األتوماتيكى لضبط ا١تلوحية
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كفيما يلى البيانات الفنية لغالية ٓتار ملتخ مة َب مصنع مركزات مزكد ٓتط جماجم سعته 400جن
يوميا كخط فاكهة سعته  200جن يوميا كهى كما يلى -:
12 Bar
اقصى ضغط ملموح
0bar
ادىن ضغط ملموح ه
12 Bar
الضغط ا١تضبوط عليه صماـ تصريو الضغط الزائ ا١تيكانيكى
18920
سعة الغالية من ا١تاء
18 Bar
ضغط االختبار ا٢تي ركستاتيكى
191.5C
اقصى درجة حرارة ملموح ا
21C
ادىن درجة حرارة ملموح ا
240m2
ملاحة س ح التلخُت ا١تًت مر ع
8370KW
اٟترارة ا١تنقولة أب ا١تاء الكيلوكات
COMPRESSORS

الشكل  55-2يعرض ٪توذجا مبل ا ١تكونات نظاـ تولي ا٢تواء ا١تضغوط َب مصانع ا١تركزات
كالعصائر .
حيث أن -:

لوحة التحكم َب الضاغط
الضاغط
فلًت دخوؿ ا٢تواء
مربد ع ل
فاصل
تانك ا٢تواء ا١تضغوط
توزيع ا٢تواء ا١تضغوط
مرشح خط ا٢تواء ا١تضغوط
٣تفو ا٢تواء من ا١تاء
أب األٛتاؿ ا١تصنع
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الشكل 51-2

1

كالشكل  52-2يبُت صورة لغرفة ضواغط ملتخ مة َب أح مصانع ا١تركزات مؤلفة من  2كا ينة
ضغط مؤلفة من ضاغط ك٤ترؾ ك٣تفو كأيضا فاصل زي كفاصل ماء على ا٠تط كتانك ضغط .

الشكل 52-2
كفيما يلى البيانات الفنية لضاغط هواء ملتخ ـ َب مصنع مركزات مزكد ٓتط جماجم سعته
400جن يوميا كخط فاكهة سعته  200جن يوميا كهى كما يلى -:
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الضغط األقصى للضاغط
17L/S
مع ؿ خركج ا٢تواء ا١تضغوط
7.5 KW
ق رة احملرؾ الكهرىب
2940
سرعة احملرؾ لفة َب ال قيقة
كالشكل  53-2يبُت ٥ت ط توضيحجل ١تكونات ضاغط ا٢تواء اٟتلزكت ا١تنتشر ُب ا١تصانع الغذائية
صفة عامة .
9.8 BAR

نظرية عمل الضاغط -:

حي ي خل ا٢تواء من ا٢تواء اٞتول عرب فلًت ا٢تواء إٔب الكمربكسور فيتم ضغ ه ٍب ٮترج ا٢تواء مع
الزي من الكمربكسور إٔب تانك الزي فيتم فصل الزي عن ا٢تواء عرب فاصل الزي ٍب ٮترج ا٢تواء
ا١تضغوط إٔب تانك ا٢تواء ا١تضغوط علما أف النلبة العظمى من الزي ٘ترر من الكمربكسور عرب فلًت
الزي ٍب مبادؿ حرارم يقوـ تربي الزي ٍب ع ذلك تصل إٔب تانك الزي .
فاصم انسيج عن انهىاء

انً تبّل انهىاء
انمضغىط

فهخر هىاء

انمحرك
انكهربً

انضاغظ انحهسونً

مبرد انسيج
تبّل انسيج

فهخر انسيج

مروحت مبرد انسيج

حذفق انسيج

الشكل 53-2
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كالشكل  54-2يعر ض صورة تبُت نظرية عمل الضاغط اٟتلزكىن و الشكل أ ن كصورة لفلًت الزي
و الشكل ب ن الذل يقوـ تصفية الزي من أل ركاس كصورة لفاصل الزي عن ا٢تواء ا١تضغوط
كاعادته أب تانك الزي و الشكل ج ن .

أ

ب

ج

الشكل 54-2
كالشكل  55-2يعرض ٥ت ط توضيحى لضاغط هواء حلزكىن مزكد ٔتجفو و ٤ت ة تربي ن
لتربي ا٢تواء كتكربيو ٓتار ا١تاء منه حىت يصل ا٢تواء ا١تضغوط أب األٛتاؿ جافا ألف الرجو ة تضر
العناصر النيوماتيكية ضرر الغع .

حيث أن -:

ضاغط الفريوف
قاجع الضغط األقصى للفريوف
قاجع ضغط لتشغيل مركحة ا١تكربو
مركحة ا١تكربو
ا١تكربو
٣تفو الزالة الرجو ة ا١توجودة سائل الفريوف
أنبو ة شعرية
مربد ا٢تواء
كح ة تكربيو ا١تاء من ا٢تواء
دخوؿ ا٢تواء ا١تضغوط اللاخن الرج للمربد
صماـ الغاز اللاخن كهو ينظم كمية الفريوف ا١تار عربمربد ا٢تواء لضماف استقرار نق ة
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الن ىو١تنع ح كث ٕتم للماء ا١تتكاثو
فاصل سائل الفريوف كٯتنع من كصوؿ سائل فريوف أب الضاغط
فاصل زي و األٯتن ن
فاصل ماء و األكسط ن
فاصل و األيلرن
٤تبجم ي كل يتحكم َب دخوؿ ا٢تواء ا١تضغوط للتانك
تانك هواء مضغوط كأسفله كح ة تكربيو ٓتار ا١تاء ا١تتكاثو ُب التانك
ع اد ضغط ا٢تواء التانك
٤تبجم ي كل يتحكم َب خركج ا٢تواء ا١تضغوط للتانك
ا٢تواء ا٠تارج لألٛتاؿ
٣تجم درجة حرارة عنصر االنضغاط
٣تجم درجة حرارة نق ة الن ل كهى اٟترارة الىت يتكاثو عن ها ا١تاء ا١توجود ا٢تواء كهى
تضبط عن قيمة تًتاكح ما ُت  3-10درجة مئوية
٣تجم ضغط ا٢تواء ا٠تارج من الضاغط
مربد الزي
مركحة تربي الزي
فلًت زي
صبة تصريو زي تانك الزي
تانك الزي
ملار ا٢تواء ا١تختلط الزي َب تانك الزي
فاصل الزي
صماـ الضغط االدىن للهواء
مفتاح ثرموستات يتحكم َب تشغيل مركحة تربي الزي
٤ترؾ ٤ترؾ الضاغط
الضاغط
ملو يتحكم َب ٖتميل اك ع ـ ٖتميل الضاغط ال االلماح للهواء ال خوؿ أب الضاغط
و ٖتميل ن كالعكجم العكجم
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فلًت هواء
دخوؿ ا٢تواء
صماـ أماف ميكانيكى

31
32
35
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AC GENERATORS

كاٞت ير الذكر أنه عادة يلتخ ـ مول ات عاملة ٔتاكينات ال يزؿ َب مصانع ا١تركزات كالعصائر
الكبَتة تعمل كمص ر جوارئ عن انق اع مص ر الكهر اء العمومى كهذا يع ى أماف للمنتج حىت
اليفل ا١تنتج َب ا٠تط ككذلك حىت التفل الربمار ا١تع ة للتشغيل اذا جال م ة انق اع التيار
الكهرىب كعادة يلتخ ـ مفتاح انتقاؿ أتوماتيكى يقوـ نقل األٛتاؿ الكهر ية من ا١تص ر أب ا١تول
عن انق اع التيار الكهرىب من ا١تص ر العمومى كالعكجم العكجم .
كيتم إختيار ا١تول ا١ت لوب تبعا للق رة الكهر ية ا١ت لو ة فبالنلبة للمصانع ا١تتوس ة اٟتجم كالىت تقوـ
ًتكيز  400جن من ٙتار ال ماجم يوميا يلتخ ـ مول كهرىب سعته تًتاكح ما ُت 800KVA-
 1MVA,تقريبا كالشكل  56-5يبعرض صورة ١تول ديزؿ ا١تاكينة . DEUTZ

الشكل 56-2
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كالشكل  57-2يعرض صورة لوحة توزيع كٖتلُت معامل ق رة ألح ا١تصانع  .كهى تتكوف من
ثالثة أقلاـ ثالثة أقلاـ على اليمُت لتحلُت معامل ق رة كقلمُت َب الوسط للتحويل األتوماتيكى
ُت ا١تص ر العمومجل كا١تول كثالثة أقلاـ على اليلار لتوزيع التيار الكهريب على األٛتاؿ ا١تختلفة.

الشكل 57-2
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الباب الثالث
األىظنة املختلفة لرتكيص العصائس
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األنظمة المختلفة لتركيز العصائر
يوج ع ة جرؽ لًتكيز عصائر ال ماجم كالفاكهة نذكر منها ما يلى -:
 -5الًتكيز التجمي .
 -2الًتكيز األٝتوزية العكلية reverse osmosis
 -3الًتكيز التبخَت كاليت تنقلم كرها إٔب -:
كيتم تركيز العصائر صفة عامة نزع ا١تاء من العصَت مع قاء ٚتيع العصَت ا١تركز مع تعريو
العصَت ل رجات حرارة منخفضة ك١ت ة قصَتة ق ر اإلمكاف حىت ال تتغَت الصفات ا١تميزة للمركز
الناتج .
concentration by freezing

كيلتخ ـ هذا النظاـ مع الفواكه اٟتلاسة ل رجات اٟترارة مربل ا١تواّب كاألناناس كغَتها  ،كتتم
عملية الًتكيز التجمي على مرحلتُت -:

األولى  -:تكوين لورات الربلج حي يتم خفو درجة حرارة العصَت إٔب ما ٖت درجة التجم
 -3—7Cفيتحوؿ ا١تاء ُب العصَت إٔب لورات ثلج خالية ٟت ما من مكونات العصَت .
المرحلة الثانية  -:فصل لورات الربلج عن العصَت فيتبقى ا١تركز .

جرينكوGRENCO

كأفضل ال رؽ ا١تلتخ مة لًتكيز العصائر التجمي ي لق عليها نظاـ
كالشكل  5-3يعرض ٥ت ط توضيحجل يوضح نظرية عمل نظاـ جرينكو. GRENCO

حيث أن -:

دخوؿ العصَت من خط اإلنتاج إٔب تانك العصَت
تانك العصَت ا١ت لوب تركيز
مضخة تلح العصَت من تانك العصَت إٔب اجملم
٣تم ا١تاء ا١توجود العصَت
تانك لورة كريات ا١تاء
٤ترؾ إدارة قالب الربلج ُب تانك البلورة
صماـ ثالثجل ا١تلار
مضخة ا١تخلوط إٔب عمود الفصل
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ا١تخلوط
ا١تركز
عمود الفصل
مبادؿ حرارم
لورات الربلج النقية
مركز منخفو الًتكيز
مركز متوسط الًتكيز
مركز عإب الًتكيز
تانك ا١تركز
إٔب ماكينة التعبئة
مضخة
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نظرية العمل -:
ي فع العصَت الرائق كا١تنزكع منه البكتُت و عصَت تفاح رائق ن ي خل إٔب تانك العصَت 2من
ا١ت خلٍ 1ب يتم ضا العصَت واس ة ا١تضخة 3إٔب اجملم 4حي يتم ٕتمي العصَت لرعة ع ذلك
يتم ضا ٥تلوط الربلج كا١تركز إٔب تانك إعادة البلورة 5حي يتعرض ا١تخلوط داخل هذا التانك إٔب
التقلي ا١تلتمر واس ة القالب  6عن درجة حرارة ثا تة فتتجمع لورات الربلج الصغَتة معا كتكوف
لورات أكرب و ق رها َب ح كد  0.2-0.4ممن كاليت تنفصل فيما ع عن ا١تركز ُب عمود الفصلَ 11ب
صورة منصهرة
ع ذلك يتم ضا لورات الربلج ا١تذا ة ُب مركز عمود الفصل عن جريق ا١تضخة 19إٔب اجملم
4كيتكرر ما سبق حىت نصل إٔب الًتكيز ا١ت لوب أسفل عمود الفصل 16فيلمح للمركز  10االنتقاؿ
من عمود الفصل 11إٔب تانك ا١تركز ٍ 17ب يتم نقله ع ذلك إٔب ماكينة التعبئة18
كتصل نلبة ا١تواد الصلبة ُب ا١تركزات اليت ًب ٖتضَتها ذ ال ريقة إٔب  45-55%كهذا هو أقصى
تركز يتم اٟتصوؿ عليه من عملية الًتكيز التجمي نتيجة الرتفاع لزكجة ٥تلوط لورات الربلج كا١تركز .
كيوج َب هذ األياـ كح ات جرينكو GRENCOلًتكيز كال من ا١تواّب كاألناناس كالتوتيات
كغَتها من العصائر اٟتلاسة للحرارة كتصل سعات هذ الوح ات ما ُت  2-16جن  /اللاعة .
reverse osmis concentration

تعتم هذ ال ريقة على خركج ا١تاء من العصَت خالؿ غشاء شبه نفاذ َب إتا عكجم الضغط
األٝتوزل ا١توجود على جانيب الغشاء كما هو مبُت َب الشكل ْ. 2-3تي ال يلمح ْت كث اتزاف
ُت العصَت كا١تاء .
فالشكل أ يبُت حالة انتقاؿ ا١تاء من العصَت كالشكل ب يبُت حالة كصوؿ ا١تاء كالعصَت ٟتالة
االتزاف األٝتوزل كالشكل ج يبُت حالة انتقاؿ ا١تاء أب العصَت حىت يتعادؿ الضغط األٝتوزل على
جانيب الغشاء .
حيث أن -:

1

عصَت
حاجز يُت حيز العصَت كا١تاء
غشاء
ماء

2
3
4
5
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كيتم ذلك استخ اـ ضغط عإب على العصَت أعلى من الضغط األٝتوزل الناش عن اختالؼ
الًتكيزات على جانيب الغشاء شبه النفاذ .
كتتميز هذ ال ريقة ع ـ تعريو العصر ل رجات حرارة عالية أك معامالت أخرل .
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الشكل 2-3
كتلتخ ـ هذ ال ريقة على ن اؽ ضيق َب ٣تاؿ تركيز الشرش و ماء اٞتنبن ك ركتُت البيو
ينما ال تلتخ ـ عادة َب تركيز العصائر لع ـ إمكانية الوصوؿ إٔب تركيزات عالية من ا١تواد الصلبة
الذائبة .
يعترب تركيز عصائر كل الفاكهة استخ اـ كح ات تبخَت الفيلم الرفيع
من احملاكر ا٢تامة ُب صناعة عصائر كل الفاكهة  ،كمن ُت األنواع ا١تتع دة من هذ ا١تبخرات فإف
مبخرات الفيلم اللاقط  Falling film evaporatorsهجل األنل ُب إنتاج مركزات عصائر كل
الفاكهة  ،كيرجع ذلك إٔب لاجة تصميمها كتركيبها  ،هذا كتعتم درجة الًتكيز النهائية استخ اـ
هذ ا١تبخرات على :
 نوع الفاكهة
 درجة النضج
 جريقة استخالص العصَت
 ا١تعامالت األكلية
٤ تتول األلياؼ كالل ُب العصَت
Thin film evaporators

أوال مميزات تبخير العصائر وتخزين المركزات -:
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إٔب سبع مرات

 -5ٯتكن ٗتزين كمية من العصائر ا١تختلفة َب صورة مركزات تصل إٔب س
ق ر الفاكهة ال ازجة ا١تتوفرة َب األسواؽ .
 -2ٯتكن حف ا١تركزات كف تربي نتيجة للكمية الكبَتة من اللكر ا١توجودة ه
 -3ٯتكن ت ارج النقل َب الكميات أك اٞتودة َب الربمار َب فصل من فصوؿ اللنة
 -4يع ا١تركز أسهل ضاعة ٯتكن ت اك٢تا َب األسواؽ .
 -5نقل ا١تركزات أ لط كأيلر .
كهناؾ ت بيق آخر ضركرم لتكنولوجيا التبخَت للفواكه تلاع على اٟتصوؿ على أكربر من منتج
مربل عصَت الفواكه كزي الفواكه ٯتكن استخراجها من ل الربمار أك من قشرة الليموف
كٯتكن تركيز ا١تواد ا١تلتخرجة التبخَت إلعادة استخ امها فيما ع كٯتكن اٟتصوؿ على نوعيات
٥تتلفة من الزي َب هذ اٟتالة  ،كٯتكن استخالص البكتُت من تفل العن أك التفاح
 1-4-3إٌٔاع املبدزات املضتدذوٛ
٘تربل عمليات تركيز الفواكه الوضع ا١تركزم ُب صناعة الفواكه  ،ك ا١تبخرات العاملة ٔتب أ الفيلم
اللاقط مناسبة إلنتاج مركزات عصائر الفواكه نتيجة لعملها اآلمن كالكوء.
كمن أجل الوصوؿ إٔب منتج هنائجل ذك تركيز عإب يعتم على نوع الفاكهة كدرجة نضوجها
كجريقة إنتاج العصَت كا١تعاٞتات اللا قة التجهيز كنلبة الل كاأللياؼ َب الربمرة .
كما أف صغر فًتة قاء ا١تنتج كقلة فركؽ درجات اٟترارة َب مبخرات الفيلم اللاقط تلمح
الغلياف َب درجات حرارة عالية َب ا١ترحلة األكٔب تًتاكح ما ُت  95-100درجة كمع زيادة الًتكيز فاف
درجة حرارة الغلياف تقل حىت تصل َب ا١ترحلة األخَتة إٔب  45درجة مئوية فيالح أف فرؽ درجات
اٟترارة ُت األكٔب كاألخَتة يصل إٔب أر عوف درجة كعن استخ اـ ٜتجم مراحل يكوف فرؽ درجة
اٟترارة ُت كل مرحلة كاليت تليها ٙتات درجات فقط ك ذ ال ريقة نضمن جودة ا١تنتج كقلة
استهالؾ ٓتار الغالية كقلة استخ اـ ماء التربي ا١ت لوب لتربي ٓتار ا١تاء ا٠تارج من ا١ترحلة األخَتة .
كنظرا لوسع مواسَت ا١تبادؿ اٟترارم سواء َب اللخانات القبلية أك َب ا١تراحل ا١تختلفة يلمح
تبخَت ا١تنتج كالذم ٖتتول على ألياؼ كل .
كت تميز ا١تبخرات ذات الفيلم اللاقط عمل ملتقر مع األنواع ا١تختلفة للمنتجات كحي أف زمن
مركر ا١تنتج َب ا١تراحل ا١تختلفة صغَت لذا فاف زمن تنظيو ا١تبخرات احملاليل ا١تناسبة كيكوف صغَت
أقل كمية من احمللوؿ سواء ٤تلوؿ الصودا الكاكية أك ٛتو النيًتيك .
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كاٞت ير الذكر أف هناؾ أف أنواع ٥تتلفة من ا١تبخرات ا١تلتخ مة َب تركيز الفواكه ا١تختلفة
كال ماجم كاأللباف كهم كما يلجل -:
 -5ا١تبخرات ال فعية ا١تتع دة ا١تراحل Forced Evaporators
 -2مبخرات الفيلم اللاقط Falling Film Evaporators
 -3مبخرات الفيلم الصاع Rising Film Evaporators
 -4مبخرات الفيلم الرقيق Thin Film Evaporators
ا١تبخرات اللوحيةPlate Evaporators
-5
 -6ا١تبخرات ذات الت فق ال كار Circulate Evaporators
 -7ا١تبخرات ذات الكريات ا١تت فقة Fluidisied Bed Evaporators
 -8ا١تبخرات ذات آلة التحريكStrrer Evaporators
 2-4-3املبدزات

الذفعٗForced Evaporators ٛ

كتلتخ ـ هذ ا١تبخرات لتجن ح كث غلياف للمنتج على الل ح ال اخلجل للمبخر نتيجة
٠تواص إعاقة حركة ا١تنتج ك١تنع ح كث تبلور للمنتج ك٬ت أف تكوف سرعة الت فق َب األنا ي عالية
1
2

3

D

F

E

Cd

b
Cc
A

الشكل 3-3
لذا ٭تتاج ١تضخات ذات سرعات عالية للت كير .
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كيتم تلخُت العصَت ا١ت لوب تبخَت أثناء ت فقه َب ا١تبادؿ اٟترارم فيتبخر جزء من هذا العصَت
كينفصل البخار َب غرفة الفصل نتيجة للخلخلة ا١توجودة علما أنه يتم تكربيو هذا البخار مرة ثانية
َب مكربو كٕتميع هذا اللائل  .يوضح الشكل  3-3رسم ٗت ي جل ١تبخر ذك مرحلة كاح ة.
حيث أن -:

ا١تبادؿ اٟترارل الرأسى
فاصل البخار عن ا١تنتج
مكربو ٓتار ا١تنتج
دخوؿ ا١تنتج
ماء التربي
أب مضخة الفاكيوـ
متكاثو ٓتار ا١تنتج
متكاثو ٓتار ا١تاء
خركج ا١تركز

1
2
3
A
F
E
CC
CD
B

كالشكل  4-3يبُت ٥ت ط توضيحجل للمبخرات ال فعية مرحلة كاح ة
. EVAPORATORS
حيث أن -:
ا١تنتج
ٓتار ا١تنتج ا١تتجه أب ا١تكربو
ا١تركز

A
B
C

FORCED

ٓتار ا١تاء ا١تتكاثو
ا١تبادؿ اٟترارم
فاصل البخار Separator (Flash

E
1
2

)Cooler

ا١تائع ا١تلتخ ـ َب التلخُتو ٓتار

D

مضخة ت كير

3

ن
كاٞت ير الذكر أف ا١تبادؿ اٟترارم يوضع أفقيا كما هو مبُت َب الشكل اللا ق أك رأسيا تبعا
ل بيعة ا١تنتج ا١ت لوب تبخَت كالتصميم كما أف هذ ا١تبخرات تلتخ ـ أحيانا َب ٕتفيو اللوائل
للتخلل من ٓتار ا١تاء فيها ك لورة ا١تواد الصلبة الذائبة فيها .

95

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

علما أف سرعة الت فق َب ا١تواسَت كدرجة حرارة
اللائل ٯتكن التحكم فيها حىت تكوف مناسبة ١تت لبات
ا١تنتج كف االرتباط فركقات درجات اٟترارة اللا قة
االختيار .

المميزات -:
 -5جوؿ م ة التشغيل  -:ال ٭ت ث الغلياف َب
أس ح التلخُت كلكن َب غرفة الفصل كمن ٍب يقل مع ؿ
تكوف القشريات كالركاس على ا١تبادؿ اٟترارم
 -2الل ح ا١تربإب للمبادؿ اٟترارم  -:تعتم سرعة
ت فق ا١تنتج َب ا١تواسَت على مضخة الت كير
االستخدامات -:

B

2

D
1

C
E
3

A

 -7اللوائل اليت ٢تا ميل عإب إٔب التعفن كاللوائل
ذات اللزكجة العالية على سبيل ا١ترباؿ ا١تنتجات اليت ٢تا
تركيز عإب كا١تنتجة من ا١تبخرات ا١تتع دة ا١تراحل مربل صلصة ال ماجم .
 -8كتلتخ ـ َب لورات ا١تلح َب خ وط إنتاج ا١تلح .
كاٞت ير الذكر أف ا١تبادالت اٟترارية ا١تلتخ مة تكوف أما لوحية أك أنبو ية رأسية أك أنبو ية
أفقيػ ػ ػة.
الشكل 4-3
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3-4-3وبدزات الفٗمي الضاقط

Falling Film Evaporators

تلتخ ـ مبخرات الفيلم اللاقط لًتكيز األلباف كالفواكه اٟتلاسة للحرارة حي تعمل هذ
الوح ات عن فركقات درجات حرارة منخفضة كتتميز هذ ا١تبخرات أيضا أحجامها الصغَتة
ك صغر اٟتيز اليت ٖتتاجه لًتكيبها كهذا يزي من تكلفة ا١تبات الالزمة ٢تا .
كاألنواع اٟت يربة من هذ ا١تبخرات ٘تتاز أهنا تعمل صفة ملتمرة مع تقليل ال اقة الالزمة
لتشغيلها كمفاقي ا١تنتج كا٩تفاض تكلفة الغليل َب ا١توقع  CIPكقصر كق الغليل كتتميز
ا١تميزات التالية -:
ٖ -5تتول على كح ات ٯتكن ضب ها كالتحكم ا١تباشر َب ا١تبادالت اٟترارية ٢تا كتقليل زمن
قاء ا١تنتج فيها .
 -2يتم تصميمها ْتي ٘تنع ٪تو البكًتيا كاليت تتضمن Thermophiles
 -3تصميم خاص يضمن التوزيع ا١تنتظم للمنتج على أنا ي ا١تبادؿ اٟترارم ٢تا .
 -4أجواؿ كبَتة ١تواسَت ا١تبادؿ اٟترارم ك التإب تزداد ملاحات أس ح التبادؿ اٟترارم لكل
أنبو ة
 -5تصميم جي ا لغرؼ فصل البخار عن ا١تركز .
 -6ٯتكن أف تعمل لفًتات جويلة كف أم مشاكل كال فق للمنتج كال ٪تو للبكًتيا .
نظرية العمل -:

َب مبخرات الفيلم اللاقط فاف كل من ا١تنتج كالبخار يتحركوا َب إتا كاح ألسفل كيتم
تلخُت ا١تنتج كصوال ل رجة حرارة الغلياف كي خل فيلم رفيع على أنا ي التلخُت فعل نظاـ توزيع
موجود عن راس ا١تبخر كيتحرؾ ا١تنتج ألسفل عن درجة حرارة الغلياف فيح ث تبخَت جزئجل للمنتج
كتزداد سرعة ا١تنتج ألسفل فعل اٞتاذ ية األرضية ككذلك األٓترة ا١تتصاع ة من ا١تنتج لضيق ق ر
ا١تواسَت .
كتتميز هذ ا١تبخرات ا٩تفاض فرؽ درجات ٟترارة ُت كسط التلخُت و البخار ن كا١تنتج كزمن
التالمجم القصَت للمنتج مع أس ح ا١تواسَت فقط ع ة ثوات ١تركر ا١تنتج َب ا١ترحلة الواح ة كهذا ٬تعل
هذ ا١تبخرات مناسبة ج ا للمنتجات اٟتلاسة للحرارة كيعترب هذ ا١تبخرات هجل أكربر ا١تبخرات
انتشارا َب الوق اٟتإب .
كيتم تصميم هذ ا١تبخرات عناية ج ا لكل يرؼ تشغيل فيج أف يكوف س ح التلخُت
ا١تبلل ا١تنتج كاُب للتشغيل كف مشاكل فإذا ٓب يتم تلهيل س ح التلخُت رجة كافية فهذا
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سوؼ يؤدل إلح اث ق ع جافة كتكوف جبقة قشرية على هذ األنا ي كَب أسوء الظركؼ ٭ت ث
انل اد كامل ٢تذ ا١تواسَت كٯتكن زيادة مع ؿ التبخَت تقليم ا١تبخر لع ة مراحل كذلك للمحافظة
على امرار ا١تنتج مرة كاح ة على كل مرحلة  ،كاٞت ير الذكر أف هذ ا١تبخرات تكوف حلاسة ج ا
ألم تغَت ُب ال اقة اٟترارية ا١تم ة إليها كالفاكيوـ كمع ؿ تغذية ا١تنتج ..اْب .كمع استخ اـ أنظمة
التحكم اٟت يربة تصبح هذ األمور متحققة كمن ٍب ٨تصل على مركز ثا القواـ كالًتكيز.كحي أف
هذ ا١تبخرات تعمل عن فركقات صغَتة ل رجات اٟترارة ٕتعل من ا١تمكن استخ اـ نظاـ ا١تراحل
ا١تتع دة أك إعادة ضغط البخار ا١تيكانيكجل لتقليل تكلفة استهالؾ ال اقة .
كالشكل  5-3يوضح أجزاء مبخر ذك الفيلم اللاقط .
حيث أن -:

مبخر من النوع ذك الفيلم اللاقط
2
ملخن قبلجل
3
مكربو
D
ٓتار من الغالية
CO
متكاثو البخار
A
ا١تنتج
B
ا١تركز
CC
أب رج التربي
E
خرج مضخة الفاكيوـ
F
من كأب رج التربي
كاٞت ير الذكر أف صناعة مركزات الفاكهة استخ اـ مبخرات الفيلم اللاقط من النقاط ا٢تامة
ُب هذ الصناعة .كتلتخ ـ مبخرات الفيلم الرقيق اللاقط تتميز صفة خاصة ُب تركيز عصَت كل
الفاكهة رجة تركيز عالية كهى تتميز ًتكيبها الغَت معق اٞت ير الذكر أف جودة ا١تركز يعتم على :
نوع الفاكهة – درجة النضوج – جريقة االستخالص – ا١تعاٞتات ا١تب ئية كدرجة األلياؼ
ك٤تتول الل َب الربمار .
علما أنه َب هذ ا١تبخرات يتم تغ ية أس ح التلخُت بقة رقيقة من العصَت ا١ت لوب تركيز
ك ذ ال ريقة ٯتكن تقليل ٤تتول العصَت ككذا زمن قاؤ إٔب أقل قيمة ٦تكنة .
1
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كٯتكن تعريو زمن البقاء  RESIDENCE TIMEأنه هو الزمن الذم ٯتر فيه ا١تنتج مرة كاح ة
داخل ا١تراحل ا١تختلفة  .كيكوف صغَت ج ا نتيجة لزيادة سرعة ا١تنتج داخل األنا ي كتقل جودة
ا١تنتج النهائجل كلما زاد زمن قاء ا١تنتج داخل ا١تبخرات .
كعادة يت فق ا١تنتج من مرحلة إٔب ثانية كاٞت ير الذكر أف زمن قاء ا١تنتج َب كل مرحلة ككذلك
شكل منحٌت ال يو لزمن البقاء له تأثَت عإب ُب جودة ا١تركز فكلما كاف منحٌت ال يو لزمن البقاء
ضيق كلما ٖتلن مواصفات ا١تنتج ا١تركز كهذا عادة يتحقق مع مبخرات الفيلم اللاقط كهنا فاف
D

3
1

2

C0
F

E

A
Cc
B

الشكل 5-3
.كأيضا ألسباب

جزيئات العصَت سوؼ تتعرض ل رجات حرارة ثا تة كاليت تنتج مركز ًتكيز ثا
حيوية فانه ينصح تقليل زمن قاء ا١تنتج َب ا١تبخرات .
كاٞت ير الذكر أنه نتيجة لقصر زمن البقاء كصغر فرؽ درجات اٟترارة ُت ا١تراحل ا١تختلفة
للمبخر كاليت ٯتكن أف تتحقق مع ا١تبخرات الفيلم اللاقط كتًتاكح هذ ال رجات ما ُت 40-100C
كمن ٍب ال ٭ت ث تلو حرارم للمنتج كاٞت ير الذكر أف زيادة زمن قاء ا١تنتج َب ا١تبخر أكربر تأثَتا
على تلو ا١تنتج حراريا من ارتفاع درجة اٟترارة كما أف ارتفاع درجة اٟترارة يقلل من نظاـ الفاكيوـ
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ا١ت لوب كهذا من ٍب يقلل من تكلفة كح ة التبخَت كالعكجم العكجم ككذا فاف رفع درجات اٟترارة
يلاع على تشغيل ا١تبخرات ا١تتع دة ا١تراحل كفاءة مع تقليل استهالؾ ٓتار ا١تاء كتباعا تقليل ماء
التربي ا١ت لوب .
علما أف مب أ الفيلم اللاقط يلمح التشغيل ا١تلتمر كالذم يتم فيه التحكم أتوماتيكيا
كاٞت كؿ  5-3يبُت العالقة ُت درجة حرارة ا١تنتج كزمن قاء ا١تنتج َب ا١تراحل ا١تختلفة .
الجدول 1-3

العنصر

درجة اٟترارة
ال رجة ا١تئوية

الًتكيز

مبادؿ حرارم

حل نوع
ا١تركز

حل
نوع ا١تركز

ا١تلخن القبلجل ا٠تامجم

زمن
البقاء
ال قيقة
1.8
0.7

ا١تلخن القبلجل الرا ع

0.6

ا١تلخن القبلجل الربال

0.5

ا١تلخن القبلجل الربات

0.4

ا١تلخن القبلجل األكؿ

0.4

مرحلة التبخَت األكٔب

0.4

مرحلة التبخَت الربانية

0.4

مرحلة التبخَت الربالربة

0.8

مرحلة التبخَت الرا عة

1.0

مرحلة التبخَت ا٠تامجم

0.6

ا١تكربو

0.4

كالشكل  6-3يعرض ٪توذج توضيحجل ألح مراحل هذ ا١تبخرات .
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حيث أن :
ا١تنتج
البخار
ا١تركز
ٓتار الغالية
تكاثو ٓتار الغالية
الرأس
ا١تبادؿ اٟترارم
اٞتزء اللفلى للمبادؿ اٟترارم
قناة خلط
غرفة فصل البخار عن ا١تنتج

A
B
C
D
E
1
2
3
4
5

كاٞت ير الذكر أنه ينصح أف يكوف
اٞتزء اللفلى من ا١تبادؿ اٟترارم ككذلك
س ح تلخُت الفيلم اللاقط َب غرفة
الفصل مبلل اللائل كَب حالة ع ـ ٖتقق
ذلك تتكوف قع جافة كاليت تلب إٔب
تكوف جبقة قشرية على الل ح ال اخلجل
لألنا ي كمن ٍب فانه ينصح استخ اـ
نظاـ توزيع مناس َب أعلى ا١تبخر كما أف
س ح التلخُت يزداد استخ اـ مواسَت
جويلة كيتم تقليم ا١تبخر لع ة أقلاـ أك
يتم ت كير ا١تنتج .

A

1

D
2
B

5
E
4
3

وتتميز ىذه المبخرات بما يلي -:

 -5جودة عالية للمنتج نتيجة
للتبخَت ا١تربإب ُب جو فاكيوـ مع قاء ا١تنتج
أقصر زمن ٦تكن َب ا١تبخر .

C

C

الشكل 6-3
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 -2كفاءة عالية الستهالؾ ال اقة  -:كذلك استخ اـ نظاـ ا١تبخرات ا١تتع د الفعل ككذا
استخ اـ نظاـ إعادة الضغط ا١تيكانيكجل أك اٟترارم ٦تا يقلل فرؽ درجات اٟترارة ُت ا١تراحل
ا١تختلف ػ ػة .
 -3سهولة التحكم َب ا١تبخر  -:لصغر ٤تتواها من ا١تنتج فإهنا تتفاعل لرعة مع تغَت مص ر
ال اقة أك الفاكيوـ أك كمية إم اد ا١تنتج كا١تركزات ..اْب األمر الذم يلاع على الوصوؿ إٔب منتج
ذك تركيز ثا .
 -4سرعة التشغيل كسرعة اإليقاؼ للغليل األمر الذم ال يلب تغَتات َب ا١تنتج
االستخدامات -:

 -5سعات هذ الوح ات تصل إٔب  150جن َب اليوـ كٖتتاج ١تلاحة صغَتة نلبية لًتكيبها
 -2تلتخ ـ مع ا١تنتجات اٟتلاسة للحرارة .
 -3ا١تنتجات اليت ٖتتول كميات صغَتة من ا١تواد الصلبة ك اليت ٢تا ميل منخفو أك متوسط
لتكوين قشر  ،كاٞت كؿ  2-3يبُت درجات اٟترارة كنلبة ا١تواد الصلبة َب ا١تراحل ا١تختلفة حمل ة
تبخَت ٜتاسية ا١تراحل تقوـ ًتكيز عصَت تفاح .
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الجدول 2-3
المرحلة

درجة

درجة

حرارة

الحرارة

الدخول

مبادل حرارى الدخول
المسخن القبلي

الخروج

نسبة

المواد

الصلبة عند

الدخول

نسبة المواد

الصلبة عند
الخروج

15-20C

38C

11% TS

11% TS

38C

55C

11% TS

11% TS

الخامس

المسخن القبلي الرابع

55C

68C

11% TS

11% TS

المسخن القبلي الثالث

68C

78C

11% TS

11% TS

المسخن القبلي الثاني

78C

88C

11% TS

11% TS

المسخن القبلي األول

100C

11% TS

11% TS

مرحلة التخير األولى

100C

11% TS

14 %TS

مرحلة التخير الثانية

88C

14 %TS

18% TS

مرحلة التخير الثالثة

78C

18% TS

25% TS

مرحلة التخير الرابعة

68C

25% TS

35 % TS

مرحلة التخير الخامسة

55C

35% TS

79% TS

79% TS

72% - 73%
TS

المكثف

15C

55C

خصائص إضافية فى مبخرات الفيلم الساقط
 -5قصر زمن قاء ا١تنتج كتلاكيها ٞتميع جزيئات ا١تنتج .
 -2تبخَت ل يو حي أف العصَت يبقى ثوات قليلة ُب مبخرات الفيلم اللاقط  ،كمن ٍب
نتجن الركائح كال عم الكريهة للمنتج .كذلك الف إنتاج فرفوركؿ ا٢تي رككجم ميربيل للفاكهة كا١تركز
ك٤تتويات اللكر يعتم على فًتة تأثَت اٟترارة على ا١تنتج كهذا العامل مقياس للمعاٞتة اٟترارية .
 -3ال ٭ت ث تكلجم قشرة على أس ح األنا ي ال اخلية اليت ٯتر فيها ا١تنتج .
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 -4ال يتبقى كميات من ا١تنتج الذم ٓب يتم تركيز عن إيقاؼ الوح ة األمر الذم يلهل
عملية إنتاج كميات قليلة من عو الفواكه ٍب التوقو ع ذلك .
 -5أداء ٦تتاز حىت عن إنتاج كميات قليلة من ا١تركز .
 -6سرعة تنظيو ا١تبخرات أثناء عملية الغليل الصودا الكاكية أك ٛتو النيًتيك كالذم
تركيز .2%
 -7ٯتكن تشغيل ا١تبخر ١ت ة جويلة كف غليل .
ٖ -8تتاج ٟتيز صغَت .
 -9عن استخ اـ إعادة ضغط البخار فاف ملتول الضوضاء يكوف َب اٟت كد ا١تلموح ا .
مبخرات الفيلم الساقط القصيرة المسار

كما أف ا١تبادؿ اٟترارم للمرحلة األكٔب يتم عزله لتقليل ملتول الضوضاء.
كاٞت ير الذكر أنه أحيانا تلتخ ـ مبخرات فيلم ساقط قصَتة ا١تلار عن اٟتاجة لذلك نتيجة
لظركؼ ا١تبٌت كخصوصا َب ا١تبات اليت إرتفاعاتا التزي عن 2.5-4.0مًت .
كحىت نضمن تعويو ل وؿ ا١تواسَت يتم زيادة ع د مواسَت التلخُت كهذا ال بع يلزمه تع يل َب
نظاـ س ح التلخُت كت فق ا١تنتج  ،كهذ التغَتات ليجم ٢تا تأثَت على ٦تيزات ا١تبخر ا١تتوفرة َب
مبخرات الفيلم اللاقط ال بيعية .
 4-4-3وبدزات الفٗمي الؾاعذ

Rising Film Evaporators

تعمل هذ ا١تبخرات ٔتب أ الليفوف اٟترارم حي يتم تغذيتها ا١تنتج من أسفل ليمر ا١تنتج َب
مواسَت ا١تبادؿ اٟترارم كيتعرض ا١تنتج للحرارة كتقوـ القوة الصاع ة للبخار الناتج من الغلياف ّتعل
ا١تنتج كٓتار يتحرؾ ألعلى َب ملارات متوازية َب نفجم الوق يزداد إنتاج ٓتار ا١تنتج كالذم ي فع
ا١تنتج كفيلم رقيق ٕتا ج راف ا١تواسَت كيتحرؾ ا١تنتج ألعلى كهذا الصعود احملورم ألعلى للمنتج
٭ت ث اض راب َب ا١تنتج كهذ تعترب ميزة لتبخَت ا١تنتجات ذات اللزكجة العالية كللمنتجات اليت ٢تا
قا لية إلعاقة اٟتركة على أس ح التلخُت .
كعادة يكوف هناؾ فرؽ كبَت َب درجات اٟترارة ُت أس ح التلخُت كالغلياف ٢تذ ا١تبخرات
 .ريقة أخرل فاف جاقة البخار ا١تت فق غَت كافية لنقل ا١تنتج كتكوين الفيلم الصاع  .كعادة ال
تتع ل أجواؿ مواسَت الغلياف عن سبعة أمتار  .كهذ ا١تبخرات عادة تلتخ ـ مع ت كير ا١تنتج حي
يتم إعادة عو ا١تركز ا١تتكوف إٔب م خل إم اد ا١تبخرالم اد كمية كافية من ا١تنتج إٔب مواسَت
الغلياف.كيوج تصميمات ٥تتلفة تلتخ ـ هذ النظرية كمرباؿ جي على هذ ا١تبخرات مبخر
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 Robertsكيعترب أق ـ نوع من ا١تبخرات ال فعية كهذ ا١تبخرات ٖتتول على ماسورة ت كير كاسعة ُب
مركز حزمة مواسَت ا١تبادؿ اٟترارم كخال٢تا ٯتكن للمركز أف ٯتر ألسفل حزمة ا١تواسَت كمازاؿ هذا
ال راز من ا١تبخرات يلتخ ـ كربرة َب صناعة اللكر .
كالشكل  7-3يوضح فكرة عمل هذ ا١تبخرات .
حيث أن -:
ا١تنتج

A

ٓتار ا١تنتج

B

ا١تركز

C

ٓتار الغالية

D

ا١تتكاثو

E

المميزات -:
 -5زيادة فرؽ درجات اٟترارة ُت غرفة التلخُت كغرفة الغلياف كحىت
B
نضمن أف يكوف انتقاؿ اللائل كاُب َب ا١تواسَت كاليت أجوا٢تا تًتاكح ما ُت 5-7m
حىت يرتفع اللائل ألعلى
 -2زيادة الفقاقيع نتيجة ٟتركة اللائل ألعلى ض اٞتاذ ية األرضية لذلك فاف هذ
ا١تبخرات مناسبة للمنتجات ذات اللزكجة العالية كاليت ٢تا ميل إٔب إلعاقة اٟتركة على
الل ح الغلياف .

C
D

 -3أداء ملتقر عإب كيبٌت ذلك نتيجة ل كراف ا١تنتج خالؿ م ل كبَت .
االستخدامات -:

E

 -5مع الت التبخَت العالية للمنتجات اليت ٢تا لزكجة عالية ك٢تا ا١تيل إلعاقة
اٟترك ػ ػة.
A
 -2ٯتكن استخ امها كمرحلة تركيز عالية ألقصر كق ٦تكن .
الشكل 7-3
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 5-4-3املبدزات

المٕحٗPlate Evaporatorsٛ

ال من حزـ ١تواسَت يلتخ ـ هذ ا١تبخرات ألواح صفائحية كهذ األلواح ٕتمع ٘تاما مربل
2
ا١تبادالت اٟترارية كتكوف مزكدة ٔتلارات
كاسعة ١تركر أٓترة ا١تنتج كَب هذ
3
B
1
D
ا١تبخرات فاف ألواح ا١تنتج كألواح ٓتار
الغالية يوصال معا التبادؿ كتصمم
ملارات ا١تنتج للتوزيع التاـ للمنتج
اللائل على األس ح اللوحية كا٩تفاض
C
2
C
صغَت للضغط للبخار ا١تنتج  .كعادة فاف
A
ا١تبخرات الصفائحية تكوف كح ات
E
م ٣تة ْتي يتم تركيبها َب ا١توقع أقل
الشكل 8-3
جه ألعماؿ اللباكة لذلك فأهنا ٖتتاج
١تلاحات صغَتة كإرتفاعات أ نيتها ال تتع ل  3-4 mلذلك فيمكن كضعها َب أم مبٌت جبيعجل ففجل
أحياف كربَتة تتواج هذ الوح ات كجزء كاح ال ٭تتاج ألم أعماؿ سباكة عن العميل ل يتم
تركيبه مباشرة َب ا١تكاف .
كالشكل  8-3يبُت ٥ت ط توضيحجل ٢تذ ا١تبخرات .
حيث أن -:

ا١تنتج
ٓتار ا١تنتج
ا١تركز
ٓتار الغالية ا١تلتخ ـ َب التلخُت
متكاثو ٓتار الغالية
ا١تبادؿ اٟترارم
غرفة فصل البخار رئيلية
غرفة فصل البخار قبلية

A
B
C
D
E
1
2
3
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كعادة ًب فصل ألواح ا١تنتج كألواح ٓتار الغالية ٔتوانع تلري كالشركات ا١تمتازة َب هذا اجملاؿ
تلتخ ـ موانع تلري توضع داخل ٣تارل ك ف مادة الصقة كتظل َب مكانه حىت ع فتح هذ
ا١تبخرات كتكوف مصممة إلمرار فيلم صاع كاح كهذا ينتج عنه تبخَت هادئ للمنتج كتبعا للخ مة
فاف كح ة التبخَت اللوحية ٦تكن أف تعمل ٔتب أ الت كير ال فعى للمنتج ،كحي أنه ٯتكن فك هذ
األلواح لهولة كمن ٍب ٯتكن تغيَت األلواح التالفة عن الضركرة كٯتكن فحل أس ح هذ األلواح
كتغيَت مع ؿ الت فق زيادة ع د األلواح أك إنقاصها كتتواج منها أنواع تكوف مصممة
USDAلتحقيق مت لبات منتجات األلباف النظيفة.كالشكل  9-3يعرض مبخر لوحجل ٜتجم مراحل
تلخُت مباشر مزكد ٔتكربو لوحجل ككح ة إعادة النكهات كنظاـ تربي للمركز ك ذا ا١تبخر ٯتكن
تركيز عصَت التفاح ٔتواد صلبة  11%لتصبح ا١تواد الصلبة َب ا١تركز  72%كمع ؿ تبخَت يصل إٔب
10جن َب اللاعة أنظمة إعادة ضغط البخار اٟترارية
كا١تيكانيكية ا١تلتخ مة َب صناعة األغذية كاأللباف
كالشكل  51-3يعرض ٪توذج لوح ة تبخَت متع دة
ا١تراحل سعتها اإلنتاجية 16جن َب اللاعة إلنتاج
الفركتوز .

الشكل 9-3

حيث أن -:
مبادؿ حرارل من النوع ذات األلواح
غرفة فصل البخار عن ا١تركز
مكربو
ا١تنتج
ا١تركز
متكاثو ا١تكربو
متكاثو ٓتار الغالية
ٓتار الغالية

1
2
3
A
B
CC
CD
D
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ا٢تواء ا١تنزكع من ا١تبخر
من كأب رج التربي

E
F

D
2

3

1

F

E

Cc

B

Cd

A

الشكل 11-3
المميزات -:
-5
-2
-3
-4
-5
-6

تلتخ ـ مع أكساط تلخُت ٥تتلفة مربل ا١تاء اللاخن كٓتار ا١تاء .
جودة ا١تنتج العالية  -:نتيجة للتبخَت الل يو ا١تتجانجم .
حيز صغَت للًتكي كإرتفاعاتا ال تتع ل  3-4ـ .
سرعة كسهولة تركيبها  -:ألهنا سا قة التجهيز .
مع ؿ تبخَت مرف  -:إزالة أك إضافة ألواح التلخُت .
سهولة التنظيو كالصيانة  -:للهولة فك أكعيتها .

االستخدامات -:

 -5عن اٟتاجة ١تع الت تبخَت منخفضة أك متوس ة .
 -2لللوائل اليت ٖتتول على كمية قليلة من ا١تواد الصلبة الذائبة كاليت ليجم ٢تا قا لية إٔب إعاقة
اٟتركة .
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 6-4-3وبدزات التذفل الذٔار

circulate evaporators

ال ٗتتلو هذ ا١تبخرات عن ا١تبخرات ال فعية سول َب ع ـ
استخ اـ مضخة الت كير حي يتم إم ادها ا١تنتج ا١ت لوب تركيز أب
أسفل كيرتفع ا١تنتج إٔب أعلى تبعا لنظرية مب أ الفيلم الصاع كنتيجة
للتلخُت ا٠تارججل للمواسَت فاف فيلم اللائل َب اٞت راف ال اخلية
للمواسَت سوؼ يب أ َب الغلياف كتتصاع األٓترة كمن ٍب ين فع اللائل
إٔب أعلى ا١تواسَت كالنتيجة تصاع األٓترة ألعلى كينفصل اللائل من
األٓترة من أسفل غرفة الفصل كتت فق خالؿ ماسورة الت كير مرة
الشكل 11-3
أخرل إٔب ا١تبخر ك ذلك نضمن ال كراف ا١تنتظم ا١تلتقر .
ككلما زادت فرؽ درجات اٟترارة ُت غرفة التلخُت كغرفة الغلياف ازداد ش ة التبخَت ازداد دكراف
اللائل كمع ؿ انتقاؿ اٟترارة .
كٯتكن ت قليم غرفة الغلياف َب ا١تبخر إٔب ع ة غرؼ ككل منها مزكد نظاـ ت كير خاص لللائل
كٯتكن تقليل س ح التخزين ا١ت لوب ١تنتج ذات تركيز عإب مقارنة ا١تبخرات الغَت مقلمة  ،كالًتكيز
النهائجل تصل إليه ُب آخر غرفة كَب الغرؼ األخرل تنتقل اٟترارة ٔتع الت أكرب نتيجة للزكجة
ا١تنخفضة كالشكل 55-3يعرض ٥ت ط توضيحجل ٢تذ ا١تبخرات .
المميزات -:

سرعة ء تشغيلها كسعتها الكبَتة كاٞت ير الذكر أف ٤تتويات هذ ا١تبخرات من اللائل تكوف
قليلة نتيجة لقصر كصغر مواسَت ا١تبادؿ اٟترارم ك
اليت ال تزي أجوا٢تا عن  3-2مًت .
مجاالت االستخدام -:

 -5تبخَت اللوائل الغَت حلاسة للحرارة
كاليت ٖتتاج ١تع الت تبخَت عالية .
 -2للمنتجات اليت ٢تا ميل عإب للتكتل
كا١تواد اليت لزكجتها تقل مع زيادة سرعة ت فقها .
 -3ٯتكن تقليم غرفة الغلياف هذ
ا١تبخرات لذا فاف غرفة الفصل ٯتكن أف تلتخ ـ
كوح ة تركيز عالية .
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كالشكل  52-3يعرض كح ة تبخَت ثالثية الفعل تلتخ ـ إلنتاج ماء اٞتللرين كيصل مع ؿ
التبخَت ٢تا إٔب 3-3600kg/h
كالشكل  53-3يعر ض ٥ت ط توضيحجل لوح ة تركيز مزكدة ٔتبخر ذك الت فق ال كار .
حيث أن -:

مبخر ذات الت فق ال كار
ملخن قبلجل
مكربو
ٓتار من الغالية
متكاثو البخار
ا١تنتج
ا١تركز
إٔب رج التربي
خركج مضخة الفاكيوـ
من كأب رج التربي

1
2
3
D
CO
A
B
CC
E
F
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1
2
D

F

E
Cd
A

Cc

B

الشكل 13-3
 7-4-3وبدزات الكزٖات املتذفكٛ

Fluidisied Bed Evaporators

كتزكد هذ ا١تبخرات ٔتبادؿ حرارل رأسجل مزكد داخل ا١تواسَت كريات من
اللَتاميك أك االستانللتيل أك الزجاج يتم جرها واس ة ا١تنتج إٔب فاصل ٓتار
من النوع الومضى كيلتخ ـ مضخة لت كير ا١تنتج َب ا١تبادؿ اٟترارم كالشكل
 54-3يبُت ٥ت ط توضيحجل ٢تذ ا١تبخرات .
التشغيل -:

نفجم نظرية عمل ا١تبخرات ال فعية فحركة ا١تنتج ألعلى ٬تر معه الكريات
كاليت تقوـ عمل تنظيو للل ح ال اخلجل للمواسَت من تكلجم ا١تنتج عليها .
ك٭ت ث انفصاؿ لبخار ا١تنتج َب غرفة الفصل الومضية كيعود ا١تنتج مع
الكريات مرة أخرل للمبادؿ اٟترارم كتتكرر العملية من ج ي كهكذا .
المميزات -:
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فًتة عمل جويلة كف اٟتاجة إليقاؼ الوح ة كتنظيفها ٟت كث عملية تنظيو ذاٌب فعل
الكريات ا١توجودة داخل ا١تواسَت .
االستخدامات -:

 -5تلتخ ـ لًتكيز اللوائل اليت ٢تا ميل عإب ج ا للًتسبات على ا١تواسَت كاليت ال تلت يع
ا١تبخرات األخرل ٕتن مشكلة الًتسبات معها ككذلك مع اللوائل ذات اللزكجة ا١تتوس ة
كا١تنخفضة كالشكل  55-3يبُت ٥ت ط توضيحجل ٢تذ ا١تبخرات .
حيث أن -:
مبخر ذات الكريات ا١تت فقة
ملخن قبلجل
مكربو
ٓتار من الغالية
متكاثو البخار
ا١تنتج
ا١تركز
إٔب رج التربي
خرج مضخة الفاكيوـ
من كأب رج التربي

1
2
3
D
CO
A
B
CC
E
F
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الشكل 15-3
التخزٖكStirrer Evaporators

 8-4-3املبدزات املشٔد ٚبآلٛ
هذ ا١تبخرات دفعية التشغيل كتتكوف من كعاء مزكد قمصاف تلخن
خارجية ك اخله خالط كالشكل  56-3يبُت فكرة عمل هذ ا١تبخرات
كالشكل  57-3يعرض مبخر آلة ٖتريك يلتخ ـ كمرحلة تركيز عالية
له مع ؿ تبخَت يصل إٔب  300كيلوجراـ ُب اللاعة .
التشغيل _:

يتم إم اد كعاء ا١تبخر ا١تنتج َب صورة دفعات فيح ث غلياف للمنتج مع

الشكل 16-3

استمرار التحريك َب العمل كصوال إٔب الًتكيز ا١ت لوب
المميزات -:

 -5مع ؿ منخفو للتبخَت  -:نتيجة ١تلاحات س ح
كعاء ا١تبخر الصغَتة  .ك٢تذا اللب ٨تتاج لفرؽ كبَت ُب
درجات اٟترارة ُت قميل التلخُت كغرفة الغلياف كَب حالة
إمكانية ا١تنتج لتحمل زيادة درجة اٟترارة ٯتكن غمر ملو حرارل
َب الوعاء لزيادة س ح التلخُت .
الشكل 17-3
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االستخدامات -:
 -5مع ا١تنتجات ذات اللزكجة العالية مربل معجوف ال ماجم أك ل الفواكه كاليت خواصها
تتأثر سلبا عن زيادة فًتة قائها لع ة ساعات أك ا١تنتجات اليت خواصها ٖتتاج لبقائها زمن جويل
 -2كتلتخ ـ مع ٤ت ة تبخَت كمرحلة تركيز عالية دفعية مع ع ة مراحل تبخَت ا ت ائية ملتمرة
التشغيل .
5-3كميات ونسب التركيز فى المركزات

إذا ًب تلخُت كمية من ا١تنتج  Aفتبخر من ٓتار ماء كزنه  Cكيتبقى  Bمركز  ،حي أف الًتكيز
اال ت ائجل  CAكالًتكيز النهائجل  CBكنلبة التبخَت eكا١تعادالت التالية تع ى العالقات ا١تختلفة
ا١تلتخ مة َب تكنولوجيا تركيز الفواكه
A=B+C
e = A\ B
e = CB\CA
C = A (e – 1 )\ e
B=A\e

مثال -:
م لوب تركيز  100جن جوافة تركيزها ا١تب ئجل8%ليصبح  12%فكم يكوف كزف ا١تركز

الحل

? = A=100TON, CA=8, CB=12 , B
e = CB\CA
e = 12\ 8 = 1.5
B=A\e
B = 100 \ 1.5 = 66.3 TON

اف عملية الفصل اٟترارية ملتخ ما التبخَت كالتق َت ٭تتاج ل اقة عالية من أجل ذلك اجته
العلماء حىت يوفقوا للوصوؿ أب جرؽ ٠تفو استهالؾ ال اقة ككصلوا أب ال رؽ التالية -:
 -5استخ اـ نظاـ ا١تراحل ا١تتع دة َب التبخَت ذات التلخُت ا١تباشر كعادة تكوف مرحلتُت
إلنتاج األركما ككذا تركيز ا١تنتج كتصل سعتها إٔب  1000kg/hكيصل ع د ا١تراحل من  3-6لللعات
الكبَتة .
 -2استخ اـ جريقة اعادة ضغط البخار حراريا .
 -3استخ اـ جريقة اعادة ضغط البخار ميكانيكيا .
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 -4مبخرات متع دة ا١تراحل مزكدة نظاـ إعادة ضغط حرارم
كعادة تكوف مرحلتُت إلنتاج األركما ككذا تركيز ا١تنتج كتصل سعاتا إٔب  2000kg/hكيصل ع د
ا١تراحل من  3-5لللعات الكبَتة .
-5مبخرات متع دة ا١تراحل مزكدة نظاـ إعادة ضغط ميكانيكجل
كعادة تكوف مرحلتُت إلنتاج األركما ككذا تركيز ا١تنتج كتصل سعاتا إٔب  10000kg/hكيصل ع د
ا١تراحل من  3-5لللعات الكبَتة .
 1-6-3اصتدذاً ٌظاً املزاحن املتعذد ٚف ٜالتبدري
كالشكل  58-3يوضح جريقة التلخُت ا١تباشر استخ اـ مبخر مرحلة كاح ة كجريقة التلخُت
ا١تباشر ١تبخر ٔترحلتُت .
حيث أن -:

ا١تنتج
ا١تركز
ا١تتكاثو
ٓتار الغالية
ال اقة الكهر ية
متكاثو ٓتار ا١تنتج

A
B
C
D
E
C
C

متكاثو ٓتار الغالية

C
D
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A

A

D

D
C

C

Cc
Cd

Cd

B

B

الشكل 18-3
كاٞت ير الذكر أنه َب ا١تبخرات التقلي ية فاف ٓتار ا١تنتج يتم تكربيفه َب ا١تكربو كمن ٍب تفق
جاقته كليا أما َب ا١تبخرات اٟت يربة فتلتخ ـ مبخرات متع دة و متتالية ن ْتي يلتخ ـ البخار
الناتج من ا١تنتج َب ا١ترحلة األكٔب َب تبخَت ا١تنتج َب ا١ترحلة الربانية كلتحقيق الغلياف للمرحلة الربانية
٬ت أف تعمل عن فاكيوـ أعلى منه َب ا١ترحلة األكٔب كمن ٍب ٭ت ث الغلياف عن درجة حرارة أقل
كٓتار ا١ت نتج الناتج من ا١ترحلة الربانية يلتخ ـ َب تبخَت ا١تنتج َب ا١ترحلة الربالربة كللتحقيق الغلياف
للمرحلة الربالربة ٬ت أف تعمل عن فاكيوـ أعلى منه َب ا١ترحلة الربانية كهكذا كَب النهاية يتم
تكربيو ٓتار ا١تنتج عن ا٩تفاض حرارته كع ـ الق رة على االستفادة من جاقته اٟترارية َب التبخَت .
كسوؼ نتناكؿ َب هذ الفقرة دراسة على مبخرات الفيلم اللاقط كهذ ا١تبخرات مناسبة
ج ا لًتكيز العصائر اٟتلاسة للحرارة كاأللباف كذلك ال٩تفاض زمن تعريو ا١تنتج للحرارة ككذا
ال٩تفاض مع ؿ ٓتر ا١تنتج لزيادة ملاحة س ح ا١تبخر كالشكل  59-3يعرض ٥ت ط توضيحجل
١تبخر من النوع اللاقط .كاٞت ير الذكر أنه يتم توزيع ا١تنتج ا١ت لوب تبخَت على الل ح ال اخلجل
لألنا ي كينزؿ ا١تنتج إٔب أسفل مشكال فيلم رقيق كلذا ٭ت ث غلياف كٓتر نتيجة للحرارة ا١تنتقلة من
ٓتار ا١تاء إٔب ا١تنتج ك٭ت ث تكاثو لبخار ا١تاء ا١تلتخ ـ َب التلخُت َب حُت يتم ح كث فصل
لبخار ا١تنتج .
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دخىل انمنخح

دخىل ماء انخبريذ
خروج انغازاث انغير مخغايرة

بخار انماء انمسخخذو فً انخسخين
انمكثف
مبادل حراري
بخار انمنخح
خروج ماء انبريذ
خروج انمركس
خروج بخار انماء انمخكاثف

مضخت ضخ انمركس
نهمرحهت انخانيت
غرفت فصم
انبخار

الشكل 19-3
.
ك ا١تعادالت الرياضية ا١تلتخ مة مع هذ ا١تبخرات
فيما يلجل الرموز ا١تلتخ مة ُب هذ ا١تعادالت -:
مع ؿ ت فق ا١تنتج ا١ت لوب تركيز kg/h
مع ؿ ت فق ٓتار ا١تنتج kg/h
مع ؿ ت فق مركز ا١تنتج kg/h
نلبة البخر
كاٞت كؿ  3-3يبُت ا١تعادالت ا١تلتخ مة َب تعيُت

117

A
C
B
e
A,B,C

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

الجدول 3-3
المعادلة

القيمة المعطاة

القيمة المطلوبة

كمية ا١تنتج ا١ت لوب

تركيز A

C = A X (e-1)/e
B = A X 1/e

C
B

kg/hr

)A = C X e/(e-1
)B = C X 1/(e-1

A
B

كمية ٓتار ا١تنتج Cوح ة

A=BXe

A

كمية مركز ا١تنتج

B

وح ة

kg/hr

وح ة

kg/hr

علما أف  Eهجل مع ؿ التبخَت  ،كاٞت ير الذكر أف اللنب نتيجة الحتوائه على ركتُت فانه
حلاس ل رجة اٟترارة كمن ٍب فاف الغلياف كالتبخَت يؤدل أب دهورة كتلو الربكتُت ل رجة يقاؿ ع ها
اف اللنب ق تلو .
لذلك فاف قلم الغلياف عادة يكوف ه خلخلة كمن ٍب ٭ت ث البخر كالغلياف عن درجات حرارة
منخفضة مقارنة رجة الغلياف عن الضغط اٞتول ك٨تصل على ا٠تلخلة واس ة مضخة تفريغ كيتم
تكربلو ٓتار ا١تنتج واس ة مكربو كهذ ا١تضخة تلتخ ـ َب تفريغ الغازات الغَت متكاثفة
ا١تتصاع ة من اللنب .
فعن درجة حرارة 100Cيكوف االنربالىب للماء  539Kcal /kgكعن  60Cيكوف االنربالىب
 564Kcal/kgكاٞت كؿ  4-3يبُت قيم ال اقة ا١ت لو ة َب حاالت ٥تتلفة -:
الجدول 4-3

الحالة األولى

الحالة الثانية

الوحدة

البيان
درجة حرارة الغلياف

60

100

c

التلخُت

54

94

Kcal / kg

التبخَت

564

539

Kcal / kg

الفاكيوـ

20

-

Kcal / kg

استهالؾ ال اقة

638

633

Kcal / kg

ال اقة ا١تفقودة

15

15

Kcal / kg

استهالؾ ال اقة الكلى

653

648

Kcal / kg
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كمن ٍب نلتنتج أننا ٨تتاج  1.1كيلوجراـ ٓتار لتبخَت كيلوجراـ ماء من اللنب .كلتبليط ذلك
سنلتخ ـ  1كيلوجراـ ٓتار لتبخَت كيلو جراـ ماء من اللنب .
كاٞت كؿ  5-3يبُت العالقة ُت حجم ٓتار ا١تاء – ع د األمتار فوؽ س ح البحر – الفاكيوـ
ا١ت لق كا١تقاس ا١تلى مًت زئبقجل –الكمية ا١تع اة من ا١تنتج
الجدول 5-3

حجم

عدد األمتار فوق

بخار الماء

سطح البحر

الفاكيوم المطلق

بالملي متر زئبق

الفاكيوم

بالمتر ماء

الكمية

المعطاة

1.7 m3/kg

0

760

0

100

2.8 m3/kg

5,200

434

4.5

85

4.8 m3/kg

10,000

233

7.2

70

7.7 m3/kg

14,000

149

8.3

60

12.0 m3/kg

18,000

92

9.1

50

19.6 m3/kg

22,000

55

9.6

40

كيتم تلخُت ا١ترحلة الربالربة البخار ا٠تارج من ا١ترحلة الربانية كأقصى ع د للمراحل كا١تبخرات
ا١تلتخ مة يعتم على أقل فاكيوـ ٯتكن اٟتصوؿ عليه .
ككمية كدرجة حرارة ماء التربي ا١ت لوب لتربي ٓتار ا١تنتج ا٠تارج ا١تكربو كاليت عادة تًتاكح ما ُت
 20-30Cكاليت تقوـ تكربيو ٓتار ا١تنتج ا٠تارج من آخر مع احملافظة على الفاكيوـ َب ا١تكربو
كمن الناحية النظرية ٯتكن استخ اـ ماء مربال أك فريوف ٠تفو درجة حرارة ا١ترحلة األخَتة كلكن
هناؾ عوامل ٘تنع ذلك مربل لزكجة ا١تنتج كحجم ٓتار ا١تنتج ك لورة الالكتوز ٖت د أف اٟت
العملجل ل رجة اٟترارة حوإب . 45C
كالشكل  22-3يوضح أنه استخ اـ كيلوجراـ ٓتار ماء ٯتكن تبخَت ع د أثنُت كيلوجراـ من
ا١تاء من ا١تنتج كعن استخ اـ مرحلة ثالربة فانه ٯتكن تبخَت ثالثة كيلوجرامات من ا١تاء من ا١تنتج
واس ة كيلوجراـ ٓتار ماء .
2-6-3إعاد ٚفػط البدار حزارٖا ٔوٗكاٌٗكٗا يف ؽٍاع ٛاألغذٖ.ٛ
Thermal & Mechanical Vapor Recompression Systems for Food Industry

إف اا١تبخرات اٟت يربة اليت تقوـ ًتكيز ا١تنتجات اٟتلاسة للحرارة استخ اـ تصميمات تعمل عن
فركؽ منخفضة ل رجات اٟترارة .

119

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

فإمكانية استخ اـ مواسَت جويلة للمبادؿ اٟترارم يزي من ملاحة س ح التبادؿ كيلاع على
التوزيع ا١تربإب للائل ا١تنتج داخل أس ح ا١تواسَت ككذا ٖتميل ا١تواسَت كالكفاءة اٟترارية كزيادة أزمنة
التشغيل ا١تتصلة كصغر كق الغليل َب ا١توقع . CIP
انمنخح انمركس من
انمرحهت األونً

انمنخح
دخىل ماء انخبريذ
انغازاث انغير مخكاثفت
بخار انماء

خروج ماء انخبريذ
بخار انمنخح

الشكل 22-3
كالشكل  24-3يبُت جريقة التلخُت البخار ا١تعاد ضغ ه ميكانيكيا و الشكل أ ن كجريقة
التلخُت ا١تعاد ضغ ه حراريا و الشكل ب ن .
حيث أن -:

ا١تنتج
ا١تركز
ا١تتكاثو
ٓتار الغالية
ال اقة الكهر ية

A
B
C
D
E
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متكاثو ٓتار ا١تنتج

C
C

متكاثو ٓتار الغالية

C
D

إف تكلفة التشغيل كح ات الًتكيز ٔتصانع ا١تركزات تكوف عادة عالية ج ا نتيجة لل اقة ا١ت لو ة
لتشغيل غاليات البخار ا١ت لو ة كمن ا١تعلوـ أنه َب يركؼ التشغيل ٬ت أف يكوف هناؾ اتزاف ُت
ال اقة ال اخلة كا٠تارجة من النظاـ ٯتكن ٖتقيقها من ا١تعادلة التالية -:
مجموع الطاقات الحرارية الداخلية ( االنثالبى ) = مجموع الطاقات الحرارية الخارجة

( االنثالبى ) .

A

A

D
D

D

C

C

Cc

Cc

B

أ

B

الشكل 24-3

ة

كهناؾ ع ة أنظمة ملتخ مة َب كح ات الًتكيز لتقليل تكلفة التشغيل مربل :
 -5زيادة ع د مراحل التبخَت .
 -2استخ اـ نظاـ إعادة ضغط البخار .
 -3استخ اـ سخانات قبلية .
ككل هذ الب ائل تلاع على تقليل استهالؾ ال اقة َب كح ات الًتكيز .
كاٞت ير الذكر أف هناؾ ع ة جرؽ لتقليل استهالؾ ال اقة َب كح ات الًتكيز إعادة استهالؾ
ٓتار ا١تاء ا٠تارج من ا١تنتج كفيما يلجل ال رؽ ا١تلتخ مة -:
 -5التبخَت نظاـ ا١تراحل ا١تتع دة .
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 -2إعادة ضغط البخار حراريا .
 -3إعادة ضغط البخار ميكانيكيا .
كت بيق أح هذ األنظمة يقلل من مع ؿ استهالؾ ال اقة كاٞت ير الذكر أنه ٯتكن ت بيق أكربر
من جريقة معا للوصوؿ للح األدىن لل اقة ا١تلتهلكة .
 1-7-3التبدري مبزحمٔ ٛاحذٚ
لعمل اتزاف حرارل لوح ة تركيز ٔترحلة كاح ة فاف احملتول اٟترارم و االنربالىب ن لبخار ا١تنتج
يلاكل تقريبا احملتول اٟترارم لبخار الغالية .
كالشكل  25-3يبُت ٥ت ط ا١توازنة اٟترارية لوح ة تركيز ٔترحلة كاح ة .
ONE EFFECT EVAPORATION

حيث أن :

ا١تنتج ا١ت لوب تبخَت
ٓتار ا١تنتج
ا١تركز
ٓتار الغالية
ٓتار الغالية ا١تتكاثو
ال اقة ا١تفقودة
كحىت نتمكن من الر ط ُت الفقرات
التالية كالفقرات اللا قة فإنه ق ًب
تغيَت رمز ا١تركز من  Bإٔب  Cكتغيَت رمز
ٓتار ا١تنتج من  Cإٔب  Bكٯتكن تقليل
مع ؿ استهالؾ البخار القادـ من الغالية
استخ اـ مرحلتُت تبخَت ال من مرحلة
كاح ة كاستخ اـ البخار ا١تنتج ا٠تارج
من ا١ترحلة األكٔب لتلخُت ا١تنتج َب
ا١ترحلة الربانية كاٞت ير الذكر أنه ٯتكن
استخ اـ ٓتار ا١تنتج ا٠تارج من ا١ترحلة
الربانية َب تلخُت منتج ا١ترحلة الربالربة
كهكذا .

A
B
C
D
E
V

B

D

A

E
الشكل 25-3
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كٯتكن تقليم الفرؽ الكلى ُت أعلى درجات اٟترارة لغلياف ا١تنتج َب ا١ترحلة األكٔب كأقل درجة
غلياف َب ا١ترحلة األخَتة على ع د ا١تراحل كمن ٍب ٯتكن تقليل فرؽ درجات اٟترارة ُت كل مرحلة
كالتالية ٢تا كهذا الفعل يزي من الل ح اٟترارم ا١ت لوب لتحقيق البخر ا١ت لوب .
 2-7التبدري بٍظاً املزاحن املتعذدٚ

Multiple Effect Evaporation

ك٨تيط القارئ علما أف زيادة ع د ا١تراحل يزي من التعقي ات ا٠تاصة تنظيم ا١تكونات كنظاـ
التحكم ا١ت لوب كيزي من قاء ا١تنتج َب كح ة الًتكيز .
كالشكل  26-3يبُت ٥ت ط ا١توازنة اٟترارية لوح ة تركيز ٔترحلتُت .
حيث أن :

ا١تنتج ا١ت لوب تبخَت
ٓتار ا١تنتج ا١تتبقجل
ا١تركز
ٓتار الغالية احملرؾ
ٓتار الغالية ا١تتكاثو
متكاثو ٓتار ا١تنتج
ال اقة ا١تفقودة

A
B
C
D
E
F
V

الشكل 26-3
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3-7-3اصتّالك الطاق ٛيف املبدزات اليت ٖعاد فػط البدار فّٗا
من ا١تعلوـ أف تكلفة ٓتار الغاليات كالكهر اء ٮتتلو من من قة ألخرل لذا فاف ا١تفاضلة ُت
نظاـ إعادة ضغط البخار اٟترارم  TVRكإعادة ضغط البخار ا١تيكانكى  MVRمع إمكانية
استخ اـ ا١تتكاتفات اللاخنة كمع الت التقادـ اٟتادثة للماكينات كعلى كل حاؿ فاف كال النظامُت
يع ياف نفجم النتائج مع احملافظة على ا١تتغَتات ا١ت لو ة .
األسباب التي تستدعى نظام إعادة ضغط البخار

-5
-2
-3
-4
-5
-6

تقليل مع الت استهالؾ ال اقة النليب .
تبخَت ل يو للمنتج ناتج عن فركؽ درجات اٟترارة الصغَتة .
تقليل زمن قاء للمنتج َب ا١تبخر مقارنة نظاـ التبخَت ذك ا١ترحلة الواح ة .
سهولة ٖتقيق االستفادة التامة من الوح ة للهولة العملية .
تصرؼ ٦تتاز عن األٛتاؿ اٞتزئية .
تكلفة تشغيل منخفضة جزئيا .

المميزات :

قصَت لتواج ا١تنتج داخل ا١تبخرات مع سهولة

 -5اللخانات القبلية ا١تلتقيمة تع ى كق
الفحل كالتنظيو .
 -2أنظمة البلًتة ا١تباشرة كالغَت مباشرة قادرة على تغ ية كل مواصفات ا١تنتجات الش ي ة
 -3أنظمة توزيع ا١تنتج تضمن استقباؿ ٚتيع ا١تواسَت داخل ا١تبادؿ اٟترارم نفجم الكمية من
ا١تنتج كؿ الوق كتقبل أم تغَت ُب ت فق اللوائل كاألٓترة ا١تت ايرة .
 -4األنواع اٟت يربة تتميز صغر حجم ا١تبات اليت ٖتتاجها
 -5الفصل اٞتي للبخار عن ا١تنتج ينتج من التحكم َب سرعات البخار كالذم ي خل كٮترج
ريقة ٦تاسية للم خل كا١تخرج ٦تا يضمن أقل ا٩تفاض َب الضغط .
 -6تقل تكلفة الغليل َب ا١توقع الصودا  CIPاستخ اـ أنظمة التحكم الكاملة .
 -7استخ اـ أنظمة التحكم اٟت يربة مربل أجهزة التحكم ا١تربمج  PLCكأجهزة الكومبيوتر يتيح
فعالية ا١تنتج ا٠تارج كجودته .
حي يتم إعادة ضغط ٓتار أح ا١تراحل ل رجات حرارة عالية واس ة قاذؼ ٓتار steam
) ejector (TVRلتلخُت ا١ترحلة األكٔب كيلتخ ـ البخار ا١تتكوف من أم مرحلة ُب تلخُت ا١ترحلة
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التالية ٢تا كيتم تكربيو ٓتار ا١تاء ا٠تارج من آخر مرحلة تعريضة للمنتج ال اخل ٍب استكماؿ تربي
ٔتاء التربي .
كٯتكن استخ اـ ا١تاء ا١تتكاثو إم اد الغالية ا١تاء أك يلتخ ـ َب الغليل َب ا١توقع الصودا
 CIPأك لتلخُت ا٢تواء للمجفو ا١تصاح ٢تا .

أوال إعادة ضغط البخار حراريا
َب كح ات الًتكيز ا١تتع دة ا١تراحل ٭ت ث توفَت لبخار الغاليات ا١ت لوب إعادة استخ اـ ٓتار
ا١تنتج َب التلخُت ُب ا١تراحل التالية للمرحلة األكٔب كأيضا ٯتكن إعادة استخ اـ حرارة ٓتار ا١تنتج
ا١تتكاثو ُب مكربو التربي كذلك إذا ًب ضغط ٓتار غرفة الغلياف إٔب ضغط عإب لغرفة التلخُت
تبعا ١تب أ ا١تضخة اٟترارية .
ككذلك فاف درجة حرارة تشبع ٓتار الغالية يكوف عإب كٯتكن إعادة استخ اـ ٓتار ا١تنتج
للتلخُت ع ة مرات .
كيلتخ ـ َب هذا الغرض ضواغط نفاثة لبخار ا١تنتج كتعمل هذ الضواغط النفاثة عن سرعات
ت فق عالية ج ا كال ٖتتول على أجزاء متحركة علما أف تركيبها ليط كالتشغيل موثوؽ ك٨تتاج إٔب
كمية معينة من ٓتار الغالية لتشغيل الضاغط النفاث كهذا ٯتربل ال اقة ال اخلة إٔب كح ة الًتكيز
كٯتكن حلا ا من ضغط البخار الغالية احملرؾ كنلبة االنضغاط ا١ت لو ة .
كنتيجة لوجود هذا البخار احملرؾ َب الت فق ا١تختلط فانه ينتج عنه تبخر زائ للماء من ا١تنتج
أكربر من أف الضاغط يلت يع إعادة الضغط .
فإذا كاف  1 lb/hrمن ٓتار الغالية احملرؾ م لوب لضغط  1 lb/hrمن ٓتار ا١تنتج ك  2 lb/hrمن
ٓتار الغالية ا١تختلط سوؼ يتول كا ُب جان الضغط للضاغط النفاث كهذا سوؼ يؤدل إٔب تبخَت
 2 lb/hrمن ٓتار ا١تنتج .
كالبخار ا١تتبقجل سوؼ ينقل إٔب ا١ترحلة التالية َب إتا نزكؿ ٓتار ا١تاء للمرحلة األكٔب كَب هذا
ا١ترباؿ فاف إعادة ضغط ٓتار ا١تنتج حراريا ينتج نفجم النتائج نفجم النتائج عن استخ اـ ا١تراحل
ا١تتع دة َب كح ات الًتكيز ا١تتع دة ا١تراحل ذات التلخُت ا١تباشر .
كاٞت ير الذكر أف الضاغط النفاث  The Jet Compressorٯتكن أف يعمل ٘تاما مربل ا١تبخرات
ذات ا١تراحل ا١تتع دة كٯتكن التخلل من حرارة ٓتار ا١تنتج ا١تتكاثو َب ا١تكربو .
Thermal Vapor Recompression
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كالشكل  27-3يُت ا١تخ ط اٟترارم ٢تذ األنظمة .

حيث أن -:

ا١تنتج ا١ت لوب تركيز
ٓتار ا١تنتج
ٓتار ا١تنتج ا١تتبقجل
ا١تركز
ٓتار الغالية احملرؾ للضاغط النفاث
ٓتار الغالية ا١تتكاثو
فق اٟترارة
حي يتم إعادة ضغط ٓتار أح ا١تراحل ل رجات حرارة
عالية واس ة قاذؼ ٓتار ) steam ejector (TVRلتلخُت
ا١ترحلة األكٔب كيلتخ ـ البخار ا١تتكوف من أل مرحلة َب
تلخُت ا١ترحلة التالية ٢تا كيتم تكربيو ٓتار ا١تاء ا٠تارج من
آخر مرحلة تعريضة للمنتج ال اخل ٍب استكماؿ تربي ة ٔتاء
التربي .
كٯتكن استخ اـ ا١تاء ا١تتكاثو إم اد الغالية ا١تاء أك
يلتخ ـ َب الغليل َب ا١توقع الصودا  CIPأك لتلخُت
ا٢تواء للمجفو ا١تصاح ٢تا .
يوتر ١تتا عة احمل ة من أكربر من مكاف كالتشغيل من أكربر
من مكاف .
ثانيا إعادة ضغط البخار

A
B
B1
C
D
E
V

الشكل 27-3

الميكانيكي Mechanical

Vapor Recompression

إف كح ات الًتكيز ا١تزكدة ٔتضخات حرارية إلعادة
الضغط ا١تيكانيكجل لبخار ا١تنتج ٖتتاج ل اقة كهر ية قليلية
عن التشغيل العادم .
فالضواغط النفاثة ٯتكن أف تضغط فقط جزء من ٓتار
ا١تنتج كجاقة ٓتار الغالية احملرؾ سوؼ ٮترج كحرارة متبقية َب
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نظاـ التربي َب حُت انه َب حالة إعادة الضغط ا١تيكانيكجل للبخار فاف كل البخار سوؼ يضغط إٔب
ضغط تكربيو عإب كما هو مبُت َب ا١تخ ط اٟترارم .28-3
حيث أن -:

ا١تنتج ا١ت لوب تركيز
B
ٓتار ا١تنتج
B1
ٓتار ا١تنتج ا١تتبقجل
C
ا١تركز
D
ال اقة الكهر ية
E
ٓتار الغالية ا١تتكاثو
V
فق اٟترارة
كاٞت ر الذكر أننا ٨تتاج لبعو ٓتار الغالية أك تكاثفاته لعمل موازنة حرارية للمبخر كضبط
يركؼ التشغيل .
كمن اجل احملافظة على ٤ت ة التبخَت لي ة ق ر االمكاف كسهلة التشغيل يلتخ ـ ضاغط
مركزم أك مراكح ذات ضغط عإب كمرحلة كاح ة كلزيادة الضغط مكن استخ اـ ضواغط متع دة
ا١تراحل .
كلتقليل مع ؿ التبخَت تلتخ ـ ضواغط إزاحة موجبة مربل الضواغط ال كارة ذات الريت ا١تنزلقة
 sliding vane rotary compressorsأك ضواغط حلزكنية screw-type compressorsكمع ؿ
استهالؾ ال اقة النوعجل يقا ل جاقة الضاغط ال اخلة  /مع ؿ التبخَت
كهذا ٭ت د نلبة االنضغاط للضاغط كهذا ٯتربل فرؽ درجات اٟترارة ُت ٓتار الغالية كٓتار ا١تنتج
كيعتم أيضا على نق ة غلياف ا١تنتج كالضغط َب النظاـ كاٞت ير الذكر أنه ٯتكن القوؿ أنه عن
يركؼ تشغيل جي ة فاف هذ القيمة تلاكل  10 KWHلكل مًت مكع من ا١تاء .
كتلتخ ـ ٤تركات إلم اد الق رة احملركة للضاغط كتتميز احملركات الكهر ية لعرها ا١تقبوؿ
كسهولة تشغيلها كفاءة .
كآالت االحًتاؽ ال اخلجل اليت ٯتكن استخ امها َب هذ اٟتاالت ٯتكن االستفادة من اٟترارة
ا١تنقولة ١تاء تربي البخار كالغازات ا٠تارجة فإذا كاف ٓتار الغالية عإب الضغط ٯتكن استخ اـ تور ينة
ٓتارية تلتخ ـ خرج التور ينة كمن ٍب ٨تصل على كفاءة عالية ج ا لل اقة الكلية .
A
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Mechanical Vapor Recompression
)(MVR

نظرا للزيادة ا١ت ردة َب تكلفة البخار األمر الذم أدل إٔب تزاي استخ اـ ضواغط البخار
ا١تيكانيكية منذ عاـ . 1980
كهذ النظم اٞت ي ة ا١تلتخ مة كتلتخ ـ شكل ملحوظ مع صناعة الفواكه حىت اليت تعمل
ع د صغَت من اللاعات َب العاـ كاحمل ات ا١تتوس ة اٟتجم .
يتم إعادة ضغط ٓتار ا١تنتج ا٠تارج من ا١ترحلة األكٔب واس ة مركحة ضغط عإب  MVRكأم
ٓتار زائ من ا١تبادالت اٟترارية يتم تكربيفه أك إعادة استخ امه َب مرحلة عالية كعادة فاف درجة
حرارة التكاتو مع ذلك منخفضة ج ا كال ٯتكن استخ امها ُب ت بيقات حرارية أخرل .
كيتم إدارة هذ الضواغط ا١تيكانيكية عادة ٔتحرؾ كهريب يلح البخار عن درجة  70درجة
كيضغط البخار ليصل درجة حرارته إٔب  80درجة .
كيلتخ ـ ٓتار ا١تاء ا١تضغوط َب تلخُت ا١ترحلة الربانية أك الربالربة كذلك ألف نلبة االنضغاط
اٞتي ة للبخار الذم يضغط ميكانيكيا ترفع درجة حرارته ما ُت  5-20درجة مئوية .
كعن إضافة كح ة اسًتجاع األركما َب هذ الوح ات فاف عو ا١تيزات ا٠تاصة لعصَت الفواكه
تأخذ َب االعتبار.
ٌ1-8-3ظزٖ ٛعىن ٌظاً إعاد ٚفػط البدار وٗكاٌٗكٗا
عادة يلتخ ـ نظاـ إعادة الضغط ا١تيكانيكجل استخ اـ ضاغط جارد مركزم ٔترحلة كاح ة أك
مراكح ضغط جاردة مركزية ألسباب اقتصادية.
فالضاغط ال ارد ا١تركزم ٯتكن التحكم َب حجم البخار ال اخل له كجعله ثا غو النظر عن
ضعو ضغط جرد خط اللح كمن ٍب فاف كمية الت فق لن تتغَت مقارنة للضغط ا١ت لق لللح .

حيث أن -:
كفاءة الضاغط كهى تلاكل تقريبا
ال اقة ا١تفقودة ألداة الضغط الكيلو كات
مع ؿ ت فق البخار الكيلو جراـ َب اللاعة
فرؽ االنربالىب للبخار ا٠تارج كال اخل الكيلوجوؿ
0.8
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مثال -:
ضغط اللح
درجة حرارته إٔب . 161c
كعادة تلتخ ـ آالت لضغط البخار ٢تا إزاحة موجبة ك ذ اآلالت يتم زيادة ضغط البخار
كإنقاص حجمه .
كفيما يلجل ياف األنواع ا١تختلفة للضواغط مبينة الشكل  29-3كهم كما يلجل -:
أ
 -5الضواغط الًتددية
ب
 -2الضواغط ال كارة
ت
 -3الضواغط اٟتلزكنية
ث
 -4الضواغط اٞتذرية
ج
 -5الضواغط احملورية
ح
 -6الضواغط ال اردة ا١تركزية
 -7الضواغط ال اردة ا١تركزية ذات ا١ترحلة الواح ة خ
د
 -8الضواغط ال اردة ا١تركزية ا١تتع دة ا١تراحل
1.9 bar

أوال الضواغط الترددية

كدرجة حرارة البخار ا١تلحوب

119c

يتم ضغ ه إٔب 2.7barفتصل

reciprocating compressors

كهى تعمل نفجم مب أ آالت االحًتاؽ ال اخلجل أنظر الشكل أ حي ٭ترؾ عمود الكرنك ٢تا
ا١تكبجم حركة ترددية عن ما ي كر عمود الكرنك كتنتقل اٟتركة إٔب ا١تكبجم فعل ذراع التوصيل
كحىت نتجن اإلجهادات اٟترارية على األس ح ا١تانعة للتلرب يتم تلخُت القميل بخار
الغالية  ،كيكوف اٟت األدىن ل خوؿ البخار  0.01m3/sكاٟت األقصى . 6 m3/s
ثانيا الضواغط الدوارة

rotary compressors

عادة ال تلتخ ـ هذ الضواغط ٢تذا الغرض أنظر الشكل ب .
ثالثا الضواغط الحلزونية

screw compressors
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كتكوف مزكدة عضو دكار ا ت ائجل كآخر ثانوم كيتكوف حيز االنضغاط ُت أسناهنا ككعاء
الضاغط  ،كعن دكراف األعضاء ال كارة فاف حيز االنضغاط يقل كيعتم قيمة الضغط على كضع
٥ترج الضاغط كأكضاع العضو ال كار ا١تتحرؾ كتلتخ ـ هذ الضواغط لضغط ٓتار ا١تاء ْت أدىن
 0.061m3/sكاٟت األقصى  22 m3/sأنظر الشكل ت .

ط

أ

ػ

ة

ؿ

د

د

س

الشكل 29-3
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الضواغط الجذرية

roots compressor

كتتكوف من فصُت  lobesكينتقل البخار ا١تضغوط ما من خط اللح إٔب خط ال رد كال
يوج انضغاط داخلجل ُب الريت ا١تتحركة كينضغط الغاز َب حيز الضغط ٔتب أ اإلزاحة ا١توجبة .
كتبقى فجوة صغَتة ُت الفصُت أثناء دكراهنما ك٫تا ال يتلملاف كتلتخ ـ هذ الضواغط لضغط
ٓتار ماء ْت أدىن  0.05m3/sكاٟت األقصى  25 m3/sأنظر الشكل ث .
الضواغط المحورية

axial compressors

كتلتخ ـ َب مع الت الت فق العالية كعادة تصمم ع ة مراحل كٯتكن القوؿ أف كفاءة
الضواغط احملورية ا١تتع دة ا١تراحل أعلى من مربيلتها ال اردة ا١تركزية ا١تشا ه ٢تا َب ا١تواصفات الفنية إال
أف حجم األكؿ أقل كتلتخ ـ لضغط ٓتار ماء ئا من  25m3/sكاٟت األقصى  400m3/sأنظر
الشكل ج .
المراوح الطاردة المركزية

centrifugal fans

كيلتخ ـ للوصوؿ أب زيادة اخل لعُت العضو ال كار  impellerكٮترج ٤تي يا من العضو ال كار
كعادة اليلتخ ـ معها صناديق تركس حي يتم ادارتا لرعة عالية  ،كعادة ال تلتخ ـ معها
1
صن كؽ تركس حي يتم ادارتا لرعة عالية كيًتاكح حجم ٓتار ا١تاء الذل يتم ضغ ه ما ُت
 m3/sكاٟت األقصى  140 m3/sأنظر الشكل ح .
 2-8-3القاغط الطارد املزكش ٝاملتعذد املزاحن
multi stage centrifugal compressors

كعادة ًب تربي قمصاف التربي ٢تذ الضواغط ا١تاء للوصوؿ على زيادة َب الضغط تصل إٔب عشر
مرات من ضغط اللح .
كاٞت ير الذكر أنه َب عو األحياف ٨تتاج ع ة ضواغط جاردة مركزية توصل تتا عيا كتًتاكح
ت فق البخار ال اخل ما ُت  0.8 m3/sكاٟت األقصى . 70 m3/s
أجهزة إدارة الضواغط

المحركات الكهربية

عادة تلتخ ـ احملركات الكهر ية َب ادارة الضواغط ال اردة ا١تركزية فهى تق ـ ٦تيزات معقولة
نتيجة لكرب النلبة ُت الق رة كاٟتجم ككرب النلبة الق رة كالوزف ككرب النلبة ُت اللرعة كاألداء كقل
حاجتها أب الصيانة .
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المحركات االستنتاجية الثالثية األوجو ذات القفص السنجابى

Squireel Cage IM

كهذ احملركات تعمل ٔتص ر ثالثى األكجه لرعات  750,1000,1500,3000rpmكذلك اذا ًب
تشغيلها مباشرة من ا١تص ر الكهرىب كلكن ٯتكن اف تع ى سرعات الهنائية استخ اـ مغَتات
اللرعةكتتواج هذ احملركات َب صورتُت ٤تركات تعمل عن جه منخفو ك٤تركات تعمل عن
جه عأب كتًتاكح ق رة احملركات الىت تعمل عن اٞتهود ا١تنخفضة  400v,690vالق رات التالية
 630-1250kwأما احملركات الىت تعمل عن جه اٞتهود العالية فتصل ق راتا أب  6000kwكعادة
فاف كفاءة احملركات االستنتاجية ثا تة عن األٛتاؿ ا١تختلفة .
محركات التيار المستمر

D.C motors

اف ٤تركات التيار ا١تلتمر ا١تتغَتة اللرعة ينصح استخ امها َب االستخ امات الىت يتغَت فيها
اٟتمل استمرار نظرا لتيارات ئها الصغَت مقارنة تيار ء احملركات االستنتاجية كلكن يعاب عليها
اسعارها العالية كحاجتها للصيانة األمر الذل ح من انتشار هذ احملركات .
آالت االحتراق الغازية

Gas Engine

كتلتخ ـ هذ اآلالت َب حالة ع ـ توفر ال اقة الكهر ية كتصل كفاءتا أب  90%اذا كاف من
ا١تمكن استخ اـ ال اقة ا١تفقودة من ا١تاء البارد كغازات العادـ كاذا أخذ َب االعتبار سعر شراء هذ
اآللة الستعادة ال اقة ا١تفقودة أعلى كربَت من احملركات لكهر ية كما أهنا ٖتتاج لتكاليو صيانة
ملتمرة كالىت تلاكل ع ة مرات من تكلفة صيانة احملركات الكهر ية .
التوربينات البخارية

Gas Turbine

اف استخ اـ التور ينات البخارية يكوف اقتصادل اذا كاف ا١تمكن االستفادة من ٓتار الغالية
العادـ كعادة تلتخ ـ التور ينات الغازية ذات ا١ترحلة الرغم من كفاءتا ا١تنخفضة كذلك العتبارات
مالية .
أجهزة المراقبة وحماية الضواغط

Monitoring and safety equipment

هناؾ عو األجهزة ا١تلتخ مة ٟتماية الضواغط ال اردة ا١تركزية لتتبع حاالت التشغيل الغَت
جي ككذلك الع اء انذار مبكر عن تآكل ك١تنع ح كث تآكل ميكانيكى مبُت الشكل 35-3
حيث أن -:

متا عة سرعة العضو ال كار
متا عة االهتزاز
متا عة ملتول تانك الزي

1
2
3
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مضخة الزي
مربد الزي
متا عة الضغط الفرقى لفلًت الزي
متا عة مع ؿ ت فق الزي
متا عة درجة حرارة كراسى ٤تور عمود االدارة
متا عة درجة حرارة ملفات احملرؾ
متا عة درجة حرارة كراسى ٤تور احملرؾ
قياس درجة حرارة كعاء الضاغط أك ا١تركحة
متا عة اال٨تراؼ اٟتادث َب ٤تور عمود االدارة
صرؼ ا١تتكاثو
اٟتماية من القفزات اٟتادثة للضاغط ال ارد ا١تركزل
دخوؿ البخار
ا١تتكاثو
خركج البخار
تكاثو ٓتار الغالية
ماء التربي
متكاثفات

4
5
6,7
8
9,10
11
12
13
14
15
16
A
B
C
D
E
F

 -1متابعة سرعة العضو الدوار
٬ت تزكي كسيلة ٛتاية ١تنع ح كث تلارع عن دكراف الضاغط أك ا١تركحة أعلى من اٟت
األقصى ا١تلموح ه كاال ح ث ايقاؼ فورل ٢تا قبل الوصوؿ لللرعة القصول ا١تلموح ا
كيلتخ ـ َب ع اد سرعة مناس .
 -2متابعة االىتزازات

كنظاـ مراقبة االهتزازات يقوـ ٔتتا عة اهتزاز نظاـ االدارة كيلتخ ـ َب ذلك مفتاح تقارىب كعادة
ٖت ث االهتزازات عن كجود مشكلة َب كراسى احملور أك تآكل العضو ال كار أك ح كث تغَت متتا ع
لألٛتاؿ أك تغَت ملتمر لللرعة .
 -3مستوى الزيت بالتانك
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يلتخ ـ ٣تجم مناس ١تتا عة ملتول الزي َب تانك الزي كع ى انذار صوتى عن اال٩تفاض
عن ح مغُت .
 -4مضخة الزيت

عن ح كث توقو للمضخة ألل سب ٭ت ث توقو فورل للضاغط أك ا١تركحة كألسباب
األماف عادة تزكد الضواغط ال اردة ا١تركزية ٔتضخة ثانوية االضافة أب مضخة الزي الرئيلية .
 -5مبرد الزيت

يوج مبادؿ حرارل لتربي زي
١تتا عة درجة حرارة الزي .

الضاغط ا١تاء َب ملار ت كير الزي

كيلتخ ـ ٣تجم مناس

-6،7متابعة الضغط الفرقى لفلتر الزيت

يلتخ ـ مفتاح ضغط فرقى ١تتا عة فرؽ الضغط ُت جانىب فلًت الزي علما اف الضغط َب نظاـ
التزيي  7يقوـ ايقاؼ الضاغط عن ا٩تفاض الضغط عن معُت
C

D

17

B

8

10

13

9

1

6

12

14

M

A

11
E

16

5
2
15
4

16
3

F

الشكل 31-3
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 -8تدفق الزيت
ٯتكن متا عة ت فق الزي كَب حالة توقفه ٭ت ث توقو فورل للضاغط اك ا١تركحة .

 -9درجة حرارة عمود االدارة

عن ارتفاع درجة حرارة كراسى احملور ٭ت ث انذار صوتى ك ع ٭ت ث ايقاؼ تاـ للضاغط ٛتاية
له من التلو .
 -11درجة حرارة وملفاتها محرك االدارة

يلتخ ـ نظاـ ٛتاية ١تلفات احملرؾ من ارتفاع درجة حراحتها ك٭ت ث ايقاؼ فورل للمحرؾ عن
تع ل درجة حرارة احملرؾ درجة حرارة معينة .
 -12درجة حرارة كراسى محور المحرك

النلبة للمحركات ذات الق رات األعلى من  100kwيلتخ ـ هذ ال ريقة َب اٟتماية .

 -13درجة حرارة وعاء المروحة أو الضاغط
نتيجة لعلمية انضغاط ٓتار ا١تاء ٭ت ث ارتفاع زائ ٟترارة كعاء ا١تركحة أك الضاغط كٯتكن أف
يزداد االرتفاع َب اٟتاالت التاليية -:
عن زيادة ضغط اللح كمن ٍب كربافة البخار عن ح معُت .
عن عمل الضاغط كف ٓتار .
عن عمل الضاغط ٓتاصية الت كير عن فتح صماـ ا١تلار الب يل .
كينصح عن ارتفاع درجة حرارة الوعاء أب انذار صوتى يليه توقو فورل للضاغط .
 -14مبين الوضع المحورى لعمود االدارة

١تنع ح كث تلو عظيم فعل تآكل كراسى احملور احملورية كا١تلتعرضة كيلتخ ـ َب ذلك أح
أنظمة الوضع احملورل لعمود االدارة كايقاؼ الضاغط فورا عن ح كث ازاحة ٤تورية لعمود ادارته .
 -15صرف المتكاثف

٬ت أف يتم صرؼ ا١تتكاثو من الضاغط أك ا١تركحة ال اردة ا١تركزية لتجن تلو العضو ال كار
كيلتخ ـ نظاـ متا عة ١تلتول ا١تتكاثو فعن ارتفاع ملتول ا١تتكاثو ٟت معُت يتم ايقاؼ الضاغط
فورا .
 -16الحماية من الموجات االنعكاسية للبخار
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اذا ا٩تفو مع ؿ ت فق عن ح معُت كذلك أثناء العمل على اٟتمل اٞتزئى ح ث انعكاس
الٕتا البخار من جان الضغط العأب أب جان الضغط ا١تنخفو كهذا ٭ت ث اهتزاز عنيو يؤدل
لتلو الضاغط .
لذلك تزكد هذ الضواغط وسيلة ٛتاية ح ية من ا١توجات اٟتادثة عن ا٩تفاض مع ؿ الت فق
عن ح معُت فتح صماـ ا١تلار الب يل ُت خ ى الضغط كاللح للمحافظة على مع ؿ الت فق
ا١تناس .
التحكم فى الضواغط

اف ا١تبخرات الىت تلتخ ـ نظاـ اعادة الضغط ا١تيكانيكى عادة تعمل استقرار كذلك التحكم
َب مع ؿ ت فق البخار كاالهتزازات َب الضغط كذلك التحكم َب مع ؿ ت فق البخار كاالهتزازات َب
الضغط كدرجة اٟترارة .
فاالهتزازات َب مع ؿ التبخَت َب األٛتاؿ اٞتزئية خالؿ م ل كبَت من التشغيل مرغوب فيه لذا
فاف مع الت حرارة ٥تتلفة سوؼ يتم نقلها كهذ التغَتات َب سعة ا١تبخر سوؼ تتحقق تغيَت كال
من درجة اٟترارة كالضغط كفيما يلى ال رؽ ا١تلتخ مة َب ذلك َب حالة الضواغط ال اردة ا١تركزية
ذات ا١ترحلة الواح ة .
 -1التحكم فى السرعة

كمن ٍب ٯتكن التحكم َب الت فق اٟتجمى كنلبة االنضغاط كيلتخ ـ التحكم َب اللرعة عادة
َب احملركات االسننتاجية الربالثية األكجه استخ اـ مغَتات اللرعة ففى حالة كجود تغَت كبَت َب
الضغط مع كجود تغَت صغَت َب اٟتجم ينصح استخ اـ هذا النوع من التحكم .
وفيما يلى خصائص التحكم فى السرعة :

 -5ٯتكن تغييَت اللرعة من  20%-60%من اللرعة ا١تقننة كف استخ اـ صن كؽ تركس تقليل
تيار الب ء ٯتكن تفادل ح كث زيادة َب اٟتمل على الشبكة .
٨ -2تصل على كفاءة عالية عن األٛتاؿ اٞتزئية .
ثانيا بواسطة توجيو ريش التوجو والتحكم فى التدفق عند مدخل الضاغط
فالتحكم َب إتا ريت لتوجيه َب م خل الضاغط أك ا١تركحة ٯتكن التحكم َب مع ؿ ت فق
البخار َب تكوف سرعة الضاغط ثا تة ك ذلك ٭ت ث تغَت َب كفاءة كأداء العضو ال كار Impeller
للضاغط أك ا١تركحة .كٯتكن اح اث تغَت مقبوؿ َب الضغط مع تغَت مع ؿ الت فق كهذا مناس َب
حأب األٛتاؿ اٞتزية .
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ثالثا التحكم المنشورى

Diffuser

تلتخ ـ ريت التوجيه القبة للضغط َب م خل الضاغط لضماف التغَت الكبَت َب الت فق مع نقل
الكفاءة كتلتخ ـ هذ ال ريقة َب حالة الرببات اٟترارل للضاغط .
رابعا التحكم فى ضغط الدخول

اذا كاف ف ا١تمكن التشغيل عن درجات حرارة ٥تتلفةككاف ا١تبخر غَت موصل حراريا مع مبخر
ٯتكن التحكم َب ضغط ال خوؿ ك ذلك نضمن اح اث تغَت كبَت ج ا َب مع ؿ الت فق كذلك تغيَت
كربافة البخار عن غرفة فصل ٥تتلفة َب اٟت كد ال نيا كالقصول اٟترارية للتشغيل .
كَب حاالت كربَتة ٯتكن اح اث م ل تغيَت كبَت للتحكم َب الوح ة فقط ذ ال ريقة كما أنه
ٯتكٌت استخ اـ األنظمة األخرل مع هذ ال ريقة للتحلُت أداء الضاغط .
كاٞت ير الذكر أنه أحيانا تلتخ ـ جريقة خنق خط اللح كمن ٍب تقليل مع ؿ الت فق كهذا
مناس ج ا َب األٛتاؿ اٞتزئية .
تعترب ا١تبادالت اٟترارية هى العنصر األساسى َب هذ الوح ات االضافة أب العناصر التالية -:
ا١تكربفات كا١تلخنات القبلية كا١تضخات كالوصالت كأدكات اللباكة ككصالت التنفيجم كنظاـ
الفاكيوـ كنظاـ التنظيو .
كَب حالة الوح ات الىت يتم فيها فصل عو ا١تواد فاف هذ احمل ات تزكد أيضا عمود تكرير
كترشيح كنظاـ استعادة الركئح الع رية Aroma Recovery System
كمن أجل ضماف عمل احمل ة كف أع اؿ ينصح استخ اـ نظاـ ٖتكم مربمج أجهزة التحكم
ا١تربمج  PLCكنظاـ مراقبة كتشغيل الكومبيونر .
السخانات والسخانات القبلية

Pre heaters And Heaters

َب معظم اٟتاالت ينصح تلخُت ا١تنتج ل رجة الغلياف قبل ال خوؿ أب ا١تبادؿ اٟترارل للمبخر
كيلتخ ـ ٢تذا الغرض ملخنات قبلية أنبو ية أك مبادالت حرارية لوحية .
المبخرات

EVAPORATORS

يعتمد اختيار نوع المبخر على مايلى -:
السعة وبيانات التشغيل -:

مربل كميات ا١تنتج كنلبة الًتكيز اال ت ائية كالنهائية للمنتج كع د ساعات التشغل اللنوية كأنواع
ا١تنتجات الىت ٯتكن تركيزها كنظاـ التحكم ا١ت لوب .
137

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

 خواص المنتج -:
مربل درجة اٟترارة كاٟتلاسية كخواص الت فق كميل ا١تنتج لتكوين فقاقيع كتكللات كترسبات
كخواص الغلياف .
 مصادر التغذية العمومية -:

ٓتار ا١تاء كماء التربي كالتيار الكهرىب ككسائط التنظيو كاألجزاء ا١تعرضة للتآكل كالص أ .

 التكلفة المبدئية -:

امكانيات ا١تلتربمَتين ككيفة الوفاء ال ين .

 تكاليف العاملين -:

من حي التشغيل كالصيانة .

 ظروف الموقع -:

من حي ا١تلاحة ا١تمكنة كيركؼ ال قجم ا٠تاجى للًتكيبات ا٠تارجية كجرؽ االم ا ال اقة
كا١تنتج كميزاف البلكوؿ .
 البنية األساسية التشريعية

كذلك ٓتصوص الصحة كاللالمة كمنع ح كث اٟتوادث كمنع اتلاع الصوت كٛتاية البيئة
كأشياء أخرل كيعتم ذلك على ا١تشركع ا١تعٌت .
غرف

الفصلSEPARATORS

كل مبخر يزكد وح ة لفصل البخار ا١تتصاع من ا١تنتجع ا١تركزكيعتم ذلك على ٣تاؿ
االستخ اـ فهناؾ أنواع ٥تتلفة من كح ات فصل البخار منها كح ات فصل جاردة مركزية ككح ات
فصل تعمل اٞتاذ ية األرضية ككح ات فصل تعمل عناصر داخلية .كٮتتار النظاـ ا١تناس لزيادة
كفاءة الفصل كيقلل من مفاقي الضغط كسرعة الغليل .
المكثفات

condensers

تلتخ ـ ا١تكربفات لتربي البخار العادـ ا١تتبقى ع تلخُت ا١تنتج كا٠تارج عادة من آخر مرحلة
تبخَت كالذل الٯتكن استخ امه مرة أخرل كتزكد ٤ت ات الًتكيز ٔتكربفات تالمجم س ح أك هوائية
نظام الفاكيوم واستنزاف الهواء

deaeration / vacuum systems

كتلتخ ـ مضخات الفاكيوـ للمحافظة على الفاكيوـ َب ٤ت ات التبخَت  .كتقوـ لح ا٢تواء
ا١تتلرب كا٢تواء كالغازات الغَت متكاثفة من العملية  ،كتشتمل ذلك على الغازات الغَت مذا ه كالىت
تق ـ أب ا١تنتج ا١تغذل .
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كهذ االستخ امات يلتخ ـ فيها مضخة نفاثة كمضخة ْتلقة كيعتم ذلك على حجم ككيفية
تشغيل ٤ت ة التبخَت .
المضخات

pumps

كمع ؿ الت فق كنلبة

عادة يتم اختيار ا١تضخات تبعا ٠تصائل ا١تنتج كضغط اللح
االنضغاط َب ٤ت ة التبخَت .
فمربال النلبة للمنتجات الىت تتميز صغر الزكجة عادة تلتخ ـ ا١تضخات ال اردة ا١تركزية
ك النلبة للمنتجات ذات اللزكجة العالية تلتخ ـ مضخات ذات ازاحة موجبة ك النلبة للمنتجات
الىت ٖتتول على لورات صلبة تلتخ ـ ا١تضخات احملورية .
علما أف نوع كحجم كسرعة كموانع التلري ا١تيكانيكية كمواد التصنيع ٢تا تعتم على نوعية
الت بيق كيركؼ التشغيل .
نظام التنظيف

cleaning system

يعتم على ا١تنتج كالًتسبات كالتكللات كتكتالت اعاقة اٟتركة ع فًتة تشغيل معينة كعادة
ٯتكن التخلل من الًتسبات كالتكللات كزالتجمعات ا١تعيقة للحركة واس ة التنظيو الكيميائى َب
أغل األحياف  ،كمن أجل ذلك تزكد ٤ت ات التبخَت العناصر االزمة للتنتظيو كتانكات مركبات
التنظيو كمضخات اضافية ككصالت اضافية .
كهذ العناصر ٖتقق سهولة التنظيو كف فك كعادة ي لق عليها التنظيو َب ا١توقع cleaning
 in place CIPكعادة يتم اختيار مرك التنظيو تبعا للركاس .
كيتغلل مركبات التنظيو القشرة ا١تًتاكمة على األس ح فيحللها أك يفتتها كينظفها ٘تاما حىت
يعقم س ح ا١تبخر ٘تاما .
جهاز غسل البخار

Vapor Scrubbers

تلتخ ـ أجهزة غلل البخار َب حالة استخ اـ ٓتار ا١تنتج َب التلخُت لذا يتم تنظيو البخار
قبل استخ امه َب التلخُت كذلك من أجل ٕتن التلوثات كالًتاكمات ا١تعيقة للحركة .
نظام صقل نتائج التكثيف

Condensate Polishing Systems

ا١تتكاثفات رٔتا تكوف غَت م ا قة للوف ا١ت لوب خصوصا إذا كان ٖتتول على عناصر مت ايرة
لذلك تلتخ ـ َب هذ اٟتاالت عامود تكرير لتكرير ا١تتكاثفات أك يلتخ ـ فلًت غشاء رقيق .
المواد المستخدمة

Materials
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أف ا١تواد ا١تلتخ مة َب ٤ت ات التبخَت تعتم على مت لبات ا١تنتج كجل العميل .كأكربر ا١تعادف
ا١تلتخ مة َب صناعة ا١تبخرات عادة االستانللتيل كَب عو االستخ امات يلتخ ـ ٨تاس
كجرافي كصل م لجل ا١ت اط كمواد صناعية كعلى كل حاؿ فاف تصميم الشركات عادة يكوف
خاضع لالٕتاهات العا١تية كاألكواد .
أنظمة القياس والتحكم
إف ا٢ت ؼ األساسجل من عمليات التبخَت هو الوصوؿ إٔب الًتكيز ا١ت لوب مع ثبات الًتكيز كهذا
ضركرم مع ثبات ا١تتغَتات التالية -:
ضغط البخار – مع ؿ تغذية ا١تنتج – الفاكيوـ كاليت د تؤثر َب ٤ت ة التبخَت أك تغَت االتزاف
اٟترارم أك مع ؿ اإلنتاج للمح ة .
من أجل ذلك إته الشركات ا١تصنعة لتزكي هذ احمل ات أنظمة ٖتكم مناسبة لتحقيق ذلك
كهناؾ أنظمة ٖتكم ملتخ مة نذكر منها مايلى -:
-1التحكم اليدوي -:

كَب هذ اٟتالة يتم تشغيل احمل ة صمامات ي كية كعادة يتم أخذ عينات من ا١تنتج النهائجل
لفحل الًتكيز َب فًتات دكرية متلاكية  .كهذا النوع من أنظمة التحكم مناس للمح ات الصغَتة
كا١تنتجات اليت ٯتكن قبوؿ التغَتات ال فيفة َب تركيزها .
-2التحكم التقليدي الشبو أتوماتيكى
يع ضغط البخار كمع ؿ تغذية ا١تنتج كالفاكيوـ كالًتكيز النهائجل للمنتج كملتول اللائل من
أهم ا١تتغَتات ا١ت لوب التحكم فيها كا١ت لوب ترببيتها أتوماتيكيا كذلك استخ اـ أنظمة التحكم
الريليهات كالكركت االلكًتكنية كيتم تلجيل البيانات ا١تختلفة ٔتجموعة من أجهزة التلجيل أما
٤تركات ا١تضخات كالصمامات يتم التحكم فيها ي كيا من لوحة التحكم .
-3التحكم الشبو أتوماتيكى المرتكز على أجهزة التحكم المبرمج

PLC

كيلتخ ـ ُب هذ اٟتالة أجهزة ٖتكم مربمج  PLCكيتم مراقبة النظاـ استخ اـ جهاز كومبيوتر
كيتم التحكم َب ٤تركات ا١تضخات كالصمامات ي كيا من جهاز الكومبيوتر
كتلتخ ـ رامج صغَت لعمليات التنظيو  .كٚتيع القيم ا١تقاسة يتم تلجيلها كمراقبتها على
الكومبيوتر .
-4التحكم األتوماتيكى المرتكز على أجهزة التحكم المبرمج
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كيلتخ ـ ُب هذ اٟتالة أجهزة ٖتكم مربمج  PLCكيتم مراقبة النظاـ استخ اـ جهاز كومبيوتر
حي ٯتكن تشغيل الوح ة على كييفة تشغيل أك تش يو أك غليل الصودا ...اْب من جهاز
الكومبيوتر كيتم التحكم َب ٚتيع احملركات كالصمامات أتوماتيكيا كٯتكن متا عة أم متغَت قة مع
توفر منحنيات زمنية تارٮتية لكل كتغَت ٯتكن اإلجالع عليه َب أم ٟتظة كٯتكن استخ اـ
اٟتاسبات الشخصية ُب ذلك .
كالشكل  32-3يعرض كح ة تبخَت س اسية أم ل مبخرات من نوع الفيلم اللاقط كتبلغ
جاقة التبخَت . 24350kg/h
حيث أن -:

مبادالت حرارية من نوع الفيلم اللاقط
مكربو
ملخنات قبلية
تانكات اإلم اد ا١تنتج
كح ة استعادة األركما
مكربو غازم
مربد األركما
كح ة غليل األركما
تغذية ا١تنتج الغَت رائق و ا١تعتم ن
مركز العصَت الغَت رائق و ا١تعتم ن إٔب عمليات كسي ة
األركما
متكاثو ٓتار الغالية
متكاثو ٓتار ا١تنتج
ٓتار غالية
فاكيوـ
ماء مربلج
ماء تربي
ماء
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ففجل احمل ات ا١تتوس ة اٟتجم كاليت تًتاكح سعاتا ما ُت  20-30 ton/hفاف ا١تنتج يركز ملبقا ٍب
يتم اسًتجاع األركما من ا١ترحلة األكٔب للتبخَت كالربانية عن اٟتاجة ع ذلك فاف العصائر الغامقة و
غر شفافة ن يتم ترشيحها ٍب إعادتا مرة ثانية ع تأخَت زمٍت إٔب ا١ترحلة التالية كيتم تبخَتها كصوال
للمرحلة األخَتة .
ك٦تيزات التشغيل ا١ترك الذم أسلفنا ٬تمع ما ُت ا٩تفاض تكلفة االستربمار كزيادة كفاءة
ا١تبخرات ا١تتع دة ا١تراحل .كلزيادة مع الت التبخَت يتم تركيز عصائر كل الفاكهة الغَت شفافة َب
مبخرات قبلية ملتقلة ك تبخَت الفاكهة الرائقة َب كح ات تركيز عالية كألسباب ٗتل ال اقة
ا١تلتخ مة يلتخ ـ عادة  6-5مراحل تبخَت .
كا١تميزة اليت ٨تصل عليها مركنة التشغيل كَب نفجم الوق ارتفاع الكفاءة .
كٯتكن تصميم ا١تبخر القبلجل كمرحلة كاح ة كيتم تلخينها إعادة ضغط البخار ميكانيكيا
كٯتكن أف يلتخ ـ َب ذلك مركحة ضغط عإب ٯتكن تشغيلها ٔتحرؾ ٯتكن تغيَت سرعته كٯتكن
استخ اـ إعادة ضغط البخار حراريا لتلخُت ا١تراحل ا١تختلفة .
ك ال بع زيادة ع د مراحل التبخَت يقلل من استهالؾ ٓتار الغالية اٟتجل .
) r(gكق رة ا١تركحة . 730kw
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الباب السابع
اضرتجاع األزوما مً وحدات الرتكيص بالتبخري
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استرجاع األروما من وحدات التركيز بالتبخير
إف تكنولوجيا التبخَت هجل عملية فصل ا١تواد ال اقة اٟترارية فاللائل ا١تركز كالذم ٯتكن ضخه يكوف
مرغوب فيه كمنتج هنائجل  ،كٯتكن التبخَت استعادة ا١تركبات ال يارة ٘تاما كما يتم استعادة احملاليل
كالركائح الع رية aroma
ففجل صناعة ا١تشرك ات تلتخ ـ عادة عمليات تبخَت ُب جو مفرغ من ا٢تواء و فاكيوـ ن
فا١تشرك ات ال ازجة التفاح كا١تواّب كفواكه ا١تناجق االستوائية يتم تركيزها .
كقبل أك خالؿ عملية التبخَت تتصاع الركائح ال يارة كاليت ٯتكن استخالصها من القشرة الرقيقة كاليت
يعاد إضافتها إٔب عصَت الفاكهة فيما ع للوصوؿ إٔب ا١تذاؽ ال بيعجل للفاكهة
كاٞت ير الذكر أف العصائر ا١تنتجة من البذكر أك الفواكه ال ازجة عادة يتم تركيزها من  11% TSإٔب
 72% TSك٢تذا الغرض تلتخ ـ ٤ت ات التبخَت .
كقبل أك أثناء عملية التبخَت يتم استخراج ا١تركبات الع رية و األركما ن كاليت يتم إعادة إضافتها إٔب
مركز العصَت عن ٗتفيفه كٖتويله إٔب شراب .

وتركيز عصير ولب الفواكو يسمح :

إمكانية تعويو النقل َب اٞتودة كالكميات ا١تنتجة من الفواكه ُب كل عاـ عن اللا ق له.
تعويو فرؽ األسعار الناتج عن زيادة أك نقل اإلنتاجية كل عاـ .
يصل كمية ا١تخزكف َب صورة مركز س إٔب سبع مرات من إنتاجه العاـ الواح .
ا٩تفاض ا١تت لبات الالزمة لتخزين الفاكهة عن ٗتزينه َب صورة مركز .
توفَت رؤكس ا١تواؿ ا١ت لو ة ألف تكلفة ٤ت ات الًتكيز أقل كربَت من تكلفة تانكات

-5
-2
-3
-4
-5
التخزين .
 -6سهولة كرخل تكلفة النقل ال٩تفاض اٟتجم كالوزف ألكرب كمية ٦تكنة .
كتكوف عملية تركيز عصَت كل الفواكه ٣ت ية إذا كاف تكلفة التشغيل و تكلفة تشغيل كسائل
التصنيع كتكلفة الصيانة كالتشغيل ك كأصحاب النفوذ كفوائ رأس ا١تاؿ ا١تلتخ ـ لتنفيذ ا١تشركع
ككح ة األركما ن أقل ماٯتكن .
اإلضافة إٔب ذلك فاف العصائر كا١تشرك ات ا١تصنعة من ا١تركزات ٬ت أف تلىب مت لبات كل الناس
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كذلك إضافة األركما اليت ًب استخالصها أثناء التبخَت كذلك إضافتها إٔب ا١تركز أثناء عملية ٗتفيو
ا١تركز
Aroma

إف العصائر اللذيذة ٬ت أف ٖتتول على النكهة كا١تذاؽ ا١تميز ٢تا كحىت لو استخ م أدؽ النظم
لًتكيز العصائر فانه الٯتكن منع عو مركبات األركما من التلرب كخصوصا ا١تلئولة عن جعم
العصَت .
كما أف أفضل جرؽ ٗتزين العصائر لن تكوف قادرة على منع إح اث ٗتمر مركبات األركما ا١تلئولة
عن ال عم .
فإذا أمكن نزع مركبات األركما قبل أك أثناء الًتكيز كٗتزينها َب مكاف ارد كيل مركز األركما ملتقر
م ة جويلة فإنه ٯتكن إضافة مركبات األركما إٔب ا١تركزات عن ٗتفيفها فيما ع كاٞت ير الذكر انه
ٯتكن اٟتصوؿ أحيانا على عصائر أعلى جودة استخ اـ مركبات أركما عالية اٞتودة كتركيز العصائر
.كإلستعادة األركما فانه من الضركرم تبخَت أهم مركبات األركما البخار
كاٞت ير الذكر أف أركما الفواكه تتكوف من ع د من ا١تركبات اليت تتغَت الزيادة كالنقصاف َب
الكميات كالقا لية للتحلل كنق ة الغلياف فإذا كاف هناؾ كمية كبَتة من كحوؿ اإليربيل ُب مركز
األركما ناتج عن استخ اـ فواكه منخفضة اٞتودة أك نتيجة لعمليات غَت صحيحة أك االثنُت معا
ككمية البخار الذم يتم تبخَت من العصَت َب كح ات التبخَت يعتم على نوع العصَت كأيضا على
يركؼ التشغيل اإلضافة إٔب نتاج األركما ا١ت لو ة .ككمية هذا البخار تصل إٔب  45%-10من
الشحنة ا١ت لوب تركيزها .
كيكوف مركز األركما على هيئة سائل شفاؼ تًتاكح كميته ما ُت  0.5-2%من كمية العصَت الذم
يتم تبخَت .
كعادة فاف لًت كاح من األركما يتم نزع من  50-250 LITREمن العصَت ال ازج  ،كَب هذ اٟتالة
يقاؿ أركما .50FOLD -250 FOLD
فمربال النلبة لعصَت األركما التفاح كالكمربرل فاف مركز األركما يًتاكح ما ُت َ 100-200FOLDب
حُت أنه َب حالة عصَت العن فاف مركز األركما يكوف . 100FOLD
ك العصائر ا١تخففة كالنإتة من ٗتفيو ا١تركز ٬ت أف تكوف قريبة ال عم ٔتربيلتها ال ازجة حىت تلقى
إقباال عليها كلكن من ا١تعركؼ أف عملية تركيز الفواكه ينتج عنها ف اف الركائح الع رية كال عم ا١تميز
للفاكهة كلكن إذا ًب نزع الركائح ال يارة من العصَت قبل أك أثناء الًتكيز مع حف هذ النكهات ُب
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جو ارد تفصل عن عصَت الفاكهة غَت احملتول على نكهات َ ،ب هذ اٟتالة فاف مركز الركائح ك
النكهات ال يارة ٯتكن االحتفاظ ه ١ت د جويلة كَب هذ اٟتالة إذا ًب إضافة هذ ا١تركزات الع رية
نل معينة مع ا١تركزات عن ٗتفيفها ٨تصل على نفجم مذاؽ الفاكهة ال ازجة .
ككل نكهة تتكوف من ٣تموعة من العناصر كاليت ٗتتلو نلبها كقا ليتها للذك اف مع ا١تاء كنقط
غلياهنا  ،ككمية البخار ا١تتبخر ُب ا١تبخر تعتم على نوع العصَت كالركائح ا١تتاحة كهى تًتاكح ما ُت
 10-45%من القيم ا١تب ئية ٢تا ،كتعتم كميات الركائح ك النكهات ال يارة على نوع العصَت كتًتاكح
ما ُت  0.5-2%كيتم اٟتصوؿ على مركز الركائح الع رية ك النكهات ُب صورة سائل شفاؼ ارد .
كالشكل  5-4يعرض كح ة تبخَت ٜتاسية ا١تراحل مزكدة وح ة إعادة األركما كنظاـ لتربي ا١تركز
كحرج خإب من الشوائ لعصَت التفاح .

حيث أن -:
مبادالت حرارية من نوع الفيلم اللاقط
مكربو
ملخنات قبلية
تانكات اإلم اد ا١تنتج
مكربفات لوحية
عمود األركما
كح ة غليل كتربي األركما
تغذية ا١تنتج الغَت رائق و ا١تعتم ن
مركز العصَت الغَت رائق و ا١تعتم ن إٔب عمليات كسي ة
األركما
متكاثو ٓتار الغالية
متكاثو ٓتار ا١تنتج
ٓتار غالية
فاكيوـ
ماء مربلج
ماء تربي
ماء
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كهناؾ ع ة عمليات الستعادة هذ الركائح الع رية ك النكهات ا١تميزة لل عم نذكر منها مايلى -:
distillation / rectification

يتم نقل األٓترة اليت ٖتتول على األركما من ا١تبخر القبلجل إٔب ا١ترحلة الربانية َب التلخُت كَب هذ
اٟتالة يتم تكربيو البخار كليا  ،أما األٓترة ا١تتبقية كاليت ٖتتول على الكمية العظمى لألركما كالغازات
ا٠تاملة يتم فصلها إٔب مركز أركما كماء متبقجل ُب عمود التجزئ .
كَب القلم العلوم لعمود التجزئ تتجمع الركائح الذكية .
َب حُت أف ا١تاء ا١تتبقجل يتجه إٔب قاع ة العمود .
كعادة يزكد عمود التجزئ أدراج كو ية لتجميع الفقاقيع كاليت ٯتكن سحبها إٔب ا٠تارج ك٭تتول
العمود على ع ة أدراج أشكاؿ ٥تتلفة مناسبة للتعامل مع ع ة أنواع من الفواكه
كالشكل  2-4يعرض ٥ت ط توضيحجل لعمود تق َت

حيث أن -:
ا١تنتجات العلوية
موزع
حشو
٣تمع سائل
أدراج
ملتقبل ا١تنتجات ا١تتجهة ألسفل
م خل ٓتار الغالية
ا١تنتجات اللفلية
التغذية ا١تنتج

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

reflux
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1

10
2

3

4
9

5

6
7

8
2-4 انشكم

152

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

كالشكل  3-4يبُت صورا ٥تتلفة لألدراج ا١تلتخ مة ٠تفو ضغط ٓتار ا١تنتج كالذم ينتج عنه فصل
ا١تاء عن مركبات األركما .
حيث أن -:
درج غر إب
درج فقاقيع
حشو تركييب
درج أنبويب

1
2
3
4

1

2

3

4
انشكم 3-4
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كتتكوف ٤ت ة التق َت كالتكرير يتكوف من مبخر قبلجل من نوع الفيلم اللاقط كالذم ينتج ٓتار ا١تاء
اٟتامل لألركما ككذا عمود ٕتزئ كالذم يفصل هذ األٓترة كينزع منها مركز األركما كيتم ٕتري األركما
من ا١تاء واس ة كح ة تق َت تعمل الت فق العكلجل .
ففجل اٞتزء العلوم للعمود يتم ٕتميع مركبات األركما اللهلة الغلياف َب حُت انه َب القلم اللفلى
يتم ٕتميع مركبات األركما الصعبة الغلياف كتصريفها َب صورة سائلة كيتم تربي ها ككذا يتم ترؾ ا١تاء
ا١تنزكع من األركما َب أسفل العمود .
كيتم تصميم أعم ة التجزئ أما ُب صورة أعم ة لوحية أك أعم ة م ٣تة  .فإذا كان الكميات
٥تتلفة ج ا ينصح استخ اـ عمود رج فقاقيع خصوصا إذا كاف م لوب اسًتجاع األركما من
أنواع ٥تتلفة من الفواكه فمن الضركرم أف يكوف ا١تق كر معاٞتة كميات ٥تتلفة مع إمكانية نزع من
ا١تلتويات ا١تختلفة .
كعادة فانه َب هذ األياـ فاف األعم ة تكوف مزكدة إدراج مربقبة أك أدراج فقاعية .
كيعتم ملتول تركيز األركما على نوع الفاكهة فمربال النلبة ألركما عصَت التفاح يتم استخالصه من
القلم العلوم للعود ا١ت مج َب حُت انه َب حالة عصَت الفراكلة فاف األركما يتم استخالصها من
ملتويات ٥تتلفة من عامود ذات األدراج الفقاعية .
 1-3-4تكزٖز األرٔوا املزتكش عم ٜخاؽٗ ٛاالٌتغار
)DIFFUSION-SUPPORTED AROMA RECTIFICATION ( DIFAR

هذ العملية ترتكز على األركما اليت ًب تركيزها تكربيو جزء من البخار اليت ٭تتول على األركما
ال ريقة اليت سبق شرحها َب الفقرة اللا قة كاليت ًب تكربيفها من ا١تبخر القبلجل أسفل ا١تبادؿ اٟترارم.
أما اقجل األٓترة اليت ٖتتول على أركما كغازات خاملة يتم تربي ها كتلييلها َب مبادؿ حرارل خاص
واس ة ميا تربي كماء ثلججل .
أما الغاز ا٠تامل الذم ٭تتول على أركما تنظو مركز األركما َب عمود التنقية اللفلى
 DIFFARأقل جرؽ استعادة األركما تكلفة كٯتكن لهولة توصيلها مع معظم ا١تبخرات الفيلم
اللاقط .
فمربال إذا كان ٤ت ة اسًتجاع األركما تتكوف من ثالثة مبخرات من نوع الفيلم اللاقط فب اية ٯتر
العصَت َب مبخر قبلجل ك ع ذلك ٯتر على مبخر ا١ترحلة األكٔب .كٓتصوص األٓترة ا١تتصاع ة فإهنا
ٖتتول على أركما كتلتخ ـ َب تلخُت مبخر ا١ترحلة الربانية كتتزاي مركبات األركما ا١توجودة ُب
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األٓترة .كهذ ا١تركبات ٯتكن استخالصها من ا١تبخرات واس ة غازات خاملة كنوع الغاز ا٠تامل
ا١تلتخ ـ يعتم على نوع الفاكهة ككذا تصميم ٤ت ة التبخَت  .كَب حاالت كربَتة فاف الغاز الذم
يليل ُب العصَت النقجل يكوف كاُب كال ٨تتاج لتلييل غاز إضاَب ُب غرفة التكربيو حىت َب غرفة
التكربيو ا٠تاص ا١ترحلة الربالربة فإنه ٯتكن استخالص مركبات أركما أيضا .
ُب ا١تلخن القبلجل ٯتكن نقلها إٔب كح ة غليل األركما AROMA
أما األركما اليت تكاثف
 SCRUBBERكمع تع يالت قليلة ٯتكن استخ امه مع  2-4مراحل تبخَت .
كالشكل  4-4يعرض ٥ت ط توضيحجل حمل ة DIFFAR

F

6

5

E

3

G

2

7

B

D

A
C
4

انشكم 4-4
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حيث أن-:
مبخر ا١ترحلة األكٔب
2
مبخر ا١ترحلة الربانية
3
مبخر ا١ترحلة الربالربة
4
مكربو س حجل
5
كح ة غليل كتربي األركما
6
كح ة زيادة ضغط البخار حراريا
A
دخوؿ العصَت
B
ا١تتكاثفات
C
مركز األركما
D
متكاثفات
E
ٓتار غالية
F
غاز خامل
G
ٓتار ا١تنتج إٔب ا١تكربو
كيعتم على نوع العصَت ا١ت لوب نزع األركما منه فاف ٤ت ة اسًتجاع األركما تعمل أما عن الضغط
اٞتول أك مع فاكيوـ .
فعن ما تكوف درجة الغلياف  100درجة سوؼ ال يوج تلفيات حرارية للعصَت حي أف مبخرات
الفيلم اللاقط تلتخ ـ كمبخرات قبلية كمن ٍب فاف العصَت يتعرض ل رجة حرارة عالية لفًتة قصَتة
فقط .
اإلضافة إٔب ذلك فاف العصَت سوؼ يبلًت َب نفجم الوق كيتم ٛتايته من التغَتات اإلنزٯتية ففجل
حالة العصائر العالية اٞتودة مربل عصائر الفراكلة كالربقوؽ األسود HIGH CURRENT
فانه ينصح تشغيل ٤ت ة اسًتجاع األركما ٖت ضغط نتيجة ٟتلاسية مركبات األركما ا٠تاصة ذ
الفواكه ،كعلى كل حاؿ فاف كمية األركما ا١تنتجة ٖت يركؼ تفريغ و فاكيوـ ن اقل نتيجة ال٩تفاض
درجة الغلياف  ،كمن ٍب فاف تبخَت عناصر األركما سوؼ ٭ت د .ك٭ت ث هركب لبعو الغازات
الذائبة كالغَت متكاثفة من العصَت من ا١تبخر القبلجل كاليت تًتاكح قيمتها حوإب  1-10%من اٟتجم
كهذ الغازات ٖتتول على عو مركبات األركما ا١تت ايرة كمن اجل منع فق اف هذ ا١تركبات يتم
غليل الغازات الغَت متكاثفة ٔتركز األركما الباردة ُب عمود غليل .
1
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فإذا ٓب يتم عمل عو ا١تعاٞتات ع عصَت الفاكهة فاف ٤ت ة األركما ٯتكن إف ٕتمع مع كح ة
الًتكيز .
كتتكوف ٤ت ة الًتكيز كاسًتجاع األركما من مبخر متع د ا١تراحل من النوع الفيلم اللاقط مع كح ة
اسًتجاع أركما كاليت تتكوف كرها من عمود ٕتزئ ُت مرحلة التبخَت األكٔب كالربانية كتلتخ ـ هذ
احمل ات ا١تركبة َب صناعة عصَت العن كا١تواّب كالربقوؽ كالتفاح كالكمربرل كاللرفجل .
كلكن هناؾ سؤاؿ ٯتكن جرحه كهو ١تا تلتخ ـ هذ احمل ات ا١تركبة َب صناعة هذ العصائر كذلك
لزيادة النلبة ا١تئوية للبخر ا١ت لوب السًتجاع األركما .
كفيما ُت عصَت التوت كعصَت العن فيوج استربناء نتيجة للمجازفة من ان فاع ال رجَت
 ، TARTAR PRECIPITATIONدرجة اٟترارة ٬ت أف ٭تاف عليها عن ملتول عإب معقوؿ
مقارنة العصائر األخرل .
كمن اجل ذلك تلتخ ـ ٤ت ات ٔتواصفات خاصة ككذا فاف درجات اٟترارة العالية تكوف م لو ة إذا
كاف هناؾ حاجة إٔب إزالة فعالة للكربي .
كَب اٟتاالت اليت تكوف درجات اٟترارة غَت كافية يتم إضافة عمود إلزالة الكربي .
كٓتصوص عصَت الربتقاؿ فاف ٤ت ات التبخَت ا١تركبة تكوف مزكدة ٓتمجم مراحل تبخَت حي ٗتصل
ا١ترحلة كالربانية للتبخَت ا١تب ئجل لل العصَت ككذا الستعادة األركما .
كا١تراحل اإلضافية تلتخ ـ ُب الوصوؿ إٔب الًتكيز ا١ت لوب للعصر الرائق أك الغَت رائق
كاٞت ير الذكر أف احمل ات ا١تركبة تكوف أكربر فعالية من احمل ات ا١تنفردة كا١تفصولة كاليت ٢تا نفجم
اللعة التشغيلية كذلك النلبة الستهالؾ ال اقة كاستربمار رؤكس األمواؿ .
كٯتكن أف تكوف مزكدة أيضا ٔتح ة تربي ٖت الفاكيوـ .
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كاٞت ير الذكر أف العالقة ُت استعادة مركبات األركما كالنلبة ا١تئوية للتبخَت كما يلجل -:
ُب اٟتقيقة فاف أركما الفواكه اليتم فصلها كليا كلكن يتم فصل األركما ا١تكافئة ٟتوأب  45%-10من
البخار فقط كهذا على كل حاؿ كاُب .
فمربال النلبة لعصَت التفاح يتم استخالص  80-90%من األركما من حوإب  12%من ٓتار ا١تنتج
ا١تتصاع .
ك النلبة لعصَت الكمربرل كاللرفجل يتم استخالص  75%من األركما من حوإب 22%
من ٓتار ا١تنتج ا١تتصاع ُ ،ب حُت يتم استخالص لعصَت العن كالكرز األٛتر  70%من األركما
من حوإب  30%من ٓتار ا١تنتج ا١تتصاع .
ك النلبة لعصَت الفراكلة كالتوت يتم استخالص  60%من األركما من حوإب  42%من ٓتار ا١تنتج
ا١تتصاع  ،كاٞت كؿ  5-4يع ى خصائل التبخَت كاستعادة األركما للمح ات ا١تختلفة للتبخَت مع
استعادة األركما .
الجدول 1-4

نوع
النظاـ

القدرة

المسحو

ماء التبريد
25C

معدل

15C

بة

A
B

C

D

E

التبخير

بخار

الماء
6bar

3

3

kw

m /h

m /h

7
10
15
18
22
20
25
32
35
38
42
50
60
85
65
90
110

2.5
5
40
50
60
35
43
65
85
65
95
125
155
300
125
250
375

2
3.5
22
28
35
20
25
38
48
35
50
68
85
160
70
140
210

Kg
/kg
H2O
1:0.9
1:0.9
1:2.6
1:2.6
1:2.6
1:3.4
1:3.4
1:3.4
1:3.4
1:4
1:4
1:4
1:4
1:4
1:5
1:5
1:5

تبخَت
األركما
ٓ 1:100 1:150تار
األركما

العصَت
ا١تركز

ا١تاء
ا١تتبخر

العصَت
ال اخل

Kg/h

Kg/h

Kg/h

%

Kg
/h

Kg
/hr

Kg
/hr

170
340
990
1320
1640
1000
1250
1880
2500
2100
3150
4200
5250

7
13
20
27
33
27
33
50
67
67
100
133
167
335
167
335
500

10
20
30
40
50
40
50
75
100
100
150
200
250
500
250
500
750

15
15
30
30
30
25
25
25
25
20
20
20
20
20
17
17
17

845
1690
450
600
750
600
750
1150
1550
1550
2300
3050
3800
7600
3800
7600

155
310
2550
3400
4250
3400
4250
6350
8450
8450

1000
2000
3000
4000
5000
4000
5000
7500

10500

4250
8500
12750
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11400

12700
16950
21200
42400

10000
10000
15000
20000
25000
50000

21200
42400
63600

25000
50000
75000
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حيث أن -:
٤ت ة أركما ٔترحلة كاح ة تلخن مباشرة للوصوؿ إٔب مواد صلبة
٤ت ة أركما كتركيز ثالثة مراحل تلخن مباشرة للوصوؿ إٔب مواد صلبة

A

11-13% TS

B

11-72%

TS

٤ت ة أركما كتركيز أر عة مراحل تلخن مباشرة للوصوؿ إٔب مواد صلبة

C

11-72%

TS

٤ت ة أركما كتركيز ٜتلة مراحل تلخن مباشرة للوصوؿ إٔب مواد صلبة

D

11-

72% TS

٤ت ة أركما كتركيز ستة مراحل تلخن مباشرة للوصوؿ إٔب مواد صلبة

E

11-72%

TS

كاٞت كؿ  2-4يع ى خصائل التبخَت كاستعادة األركما للمح ات ا١تختلفة للتبخر كف كح ة
استعادة أركما .
الجدول 2-4

نوع
النظاـ

الق رة
ا١تلحو ة

ماء التربي

مع ؿ
التبخَت

25C

15C

kw

m3
/h

m3 /h

Kg
/kg
H2O

األركما

ٓتار ا١تاء
6bar

1:150

1:100

Kg/h

Kg/h

Kg/h

تبخَت
ٓتار

العصَت
ا١تركز

ا١تاء
ا١تتبخر

العصَت
ال اخل

األركما
%

Kg/h

Kg/h

Kg/h

A

3

9

5

1:3

275

-

-

-

180

820

1000

B

4
25

18
25

10
22

1:3
1:5

550
1230

-

-

-

360
1350

1640
6150

2000
7500

35
40

55
80

30
45

1:5
1:5

1640
2460

-

-

-

1800
2700

8200

10000
15000

13200

حيث أن -:
٤ت ة تركيز ٔترحلتُت مزكدة وح ة إعادة ضغط حرارية TVRللوصوؿ إٔب مواد
صلبة 131-72% TS
٤ت ة تركيز أر عة مزكدة وح ة إعادة ضغط حرارية TVRللوصوؿ إٔب مواد صلبة

A

B

131-72% TS

أف استهالؾ ماء التربي يرتكز على تلخُت ماء التربي إٔب  50Cحمل ة استعادة األركما ٔترحلة كاح ة
كتلخُت ماء التربي إٔب  40Cحمل ة تبخَت ٔترحلتُت كتلخُت ماء التربي إٔب  37Cحمل ة تبخَت ثالث
– س مراحل تبخَت .
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عن تلخُت خليط من ٣تموعة سوائل فاف البخار سوؼ يًتك من ٣تموعة مركبات على سبيل
ا١ترباؿ إذا ًب غلياف خليط من اإليربانوؿ نلبة  10%كا١تاء نلبة  90%فاف البخار سوؼ ٭تتول على
 %51إيربانوؿ ك تكربيو البخار مرة أخرل ٭ت ث زيادة َب تركيز اإليربانوؿ كهذا مب أ التق َت صفة
عامة كمب أ اسًتجاع األركما صفة خاصة .
كعلى كل حاؿ فاف تكرار عملية الغلياف كالتكربيو عملية غَت مالئمة كمع ذلك فاف هذا ٯتكن أف
٭ت ث َب عمود األركما أك التق َت ففجل هذا العمود فاف األٓترة ا١تركبات األكربر تت ايرا سوؼ
تنفصل أكال ينما تتللق أٓترة ا١تركبات األقل ت ايرا إٔب أعلى العمود ك٭ت ث اتزاف للبخار كاللائل .
كاٞت ير الذكر أنه كلما كاف ا١ترك أكربر ت ايرا أمكن فصله لهولة كالعكجم صحيح .
فمربال ا١ترك ا١ترك من مادثُت  a,bفاف ا١تعادالت التالية ٯتكن استخ امها لشرح نظرية عملية
التق َت أم فصل ا١تركبُت عن عضهما .
} ya =E.Xa \ { 1 + (E-1).xa
a/Pb
pa = Pa.Xa
pb = Pb.Xb
P=pb+pa
Pa = EaPaXa
Pb = EbPbXb
K value. Ya=KXa.

حيث أن -:
الت اير النليب
ضغط ا١ترك  aعن درجة حرارة البخار
ضغط ا١ترك  bعن درجة حرارة البخار
الضغط اٞتزئجل للمرك a
الضغط اٞتزئجل للمرك b
معامل النشاط للمرك a
معامل النشاط للمرك b
جزيئات ا١ترك ُ aب اللائل
جزيئات ا١ترك ُ bب اللائل
قيمة الربا تتغَت تغَت ا١ترك

E
Pa
Pb
pa
pb
Ea
Eb
Xa
Xb
K value
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جزيئات ا١ترك َ aب البخار
جزيئات ا١ترك َ bب البخار
كالشكل  5-4يعرض ٥ت ط توضيحجل لعمود التق َت صفة عامة.

Ya
Yb

حيث أن -:

دخوؿ ٓتار ا١تنتج
خركج ا١تنتجات العلوية و األركما ن
٦ترات لللوائل ا١تتكاثفة
أدراج فقاعية إلح اث ا٩تفاض كبَت َب ضغط األٓترة فيتكاثو األٓترة الربقيلة مربل ٓتار ا١تاء
َب حالة كح ات استعادة األركما
دخوؿ ٓتار الغالية إلعادة عمليات التبخَت كالتكربيو كَب عو األحياف يلمح لبخار
الغالية ا١تركر َب مبادؿ حرارل داخلجل كف إح اث خلط لبخار الغالية مع ٓتار ا١تنتج
خركج ا١تنتجات ا١تتكاثفة و ا١تاء ا١تتكاثو َب حإب عمود فصل األركما ن .
2
1

3
4

5

6
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لللعات الصغَتة اليت تصل إٔب  2000kg/hماء تبخَت يلتخ ـ ٤ت ة ٔترحلتُت تبخَت من نوع الفيلم
اللاقط مزكدة وح ة إعادة ضغط حرارية . TVR
كيصل استهالؾ ٓتار الغالية إٔب  35%من ا١تاء ا١تتبخر كاستربمار رؤكس األمواؿ يكوف قليل نلبيا .
ك النلبة لللعات الكبَتة يلتخ ـ ٤ت ة ربالث إٔب س مراحل تبخَت من نوع الفيلم اللاقط
كأيضا فاف استربمار راس ا١تاؿ يكوف أعلى كاٞت ير الذكر إف زيادة ع د ا١تراحل يزي من سعر شراء
الوح ة كلكن زيادة سعر الشراء ٯتكن تعويضها تقليل سعر التشغيل النإتة من تقليل كمية ٓتار
الغالية ا١ت لو ة ككذا كمية ماء التربي ا١ت لو ة .
كاٞت ير الذكر إف مع ؿ استهالؾ ٓتار الغالية حمل ة أر عة مراحل مزكدة وح ة إعادة ضغط البخار
يلاكل  20%من ا١تاء ا١تتبخر .
كما أف أفضل اٟتلوؿ ١تع الت تبخَت تصل إٔب  1000kg/hهو استخ اـ ٤ت ة تبخَت ٔترحلتُت أك
ثالثة مراحل مزكدة وح ة إعادة ضغط ميكانيكجل ك ذلك نضمن تقليل تكلفة التشغيل إٔب حوإب
. 55%
كعادة تعمل ٤ت ات التبخَت لعصائر كل الفاكهة ت فق متوازم ٔتعٌت أف فيلم العصَت يتم تغذيته
َب ا١ترحلة األكٔب َب حُت تصريو ا١تركز النهائجل من ا١ترحلة األخَتة كالذم تكوف اقلها درجة حرارة.
كحىت ٯتكن اختيار التصميم ا١تناس فاف هذا ٭تتاج ٠تربة كبَتة كخصوصا عن التعامل مع عصَت
العن كيعتم ذلك على ٤تتول الكحوؿ كالرقم األي كجيٌت  PHللعصَت  ،كهناؾ مشكلة ٯتكن أف
تتفاقم نتيجة لألمالح النإتة عن ٛتو ال رجريك . tartaric acid
فإذا ح ث تكلجم هذ األمالح على اٞت راف ال اخلية ١تواسَت التلخُت ٭ت ث اهنيار لالنتقاؿ
اٟترارم كمن ٭ت ث ا٩تفاض ملحوظ َب مع ؿ التبخَت كذلك ع فًتة قصَتة من التشغيل.
كٯتكن ٕتن أمالح ال رجريك رفع درجة حرارة التبخَت كعلى كل حاؿ يلتخ ـ نظاـ حرارل
مناس لعصَت العن لتجن هذ ا١تشكلة.
كمن اجل الوصوؿ إٔب مركز عإب اٞتودة ٬ت تزكي ٤ت ات التبخَت وح ات تربي للوصوؿ إٔب
درجات حرارة منخفضة للمركز ا٠تارج من الوح ة.
كالشكل  6-4يعرض كح ة تبخَت كاستعادة أركما س اسية ا١تراحل جاقتها اإلنتاجية  27جن ُب
اللاعة كتقوـ رفع الًتكيز من 11-70TS
حيث أن -:
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ا١ترحلة األكٔب من ا١تبخر
ا١ترحلة الربانية من ا١تبخر
ا١ترحلة الربالربة من ا١تبخر
ا١ترحلة الرا عة من ا١تبخر
ا١ترحلة ا٠تاملة من ا١تبخر
ا١ترحلة اللادسة من ا١تبخر
مكربو س حجل
عمود األركما
كح ة غليل األركما كتربي ها
مربد كمضى
كح ة ضغط البخار حراريا
تانك اإلم اد العصَت الغَت رائق
تانك اإلم اد العصَت الرائق
مبادؿ حرارم
اإلم اد العصَت الغَت رائق
اإلم اد العصَت الرائق
مركز العصَت العكر و الغَت رائق ن
مركز العصَت الرائق
مركز األركما
ا١تتكاثو
ٓتار الغالية
ماء التربي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
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كالشكل  7-4يعرض كح ة تبخَت كاستعادة أركما س اسية ا١تراحل جاقتها اإلنتاجية  27جن ُب
اللاعة كتقوـ يرفع الًتكيز من 11-70TS

حيث أن -:

ا١ترحلة األكٔب من ا١تبخر
ا١ترحلة الربانية من ا١تبخر
ا١ترحلة الربالربة من ا١تبخر
ا١ترحلة الرا عة من ا١تبخر
ا١ترحلة ا٠تاملة من ا١تبخر
ا١ترحلة اللادسة من ا١تبخر
مكربو س حى
عمود األركما
كح ة غليل األركما كتربي ها
مربد كمضى
كح ة ضغط البخار حراريا
تانك اإلم اد العصَت الغَت رائق
تانك اإلم اد العصَت الرائق
مبادؿ حرارم
اإلم اد العصَت الغَت رائق
اإلم اد العصَت الرائق
مركز العصَت العكر و الغَت رائق ن
مركز العصَت الرائق
مركز األركما
ا١تتكاثو
ٓتار الغالية
ماء التربي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
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من الضركرم تربي مركز العصائر ع عملية التبخَت على ق ر االمكاف من اجل ٕتن ت هور اٞتودة
كمن اجل عادة يرافق كح ة التبخَت مربد ا١تركز .
كٯتكن إح اث تربي سريع للمركز ومو ا١تركز اللاخن َب فاكيوـ عإب ج ا كخالؿ هذ العملية
٭ت ث ٓتر للمركز كمن ٍب يتخلل من حرارته .
كتتكوف ٤ت ة التربي الومضى ككح ة زيادة ضغط ٓتار حرارية كمن ٍب ال ٨تتاج ألس ح تبادؿ حرارم
ك٭ت ث تربي للمركز إٔب درجة اٟترارة اليت عن ها ضغط البخار يلاكل ضغط التانك الومضى اعتبار
نق ة الغلياف كهذ ال ريقة تزي الًتكيز ٔتع ؿ  1-3 %TSكهذ الزيادة مرغوب فيها .
كتبعا للًتكيز كنق ة الغلياف فاف ٯتكن الوصوؿ إٔب درجة اٟترارة ُت . 5-10 C
كتتميز كح ات التربي الومضى صغر حجمها كع ـ حاجتها إٔب تانك لوسيط تربي ما  ،كال ٖتتول
على أس ح تبادؿ حرارم كهذ ميزة ٦تتازة خصوصا مع ا١تنتجات ذات اللزكجات العالية فبعو
ا١تنتج الذم ٨تتاج لتربي مربل ل الفاكهة كا١ترىب حي تكوف عملية التربي ليل دفعات كلكنها
ملتمرة

اٞت ير الذكر أف ٚتيع العناصر ا٠تاصة وح ة اسًتجاع األركما ككح ة التبخَت ا١تالملة للمنتج
تصنع من صل النيكل كركـ رقم 1.4301/1.4541, AISI 304
كمع عو العصائر يضاؼ أحيانا عو ا١تواد لزيادة جودة االستانللتيل مربل ا١توليب ينوـ رقم
 1.4401/1.457مواصفات أ١تانية أك مواصفات أمريكية . AISI-NO. 316
ك عو اٟتاالت ا٠تاصة يصنع جزء من ٤ت ة اسًتجاع األركما من الزجاج و العمود كا١تكربو ن ،
ك٬ت تأريو ٚتيع األجزاء ا١تصنعة من االستانللتيل .
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الباب اخلامظ
وحدات الرتكيص الدفعية املتعددة املساحل
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وحدات التركيز الدفعية المتعددة المراحل
٘تربل مركزات العصائر حجما كبَتا من التجارة العا١تية َب ٣تاؿ ٕتارة الفاكهة كال ماجم كاٞت كؿ 5-5
يبُت الًتكيز اال ت ائجل للفواكه األحادية البذرة كأقصى تركيز متاح منها -:
الجدول 1-5

الفاكهة

التركيز االبتدائي للب

أقصى تركيز ممكن الوصول إليو

ا١تا٧تو

13-15

26-30

ا١تشمت

11-12

25+,-1

ا٠توخ

11

25-27

اٞتوافة

8-10

18-20

بوحدة

البركسBRIX

بوحدة

البركسBRIX

كعادة فاف هذ الفواكه يتم تركيزها ٔترحلتُت تركيز كح أقصى  ،ك النلبة للمواّب فًتكز من
أب  60-70%مواد صلبة ذائبة .
ك تعرؼ كح ة قياس الًتكز و الربكجمن BRIXأهنا النلبة الوزنية ُت كزف ا١تواد الصلبة ا١تذا ة َب
لًت كاح من ا١تاء .
كاٞت ير الذكر أنه عن كضع عصَت أك مركز َب جهاز فصل ا١تواد الصلبة ال رد ا١تركزم ٯتكن فصل
ا١تواد الصلبة الرغوية و الغَت مذا ة ن كتبقى ا١تواد الصلبة ا١تذا ة .
كعادة فاف تركيز اٞتوافة اٞتي ة  8%كتركيز ال ماجم اٞتي ة  5%كت ل اٞتوافة ًتكيز  8%أك 16%
ًتكيز 36%
أما ال ماجم فت ل
كيلتخ ـ َب ذلك كح ات تبخَت كيتم استخالص مركبات الرائحة قبل أك أثناء الًتكيز كيتم إضافتها
فيما ع أب عصائر كل الفاكهة لتحلُت النكهة ا١تميزة للفاكهة ا١تلتخلل منها العصَت .
10%

الفوائد المستهدفة من عمليات التركيز
 -5التغل على فركؽ األسعار ُت ا١تواسم ا١تختلفة النإتة عن الفرك قات َب الكميات
اإلنتاجية كاٞتودة ُت ا١تواسم ا١تختلفة .
 -2توفَت رأس ا١تاؿ ا١تلتربمر ال٩تفاض تكلفة مصانع ا١تركزات عن مربيلتها مصانع العصائر .
 -3سهولة التخزين كالنقل مقارنة العصائر .
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 -4كسيلة جي ة إلجالة فًتة حف العصائر عن جريق رفع ا١تواد الصلبة كخفو احملتول ا١تائجل
٦تا يقلل من فرصة ٪تو ا١تيكرك ات مع إمكانية ٖتويلها لهولة لعصائر فيما ع ٦تا يلاع على توفر
العصائر َب األسواؽ .
ٗ -5تزين كميات كبَتة من الفاكهة تزي عن سبعة أضعاؼ اإلنتاج اللنوم .
كمن أجل الوصوؿ إٔب تشغيل مربإب لعمليات الًتكيز ٬ت أف تكوف تكلفة التشغيل أقل ما ٯتكن مع
توفر مت لبات اٞتودة ا١تركزات ا١تصنعة كذلك نزع ا١تاء من العصائر مع قاء ٚتيع مكونات العصَت
ا١تركز مع تعريو العصَت ل رجات حرارة منخفضة ق ر االمكاف كلفًتات قصَتة حىت يتحقق أقل
تأثَت على صفات ا١تركز فعل ارتفاع درجات اٟترارة مع تكربيو الرائحة ا١تت ايرة أثناء التبخَت
كإضافتها للعصَت مرة أخرل .
كيعترب تركيز العصائر استخ اـ التبخَت من أكربر ال رؽ انتشارا َب صناعة عصائر كل الفاكهة
اٟتلاسة كالغَت حلاسة للحرارة ككذلك ال ماجم كهناؾ أنواع متع دة ٢تذ ا١تبخرات أ٫تها مايلى -:
 -5ا١تبخرات ال فعية ك ا١تتع دة الفعاليات كا١تراحل forced or multi effects evaporators
كتلتخ ـ هذ ا١تبخرات لتبخَت الفواكه غَت اٟتلاسة للحرارة مربل اٞتوافة كا١تا٨تو كا٠توخ ...اْب
ككذلك لًتكيز ال ماجم .
 -2ا١تبخرات ا١تعجلة للحرارة ذات الزمن القصَت thermally accelerated short time
evaporators T.A.S.T.Eكي لق عليها أيضا مبخرات الفيلم اللاقط falling film evaporators
كتلتخ ـ هذ ا١تبخرات لًتكيز الفواكه اٟتلاسة للحرارة مربل التوت كالفراكلة كالليموف كالربتقاؿ
....اْب .
كتتميز ا١تبخرات صفة عامة على لاجة تركيبها كتصميمها كتعتم درجة الًتكيز النهائية ٠تركج هذ
ا١تركزات على -:
 -5نوع الفاكهة .
 -2درج النضج .
 -3جريقة استخالص العصَت .
 -4ا١تعامالت األكلية .
٤ -5تتول األلياؼ كالل َب العصَت .
الشكل  5-5يعرض صورة لوح ة تبخَت دفعية ثالثية ا١تراحل من إنتاج شركة

172

FMC

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

انشكم 1-5

وتتميز ىذه المبخرات بما يلي -:
 -5تقليل زمن إ قاء ا١تنتج عن درجة حرارة عالية .
 -2درجات حرارة منخفضة عن ٚتيع ا١تراحل .
 -3سرعة ت كير عالية للمنتج داخل ا١تراحل ا١تختلفة كخصوصا َب ا١ترحلة األخَتة لتقليل
التلو اٟترارم للمنتج أثناء مراحل التلخُت داخل ا١تواسَت ا١تت اخلة  NESTED TUBESكهذ اٟتل
مع حجم ا١ترحلة األخَتة الصغَت يتيح إمكانية زيادة زمن ال كرة حىت مع ا١تنتجات ذات اللزكجة
العالية كاليت ٢تا مع ؿ ت فق منخفو على جهاز  BOSTWICKكف اٟتاجة لإليقاؼ من أجل
الغليل .
 -4تقليل مع ؿ استهالؾ ا١تاء فق ٨تتاجه من أجل إ٘تاـ ا١تهاـ الفنية التالية مربل تربد كراسى
٤تاكر ا١تضخات كٖتضَت رج التربي .....اْب كما انه ٯتكن استخ اـ ا١تاء ا١تلتخلل من تركيز
الفواكه كال ماجم ُب الناقل ا٢تي ركليكجل للمنتج ال ازج .
 -5ا٩تفاض مع ؿ سح البخار ا١ت لوب َب ا١تبخرات حي ال يلتخ ـ البخار إال ُب
ا١ترحلة األخَتة فقط .
 -6تقليل تكاليو التشغيل ّتعل ا١تبخر متع د ا١تراحل حي ٖتتول كل مرحلة على -:
 مواسَت مت اخلة NESTEDرأسية . غرفة فصل البخار عن اللائل .173
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 مضخات ت كير . -7تعمل هذ ا١تبخرات عن ضغط فاكيوـ حي يتم احملافظة عليه واس ة مكربو يتم
توصيله مع آخر مرحلة ٍب إٔب مضخة التفريغ .
 -8كعادة يتم التحكم َب تشغيل هذ النظاـ أجهزة الكومبيوتر كأجهزة التحكم ا١تربمج .
كتلتخ ـ هذ ا١تبخرات لًتكيز ال ماجم كالفاكهة غَت اٟتلاسة للحرارة مربل اٞتوافة كا١تا٧تو
8
4

17

5
18

6

20

7
1
23
9
22
19

11

2

10

16

3
14

15

13

21

12

انشكم 2-5

كا١تشمت كا٠توخ كالربقوؽ كالتفاح كالكمربرل كتتم عملية الًتكيز َب هذ ا١تبخرات لرياف العصَت
خالؿ مراحل متعاقبة ي لق عليها  evaporation effectsفيمكن أف يتكوف ا١تبخر من كح تُت أك
ثالث أك س .
كاٞت ير الذكر أف دهورة خواص ا١تركز تنتج عادة ليجم من ارتفاع درجة حرارة التجفيو اليت تصل
إٔب 103 OCدرجة مئوية فقط كلكن من جوؿ فًتة قاء العصَت َب كح ات الًتكيز أيضا.
كاٞت ير الذكر أف استخ اـ درجات حرارة عالية ُب عمليات التبخَت يزي من سرعة التبخَت كمن ٍب
يزي من سرعة الًتكيز كتباعا يزي من مع ؿ اإلنتاج .
كالشكل ُ 2-5ت ٥ت ط مبلط لوح ة تبخَت أحادية ا١ترحلة تعمل نظاـ ا١تبخرات ال فعية .
حيث أن -:
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دخوؿ العصَت
تانك العصَت
مضخة العصَت
دخوؿ البخار لتلخُت ا١تنتج َب ا١تبخر
صماـ ثنائجل ا١تلار للتحكم َب ت فق البخار تبعا ل رجة اٟترارة َب ا١تبادؿ اٟترارم
مبادؿ حرارل
خركج البخار ا١تتكاثو
تانك فصل ا١تركز عن ٓتار ا١تاء
مكربو ٓتار ا١تاء
حوض ماء تربي ا١تكربو
صماـ ٖتكم َب ملتول ا١تاء ا١تتكاثو
رج تربي ماء تربي ا١تكربو
مراكح تربي رج التربي
مراكح تربي رج التربي
مراكح تربي رج التربي
مضخة ت كير ماء ا١تكربو
مضخة تفريغ إلح اث خلخلة تانك الفصل كا١تكربو
صماـ ٖتكم َب ت فق ماء تربي ا١تضخة
تانك ماء تربي مضخة الفاكيوـ
دخوؿ كخركج ماء الشيلر
دخوؿ ماء تعويو ملتول ا١تاء ربج التربي
مضخة ت كير ا١تنتج َب ا١تبخر كتانك الفصل للوصوؿ للًتكيز ا١ت لوب
مضخة سح ا١تركز إٔب ماكينة التعقيم كالتعبئة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

نظرية التشغيل -:

ي خل العصَت من التانك  2إٔب ا١تبخر واس ة ا١تضخة 3كيتكوف ا١تبخر من ٣تموعة من األنا ي
مرببتة راسيا ق ر األنبو ة يًتاكح ما ُت  20-50مليمًت كجو٢تا  4-8مًت حل نوع ا١تبخر كيتكوف
أنا ي ا١تبخر من ثالثة أنا ي مت اخلة ْتي ٯتر ٓتار ا١تاء َب أصغر أنبو ة كأكرب أنبو ة َب حُت ٯتر
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ا١تنتج َب األنبو ة ا١تتوس ة كما هو مبُت الشكل  3-5مع مالحظة أف البخار ٯتر عكجم إتا
ا١تنتج
حيث أن -:

أنبو ة خارجية ٯتر فيها ٓتار ماء
أنبو ة كس ية ٯتر فيها ا١تنتج
أنبو ة خارجية ٯتر فيها ٓتار ماء

1
2
3

1
2

3

الشكل 3-5
كي خل ٓتار ا١تاء  4كيتم التحكم َب ت فق ٓتار ا١تاء واس ة الصماـ  5الرباىن ا١تلار للوصوؿ أب
درجة اٟترارة ا١ت لو ة للمنتج َب حُت يتم اعادة ٓتار ا١تاء ا١تتكاثو  7كاعادته مرة أخرل للغالية ٍب
ينتقل ا١تنتج ع ذلك أب تانك فصل ٓتار ا١تاء عن ا١تركز  8ك ع ذلك ينتقل ٓتار ا١تاء ا١توجود أعلى
التانك واس ة منظومة التفريغ ا١تؤلفة من مضخة التفريغ  17كالىت يتم تربي ها واس ة ا١تاء ا١تربلج
ا١توضوع َب التانك  19كالذل يتم ٕت ي من ا١تاء ا١تربلج للشيلر  20فتح ث ا١تضخة تفريغا َب
ا١تكربو  9كالذل يقوـ تكربيو ٓتار ا١تاء القادـ من تانك فصل ا١تنتج  8كذلك نتيجة للقوط ماء
ارد قادـ من حوض ا١تاء البارد  10فعل ضغط الفاكيوـ ا١توجود داخل ا١تكربو كيتم تنظيم ملتول
ا١تاء أسفل ا١تكربو فعل الصماـ  11كيتم تعويو ملتول ا١تاء البارد َب اٟتوض  10من حوض رج
التربي  12كالذل يتم تعويو ا١تلتول ا١تاء فيه من مص ر ا١تيا العمومية كيتم تربي ا١تاء ا١توجود َب
قاع ا١تكربو كالناتج من تكربيو ٓتار ا١تاء ا١تنزكع من العصَت كماء التربي القادـ من اٟتوض 10
ت كير واس ة ا١تضخة  16حي يتم تربي َب رج تربي ا١تاء  12واس ة ا١تراكح . 13,14,15
كاٞت ير الذكر أف مضخة التفريغ تقوـ لح الغازات الغَت قا لة للتكربيو ككذلك ا٢تواء الذل ينفذ
أب ا١تبخر
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ثخبر اٌّبء
إٌّشٚع ِٓ
اٌؼـ١ز

8

فبوَٛ١

4

17

5
18

6

ِبء
رىض١ف
ثخبر
اٌّبء

7
1

دخٛي ِبء
رجز٠ذ
اٌّلخخ

23

ػٛدح ِبء
رجز٠ذ
ِلخخ
اٌفبوَٛ١

20

9
22
19

11

2

10

16

3
14

15

13
ِٓ ِـذر اٌّبء
اٌؼِّٝٛ

انشكم 4-5

12

كالشكل  4- 5يبُت ملار ا١تنتج َب ا١تبخر جا١تا أف تركيز ق ٓب يصل أب القيمة ا١ت لو ة .
أما الشكل  5-5فيبُت ملار ا١تنتج ع الوصوؿ أب قيمة الًتكيز ا١ت لوب و الربكجم ا١ت لوب ن عن
م خل ا١تبادؿ اٟترارل .ليصل أب ماكينة التعبئة .
كاٞت ير الذكر أف عصائر كل الفاكهة اليت ق يؤدل تركيزها عن درجات حرارة عالية إٔب يهور
رائحة م بوخة نتيجة ٟت كث تفاعل ميالرد أك اليت ٭ت ث ٢تا تغَت َب اللوف مربل الفاكهة اليت ٖتتول
على صبغة األنربوسيانُت مربل التوتات فال من تركيزها عن درجات حرارة منخفضة تصل إٔب
32درجة مئوية مع كجود تفريغ عإب كيلتخ ـ ُب ذلك مبخرات ٔترحلتُت كيلتخ ـ مع هذ
ا١تبخرات ما ي لق عليه ا١تضخة اللاخنة حي يلتخ ـ اآلمونيا كوسط تلخُت كتربي إال أف سعة
هذ ا١تبخرات يًتاكح ما ُت  3-5جن ُب اللاعة .
أما ُب ا١تصانع الكبَتة اليت تصل سعتها اإلنتاجية إٔب  50جن َب اللاعة فتصل درجة حرارة التبخَت
ا إٔب  100درجة مئوية كيصل تركيز ا١تنتج الناتج منها إٔب  40-45ركجم كيتم لًتتا ُب كق قصَت
عن درجات حرارة تصل إٔب  87درجة مئوية كالشائع ُب ا١تركزات ا١تنخفضة كالعالية ٤تتول ا١تواد
الصلبة الذائبة يتم ت اك٢تا كتلويقها َب صورة صلبة .
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ثخبر اٌّبء
إٌّشٚع ِٓ
اٌؼـ١ز

8

فبوَٛ١

4

17

5
18

6

7

خزٚط اٌّزوش
ثبٌززو١ش
اٌّوٍٛة

1

خزٚط اٌّزوش
ثبٌززو١ش
اٌّوٍٛة

ِبء
رىض١ف
ثخبر
اٌّبء

دخٛي ِبء
رجز٠ذ
اٌّلخخ

23

ػٛدح ِبء
رجز٠ذ
ِلخخ
اٌفبوَٛ١

20

9
22

19

11

2

10

16

3
14

15

13
ِٓ ِـذر اٌّبء
اٌؼِّٝٛ

12

انشكم 5-5

كالشكل  6-5يبُت ٥ت ط توضيحجل لوح ة تركيز دفعية ثالثية الفعل ثالثية ا١تراحل ١تبخرات دفعية
.
حيث أن -:

من مص ر ا١تاء العمومجل
رج تربي ا١تاء

WATER

مراكح تربي الربج
مضخة ت كير ماء ا١تكربو ربج التربي
مكربو يقوـ تكربيو ٓتار ا١تاء ا١تنزكع من العصَت
حوض ماء تكربيو ٓتار ا١تاء ا١تنزكع من العصَت َب الربج
٣تجم ملتول ماء ا١تكربو
حاكم ملتول ماء ا١تكربو
صماـ وضعُت تشغيل للتحكم َب ت فق ا١تاء من حوض تربي ٓتار ا١تكربو إٔب
ا١تكربو
من كأب الشيلر
صماـ وضعُت تشغيل للتحكم َب ت فق ماء تربي مضخة الفاكيوـ
مضخة الفاكيوـ
صماـ وضعُت تشغيل للتحكم َب ت فق ماء ش و كغليل تانك الفاكيوـ
178
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تانك الفاكيوـ
صماـ وضعُت تشغيل للتحكم َب ملار الفاكيوـ من تانك ا١ترحلة الربالربة
صماـ وضعُت تشغيل للتحكم َب ملار الفاكيوـ من تانك ا١ترحلة الربانية
صماـ وضعُت تشغيل للتحكم َب ملار الفاكيوـ من تانك ا١ترحلة األكٔب
صماـ وضعُت تشغيل للتحكم َب التخلل من الفاكيوـ ا١توجود تانك ا١ترحلة
الربالربة أتوماتيكيا
صماـ ي كل للتحكم َب التخلل من الفاكيوـ ا١توجود تانك ا١ترحلة الربانية ي كيا
صماـ ي كل للتحكم َب التخلل من الفاكيوـ ا١توجود تانك ا١ترحلة األكٔب ي كيا
مقياس ضغط
تانك ا١ترحلة الربالربة
تانك ا١ترحلة الربانية
تانك ا١ترحلة األكٔب
مبادؿ حرارل للمرحلة الربالربة
مبادؿ حرارل للمرحلة الربات
مبادؿ حرارم للمرحلة األكٔب
٣تجم ملتول ا١تنتج َب ا١ترحلة الربالربة
حاكم ملتول ا١تنتج َب ا١ترحلة الربالربة
مضخة ت كير ا١تنتج َب ا١ترحلة الربالربة
صماـ ٔتلارين يتحكم َب مع ؿ ت فق ا١تنتج ا١تركز من ا١ترحلة الربالربة إٔب الربانية تبعا
١تلتول ا١تنتج َب ا١ترحلة الربانية
مقياس ضغط
٣تجم درجة حرارة ا١تنتج َب ا١ترحلة الربانية
٣تجم ملتول ا١تنتج َب تانك ا١ترحلة الربانية
حاكم ملتول ا١تنتج َب ا١ترحلة الربانية
مضخة ت كير ا١تنتج َب ا١ترحلة الربانية
مغَت سرعة
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مضخة ضا ا١تنتج من ا١ترحلة الربانية إٔب األكٔب
٣تجم ملتول ا١تنتج ُب تانك ا١ترحلة األكٔب
مضخة ت كير ا١تنتج َب ا١ترحلة األكٔب
صن كؽ تركس
٣تجم ضغط للمرحلة الربانية
حاكم ملتول للمنتج َب ا١ترحلة األكٔب يتحكم َب مضخة ضا ا١تنتج من ا١ترحلة
األكٔب إٔب ماكينة التعقيم كالبلًتة كالتعبئة
حاكم ملتول للمنتج َب ا١ترحلة األكٔب يتحكم َب مضخة ضا ا١تنتج من تانك
العصَت أب ا١ترحلة الربالربة أك الربانية أك األكٔب تبعا لنوعية التشغيل
راسم تركيز ا١تنتج
حاكم الًتكيز
٣تجم تركيز ا١تنتج ا١تركز َب ا١ترحلة األكٔب
منظم ت فق ٓتار ا١تاء َب ا١ترحلة األكٔب
٣تجم ضغط ا١ترحلة األكٔب
٥ترج متكاثو ٓتار ا١تاء
مضخ ة ضا ا١تنتج من ا١ترحلة األكٔب أب ماكينة التعقيم كالبلًتة كالتعبئة
٣تجم درجة حرارة خركج ا١تركز من الوح ة
لوحة تغيَت ملار ت فق ا١تنتج
ماكينة التعقيم كالبلًتة كالتعبئة
مضخة العصَت كتقوـ ضا العصَت من تانك العصَت إٔب مرحلة الًتكيز األكٔب أك
الربانية أك الربالربة تبعا لنوعية التشغيل
تانك العصَت
صماـ ت فق وضعُت تشغيل للتحكم َب ت فق ا١تاء العمومجل ا١تلتخ ـ َب
التش يو أك الغليل الصودا
الغليل الصودا
منتج
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ماء الشيلر

CHILLED
WATER
WATER

ماء عمومجل
VACUUM
فاكيوـ
CONTROL
خط ٖتكم
كاٞت ير الذكر أنه ٯتكن تشغيل الوح ة َب ٜتجم عمليات كهم -:
دكرة التش يو  ،دكرة الغليل الصودا  ،دكرة التصريو  ،دكرة التشغيل  ،دكرة التفريغ كٯتكن تنفيذ
هذ العمليات ع ة صور كما يلجل -:
 -5دكرة التش يو ١ترحلة كاح ة .
 -2دكرة التش يو ١ترحلتُت.
 -3دكرة التش يو لربالثة مراحل .
 -4دكرة التصريو .
 -5دكرة الغليل الصودا ١ترحلة كاح ة .
 -6دكرة الغليل الصودا ١ترحلتُت .
 -7دكرة الغليل الصودا لربالثة مراحل .
 -8دكرة التشغيل ٔترحلة كاح ة .
 -9دكرة التشغيل ٔترحلتُت .
 -51دكرة التشغيل ربالثة مراحل
 -55دكرة التفريغ .
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دكرة التشغيل كاإلنتاج

االنتظار حىت يتم التأكي ككصوؿ ضغط ا١تاء

1

االنتظار حىت كصوؿ الفاكيوـ لب ء تشغيل ا١تكربو

2

االنتظار للوصوؿ الىملتول ا١تكربو ا١ت لوب

3

تشغيل مضخة ت كير ماء ا١تكربو ربج التربي

4

االنتظار حىت يصل الفاكيوـ للمرحلة األكٔب َب دكرة التشغيل

5

انتظار الفاكيوـ كالتأكي لب ء ٤ت ة التحميل

6

ء تشغيل مضخة إم اد العصَت
االنتظار حىت نصل إٔب ا١تلتول
ء مضخة ت كير ا١تنتج ا١ترحلة

7

L3

8

الربالربةM3

9

االنتظار للوصوؿ للملتولَ L2ب ا١ترحلة الربانية
ء مضخة ت كير ا١تنتج ا١ترحلة

10

الربانيةM4

11

االنتظار للوصوؿ للملتولَ L1ب ا١ترحلة األكٔب
ء مضخة ت كير ا١تنتج ا١ترحلة

12

األكٔبM5

13

االنتظار حىت يصل الربكجم أب القيمة ا١ت لو ة كيتم قياسها واس ة اجملجم

DT1

ء مرحلة التفريغ

14
15

االنتظار حىت يصل ا١تنتج للملتول األدىن للمرحلة الربالربة

L3

16

االنتظار حىت يتم التأكي على التفريغ الكامل للمرحلة الربالربة

17

L2

18

االنتظار حىت يتم التأكي على التفريغ الكامل للمرحلة الربانية

19

االنتظار حىت التأكي على االنتهاء من نقل ا١تنتج

20

االنتظار حىت يصل ا١تنتج للملتول األدىن للمرحلة الربانية
دكرة التفريغ

غلق البخار الذم يتم تغذيته إٔب ا١ترحلة األكٔب كذلك ع توقو ا١تضخة

M6

21

جيو

التش

دكرة

إيقاؼ ٚتيع ا١تضخات كذلك ع كصوال ١تلتول  L1إٔب اٟت األدىن

22

االنتظار إلعادة ء تشغيل M7لب ء دكرة التفريغ

23

االنتظار لتأكي االنتهاء من دكرة التفريغ

24

ء دكرة التش يو

25

االنتظار حىت تأكي

183

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

االنتظار لتأكي تشغيل دكرة التش يو

26

االنتظار حىت دكراف مضخة اإلم اد ككصوؿ ا١تلتول ا١ت لوب  L2كا١تلتول
ا١ت لوب L3

27

االنتظار حىت يصل ا١تاء للملتول ا١ت لوب للمججم  L3للمرحلة الربالربة

28

M3

29

االنتظار حىت يصل ا١تاء للملتول ا١ت لوب للمججم  L2للمرحلة الربانية

30

ء ا١تضخة لت كير ا١ترحلة الربالربة
ء مضخة ت كير ا١ترحلة الربانية

31

M4

االنتظار حىت يصل ا١تاء للملتول ا١ت لوب للمججم  L1للمرحلة األكٔب

32

االنتظار لالنتهاء من ٖتميل الصودا كالتأكي

33

إعادة ء مضخة التغذية

34

إعادة ء مضخة ت كير ا١ترحلة الربالربة

M3

35

إعادة ء مضخة ت كير ا١ترحلة الربانية

M4

36

إعادة ء مضخة ت كير ا١ترحلة األكٔب

37

M6

ء دكراف مضخة التصريو للمرحلة األكٔب

M7

38

دكرة الغليل الصودا

االنتظار حىت تصل  TT1Aللقيمة ا١ت لو ة َب مراحل الغليل الصودا

39

االنتظار حىت يفرغ ا١تؤق من الزمن ا١تعاير ٢تذ ال كرة

40

االنتظار للوصوؿ للملتويات ا١تنخفضة كالتأكي على ذلك

41

تأكي ٚتيع الضواغط َب دكرة الغليل
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 1-3-5دٔر ٚالتغطٗف ملزحمٔ ٛاحذٚ
َب دكرات الش و ا١تختلفة ال يعمل نظاـ الفاكيوـ كال البخار كقبل تشغيل دكرة التش يو ٬ت
عمل مايلى _:
 -5توصيل األجراؼ  4-1، 2-3كذلك لوح ة MM1
 -2يتم غلق ٚتيع صمامات الصرؼ .
 -3يتم فتح الصماـ الي كم ا١تؤدل للمرحلة األكٔب كغلق احملبجم الي كم ا١تؤدل للمرحلتُت 2,3
 -4فتح صماـ التفريغ ا١توجود َب تانك ا١ترحلة األكٔب كفتح ٚتيع الصمامات الي كية ا١تؤدية إٔب
ا١ترحلة األكٔب .
 -5فتح ٤تبجم ال خوؿ الي كم لع اد الًتكيز كليا كفتح ٤تبجم ا٠تركج جزئيا .
 -6فتح صماـ ال ش العلوم للمرحلة األكٔب .
 -7فتح الصماـ الربالثجل ا١توجود عن ٥ترج كح ة الًتكيز الوح ة على كضع التصريو .
 -8نتأك من أف ضغط ماء البل ية أكرب من . 2bar
 -9غلق صماـ البخار
كالقائمة التالية تبُت مراحل تنفيذ نظاـ التحكم ل كرة التش يو صفة عامة .
االنتظار حىت تأكي

ء دكرة التش يو

االنتظار لتأكي تشغيل دكرة التش يو
االنتظار حىت يصل ا١تاء للملتول ا١ت لوب للمججم  L3للمرحلة الربالربة
ء ا١تضخة لت كير ا١ترحلة الربالربة

M3

االنتظار حىت يصل ا١تاء للملتول ا١ت لوب للمججم  L2للمرحلة الربانية
ء مضخة ت كير ا١ترحلة الربانية

M4

االنتظار حىت يصل ا١تاء للملتول ا١ت لوب للمججم  L1للمرحلة األكٔب
ء ا١تضخة لت كير ا١ترحلة الربالربة

M5

ء دكراف مضخة تصرؼ ا١تاء من الوح ة ع انتهاء زمن التش يو ا١تختار من قبل ا١تلتخ ـ
كالشكل  7-5يبُت ٥ت ط الت فق ٢تذ ال كرة .

186

M7

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

نظرية التشغيل
ُب الب اية ٬ت فتح صماـ معادلة الضغط الي كية لتانك ا١ترحلة األكٔب كا١ترحلة الربانية ٍب ينصح فتح
احملبجم الي كم الذم يتحكم َب ضا ا١تاء القادـ من مص ر ا١تاء العمومجل لضا ا١تاء من الرشاش
ا١توجود أعلى تانكات ا١ترحلة األكٔب لبعو الوق للتأك من غليل اٞتزء العلوم ٢تذا التانك
لب ء تشغيل هذ ال كرة ن خل على كومبيوتر التشغيل على كضع F5/ CHANGE PHASE/
SIMPLE RINSING

فتعمل الوح ة كلها ١ت ة عشرة دقائق أك ٜتلة عشر دقيقة ٍب تتوقو ذاتيا حي ي خل ا١تاء من
مص ر ا١تاء العمومجل ي خل ا١تاء إٔب التانك ع فتح الصماـ  V38ليمل تانك ا١ترحلة األكٔب حىت
يصل ملتول ا١تاء ُب التانك إٔب ُ 90%ب هذ اٟتالة تعمل ا١تضخة  M6لت كير ا١تاء لغلل ا١تبادؿ
اٟترارم كا١تواسَت ا٠تاصة ذ ا١ترحلة ٍب ع ذلك تعمل ا١تضخة  M7لصرؼ ماء التش يو أب
ا٠تارج من خالؿ الصماـ الربالثجل ا١تلار الي كم ا١تضبوط على كضع صرؼ .
 2-3-5دٔر ٚالتغطٗف ملزحمتني
الشكل  8-5يبُت ٥ت ط الت فق ٢تذ ال كرة .
نظرية التشغيل

ُب الب اية ٬ت فتح صماـ معادلة الضغط الي كية لتانك ا١ترحلة األكٔب كا١ترحلة الربانية ٍب ينصح فتح
احملا جم الي كية الىت تتحكم َب ضا ا١تاء القادـ من مص ر ا١تاء العمومجل لضا ا١تاء من الرشاشات
ا١توجودة أعلى تانكات ا١تراحل األكٔب كالربانية لبعو الوق للتأك من غليل اٞتزء العلوم ٢تذ
التانكات
كعن ء تشغيل هذ ال كرة ي خل ا١تاء من مص ر ا١تاء العمومجل ٍب ي خل ا١تاء إٔب التانك ع
فتح الصماـ  V38ليمل تانك ا١ترحلة الربانية حىت يصل ملتول ا١تاء ُب التانك إٔب ُ 90%ب هذ
اٟتالة تعمل مضخة الت كير  M4لتش يو ا١تبادؿ اٟترارم كمواسَت هذ ا١ترحلة ٍب ع ذلك تعمل
 M5لنقل ا١تاء إٔب ا١ترحلة األكٔب حىت يصل ملتول ا١تنتج ل تانك ا١ترحلة األكٔب إٔب  90%من
ا١تلتول الكامل فتعمل ا١تضخة  M6لت كير ا١تاء لغلل ا١تبادؿ اٟترارم كا١تواسَت ا٠تاصة ذ ا١ترحلة
ٍب ع ذلك تعمل ا١تضخة  M7لصرؼ ماء التش يو إٔب ا٠تارج من خالؿ الصماـ الربالثجل ا١تلار
الي كم ا١تضبوط على كضع صرؼ .
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 3-3-5دٔر ٚالتغطٗف لجالث ٛوزاحن .

الشكل  9-5يبُت ٥ت ط الت فق ٢تذ ال كرة .
نظرية التشغيل

ُب الب اية ٬ت فتح صماـ معادلة الضغط الي كية لتانك ا١ترحلة األكٔب كا١ترحلة الربانية ٍب ينصح فتح
احملا جم الي كية اليت تتحكم ُب ضا ا١تاء القادـ من مص ر ا١تاء العمومجل لضا ا١تاء من الرشاشات
ا١توجودة أعلى تانكات ا١تراحل الربالثة لبعو الوق للتأك من غليل اٞتزء العلوم ٢تذ التانكات
ء تشغيل هذ ال كرة ي خل ا١تاء من مص ر ا١تاء العمومجل ك ع ذلك يفتح الصماـ V7
كعن
١تعادلة الضغط داخل التانك الضغط اٞتول ٍب ي خل ا١تاء إٔب التانك ع فتح الصماـ  V38ليمل
تانك ا١ترحلة الربالربة حىت يصل ملتول ا١تاء ُب التانك إٔب َ 90%ب هذ اٟتالة تعمل ا١تضخة M3
لت كير ا١تاء َب ا١تبادؿ اٟترارم للمرحلة الربالربة لتش يو ا١تبادؿ اٟترارم كمواسَت هذ ا١ترحلة ٍب يفتح
الصماـ  VP5ليلمح انتقاؿ ا١تاء من ا١ترحلة الربالربة إٔب ا١ترحلة الربانية ك ع أف يصل ملتول ا١تاء َب
تانك ا١ترحلة الربانية إٔب  90%تعمل مضخة الت كير  M4لتش يو ا١تبادؿ اٟترارم كمواسَت هذ
ا١ترحلة ٍب ع ذلك تعمل  M5لنقل ا١تاء إٔب ا١ترحلة األكٔب حىت يصل ملتول ا١تنتج ل تانك ا١ترحلة
األكٔب إٔب  90%من ا١تلتول الكامل فتعمل ا١تضخة  M6لت كير ا١تاء لغلل ا١تبادؿ اٟترارم كا١تواسَت
ا٠تاصة ذ ا١ترحلة ٍب ع ذلك تعمل ا١تضخة  M7لصرؼ ماء التش يو إٔب ا٠تارج من خالؿ
الصماـ الربالثجل ا١تلار الي كم ا١تضبوط على كضع صرؼ .
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 4-3-5دٔر ٚالػضٗن بالؾٕدا ملزحمٔ ٛاحذ. ٚ
الشكل  51-5يبُت ٥ت ط الت فق ٢تذ ال كرة .
قبل تشغيل دكرة الغليل الصودا يتم مايلى -:
 -5غلق احملا جم الي كية لألدشاش .
 -2غلق صمامجل جهاز الًتكيز BRIX
 -3غلق احملبجم الي كل الربالثجل كجعله َب كضعية اإلنتاج ْتي ٬تعل خرج ا١تضخة  M7يعود إٔب
ا١ترحلة الربالربة ال من الصرؼ .
 -3التأك من فتح منظم ضغط البخار كصوال لضغط 0.5BARكضبط الضغط ال اخلجل َب
الكومبيوتر عن 0.1-0.2 BAR
 -3نقوـ تشغيل دكرة الصودا من جهاز الكومبيوتر .
كتب أ دكرة الغليل الصودا ٘تاما مربل دكرة التش يو حي تعمل كل ا١تضخات حىت مل ٚتيع
ال كرة ا١تاء ٍب تتوقو ٚتيع ا١تضخات كي ل منك كضع الصودا  LOAD SODAفيتم كضع 12
كيلو صودا جافه َب تانك ا١ترحلة ا١ت لوب غليلها الصودا مع تغ ية الصودا ا١تاء ٍب ي ل منك
عمل تأكي  CONFIRMكتع يل ا١تلار َب لوحة تع يل ا١تلارات  MM1ك التإب يغلق الصماـ
ٍ ، V38ب يلمح إمرار ٓتار ا١تاء َب ا١ترحلة األكٔب كصوال ل رجة حرارة ماء الغليل مع الصودا إٔب
حوإب  80Cدرجة مئوية كتب أ دكرة الصودا كعن كصوؿ درجة حرارة ماء الصودا أب  70Cدرجة
تظهر رسالة إنذار تفي ذلك .
كاٞت ير الذكر أف دكرة التلخُت الصودا تلتمر لفًتة زمنية معينة ع ها تتوقو ال كرة .
علما أنه ع االنتهاء من دكرة الغليل الصودا يتم صرؼ ٤تتويات ال كرة ٍب عمل تش يو
كاالستمرار َب التش يو إٔب أف يصبح قيمة  PHلناتج الصرؼ ال يزي عن . 7.5
كالقائمة التالية تبُت مراحل تنفيذ نظاـ التحكم ل كرة الغليل الصودا .
االنتظار حىت تصل  TT1Aللقيمة ا١ت لو ة َب مراحل الغليل الصودا
االنتظار حىت يفرغ ا١تؤق من الزمن ا١تعا ر ٢تذ ال كرة
االنتظار للوصوؿ للملتويات ا١تنخفضة كالتأكي على ذلك
تأكي ٚتيع الضواغط َب دكرة الغليل CIP
تأكي ٚتيع الضواغط َب دكرة الغليل CIP
تأكي ٚتيع الضواغط َب دكرة الغليل CIP
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CIP

تيع الضواغط َب دكرة الغليلٚ تأكي
CIP تيع الضواغط َب دكرة الغليلٚ تأكي
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 الػضٗن بالؾٕدا ملزحمتنيٚ دٔر5-3-5
تذ ال كرة٢ ت ط الت فق٥ يبُت55-5الشكل
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 وزاحنٛ الػضٗن بالؾٕدا لجالثٚ دٔر6-3-5
تذ ال كرة٢ ت ط الت فق٥  ُت52-5الشكل

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

 7-3-5دٔر ٚاإلٌتاج مبزحمٔ ٛاحذٚ
فيما يلجل ا٠ت وات ا١ت لوب تنفيذها قبل الشركع َب دكرة االنتاج -:
5ن غلق ٤تبجم الفاكيوـ للمرحلة اليت ستعمل .
2ن التأك من أف ضغط ا١تاء  3BARكضغط البخار كصمامات البخار مفتوحة .
3ن غلق ٚتيع ٤تا جم التصريو الي كية .
4ن فتح صمامجل جهاز قياس تركيز ا١تنتج .
5ن ال خوؿ على الكومبيوتر كاختيار مرحلة إنتاج كاح ة .
6ن التغل على ٚتيع ا١تشاكل ا١توجودة .
7ن التأكي على تشغيل ا٠تط .
8ن االنتظار حىت يصل ضغط الفاكيوـ إٔب 600mHG
9ن االنتظار حىت يصل ملتول ا١تاء َب ا١تكربو إٔب . 85%
51ن االنتظار للوصوؿ للملتول ا١ت لوب َب هذ ا١ترحلة . .
55ن تعمل ا١تضخة  M6لت كير ا١تنتج .
52ن يفتح ٤تبجم البخار الي كم ال اخل على ا١ترحلة األكٔب .
53ن االنتظار حىت يصل تركيز ا١تنتج إٔب الًتكيز ا١ت لوب .
54ن عمل مضخة تصريو ا١تركز M7إٔب ماكينة التعقيم كالبلًتة كالتعبئة .
وفيما يلي خطوات تنفيذ نظام التحكم لدورة التشغيل واإلنتاج :
االنتظار حىت يتم التأكي ككصوؿ ضغط ا١تاء
االنتظار حىت كصوؿ الفاكيوـ لب ء تشغيل ا١تكربو
االنتظار للوصوؿ ملتول ا١تكربو ا١ت لوب
تشغيل مضخة ت كير ماء ا١تكربو ربج التربي
االنتظار حىت يصل الفاكيوـ للمرحلة األكٔب َب دكرة التشغيل
انتظار الفاكيوـ كالتأكي لب ء ٤ت ة التحميل
ء تشغيل مضخة إم اد العصَت
االنتظار حىت نصل إٔب ا١تلتول
ء مضخة ت كير ا١تنتج ا١ترحلة

L3
الربالربةM3

االنتظار للوصوؿ للملتولَ L2ب ا١ترحلة الربانية
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ء مضخة ت كير ا١تنتج ا١ترحلة

الربانيةM4

االنتظار للوصوؿ للملتولَ L1ب ا١ترحلة األكٔب
ء مضخة ت كير ا١تنتج ا١ترحلة

األكٔبM6

االنتظار حىت يصل الربكجم إٔب القيمة ا١ت لو ة كيتم قياسها واس ة اجملجم

DT1

كالشكل  53-5يبُت ملار ت فق ا١تنتج كالبخار كالفاكيوـ عن تشغيل كح ة ثالثية ا١تراحل لتشغيل
مرحلة كاح ة
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 8-3-5دٔر ٚالتغػٗن مبزحمتني
كالشكل  54-5يعرض ملار ت فق ا١تنتج كالبخار كالفاكيوـ كماء تربي ا١تكربو كا١تاء ا١تتكاثو
ا١تكربو عن تشغيل كح ة مركزات ثالثية ا١تراحل كلكن تشغيل مرحلتُت فقط مع اعتبار انتهاء فًتة
استكماؿ ملتول العصَت َب ا١ترحلة الربانية كاألكٔب .
 9-3-5دٔر ٚالتغػٗن بجالث ٛوزاحن
كالشكل  55-5يعرض ملار ت فق ا١تنتج كالبخار كالفاكيوـ كماء تربي ا١تكربو كا١تاء ا١تتكاثو
ا١تكربو عن تشغيل كح ة مركزات ثالثية ا١تراحل عن تشغيل ا١تراحل الربالثة مع اعتبار انتهاء فًتة
استكماؿ ملتول العصَت َب ا١تراحل الربالثة .
مالحظات -:

 -5عن الًتكيز صفة يتم ٖت ي درجة اٟترارة  TT1Aتبعا لتوصيات معمل اٞتودة كعادة القيمة
ا١ترجعية للفواكه البيضاء تكوف  65Cكعن تركيز ال ماجم فاف القيمة ا١ترجعية ٢تا تكوف . 86C
 -2يتم التحكم ُب ا١تضخة  M5تبعا ١تلتول ا١تنتج ُب ا١ترحلة األكٔب إذا ٓب يصل ملتول الًتكيز
للقيمة ا١ترجعية كعن كصوؿ قيمة الًتكيز للقيمة ا١ترجعية يتم التحكم ُب سرعة  M5تبعا لقيمة الًتكيز
كهذا عادة ٭ت ث أتوماتيكيا .
 -3يتم ضبط ضغط البخار تبعا ل رجة حرارة ا١ترحلة األكٔب TT1Aا١ت لوب التشغيل عن ها .
 -4عن ما يكوف تركيز ا١تنتج أقل من القيمة ا١ترجعية تتوقو ا١تضخة  M7أتوماتيكيا كيتم التحكم
َب تشغيل كإيقاؼ هذ ا١تضخة تبعا ١تلتول ا١تنتج َب ا١ترحلة األكٔب .
 -7ضغط الفاكيوـ يتغَت تلقائيا مع تغَت درجة اٟترارات َب ا١تراحل الربالثة كمن ٍب ٕت ٮتتلو قيمته
َب كل مرحلة عن األخرل كعادة تلنخ ـ مضخة فاكيوـ تع ى فاكيوـ  -600Mhgعن . 30 OC
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 10-3-5دٔر ٚالتفزٖؼ
ٯتكن إتباع ا٠ت وات التالية القياـ كرة التفريغ -:
 -5يتم إدارة ا١تضخة  M50ي كيا عن ما ينخفو ملتول ا١تنتج َب التانك كتتوقو ا١تضخة
أتوماتيكيا حىت يتم تفريغ التانك كامال ك ع ذلك يتم فتح ٤تبجم ا١تيا ا١تغذل للتانك لوضع كمية
من ا١تاء تلاع َب عملية دفع ا١تنتج داخل ا١تواسَت من التانك الذل ٨تن ص د حىت ا١ترحلة الىت
نعمل عن ها .
 -2ال خوؿ على الكومبيوتر كاختيار دكرة التفريغ .
 -3عن ما ينخفو ملتول ا١تنتج َب ا١ترحلة الربالربة عن اٟت األدىن تتوقو ا١تضخة M3فيفتح V3
لتفريغ الفاكيوـ من ا١ترحلة الربالربة كينتقل ا١تتبقجل من ا١تنتج أب ا١ترحلة الربانية من خالؿ  VP5فعل
الفاكيوـ ا١توجود ُب ا١ترحلة الربانية .
 -4عن ما ينخفو ملتول ا١تنتج َب ا١ترحلة الربانية عن اٟت األدىن تتوقو ا١تضخة M4كينتقل ا١تنتج
من ا١ترحلة الربانية لألكٔب واس ة ا١تضخة  M5حىت ينتهى ا١تنتج كيقوـ ا١تشغل االيقاؼ عن تأك
من االنتهاء .
 -5عن ا٩تفاض ملتول ا١تنتج ُب ا١ترحلة االكٔب عن اٟت األدىن تتوقو ا١تضخة  M6أتوماتيكيا
كتظل ا١تضخة  M7تعمل أتوماتيكيا تبعا ل ل ماكينة التعبئة لرعة حىت يتم االنتهاء كليا من
ا١تنتج ُب هذ اٟتالة نفتح ٤تبجم ا١تاء ا١تغذل للمرحلة األكٔب ل فع ا١تنتج ا١تتبقجل َب ا١تواسَت من ا١ترحلة
األكٔب ١تاكينة البلًتة  ،كالقائمة التالية تبُت خ وات تنفيذ نظاـ التحكم ل كرة التفريغ .
ء مرحلة التفريغ
االنتظار حىت يصل ا١تنتج للملتول األدىن للمرحلة الربالربة L3
االنتظار حىت يتم التأكي على التفريغ الكامل للمرحلة الربالربة
االنتظار حىت يصل ا١تنتج للملتول األدىن للمرحلة الربانية L2
االنتظار حىت يتم التأكي على التفريغ الكامل للمرحلة الربانية
االنتظار حىت التأكي على االنتهاء من نقل ا١تنتج
غلق البخار الذم يتم تغذيته إٔب ا١ترحلة األكٔب كذلك ع توقو ا١تضخة M6
إيقاؼ ٚتيع ا١تضخات كذلك ع كصوال ١تلتول  L1إٔب اٟت األدىن
االنتظار إلعادة ء تشغيل M7لب ء دكرة التفريغ
االنتظار لتأكي االنتهاء من دكرة التفريغ
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الباب الطادع
صياعة عصري ومسكص الطناطه
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صناعة عصير ومركز الطماطم
ال ماجم  Lycopersicon esculentumيعترب كاح من أهم ٤تاصيل ا٠تضر ُب عائلة
 .Solanaceaeكيرجع أصل زراعتها إٔب أمريكا اٞتنو ية كا١تكليك كق كاف ا١تكليكيُت األكائل أكؿ
من تغذل على ٙتارها كٝتي كقتها اسم ٍ .Tomatiب ًب زراعتها على ن اؽ كاسع هناؾ ّتوار الذرة.
كٓب تعرؼ ال ماجم كربمرة صاٟتة لألكل ُب الواليات ا١تتح ة األمريكية قبل  1840 - 1830ميالدية
كٓب تزرع ال ماجم على ن اؽ كاسع إال منذ  100عاـ فقط كخاصة ع اٟترب العا١تية األكٔب .حاليان
فإهنا تلتهلك ُب ٚتيع أ٨تاء العآب كتأٌب ُب ا١ترتبة الربانية النلبة حملاصيل ا٠تضر كذلك النلبة
لقيمتها ال كالرية .كاإلنتاج العا١تجل من ال ماجم يق ر ب  110مليوف جنَ ،ب حُت حقق اإلنتاج
ا١تصرم من ٙتار ال ماجم  6مليوف جن جبقا إلحصائية اؿ FAOلعاـ .2003
ٖتتوم ٙترة ال ماجم عادة على  5-10%مواد صلبة منها  1%عبارة عن القشرة كالبذكر .كٯتربل
اللكريات ا١تختزلة حوإب  50%من ا١تواد الصلبة  ،حي يعترب اٞتلوكوز كالفركتوز أهم اللكريات
ا١توجودة ال ماجم  ،كما توج سكريات أخرل كلكن ًتكيزات جفيفة مربل الرافينوز كاالرا ينوز
كالزيلوز كاٞتاالكتوز .كيشكل اللكركز حوإب 0.1%من كزف الربمرة ال ازج ُب ا١تراحل األكٔب من
النضج يكوف كمية اٞتلوكوز أعلى من الفركتوز وجلوكوز  :فركتوز = 1.8ن ك تق ـ النضج يزداد تركيز
اللكركز .كتقل ت ر٬تيان نلبة اٞتلوكوز إٔب الفركتوز حىت تصل إٔب حوإب .1
الػ  50%األخرل من ا١تواد الصلبة ُب ال ماجم تكوف عبارة عن مواد صلبة غَت ذائبة ُب الكحوؿ
و ركتُت  ،كتُت  ،هيميليليلوز كسيليلوزن كأٛتاض عضوية وسًتيك صفة أساسيةن كمعادف
كصبغات كفيتامينات كدهن كتشكل األٛتاض العضوية وٛتو اللًتيك كٛتو ا١تاليكن حوإب 10%
من ا١تواد الصلبة.
اإلضافة إٔب هذ العناصر الغذائية فإف ال ماجم ٖتتوم على مواد  glycoalkaloidsسامة كهجل
الػ  .Tomatine and solanineكيعترب الػ  Tomatineهو أكربر القلوي ات انتشاران ُب ال ماجمٙ .تار
ال ماجم ا٠تضراء تكوف عالية ُب ٤تتواها من الػ  Tomatineكالذم ال أف يؤخذ ُب االعتبار إذا ما
استهلك كمية كبَتة منها .ك٦تا يلًتعجل االنتبا أف ال ماجم اليت تنضج على النبات تكوف ملتويات
الػ  Tomatineا منخفضة ٟت كبَت عن تلك اليت تنضج صناعيان ال ماجم ا١تكتملة النضج ٖتتوم
على ملتول من الػ ُ Tomatineب ح كد  5مليجراـ  /كيلو جراـ ينما الربمار ا٠تضراء لبعو
األصناؼ الربية يصل ملتول الػ  Tomatineفيها إٔب حوإب  3390مليجراـ/كيلوجراـ كق كج أف الػ
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 Tomatineيتحلل ُب منتجات ال ماجم ا١تصنوعة من ٙتار غَت تامة النضج كذلك نتيجة ارتفاع
اٟتموضة ذ ا١تنتجات يتم تصنيع أكربر من  80%من ال ماجم ا١تنزرعة عا١تيانوأصناؼ التصنيعن إٔب
منتجات جماجم مربل العصَت  ،كعجينة ال ماجم  ، Tomato Pasteالبوريه  ،الكاتش  ،الصوص
 Sauceكالصلصة  Salsaكيلتهلك األمريكجل حوإب  12كجم جماجم مصنعة سنويان مقا ل  27كجم
من ٚتيع ا٠تضركات األخرل .كرغم أنه ال توج إحصائيات للملتهلك ا١تصرم إال أنه ٯتكن القوؿ
أف استهالؾ الفرد ق يزي عن  40 - 30كجم سنويان.كالشكل  5-6يعرض ٥ت ط صن كقجل ألح
خ وط تركيز ال ماجم .
كاٞت ير الذكر أنه ع تصنيع ال ماجم يتم حفظها أح ال رؽ التالية -:
 -5التعبئة َب راميل ٍب التخزين عن درجة ١ -18cت ة تصل أب أسبوع قبل االستخ اـ .
 -2التعقيم عن  110cخالؿ  60ثانية ٍب التعبئة َب عبوات معقمة ك١تزي من التفصل ارجع
للباب اللادس .
 -1عصير طماطم طبيعي

Natural tomato juice

هو العصَت ال بيعجل ا١تصفجل الغَت مركز كالغَت ٥تفو الناتج من ٙتار نبات ال ماجم ال ازجة
ا١تكتملة النضج كالتلوين كق يضاؼ ملح جعاـ.
 -2عصير الطماطم

Tomato juice

هو العصَت ا١تصفجل الناتج من ٙتار نبات ال ماجم ال ازجة ا١تكتملة النضج كالتلوين كق يضاؼ
ملح ال عاـ كتوا ل.
 -3لب الطماطم

Tomato pulp

هو العصَت ا١تصفى الناتج من ٙتار ال ماجم ال ازجة ا١تكتملة النضج كالتلوين كالذم ًب تركيز إٔب
 8-10%مواد صلبة ذائبة كق يضاؼ ملح ال عاـ.
 -4صلصة أو عجينة الطماطم

Tomato paste

هجل العصَت الناتج من ٙتار نبات ال ماجم ال ازجة ا١تكتملة النضج كالتلوين كا١تركز تركيزان عاليان
و 22-24%مواد صلبة ذائبةن كق يضاؼ ملح ال عاـ.
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ُثّبؼ اٌغّبع
TOMATOS

ًٌغكًُ أو
PREWASHING

اضبفبد ٌمزً اٌجىزؽَب
ADDITIVES

ًُغك
WASHING

فؽؾ
SORTING

رىكُؽ زؽاؼي
HOT BREAK

فؽل رٕظُف اٌمشؽح
BRUSHERS

ْضؿا
TANK

ِضطخ زٍؿؤُخ ٌضص
ورىكُؽ اٌثّبؼ
MONO PUMP

َُوزعح رثجُظ االٔؿ
ENZYME DIACTIVATION
COOKER( PREHEATER)

اؾاٌخ اٌمشؽح
FINISHER & REFINNER

وزعح اؾاٌخ اٌمشؽح واٌجػوؼ
اٌؽفُؼخ
FINISHER &REFINER

ْضؿا
TANK
II

ْضؿا
TANK

ِؽزٍخ رؽوُؿ ثبٌثخ
THIRD EFFECT

ِؽزٍخ رؽوُؿ ثبُٔخ
SECOND EFFECT

ًٌِؽزٍخ رؽوُؿ أو
FIRST EFFECT
I
ثكزؽح ورؼجئخ
PASTRIZER &FILLING
( ASEPTIC PAK)

Iيعٌةطيا ـنؼةيا
IIؾٌنؼديا

1-6 الشكل
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 -5مركز الطماطم  -:كيكوف تركيز ا١تواد الصلبة الذائبة ق يًتاكح ما ُت

28-38%

حفل الفًتة اليت تل تق مي ٙتار ال ماجم إٔب ا١تلتهلك أنش ة متع دة من علماء إنتاج كتر ية
ا٠تضر إنتاج أصناؼ ج ي ة تتميز صفات جودة عالية ك كمية عصَت كمواد صلبة أعلى ككذلك
ق رتا على مقاكمة األمراض .كتلع أصناؼ ال ماجم ا١تختلفة دكران هامان ُب ٖت ي قواـ منتجات
ال ماجم كهذ األصناؼ ٗتتلو فيما ينها ُب الًتكي الكيماكم فق كج أف عصَت ال ماجم
كالصلصة اجملهزة من أصناؼ ٥تتلفة ٖت نفجم يركؼ التصنيع تع جل قواـ ٥تتلو .فربمار ال ماجم
ذات الشكل الكمربرم ٘ Pear- shapedتتاز احتوائها على تركيز عإب من ا١تواد البكتينية عن ٙتار
ال ماجم ا١تلت يرة الشكل ك التإب فهجل تع جل عصَت ذك لزكجة عالية .كمن األصناؼ ا١تخصصة
للتصنيع كاليت تزرع ُب مصر غرض إنتاج عصَت جماجم كمنتجاته الػ  Petoكالػ  UCكأصناؼ هاينز
 Heinzا١تختلفة.
ك وجه عاـ فإف ٙتار ال ماجم ا١تلتخ مة ُب التصنيع ال أف تكوف ذات جودة عالية كدرجة لوف
عالية فال ماجم ا٠تضراء أك الزائ ة ُب النضج تؤثر على لوف العصَت كصفات جودته.
يتميز عصَت ال ماجم ليجم فقط ا٠تواص ال بيعية مربل اللوف كال عم كالرائحة كلكن أيضا ٤تتول
الفيتامينػ ػػات كالػ ػػيت تشػ ػػبه مربيلتهػ ػػا ا١توجػ ػػودة َب ال مػ ػػاجم ال ازجػ ػػة فالتكنلوجيػ ػػا اٟت يربػ ػػة َب التصػ ػػنيع
اسػػت اع ػػإذف اهلل أف تصػػل ػا٠تواص ال بيعيػػة لعصػػَت ال مػػاجم ليكػػوف ٦تػػاثال لل مػػاجم ال ازجػػة .
اإلضػػافة إٔب ذلػػك يلػػاع علػػى التحقػػق مػػن ٕتػػانجم قػواـ العصػػَت لتجنػ ترسػ جزيئػػات اللػػيليلوز
كٯتكػػن ٖتقيػػق ذلػػك البلػػًتة كالػػيت تضػػمن ت ػ مر الكائنػػات النباتيػػة اٟتيويػػة مػػع احملافظػػة علػػى ا٠ت ػواص
األكلية للعصَت .
كفما يلجل مكونات كح ات التصنيع اٟت يربة -:
 -5الغلػيل ا١تبػ ئجل  -: PREWASHINGكذلػك غمػر ٙتػار ال مػاجم َب مػاء ػارد أك سػاخن
ال تزي ػ درجػػة حرارتػػه عػػن º 50ـ ك اسػػتخ اـ م ػواد م هػػرة ٯتكػػن القضػػاء علػػى ال حال ػ العالقػػة ػػا
.كهذ العملية ٯتكن ٖتلينها فع فقاعات هوائية ضا ا٢تواء ا١تضغوط َب ا١تاء
 -2الغليل  -: WASHINGكذلك ًتزيز ا١تاء على ال ماجم ضغط يصل إٔب  15أك أكربر
 -3الفرز  -:SORTINGكذلك يتم ي كيا على جاكالت بكر كذلك الستبعاد حبات ال ماجم
الغَت ناضجة كا٠تضراء أك الصفراء ..اْب .
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 -4التكلػَت -: CRUSHINGكيػتم َب معػ ات خاصػة كأحيانػا يكتفػى ٔتهػراس كحلػزكف يهػرس
ال ماجم أثناء دفعها أب ا١تضخة األحادية الفعل ل فعها أب اقجل مراحل التصنيع .
 -5التلػػخُت ا١تب ػ ئجل -: PREHEATINGعن ػ درج ػة ح ػرارة  55-60° Cكالػػيت تلػػاع علػػى
عمليػػة االسػػتخالص ككػػذا ٖتلػػل ا١ت ػواد البكتينيػػة كتلػػاهم َب احملافظػػة علػػى الفيتامينػػات كعلػػى النكهػػة
ال بيعية .كَب عو ا١تصانع اٟت يربة تتم هذ ا٠ت وة َب فاكيوـ عن فاكيوـ مق ار  630-680مليمػًت
زئبق كخالؿ زمن صغَت ج ا .
 -6استخالص العصَت -: EXTRACTIONكذلك السػتخالص العصػَت كجػزء مػن اللػ ْتيػ
ال يزي عن  % 80يتم استخ اـ مع ات خاصػة تلػمى ملتخلصػات ال مػاجم كالػيت ٘تنػع إحػ اث
دمج زائ للهواء مع ا١تنتج .كما أف جزء من الل يتم فصله وح ات جرد ا١تركزم .
35 -7إزالة ا٢تواء -: DE-AERATIONكيتم َب فاكيوـ فيح ث غلياف للعصَت عن
º 40ـ.
 -8التجنيجم  -: HOMOGENISATIONللتخلل من قايا جزيئات الل
 -9التعقػ ػػيم  -: STERILIZATIONNكذل ػ ػػك عن ػ ػ º 130-150ـ ١ت ػ ػ ة زمنيػ ػػة  8-12ثاني ػ ػػة ٍب
التربي عن º 90,مواليت عن ها يتم تعبئة ا١تنتج َب عل أك زجاجات .
 -51التعبئة ا١تعقمة  -: ASEPTIC FILLINGكيتم قل العبػوات ا١تعقمػة ١تػ ة 5إٔب  7دقػائق
ٍب ع ها يتم تربي ا١تنتج .كاٞت ير الذكر أف كل العلػ ال ٖتتػاج إٔب لػًتة إضػافية ألف البكًتيػا الػيت
نتج أثناء التعبئة ٯتكن لهولة القضاء عليها عن  90° Cنتيجة ٟتمضية العصَت .
أما َب حالة الزجاجات فيمكن ٕتن تعقيم  sterilizationإذا ٖتقق الشركط التالية -:غليل
ٍب تعقيم الزجاجات كأغ ية الزج اجات استخ اـ ٛتو الفورميك كالتعبئة كالتغ ية َب يركؼ تعقػيم
مناسبة كَب ا٢تواء استخ اـ ١تبات فوؽ البنفلجية  . UVفإذا صع ٖتقيػق ذلػك ٯتكػن عمػل لػًتة
للزجات ا١تعبأة غمرها َب ٛتاـ مائجل .كفيما يلجل خواص عصَت ال ماجم اٞتي -:
أ -لوف أٛتر جبيعجل .
ب -ال عم كالرائحة كالربمار ال بيعية .
تٕ -تانجم العصَت كف كجود ترسبات لل .
ث -أقصى نلبة للمواد الصلبة الذائبة . % 6
ج -أقل نلبة للمواد الصلبة ا١تقاسة الرافركتومًت هو .% 5
ح -أدىن قيمة لفيتامُت  Cهو 55مليجراـ511/مليليًت .
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 -55كعػػادة يػػتم غلػػل كتش ػ يو األكعيػػة الفارغػػة مربػػل الربجمانػػات ك الزجاجػػات كاألغ يػػة أك
األغ ية الفلُت ٍب تعقيمهم وضعهم َب ماء يغلى ١ت ة  30دقيقة .
 -52يوضع ملح كعصَت ليموف َب هذ األكعية قبل ملئها .
 -53يتم لًتة الزجاجات أك الربجمانات ال ريقة ا١تبينة اٞت كؿ -: 5-6
الجدول 1-6

زمن البسترة (دقيقة)

تسخين مبدئي

40

60

0.33 1

45

60

0.501

55

60

0.66 1

60

60

0.751

70

60

1.0

(ºم)

حجم الزجاجة أو البرطمان
(لتر)

إف عصػػَت ال مػػاجم ا١تركػػز ٬تػ أف يكػػوف متجػػانجم القػواـ كخػػإب مػػن البػػذر ػ كف أجلػػاـ غريبػػة
ك كف أم دالئل تلو كهذا ا١تنتج يكوف مقبوؿ اللوف كال عم كالرائحة .
كاٞتػ ير الػػذكر أف ماكينػػات تركيػػز ال مػػاجم اٟت يربػػة تلػػتخ ـ نفػػجم النظػػاـ ا١تلػػتخ ـ ُب إنتػػاج
معجوف ال ماجم إلنتاج مركز عصر ال ماجم .
كيتم تعبئة مركز عصَت ال مػاجم َب عبػوات مػن علػ الصػفيح أك القػوارير الزجاجيػة ٍب عػ ذلػك
لًتتا عن º 100ـ خالؿ 15-25دقيقة تبعا لنوع العبوة .
كَب أنظمة التصنيع اٟت يربة يلمح إمرار عصَت ال ماجم ا١تركز َب ماكينػات لػًتة أنبو يػة ٍب عػ
ذلك تعبئة ا١تركز معقما ك اردا كف اٟتاجة إٔب لًتة العبوات .
مركز ال ماجم فيًتاكح تركيز ا١تواد الصلبة الذائبة ق يًتاكح ما ُت  % 36- 28تيعا لنوع الكلر
وكلر ارد أك كلر ساخنن.
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ك وجه عاـ فإف الًتكي الكيماكم لعصَت ال ماجم ك عو ا١تنتجات اليت تصنع منه ٯتكن التعرؼ
عليػػه مػػن اٞت ػ كؿ  2-6كالػػذم يعػػرض الًتكي ػ الكيمػػاكم لربمػػار ال مػػاجم كمنتجاتػػا ولكػػل 100
جراـن .
الجدول 2-6

المنتج

المك ــون
ال ماجم
93.5

العصَت
93.5

الصلصة
75

الكاتش
68.8

الصلصة اٟتارة
68

البوريه
87

الكر وهي رات وجراـن

4.7

4.3

18.6

25.4

24.8

39

الربكتُت وجراـن

1.1

0.90

3.4

2

25

1.7

ال هن وجراـن

0.2

0.1

0.4

0.4

0.3

0.2

الرماد وجراـن

0.5

1.1

2.6

3.6

4.4

2.2

فيتامُت ج ومليجراـن

23

16

49

15

16

33

فيتامُت أ وكح ة دكليةن

900

800

3300

1900

1400

1600

ال اقة وكالورمن

22

19

82

106

104

39

ا١تاء وجراـن

الشكل  2-6يعرض ٥ت ط الت فق ٠تط تركيز جماجم على البارد كعلى اللاخن .
حيث أن -:

مفتاح عوامة منخفضة لتانك الرئيلجل للمضخة الغاجلة حىت ال تعمل ا١تضخة ُب حالة
ع ـ كجود ماء
٣تجم تتايرل ١تلتول ا١تنتج َب التانك TK60
٣تجم تنايرم ١تلتول ال ماجم لوح ة ترببيط اإلنزٯتات اٟتراريةHOT BREAK
٣تجم تتايرل ١تلتول ا١تنتج َب التانك TK50
٤ترؾ إدارة مصفاة الفلًت
٤ترؾ مضخة الفلًت
٤ترؾ ضا البضاعة التالفة من سَت الفرز ٠تط الفراكلة
٤ترؾ ضا البضاعة التالفة من سَت الفرز ٠تط ال ماجم
٤ترؾ ا١تصفاة الناعمة الربانية ٠تط ال ماجم
٤ترؾ ا١تصفاة ا٠تشنة األكٔب ٠تط الفاكهة
٤ترؾ للح البذكر ا٠تارجة من ا١تصاُب كإلقائها ُب مكاف ٕتميع ا١تخلفات ٠تط
211

LSL30

LT60
LT61
LT50
M46
M47
M43
M45
M70
M71
M72

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

ال ماجم
مضخة لعصر كضا ا١تنتج لوح ة ترببيط اإلنزٯتات اٟترارية HOT BREAKك يتم التحكم
َب سرعتها تبعا ١تلتول ال ماجم من التانك َ TK60ب خط ال ماجم
مضخة ت كير كتقلي ا١تنتج كدفعه من التانك  TK31إٔب hot brake
مضخة لضا ا١تنتج من  hot brakeإٔب ا١تصاُب عن جريق لوحة تغيَت ملار ا١تنتج MM2
مضخة للح ا١تنتج من التانك  50إٔب كح ة التعقيم كالتعبئة أك كح ة الًتكيز
٤ترؾ الصاع األكؿ َب خط الفاكهة
٤ترؾ سَت تقلي ا١تاء َب حوض الغليل ا١تب ئجل وحوض النقل ا٢تي ركليكى ن
٤ترؾ مضخة ا١تاء لت كير ا١تاء من رج التربي إٔب حوض الفرش
٤ترؾ ا١تضخة الغاجلة
٤ترؾ مضخة ا١تاء للغليل ا١تب ئجل وحوض النقل ا٢تي ركليكى ن
٤ترؾ فلًت ا١تاء
٤ترؾ الكر الفلًت ٟتوض الغليل الربانول ٠تط الفاكهة كال ماجم
مفتاح هناية مشوار لبوا ة ا١تصفاة الربانية
مفتاح هناية مشوار لبوا ة ا١تصفاة األكٔب
مفتاح هناية مشوار وا ة ا١تصفاة الربانية
مفتاح هناية مشوار ا١تصفاة األكٔب
تانك ال ماجم
تانك ا١تنتج ا٠تارج من ا١تصاُب
٣تجم تنايرم ل رجة حرارة ال ماجم لوح ة ترببيط اإلنزٯتات اٟتراريةHOT BREAK
كح ة ترببيط األنزٯتات اٟترارة HOT BRAKE
صماـ هوائجل يتحكم َب دخوؿ ا١تاء للتانك 1
صماـ هوائجل للتحكم ُب دخوؿ ا١تاء إٔب تانك ال ماجم
صماـ ثنائجل للتحكم َب خرج ا١تضخة M30
صماـ ثنائجل ا١تلار قا ل للمعايرة للتحكم ُب مع ؿ ت فق ٓتار ا١تاء لوح ة ترببيط
اإلنزٯتات اٟتراريةHOT BREAK
TK30
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صماـ هوائجل ثنائجل ا١تلار للتحكم َب درجة حرارة ا١تاء َب حوض الغليل كيقوـ التحكم
َب ت فق ٓتار أب حوض الغليل
M71

دخٛي ِبء
ػِّٟٛ

SQP71

M70

SQM70

اٌّخٍفبد

M72

SQM71

اٌّـبفٟ

LT50

SQ70

TK50

M50

ؽٛف إٌمً اٌ١ٙذر١ٌٚىٝ
ٌضّبر ثبٌّبء

M61

ٚؽذح اٌزجخ١ز
اٌضالص١خ اٌّزاؽً

M62

LT61

اٌّبء اٌؼّ ِٝٛاٌذاخً

TT61

PT61

M1

ٚؽذح اٌجظززح
ٚاٌزؼجئخ

ٚؽذح رضج١ن
االٔشّ٠بد ػٍٝ
اٌظبخٓ

V62

VP61

ِبء

V60

إٌّزظ إٌٙبئٝ

M60

TK60

خشاْ رغّ١غ اٌضّبر
LT60

ثخبر ِبء

M45

الشكل2-6

ِزػؼ ِبء ؽٛف اٌغظً١
اٌضبٜٔٛ
M47

M46

M44

M41

اكبفبد لزً
اٌجىزز٠ب

ؽٛف اٌغظ ً١اٌضبٜٔٛ
ٌٍضّبر

دخٛي ِبء
ػِّٝٛ

M35

VP40

M31

ثخبر ِبء

LSL30

M32

V34

M34

M33

ِزػؼ ِبء

اٌمبء اٌوّبهُ اٌ ٝؽٛف
إٌمً اٌ١ٙذر١ٌٚىٟ

M30
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 1-5-6الرتكٗب ٔالكٗى ٛالػذاٟٛٗ
إلنتاج عصَت جماجم ذك جودة عالية فال أف تلتخ ـ جريقة التصنيع ا١تناسبة اليت تلب أقل
تغَت ٦تكن ُب الًتكي الكيماكم كالقيمة الغذائية مقارنة ال ماجم ال ازجة .كيتأثر ٤تتول فيتامُت ج
إٔب ح كبَت تبعان لظركؼ التصنيع فق كج أف ٤تتول فيتامُت ج ُب ال ماجم ال ازجة يصل إٔب 23
مليجراـ100/جراـ كاليت تنخفو نلبة  35إٔب  95%تبعان ل ريقة التصنيع ا١تلتخ مة كلذلك ٬ت
اختيار يركؼ التصنيع ا١تربلجل اليت ٖتاف على أكرب ق ر ٦تكن منه .كٯتكن تلخيل العوامل اليت تؤثر
على فق فيتامُت ج كالتإب:
 -5زيادة كمية ا٢تواء ال اخلة ُب عصَت ال ماجم أثناء التصنيع كينتج ذلك عن تشغيل أجهزة
التكلَت  Crushersككح ات التصفية  Finishersأقل من جاقتها  ،اإلضافة إٔب أف مضخات ال رد
ا١تركزم  ،تؤدم إٔب إدخاؿ هواء ُب ا١تواسَت  ،أيضا كح ات ا٠تلط تكوف ملئولة عن إدخاؿ كميات
هواء رجة كبَتة.
 -2االحتفاظ عصَت ال ماجم احملتوم على هواء لفًتة جويلة على درجة حرارة عالية.
 -3تلوث العصَت بعو ا١تعادف فوجود كميات ضئيلة من النحاس تؤدم إٔب ٖت يم فيتامُت ج
ل كرة كعامل ملاع ُب أكل ة الفيتامُت .كيصل النحاس للعصَت عن جريق تآكل عو األجهزة أك
ترؾ تلك األجهزة لفًتة جويلة كف تشغيل حي ُب هذ اٟتالة يتكوف جبقة من أكلي النحاس
على س ح ا١تع ف كهذ ال بقة تذكب ُب العصَت كتؤدم ٢تذ التغَتات الغَت مرغو ة .كهذا يوضح
أ٫تية تنظيو األجهزة قبل التشغيل إتباع جرؽ غليل مناسبة.
ككما هو سائ ُب كربَت من الفواكه كا٠تضركات فإف ال ماجم ال تعترب مص ر غٍت الربيامُت
كالريبوفالفُت كالنياسُت كلكن يتميز عصَت ال ماجم احتفايه أكرب ق ر منها.
ٖتتوم ال ماجم على ٛتوضة ُب ح كد  0.2-0.6%مق رة كحمو سًتيك كٗتتلو تلك الكمية
تبعان للنضج كا١توسم كالظركؼ ا١تناخية كجرؽ الزراعة.
أثبت ال راسات اليت أجري على ال ماجم كمنتجاتا أ٫تية ا١تواد البكتينية كاإلنزٯتات البكتينية
ُب ٖت ي قواـ عصَت ال ماجم كا١تنتجات اليت تصنع منه .فربمار ال ماجم ٖتتوم على نشاط عإب
من أنزمي كتُت اسًتيز  Pectinesteraseكأنزمي وٕب جاالكيتورينز  Polygalacturonaseفعن هرس
ال ماجم تنشط تلك اإلنزٯتات كتؤدم إٔب ٖتليل البكتُت الذائ  Soluble pectinكأيضان ٖتويل
البكتُت الغَت ذائ ا١توجود ُب ج ر ا٠تاليا إٔب كتُت ذائ يتحلل أيضان إٔب جزيئات أقل ُب الوزف
اٞتزيئجل كينعكجم هذا التحور ُب ا١تواد البكتينية ُب ا٩تفاض لزكجة عصَت ال ماجم إٔب ح كبَت.
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كتزداد فاعلية كنشاط هذ اإلنزٯتات كلما ارتفع اٟترارة كتصل إٔب أقصى نشاط ٢تا على درجة
حرارة ُب ح كد 5 60-65ـ  ،أعلى من ذلك يب أ النشاط ُب اال٩تفاض حىت ٭ت ث الترببيط الكامل
على درجة حرارة تب أ من 5 82ـ.
ك ناء على ذلك فإف تكلَت ال ماجم يتم إح ل جريقتُت -:
البارد Cold-break

 2-5-6تٍغٗط اإلٌشميات عمٜ
كُب هذ العملية فإف ال ماجم ع كلرها  Choppingتًتؾ ١ت ة  20دقيقة على درجة حرارة ُب
ح كد 5 50ـ ٍب يلتخلل العصَت كا١تنتج ُب هذ اٟتالة يتميز رجة لوف جذا ة كمرغو ة كما أف
نكهة ال ماجم تكوف جبيعية إال أف العصَت يكوف ذك لزكجة منخفضة كٯتكن أف ٭ت ث فصل
للعصَت خالؿ التخزين إٔب جبقة رائقة على الل ح كترس اٟتبيبات ُب القاع كيرجع ذلك لنشاط
اإلنزٯتات البكتينية عصَت ال ماجم ا١تنخفو اللزكجة ٯتكن تركيز إٔب ملتويات مواد صلبة ذائبة تصل
إٔب  33إٔب  38ركجم.
 3-5-6تجبٗط اإلٌشميات عم ٜالضاخَ
رجة حرارة ال تقل عن 5 80ـ كذلك لترببيط اإلنزٯتات
تعامل فيها الربمار أثناء الكلر ك ع
البكتينية ُب اٟتاؿ كالعصَت الناتج ٭تتوم على تركيز عإب من ا١تواد البكتينية كالذم يع جل العصَت
لزكجة عالية كشكل متجانجم كالذم ال ينفصل أثناء التخزين .كما ٘تتاز هذ ال ريقة كمية عصَت
 Yieldأعلى من ال ريقة الباردة إال أف اللوف يتأثر رجة تعتم على جبيعة كم ة ا١تعاملة اٟترارية كما
٭ت ث عو الفق ُب فيتامُت ج عصَت ال ماجم ا١تلتخلل ذ ال ريقة عن تركيز فإنه عادة يركز
إٔب ملتول مواد صلبة ذائبة ال تزي عن  5 32ركجم نظران إلرتفاع لزكجة العصَت.
Hot – break

 4-5-6وعجُٕ

الطىاطي Tomato paste

يصل تركيز ال ماجم َب األسواؽ إٔب  44%كينتج هذا ا١تركز إزالة ذر ال ماجم كقشرها ٍب
تركيزها َب كح ات تبخَت َب يركؼ فاكيوـ .كَب عو األحياف عن اٟتاجة لتزي عمر التخزين
ينصح تخزين ال ماجم ا١تكلرة مع أكلي الكربي ٔتلمى ل شبه مصنع .
كٯتكن تلخيل خ وات التصنيع فيما يلجل -:
أ -اٟتصوؿ على العصَت من ا١تواد ا٠تاـ .
ب -لًتة مركز العصَت .
ت -لًتة معجوف ال ماجم .
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الخطوات -:
ا٠ت ػػوة األكٔب -:يػػتم غلػػيل مب ػ ئجل للربمػػار ٍب غلػػيل ٍب فػػرز ٘تامػػا مربػػل مراحػػل إع ػ اد مشػػركب
ال ماجم .
ا٠ت ػوة الربانيػػة -:هػػو فصػػل البػػذر مػػن ٙتػػار ال مػػاجم  :تكلػػَت ال مػػاجم ٍب فصػػل البػػذرة وحػ ة
فصل جاردة مركزم كيتم تلخُت ل ال ماجم مبػ ئيا إٔب درجػة º 55-60ـ ٍب عػ ذلػك ٯتػرر ا١تنػتج
علػ ػػى ٣تموعػ ػػة مصػ ػػاُب ٍ 5,5ب  1,8ك  1,4الًتتي ػ ػ للحصػ ػػوؿ علػ ػػى ق ػ ػواـ أملػ ػػجم نػ ػػاعم ١تعجػ ػػوف
ال ماجم .
ا٠ت ػػوة الربالربػػة  -:يػػتم تركيػػز العصػػَت ػػالتبخَت داخػػل مبخػرات حػػىت نصػػل إٔب الًتكيػػز ا١ت لػػوب َب
النهايػػة .كهنػػاؾ نظػػامُت للمبخػرات مبخػرات تعمػػل نظػػاـ الػ فعات كمبخػرات تعمػػل النظػػاـ ا١تلػػتمر
ففػػجل األنظمػػة اٟت يربػػة ا١تلػػتمرة التشػػغيل يلػػتخ ـ مبخػرات ثالثيػػة ا١تراحػػل حيػ يػػتم تعػريو العصػػَت
درجػة حػرارة تػًتاكح مػا ُت  85-90درجػة مئويػة ١تػ ة  15دقيقػة كهػذا يلػاع علػى ٖت يػ االسػتقرار
ا١تيكرك يوٞتى للمنػتج النهػائجل كتصػل قيمػة الفػاكيوـ عنػ هػذ ال رجػة إٔب  330مليمػًت زئبػق َب حػُت
أف درجػػات اٟتػرارة َب ا١ترحلػػة الربانيػػة كا١ترحلػػة الربالربػػة للتبخػػَت حػوإب º 42-46ـ كتػًتاكح قيمػػة الفػػاكيوـ
ما ُت  0711-680-مليمًت زئبق .
وفيما يلي مميزات التركيز المستمر مايلى -:

ب -عملية تركيز العصَت تتم استمرار َب ثالثة مراحل تبخَت .
ت٨ -تصػػل علػػى ال عػػم ا١تقبػػوؿ كالنكهػػة ا١تقبولػػة كاللػػوف الالمػػع ك٘تاسػػك الق ػواـ ألف الًتكيػػز
اٟتقيقجل ٭ت ث ُب ا١ترحلتُت األكٔب كالربانية عن º 42-46ـ كما أف الزمن الكلى لعملية الًتكيز ئا من
دخػػوؿ العصػػَت للمرحلػػة األكٔب حػػىت خػػركج ا١تعجػػوف مػػن ا١ترحلػػة الربالربػػة التزيػ عػػن سػػاعة ١تركػػز يصػػل
تركيز إٔب  % 30-35كما أف اللعة اإلنتاجية تزي ٔتع ؿ  % 30مقارنة نظاـ التبخَت ا١تتق ع الذم
لػػه نفػػجم ملػػاحة أسػ ح التبخػػَت كمػػا أف معػ ؿ اسػػتهالؾ ٓتػػار ا١تػػاء يقػػل ٔتعػ ؿ  % 60ألف البخػػار
ا١تلتخ ـ َب تلخُت كال من ا١ترحلة الربانية كالربالربة هو ٓتار ا١تنتج ا٠تارج من ا١ترحلة األكٔب ككذا يقل
مع ؿ استهالؾ ا١تاء كالبخار ٔتع الت تًتاكح ما ُت .% 30-40 .
ث -كما أف عملية لًتة معجوف ال ماجم يضمن االستقرار ا١تيكرك يوٞتى للمنتج  ،حي
ٯترر ا١تنتج ا٠تارج من ماكينات التبخَت مباشرة إٔب كح ة لًتة أنبو ية عن درجة حرارة – 91
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º 95ـ .كعادة فاف قيم تركيز معجوف ال ماجم َب األسواؽ الًتكيزات التالية ،24 - :
ك٢تذا الغرض ٬ت ٖت ي كمية اللليلوز من ال ماجم كذلك إجراء فصل تور ينة separating
. turbine
كيتم ٗتزين معجوف ال مػاجم عػ تعبئتػه داخػل راميػل ك علػ مع نيػة أك رجمانػات زجاجيػة أك
عب ػوات مػػن األ١تنيػػوـ فبع ػ تركيػػز ال مػػاجم ال يصػػبح ا١تق ػ كر تقليػػل احملت ػول ا١تػػائجل عػػن  % 30كالػػيت
تقا ػػل النشػػاط ا١تػػائجل  water activityيلػػاكل  0.70- 0.75-كإضػػافة ا١تػػاء يقلػػل مػػن النشػػاط ا١تػػائجل
كعن تعبئة معجوف ال ماجم داخل راميل عن تركيز ال يقل عن  % 30يتم ريقتُت -:
أ -يلمح للمعجوف الت فق مباشرة من ماكينة البلًتة عن درجة حرارة حواؿ º 90ـ كالىت ًب
ت هَتها ملبقا بخار ا١تاء
ب -التربيػ عنػ درجػة حػرارة º 30ـ داخػل مبػادؿ حػرارل ٍب يلػػمح تػ فق ا١تعجػوف عنػ هػػذ
ال رجة إٔب الربميل الذم ًب ت هَت بخار ا١تاء ٔترحلة سا قة .
كمن أجل أغراض التخزين يتم إضافة  3-8%ملح كعن اسػتخ اـ  % 3فقػط ٬تػ ٖتقػق مػايلى
-:
أ -استخ اـ ٙتار سليمة .
ب -الغلل اٞتي للربمار .
ت -لػػًتة معجػػوف ال مػػاجم كاسػػتخ اـ راميػػل جيػ ة كٗتػزين هػػذ الرباميػػل َب أمػػاكن ػػاردة ُب
ا١تواسم اٟتارة .
أمػا التخػزين َب علػ كبػَتة سػعتها  10.5 kgكجػم ًتكيػز أدىن  % 30يػتم ػ كف لػًتة إتبػاع
ا٠ت وات التالية -:
أ -تعقيم العل كأغ يتها البخار .
ب -تعبئة معجوف ال ماجم عن ;º 92-94ـ
ت -إحكاـ علق العل .
ث -قل العل كتربي ها ا٢تواء .
كَب حػػاؿ اسػػتخ اـ العب ػوات الصػػغَتة س ػواء عل ػ أك رجمانػػات أك زجاجػػات فعػػادة يػػتم تعبئتهػػا
ٔتعجوف جماجم مبلًت عن درجة حرارة º 92-94ـ حي يتم ت هَت العبوات مب ئيا بخار ا١تاء ك ع
إحكػػاـ غلػػق هػػذ العب ػوات يػػتم غمرهػػا َب مػػاء مغلػػجل م ػ ة قصػػَتة كذلػػك مػػن أجػػل ت هػػَت األس ػ ح
32 , 28
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ال اخليػػة ٢ت ػػذ العب ػوات كك ػػذلك للمن ػػتج ا١تالم ػػجم ٢ت ػػا  .كَب ع ػػو ال ػ كؿ ي ػػتم عم ػػل ت ه ػػَت إض ػػاَب
للوصوؿ إٔب مربالية النظافة كاللالمة الصحية .
أما التعبئة َب أكات من الورؽ األ١تنيوـ بلًتة معجوف ال ماجم مع تلخينه .
كاٞتػ ير الػػذكر أف معجػػوف ال مػػاجم اٞتي ػ ا١تتجػػانجم كا٠تػػإب مػػن البػػذكر كالقشػػر لػػه لػػوف كجعػػم
كرائحػػة ال ٗتتل ػو عػػن ا١توجػػودة َب ال مػػاجم ال ازجػػة كمػػا أف ا١تعجػػوف اٞتي ػ يتميػػز احتوائػػه علػػى
 % 0.15من ٛتو اللكتيك  lactic acidكٯتكن إضافة  % 8من ا١تلح عليه .كهناؾ ثالثة أنواع
من معجوف ال ماجم . 36, 30 , 24
كاٞت ير الذكر أف هنا عو ا١تنتجات ا١تصنوعة من معجوف ال ماجم مربل -:
الكتشاب -:

فيما يلي أحد وصفات ىذه الخطوط

 420جراـ صلصة جماجم
 150جراـ سكر
 300جراـ خل تركيز 10
 300جراـ ملح
70جراـ ل البصل
 30جراـ ثوـ كتوا ل أخرل مكلبة لل عم ا١تميز .
صلصة الطماطم

Tomato sauces

ٯتكن اٟتصوؿ عليها من معجوف ال ماجم أك عصَت ال ماجم ا١تركز إضافة عو التوا ل عليها
مربل ا١تلح كاللكر كا٠تل كالتوا ل ..اْبٍ .ب الغلياف كالتصفية الناعمة ٍب التعبئة َب العبوات ٍب غلق ٍب
لًتة عن درجة حرارة º 85ـ ١ت ة  45ذقيقة .كيوج كصفات كفيما يلجل أح هذ الوصفات .
 60جراـ معجوف جماجم.
 30جراـ سكر
 10جراـ ملح
 20جراـ دقيق
 20جراـ ثوـ كتوا ل أخرل
 860جراـ ماء ٥تتلط مع زي كمبلًت عن  90درجة مئوية.
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 1-6-6االصتالً ٔالػضٗن
ع ٚتع الربمار الناضجة التامة التلوين تنقل إٔب ا١تصانع حي تلقى ُب أحواض الغليل
 . Flumesكت ؼ هذ العملية إٔب إزالة ال ُت كاألجلاـ الغريبة ا١تصاحبة للربمار مربل قايا ا١تبي ات
كالكائنات اٟتية ال قيقة كالف ريات كالقوارض ك يو كدي اف ذ ا ة ال ركسوفيال  .Drosophilaكجود
أم من هذ ا١تواد ُب منتجات ال ماجم يؤدم إٔب تصنيفها كمنتج مغشوش  Adulteratedجبقان
للمواصفات اليت كضعتها هيئة الػ  FDAاألمريكية .كتشمل عملية الغليل مرحلتُت مرحلة النقع
أف تزكد الػ Flumes
 Soak periodكمرحلة الش و الرذاذ  .Spray rinse periodهذا ك٬ت
أنا ي دفع هواء كأنا ي دفع ٓتار من القاع كذلك لكجل تلمح ْت كث تقلي للماء أثناء الغليل
كالذم يلاع على إزالة يو كيرقات ال ركسوفيال كغَتها من ا١تلوثات  ،كيعمل البخار على رفع
5 54ـ .كيفضل أف ٘تك الربمار ُب الػ ١ Flumesت ة 3دقائق لتفكيك
درجة اٟترارة إٔب حوإب
5
حبيبات ال ُت كذلك قبل عملية الغليل النهائية .فق كج أف استخ اـ درجة حرارة  54ـ ١ت ة 3
دقائق أثناء الغليل يؤدم إٔب خفو يو كيرقات ال ركسوفيال نلبة % 48
 2-6-6الفزس ٔالتذرٖج
ت ؼ هذ العملية إٔب إزالة الربمار الغَت م ا قة للمواصفات من حي التلوين كاألجزاء ا١تصا ة
ك٬ت إزالة األعناؽ ألهنا تُكل العصَت الناتج نكهة مرة كما تلب ح كث تلوف ٍت للعصَت.
كللتأك من عملية الفرز فإنه غالبان يتم فحل ال ماجم استخ اـ اختبار شر٭تة هاكر لع الف ريات
 Howard Mould count methodكذلك على عينة عصَت .كأل٫تية عملية الفرز فإنه ٬ت ت ري
العاملُت على أدائها على أكمل كجه  ،اإلضافة إٔب االهتماـ تصميم اإلضاءة على خ وط اإلنتاج
ْتي تلمح الفحل اٞتي ك كف أف تلب ١تعاف على س ح الربمار.
 3-6-6التكضز
ع الفرز ٘تر ٙتار ال ماجم إٔب كح ة الكلر  Chopperكتتجزأ إٔب ق ع ُب ح كد  0.04إٔب
 0.06وصة .ع ذلك يتم إتباع إما الكلر على اللاخن أك الكلر على البارد تبعان ل بيعة العصَت
ا١ت لوب إنتاجه .كق ًب شرح كال من جريقة الكلر على البارد كالكلر على اللاخن سا قان.
Crushing or chopping

االصتدالـ Extraction

4-6-6
تتع د أجهزة االستخالص  Finishers or Extractorsكأفضلها هجل األنواع اليت تعتم على
الضغط لفصل العصَت عن الل كذلك عن مقارنتها األجهزة اليت تعتم على االهتزاز حي تؤدم
األخَتة إٔب إدخاؿ كميات أكرب من ا٢تواء ُب العصَت .أكربر األنواع شيوعان هجل النوع اٟتلزكت Screw
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 typeكالب اؿ ُ .Paddle typeب النوع األكؿ فإف فعل الضغط ينتج عن دكراف حلزكت داخل مصفى
حي يُضغط ل ال ماجم ُب إتا ا١تصفى استخ اـ ضغط ملتمر كمتزاي كيًتاكح ق ر فتحات
ا١تصفى ما ُت  0.02إٔب  0.03وصة .ينما ُب الػ  Paddle typeفإف ل ال ماجم يضرب واس ة
ألواح على هيئة اؿ ُب إتا ا١تصفى.
كمية العصَت النإتة  Yieldمن ال ماجم ال ازجة تًتاكح ُت % 91.5 – 79اعتمادان على نوع
أجهزة االستخالص ا١تلتخ مة .فأجهزة االستخالص من نوع  Screw typeتع جل متوسط ريع
 78.9% Yieldينما الػ  Paddle typeيع جل % 82.4كمن ا١تفضل الوصوؿ إٔب نلبة استخالص ُب
ح كد  % 70-80كُب عو اٟتاالت يفضل استخ اـ نلبة  %71حي أف العصَت ا١تلتخلل
يتميز احتوائه على تركيز عإب من ا١تواد الصلبة الذائبة كاليت ٖتلن من نكهة العصَت كتركيز أقل من
ا١تواد الصلبة الغَت ذائبة.
 5-6-6إسالٛ

اهلٕاDeaeration ٞ

نظران ألف تلخُت عصَت ال ماجم احملتول على أكلجُت ذائ غالبان ما يؤدم إٔب نقل ٤تتول
فيتامُت ج  ،إٔب جان التأثَت على لوف كنكهة العصَت فإف كربَت من ا١تنتجُت يلجؤا إٔب إمرار العصَت
على كح ة إزالة ا٢تواء كفيه يتعرض العصَت إٔب تفريغ كيفضل إجراء ذلك أسرع ما ٯتكن ع
استخالص العصَت كقبل إجراء لًتة للعصَت  ،كق تفق عملية إزالة ا٢تواء عو ٦تيزاتا ُب حالة
كلر ال ماجم على اللاخن كلكنها تظل مفي ة ُب احملافظة على نقل فيتامُت ج خالؿ عمليات
التعقيم أك البلًتة ُب حالة إتباع أم منها.
التجٍٗط Homogenization

6-6-6
إلنتاج عصَت متجانجم ُب القواـ كاإلحلاس الفمجل ككذلك ١تنع ح كث فصل ُب العصَت أثناء
التخزين فإف عصَت ال ماجم يتعرض لعملية ٕتنيجم تشا ه ما يتم ُب منتجات األلباف حي يتم دفع
العصَت خالؿ ٣ترل ضيقة مع تعرضه لضغط عإب يصل على  1500 -1000رجل  /وصة٦ 2تا يؤدم
إٔب تفتي حبيبات الل  .كتعترب هذ العملية هامة ج ان ُب حالة تعبئة العصَت ُب عبوات زجاجية
كتؤدم هذ العملية إٔب زيادة لزكجة العصَت كإع ائه قواـ أكربر نعومة .كتقلل من فرصة ح كث فصل
ُب العصَت
 7-6-6إفاف ٛاملمح ٔالتعبٛ٠
يضاؼ ا١تلح إٔب عصَت ال ماجم ا١تعبأ ُب عبوات كبَتة كلكن األكربر شيوعان هو إضافة ا١تلح إٔب
العبوات احملتوية على العصَت كذلك إما ُب صورة ملح جاؼ أك على هيئة أقراص كهذا التإب ٬تعل
Salting and filling
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من غَت الضركرم االحتفاظ العصَت ُب عبوات كبَتة  ،كيضاؼ ا١تلح غالبا ًتكيز ،% 0.7 – 0.5
كق يعبأ العصَت إما ُب عبوات زجاجية أك مع نية أك كرتوف.
 8-6-6حفظ العؾري

Tomate Juice Preservation

الرغم من أف عصَت ال ماجم يعترب من األغذية اٟتمضية فإنه ٭تتاج عن تصنيعه إٔب عو
ا١تت لبات اليت ال تلزـ ُب حالة األغذية اٟتمضية األخرل مربل الفواكه .فالبكًتيا ا١تقاكمة للحموضة
كاليت تكوف حلاسة للحرارة تُقتل عن درجة حرارة 5 85ـ أك أكربر  ،إال أف فلاد عصَت ال ماجم ق
يرجع إٔب ميكرك ات مكونة للجراثيم ذات مقاكمة عالية للحرارة  ،أح تلك األنواع هجل البكًتيا الغَت
منتجة للغازات  Clostridium pasteuranumإال أف البكًتيا من نوع  Flat sourهجل األكربر شيوعان
معاملة عصَت ال ماجم حراريان للقضاء عليها كأ٫تها Bacillus
كاليت على أساسها ٬ت
 thermoaciduransكيتم معاملة العصَت حراريان سواء قبل أك ع التعبئة ُب العبوات على حل نظاـ
التعبئة ا١تلتخ ـ .فعن ا١تعاملة قبل التعبئة كما هو متبع ُب الػ  Tetrapakوالعبوات الكرتوفن فإف
العصَت يلخن ُب مبادالت حرارية ل رجة ما ُت 5 96-102ـ ١ت ة  15ثانية ٍب يربد كيعبأ ُب العبوات
الكرتوف ا١تعقمة ٖت يركؼ معقمة كي لق على هذ التعبئة  Aseptic fillingكعن إجراء ا١تعاملة
اٟترارية ع التعبئة فهنا يلخن العصَت أكالن إٔب درجة 5 90-92ـ ٍب يعبأ ساخن ُب العبوات ٍب تقفل
ك٘تر داخل نفق تلخن فيه العبوات لفًتات زمنية ٤ت دة على درجة 5 92ـ ٍب يربد.
 7-6حمطات تزكٗش الطىاطي
ٯتكن القوؿ أف ال مػاجم مػن ا١تنتجػات الػىت ٯتكػن أف ٭تػ ث ٢تػا تغػَت َب اللػوف كال عػم كالقيمػة
الغذائية عن ما تتعرض ل رجات حرارة عالية .
كعنػ تركيزهػػا تبخػػَت ٤تتواهػػا مػػن ا١تػػاء ػػاٟترارة ٬تػ األخػػذ َب االعتبػػار جيػػع ا١تتغػَتات الػػىت تػػؤثر
على ا١تنتج النهائى ك٫تا درجات اٟترارة كالزمن .
كأخَتا َب هذ اللنوات فاف مشاكل ال اقة اٟترارية ًب معاٞتتها ٔتبخرات ا١تتع دة الفعل .
حي اف استهالؾ ا١تاء كالبخار يكوف أقل من مبخر كاح َب ا١تبخرات التقلي ية اللا قة .
كلقػ تناكلنػػا التفصػػيل كح ػ ات الًتكيػػز ال فعيػػة ا١تتع ػ دة ا١تراحػػل اٟت يربػػة ا١تلػػتخ مة ُب أكؿ هػػذا
القػػرف الواح ػ كالعشػػركف كسػػوؼ تننػػاكؿ ُب هػػذ الفقػػرة كح ػ ة تركيػػز ثالثيػػة ا١تراحػػل كان ػ منتشػػرة ُب
األسواؽ ُب الربمانينات من القرف ا١تاضجل كمازل موجودة ُب مي اف الصناعة حىت اآلف.
وتتميز ىذه المبخرات بما يلى -:

 -5منتج عأب اٞتودة من حي اللوف كالنكهة كالقواـ .
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 -2ت ػػوفَت ع ػػأب َب ا١ت ػػاء كةالبخ ػػار ليق ػػل أب % 30مقارن ػػة االس ػػتهالؾ َب ا١تبخػ ػرات ا١تزدكج ػػة
التقلي ية .
 -3ٯتكن الوصوؿ أب تركيز عأب كف التخوؼ من تكوف ترسبات ا١تنتج أك ٖتوؿ لػوف ا١تنػتج
للوف البٌت .
 -4اٟتصوؿ على مع ؿ ثا من ا١تنتج ا٠تارج من هذ ا١تبخرات .
 -5ٯتكن التشغيل كف توقو جواؿ ا١توسم كمن ٍب يتم االستغناء عػن تكلفػة الغلػيل الباهظػة
ٯتكن استخ اـ تور ينات ٓتاريػة تعمػل البخػار النػاتج مػن تبخػَت الفواكهػة كمػن ٍب نػوفر تكلفػة ال اقػة
الكهر ية .
 -6ٯتكن تنظيفها لهولة أقل ع د من ا١تشغلُت كَب أقل كق ٦تكن .
 -7يتم تشغيلها ع د قليل من ا١تشغلُت .
كعادة إلنتاج صلصة جماجم على اللػاخن ػريكجم  28-32ك وسػتويك يػًتاكح مػا ُت  4-6سػنيت ػواز
يػػتم ضػػبط درجػػة حػرارة  hot brakeعنػ درجػػات حػػرارة ت ػًتاكح مػػا ُت ُ ، 85-90Cب حػػُت أنػػه عن ػ
إنتاج صلصة جماجم على البارد ريكجم  36-38ك وستويك يًتاكح ما ُت  7-12سنيت واز يػتم ضػبط
درجة حرارة  hot brakeعن درجات حرارة تًتاكح ما ُت . 80-85C
 1-7-6حمطات تبدري الطىاطي الجالثٗ ٛاملزاحن الذفعٗ ٛاملشٔد ٚمببدز لٕفا
تتكػػوف الوح ػ ة مػػن ثالثػػة مبخ ػرات رأسػػية مػػزكدة ٔتواسػػَت مت اخلػػة كي لػػق علػػى هػػذ ا١تبخ ػرات
ا١تراحػػل األكٔب كالربانيػػة كالربالربػػة كيػػتم ت ػ كير ا١تنػػتج واسػ ة مضػػخة ت ػ كير َب كػػل مرحلػػة مػػا ُت غػػرؼ
فصل البخار كا١تبادؿ اٟترارل فيزداد تركيز ا١تنتج استمرار .
كيتم تبخَت العصَت َب م ن قة مفرغة من ا٢تواء فاكيوـ كيعتم فيمة الفاكيوـ على درجة اٟتػرارة َب
كل مرحلة كتكوف دكرة البخار ا٠تػارج مػن ا١تنػتج مػن ا١تكربػو أب ا١ترحلػة الربالربػة أب ا١ترحلػة الربانيػة أب
ا١ترحلة األكٔب
كيتم اٟتصوؿ علػى البخػار ا١تلػتخ ـ لتلػخُت ا١تنػتج َب ا١ترحلػة األكٔب مػن الغاليػة كمػن ٍب يتمػ د
جزء من هذا البخار كهذا البخار يلتخ ـ لت كير التور ينة البخارية اذا ًب تركيبها .
َب حػُت يػػتم تلػػخُت ا١تنػػتج َب ا١ترحلػػة الربانيػػة مػن ٓتػػار ا١تػػاء ا١تتصػػاع مػن ا١تنػػتج َب ا١ترحلػػة األكٔب
َب حُت يتم تلخُت ا١تنتج َب ا١ترحلة الربالربة واس ة ٓتار ا١تاء ا١تتصاع من ا١ترحلة الربانية .
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كيػػتم نقػػل ٓتػػار ا١تػػاء ا١تتصػػاع مػػن ا١ترحلػػة الربالربػػة أب ا١تكربػػو حي ػ يػػتم فيػػه تكربيػػو حي ػ يػػتم
تعػريو هػذا البخػار ١تػاء متلػػاقط مػن أعلػى ألسػفل كيػتم نقػػل خلػيط ا١تػاء كالبخػار ا١تتكػاثو واسػ ة
مضخة جاردة مركزية .
وتكون دورة المنتج كما يلى -:

في خل ا١تنتج من تانػك العصػَت أب ا١ترحلػة الربالربػة ٍب ينتقػل أب ا١ترحلػة األكٔب ٍب ينتقػل أب ا١ترحلػة
الربانية حي يتم سح ا١تنتج النهائى منها .
كيػػتم تزكي ػ كػػل مرحلػػة ٔتضػػخة ت ػ كير كتقػػوـ احملافظػػة علػػى ت ػ فق ثا ػ للمنػػتج داخػػل مواسػػَت
ا١تبادؿ اٟترارل .
كيػػتم الػػتحكم َب معػ ؿ تػ فق ا١تنػػتج مػػن مرحلػػة ألخػػرل واسػ ة صػػمامات ٖتكػػم َب التػ فق يػػتم
التحكم فيها تبعا ١تلتول ا١تنتج َب كل مرحلة .
كيتم التبخَت َب ا١ترحلة الربالربة عن درجة حرارة  45درجة مئوية لللائل اللػاقط علػى هيئػة رقػائق
ساق ة َب ا١تبادؿ اٟترارل ٢تذ ا١ترحلة ككذا لللائل الصاع ألعلى نتيجة للضا اٞتربل ا١تضخة .
َب حُت أف يتم التبخَت َب ا١ترحلة األكٔب يتم عن درجة حرارة تصل أب 90درجة مئوية .
أما التبخَت َب ا١ترحلة الربانية فيكوف عن درجة حرارة  65-70درجة مئوية كتتعامل مع ا١تنتج الذل
له تركيز عأب واس ة الت كير اللريع للت فق من أعلى ألسفل .
كيتم التخلل من ا٢تواء كالغازات الغَت متكربفة كالنإتة من تبخَت العصَت لحبها واس ة مضخة
فاكيوـ ٖتاف على ا٬تاد فاكيوـ َب كل الوح ة .
LUWA
كالش ػػكل  3-6يع ػػرض كحػ ػ ة ٕتفي ػػو م ػػزكدة ربالث ػػة مبخػ ػرات دفعي ػػة كمبخ ػػر لوف ػػا
 EVAPORATORيعم ػػل ٔتبػ ػ أ الف ػػيلم الل ػػاقط عنػ ػ انت ػػاج جم ػػاجم  30 BRIXل ػػعة انتاجي ػػة
للمركز 41جن يومى .
كهو يتكوف من اس وانة ٤تاجة من ا٠تارج ل ح تلخُت كٖتتول من ال اخل على كح ة قشط
كملح الل ح ا٠تارج علػى شػكل رٯتػة مػ ارة واسػ ة ٤تػرؾ يقػوـ قشػط ا١تركػز ا١تتكػوف علػى اللػ ح
ال اخلى كيصل ا١تنتج رجات تركيز عالية كهو مناس ج ا للفواكهة اٟتلاسة للحػرارة مربػل ا١تػواّب
.
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حيث أن -:
مبخر ا١ترحلة األكٔب
مبخر ا١ترحلة الربانية
مبخر ا١ترحلة الربالربة
مبخػػر لوفػػا يعمػػل ٔتبػ أ الفػػيلم اللػػاقط مػػع عنصػػر يقشػػط ا١تركػػز مػػن علػػى اللػ ح
ال اخلى للمبخر كي كر ٔتحرؾ أعلى ا١تبخر
غرفة فصل ا١تنتج عن ٓتار ا١تاء للمرحلة األكٔب
غرفة فصل ا١تنتج عن ٓتار ا١تاء للمرحلة الربانية
غرفة فصل ا١تنتج عن ٓتار ا١تاء للمرحلة الربالربة
مضخة ت كير ا١تنتج َب ا١ترحلة األكٔب
مضخة ت كير ا١تنتج َب ا١ترحلة الربانية
مضخة ت كير ا١تنتج َب ا١ترحلة الربالربة
مضخة ضا ا١تنتج من تانك العصَت أب مبخر ا١ترحلة الربالربة
مضخة ضا ا١تنتج ا٠تارج من مبخر ا١ترحلة الربانية أب تانك ا١تركز TANK1
مضخة ا١تركز من تانك ا١تركز أب مبخر لوفا
مضخة ضا ا١تركز ا٠تارج من مبخر لوفا أب أب ماكينة التعقيم كالتعبئة
مضخة البخار ا١تتكاثو َب ا١تكربو COND4
مضخة البخار ا١تتكاثو َب ا١تكربو COND1
مضخة ضا ا١تاء من حوض ا١تاء الرئيلى  POOLlأب ا١تكربو COND1
مضخة فاكيوـ
مضخة فاكيوـ
مضخة البخار ا١تتكاثو
مكربو األٓترة ا١تتصاع ة من ا١تبخرات الربالثة E1,E2,E3
مكربو األٓترة ا١تتصاع ة من مبخر لوفاE4
رج تربي
حوض ا١تاء الرئيلى
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كاٞتػ ير الػػذكر أف هػػذ ا١تبخػرات ػػالرغم أهنػػا تقنيػػات الربمانينػػات إال أهنػػا ٘تيػػزت تعػريو عصػػَت
ا١تنت ج َب ا١ترحلة الربالربة أب البخار ا١تباشر القادـ من الغالية إلح اث تبخَت للمنػتج عنػ درجػة حػرارة
º 90ـ ُب حُت ًب تعريو ا١تنتج النهائى ذات الربكجم العأب َب ا١ترحلة الربانية أب ٓتار ا١تنتج إلح اث
تبخَت للمنتج عن درجة حرارة º 65ـ كهذ ال رجة ال تؤثر على اللوف ك ذلك ٯتكن رفع درجة حرارة
ا١تنتج َب ا١ترحلة األكٔب كف ا٠توؼ من ت ىن اللوف كمن ٍب ٯتكن رفع مع ؿ اإلنتاج
 1-8-6وغاكن عؾري الطىاطي

Tomato juice

 -5ح ػ كث انفص ػػاؿ ػػُت جبق ػػات ا١تنػػتج نتيج ػػة لع ػ ـ ت ػػوفر التجػػانجم الك ػػاَب أك نتيجػػة لع ػ ـ
اللزكجة الكافية َ .ب اٟتالة األكٔب ٬تػ زيػادة التجنػيجم كَب اٟتالػة الربانيػة زيػادة درجػة حػرارة التلػخُت
ا١تب ئى لترببيط اإلنزٯتات .
ٕ -2تبجم ا١تنتج نتيجة لوجود تلوث َب الربمػار أك نتيجػة لغلػيل غػَت جيػ أك اسػتخ اـ عبػوات
ملوثػػة كٯتكػػن ٖت ي ػ ذلػػك مػػن القياسػػات ا١تعمليػػة كاٞت ػ ير الػػذكر أف البلػػًتة اٞتي ػ ة تقضػػى مشػػكلة
التجيبجم كلكن يظل ال عم الغَت مرغوب ه موجود .
 -3اختمار العصَت ريقه كاضحة كذلك نتيجة لنفجم أسباب ٕتنيجم ا١تنتج .
 -4عص ػػَت ال م ػػاجم يص ػػبح ٛتض ػػجل ػ كف تك ػػوف غ ػػازات كه ػػذا ٭ت ػ ث نتيج ػػة لتك ػػوف كًتي ػػا
thermophylك thermoresistantكيصػػبح جعػػم ا١تنػػتج ك عػػم ا٠تػػل كٯتكػػن ٕتنػ هػػذ ا١تشػػكلة رفػػع
درجة حرارة البلًتة أب º 130-135ـ.
 -5فق اف نلبة كبَتة من فيتامُت  Cنتيجة للتلخُت كأكلجُت ا٢تواء كفيما يلجل كيفية التغلػ
على هذ ا١تشكلة -:
ث -منع دخوؿ ا٢تواء إٔب الكلارة  crusherككح ة الفصل extractor
ج -التأك من نزع ا٢تواء رفع الفاكيوـ إٔب  700 mm Hgمليمًت زئبق عن درجػة حػرارة ال تقػل
عن º 35-40ـ .
ح -غلق العبوات َب فاكيوـ .
 -5ع ـ جودة لوف العصَت كٯتكن ٕتن هذ ا١تشكلة اسػتخ اـ ٙتػار جازجػة كذات لػوف جيػ
.
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 2-8-6وغاكن وعجُٕ الطىاطي ٔوزكش الطىاطي

Tomato paste and

concentrated juice

 -5كجود رمل ناتج عن الغلػيل الغػَت جيػ للربمػار أك نتيجػة السػتخ اـ ٙتػار ملوثػة كهػذا ٯتكػن
التغل عليه الًتكيز على عملية الغليل ا١تب ئجل كغليل الربمار .
 -2ح كث ٕتبجم لل ح ا١تعجوف ا١تعبأ َب راميل ٯتكن ٕتنبه ال رؽ التالية -:
ت -الًتكيز على عملية الغليل ا١تب ئجل كالغليل .
ث -إتباع التعليمات الصحيحة َب البلًتة .
ج -التعبئة َب عبوات أك راميل نظيفة .
ح -غلق الرباميل أك العبوات مباشرة ع التعبئة .
ٗ -5تمػػر كاضػػح يظهػػر َب صػػورة كحػػوؿ ضػػعيو أك خػػل كعن ػ زيػػادة مع ػ ؿ التخمػػر تظهػػر
فقاعات غازية َب ا١تنتج كيتبع نفجم خ وات الوقاية من التجنيجم .

 3-8-6وغاكن ؽمؾ ٛالطىاطي

Tomato sauces

أ -تحول لون سطح المنتج إلى األسود فى المنطقة المعرضة للهواء  -:كذلك نتيجة لتفاعل
اٟت ي مع التوا ل ك ذكر ال ماجم ..اْب كٯتكن ٕتن هذ ا١تشكلة تجن
كٕتن تكلَت ذكر ال ماجم  ،ك٬ت إحكاـ العبوات َب حيز مفرغ من ا٢تواء

ا١تع ات ا١تع نية ،

 -2إنخفاض درجة اللون -:كذلك الستخ اـ جماجم العركة الشتوية ذات األلواف األقل من
العركة الصيفية  ،أك إستخ اـ حرارة أعلى من ُ 80-85Cب مراحل الًتكيز  ،أك ح كث راجع ٞتهاز
البلًتة للب أك آلخر  ،أك إ٩تفاض الفاكيوـ ُب حلل مراحل الًتكيز .

 -3زيادة معدل السريان ( البوست ويك)  -:كٯتكن التغل
حرارة ُب  HOT BRAKEأعلى من

75C

على هذ ا١تشكلة زيادة درجة

كاالستمرار ُب رفع درجة اٟترارة حىت ضبط الليولة .

 -4قلة معدل السريان ( البوست ويك)  -:كذلك لع ـ إكتماؿ البكتُت ُب الربمار كتكوف
الربكتو كتُت ال منه كهو ال يتكلر فعل االنزٯتات مربل البكتُت كٯتكن التغل على هذ ا١تشكلة
تقليل درجة حرارة  HOT BRAKEت ر٬تيا .
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الباب الطابع
صياعة عصري ومسكص املواحل
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صناعة مركز الموالح
مػن ا١تعتقػ أف ٙتػار ا١تػواّب نشػأت ُب جنػػوب الصػػُت ،
إال أهنػػا تنتشػػر حالي ػان ُب ا١تنػػاجق ٖت ػ االسػػتوائية مػػا ػػُت
خ جل عرض 20,40كق لغ اإلنتاج العا١تجل من ٙتػار ا١تػواّب
و رتقػ ػػاؿ  ،ليمػ ػػوف حل ػ ػػو  ،ليمػ ػػوف حامضػ ػػجل  ،يوس ػ ػػفجل ،
جري ػ ػ فػ ػػركت  ،تنج ػ ػرين كخالفػ ػػهن ُب عػ ػػاـ  2007جبقػ ػػا
إلحص ػ ػػائيات منظم ػ ػػة األغذي ػ ػػة كالزراع ػ ػػة 102ملي ػ ػػوف ج ػ ػػن
وFAO 20-07ن كهػ ػػجل ٖتت ػػل ػػذلك ا١ترتبػ ػػة الرباني ػػة ع ػ ػ
٤تصوؿ العن من حي حجم اإلنتاج .كتػأٌب الربازيػل ُب
ا١ترتبة األكٔب على العآب إنتػاج يصػل إٔب  17.7مليػوف جػن
تليه ػػا الوالي ػػات ا١تتح ػ ة األمريكي ػػة و 13.5ملي ػػوف ج ػػنن ٍب
من قة حوض البحػر األ ػيو ا١تتوسػط و 15.6مليػوف جػنن
الشكل 1-7
النل ػػبة ٞتمهوري ػػة مص ػػر العر ي ػػة ف ػػإف إنتاجه ػػا م ػػن ا١تػ ػواّب يقػ ػ ر
ْتوإب  2.5مليوف جن.كالشكل  5-7يعرض صورة لشجر ا١تواّب ككيفية ٚتعها َب أمريكا اٞتنو ية .
كيعتػػرب الربتقػػاؿ أهػػم ٙتػػار ا١ت ػواّب س ػواء مػػن ناحيػػة حجػػم اإلنتػػاج  ،األ٫تيػػة االقتصػػادية  ،كحجػػم
التصػػنيع  ،كيصػػل اإلنتػػاج العػػا١تجل تبعػػا ال حصػػايات منظمػػة األغذيػػة كالزراعػػة وFAO 20-07ن مػػن
الربتقػػاؿ إٔب حػوإب  64.67مليػػوف جػػن حيػ ٯتربػػل  60.1%مػػن اإلنتػػاج الكلػػجل للمػواّب .تنػػتج ٚتهوريػػة
مصر العر ية  1.8مليوف جن رتقػاؿ ٘تربػل  2.7%مػن اإلنتػاج العػا١تجل ك  38.8%مػن إنتػاج أفريقيػا كرغػم
ذلػػك فػػإف مصػػر لػػيجم ٢تػػا ٘تربيػػل يػػذكر علػػى ا١تلػػتول العػػا١تجل النلػػبة لتصػػنيع الربتقػػاؿ حيػ يلػػتهلك
كيص ر ُب صورة فاكهة جازجة .
ينمػػا علػػى ا١تلػػتول العػػا١تجل فػػإف حجػػم الربتقػػاؿ الػػذم يصػػنع إٔب عصػػَت كمركػػز رتقػػاؿ يصػػل إٔب
 22.5مليػػوف جػػن تلػػاهم الربازيػػل ػ  10.6مليػػوف جػػن كالواليػػات ا١تتحػ ة األمريكيػػة ػ 6.5مليػػوف كدكؿ
حوض البحر األ يو ا١تتوسط  1.7مليوف جن.
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تًتكز زراعة كتصنيع الربتقاؿ ُب أمريكػا ُب كاليػة كاليفورنيػا ككاليػة فلوريػ ا ينمػا ُب الربازيػل فتنتشػر
زراعػػة كتصػػنيع الربتقػػاؿ ُب من قػػة .Sao Pauloكاٞتػ كؿ  5-7يبػػُت معػ ؿ إنتػػاج ٙتػػار الربتقػػاؿ عا١تيػػا
. FAO2007

الجدول 1-7

إنتـاج

إنتـاج

تصـنيع

الـدولــة

المـوالـح

البـرتـقال

البـرتـقال

الربازيل

21.06

18.69

10.6

الواليات األمريكية

10.01

7.36

6.5

اليا اف

1.73

0.65

-

أسبانيا

5.12

2.6

0.5

إي اليا

3.54

2.29

0.5

إسرائيل

1.89

0.2

0.15

مصر

2.8

1.8

0.13

ا١تكليك

6.99

4.25

0.05

اإلنتاج العا١تجل

102

64.76

22.5

الشكل  2-7يبُت ٥ت ط توضيحجل لكيفية انتقاء الربمار الصاٟتة اية من ا١تزارع .

الشكل 2-7
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حيث أن -:
 6إنتاج الربمار
 7الوزف كالتلجيل
 8تفريغ الربمار
 9التصنيو ا١تب ئجل كإزالة الربمار التالفة كالنفايات
 10الفرز كاستبعاد النفايات

أخذ العينات
٥تزف ا١تعزكالت
غليل الفاكهة
الت ريج النهائجل كالفرز اٟتجمى
صومعة ا١تلتخلل

كالشكل  3-7يعرض ٥ت ط صن كقجل يبُت مراحل تصنيع ا١تواّب .
ِـبدر صّبر اٌّٛاٌؼ

ٔمً ئٌ ٝاٌّـٕغ
ٚرفز٠غ إٌّزظ

فؾؾ أٌٟٚ

غظً١

اٌفزس

اٌزذر٠ظ اٌؾغّٟ

االطزخالؽ

اٌزـف١خ

اٌززو١ش

ػـ١ز ِٛاٌؼ

ثظززح

رؼجئخ

رؼجئخ

ػـ١ز ِٛاٌؼ غ١ز
ِجظزز

ػـ١ز ِٛاٌؼ
ِجظزز

اٌزؼجئخ

اٌزغّ١ذ

ِزوش ػـ١ز
ثزرمبي ِغّذ

الشكل 33--77
الشكل
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كالشكل  4-7يعرض صور ١تراحل اإلنتاج ا١تختلفة ُب مصانع تصنيع ا١توّب .
حيث أن -:

تفريغ ا١تواّب

األٯتن العلوم

الفرز

األيلر العلوم

الغليل

األٯتن األكسط

التحجيم

األيلر األكسط

االستخالص

األٯتن اللفلجل

خركج ا١تنتج ُب زجاجات

األيلر اللفلجل

الشكل 4-7
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 3-7ثمار الموالح كمادة خام

Citrus Fruits as Raw Material

تعتم عمليات التصنيع صفة أساسية على نوع كتركي ٙترة ا١تواّب.
-3-7ا إٌٔع

الجىار Type of fruit

ٯتكن وجه عاـ تقليم أنواع الربمار إٔب -:
Orange fruit type
ٙ -5تار رتقالية
Sweet Orange
 الربتقاؿ اٟتلوBitter Orange
 الربتقاؿ ا١ترMandarine
 اليوسفجلYellow fruit type
ٙ -2تار صفراء
Lemon
 الليموفLime
 الليموف ا١تكليكجلGrape fruit
 اٞتري فركتكيعترب الربتقاؿ  Citrus sinensisأهم هذ اجملموعة يليه اٞتري فركت ٍب الليموف كاليوسفجل.
2-3-7أؽٍاف وٕاحل التؾٍٗ :Citrus Processing Varieties
تتأثر جودة عصائر ا١تواّب ع ة عوامل منها يركؼ التصنيع  ،درجة نضج الربمار  ،ا١تنػاخ  ،حالػة
الًت ة  ،كالصنو  . Varietyكفيما يلجل نبذة ٥تتصرة عن أهم أصناؼ ا١تواّب ا١تلتخ مة ُب التصنيع.
 -1البرتقال الحلو

)Sweet Oranges (Citrus sinensis

كهجل ٘تربل أهم أصناؼ ا١تواّب التجارية حي يقع داخلها حوإب ثلربجل ا١تواّب ا١تنتجة على ا١تلػتول
الع ػػا١تجل .كه ػػجل تل ػػتخ ـ عل ػػى ن ػػاؽ كاس ػػع لألك ػػل ال ػػازج كلكنه ػػا ُب الوالي ػػات ا١تتحػ ػ ة األمريكي ػػة
كالربازيل تعترب األكربر استخ اما ُب التصنيع كٯتكن تقليم أنواع الربتقاؿ اٟتلو إٔب ما يلجل :
الربتقػػاؿ العػػادم والشػػائعن  ، Common Orangesالنافػػل  ، Navel Orangeالربتقػػاؿ أ ػػو دمػػه
 ، Blood Orangeالربتقاؿ اللكرم .Acidless or Sugar Oranges
* البرتقال الشائع :Common Oranges
٘تربل أنواع الربتقاؿ الشائع ثلربُت إنتاج الربتقاؿ اٟتلو كي لق عليها ع ة أٝتاء منها الربتقاؿ األشقر
 Blond Orangesكُب أسػػبانيا يعػػرؼ الػ ػ  Blanceكُب إي اليػػا  Biondoكُب مصػػر البل ػ م Baladi
كأكربػػر األصػػناؼ ا١تنزرعػػة مػػن هػػذ اجملموعػػة هػػو رتقػػاؿ الفالنشػػيا  Valencia Orangesكالػػذم ٯتربػػل
حػوإب نصػو إٚتػػإب الربتقػاؿ ا١تنػزرع ُب الواليػػات ا١تتحػ ة األمريكيػػة ينمػا ُب مصػر فإنػػه دخػل حػ يربان
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كيعػػرؼ اسػػم الربتقػػاؿ الصػػيفجل ككمياتػػه ُب تزايػ ملػػتمر نظػران لالعتمػػاد علػػى هػػذا الصػػنو ُب زراعػػة
األراضجل اٞت ي ة .كيعترب الفالنشيا أكربر األصناؼ استخ امان ا١تقارنة أصناؼ ا١تواّب األخرل .كترجع
أ٫تيتػػه التجاريػػة إٔب أف موسػػم زراعتػػه ٦تت ػ كمػػا ٯتكػػن ٢تػػذا الصػػنو التػػأقلم مػػع الع ي ػ مػػن الظػػركؼ
الزراعيػػة  ،كمػػن األصػػناؼ األخػػرل الػػيت تتبػػع الربتقػػاؿ الشػػائع رتقػػاؿ الشػػاموٌب  Shamoutiكهػػو أكربػػر
األصناؼ ا١تنزرعة ُب مشاؿ أفريقيا كالذم هو ُب حقيقة األمر صنو البل م  Baladiكهو ال يعترب من
األصناؼ اٞتي ة للت صنيع حي تنخفو كمية العصَت كيكوف ذك لوف ضعيو كما أنه ق تتكػوف ػه
عو ا١تواد ا١ترة .أما األصناؼ اليت ٖتص مبكرا ُب اية ا١توسم فأ٫تها صنو الػ .Hamlin
* البرتقال النافل : Navel Orange

يتميز رتقاؿ نافل احتواء الربمرة على سػرة كهػجل تعتػرب
من أكربر األصناؼ احملببة لألكل ال ازج ألهنا غَت عصَتية
ش ػ ػػكل كاض ػ ػػح كالفص ػ ػػوص ٢ت ػ ػػا رائ ػ ػػح ٚتيل ػ ػػة ك٢ت ػ ػػا ق ػ ػ ػواـ
متماسك كخالية من البذكر كما أهنا سهلة التقشَت  ،كمن
العوامل اليت تقلل اسػتخ امها ُب التصػنيع هػو تكػوف مػرارة
متػػأخرة ع ػ التصػػنيع  ،كٯتكػػن اسػػتخ امها ُب التصػػنيع ُب
حال ػػة إجػ ػراء خ ػػوة إلزال ػػة ا١تػ ػرارة قب ػػل الوص ػػوؿ إٔب ا١تن ػػتج
النهائجل أك اسػتخ اـ الربمػار اجملموعػة ُب هنايػة ا١توسػم فقػط
 ،كالشكل  5-7يعرض صورة للربتقاؿ النافل .

الشكل 5-7

* البرتقال أبو دمو : Blood Oranges

يتمي ػػز ه ػػذا الص ػػنو احتوائ ػػه عل ػػى ص ػػبغة ٛتػ ػراء
ترج ػػع لوج ػػود ص ػػبغة األنربوس ػػيانينات ُب ل ػ ػ الربمػ ػػرة
كيتميز عصَت رائحة فري ة كيعترب من أفضل أصناؼ
الربتقػػاؿ إال أف األنربوسػػيانينات تتػ هور أثنػػاء التصػػنيع
كالتخزين مؤدية ألف يصػبح لػوف العصػَت غػَت مرغػوب
 ،كق استخ ـ فحم نشط إلزالة األنربوسيانينات كما
الشكل 6-7
ت ػ ػ ػػؤدم ه ػ ػ ػػذ ا١تعامل ػ ػ ػػة أيض ػ ػ ػان إٔب إزال ػ ػ ػػة ا١ت ػ ػ ػواد ا١ت ػ ػ ػػرة
"الليمػونُت  "Limoninالػيت قػ تتكػوف عػ التصػػنيع كمػا هػو اٟتػاؿ ُب رتقػاؿ النافػل ،كالشػػكل 6-7
يعرض صورة للربتقاؿ أ و دمه .
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* البرتقال السكري

Acidless or Sugar Oranges

كهػػو يتميػػز ا٩تفػػاض ٤تت ػوا مػػن اٟتموضػػة أك ق ػ تكػػوف منع مػػة ٘تام ػان .كهػػو يلػػمى ُب أس ػػبانيا
 Sucrenaكُب إي اليػػا  Dolceكُب مص ػػر سػػكرم  ، Succariكتش ػػكل ا٩تفػػاض اٟتموض ػػة مش ػػاكل ُب
تصنيع العصَت حي أهنا تلمح نمو ا١تيكرك ات ا١تمرضة .صنو اللكرم ا١تنزرع ُب مصر يتميز فإف
نلبة الربكجم  /اٟتامو تكوف ُب ح كد ٦ 100تا ي ؿ على أنه حلو ج ان كال يصلح للتصنيع.
 -2البرتقال الحامض : Sour Oranges

كيلمى أيضان الربتقاؿ ا١تر  Bitter Orangeكي لق عليه ُب مصر النارنج كهو مػر كحػامو رجػة
٘تنع استخ امه ُب التصنيع ككذلك فإف رائحة زي القشرة تكوف قوية كغَت مقبولة كيلػتخ ـ النػارنج
غالبان ُب عمل ا١ترمالد .Marmalade
 -3اليوسفي : Mandarine

يتميز اليوسفجل قشرة غَت ملتصػقة سػهلة التقشػَت ك٤تػور الربمػرة  Coreمفتػوح كمػا أف لػوف القشػرة
أكربر غٌت الكاركتُت عن اقجل أصناؼ ا١تواّب .اإلضافة إٔب أف اليوسفجل لػه رائحػة فريػ ة كغنيػة أكربػر
م ػػن غالبي ػػة ٙت ػػار ا١تػ ػواّب .كي ػػأٌب اليوس ػػفجل ُب ا١ترتب ػػة الرباني ػػة م ػػن حيػ ػ اإلنت ػػاجُ .ب الوالي ػػات ا١تتحػ ػ ة
األمريكية يضاؼ اليوسفجل حىت  10%إٔب عصَت الربتقػاؿ ػ كف أف يت لػ ذلػك كتا تػه علػى الب اقػة
 Labelكت ؼ اإلضافة إٔب ٖتلُت اللوف الفػاتح لعصػَت الربتقػاؿ خاصػة الػذم ينػتج ُب ايػة ا١توسػم.
إال أف هػػذ اإلضػػافة ٤تػػل خػػالؼ ػػُت الػ كؿ ا١تنتجػػة لعصػػَت الربتقػػاؿ وأمريكػػا كالربازيػػلن ك ػػُت ال ػ كؿ
ا١تلتهلكة و أكر ان حي أف األخَتة تشًتط أف يكوف عصَت الربتقاؿ ملتخلل فقط من ٙترة الربتقاؿ
 ، Citrus Sinensesكالشكل  7-7يعرض صورة لليوسفجل ا١تنتشر ُب الوجن العريب .
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الشكل 7-7
ك وجه عاـ يوج من اليوسفجل  4أنواع كهجل :
 -5اليوسفجل الشائع ) Common Mandarin (Citrus reticulataكهو أهم األنواع.
 -2يوسفجل ساتلوما  Satsuma Mandarinكهو اللائ ُب صناعة العصَت ُب اليا اف كٙتار من
أكربر األصناؼ صالحية كٖتمال للربكدة.
 -3يوسػػفجل البحػػر األ ػػيو ا١تتوسػػط ) Mediterranean Mandarin (Citrus deliciosaكهػػو
الشائع زراعته ُب مصر كق حل مكاف هذا النوع ُب ا١تغرب الصنو كلمنتُت .Clementine
 -4يوسفجل ا١تلك .King Mandarin
-5
 -4الجريب فروت )Grapefruit (Citrus Paradisi
يتميػػز اٞتريػ فػػركت نكهػػة ٦تيػػزة كلػػوف فػػاتح ك٭تتػػل ا١ترتبػػة الربالربػػة مػػن حيػ اإلنتػػاج عػ الربتقػػاؿ
كاليوسفجل .كعنػ تصػنيعه لعصػَت فػإف ا١تركػ اٞتليكوسػي م نػار٧تُت  Naringinيكلػ العصػَت جعػم
مر مباشرة عػ العصػر إٔب جانػ تكػوف مػرارة متػأخرة أثنػاء التخػزين كالػيت ترجػع إٔب مركػ الليمػونُت
 .Limoninكتلتخ ـ قشرة اٞتري فركت ُب إنتاج البكتُت كالزيوت ال يارة كيوج أساسان نوعُت من
اٞتري فركت ك٫تا النوع الشائع أك األ يو  Common or white grapefruitكالنوع ا١تلوف أك الػوردم
 Pink grapefruitكأكربر أنواع اٞتري فركت إنتشاران صنو الػ  Marshكهػو مػن األصػناؼ ا١تتػأخرة ُب
النضج.
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النلبة للجري فػركت الػوردم فػإف الصػبغة ا١تلػئولة عػن اللػوف هػجل صػبغة الليكػو ُت
ك الرغم من أهنا تكل الربمار لونا مرغو ان عن األكل جازج إال أهنا تتغَت عن التصنيع كتصبح اهتة
كما هو اٟتاؿ ُب الربتقاؿ أ و دمه.
كوكتيل اٞتري فركت ينتج من عصَت اٞتريػ فػركت الػوردم ا١تضػاؼ إليػه ٤تليػات Sweeteners
كأل ػواف كمكونػػات أخػػرل إلكلػػاب العصػػَت مظهػػر جػػذاب ػ كف أف يػػؤثر ذلػػك علػػى لػػوف الصػػبغة ،
كالشكل  8-7يعرض صورة للجري فركت األ يو كالوردم .
Lycopene

الشكل 8-7
 -5الليمون ): Lemons (Citrus limon
يتميز الليموف لونه األصفر الفاتح كإحتوائه على تركيز عإب من اٟتامو ككاف الليمػوف يلػتخ ـ
ق ٯتان ُب صناعة ٛتو اللًتيك وملح الليموفن كًب استب اله رؽ إنتاج أرخل إستخ اـ التخمرات
الصناعية للمخلفات اليت ٖتتوم على كر وهي رات.
كهو يلتخ ـ ُب صناعة العصَت كالػ  Lemonadeكالبكتُت كزي الليموف.
 -6الليمون البنزىير )Limes (Citrus aurantifolia

كهو شبيه ػالليموف إال أف لػوف القشػرة كاللػ يكػوف أكربػر إخضػراران كلػه رائحػة فريػ ة ك٦تيػزة .كهػو
أكربر ا١تواّب إحتوائان على اٟتامو كلكن ٤تتول فيتامُت ج ػه قليػل نلػبيان .كيعتػرب البكتػُت ا١تلػتخلل
من قشرة هذا النوع من الليموف أجود أنواع البكتُت على اإلجالؽ ٦تا ٬تعل القيمػة اإلقتصػادية لقشػرة
الليمػػوف أهػػم ُب أحيػػاف كربػػَتة مػػن العصػػَت نفلػػه حػػىت أف عػػو دكؿ أمريكػػا الالتينيػػة تػػتخلل مػػن
العصَت ُب سبيل اٟتصوؿ على القشرة ك يعها إٔب مصانع البكتُت ع ٕتفيفها.
كينقلم الليموف إٔب  3أقلاـ :
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 -5ليمػػوف ذك ٙتػػار صػػغَتة اٟتجػػم
التجارية.
Citrus
 -2ليم ػ ػػوف ذك ٙت ػ ػػار كب ػ ػػَتة اٟتج ػ ػػم
 latifoliaكهو الربات من حي األ٫تية التجارية.
 -3الليموف اٟتلو .Citrus limettoides
كحي ػ أف ٙتػػار ا١ت ػواّب تنمػػو علػػى م ػ ار العػػاـ كأف
فًتة نضجها ٯتكن أف تلػتمر ١تػ ة تصػل إٔب  5شػهور
فإف الربمار اجملموعة ُب فًتة مػا تكػوف ٥تتلفػة عػن تلػك
اجملموع ػػة ُب ف ػػًتة أخ ػػرل م ػػن ا١توس ػػم خاص ػػة النل ػػبة
حملتواهػا مػن اٟتموضػة كاللػػكر كالصػبغات كمػا ٮتتلػػو
الًتكيػ الكيمػاكم لربمػػرة الربتقػاؿ تبعػان للصػنو كحالػػة
النض ػ ػػج خاصػ ػ ػػة النلػ ػ ػػبة حملت ػ ػػول فيتػ ػ ػػامُت ج كا١ت ػ ػ ػواد
البكتينية كالفالفونػات كأيضػان مكونػات الرائحػة ال يػارة
كلذا تلجأ ا١تصػانع إٔب إجػراء خلػط للعصػَت ا١تصػنع ُب
ُ
ايػػة ا١توسػػم مػػع ذلػػك ا١تصػػنع ُب هنايػػة ا١توسػػم لكػػجل
ُ
تضمن اٟتصوؿ على منتج هنائجل ذك مواصفات جودة
عاليػػة  ،كالشػػكل  9-7يعػػرض صػػور لليمػػوف الشػػائع
األصفر كالشكل  51-7يعػرض صػور لليمػوف الشػائع
األصفر كليموف البنزهَت .

aurantifolia

 Citrusكهػػو أكربػػر األنػواع مػػن حيػ األ٫تيػػة

الشكل 9-7

الشكل 11-7

Structure of fruit

أوال القشرة .)Peel (Pericarp

تًتك قشرة ا١تواّب من جبقتُت ٫تا الفالفي ك  Flavedoكااللبي ك  .Albedoالفالفي ك هجل ال بقػة
ا٠تارجية من القشػرة كهػجل صػفراء اللػوف أك رتقاليػة كرقيقػة نلػبيان كيوجػ ػا خاليػا ٖتتػوم علػى صػبغة
الكاركتُت ككذلك غ د زيتية  Oil glandsكتغ جل جبقة الفالفي ك من ا٠تارج جبقة مشعية جبيعية تعمل
على ٛتاية القشرة من فق ا لرجو ة كما ٖتميها مػن مهاٚتػة الف ريػات .أمػا جبقػة االلبيػ ك فقػ ٝتيػ
ذا االسم للوهنا اال يو كخالياها تكوف كبَتة اٟتجم كغَت من ٣تة كٖتتوم على كمية كبَتة من ا١تواد
البكتينيػػة حيػ تعتػػرب هػػذ ال بػػة هػػجل ا١تصػ ر األساسػػجل إلنتػػاج البكتػػُت ا١تلػػتخ ـ ُب صػػناعة ا١تر ػػات
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كاٞتيلجل كاألدكية كغَتها من ا١تنتجات ا٢تامة كما ٖتتوم هذ ال بقة على نلػبة عاليػة مػن الفالفونػات
.Flavanone glycoside
ثانيا اللب

)Pulp (endocarp

تنقلػػم ال بقػػة اللحميػػة  Pulpإٔب فصػػوص ق ريػػة كيتكػػوف الفػػل مػػن ع ػ د هائػػل مػػن األكيػػاس
العصَتية  Juice sacsكالػيت تػرتبط بعضػها الػبعو واسػ ة مػادة را ػة ذات كزف جزيئػجل عػإب "يعتقػ
أنه كتُت" .كهجل ٖتتوم على العصَت كما ه من مػواد صػلبة ذائبػة كأنزٯتػات كزيػوت ع ريػة كمكونػات
خلويػػة أخػػرل .ع ػ إسػػتخالص العصػػَت مػػن هػػذ األكيػػاس العصػػَتية فػػإف ا١تتخلػػو ي لػػق عليػػه ل ػ
العصػػَت  . Juice Pulpينمػػا ٤تػػور الربمػػرة  Coreكأغشػػية الفصػػوص ا١تتخلفػػة عػ اإلسػػتخالص ي لػػق
عليها  Ragتوج البذكر ُب كسط الفل قريبا من ٤تور الربمرة .Fruit Axis
كالشكل  55-7يُت ق اع َب ٙترة ا١تواّب .

الشكل 11-7
حيث أن -:
حويصالت العصَت
القشرة ا٠تارجية
جبقة
فالفي ك

Juice vesicles
Outer cuticle
layer
flavedo
Cm slacs

ألبي ك
فل

albedo
segment
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ج ار الفل
القل ا١تركزل
البذرة

Segment wall
Centre core
seed

هناؾ من قتُت أساسيتُت لتصنيع عصَت الربتقاؿ  ،ا١تن قػة األكٔب كهػجل الربازيػل كأمريكػا كيػتم فيهػا
تصػػنيع كميػػات ضػػخمة مػػن الربمػػار إٔب منتجػػات قياسػػية ُ Standard productsب ع ػ د صػػغَت مػػن
ا١تصانع ذات الق رات العالية ينمػا ُب ا١تن قػة الربانيػة كهػجل حػوض البحػر األ ػيو ا١تتوسػط فإهنػا تنػتج
مركزات رتقاؿ صفة أساسية ُب ع د من ا١تصانع ذات ق رة صغَتة أك متوس ة.
كنظران لضخامة هذ الصناعة ففجل ال كؿ الرئيلية ا١تنتجة للربتقاؿ يتم ٚتع الربمار من ا١تزارع كنقله
مباش ػػرة إٔب ا١تص ػػانعُ .ب فلوري ػ ا ي ػػتم اٞتم ػػع ي ػ كيا كتعب ػػأ
الربمار ُب صناديق سعة  40.8كيلو جراـ .تنقل من داخل
ا١تزرعػػة عر ػػات خاصػػة كتتجمػػع اٟتمػػوالت ُب سػػيارة نقػػل
ٛتول ػػة  22ج ػػن أك أكرب ػػر تق ػػوـ نق ػػل الربم ػػار إٔب كحػ ػ ات
التصنيع .ع فصل الربمار ا١تصا ة ٗتػزف ُب صػوامع Bine
 ،كٖتػ الظػػركؼ ا١تربلػػجل ُب التصػػنيع فػػإف الربمػػار ٬تػ أف
ال تزي فًتة ٗتزينها عن يوـ أك يومُت  ،كعادة يتم حصاد
الكمية الكافية لتشغيل ا١تصنع ليالن كهنارانُ .ب الربازيل يػتم
النقل ُب سيارات ضخمة ينما ُب مصر تلتخ ـ عر ات
أقل حجمان ٟت كبَت ٕترل عملية الفػرز عػ ذلػك لفصػل
الربمار الغَت م ا قة للمواصفات ككذلك األجلػاـ الغريبػة
كأكراؽ الشػػجر كخالفػػه  ،كتػػتم هػػذ العمليػػة إمػػا يػ كيا أك
ميكانيكياٍ .ب تؤخذ عينة من كل شحنة إلجراء التحليالت
الشكل 12-7
الالزمة كغالبان تكػوف تلػك العينػة ُب حػ كد  20-25كجػم لكػل
شحنة.
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Fruit Receiving and Grading

ٙتار الربتقاؿ اليت تلػتخ ـ ُب التصػنيع تػزرع كٕتمػع كيػتم تػ اك٢تا ٢تػذا الغػرض  ،فقبػل اٞتمػع ٬تػ
أف تصػػل الربمػػار إٔب ملػػتول مػػن النضػػج يضػػمن جػػودة ا١تنػػتج النهػػائجل .يقػػوـ ا١ت ػزارع تح ي ػ درجػػة
النض ػػج ا١تناس ػػبة اعتم ػػادا عل ػػى الل ػػوف ك٤تت ػػول العص ػػَتُ .ب فلوري ػ ا توج ػ ل ػوائح حكومي ػػة كاختب ػػارات
للنضج ٬ت إتباعها ؼ ضماف سعر مناس للمزارعُت كأيضان لضػماف أف ٭تصػل ا١تلػتهلك علػى
اٞتودة ا١ترغو ة ُب العصَت.
الشاحنات احململة الربتقاؿ يتم تفريغها ضا الربمار على سيور متحركة كما الشػكل ، 52-7
كُب الغال ػ فػػإف عمليػػة التفريػػغ كاالسػػتالـ تػػتم كالربمػػار جافػػة .إال أف عػػو احملػػاكالت أجري ػ علػػى
االستالـ الرج  Wet receivingحي تتميز هذ ال ريقة أهنا ال ٖتتاج إٔب عمليات صػيانة مكلفػة
كما أهنا ت يل من فًتة حف الربمػار كٕتعػل عمليػة التػ ريج أكربػر سػهولة .إال أنػه يعيػ هػذ ال ريقػة
ارتفػػاع تكلفػػة ا١تيػػا ا١تلػػتخ مة ُب الغلػػيل إٔب جان ػ أف ا١تػػاء ا١تتخلػػو ع ػ الغلػػيل يكػػوف ش ػ ي
التلوث ك٬ت فحصه جي ان من ناحية التلوث الكيماكم قبل صرفه.
ُب حالة االستالـ اٞتاؼ ٬ت إجراء فرز إلزالة الفضالت كالربمار ا١تع و ة كالرماؿ كأكراؽ الشجر
ككػػذلك إزالػػة األع ػراؼ مػػن الربمػػار ميكانيكي ػان .الربمػػار الػػيت ٖتص ػ ميكانيكي ػان تكػػوف أكربػػر صػػعو ة ُب
تنظيفها  ،كعادة ما ينتج حوإب  200كجم فضالت لكل  4500كجم ٙتار رتقاؿ .كمن الشائع على
ا١تلػػتول العػػا١تجل كجػػود ٥تػػازف  Binsلتخ ػزين الربمػػار ع ػ تفريغهػػا كتنظيفهػػا كمػػن الشػػائع أيض ػان إج ػراء
خ وة غليل كت ريج قبل التخػزين كحػ يربان ٗتلػى الع يػ مػن ا١تنتجػُت عػن إجػراء الغلػيل تفاديػان لبقػاء
الربمار ُب الػ  Binsرجبة ٦تػا يعرضػها لزيػادة اٟتمػل ا١تيكػركيب .عمليػات التػ ريج كسػالمة الربمػار ا١تخزنػة
تعت ػػرب م ػػن العملي ػػات ا١ترغو ػػة كال ػػيت تت ػ رج ٖت ػ م ػػا يع ػػرؼ إتب ػػاع ج ػػرؽ التص ػػنيع الل ػػليمة Good
Manufacturing Practice (GMPن .غالبػان مػػا يػتم الفػػرز ميكانيكيػان ُب ا١تصػػانع الكبػَتة حيػ تلػػَت
الربمػػار علػػى ذراع  Rampsأك سػػيور مائلػػة كيعتم ػ الفصػػل علػػى أسػػاس أف الربمػػار اللػػليمة تت ػ حرج
كتصل إٔب هناية اللَت أسرع من الربمار ا١تعيبة أثناء التفريغ يتم سح عينة و 1كجم لكل  450كيلو
جراـ ٙتارنلفحصها كحلاب كمية العصَت كجودته.
ُب الوق ػ اٟتاض ػػر كنتيج ػػة إلتب ػػاع عملي ػػات تفري ػػغ مت ػػورة ُب الربازي ػػل كفلوري ػ ا ٬ت ػػرم م ػػا يع ػػرؼ
ػالتفريغ ا١تباشػر  Direct unloadingكهػو يعػٍت أف الربمػار تػذه مباشػرة عػ التفريػغ كالفػرز كالتػ ريج
إٔب كح ػ ات اس ػػتخالص العص ػػَت ػ كف إج ػراء خ ػػوة التخ ػزين .م ػػن ٦تي ػزات ه ػػذ ال ريق ػػة أف فرص ػػة
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ح ػ كث خ ػ ش للربمػػار نتيجػػة اص ػ امها ا١تتكػػرر تػػنخفو ٦تػػا يػػؤدم إٔب زيػػادة كميػػة العصػػَت النػػاتج
كارتفاع جودته اإلضافة إٔب ا٩تفاض تكلفة التصنيع عنه ُب حالة استخ اـ التخزين .Bin Storage
 1-6-7كٗفٗ ٛحتذٖذ صعز الجىار
ُب فلوري ا يتم ٖت ي سعر ٙتار الربتقاؿ ناء علػى جودتػا كجػودة العصػَت ا١تلػتخلل منهػا كذلػك
عكػػجم غالبيػػة الػ كؿ حيػ يػػتم حلػػاب اللػػعر علػػى أسػػاس كزف الشػػحنة دكف مراعػػاة ٞتػػودة الربمػػار
يقوـ معمل مراقبة اٞتودة فحل عينة الربتقاؿ كغالبان ما تتم اختبارات الفحل أتوماتيكيا .فبع كزف
العينة تعصر واس ة جرؽ استخالص قياسية كمن كمية العصَت النإتة ٭تل الريع  Yieldك ع إزالة
ا٢تػواء مػػن العصػػَت يقػاس درجػػة الػػربكجم واسػ ة رفراكتػػومًت .كتقػػاس النلػبة ا١تئويػػة للحموضػػة ػػالتنقيط
حػػىت ٍ pH 8.2ب ٭تلػ نلػػبة الػػربكجم /اٟتػػاموُ .ب حالػػة ارتفػػاع هػػذ النلػػبة أك ٘تيػػز العصػػَت لػػوف
جذاب تقيم الشحنة لعر أعلى.
كاٞت ػ ػ كؿ  2-7٭ت ػ ػ د ج ػ ػػودة ٙت ػ ػػار الربتق ػ ػػاؿ غ ػ ػػرض التص ػ ػػنيع ُب الوالي ػ ػػات ا١تتح ػ ػ ة األمريكي ػ ػػة
وفلوري ان.

الجدول 2-7

كزف الشحنة

 33400كجم

كزف سيارة النقل

 9000كجم

كزف الربمار

24400

خصم إجبارم

400

الوزف الصاُب

24000

كزف العينة ا١تأخوذة للتحليل

 20كجم

كزف العصَت الناتج

 10.2كجم

الػتصاُب

51%

Yield

5

ا١تواد الصلبة الذائبة

10.9

درجة الربكجم الالزمة للتع يل

0.3

درجة الربكجم ا١تع لة

11.2

كزف ا١تواد الصلبة الذائبة لكل كجم عصَت

 0.112كجم

5

ركجم
ركجم

كعن ما يكوف سعر كل كيلو جراـ مواد صلبة ذائبة  3.3 $دكالر ،فإف ٙتن الشحنة =
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× 0.112 kg × 0.51 × 24000 kg
= 3.3 × 1371 = 4524 $
 2-6-7التذرٖج احلجىٜ

= 3.3$

Sizing

مػ ػ ػ ػػن الضػ ػ ػ ػػركرم إج ػ ػ ػ ػراء عمليػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػ ريج
اٟتجمػ ػ ػػى  Sizingلربمػ ػ ػػار الربتقػ ػ ػػاؿ حػ ػ ػػىت يػ ػ ػػتم
تش ػ ػػغيل أجه ػ ػػزة االس ػ ػػتخالص كف ػ ػػاءة عالي ػ ػػة
كأيض ػ ػ ػان لضػ ػ ػػماف جػ ػ ػػودة العصػ ػ ػػَت ا١تلػ ػ ػػتخلل
اإلض ػ ػػافة إٔب أهنػ ػ ػػا ٖت ػ ػ ػ د موضػ ػ ػػع العصػ ػ ػػارات
ُ Extractorsب خ ػ ػ ػػط التص ػ ػ ػػنيع .فالعص ػ ػ ػػارات
ا١توج ػػودة ُب اي ػػة ا٠ت ػػط تك ػػوف خاص ػػة عص ػػر
الشكل 13-7
الربم ػػار ص ػػغَتة اٟتج ػػم ينم ػػا العص ػػارات ُب هناي ػػة ا٠ت ػػط تق ػػوـ
عصر الربمار كبَتة اٟتجم .جودة العصَت ككميتػه و٤تلػو ة علػى أسػاس كزف الربمػارن تكػوف أفضػل ُب
حالػة الربمػػار الصػغَتة عػػن الكبػَتة ُب اٟتجػػم  ،كمػا أف نلػػبة ا١تػواد الصػػلبة الذائبػة ُب العصػػَت ترتفػػع ُب
الربمار الصغَتة اٟتجم.
٦تا يوضح أ٫تية ضبط العصارات لتالئم حجم الربمار  ،هذا اإلضافة إٔب أف كفاءة االسػتخالص
تزداد كلما كاف ق ر الربمرة يالئم أكواب العصارة  Extractor cupsا١تلتخ مة.
الت ريج ا١تيكانيكجل للربمار يلػمح ٔتػركر الربمػار علػى إسػ وانات دكارة  Rollersأك فتحػات تعتمػ
علػػى نصػػو ق ػػر الربمػػرة .حي ػ تلػػقط الربمػػار األقػػل حجم ػان ينمػػا الربمػػار الكبػػَتة اٟتجػػم تصػػل إٔب
أجهزة االستخالص ُب هناية اللَت.
كنظران لوجػود اختالفػات ُب حجػم الربمػار كُب ٝتػك القشػرة فػإف إجػراء ضػبط ثا ػ للعصػارات ال
يكوف عمليان حي ال ٯتكن التعامل مع هذ االختالفػات .غالبيػة كحػ ات االسػتخالص يػتم ضػب ها
عن  3وصة ألف  80%من ٙتار الربتقاؿ تكوف ذات أق ار ما ُت  2.875 – 0.5وصة كالشكل -7
 53يعرض ٪توذج نواقل ت ريج حجمجل تغذل ماكينات االستخالص َب مصنع لًتكيز ا١تواّب .
Extraction

العصػػَت هػػو ا١تنػػتج األكربػػر أ٫تيػػة مػػا ػػُت منتجػػات ا١ت ػواّب  ،فكميتػػه تصػػل إٔب نصػػو كتلػػة الربمػػرة
تقريب ػان .التكنولوجيػػا ا١تلػػتخ مة ُب اٟتصػػوؿ علػػى العصػػَت ٬ت ػ أف تكػػوف ذات كفػػاءة عاليػػة كأف تػػتم
ٖت يركؼ صحية .Sanitarg Conditions
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النلبة ألنظمػة اسػتخالص العصػَت فهنػاؾ أنظمػة أمريكيػة مربػل  Brown ، FMCكأنظمػة إي اليػة
مربػػل  Bertuzziك  Indelicatoكمػػا توج ػ نظػػم أخػػرل كلكنه ػػا ليل ػ ٢تػػا درج ػػة االنتشػػار الواس ػػعة.
تلػػتخ ـ أنظمػػة  FMCك ُ Brownب الربازيػػل كأمريكػػا كاس ػًتاليا كاليا ػػاف كإس ػرائيل كاليونػػاف كأسػػبانيا
ينما ُب إي اليا كمصر ك عو دكؿ البحر ا١تتوسط تلتخ ـ خ وط  Bertuzziك .Indelicato
كغالبان فإف الشركات ا١تصنعة ٠ت وط استخالص العصَت تلاهم ُب ٗت يط كتنفيذ ا١تصنع كما أف
دكرهػػا يتع ػ ل ذلػػك إٔب تق ػ مي ا١تشػػورة الفنيػػة ٟتػػل ا١تشػػاكل ال ػيت ق ػ تنشػػأ أثنػػاء التشػػغيل  ،كأيض ػان ُب
ت ػػوير منتجػػات ج ي ػ ة .كُب أحيػػاف كربػػَتة فػػإف كح ػ ات اسػػتخالص العصػػَت ترك ػ ا١تصػػانع نظػػاـ
اإل٬تار كالذم يعتم على حجم العصَت الناتج سنويا كعلى أساسه ٖتل القيمة اال٬تارية اللنوية ،
ك التإب فإف الشركة تكوف ملئولة عن صيانة كح ات االستخالص كعلى ت ويرها كٖت يربها.
عمليػة نقػػل الربمػػار إٔب كحػ ات االسػػتخالص ال ػ أف تػػتم لػػرعة تناسػ مق مػػة هػػذ الوحػ ات
س ػ ػواء ُب عمليػ ػػة االسػ ػػتخالص نفلػ ػػها كاسػ ػػتقباؿ العصػ ػػَت  ،أك الػ ػػتخلل مػ ػػن ٥تلفػ ػػات الربمػ ػػرة ع ػ ػ
االستخالص.
 1-7-7اصتدالـ العؾري بٍظاً بزأُ : Brown
Automatic
ش ػػركة ػ ػراكف ال كليػ ػػة  Brown Internationalكي لػ ػػق عليهػ ػػا أيضػ ػػا  AMCأك
 Machinary corporationتوجػ ُب كاليػػة كاليفورنيػػا  Winter-haven californiaكهػػجل تنػػتج 3أنػواع
مػػن ا١تاكينػػات ا٠تاصػػة اسػػتخالص العصػػَت .ا١توديػػل القػ مي ) (Mod. 400كهػػو يعمػػل أفقيػان كا١توديػػل
 Mod.700كهو يعمل رأسيان ٍب ا١توديل .Mod. 800
عصارات راكف ٯتكنها إنتاج عصَت رتقاؿ عإب اٞتودة كٔتع ؿ إنتاج عإب  ،كٯتكن أف تػزكد هػذ
العصػػارات ػػأجزاء تلػػمح عصػػر الربتقػػاؿ كاٞتري ػ فػػركت كالليمػػوف اٟتلػػو كالليمػػوف ا١تػػاّب كالتػػا٧ترين
ك أحجاـ متفاكتة تًتاكح ُت  2إٔب  6وصة .كهجل تقوـ عصر حوإب ٙ 750ترة  /دقيقة وتبعان للموديل
ا١تلتخ ـن كعادة ما ٭تتوم خط اإلنتػاج علػى  8إٔب  12عصػارة عضػها ٮتػتل عصػر أحجػاـ ٤تػ دة
ػبق  .Pre-sizedػػذلك فػػإف ا٠تػػط الواحػ ٯتكنػػه عصػػر
مػػن الربمػػار الػػيت تعرضػ لت ػ ريج حجمػػجل ملػ ن
 40-60جػػن مػواّب  /اللػػاعة .يوضػػح الشػػكل  54-7إسػػتخالص العصػػَت نظػػاـ ػراكف حيػ تػ خل
الربمػ ػػار إٔب العص ػ ػػارة عػ ػػن جري ػ ػػق كع ػ ػػاء قمعػ ػػجل الش ػ ػػكل  Hopperحي ػ ػ تلتق هػ ػػا زكج م ػ ػػن أك ػ ػواب
اإلسػػتخالص  2ك٘تلػػك ػػا ٘ ،تػػر األكػواب أكالن علػػى سػػكُت  3يق ػػع الربمػػرة إٔب نصػػفُت ٖتمػػالف إٔب
من قػػة اإلسػػتخالص  4فيخػػرج العصػػَت ريقػػة ٦تاثلػػة للعصػػر ا١تنػػزٕب حي ػ ٯتت ػ ذراع مشػػا ه للعصػػارة
ا١تنزليػػة كيضػػغط علػػى نصػػو الربتقالػػة كهػػو يتحػػرؾ حركػػة دكرانيػػة ُب نفػػجم الوق ػ فين ػ فع العصػػَت إٔب
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أسفل  9كيقوـ جارد  Kickerإزالة القشرة من الكوب  11كيصبح األخَت فارغان الستقباؿ ٙتػرة أخػرل
كهكذا تتكرر العملية .كق صمم عصارات راكف على أساس إستخالص العصَت كا٠تاليا العصَتية
ك عو ق ع من أغلفة الفصوص على أف ٗترج القشرة سليمة كف تق يع أك تلػو كلػذا فػإف العصػَت
ا١تلػػتخلل ػػذ ال ريقػػة ٭تتػػوم علػػى كميػػة أكػػرب مػػن ا٠تاليػػا العصػػَتية .كتركيػػز أقػػل مػػن الزيػػوت ا١تػػرة
كمكونات القشرة  ،كما أف العصػَت يكػوف خػإب ٘تامػان مػن األلبيػ ك كالفالفيػ ك كتتوقػو كميػة العصػَت
ا١تلػػتخلل كجودتػػه علػػى مقػ ار الضػػغط علػػى أكػواب اإلسػػتخالص ككػػذلك علػػى ضػػبط ا١تلػػافة ػػُت
الكػػوب كذراع العصػػر  .Reamerهػػذ ا١تيػػزة ٕتعػػل مػػن ا١تمكػػن الػػتحكم ُب هػػذ ا١تلػػافة تبع ػان للػػمك
القشػػرة ٦تػػا ٯتنػػع اإلسػػتخالص الزائ ػ  Over extractingللقشػػرة كجبقػػة األلبيػ ك خاصػػة إذا مػػا كان ػ
القشرة ٝتيكة كُب نفجم الوقػ اٟتصػوؿ علػى أكػرب قػ ر مػن العصػَت مػن الربمػار ذات القشػرة الرقيقػة.
العصَت ا١تلتخلل يتجه إٔب مصفى أكلية  Primary finisherمزكد فتحات كاسعة ُب حػ كد 0.188
–  0.125وصػػة لفصػػل العصػػَت عػػن ق ػػع الفصػػوص كال ػ  Ragsكالبػػذكر .عػ ذلػػك يػ خل العصػػَت إٔب
مصفى أخرل ذك فتحات دقيقة  0.02وصة لفصل العصَت عن الل .
ا١تخلفػػات النإتػػة عػػن القشػػرة كا١تصػػفى األكليػػة ت ػ خل ُب عمليػػة تصػػنيع ا١تخلفػػات أك إٔب كح ػ ة
Pulp
تصنيع علػو اٟتيػواف ينمػا اللػ ا١تفصػوؿ عػن ا١تصػفى األخػَتة يلػتخ ـ لعمػل مغلػوؿ اللػ
. wash
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الشكل 14-7
 2-7-7اصتدالـ عؾري الربتكاه بٕاصطٛ
ع غلل الربمار تتجه إٔب كح ات االستخالص ا١تبينة الشكل  55-7حيػ تػ خل الربمػرة إٔب
كح ات الػ  FMCمن خلو ا١تاكينة كتلقط ُب كوب دائرم مصنوع من الصػل كج رانػه علػى هيئػة
أصػا ع وشػكل Іرقػم 2ن كيوجػ أسػفل الكػػوب سػكُت ٍ 4ب يتحػرؾ الكػوب العلػوم  1إٔب أسػفل كهػػو
مشا ه للكوب اللفلجل ك٭تتوم أيضا على سكُت  3تربب الربمرة ُت الكػو ُت كتقػوـ اللػكُت اللػفلية
كالعلوية ق ع قرص دائرم من أعلى كمن أسفل الربمرة ق ر  2.5سم وشكل IIن.
يقػوـ الكػوب العلػوم الضػغط ا١تلػتمر كا١تتزايػ إلخػراج العصػَت .٭تتػوم العصػَت ا١تلػتخلل علػػى
عضػها ذك حجػػم دقيػػق كالػػبعو اآلخػر كبػػَت اٟتجػػم .ٯتػر العصػػَت إٔب ا١تصػػفى رقػػم 5
أجػزاء مػػن اللػ
وشػػكل IIIن حي ػ ينفصػػل العصػػَت ك عػػو مػػن الل ػ ال ػ قيق خػػارج ا١تصػػفى وق ػػر 1ملليمػػًتن ينمػػا
FMC
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٭تجػػز األج ػزاء الكبػػَتة كالبػػذكر كتعمػػل األس ػ وانة ال اخليػػة  6ا١توجػػودة داخػػل ا١تصػػفى  5علػػى ضػػغط
العصَت ُب إتا ا١تصفى إلسراع عملية التصفية .كٮترج العصَت من الفتحات  8أثناء الضغط ُب ايػة
االستخالص تتهتك ا٠تاليا الزيتية ا١توجودة ُب جبقة القالفي ك كٮترج الزي كعن جريػق رذاذ مػن ا١تػاء
و 100ملجل لًت  /كجم رتقاؿن ينفصل الزي كٮترج علػى هيئػة ملػتحل مػن فتحػة خلػو ا١تاكينػة ،
ع انتهاء االستخالص تق ع قايا القشرة إٔب ق ع صغَتة وشكل IVن كٗترج من فتحة خاصة 10
ُب قاع ة الكوب اللفلجل توج مصفى ذات فتحات كاسعة نلبيا وVن لعمل تصفية مب ئية.
العصَت ا١تلتخلل كالذم ٯتر من ا١تصفى واليت ٖتتوم علػى فتحػات ذات ق ػر  1ملليمػًتن يتجػه
إٔب التصفية النهائية واس ة  Finisherومزكد ربقوب  0.5 – 0.4ملليمًتن.
ذلك فإف الربمرة تنفصل إٔب أر ع أقلاـ ملتقلة عن عضها كهجل -:
 العصَت ك عو من الل ال قيق البذكر ك عو ا٠تاليا العصَتية اللليمة ٗترج من أسفل ا١تصفى 2 الزي ك عو أجزاء دقيقة من الفالفي ك ت رد من خلو ا١تاكينة أجزاء القشرة كتقذؼ ُب االٕتا األمامجل للماكينة.تتوقو كمية العصَت الناتج كجودته على ضبط كح ات االستخالص كيقوـ ذلك كل من ا١تصنع
كالشػػركة ا١تػػوردة لوح ػ ات االسػػتخالص .ككمػػا هػػو علػػى ٚتيػػع أجهػػزة االسػػتخالص فػػإف زيػػادة كميػػة
العص ػػَت الن ػػاتج خ ػػالؿ االس ػػتخالص ع ػػن ح ػ مع ػػُت تع ػػٍت ج ػػودة أق ػػل .ف ػػيمكن زي ػػادة كمي ػػة العص ػػَت
ا١تلػػتخلل اسػػتخ اـ اس ػ وانة  5ذات ثقػػوب أكػػرب أك اسػػتخ اـ ضػػغوط أعلػػى واس ػ ة األس ػ وانة
ا١توجودة داخل ا١تصفى.
وجه عاـ فإف كح ات الػ  FMCموديل  291وٖتتوم علػى  5رؤكس اسػتخالصن تع ػجل  5.3جػن
عصػَت  /سػػاعة كموديػل  391وٖتتػػوم  5كحػ ات اسػتخالص تع ػػجل  4.5جػػن عصػَت  /سػػاعة كموديػػل
 491و 3كح ات استخالصن تع جل  1.9جن عصَت  /ساعة.
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كالشكل  56-7يعرض كح ة استخالص من إنتاج شركة .Bertuzzi
Finishing

ي ل ػ ػ ػػق ا١تصػ ػ ػ ػ لح  Finishingعل ػ ػ ػػى عملي ػ ػ ػػة الفص ػ ػ ػػل
ال بيعية لل كغَت مػن األليػاؼ عػن العصػَتُ .ب عمليػات
تصػػنيع عصػػائر ا٠تضػػر كالفاكهػػة وجػػه عػػاـ ٕ ،تػػرل عمليػػة
التصفية استخ اـ ماكينات ا إمػا حلػزكت دكار أك ػ اؿ
دكار ٤ Rotating Screwor paddlesتاج ػ ػػة ٔتص ػ ػػفاة
أس وانية  Cylindrical Screenمرببتة مصنوعة من الصل
الغػ ػػَت قا ػ ػػل للص ػ ػ أ فالعصػ ػػَت الػ ػػذم ٯتػ ػػر خػ ػػالؿ فتح ػ ػات
ا١تص ػ ػ ػػفى األس ػ ػ ػ ػ وانية يتجم ػ ػ ػػع ُب كع ػ ػ ػػاء مربب ػ ػ ػ ػ أس ػ ػ ػػفل
األس وانة ينما األليػاؼ كا١تػواد الصػلبة ٗتػرج مػن فتحػة ُب
هنايػػة ال ػ  Finisherعي ػ ة عػػن فتحػػة خػػركج العصػػَت ا٠تػػاـ.
الشكل 16-7
ي لق على هذاف النوعػاف مػن ا١تصػاُب إمػا مصػفى حلػزكت
 Screw finisherأك مصفى الب اؿ .Paddle finisher
أجهزة الػ  finisherق ي لق عليها أيضان لف ُ Pulperب حالة إذا كاف ا١ترغوب هو اٟتصوؿ على
اللػ وكمػػا ُب حالػػة ا١تػػا٧تو كاٞتوافػػةن كفصػػلها عػػن البػػذكر كالقشػػور ،إال أف ُب صػػناعة عصػػَت ا١ت ػواّب
وجػػه عػػاـ كالربتقػػاؿ وجػػه خػػاص يكػػوف الغػػرض األساسػػجل هػػو خفػػو ٤تتػػول الل ػ  ،مػػا ع ػ ا مػػع
العصائر اليت ٖتضر كمية مرتفعة من األلياؼ تبعان لرغبة ا١تلتهلك.
العصػػَت ا١تػػنخفو ُب ٤تت ػوا م ػػن الل ػ تكػػوف لزكجتػػه منخفض ػػة كيع ػػجل خ ػواص حلػػية مش ػػا ة
للمشرك ات كهذا النوع يكوف سلوكه ُب ا١تبخرات  Exaporatorsوأثناء الًتكيزن أفضل ألف الل ٯتيل
إٔب إضفاء لزكجة عالية للعصَت على درجات الربكجم ا١ترتفعة.
اسػػتخ اـ ا١تصػػفى ٯتكػػن أف يقلػػل اللػ ُب عصػػَت الربتقػػاؿ مػػن  8%وحجم/حجػػمن ٔتتوسػػط مػػن
 10-14%كللحصوؿ على عصائر ا نلبة ل أقل من ذلك فال مػن اسػتعماؿ أجهػزة جػرد مركػزم
 Decanter or Centrifugesكالػذم مػن ناحيػة أخػرل يرفػع تكػاليو التصػنيع لػب اسػتخ اـ عمليػة
تصنيع إضافية كأيضان ا٩تفاض كمية العصَتُ .ب حالة ا٩تفاض مع ؿ سرياف العصَت ُب ا١تصفى.

251

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

إٔب حػ كبػػَت فػػإف ا١تصػػفى سػػوؼ يقػػوـ ػػأداء شػػغل عػػإب مؤديػان إٔب زيػػادة كميػػة اللػ ُب العصػػَت
الناتج  ،أيضان التكلَت ا١تيكانيكجل لل يعمل على زيادة تركيز البكتُت ُب العصَت ٦تا يؤدم إٔب زيػادة
لزكجة العصَت.
ُب فلوري ا فإف الواصفات القياسػية ١تركػز عصػَت الربتقػاؿ اجملمػ Frozen Concentrated Orange
 Juiceأك ما يرمز له الرمز ٖ FCOJت د كمية الل ُب العصَت ػ  12%كذلك ُب حالة عصَت الربتقاؿ
درجة " .Grade A "Aكما يلتخ ـ ا١تصفى لعمل اتزاف ما ُت جودة العصَت ككمية العصػَت Juice
 Yieldعن ػ ض ػػبط آالت العص ػػر س ػواء ك ػػاف عص ػػر ش ػ ي  Hard-Squeezeأك عص ػػر ض ػػعيو Soft-
.Squeeze
اإلضػافة إٔب لزكجػػة العصػػَت فػػإف ا١تصػػفى  Finisherيػؤثر علػػى خػواص اٞتػػودة األخػػرل ُب العصػػَت
مربػػل العكػػارة كاللػػوف كالنكهػػة كتركيػػز الفالفونػػات  Flavonoid Glycosidesكملػػتول الل ػ  .كهنػػاؾ
دالئػػل علػػى أف ملػػتويات الضػػغط ا١تختلفػػة ُب ا١تصػػفى ال تػػؤثر علػػى ملػػتول الزيػ العصػػَت كالػػذم
يرجع أساسان إٔب العصارات اليت تلتخ ـ ُب اإلستخالص.
كٯتكػػن قيػػاس أداء ا١تصػػفى اسػػتخ اـ أحػ جػػرؽ مراقبػػة اٞتػػودة Quality Control Procedures
ي لق عليه اختبار األلياؼ اللريع  .Quick Fibre Testهذا االختبار يلػتخ ـ لتقػ ير درجػة جفػاؼ
الل ا٠تارج من ا١تصفى.
كتعتم ال ريقة على خلط  200جراـ من الل مػع  200جػراـ مػاء ٍب يوضػع ا١تخلػوط ُب مصػفاة
هزازة ٢ Vibrating Screenتا فتحات ٗتتلو سعتها حلػ نظػاـ اإلسػتخالص ا١تلػتخ ـ ُب العصػَت
ففجل حالة  FMCيكوف سعة الربقػوب  40 meshكُب حالػة نظػاـ ػراكف  .20 meshكيقػاس حجػم ا١تػاء
ا٠تػػارج مػػن ا١تصػػفاة تتػػأثر فيػػه ال ػ  Quick Fibreػػأداء ا١تفػػى .كخػواص اللػ مػػن حيػ نػػوع الفاكهػػة
ا١تلتخ مة كدرجة نضجها.
ففػجل حالػة اسػتخ اـ تصػفية ضػعيفة  Soft- Squeezeتكػوف قػيم األليػاؼ اللػريعة Quick fibre
 testمػػا ػػُت  130 - 110للعصػػَت ا١تل ػػتخلل عصػػارات ػراكف ك  210 - 180للعصػػَت ا١تل ػػتخلل
عصػػارات  ، FMCينمػػا اسػػتخ اـ تصػػفية ش ػ ي ة  Hard- Squeezeتع ػػجل قػػيم مػػا ػػُت 90 - 70
للعصَت ا١تلتخلل عصارات راكف ك  150 - 130للعصَت ا١تلتخلل عصارات .FMC
كلتفلػػَت هػػذ القػػيم فمػػن ا١تن قػػجل أف الل ػ األكربػػر جفافػان سػػوؼ ٯتػػتل كميػػة مػػن ا١تػػاء ا١تضػػاؼ
ك التإب يع جل قيم ألياؼ سريعة منخفو كالعكجم فإف الل الرج سوؼ يع جل قيم ألياؼ سػريعة
عاليػة .ك النلػػبة للعالقػة مػػا ػُت كميػػة العصػَت كاألليػػاؼ اللػريعة فػػإف قيمهػا العاليػػة للػ الرجػ تعػػٍت
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احتػواء اللػ علػػى كميػػة مػػن العصػػَت القا ػػل لالسػػتخالص كتبع ػان لػػذلك يكػػوف كميػػة العصػػَت
 Yieldمنخفضػػة ينمػػا الل ػ اٞتػػاؼ يع ػػجل قػػيم  Quick fibreمنخفضػػة ٦تػػا يعػػٍت أف كميػػة العصػػَت
تكوف عالية.
Juice

 1-8-7العالق ٛوا بني وزكبات الفالفُٕ جمٗكٕصٗذ
ٔالتؾفٗٛ

Flavonoid Glycosides

Finishing

مركبات الفالفوف جليكوسي توج ُب القشرة كُب الل ك٢تػا عالقػة مػع كميػة العصػَت ا١تلػتخلل
 Juice Yieldكأداء ا١تصفى .ففجل عصَت اٞتري فركت يوج مرك النار٧تُت  Naringinكهو ا١تلئوؿ
عػػن ا١ت ػرارة ُب الربمػػار كالعصػػَت  ،كعن ػ إسػػتخ اـ تصػػفية ش ػ ي ة  Hard-Squeezeفػػإف تركيػػز النػػار٧تُت
يرتفع ُب العصَت كتصل كميته ُب هذ اٟتالة ما ُت  1000 - 700جزء/مليوف كالعصَت النػاتج تصػبح
نكهته ضعيفة نظران ١ترارة النار٧تُت العالية.
إمػػا إذا احتػػول العصػػَت علػػى أقػػل مػػن  300جزء/مليػػوف فػػإف ذلػػك ي ػ ؿ علػػى أف عمليػػة التصػػفية
كان ضعيفة  .Soft-Squeezeكأف كمية العصَت منخفضة .كهذا ين بق أيضػان علػى عصػَت الربتقػاؿ.
كالػػذم ٭تتػػوم علػػى مػػادة ا٢تلػػربدين  .Hesperidinكهػػجل مػػادة ع ٯتػػة ال عػػم كلكنهػػا ضػػعيفة الػػذك اف
كهجل لذلك من أهم ا١تواد ا١تلئولة عن إع اء ا١تظهر العكر ُب عصَت الربتقاؿ.
عنػ ما تكػوف قيمػة ا٢تلػربدين مػا ػُت  150 - 125جزء/مليػوف يػ ؿ ذلػك علػى أف جػودة العصػػَت
منخفضة كأنه ق أستخ ـ تصفية ش ي ة كلكن إذا كان قيمتها أقل من  75جزء/مليػوف يعػٍت ذلػك
أف التصفية كان ضعيفة ككمية العصَت منخفضة.
 2-8-7املؾف ٜاحلمشٌٔ٘ : Screw Finisher
إزالػة اٟتبيبػات

يلتخ ـ ا١تصفى اٟتلزكت ٠تفو ٤تتول الل ُب العصَت كأيضان عن فصل الزيػ
الكبَتة من ملتحل الزي قبل إجراء ال رد ا١تركزم.
يعمػل هػذا ا١تصػفى عػن جريػػق دكراف اٟتلػزكف الػذم يػ فع كيركػز اللػ ٖتػ ضػغط ُب إتػا فتحػػة
٥تركجيػة الشػكل فينفصػل العصػػَت مػن فتحػات ا١تصػفاة كمنهػػا إٔب كعػاء ٕتميػع  collection tankكمػػا
الشػػكل57-7كٯتكػػن تغيػػَت تصػػميم ا١تصػػفى اٟتلػػزكت كذلػػك تغيػػَت زكايػػا ريػػت اٟتلػػزكف أك ق رهػػا أك
شكلها  ،ككذلك ا١تلافة ما ُت اٟتلزكف ك ُت ا١تصفاة .إٔب جان ذلك فإنه نظػران ألف دكراف اٟتلػزكف
يػؤدم إٔب دفػػع اللػ كالعصػػَت إٔب هنايػػة ا١تصػػفاة فػإف تغيػػَت سػػرعة اٟتلػػزكف أك عػ د اللفػػات ُب ال قيقػػة
) (rpmيعترب عامل آخر يلاع على تقليػل ٤تتػول ا١تػاء ريقػة ميكانيكيػة ُب اللػ الػذم يتجمػع ُب
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هنايػػة ا١تصػػفى عنػ فتحػػة ا٠تػػركج .فاسػػتخ اـ ع ػ د لفػػات مػػنخفو سػػوؼ يقلػػل معػ ؿ خػػركج الل ػ
كيرفع كمية ا١تواد ا١تعلقة العصَت لكجل ٘تر من ا١تصفاة كيع جل التإب عصَت ذك لزكجة مرتفعة .
هذ ا١تتغَتات ٯتكن دراستها ؼ زيادة سعة ا١تصفى كرفع جودة العصَت الناتج.
اىَصفبح

الشكل 17-7
 3-8-7وؾف ٜالبذاه : Paddle Finisher
٭تتػػوم هػػذا النػػوع علػػى ػ االت ت ػ كر داخػػل مصػػفاة كمػػا الشػػكل  58-7كال يوج ػ ػػه فتحػػة
٥تركجية ُب هناية الػ  Finisherلتقليل سرعة خركج الل كلكن ا١تتغَتات اليت ٯتكن أف تتحكم ُب أداء
ا١تصفى هجل سرعة دكراف الب االت ) (rpmكزاكية الب اؿ كا١تلافة ما ُت الب االت كا١تصفاة .استخ اـ
) (rpmعالية سوؼ يعػٍت ذلػك قػوة دكراف مركػزم عػإب ك التػإب تػؤدم إٔب اٟتصػوؿ علػى كميػة عصػَت
العصَت كلكن الل ا١تتخلػو أكربػر جفافػان كالعكػجم عنػ ما تكػوف ال ػ rpm
أعلى كارتفاع ٤تتول الل
منخفضة ينتج عصَت أقل ه نلبة قليلة من الل كيكوف الل أقل جفافان.
عصػػَت الربتقػػاؿ النػػاتج مػػن كػػال ال ػريقتُت يتميػػز احتوائػػه علػػى م ػواد صػػلبة ذائبػػة ُب ح ػ كد -11
انًصفبح

انجذال
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 12%ك٤تتػػول مػػن الل ػ  20-25%و ػػاٟتجمن كيػػتم خفػػو ٤تتػػول الل ػ إٔب  10-12%كذلػػك خػػالؿ
مصاُب خاصة وكما سبق شرحهان ٍب يعامل العصَت ع ذلك حراريان و لػًتةن علػى درجػة 590ـ ١تػ ة
 15ثانيػة كيعبػأ ُب عبػوات كي لػق عليػه  Single strength juiceأك قػ ٯتػر إٔب كحػ ات الًتكيػز إلنتػاج
مركز رتقاؿ ذك درجة ركجم  5 65أك أكربر .كيلزـ ُب ح كد  12 - 10جن ٙتار لكل جن مركز رتقاؿ
 5 65ركجم.
ًب كضع مقاييجم ٤ت دة يتم على أساسها اٟتكم على جودة العصَت كاٞت كؿ  3-8يعرض القيم
القياسية احمل دة ٞتودة عصَت الربتقاؿ.

المك ـ ــون

الجدول 3-7

القيمــة

المك ـ ــون

القيمــة

الكربافة وعلى 5 21ـن

1.046

نلبة جلوكوز/فركتوز

0.92

ا١تواد الصلبة الذائبة و ركجمن

11.410

اللكركز وجراـ/لًتن

33

ا١تواد الصلبة وجراـ/لًتن

119.40

الرماد وجراـ/لًتن

4

9.5

وتاسيوـ ومليجراـ/لًتن ""K

1900

اٟتموضة كحمو سًتيك وجراـ/لًتن
ٛتو كربيتيك ومليجراـ/لًتن

-

صوديوـ ومليجراـ/لًتن ""Na

-

االيربانوؿ ومليجراـ/لًتن

-

ماغنليوـ ومليجراـ/لًتن ""Mg

100

األٛتاض ا١تت ايرة وكحمو خليكن

-

كالليوـ ومليجراـ/لًتن ""Ca

80

ٛتو الكتيك وجراـ/لًتن

-

كلوري ومليجراـ/لًتن ""Cl

-

ٛتو ماليك وجراـ/لًتن

1.7

نًتات ومليجراـ /لًتن ""No3

-

ٛتو سًتيك وجراـ/لًتن

9.4

كربيتات ومليجراـ/لًتن "" So4

-

أيزكسًتيك ومليجراـ/لًتن

90

فوسفات ومليجراـ /لًتن ""Po4

460

جرجريك وجراـ/لًتن

-

ٛتو اسكور يك ومليجراـ/لًتن

350

جلوكوز وجراـ/لًتن

28

هلربي ين ومليجراـ/لًتن

800

فركتوز وجراـ/لًتن

30

كتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػُت ذائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُب ا١تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء
ومليجراـ/لًتن

300
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إف مشرك ات ا١تواّب تع من ا١تشرك ات ا٢تامة ج ا َب هذ األياـ فا١تشػرك ات ا١تلػتخرجة عصػر
الفاكهػػة كالػػيت تعػ أحػ مشػػتقات ٙتػػار ا١تػواّب كهنػػاؾ عػػو ا١تشػػتقات الربانويػػة الػػيت ٢تػػا أ٫تيػػة ٔتكػػاف .
كاألنظمػػة ا١تلػػتخ مة َب اسػػتخراج العصػػَت كا١تشػػتقات األخػػرل تضػػع َب اعتبارهػػا أم أمػػور تزيػ رْتيػػة
هذ الصناعة أقل فق ٦تكن .
كقػ تعرضػ ا١تاكينػػات ا١تلػػتخ مة َب صػػناعة ا١تػواّب لت ػػوير ملػػتمر َب اللػػنوات القليلػػة األخػػَتة
مربػػل ا١تعػػامالت ا١تب ئيػػة كاالسػػتخراج كاالسػػتخالص كالًتكيػػز ا١تعت ػ ؿ كاسػػًتجاع األركمػػا كهكػػذا كيػػتم
التعامل مع هذ األقلاـ أعلى أنظمة التحكم ا١تعموؿ ا .علما أف ا٠ت وط ا١تتػوفرة َب هػذ األيػاـ
قادرة عادة على التعامل مع ٚتيع أنواع ا١تواّب مربل الربتقاؿ كاٞتريػ فػركت كاليوسػفى كا١تنػ رين .كيػتم
فصل عصَت ا١تواّب لربالثة أقلاـ كهم -:
 -5خ وط العصَت كالل .
 -2خ وط الًتكيز .
 -3نظاـ استخالص القشر كالبذر ك اقجل ا١تخلفات حي يتم إم اد ها ١ت حنة ا١تخلفات حي
تلتخ ـ كعلو للحيوانات .
كالشكل  59-7يبُت ٥ت ط توضيحجل ٠تط استخالص الزي كالعصَت من ٙتار الربتقاؿ لشركة
 FRATELLI INDELICATOسعته  6-8جن رتقاؿ .
حيث أن -:

حوض غليل ا١تنتج
ماكينة فرش
سَت فرز
سَت صاع
ماكينة استخالص الزي
مصفاة ٔترحلُت
ماكينة استخالص العصَت
ماكينة تصفية ملتمرة
ماكينة كبجم متع د
ماكينة تصفية ملتمرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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رٯتة ناقلة
رٯتة ناقلة
رٯتة ناقلة
رٯتة ناقلة
مضخة عصَت جاردة مركزية
مضخة عصَت جاردة مركزية
مضخة عصَت جاردة مركزية
مضخة عصَت جاردة مركزية
مضخة مكبلية
تانك موازنة سعته  300لًت
تانك موازنة سعته  100لًت
تانك تصفية العصَت
ماكينة فصل مركزم مرحلة كاح ة
ماكينة فصل مركزم ٔترحلتُت
لوحة التحكم
ناقل رٯتى
سَت صاع
دخوؿ ٙتار الربتقاؿ
خركج القشر
عصَت مب ئى
عصَت ثانول
خركج الفضالت من ا١ترحلة الربانية للمرشح
الربنائى ا١ترحلى 6

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
FRUIT INPUT
WASTE OUTLET
PRIMARY JUICE
SECONDARY JUICE
WASTE OULET FROM 2ND
STAGE OF EMULATION
FINISHER

نظرية عمل خط البرتقال سعة  6-8طن في الساعة من ثمار البرتقال -:

حي ت خل ٙتار الربتقاؿ أكال على حوض غليل الربمار ا١تب ئجلٙ 1تر ع ذلك ٘ترر الربمار على
سَت الفرز 3لفرز الربمار ا١تصا ة كاستبعادها ٍب ع ذلك تنقل الربمار عرب سَت صاع 4أب ماكينة
استخالص الزي  5حي يتم تعريو الربمار ألس ح خشنة لنزع ال بقة الزيتة من على الربمار ٍب دفع
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الزي مع ا١تاء إٔب فاصل زي ثنائجل ا١ترحلة يعمل نظاـ ال رد ا١تركزم  6كيلمح الفضالت ا٠تركج
عرب الربٯتة َ 26ب حُت يلمح للربمار العبور عرب ماكينة صنفرة 2لصنفرة أس ح الربمار كٕتهيزها
لعصرها ٍب نقلها واس ة سَت ناقل  27أب ماكينة استخالص العصَتٍ 7ب ٯترر العصَت ع ذلك
عرب ا١تضخة ال اردة ا١تركزية  15أب ماكينة ترشيح ملتمر  8كٮترج العصَت ا١تب ئجل من ا١تضخة
ال اردة ا١تركزية َ 16ب حُت ٘ترر الفضالت عرب الربٯتتُت  11,12كصوال أب ماكينة الكبجم ا١تتع دٍ 9ب
عرب ا١تضخة ال اردة ا١تركزية 17كصوال إٔب ماكينة الًتشيح 10فيخرج العصَت الربانوم من ا١تضخة
ا١تركزية  18كٗترج الفضالت عرب الربٯتتُت 13,14على مكاف ٕتميع الفضالت 18كٗترج الفضالت
عرب الربٯتتُت  13,14أب مكاف ٕتميع الفضالت.
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كالشكل  21-7يعرض ٤تتويات خط إنتاج عصَت كمركز ا١تواّب

حيث أن -:
الشكل أ يبُت مراحل استخالص عصَت الربتقاؿ أك الليموف أك اليوسفجل أك التفاح  ،كالشكل ب
يبُت مراحػل ٗتػزين عصػَت الربتقػاؿ أك الليمػوف أك اليوسػفجل أك التفػاح ككحػ ة الغلػيل الصػودا كا١تػاء ،
كالشػػكل ج يبػػُت كحػ ة ترشػػيح العصػػَت للحصػػوؿ علػػى عصػػَت رائػػق ككػػذلك كحػ ة الًتكيػػز كالتعبئػػة ُب
راميل.
حيث أن -:

سَت فرز
الفرش
مكبجم استخالص عصَت الليموف
ناقل
نظاـ ٕتميع الفضالت
ا١تصاُب
قلم التربي
مرشح فائق لًتكيق العصَت
قلم التلخُت
كح ة الًتكيز
٣تمع زي
تانك عصَت سعته  60لًت
تانك ٕتميع مصفى سعته مائة لًت
تانك حقن اإلنزٯتات
تانك سعته ٜتلوف ألو لًت
تانك سعته  250ألو لًت
تانك سعته  250ألو لًت
تانك صودا
تانك ماء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TK1
TK2
TK3
TK4
TK5
TK6
TK7
TK8
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تانك ركاس عصَت الليموف سعته ألو لًت.
تانك تق َت الزي
رميل ٕتميع الزي ا١تتكاثو
تانك ٕتميع مب ئى للعصَت الرائق
تانك ٕتميع العصَت الرائق سعته  25ألو لًت
تانك كح ة الًتكيز ا١تبخرات لتجميع العصَت الرائق سعته الفُت لًت
عمود تق َت لفصل األركما كالزيوت
مضخة
صماـ هوائى
صماـ إتا كاح
٥ترج تصريو
خركج العصَت من خط الليموف
خركج الركاس كالزيوت من ماكينة الًتشيح الفائق
دخوؿ العصَت الرائق مب ئيا أب مكاكينة الًتشيح الفائق
أب تانك الغليل الصودا

TK9
TK10
TK11
TK12
TK13
TK14
TK15
M
V
CV
D
X1
X2
X3
X4

نظرية العمل -:
ت خل ٙتار الليموف على سَت الفرز  1الستبعاد الربمار ا١تصا ة ٍب ع ٯتر إٔب ماكينة فرش
لتنظيو الربمار ٦تا علق ه من قازكرات ٍب ع ذلك على مكبجم م رقى 3يقوـ تفتي الربمار ٍب يتم
فصل العصَت كإمرارة ٔتع ؿ ت فق  3500لًت َب اللاعة أب التانك  TK1سعته  60لًت ك رٯتة لنقل
الفضالت أب صومعة ٕتميع الفضالت .5
أما عصَت الليموف فيتم ع ذلك يتم سح العصَت من التانك TK1واس ة ا١تضخة  M1ليمرر
على ا١تصفا ٍ 6ب ع ذلك يتم ٕتميع خرج ا١تصفا َب تانك سعته  100لًت ٍTK2ب ع ذلك يتم
نقل العصَت واس ة ا١تضخة  M2أب نظاـ ٗتزين العصَت حي يتم حقن انزٯتات من التانك TK3
واس ة مضخة اٟتقن  CV1لتكلَت ا١تواد البكتينية العصَت ٍب يتم ٗتزينه َب التانك TK4سعته 50
ألو لًت أك التانك TK5سعته  25ألو لًت كذلك من أجل االنتظار حىت ٭ت ث ترس للبكتُت
ا١تكلر خالؿ  24ساعة ع ها يتم تصريو الركاس كنقل العصَت عرب ا١تضخة  M3 , M4أب جهاز
2
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الًتكيق الفائق من ا١تخرج  X3كَب هذا الوق يتم نقل عصَت الليموف أب التانك الرباىن أل أف أح
التانكُت TK4,TK5يكوف َب عملية تركيق أك نقل ا١تنتج الرائق مب ئيا كاآلخر َب حالة استقباؿ لعصَت
غَت الرائق .
ككح ة الًتكيق الفائق و جهاز انعكاس أٝتوزل  ( ROيتكوف من قلم تلخُت 9كقلم تركيق
8كقلم تربي ْتي يتم امرار العصَت الرائق مب ئيا على قلم التلخُت9أكال ٍب قلم الًتكيق الفائق
ٍ8ب يتم ٕتميعه َب التانك ٍ TK12ب نقله أب التانك العصَت الرائق  TK13ك ع ذلك لًتكيز العصَت
يتم نقله أب تانك ا١تبخرات  TK14كسعته  2000لًت ٍب ع ذلك أب ا١تبخرات  10لًتكيز كصوال
أب ريكجم  45%ك ع خركجه من ا١تبخرات 10يتم ٕتميعه َب تانك ٕتميع قبل البلًتة ٍ TK15ب
ع ذلك ٯترر أب ماكينة البلًتة  11عرب ا١تضخة . M10
كاٞت ير الذكر أف الركاس كالزي ا١توجود َب العصَت كا٠تارجة من كح ة الًتكيق الفائق 8يتم
امرار على قلم التربي ٍ7ب اعادته مر أخرل أب تانك التجميع ٍ TK6ب تكرار دكرة الًتكيق مرة
أخرل علما أف ا١تقصود من عملية التربي هو منع تغيرب لوف العصَت .
َب حُت ٯترر الركاس كالزي واس ة ا١تضخة  M5أب التانك  TK9كالذل سعته 25الو لًت
ٍب ٯترر الركاس كالزيوت عرب ا١تضخة  M7أب عمود تق َت  TK15كالذل يبخر هذا احمللوؿ العكر
فيتبخر الزيوت كاالركما ٍب يتم تكربيفها واس ة مكربو كٕتميع الزيوت كاالركما َب الربميل . TK11
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٭تتل عصَت ا١تواّب مكانة خاصة ُت العصائر من أجل ذلك ستلقجل الضوء على ا١تت لبات ا٢تامة
الىت ٬ت أخذها ُب االعتبار أثناء عمليات تركيز الربتقاؿ حي يًتاكح تركيز عصَت ال بيعجل ما ُت
 10-11% brixكيتم استخالص العصَت من الربمار واس ة مكا جم ٍب تصفية العصَت الناتج من
البذكر كاأللياؼ ٍ ،ب دفع العصَت إٔب كح ة الًتكيز حي يتم التخلل من نلبة كبَتة من ا١تاء
ا١توجود ُب العصَت ال ازج استخ اـ اٟترارة كالتفريغ عن جريق التبخَت ُب حيز مفرغ من ا٢تواء  ،كقبل
عملية الًتكيز الفعلية يتم تلخُت مب ئجل للعصَت ل رجة حرارة درجة تصل إٔب  90 OCدرجة مئوية
لترببيط اإلنزٯتات البكتينية كيتم ذلك ُب فًتة زمنية قصَتة أقل من دقيقة كاح ة حىت ال تتغَت
مواصفات ا١تنتج ككذا للمحافظة على لوف العصَت كف تغيَت  ،ك٬ت إختيار درجة اٟترارة ا١تناسبة
لترببيط االنزٯتات  ،ككذا احملافظة على توزيع ا١تنتج على كل مواسَت كح ة التبخَت جواؿ كق التشغيل
١تنع ترسي للهلبَتي ين على اٞت راف ال اخلية ١تواسَت التبخَت كمن ٍب ال ٨تتاج إليقاؼ التبخَت
لتنظيو ا١تواسَت لن للهلبَتي ين  ،ك ع تلخُت العصَت كتبخَت كصوال إٔب تركيز 62 – 63% brix
ُب ٤ت ات التبخَت ا١تتع دة ا١تراحل ذات الفيلم اللاقط ٯترر ا١تنتج على مبخر كمضجل flash cooler
للتربي كيتم سح األٓترة ا١تتصاع ة من ا١تركز فيزداد الًتكيز إٔب  65% brixكيتم تقليل درجة حرارة
ا١تنتج ُب ا١تربد الومضجل من  70-75 OCلتصبح  ، 40-45 OCكعادة ٭ت ث فق اف لألركما وللركائح
كالنكهات ال بيعية ن للربتقاؿ مع ا١تاء كهذا يتلو جعم ا١تركز ٢ ،تذا ٬ت إضافة هذ النكهات
كالركائح أب ا١تركز عن ٗتفيفه كذلك إلسًتجاع األركما ا١تفقودة أثناء عمليات الًتكيز .
 1-11-7اصتدذاً املبدزات الذفعٗٔ ٛوبدزات لٕفا ف ٜتزكٗش عؾز الربتكاه
الشكل  25-7يببُت ٥ت ط كح ة تركيز عصَت رتقاؿ مزكدة ربالثة مبخرات دفعية كمبخر لوفا
ومبخر لوفا يعمل ٔتب أ الفيلم اللاقط مع عنصر يقشط ا١تركز من على الل ح ال اخلى للمبخر
كي كر ٔتحرؾ أعلى ا١تبخر ن تلتخ ـ مرحلتُت فقط مع مبخر لوفا لًتكيز الربتقاؿ أب . 65% brix
حيث أن -:

مبخر ا١ترحلة األكٔب
مبخر ا١ترحلة الربانية
مبخر ا١ترحلة الربالربة
مبخر لوفا يعمل ٔتب أ الفيلم اللاقط مع عنصر يقشط ا١تركز من على الل ح
ال اخلى للمبخر كي كر ٔتحرؾ أعلى ا١تبخر
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غرفة فصل ا١تنتج عن ٓتار ا١تاء للمرحلة األكٔب
غرفة فصل ا١تنتج عن ٓتار ا١تاء للمرحلة الربانية
غرفة فصل ا١تنتج عن ٓتار ا١تاء للمرحلة الربالربة
مضخة ت كير ا١تنتج َب ا١ترحلة األكٔب
مضخة ت كير ا١تنتج َب ا١ترحلة الربانية
مضخة ت كير ا١تنتج َب ا١ترحلة الربالربة
مضخة ضا ا١تنتج من تانك العصَت أب مبخر ا١ترحلة الربالربة
مضخة ضا ا١تنتج ا٠تارج من مبخر ا١ترحلة الربانية أب تانك ا١تركز v1
مضخة ا١تركز من تانك ا١تركز أب مبخر لوفا
مضخة ضا ا١تركز ا٠تارج من مبخر لوفا أب أب ماكينة التعقيم كالتعبئة
مضخة البخار ا١تتكاثو َب ا١تكربو bc4
مضخة البخار ا١تتكاثو َب ا١تكربو c1
مضخة ضا ا١تاء من حوض ا١تاء الرئيلى  water wellأب ا١تكربو c1
مضخة فاكيوـ
مضخة فاكيوـ
مضخة البخار ا١تتكاثو
مكربو األٓترة ا١تتصاع ة من ا١تبخرات الربالثة E1,E2,E3
مكربو األٓترة ا١تتصاع ة من مبخر لوفاE4
رج تربي
حوض ا١تاء الرئيلى
تانك العصَت ال ازج
التانك األكؿ

CH1
CH2
CH3
PUMP1
PUMP2
PUMP3
PUMP4
PUMP5
PUMP6
PUMP7
PUMP8
PUMP9
PUMP10
PUMP11
PUMP12
PUMP13
COND2
COND1
COOLING
TOWER
POOL
FRESH JUICE
TANK1
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ز١ي ػـٛدخ
اٌجزرمبي

0.5 bar g
110c EV3
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PUMP4

PUMP1

62c
CH2
220mbar

PUMP2

ز اٌجزرمبي١ػـ

108ton/day
11 brix

PUMP5

CH3
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61.5 ton/day
19.3 brix

PUMP3

40c
CH1
75mbar

PUMP6

TANK1

P8

COND2

PUMP11

2.56ton/h
19.3brix

1barg
120c

PUMP7

36c
60mbar

EV4

ط ِزوش اٌجزرمبيٚخز

18.25ton/day
65 brix

POOL

PUMP9

PUMP12

COND1

PUMP10

cooling tower

Page Up, Page Down
Ctrl+ End

خة

Page Up, Page Down
Ctrl+ End

خة

كالشكل  22-7يببُت ٥ت ط كح ة تركيز ربالثة مبخرات دفعية وكمبخر لوفا مبخر لوفا يعمل ٔتب أ
الفيلم اللاقط مع عنصر يقشط ا١تركز من على الل ح ال اخلى للمبخر كي كر ٔتحرؾ أعلى ا١تبخر ن
تلتخ ـ فقط مبخر لوقا َب تركيز الربتقاؿ أب . 65 brix

PUMP10

cooling tower

POOL

ِزوش اٌجزرمبي

9.6ton/day
65 brix

PUMP9

PUMP12

COND1

PUMP7

88c
650mbar

EV4

79ton/day
11 brix

1barg
120c

TANK1

PUMP6

PUMP8

COND2

PUMP11

PUMP3

الشكل 17-7
الشكل 22-7

79ton/day
11 brix

40c
CH3
75mbar

EV1

3.3ton/h
11 brix
ػـ١ز ثزرمبي

PUMP5

PUMP2

62c
CH2
220mbar

CH3

EV2

PUMP4

PUMP1

ػـ١ز ثزرمبي

EV3
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 2-11-7اصتدذاً وبدزات الفٗمي الضاقط ف ٜتزكٗش عؾز الربتكاه

الشكل  23-7يعرض كح ة تركيز مزكدة ٓتمجم مراحل مبخرات من نوع الفيلم اللاقط كمزكدة
وح ة استعادة أركما ككح ة تربي ا١تركز جاقتها اإلنتاجية  32جن َب اللاعة تلتخ ـ لًتكيز عصَت
الربتقاؿ من  9% TSإٔب > 65% TS
حيث أن -:

ا١ترحلة األكٔب للتبخَت
ا١ترحلة الربانية للتبخَت
ا١ترحلة الربالربة للتبخَت
ا١ترحلة الرا عة للتبخَت
ا١ترحلة ا٠تاملة للتبخَت
كح ة إعادة ضغط البخار حراريا
مكربو س حجل
عمود األركما
كح ة تش يو الغاز كتربي األركما
مربد كمضى
تانك إم اد
ملخن قبلجل
مربد األركما
دخوؿ العصَت
مركز العصَت
مركز األركما
مركز األركما
متكاثفات ٓتار ا١تنتج
متكاثفات البخار اٟتجل و ٓتار الغالية ن
البخار اٟتجل و ٓتار الغالية ن
ماء تربي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
B
C1
C2
D
E
KW
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كٯتكن تقليل ع د ا١تلخنات القبلية كا١تبخرات كذلك استخ اـ إعادة ضغط البخار حراريا
كمن ٍب يقل زمن قاء ا١تنتج داخل ا١تبخرات كيصبح كح ة التبخَت أ لط .
ك٭ت ث خفو ل رجة حرارة مركز الربتقاؿ ٔتجرد دخوله على ا١تكربو الو مضى كتنخفو درجة
حرارته إٔب  12-13Cكَب نفجم الوق يصل إٔب الًتكيز إٔب . 65% TS
كاٞت ير الذكر أنه ٭ت ث ٓتر للماء مع مركبات األركما للربتقاؿ كاليت تتلو نكهة ا١تركز من أجل
هذا ال من استعادة هذ النكهات من ٓتار ا١تنتج كإعادة إضافتها فيما ع إٔب ا١تركز .
كيفضل استخ اـ عمود تكرير ككح ة غلل األركما كاليت تعمل عن درجة حرارة قريبة إٔب نق ة
النشاط كاألزيز  ZING POINTكتلتخ ـ من اجل هذا الغرض .
كالشكل  24-7يعرض كح ة تبخَت س اسية تعمل كمبخر قبلجل مزكدة وح ة إعادة األركما
كتبلغ جاقة التبخَت 24350kg/h
حيث أن -:

مبادالت حرارية من نوع الفيلم اللاقط
مكربو
ملخنات قبلية
تانكات اإلم اد ا١تنتج
كح ة استعادة األركما
كح ة غليل األركما كتربي ها
إم اد العصَت غَت الرائق كا١تعتم
٥ترج العصَت ا١تعتم لعمل معاٞتات كس ية
األركما
متكاثو ٓتار الغالية
متكاثو ٓتار ا١تنتج
ٓتار غالية
فاكيوـ
ماء مربلج
ماء تربي

1-6
7
8-13
14
15
16
A
B
C
C1
C2
D
F
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KW
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إٔب جان التلوث ا١تيكرك يوٞتى كالكيماكم كال بيعجل الذم ق ٭ت ث لعصائر ا١تواّب من مصادر
٥تتلفة فإف هناؾ أيضا ما يعرؼ تلوث التصػنيع  processing contaminationكيرجػع ذلػك ٟتػ كث
أخ اء أثناء التصنيع .كعلى عكجم ا١تلوثات األخرل فإف التلوث نتيجة التصنيع ال يلب ضررا على
صحة ا١تلتهلك كلكن ٯتربل ضػررا الغػا علػى جػودة العصػَت ،كيػًتاكح هػذا الضػرر مػن الفقػ َب مظهػر
العص ػػَت إٔب حػ ػ كث تغػ ػَتات َب قػ ػواـ كنكه ػػة العص ػػَت .كحيػ ػ أف األخ ػػاء َب عملي ػػة التص ػػنيع ه ػػجل
ا١تل ػػئوؿ ا١تباش ػػر ع ػػن يه ػػور ه ػػذ العي ػػوب ل ػػذلك فإن ػػه ٯتك ػػن تالفيه ػػا إتب ػػاع الوس ػػائل الص ػػحيحة َب
التصنيع ،اإلضافة إٔب أنػه عنػ كجػود رنػامج مراقبػة جػودة كػوء فإنػه ٯتكػن منػع يهػور هػذ ا١تشػاكل
إٔب ح كبَت .فيما يلجل كصو لبعو هذ ا١تشاكل:
 1-12-7اهلضربٖذَٖ

Hesperidin

يتواج ا٢تلػربي ين َب القشػرة صػفة أساسػية كَب أغشػية الفصػوص  membranesكهػو غػَت ذائػ
ُب احملاليل ا١تائية ا١تتعادلة كضعيو الذك اف َب احملاليل اٟتامضية مربل العصَت .أثناء استخالص العصَت
مػػن الربمػػرة يػػتالمجم ا٢تل ػربي ين مػػع ٛتوضػػة العصػػَت كيب ػ أ َب تكػػوين لػػورات  crystalsكتظهػػر ٖت ػ
ا١تيكركسػػكوب إ ريػػة الشػػكل كجويلػػة ينمػػا علػػى أسػ ح ماكينػػات االسػػتخالص فإهنػػا تظهػػر كفػػيلم أك
كبقع يضاء تلتمر َب التكػوين حػىت تلػقط علػى هيئػة قػع يضػاء  white flakesكٯتربػل ا٢تلػربي ين
 10-20%من مكونات العكارة َ cloudب عصَت الربتقاؿ .هذا الشكل البلػورل قػ يػؤدل إٔب انلػ اد
ا١تصاُب ٦ finisher screenتا يلب ا٩تفاض كمية العصَت كأيضا فإف ارتفاع تركيز العصر أثناء التبخَت
 evaporationيلػػاع علػػى ح ػ كث لػػورة للهل ػربي ين كإنتػػاج فشػػور يضػػاء ٯتكػػن رؤيتهػػا َب العصػػَت
ا١تركز كالعصَت ا١تلًتجع  .reconstituted juiceوجه عاـ فإف تركيز ا٢تلربي ين َب ٙتار ا١تواّب ينخفو
تق ػ ـ النض ػػج كيرج ػػع ذل ػػك إٔب ٕتم ػػع كمي ػػات كب ػػَتة م ػػن الرجو ػػة َب الربم ػػرة َب ا١تراح ػػل ا١تت ػػأخرة م ػػن
النضػج ،كيػػؤدم ذلػػك إٔب ٗتفيػو تركيػػز ا٢تلػربي ين .ك ػالرغم مػػن ذلػػك فإنػه َب عػػو اٟتػػاالت يرتفػػع
تركيػز ا٢تلػربي ين كتظهػر القشػور البيضػاء َب العصػػَت تقػ ـ النضػج كتصػبح مشػكلة معقػ ة خاصػػة َب
األصػػناؼ ا١تتػػأخرة النضػػج  late seasonمربػػل عصػػَت صػػنو فالنشػػيا  .Valencia Juiceكيرجػػع ذلػػك
غالبػػا إٔب ا٩تفػػاض ملػػتول اٟتموضػػة َب الربمػػرة ٦تػػا يقلػػل مػػن ذك ػػاف ا٢تل ػربي ين إٔب جان ػ أف تتػػك
القشرة أكربر من الالزـ أثناء استخالص العصَت من الربمار ا١تتأخرة النضج ق تلػب زيػادة َب ٤تتػول
ا٢تلربي ين ُب العصَت الناتج .كق كضع هيئة  USDAمواصفة لع د قشور ا٢تلربي ين ا١تلموح ا
ُب مركػػز عصػػَت الربتقػػاؿ ،كمػػا كضػػع جريقػػة لتق ػ ير القشػػور تػػنل علػػى تػػرؾ  710ملػػجل ليػػًت عصػػَت
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ملًتجع و °11.8ػركجمن ُب كػأس زجػاججل سػعة 1000ملػجل ليػًت كق ػر قاع تػه  4وصػة ١تػ ة  5دقػائق.
كعن ػ النظػػر مػػن أسػػفل القػػاع اسػػتخ اـ ضػػوء مناس ػ  flash lightٯتكػػن مشػػاه ة كع ػ القشػػور.
ك الرغم من ع ـ الق رة على منع تكوف ا٢تلربي ين فإف استخ اـ صودا كاكيػة  caustic sodaسػاخنة
َب عمليات التنظيو سوؼ ٖتاف على ا١تصػاَب ك ػاقى أجهػزة التصػنيع خاليػة مػن قشػور ا٢تلػربي ين.
كمن ا١تالح أف تصنيع الربمار ا١تتأخرة َب النضج ٭تتاج إٔب عناية أكربر من استخ اـ الصػودا الكاكيػة
َب عملية الغليل.
 2-12-7البك

الضٕداBlack Flakes ٞ

عادتا ما يصاح استخ اـ اٟترارة َب التصنيع َب عمليىت البلًتة كالًتكيػز ٥تػاجر حػ كث إحػًتاؽ
 overheating or scorchingللعصَت الناتج .فإذا ما توقو سرياف العصَت َب كح ات التلػخُت لفػًتة
ما فإف ا١تعاملة اٟترارية تزداد كتؤدل إٔب احًتاؽ ا١تنتج  product burnكتزداد هذ ا١تشكلة خاصة عن
إسػػتخ اـ كحػ ات التبػػادؿ اٟتػرارم مػػن نػػوع َ plate heat exchangerب الًتكيػػز كالبلػػًتة ألهنػػا تتميػػز
وجود فتحات صغَتة  small orificesاليت يلهل انل ادها .الغرض األساسجل مػن عمليػات التصػفية
 finishing operationsهػػو إزالػػة الل ػ حػػىت ال تػػؤدل إٔب انل ػ اد الفتحػػات كا١تم ػرات َب كح ػ ات
الًتكيز .من ناحية أخرل فإنه ٔتجرد احتجػاز لػورات ا٢تلػربي ين ك ايػة احًتاقهػا فػإف حبيبػات أخػرل
تلتصق ا كيزداد ملاحة االحػًتاؽ حػىت يتوقػو اللػرياف الكامػل .كَب اٟتػاالت القصػول قػ ٭تػ ث
تصل لللكريات كهنا ال من إيقاؼ ا١تبخر ٘ evaporatorتاما كتنظيفه .ال ليل األكؿ علػى يهػور
هذ ا١تشكلة هو يهور قشور سوداء َب ا١تركز الناتج.عن ح كث ذلك فيجػ أف يوقػو ا١تبخػر عػن
العمل خاصة احملتوم على  plate heat exchangerكتفكيك أجزائه مباشرةُ .ب مبخرات اؿ TASTE
(Thermally Accelerated Short Time Evaporatorsن عنػ يهػور عػ د قليػل مػن القشػور اللػوداء
٬ت ػ تنظيفػػه َب اٟتػػاؿ .كعػػادة مػػا يالح ػ كجػػود ع ػ د ٤ت ػ كد مػػن القشػػور اللػػوداء ال قيقػػة َب مركػػز
الربتقػػاؿ النػػاتج مػػن مبخػرات  .TASTEكَب حالػػة إضػػافة األكيػػاس العصػػَتية  juice sacsإٔب العصػػَت
فال أف تتم اإلضافة ع ا١تعاملة اٟترارية .كعادة ما يعزل تكوف القشور اللوداء إٔب كجود تتك َب
ثقوب اؿ  finisherأك إٔب زيادة تكوف ا٢تلربي ين نتيجة ع ـ التنظيػو ا١تلػتمر .كحيػ أف القشػور
اللوداء ٯتكن مالحظتها لهولة َب عصائر ا١تواّب ذات اللوف الفاتح فإنه يكوف من اللهل الكشػو
عنهػػا ػػل كرٔتػػا إزالتهػػا اسػػتخ اـ مغػػارؼ خاصػػة ػذلك وsanitary ladleن ،كإذا كػػاف التلػػوث شػ ي
ٯتكن التغل جزئيا على ا١تشكلة ٓتلط العصَت مػع أخػر غػَت ملػوث .كمػن اٞتػ ير الػذكر أنػه ٓتػالؼ
ما هو متبع مع قشور ا٢تلربي ين فإف ا١تواصفات تت ل ع ـ كجود قشور سوداء م لقا َب العصَت.

273

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

 3-12-7أكضذٚ

العؾري Juice Oxidation

ٖتتػ ػ ػػول األغذي ػ ػ ػة علػ ػ ػػى مركب ػ ػ ػػات ذات قا لي ػ ػ ػػة عاليػ ػ ػػة لألكل ػ ػ ػ ة مربػ ػ ػػل الكر وهي ػ ػ ػ رات كٛت ػ ػ ػػو
األسػػكور يك ،كٯتكػػن ح ػ كث األكل ػ ة ػذة ج ػرؽ كلكػػن أسػػرعها ح ػ كثا هػػجل األكل ػ ة احملفػػزة أك
ا١تنش ػ ة  .catalyzed oxidationففػػى عصػػَت ا١ت ػواّب تػػؤدل األكل ػ ة إٔب تكػػوف أل ػواف كركائػػح غػػَت
مرغو ة كغالبا ما تتكوف الرائحة غَت ا١ترغو ة قبل يهور التغَت َب اللوف .يرجع ح كث أكل ة الرائحة
إٔب ثالث ٤تفزات رئيلية هى:
 -5اإلنزٯتات ا١توجودة جبيعيا َب األغذية واحملفزات ال بيعية  natur`s catalystsن كهػى تلػب
تغ ػَتات كيماكيػػة َب ٚتيػػع الكائنػػات اٟتيػػة .كتقػػوـ اٟت ػرارة ا١تلػػتخ مة َب التصػػنيع ترببػػيط نشػػاط تلػػك
اإلنزٯتات ٦تا ٬تعلها غَت قادرة على إح اث تغَتات َب العصَت.
 -2األٛتػاض العضػوية العصػَت تعتػػرب أيضػا مػن احملفػزات ،كٯتكنهػػا ا١تلػاع ة َب ٖت ػم سالسػػل
الكر وهي رات من خالؿ التحلل اٟتامضى. acid hydrolysis
 -3األمين ػػات كه ػػجل تعت ػػرب األكرب ػػر أ٫تي ػػة َب إح ػ اث أكل ػ ة للكر وهي ػ رات كتك ػػوين مركب ػػات
رائحػػة غػػَت مرغو ػػة تعػػرؼ الرائحػػة ا١ت بوخػػة  ، cooked off flavorكتتبػػع ميكانيكيػػة ٖتفيػػز ه ػذ
األكلػ ة تلػك ا٠تاصػػة ػالتحفيز اٟتامضػػى  acid catalysisكلكنهػا ٖتػ ث ٖتػ يػػركؼ معت لػة مػػن
اٟترارة كاٟتموضة عن التحفيز اٟتامضى .من ناحية أخرل فإف أكل ة ٛتػو األسػكور يك تعتػرب مػن
العوامل ا٢تامة َب تكوين رائحة غَت مرغو ة َب عصَت الفاكهة.
ٖتتػػول عصػػائر ا١ت ػواّب علػػى كميػػات كبػػَتة مػػن األٛتػػاض األمينيػػة أكربػػر مػػن تلػػك ا١توجػػودة َب
عصػػائر فاكهػػه أخػػرل و 828مليج ػراـ/لًتن مربػػل العن ػ و345مليج ػراـ/لًتن أك التفػػاح و 8مليج ػراـ/لًتن
كهذا ٬تعل عصائر ا١تػواّب أكربػر قا ليػة لألكلػ ة عػن غػَت مػن العصػائر األخػرل .كيعتػرب العػآب مػيالرد
 Louis-Camille Millardهػػو أكؿ مػػن درس التفاعػػل ػػُت األٛتػػاض األمينيػػة كاللػػكريات .كتشػػمل
تفػػاعالت مػػيالرد علػػى تفاعػػل مػػا ػػُت ٣تموعػػة األل هي ػ َب اللػػكر مػػع ٣تموعػػة األمػػُت َب اٟتػػامو
األميٌت جبقا للمعاجلة اآلتية:
+ R -NH2 → R`-CH=N-R
Amino Acid
Schiff`s base

R -CHO
Sugar

كٖت ػ ث ع ػ ذلػػك ع ػ ة تفػػاعالت لقاع ػ ة شػػيو  Schiff`s baseتشػػمل تفػػاعالت تكربيػػو
 Condensation reactionsكتفػػاعالت ٖت ػػيم سػػًتكر  .Strecker degradationكقػ أمكػػن فصػػل
أكربر من 20مرك نإتة عن هذ التفاعالت حىت األف ،كلكن  6مركبات فقط أمكن التأك من أهنا
تؤثر تأثَتا مباشر َب جودة العصَت ا١تعامل حراريا كهى:
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 مركػ  : Ethyl -2- Formylpyrole -1ينػتج هػذا ا١تركػ مػن تفاعػل سػكر س اسػجل مػع
حػػامو أميػػٌت متبوعػػا تفػػاعالت سػػًتكز  .Strecker degradationأقػػل تركيػػز مػػن ه ػذا ا١ترك ػ عن ػ
ٯتكن ٘تييز جعمه أك مػا يعػرؼ ب Taste Thresholdهػو 2جزء/مليػوف وعصػَت الربتقػاؿ اجملفػو يوجػ
ه ½ جزء/مليوفن كال توج نتائج عن كجود هذا ا١تركػ َب عصػائر فاكهػه أخػرل .تواجػ تركيػزات
عالية من هذا ا١ترك يكل العصَت ا١تلخن رائحة غَت مرغو ػة تشػبه رائحػة الصػنو ر القػ مي piney
 stale odorكيعترب هذا ا١ترك هو الوحي من ُت الل مركبات الذم ٭تتول على نًتكجُت اٟتامو
األميٌت َب تركيبه كهذا يوضح دكر األٛتاض األمينية َب عملية األكل ة.
 مركػ ػ ػ ػ Hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one (cyclotene-2ن يعت ػ ػ ػػرب مركػ ػ ػ ػ
اللػػيكلوتُت  cycloteneمػػن أكربػػر ا١تركبػػات ملػػا٫تة َب الرائحػػة الغػػَت مرغو ػػة َب عصػػائر ا١تػواّب كذلػػك
ال٩تفاض قيمة اؿ  Thresholdله و5جزء/مليوفن كيعتق أف هذا ا١تركػ ينػتج مػن التكلػَت اٟتامضػى
ٟ acid degradationتمػػو األسػػكور يك كذلػػك لتشػػا ه الًتكي ػ الكيمػػاكل .الًتكي ػزات العاليػػة منػػه
تكل العصَت رائحة الكراميل . caramel- like odor
 مركػ -5ميربايػل فَتفيػػوراؿ ) 5-methyl-2-furaldehyde (5-methyl furfuralيتكػوف هػذا
ا١ترك من تفاعل حامو أميٌت مع سكر اٞتلوكوز أك الفركتوز كهو يذكب َب ا١تاء كش ي الذك اف َب
الكحػ ػػوؿ كاالثػ ػػَت كٯتكػ ػػن التعػ ػػرؼ علػ ػػى كجػ ػػود عن ػ ػ تركيػ ػػز 10جزء/مليػ ػػوف ،كعن ػ ػ إضػ ػػافة ٣تموعػ ػػة
هي رككلػػيل إٕب ٣تموعػػة ا١تيربايػػل ين ػػتج مرك ػ  5 -hydroxymethyl-2-furaldehydeال ػذل يرمػػز ل ػػه
الرمز  HMFكهو يتميز بَ Taste Thresholdب عصَت الربتقاؿ ا١تعل عن 200جزء/مليوف .عصَت
اٞتري فركت ا١تخزف على °50ـ ١ت ة  12أسبوع ٭تتول على تركيز أعلى من اؿ ، Taste Threshold
كال يتواج ػ مرك ػ َ HMFب عص ػػَت الربتقػػاؿ ال ػػازج كل ػذلك يؤخ ػذ كجػػود َب العص ػػَت ك ػ ليل عل ػػى
أكل ة العصَت نتيجة تعرضه ل رجات حرارة عالية أثناء التصنيع.
 مركػ فيورانيػوؿ ) 2,5-Dimethyl-hydroxy-3(2H)-furanone (Furaneolينػػتج أيضػا مػػن
تفاعػػل اللػػكريات الل اسػػية مػػع األٛتػػاض األمينيػػة كلػػه  Taste Thresholdعن ػ  0.05جزء/مليػػوف
كيع ى العصَت رائحة شبيهه رائحة األناناس عن الًتكيزات العالية.
 مرك  2-methoxy-4-ethenylphenolكيعرؼ أيضػا اسػم  4-vinyl guaiacolكهػو كاحػ
من اثناف من ا١تركبات تنشأ مػن أكلػ ة عصػَت ا١تػواّب كتلػب تغػَتات ملحويػة َب جودتػه كلكنهػا ال
تن ػػتج م ػػن تف ػػاعالت الل ػػكر كاٟت ػػامو األمي ػػٌت أك ح ػػامو األس ػػكور يك كلكنه ػػا تتك ػػوف م ػػن ٛت ػػو
الفَتكلي ػػك  Ferulic Acidكالػ ػذل يتواجػ ػ ًتكيػ ػزات منخفض ػػة َب معظ ػػم النبات ػػات .يوجػ ػ ٛت ػػو
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الفَتكليك َب عصَت الربتقػاؿ عنػ ملػتويات تصػل إٔب0.18جزء/مليػوف كالػيت تػزداد إٔب ، 3جزء/مليػوف
عػ البلػػًتة .كعنػ تعرضػه إٔب ا٢تػواء فػػإف مركػ  vinyl guaiacol-4يتحػوؿ إٔب فػػانيلُت اؿ Taste
 Thresholdلػػه  0.5جزء/مليػػوف ينمػػا َب عصػػَت الربتقػػاؿ ا١تعل ػ يصػػل إٔب  1جزء/مليػػوف .الًتكي ػزات
العالية من هذا ا١ترك تكل العصَت رائحة ٥تزنة أك عفنة.
 مركػ ألفػا تَت نيػوؿ  α-Terpeneolكهػو مػن أحػ مشػتقات الليمػونُت  d-limoneneكالػذل
يعترب ا١تكوف األساسى َب زي ا١تواّبَ .ب احملاليل ا١تائية يكوف له رائحة ٚتيلة  lilac odorكذلك عنػ
الًتكيزات ا١تخففة .اؿ  Taste Thresholdله 2جزء/مليوف ينما َب عصػَت الربتقػاؿ ا١تعلػ فإنػه يوجػ
عن ػ تركي ػزات أعلػػى مػػن ذلػػك تصػػل إٔب  4جزء/مليػػوف أك أكربػػر حي ػ يكل ػ العصػػَت رائحػػة ق ٯتػػة
.stale, musty or piney odor
 4-12-7إٌشٖي البكتني إصتريٖش :
يؤدم نشاط إنزمي البكتُت إستَتيز ُب العصَت إٔب تكوين مناجق علػى سللػلة البكتػُت تكػوف فيهػا
٣تاميع الكر وكليل اللالبة الشحنة هجل اللائ ة .هذ اجملاميع اللالبة على سلللة البكتُت ترتبط مع
الكاتيونػات ثنائيػة التكػافؤ مربػل الكاللػيوـ )Ca++نُ .ب العصػَت ) (Singal-strength juiceيػؤدم
هػػذا التفاعػػل إٔب تكػػوين كتػػات الكاللػػيوـ كحػ كث تركيػػق ُب العصػػَت أك حػ كث فصػػل للعصػػَت إٔب
جبقة رائقة على اللػ ح كترسػ حبيبػات اللػ إٔب أسػفل .كتعتػرب عمليػة الًتكيػق  Clarificationمػن
أهم مشاكل اٞتودة اليت ٖت ث ُب عصائر ا١تواّب وجه عاـ.
ُب حالة مركزات عصائر الربتقاؿ  Orange Juice concentratesفإف هذا التفاعل يظهر على هيئة
تكوين چيل ُب ا١تركز يؤدم إٔب صعو ة كمشاكل الغة عن ٗتفيو ا١تركز إٔب عصَت.
Orange juice concentrate

أ استخ اـ مركز الربتقاؿ ُب عاـ 1945كمنذ ذلك اٟتُت أرتفع حجم إنتاجه لرعة كبَتة ْتيػ
أف كميت ػػه ارتفعػ ػ ع ػػن ػػاقجل منتج ػػات ا١تػ ػواّب األخ ػػرل ٣تتمع ػػة  ،كيعت ػػرب أك ػػرب من ػػتج غ ػػذائجل ٭تفػ ػ
التجمي ػ وجػػه عػػاـ .العصػػَت النػػاتج مػػن كح ػ ات االسػػتخالص يػػتم تركيػػز ُب مبخ ػرات تعمػػل ٖت ػ
تفريػػغ إمػػا إٔب  55ػػركجم ٍب يضػػاؼ إٔب ا١تركػػز عصػػَت رتقػػاؿ جػػازج فيػػنخفو الًتكيػػز إٔب  º 42ػػركجم
كي لق علػى هػذ العمليػة وCut- backن ٍب يعبػأ ا١تنػتج ُب عبػوات ذات أحجػاـ ٥تتلفػة ك٬تمػ لػرعة.
اسػػتخ اـ العصػػَت ال ػػازج ُب ال ػ Cut- backيعمػػل علػػى احتفػػاظ العصػػَت صػػفات اٞتػػودة مػػن حيػ
ال عم كالرائحة كاليت ق تكوف تأثرت لػب فقػ ا١تركبػات ا١تلػئولة عػن النكهػة اٞتذا ػة للعصػَت أثنػاء
الًتكيز .ك التإب فإف ا١تنتج من الػ  Cut-backيشا ه العصَت ال ازج .كالستخ اـ ا١تركز احملتول على 42
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 ºركجم فإنه ٮتفو ربالثة أحجاـ من ا١تاء قبل االستخ اـ أك ق يتم تركيز العصَت إٔب ملتويات أعلى
من ا١تواد الصلبة الذائبة تصل إٔب  65ػركجم أك أعلػى قلػيالن كهػذا هػو الشػائع حاليػان حيػ يػزداد سػعر
مركػػز الربتقػػاؿ ُب اللػػوؽ العػػا١تجل زيػػادة قيمػػة الػػربكجم وأك ا١تػواد الصػػلبة الذائبػػةن كعػػادة مػػا يػػتم تلػػويق
ا١تركػػز عػ تعبئتػػهُ .ب عبػوات 200كجػػم اسػػتخ اـ نظػػاـ التعبئػػة مػػن نػػوع ٍ Aseptic fillingب ٬تم ػ
كي لق عليه مركز عصَت رتقاؿ ٣تم  Frozen Orange Juice Concentrateكيرمز له الرمز .FOSC
ُب اية صناعة ا١تركزات ٓب تكن تلتخ ـ معاملة حرارية ع الًتكيز أك قبله كذلك لتفادم يهور
رائحة غَت مرغو ة  ،إال أنه كجػ عػ ذلػك أف هنػاؾ ٥تػاجرة خاصػة إذا مػا ارتفعػ درجػة اٟتػرارة عػن
ح معُت خالؿ توزيع كت اكؿ ا١تركز.
كق ٞتأت ا١تصانع إٔب إجراء عملية لًتة للعصَت قبل الًتكيز كذلك لترببيط إنػزمي البكتػُت إسػتَتيز
ا١تلئوؿ عن ح كث اٟتالة الچيلية ُب ا١تركز.
 1-14-7وػضٕه المب

Pulp wash

إلنتػػاج مغلػػوؿ الل ػ  Pulp washفػػإف ا٠تاليػػا العصػػَتية الػػيت ًب فصػػلها واس ػ ة ا١تصػػاُب تعامػػل
واس ة نظاـ غليل ذك مراحػل متعػ دة ٭تتػوم علػى مقلبػات دائريػة كمصػاُب خاصػة ك اسػتخ اـ تيػار
من ا١تاء فإنه ٯتكن استخالص حوإب  :90من مكونات العصَت ا١توجودة الل  ،هذ ا١تكونات هجل
اللكريات  ،األٛتاض  ،الكاركتينات كغَتها.
كيتميز مغلوؿ اللػ النػاتج احتوائػه علػى مػواد صػلبة ذائبػة تصػل إٔب  º 5 - 4ػركجم كهػو ٭تتػوم
أيضػا علػػى حبيبػات العكػػارة الػيت ٯتكػػن فصػػلها إذا دعػ اٟتاجػػة إٔب ذلػك .كمػػا ٯتكػن تركيػػز مغلػػوؿ
الل  Pulp washإٔب  º 60ركجم  ،كق يتم تلويقه كما هو أك يضاؼ إٔب عصَت الربتقاؿ قبل عملية
الًتكيز  ،كعن إضافته للعصَت فإنه ٭تلن من خواصه  ،خاصة ياهرة ثبات العكارة.
 2-14-7وّزٔظ الربتكاه
يل ػتخ ـ هػػذا ا١تنػػتج كمنػػتج كس ػ جل ُب صػػناعة ا١تشػػرك ات ا٠تفيفػػة  drink Softس ػواء مكر نػػة أك
غػػَت مكر نػػة كهػػو يلػػتخ ـ ُب عمػػل خل ػػات للمنتجػػات الػػيت تتميػػز صػػبغات كلزكجػػة عاليػػة ككػػذلك
ثبػػات العكػػارة .كال يلػػزـ إجػراء عمليػػات تركيػػق  ،كأهػػم ا١تاكينػػات الالزمػػة هػػجل ماكينػػات ٢تػػرس الربمػػرة
الكامل .كيتم ضبط ا١تنتج ع ذلك من حي :
 -5ملتول اٟتموضة  -واس ة ٛتو اللًتيك.
 -2ملتول العصَت  -استخ اـ مركز عصَت الربتقاؿ.
Comminuted Product
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 -3ملتول الرائحة  -إضافة زي القشرة.
 3-14-7وٍتجات الكغز ٚالطبٗعٗ ٛالعكزٚ
يتم اٟتصوؿ علجل هذا ا١تنتج من القشرة كق يضاؼ إليه جػزء مػن اللػ  .فػا١تنتج الػذم ينػتج عػ
غلػل القشػرة ا١تػاء يركػز مػن  4-5ػركجم إٔب حػوإب  50ػركجم .كيتميػز هػذا ا١تنػتج رجػة ثبػات عاليػػة
للعكارة كيرجع ذلك إٔب غنا البكتُت كاللكريات الع ي ة كالزيوت كالشمع كاليت تلػتخلل ٚتيعهػا
من القشرة كغالبا يتم استخالص هذا ا١تنتج من القشرة استخ اـ إنزٯتات ٤تللػة للبكتػُت Pectolytic
ك٤تللة لللػيليلوز  Cellulyticك٤تللػة للربكتػُت  Proteoyticكيلػتخ ـ هػذا ا١تنػتج ُب صػناعة ا١تشػرك ات
ا٠تفيفة حي ٭تتوم على نكهة كلوف كحبيبات عكارة رجة كبَتة.
Natural cloudy Peel Products

الزيت العطري : Essential Oil

يوجػ الزيػ ا لع ػرم ُب قشػرة ا١تػواّب جبقػة الفالفيػ ك ُب خاليػا تلػمى الغػ د الزيتيػة
كهو من أهم ا١تنتجات الربانوية ُب صناعة ا١تواّب .كهو يلتخ ـ لتقوية نكهة العصائر كٖتلُت جعمهػا
 ،كما أنه يضاؼ إٔب ملتحضرات التجميل كالركائح.
كهنػػاؾ عػ ة جػػرؽ السػػتخالص الزيػ مػػن القشػػرة فقػ تػػتم كمػػا هػػو متبػػع ُب نظػػاـ  FMCحيػ
يلػػتخلل العصػػَت كالزي ػ ُب كق ػ كاح ػ  ،فالزي ػ يػػتم غلػػله ا١تػػاء مػػن علػػى القشػػرة أثنػػاء ضػػغط
الربمرة  ،أك ق يلتخلل الزي أكالن كيتم إزالته ا١تاء قبل عصر الربمػرة وBrownن فقبػل دخػوؿ الربمػرة
إٔب العصارة ٘تر الربمار على ٣تموعة من األسػ وانات الػ كارة ٖ Rotating rollersتتػوم علػى سػ حها
ما يعادؿ  3مليوف إ رة دقيقة تقوـ عمل ثقوب دقيقة ُب س ح الربمرة وجبقة الفالفي كن كٯتكن ضبط
سرعة األس وانات ال كارة لضماف اٟتصوؿ علػى أقصػى كميػة مػن الزيػ ُ .ب حالػة عػو الربمػار الػيت
تتميز است الة الربمرة كما هو اٟتاؿ ُب الليموف اٟتلػو واألضػاليان فػإف األسػ وانات ال تػ كر فقػط ػل
أيضان ُٖت ث تػرددات أفقيػة ُب إتاهػات متعاكلػة ٖتػ ث ثقػ ُب ٚتيػع أجػزاء القشػرة .عمليػة الربقػ
ٖت ث ٖت س ح ا١تاء لضماف ع ـ فق الزي إٔب اٞتو ا٠تارججل كُب نفجم الوق يتكوف ملتحل
مػػن الزيػ كا١تػػاء .يلػػجل ذلػػك مػػركر الربمػار علػػى أسػ وانات دكارة خاصػػة تقػػوـ تجفيػػو سػ ح الربمػػرة
كإزالػػة مػػا يعلػػق ػػا مػػن الزيػ كا١تػػاء .اللػػائل النػػاتج يضػػاؼ إٔب ملػػتحل الزيػ كا١تػػاء .مػػن اٞتػ ير
الذكر أف عملية الربق ٖت ث كف أف تؤدم إٔب إذا ة عو البكتُت من القشرة.
ٯتر على عملية تصفية دقيقة استخ اـ جرد مركزم ملتحل الزي كا١تاء الناتج من نظاـ FMC
أك ػراكف تفصػػل الزيػ عػػن البقايػػا الصػػلبة الػػيت قػ تكػػوف موجػػودة مػػع ا١تلػػتحل ككػػذلك فصػػل ا١تػػاء
Oil glands
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كينتج عن هذ العملية الزي ا٠تاـ  .Crude Oilال بقة ا١تائية ا١تنفصلة يعاد إضافتها مػرة أخػرل علػى
جهاز جرد مركزم آخر  Separatorكالذم ينتج عنه الزي النقجل أك ما يعرؼ .Polished Oil
ق ػ ػ يػ ػػتم شػ ػػر القشػ ػػرة ا٠تارجيػ ػػة كغلػ ػػل ا١تبشػ ػػور واس ػ ػ ة أدشػ ػػاش مػ ػػن ا١تػ ػػاء كمػ ػػا هػ ػػو ُب نظػ ػػم
اإلستخالص اإلي الية ) (Indelicatoكتًتاكح كمية الزيػ النإتػة ػُت  2-5كيلػو جػراـ/جن ٙتػار كذلػك
تبعان لنوع الربمرة كجريقة االستخالص .كعادة ما ٕترل عملية تنقية كتكرير الزي ا٠تاـ ع فصػله مػن
ا١تلتحل  .كعادة ما ٭تتوم ا١تلتحل على  70-90%زي كالباقجل ماء.
كيوضػػح شػػكل رقػػم  25-7ا١تػ ل الواسػػع مػػن ا١تنتجػػات األساسػػية كا١تنتجػػات الربانويػػة الػػيت ٯتكػػن
اٟتصوؿ عليها من ٙتار ا١تواّب.
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عصبئز اىَواىح

انًُزدبد اندبَجٍخ

انمشرح

زٌذ انمشرح

انؼصٍر ٔانثى ار

انسٌٕد انضرٔرٌخ

انًُزدبد انمشرٌخ
انًؼزًخ

انزرثٍٍ

انجكزٍٍ

انثًبر

ػهف انًبشٍخ

انًركس

انٓطجٍرٌذٌٍ

يغطٕل انهت

َبرَدٍٍ

انًُزح انًدفف

انكحٕل

ثًبر يكطرح كشرائح

انصجغبد انطجٍؼٍخ

انمشر انًطكر

الشكل 25-7
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الباب الثامً
صياعة عصائس ومسكصات الفاكَة
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إنتاج عصائر ومركزات الفاكهة
٘تربل صناعة العصائر كا١تركزات حوإب  20ليػوف دكالر ُب التجػارة ُب اللػوؽ العػا١تجل  ،فينػتج
مػػن هػػذ الفاكه ػػة ُب ا١تنػػاجق ا١تعت لػػة ينم ػػا ينػػتج  10%فقػػط ُب ال ػ كؿ االسػػتوائية  ،كيػػأٌب ٤تص ػػوؿ
الربتقػػاؿ ك٤تصػػوؿ ا١تػػوز ُب ا١ترتبػػة األكٔب كالربانيػػة مػػن حي ػ حجػػم اإلنتػػاج كاأل٫تيػػة االقتصػػادية ،كلق ػ
أصبح صناعة عصائر كلػ الفاكهػة مػن أهػم ا١تنتجػات الزراعيػة علػى ا١تلػتول العػا١تجل حيػ تصػل
التجارة العا١تية منها إٔب أكربر من  10ليػوف دكالر .كيػًتاكح حجػم االسػتهالؾ اللػنوم للفػرد مػن 3.5
لًت وكما هو ُب دكلة مربل الربتغاؿن إٔب  42لًت وكما هو ُب أ١تانيان ك٬ت األخذ ُب االعتبار أف هذ
اإلحصػػائيات ٘تربػػل فقػػط اسػػتهالؾ العصػػَت ا١تصػػنع ُب مصػػانع العصػػائر كال ي ػ خل ُب حلػػا ا كميػػة
العصَت اليت ٖتضر صػورة جازجػة كمباشػرة ُب ا١تنػازؿ كاحملػالت  ،حيػ ٯتربػل هػذا النػوع األخػَت النلػبة
األكرب استهالكان ُب ال كؿ النامية نظران لرخصها كلتوافر الفاكهة ال ازجة.
كاٞت كؿ  5-8يبُت إحصائية ١تنتجات الفاكهة آالؼ األجناف عاـ ُ 1991ب العآب كله تبعا
إلحصائية منظمة الغذاء العا١تية لعاـ .FAO 91-92
90%

الجدول 1-8

محاصيل الفواكو

محاصيل الفواكو

الوزن بآالف
األطنان

الوزن بآالف
األطنان

التفاح

39404

البا ايا

4265

ا١تشمت

2224

الربقوؽ

5651

األفوكاتة

2036

األناناس

10076

ا١توز

47660

الذ ي

1041

ا١تواّب

1622

اليوسفى كا١تان رينا

8951

الب يا كالشماـ

12182

الب يا األٛتر

28943

البلح

3192

العن
اٞتري فركت

عن

كف ذر

536009

57188

التوت

369087

4655

الفراكلة

2469117
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الليموف

6786

ا١تا٧تو

16127

الكمربرل

9359

الربتقاؿ

55308

الباذ٧تاف

5797

ا٠توخ

8682

كاٞت كؿ  2-8يبُت إنتاج ٚتهورية مصر العر ية مػن ٙتػار الفاكهػة ككػذلك ا١تلػاحة الكليػة ا١تنزرعػة
وجبقان إلحصائيات كزارة الزراعة لعاـ 2002ن
الجدول 2-8

المساحة

اإلنت ــاج

الكلـية(فـدان)

(طــن)

الصػػنو

رتقاؿ

210339

1808579

جوافة

33371

يوسفجل

93754

601698

مشمت

20091

103070

ليموف

37652

324606

تفاح

64852

524948

ليموف حلو

286

1033

خوخ

76784

339268

جري فركت

497

953

رقوؽ

3603

19763

عن

152488

1073815

زيتوف

117886

336442

ما٧تو

109018

287317

كمربرل

7519

34692

موز

57536

877588

تُت

7562

194631

تُت شوكجل

3042

29442

الصػػنو

المساحة

اإلنت ــاج

الكلـية(فـدان)

(طــن)
244575

عصػػائر كلػ الفاكهػػة ٬تػ إعػ ادها مػػن ٙتػػار الفاكهػػة ال ازجػػة ك ٬تػ نقػػل الفواكػػه ال ريػػة مربػػل
العن كال ماجم كا٠توخ ُب عبوات نظيفة خالية من ال ُت ككلر الفواكه الفاس ة .

وفيما يلي مراحل التصنيع :
 -5الغلػيل -: WASHINGفيجػ غلػل شػامل للفواكػه ،فعػادة يػتم غمػر الفاكهػة ُب حػوض
غليل مب ئجل قبل فرزها كالغليل النهائجل ع الفرز .
 -2الفرز -: SORTINGحي يتم استبعاد الفاكهة التالفة جزئيا أك كليا كيتم ذلك عادة
ي كيا على سيور فحل أك جاكالت فرز .
 -3هرس كجرش كتكلَت ٙتار الفاكهة رؽ ٥تتلفة تعتم على نوعية الفاكهة اليت يتم التعامػل
معها ،فيتم عملية ا٢ترس Crushingللعن كالتوت  ،كتتم عملية اٞترش للتفاح كالكمربرل  ،كتتم
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عملية التكلَت Disintegrationلل ماجم كا٠توخ كا١تا٧تو ك ا١تشمت .
 -4معاٞتة اإلنزٯتات  -:ENZYME TREATMENTللفواكه اجملركشة تتم أحيانا إضػافة2-8%
 pectolitic enzymesعن ػ درجػػة ح ػرارة  50درجػػة ١ت ػ ة ثالثػػوف دقيقػػة كهػػذ العمليػػة تلػػاع علػػى
اٟتصوؿ على لػوف جيػ كثا ػ للعصػَت كجعػم جيػ للمنػتج  ،كعلػى كػل حػاؿ النلػبة للفواكػه الغنيػة
البكتُت هذ العملية ينتج عنها مواد مفقودة كليجم ٢تا استخ اـ لعمليات اإلنتاج الصناعجل للبكتُت.
 -5التلػػخُت -: HEATINGيػػتم تلػػخُت الفواكػػه ا١تهركسػػة قبػػل نػػزع العصػػَت مػػن أجػػل تلػػهيل
الكبجم كترببي اللوف كَب نفجم الوق فاف ٭ت ث تكتالت للربكتُت .
 -6الكبجم PRESSINGالنتزاع  extractالفاكهة .
 -7االنتشار DIFFUSIONهجل خ وة أخرل الستخالص العصَت كيتم تنفيذها ريقة متق عة
أك َب اريات من ا١تاء عن درجة حرارة  80-85درجة مئوية .
 تصػفية كترشػيح العصػَت  : JUICE CLARIFYINGكتػتم هػذ العمليػة إمػا ػال رد ا١تركػزم رأك ٔتعاٞتػػة اإلنزٯتػػات فالفصػػل ػػال رد ا١تركػػزم لفصػػل اٞتزيئػػات العالقػػة العصػػَت تعتػػرب خ ػػوة مب ئيػػة
للًتكيق كتػتم هػذ العمليػة َب كحػ ات فصػل جػاردة مركزيػة تعمػل عنػ سػرعات تصػل أب6000-6500
لفة َب ال قيقة .
أمػا عمليػة الًتكيػق اإلنزٯتػات  Enzyme clarifyingترتكػز علػى التحليػل ا١تيػا للمػواد البكتتيكيػة
pectic substanceكهػػذا يقلػػل مػػن لزكجػػة العصػػَت كيلػػاع َب عمليػػة الًتشػػيح  ،حيػ يػػتم إضػػافة
إنزٯتات البكتوليتك ٔ pectolitic enzymeتع ؿ  0.5 to 2 g/lكتًتؾ عن درجة حرارة الغر فة ١ت ة 5-
 6ساعات أك ١ت ة ساعتاف عن درجة حرارة ٜتلػوف رجػة مئويػة كيػتم التأكػ مػن صػحة هػذ العمليػة
فحل لزكجة العصَت كَب عو األحياف تتم هذ العملية تتم ٓت ػوة تلػمى  stickingإضػافة 5-8
 g/hlمن جالتُت غذائجل كالذم يقوـ إح اث تلب للشوائ العالقة .
أمػا ترشػيح  FILTRATIONالعصػائر ا١تركقػة يػتم تنفيػذها واسػ ة  kieselgurككػذلك bentonite
كعملية ترشيح َب مرشحات مكبلية .
 -9عمليػػة إزالػػة ال رجػرات  DE-TARTARISATIONكالػػيت تػػتم النلػػبة للػػذ ي األٛتػػر كالػػيت
تلػتخ ـ مػن أجػل اٟتػ مػن ثػات جرجػرات البوتاسػيوـ مػن احمللػوؿ كهػذ العمليػة تػتم إضػافة الكتػػات
الكالليوـ  calcium lactateنلبة % 1أك كر ونات الكالليوـ .% 0.4
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 -51لػًتة العصػَت Pasteurizationٯتكػن عملهػا مػن أجػل الوقايػة ا١تب ئيػة كيػتم ذلػك داخػل
مبادالت حرارية حي يتم ٗتزي ن العصَت اللاخن مب ئيا َب راميل أك ملتقبالت كبَتة اٟتجم ٟتوأب
 (20-30 kg).كتتم عملية البلًتة عن حوإب º 75ـ.
كيتم عملية لًتة للعصَت ا١تعبأ َب زجاجات كيتم ذلك َب ٛتاـ مائجل عن درجة حرارة º75ـ
حىت تصل درجة حرارة العصَت داخل الزجاجات أب º 68ـ هذ تعترب أح ال رؽ البلي ة كلكن
هناؾ أنظمة ح يربة ُب البلًتة اللريعة ا١تت ورة ك كا١تزكدة ٔتاكينات تعبئة معقمة ُ aseptic fillingب
عبوات كبَتة . receptacles
أمػا جػرؽ البلػًتة اللػريعة  Rapid pasteurizationا١تت ػورة فتػتلخل َب رفػع درجػة حػرارة العصػَت
إٔب حوإب ١ 80° Cت ة  10-60 secيتبع ذلك تربي كذلك خالؿ عمليات ملتمرة .
 -55جريقػػة للحف ػ ٖ Preservationت ػ ضػػغط مػػن  CO2كذلػػك ًتكيػػز ٖ 1.5% CO2ت ػ
ضغط  7 kg/cm².كَب مرحلة التوزيع يعاد إزالة الضغط عن ٍ CO2ب يتم التعقيم داخل كح ات تعبئة
معقمػػة ُب عبػوات كاٞتػ ير الػػذكر أف إحػ اث تفريػػغ عنػ ضػػغط أقػػل مػػن  100 mm Hgعنػ تركيػػز
سكرم  65-70%يلاع على عملية اٟتف كف لًتة زائ ة .
 -52اٟتفػ التجميػ Preservation by freezingفيػػتم عنػ  -30° Cعػ إزالػػة الغػػازات منػػه
كيتم التخزين عن درجة . -15 to -20° C
كَب أنظمة التبخَت اٟت يربة ا١تلتخ مة لًتكيز العصائر ٖتػ فػاكيوـ تػزكد وحػ ة لفصػل األركمػا و
الركائح الع رية ن كاليت تضاؼ َب هذ اٟتاالت للعصائر ا١تركزة .
 -53العمليػػات اإلضػػافية لصػػناعة العصػػائر كهػػى إزالػػة ا٢ت ػواء مػػن العصػػائر الفػػاكيوـ كخل ػػه مػػع
عصائر أخرل أك مػع سػكر  ،كإلنتػاج العصػائر الغػَت مركقػة non clarifiedيػتم الفصػل ػال رد ا١تركػزم
كاستبعاد الًتكيق اإلنزٯتات كأيضا استبعاد عملية الًتشيح .
كالنلبة ا١تربلجل لللكر  /اٟتامو ألغل الفواكه  ،مربل تفل التفاح كالعن يلاكل 10/1 to 15/1
أما الفواكه الغنية الكاركتينات  carotenoidsمربل ا١تشمت كا٠توخ تتم تصنيعها كعصائر الل .
كا٠ت وات التكنولوجية ا١تتبعة لتصنيع عصائر الفواكه كف ل َب اٞت كؿ . 3-8
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الجدول 3-8
نوع الفاكهة

الخلط مع عصائر

العمليات المبدئية

أخرى

طريقة الحفظ المعتاد

التفاح

ا٢ترس كالكبجم كال رد ا١تركزم كالًتكيق
اإلنزٯتات كالًتشيح

ليجم معتاد

البلًتة ٖ ،ت ثات أكلي
الكر وف  ،الت هَت الًتشيح ،
الًتكيز التبخَت

الكمربرل

ا٢ترس كالكبجم كال رد ا١تركزم كالًتكيق
اإلنزٯتات كالًتشيح

عصَت تفاح نلبة

البلًتة

1:1

الز ي
األرجوات

فرط عناقي العن ،التلخُت ا١تب ئجل
عن 60درجة ،الكبجم  ،إزالة
ال راجرات ،الًتكيق اإلنزٯتات ،
الًتشيح .

يتم خل ه تنوعات
٥تتلفة

البلًتة ٖ ،ت ثاىن أكلي
الكر وف  ،الت هَت الًتشيح ،
الًتكيز التبخَت

الكريز

هرس جزئجل  ،تلخُت اختيارم ل رجة
 65درجة  ،الًتكيق ال رد ا١تركزم ،
الًتشيح

ٮتلط مع سكر نلبة
 5-10%اك ٮتلط مع
عصَت التفاح

لًتة

الربقوؽ

سحق  ،معاٞتة إنزٯتات  ،انتشار عن

ٮتلط مع اللكر

البلًتة .

 85درجة و نلبة الربقوؽ إٔب ا١تاء
كنلبة  ،1/2كبجم ا٠تلط مع سوائل ،
الًتشيح

نلبة 5%
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كالشكل  5-8يعرض ٥ت ط صن كقجل ٠تط إنتاج عصَت الفواكه كف ل .
رخش ٓ٠اٌفٛاوٗ فٝ
ؿِٛؼخ

غظِ ً١جذئٝ

خشأبد ػـ١ز غ١ز رائك

فزس

خشاْ رغّ١غ

غظً١

هزد ِزوشٜ

خشأبد دٚارح ِجزدح

ثوبر٠خ أزؼبر
ِىجض ٘١ذر١ٌٚىٝ

خشاْ رغّ١غ
خشأبد ػـ١ز رائك
هزد ِزوشٜ
ِلخخ

ِجخز ِٓ ٔٛع اٌفٍُ١
اٌظبلن

ِؼبٌغخ أشّ٠بد

ِىجض ٌٍززػ١ؼ

ثظززح

ِغّذ

خشاْ ٌٍؼـ١ز اٌّزغّذ

خشاْ ٌٍّؼبٌغخ ثٛاطوخ
صبٔ ٝاوظ١ذ اٌىزثْٛ

رؼجئخ ف ٝثزاًِ١

أبء رّذد ٌٍزخٍؾ ِٓ
صبٔ ٝاوظ١ذ اٌىزثْٛ

ِزػؼ رو١ٙز ثبٌّىجض
خشاْ رغّ١غ
خشاْ رؼجئخ

ِبوٕ١خ رؼجئخ لبرٚراد
سعبع١خ
ِبوٕ١خ ثظززح لبرٚراد
سعبع١خ
ِبوٕ١خ ٌـك ٍِـمبد
ػٍ ٝاٌمٛار٠ز

الشكل 1-8
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كَب هذا ا١تخ ط التكنلوجى له أر عة ٥تارج متاحة كهى كالتإب -:
 -5زجاجات ٦تلوءة العصَت مبلًتة كم بوعة .
 -2عصَت يتم تعبئته ُب التانك عن أم كق حي يتم حفظه ال م ة ٖت ضغط من ثات
أكلي الكر وف .
 -3عصَت ٣تم ُب تانك.
 -4مركز فاكهة يتم ٗتزينه َب التانكات عن أم نلبة تركيز م لو ة
ٗ -5تزين مربد َب تانكات.
كالشكل 2-8يعرض ٪توذج ٠تط فراكلة .
حيث أن -:

مبُت ملتول تنايرم للتانك أر عوف
٣تجم ملتول تنايرم للتانك 40
٣تجم تتايرل ١تلتول ا١تنتج َب التانك TK50
٤ترؾ إدارة مصفاة الفلًت
٤ترؾ مضخة الفلًت
٤ترؾ ضا البضاعة التالفة من سَت الفرز ٠تط الفراكلة
٤ترؾ ا١تصفاة الناعمة الربانية ٠تط ال ماجم
٤ترؾ ا١تصفاة ا٠تشنة األكٔب ٠تط الفاكهة
٤ترؾ للح البذكر ا٠تارجة من ا١تصاُب كإلقائها ُب مكاف ٕتميع ا١تخلفات ٠تط
ال ماجم
٤ترؾ ل فع ا١تنتج من التانك TK40إٔب  MM1كمنه إٔب ا١تلخن ا١تب ئجل SCM
٤ترؾ ركؿ الفرز ٠تط الفراكلة
٤ترؾ الكر الفلًت و دفع ا٢تواء ُب حوض الغليل الربانول ٓتط الفراكلةن
٤ترؾ الصاع األكؿ ٠تط الفراكلة
مضخة للح ا١تنتج من التانك  50إٔب كح ة التعقيم كالتعبئة  M3Tأك كح ة
الًتكيزMV400
مفتاح هناية مشوار لبوا ة ا١تصفاة الربانية
مفتاح هناية مشوار لبوا ة ا١تصفاة األكٔب
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مفتاح هناية مشوار وا ة ا١تصفاة الربانية
مفتاح هناية مشوار ا١تصفاة األكٔب
تانك الفراكلة
تانك ا١تنتج ا٠تارج من ا١تصاُب
٣تجم درجة حرارة تنايرم درجة حرارة ا١تلخن القبلجل  PREHEATERكٗتتلو القيمة
ا١ترجعية  SPحل نوع الفاكهة
صماـ هوائجل خاص خوؿ ا١تاء أب التانك ٠ 40تط الفراكلة
صماـ ٖتكم ثنائجل ا١تلار ُب مع ؿ ت فق البخار
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M71

ِبء ػِّٝٛ

SQP71
SQM70

ِخٍفبد

M72

M70

SQM71
اٌّـبفٟ

LT50

SQ70

TK50

ثخبر ِبء

M50

TT10

VP10

ٚؽذح اٌزجخ١ز اٌّزؼذدح
اٌّزاؽً

طخبْ لجٍٝ

ِبوٕ١خ ثظززح
ٚرؼجئخ

LT80

الشكل 2-8

ِبء  /ؿٛدا

ِؾجض صالصٌٍ ٝزؾىُ فٝ
ٚكغ اٌزؼغٌٍ ً١ؼوف
ٚاٌغظ ً١ثبٌـٛدا

إٌّزظ

M80

TK80

V80

M81

دخٛي اٌّبء

M43

اٌفزس

FILTERM46

M83

M47

M82

ؽٛف غظ ً١اٌفزاٌٚخ
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كٗتتلػػو صػػناعة العصػػائر تبعػػا لنػػوع الفاكهػػة فعنػ صػػناعة التفػػاح كالكمربػػرل يػػتم غلػػلهما كفرز٫تػػا
كهرسػػهما َ .crushedب م ػػاحن  millك ع ػ ذلػػك ػإمرار ل ػ الفاكهػػة َب كح ػ ة تلػػخُت حلزكنيػػة
حيػ يلػػتخ ـ ٓتػػار مباشػػر كمصػ ر للحػرارة كيػػتم التعامػػل مػػع الفاكهػػة ال افئػػة َب جهػػاز لػ مػػزكد
شبكة  2 mmك ع ذلك ٯترر على ملتخلل يشبه ا١تلتخ ـ َب عصَت ال ماجم .
كٓتصوص الفواكه ا١تزكدة بذرة مربل ا١تشمت كا٠توخ كالكرز ..اْب فبع الغليل كالفرز تعرض إٔب
ٓتار مباشر للتلخُت ا١تلتمر ك ع ذلك ٯترر الفاكهة ا١تلخنة إٔب ا١تلتخلل كما ذكر َب األعلػى .
كٓتصوص الفراكلة يتم غللها ٍب فرزها ٍب ٖت يمها كتلخينها مب ئيا ٍب تق ٯتها إٔب ا١تلتخلل .كمن
أجل تفادل تغَت لوف كجعم هذ الفواكه يتم إضافة  0.05%من ٛتو األسكور يك .ascorbic acid
ع ذلك يتم ٖت ي جزئجل للليلوز كذلك واس ة ال ػرد ا١تركػزم كيػتم التعامػل مػع العصػَت النػاتج
لضبط اللكر كاحملتول اٟتامضى كاللزكجة.كيتم إضافة حوإب  8-10%من شراب اللكر َب ا١تاء
أك َب عصػػَت مػػن نفػػجم الفاكهػػة الػػذم ًب اٟتصػػوؿ عليػػه ٖت ػ ضػػغط .كيػػتم ضػػبط اٟتمضػػية ْتمػػو
اللًتيك أك ٛتو ال رجريك ع ذلك يتم نزع ا٢تواء من العصَت َب كجود فاكيوـ عنػ درجػة حػرارة
 40° Cكهػػذ ا٠ت ػػوة ٘تنػػع حػ كث األكلػ ة كفقػ اف فيتػػامُت vitamin Cكهنػػاؾ خ ػػوة هامػػة كهػػى
التجنيجم الش ي ٖت ضغط عن  150-180 Aكذلك من أجل اٟتصوؿ على جزيئات أقل من 100
أ٧تلػػًتكـ ع ػ ذلػػك يػػتم لػػًتة العصػػَت اجملػػنجم َب مبػػادؿ ح ػرارل عن ػ درجػػة ح ػرارة ٍ 130° Cب يػػتم
تربي ػ ها أب درجػػة ح ػرارة أعلػػى مػػن ٍ 90° Cب تعبئتهػػا َب آنيػػة .كا٠ت ػواص ا١تب ئيػػة ٢تػػذا العصػػَت أنػػه
متجػػانجم كاسػػتقرار احملتويػػات مػػن التحلػػل فاإلسػػتقرارية ٯتكػػن الوصػػوؿ إليهػػا زيػػادة اللزكجػػة إضػػافة
كربُت إٔب الفاكهة إذا كان نلبتها قليلة َب العصَت .كمن اجل ٕتن االنفصػاؿ يػتم ٕتنػيجم العصػَت
ال ريقة ا١تشرحة سا قا .كاٞت ير الذكر أف عصَت النكتار  nectars٭تتول على ٚتيػع العناصػر ا١تهمػة
َب الفاكهة ال بيعية نفجم نكهته ال بيعية .كنلبة اللكر  /اٟتمضية و ٛتو اللًتيك ن يعتم على
نػػوع الفاكهػػة كا١تعاٞتػػات الػػيت أح ػ ث عليهػػا علػػى سػػبيل ا١تربػػاؿ هػػذ النلػػبة تلػػاكل  30للمشػػمت
كتل ػػاكل  40للخ ػػوخ كتل ػػاكل  160للكمرب ػػرل كهك ػػذا  ،كالش ػػكل  3-8يب ػػُت ا١تخ ػػط الص ػػن كقجل
لصناعة الفواكه ذات الل .
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أما الشكل  4-8يبُت ٥ت ط الت فق ٠تط تركيز فواكه غَت حلاسة للحرارة ذات الل مربل
ا١تا٧تو كالفراكلة كالكمربرل كالربقوؽ كا٠توخ كا١تشمت كالكريز كاٞتوافه ..اْب .
اٌجؽلىق  -اٌّشّم  -اٌدىافه  -اٌّبٔده -
اٌزفبذ
PLUMS-APRICOT-PEACHES-PEARS-GWAVA-MANGO-A
PPLE

ٔبلً هُعؼوٌُىً َؼًّ ػًٍ
غكًُ ؤمً إٌّزح
HAYDRAULIC
CONVEYOR
زىض غكًُ َكزمجً
إٌّزح اٌمبظَ ِٓ قُؽ صبػع
ٌغكٍه ثبٌّبء
WASHING POOL

وزعح اضبفخ االضبفبد
ٌمزً اٌجىزؽَب
DISINFECTANT

اٌفؽؾ ثىاقغخ قُؽ اٌفؽؾ
SORTING CONVEYOR

فؽل رٕظُف اٌمشؽح
BRUSHERS

3
1

2
وزعح اؾاٌخ اٌجػؼح
DESTONNER

وكبؼح
HAMMER CRUSHERS

2
2
1

وزعح فصً اٌٍت ػٓ اٌجػؼح
DEPULPER

ِىاظ زبفظخ وفُزبُِٕبد
ASCORBIC ACID

ضؿاْ اٌٍت
PULP TANK

ِبء

وزعح رثجُظ االٔؿَّبد ػًٍ
اٌجبؼظ
ENZYME DIACTIVATION
)COOKER( PREHEATER
وزعح اؾاٌخ اٌمشؽح واٌسجىة
اٌصغُؽح
FINISHER & REFINNER

اٌزفبػ  -اٌىّضز - ٜاٌغٛافخ

ضؿاْ اٌٍت اٌطبًٌ ِٓ اٌمشؽح
واٌسجىة اٌصغُؽح
PULP TANK

1

اٌجزلٛق  -اٌّؼّغ -اٌخٛؿ

2

اٌّبٔغٗ ّ٠ٚزر إٌّزظ ػٍٚ ٝؽذح اساٌخ اٌجذرح
ٌٚىٓ ِغ ٚرٛلفٙب

3

اٌجزوض اٌوج١ؼٝ

I

اٌززو١ش

II

II
ِؽزٍخ رؽوُؿ ثبٌثخ
THIRD EFFECT

ِؽزٍخ رؽوُؿ ثبُٔخ
SECOND EFFECT

ِؽزٍخ رؽوُؿ أوًٌ
FIRST EFFECT
I
رؼمُُ وثكزؽح ورؼجئخ
PASTRIZER &FILLING
)( ASEPTIC PAK

الشكل 3-8
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M71

دخٛي اٌّبء

M72

SQP71
SQM70

اٌّخٍفبد

M70

SQM71

LT50

SQ70

اٌّـبفٟ

TK50

ثخبر ِبء

M50

TT10

VP10

ِجخزاد ِزؼذدح اٌّزاؽً

اٌظخبْ اٌمجٍٝ

ِبوٕ١خ اٌجظززح
ٚاٌزؼجئخ

LSL10

TK10

اكبفخ ؽّق اٌظزز٠ه

M17

M18

٘ٛاء

V96

إٌّزظ إٌٙبئِ ٝؼجأ ف ٝثزاِٚ ً١سٔٙب 002
و ٍٛ١عزاَ رمز٠جب

اٌّخٍفبد

M97

SQM95

SQP94

ٚؽذح فـً اٌجذر

M1

ٚؽذح فـً اٌٍت ػٓ M95
اٌجذر

M97

SQM97

TK1

دخٛي اٌّبء

M1

M44

M47

M45

اٌفزس

ِزالػؼ اٌّبء اٌّظزخذَ فٝ
ؽٛف اٌغظ ً١اٌضبٜٔٛخ

M46

اٌفزع

الشكل 4-8

V2

LT1
MIB

M94

SQP90

M93

اٌـبػذ

M41

ؽٛف اٌغظً١
اٌضبٜٔٛ

TT40

دخٛي
اٌّبء

M35

VP40

M31

LSL30

M32

ِزػؼ

V34
M33

M34

ؽٛف ٔمً اٌفبوٙخ
اٌ١ٙذر١ٌٚى ٟػٓ هز٠ك اٌّبء

ثخبر ِبء

M30
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حيث أن -:
مفتاح عوامة منخفو للتانك  TK10ا٠تاص ا١تواد اٟتافظة .
مفتاح عوامة منخفضة لتانك الرئيلجل للمضخة الغاجلة حىت ال تعمل ا١تضخة ُب
حالة ع ـ كجود ماء
٣تجم ملتول تنايرم للتانك األكؿ
٣تجم تتايرل ١تلتول ا١تنتج َب التانك TK50
٤ترؾ مضخة خرج التانك االكؿ
٤ترؾ إدارة مصفاة الفلًت
٤ترؾ مضخة الفلًت
٤ترؾ ضا البضاعة التالفة من سَت الفرز ٠تط الفاكهة كال ماجم
مضخة سح ا١تواد اٟتافظة إٔب التانك األكؿ أك الكلارة أك كح ة إزالة الل من
البذرة ٠تط الفاكهة
٤ترؾ لتقلي ا١تواد اٟتافظة داخل التانك ٠ TK10تط الفاكهة
مضخة عصر كضا ا١تنتج َب التانك االكؿ ٠تط الفاكهة
٤ترؾ ا١تصفاة الناعمة الربانية ٠تط ال ماجم
٤ترؾ ا١تصفاة ا٠تشنة األكٔب ٠تط الفاكهة
٤ترؾ للح البذكر ا٠تارجة من ا١تصاُب كإلقائها ُب مكاف ٕتميع ا١تخلفات ٠تط
ال ماجم
مضخة للح ا١تنتج من التانك  50إٔب كح ة التعقيم كالتعبئة  M3Tأك كح ة
الًتكيزMV400
٤ترؾ الصاع األكؿ َب خط الفاكهة
٤ترؾ سَت تقلي ا١تاء َب حوض الغليل ا١تب ئجل وحوض النقل ا٢تي ركليكى ن
٤ترؾ مضخة ا١تاء لت كير ا١تاء من رج التربي إٔب حوض الفرش
٤ترؾ ا١تضخة الغاجلة
٤ترؾ مضخة ا١تاء للغليل ا١تب ئجل وحوض النقل ا٢تي ركليكى ن
٤ترؾ فلًت ا١تاء
٤ترؾ الكر الفلًت ٟتوض الغليل الربانول ٠تط الفاكهة كال ماجم
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٤ترؾ إدارة الفرش
٤ترؾ ركؿ أسفل الفرش
٤ترؾ الصاع الربات ٠تط الفاكهة
٤ترؾ الكلارة
٤ترؾ كح ة فصل الل عن البذرة
٤ترؾ فاصل البذرة
٤ترؾ إخراج البذكر إٔب مكاف ٕتميع ا١تخلفات
مفتاح هناية مشوار لبوا ة ا١تصفاة الربانية
مفتاح هناية مشوار لبوا ة ا١تصفاة األكٔب
مفتاح هناية مشوار وا ة كح ة فصل الل عن البذرة
مفتاح هناية مشوار وا ة فاصل البذرة
مفتاح هناية مشوار وا ة ا١تصفاة الربانية
مفتاح هناية مشوار ا١تصفاة األكٔب
مفتاح هناية مشوار على البوا ة الي كية لتح ي ملار ا١تنتج على DESTONER
مفتاح هناية مشوار الوصلة ا١تباشرة للكلارة
مفتاح هناية مشوار وا ة الكلارةHAMER
تانك الفاكهة الغَت حلاسة للحرارة
تانك ا١تواد اٟتافظة
تانك ا١تنتج ا٠تارج من ا١تصاُب
٣تجم درجة حرارة تنايرم درجة حرارة ا١تلخن القبلجل  PREHEATERكٗتتلو
القيمة ا١ترجعية  SPحل نوع الفاكهة
٣تجم درجة حرارة حوض الغليل كلكن ال يلتخ ـ إال مع عو الفواكه
صماـ هوائجل يتحكم َب دخوؿ ا١تاء للتانك 1
مضخة غشاء م اججل هوائية لنقل الل إٔب التانك األكؿ
صماـ ٖتكم ثنائجل ا١تلار ُب مع ؿ ت فق البخار
صماـ هوائجل ثنائجل ا١تلار للتحكم َب درجة حرارة ا١تاء َب حوض الغليل كيقوـ
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التحكم َب ت فق ٓتار أب حوض الغليل
كالشكل  5-8يببُت ٥ت ػط توضػيحجل إلنتػاج عصػَت
الفاكهة ذات الل .
mango
processing

تأٌب ا١تا٧تو ُب ا١ترتبة الربانية مػن حيػ حجػم اإلنتػاج
مػػن الفواكػػه االسػػتوائية  Tropical Fruitsع ػ ٤تصػػوؿ
ا١توز  ،كهجل تتميز عم كرائحة ٦تيزين .كتعترب ا٢تن أكٔب
ال ػ كؿ إنتاج ػان علػػى ا١تلػػتول العػػا١تجل  ،إٔب جان ػ زراعػػة
ا١تػػا٧تو ُب منػػاجق أخػػرل متفرقػػة مربػػل مصػػر ك عػػو دكؿ
جنػػوب شػػرؽ آسػػيا ك عػػو دكؿ أمريكػػا الالتينيػػة  ،كمػػا
تنتج كميات معقولة ُب الواليات ا١تتح ة األمريكية .هذا
كيصػل اإلنتػػاج العػػا١تجل مػػن ا١تػا٧تو إٔب  3مليػػوف جػػن تنػػتج
ا٢تن  53%من هذا اإلنتاج العا١تجل وFAO 1997ن.

اٌزخش ٓ٠اٌّإلذ (
ؿٛاِغ  -ؿٕبد٠ك )
غظِ ً١جذئٝ

فزس

غظً١

رىظ١ز ٘-زص  -ػـز

رظخ ( ٓ١اخز١بر) ٜ

ِؼبٌغخ أشّ٠بد
اطزخالؽ اٌؼـ١ز (
ثبٌىجض  -االٔزؼبر
)
ػـ١ز

رخشِ ٓ٠زؽٍخ ٚط١وخ

هزد ِزوشٜ

رز٠ٚك أشّٝ٠

رزػ١ؼ

ثظززح
رؼجئخ ٚرخش ٓ٠فٝ
خشأبد ِؼمّخ أٚ
ؽب٠ٚبد وج١زح

 -1المادة الخام
٬ت أف ٕتمع ٙتار ا١تا٧تو عن لوغها مرحلػة النضػج
ا١ترباليػػة  ،فالربمػػار الػػيت ٕتمػػع غػػَت ناضػػجة كيػػتم إنضػػاجها
ص ػ ػػناعيان تق ػ ػػل جودت ػ ػػا إٔب ح ػ ػ كب ػ ػػَت ع ػ ػػن الربم ػ ػػار ال ػ ػػيت
أكمل نضجها على الشجر من ناحية أخػرل فػإف ٙتػار
ا١تػػا٧تو الغػػَت تامػػة النضػػج ٖتتػػوم علػػى نلػػبة مرتفعػػة مػػن
اٟتموض ػػة كالنش ػػا كت ػػنخفو فيه ػػا كمي ػػة العص ػػَت كتك ػػوف
الشكل 5-8
رائحته ػ ػ ػػا ضػ ػ ػ ػػعيفة ينم ػ ػ ػػا ا١تػ ػ ػ ػػا٧تو ا١تتق م ػ ػ ػػة ُب النضػ ػ ػ ػػج
 Overripeفإف رائحتها تت هور كيقل فيها ٤تتول اٟتامو كال تكوف مناسبة للتصػنيع.
كللحصػػوؿ علػػى ل ػ مػػا٧تو ذك صػػفات جػػودة عاليػػة كثا تػػة ٬ت ػ أف تلػػتخ ـ فقػػط
األصناؼ ا١تناسبة للتصنيع كاليت تتميز غناها ٔتكونات اللوف كالرائحة ك ارتفاع ٤تتواهػا
من الفيتامينات.
خشاْ ِغّغ
ِبوٕ١خ رؼجئخ
سعبعبد
ثظززح

رجز٠ذ

ٚكغ ٍِـمبد ػٍٝ
اٌشعبعبد
رخشٓ٠
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 -2الجمع والتداول

Harvesting and Handling

يتم ٖت ي موع ٚتع ٙتار ا١تا٧تو استخ اـ كاح من ا١تؤشرات اآلتية :
 ع د األياـ من اية عق الربمار. قياس قواـ الربمار. تغَت لوف القشرة. لوف كرائحة الل . ا١تواد الصلبة الذائبة  TSSأك نلبة ا١تواد الصلبة الذائبة إٔب اٟتامو ).(Sugar/Acid Ratio ٤تتول ا١تواد الصلبة الغَت ذائبة ُب الكحوؿ. كمية العصَت الناتج .Juice yieldكنظ ػران ٟتلاس ػػية الربم ػػار الل ػريعة للتل ػػو فيج ػ ٚتعه ػػا ي ػ كيان حي ػ أف ذل ػػك يقل ػػل م ػػن التل ػػو
ا١تيكانيكجل  Mechanical Damageللربمار إذا ما ًب ٚتعها آليان  ،كما أف تكلفة اٞتمع الي كم تكػوف
أقػػل  ،اإلضػػافة إٔب أنػػه الت ػ ري اللػػليم للعمػػاؿ فإنػػه ٯتكػػنهم ٚتػػع الربمػػار التامػػة النضػػج كا١تناسػػبة
لعملية التصنيع .تعبأ الربمار ع اٞتمع ُب صػناديق خشػبية وLug boxesن سػعتها 20-25كجػم .هػذ
الصناديق تضمن ٛتاية الربمار من التلو كمػا أنػه ٯتكػن تػ اك٢تا أقػل التكػاليو كهػجل ُب نفػجم الوقػ
توفر التهوية الكافية أثناء النقل ك٘تنع من ٕتمع الرجو ة على الربمار.
 -3التبريد األولي والتخزين قبل التصنيع
تؤثر درجات اٟترارة العالية تأثَتان ضاران على جودة ٙتار ا١تا٧تو كنظران ألف نقل الربمار يتم غالبان أثناء
النهار فإف حرارة الصيو ا١ترتفعة تؤدم إٔب ارتفاع درجة حرارة ل ا١تا٧تو ٔتع ؿ 10درجات مئوية عن
درجة حرارة الغرفة كي لق على هذا التأثَت  .Heat Stressكهو يعمػل علػى خفػو جػودة اللػ النػاتج
كيزداد الفق ُب ٤تتول فيتامُت ج ٔتع ؿ 20-50%
ع ذلك فإف الربمار ٬ت أف ت خل مباشرة إٔب عملية التصنيع إال أف عو ا١تصانع ق تلجأ إٔب
ٗتػزين الربمػػار لفػًتات ٤تػ كدة .كذلػػك لضػػماف تػ فق الربمػػار خػػالؿ مراحػػل التصػػنيع كميػػات تناسػ
جاقة ا١تصنع وحوإب  5جن ٙتار ما٧تو لكػل سػاعةن كلػذلك ففػجل هػذ اٟتالػة ٬تػ حفػ الربمػار علػى
5
درجػػات حػرارة منخفضػػة و 15ـن كذلػػك لتػػأخَت كصػػوؿ الربمػػار إٔب مرحلػة النضػػج ا١تتقػ ـ Overripe
كللمحافظة على جودة ل ا١تا٧تو.
Precooling and Storage
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كما يعمل التربي األكٕب  Precoolingعلى إزالة ما يعرؼ ْترارة اٟتقل  Field heatكأيضان إيقاؼ
عمليات ا١تيتا وليزـ كاٟت من نشاط ا١تيكرك ات ا١تلوثة للل ح كأيضان يقلل من فق الرجو ة.
كٯتكن إجراء التربي أح ال رؽ اآلتية -:
 استخ اـ تيار هواء ارد Forced-air cooling استخ اـ ماء جارم ارد Hydro cooling استخ اـ رذاذ دقيق من ا١تاء ُب كجود تيار هواء ارد Hydro air cooling تربي التفريغ Vacuum cooling غرؼ التربي العادية Conventional room coolingكق يتم التربي ُب اٟتقل إذا كان هناؾ ملػاحات شاسػعة أك قػ يػتم التربيػ ُب ا١تصػنع ك ػالرغم
من أف جريقة التربي اسػتخ اـ تيػار هػواء ػارد  Forced - air coolingال تعتػرب أكربرهػا كفػاءة إال أهنػا
أنل جريقة لتربي ٙتار ا١تػا٧تو .الربمػار ا١تػربدة اسػتخ اـ ا١تػاء البػارد قػ تكػوف أكربػر حلاسػية للتلػو
عن ت فئة الربمار مرة أخرل من ناحية أخرل فإف التربي التفريغ ٓب يلقى قبوالن ُب الت بيق ألف التربي
نلبيان عالكة على ذلك فإف التربي ا٢تواء البارد يعترب أسرع ٔتعػ ؿ  4مػرات مػن اسػتخ اـ
يكوف
حجرات التربي .
 -4الفرز

Sorting

كفيها تلتبع الربمار الغَت مكتملة النضج أك الربمار التالفة كا١تصا ة الف ريات كيتم ذلك ي كيان.
 -5الغسيل Washing
ٕترل ؼ إزالة األتر ة كا١تواد ا١تلوثة كيتم الغليل النقع ُب أحواض ا ماء متحرؾ ٍب تلتكمل
عمليات الغليل استخ اـ دفع ماء واس ة األدشاش.
 -6التقشير

Peeling

هناؾ الع ي من جرؽ التقشَت كاليت ٯتكن استخ امها إلزالة قشر ا١تا٧تو.
فالتقشَت الي كم الرغم من أنه مازاؿ معموؿ ه ُب كربَت من ا١تصانع إال أنه يلتغرؽ كقػ جويػل
اإلضػافة إٔب أنػه غػَت صػحجل كمكلػػو .التقشػَت ػالقلوم  Caustic peelingال يتبػع ُب تقشػَت ا١تػػا٧تو
ألنه يؤثر على لوف كجعم كتركيػ لػ ا١تػا٧تو .التقشػَت اسػتخ اـ اٟتػرارة قػ يػتم نقػع الربمػار ُب مػاء
سػػاخن درجػػة حرارتػػه 5 80ـ ١ت ػ ة  5دقػػائق أك ق ػ يػػتم ا١تعاملػػة البخػػار حي ػ ٘تػػر الربمػػار علػػى سػػَت
متحػػرؾ داخػػل نفػػق البخػػار كذلػػك ١ت ػ ة  2-3دقػػائق كهػػذ ال ريقػػة هػػجل األفضػػل ألف اسػػتخ اـ ا١تػػاء
اللاخن يت ل العمل على دفعات و صورة غَت ملتمرةن كذلك للحاجة إٔب تغيَت ا١تاء  ،عالكة على
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أف الربمػػار ا١تتق مػػة ُب النضػػج ذات القشػػرة الرفيعػػة قػ ٭تػ ث ٢تػػا تشػػقق ك التػػإب يالمػػجم مػػاء الغلػػيل
ل الربمرة كيكوف مص ر للتلوث.
كهناؾ دراسات أكص ع ـ إجراء التقشَت كذلك لألصناؼ اليت تتميز قشرة ٢تا لوف ٦تاثل للوف
الل كأف تكوف القشرة رفيعة مربل ما هو موجود ُب صنو اللكرم األ يو ا١تنزرع ٔتصػر .كقػ كجػ
أف الل الناتج من هذ الربمار الغَت مقشورة يكػوف غػٍت ٔتكونػات الرائحػة حيػ أهنػا ٘تاثػل مكونػات
الرائحة ا١توجودة الل .
كحي ػ أف غالبيػػة أصػػناؼ ا١تػػا٧تو تتميػػز قشػػرة خض ػراء كالػػيت ٖتتػػوم علػػى كلوركفيػػل لػػذلك فمػػن
الضركرم تقشَت ا١تا٧تو للحصوؿ على لوف جذاب كلزيادة فًتة ثبات لوف الل أثناء التخزين.
كمػػن ٦تي ػزات اسػػتخ اـ درجػػات ح ػرارة عاليػػة ُب التقشػػَت أهنػػا تػػؤدم إٔب ترببػػيط نشػػاط اإلنزٯتػػات
ا١توجودة القشرة مربل إنزٯتات البوفينوؿ إككلػي از  Polyphenol oxidaseإال أهنػا ُب نفػجم الوقػ قػ
تػػؤدم إٔب تنشػػيط اإلنزٯتػػات ا١تلػػئولة عػػن نضػػج الربمػػار كُب هػػذ اٟتالػػة فػػإف ٙتػػار ا١تػػا٧تو الغػػَت ناضػػجة
٬ت عز٢تا ع هذ ا١تعاملة كٗتزينها حىت تصل إٔب مرحلة النضج ا١تناسبة.

 -7تصنيع لب المانجو
ع ػ ٘ت ػػاـ التقش ػػَت ٘ت ػػر الربم ػػار إٔب كحػ ػ ة إزال ػػة الب ػػذرة  Destonerكه ػػجل عب ػػارة ع ػػن جه ػػاز تص ػػفية
 Finisherإال أنه يكوف مزكد ٔتصاُب ذات ثقوب كاسعة كق يكوف الػ  Destonerمن نوع الػ Paddle
 finisherأم ا١تػػزكد البػ االت ك تضػػغط أجػزاء اللػ لتمػػر مػػن خػػالؿ فتحػػات ا١تصػػفى ينمػػا ٖتتجػػز
الب ػػذكر كالقش ػػور ُب ال ػ اخل كٗت ػػرج م ػػن ال ػػرؼ اآلخ ػػر للجه ػػاز .ينتق ػػل الل ػ ع ػ ذل ػػك إٔب كح ػ ة
التلػخُت كالػيت قػ تكػوف مػػن نػوع  Tubular heaterأك اللػخاف األنبػويب كهػػو عبػارة عػػن مواسػَت ٯتػػر
فيهػػا الل ػ كتلػػخن ا١تواسػػَت مػػن ا٠تػػارج البخػػار .أك ق ػ تكػػوف كح ػ ة التلػػخُت مػػن النػػوع اٟتلػػزكت
.(Thermobreak) Screw cooker
5
خالؿ كح ات التلخُت ترتفع درجة حػرارة اللػ إٔب  90ـ ١تػ ة دقيقػة كتػؤدم هػذ ا١تعاملػة إٔب
-:
 -5ترببػيط نشػاط إنػزمي البكتػُت اسػًتيز ) Pectinesterase (PEكالػذم يػؤثر علػى ثبػات العكػارة.
كأيضان ترببيط إنزمي البوٕب فينوؿ أككلي از الذم يلب يهور التلوف البٍت.
 -2ت ري ػ ػػة أنل ػ ػػجة الربم ػ ػػرة كذل ػ ػػك تحوي ػ ػػل ج ػ ػػزء م ػ ػػن البكت ػ ػػُت الغ ػ ػػَت ذائػ ػ ػ و ركت ػ ػػو كت ػ ػػُت
Protopectinن ُب ج ػ ر ا٠تاليػػا إٔب كتػػُت ذائ ػ  .Soluble pectinتػػؤدم عمليػػة الت ريػػة هػػذ إٔب
ارتفاع كمية العصَت الناتج خالؿ ا٠ت وات التالية.
Procossing of Mango Pulp
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 -3خفو ٤تتول األكلجُت ُب الل كيلاع ذلك على ٖتلُت كثبات اللوف.
 -4ترببيط غالبية ا١تيكرك ات خاصة ا٠تمائر كالف ريات كاليت ق تؤدم إٔب فلاد الل  ،كأيضان
ق يلب قائها نش ة تغَتات ُب ثبات العكارة.
٘تػػر الربمػػار عػ ذلػػك علػػى ٣تموعػػة مصػػاُب  Multi stage finishersذات مصػػاُب مػػزكدة ربقػػوب
تت رج ُب سعتها من  1.2إٔب ٍ 0.8ب إٔب  0.6أك  0.4ملليمًت.
كالغرض من ذلك هو إزالة األلياؼ ا٠تشنة ك قايا القشرة دقيقة اٟتجم.
الل أك البوريه  Pureeالناتج يكوف متجانجم القواـ كذك خواص جودة عالية.
كيتميز الل ٔتلتول مواد صلبة ذائبة  5 15 - 12ركجم كٛتوضة 0.8% – 0.5ك .4.5- 3.5 pH
كنظػران ٠تلػػو لػ ا١تػػا٧تو مػػن مضػػادات البكًتيػػا والػػيت تتواجػ ُب الربتقػػاؿ مػربالن ُب الزيػػوت الع ريػػةن
كأيضان لالرتفاع النليب ُب قيمة الػ  pHاإلضافة إٔب كجود حبيبات ل تعترب ٔتربا ة مأكل للميكرك ات
كتقلػػل مػػن كفػػاءة عمليػػة البلػػًتة  ،لػػذلك فال ػ أف يػػتم علػػى الل ػ النػػاتج عمليػػة لػػًتة ُب كح ػ ات
تبػػادؿ حػرارم  Heat exchangersعلػػى درجػػة 5 95ـ ١تػ ة دقيقتػػُت غػػرض القضػػاء علػػى ا١تيكرك ػػات
كترببيط نشاط اإلنزٯتات ال اخلية.
كاٞت ػ ير الػػذكر أف حالػػة ٙتػػار ا١تػػا٧تو ٖت ػ د مواصػػفات الل ػ كفيمػػا يلػػجل يػػاف عػػن حالػػة ٙتػػار ا١تػػا٧تو
كمواصفات الل .
الربمػػار غػػَت الناضػػجة  -:تػػؤدم إٔب زيػػادة نلػػبة ا١ت ػواد النشػػوية  ،كنقػػل نلػػبة اللػػكريات  ،إ٩تفػػاض
الربيكجم  ،قلة نلبة التصاُب .
الربمار الناضجة  -:تع جل منتج ذك مواصفات قياسية .
الربم ػػار زائ ػ ة النض ػػج  -:ت ػػؤدم إٔب نق ػػل نل ػػبة ا١ت ػواد النش ػػوية  ،كزي ػػادة نل ػػبة الل ػػكريات  ،كزي ػػادة
الربيكجم  ،كقلة نلبة التصاُب .

 -8تعبئة وتخزين لب المانجو
ل ا١تا٧تو الناتج من كح ات البلًتة إما يعبأ ساخن  Hot-fillingكذلك ُب عبوات مع نية سعة
 5كجم كتقفل اللحاـ على أف تظل ٤تتفظػة رجػة حرارتػا ١تػ ة  5دقػائق ٍب تػربد سػريعان عػ ذلػك.
العبوات ا١تع نية ا١تلػتخ مة ٯتكػن أف تكػوف غػَت مغ ػاة مػن الػ اخل بقػة كرنػيت  Enamelكمػا أنػه
من األ٫تية ٔتكاف ع ـ استخ امها ٟتاـ الرصاص ؤتعٌت استخ اـ عبوات خاليػة مػن الرصػاص Lead
free cansن.
Filling and storage of mango pulp
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ال ريقة األخرل للتعبئة فيها يربد الل ع البلًتة مباشرة كيعبأ ُب أكياس وٕب إيربلُت سعة - 50
 200كجػػم كتوضػػع هػػذ األكيػػاس ع ػ قفلهػػا إحكػػاـ ُب راميػػل ح ي ػ أك السػػتيك كٕتم ػ س ػريعان
كٗتزف على درجة 5 18 -ـ.
كمػن الشػػائع اآلف اسػػتخ اـ التعبئػػة ٖتػ يػػركؼ معقمػػة  Aseptic fillingكفيهػػا يعبػػأ لػ ا١تػػا٧تو
ع التربي ُب عبوات معقمة من أكياس البػوٕب إيربلػُت فيهػا و 200كجػمن كذلػك ُب كسػط معقػم ٘تامػان
كٮتزف الل ع ذلك على درجة حرارة أقل من 5 15ـ لتفادم يهور تغَتات غَت مرغو ة ُب اللوف أك
النكهة .
البٕرْٖ Purée.

1-4-8
عادة ٗتزف ا١تا٧تو َب صورة ل إلمكانية إعػادة تصػنيعه إٔب عصػائر مربػل النكتػار  nectarكالعصػَت
كا٢تريجم كا١ترىب كاٞتالتُت كا١تنتجات اجملففة .
كٯتكن حف الل و البوريهن استخ اـ جرؽ كيميائية أك التجمي أك َب عبوات مع نية أك َب
راميل معقمة .كيلتخ ـ هذ ا١تخزف كمواد خاـ عن كجود نقل َب ا١تنتج ال ازج َب األسواؽ
.كتتميز عملية ٗتزين مركز ا١تا٧تو اقتصادياتا مقارنة تخزين عصر ا١تا٧تو أك اقى منتجات ا١تا٨تو
كٯتكن استخالص وريه ا١تا٧تو من كل الربمار أك من الربمار ا١تقشرة كنظرا لزيادة تكلفة تقشَت ا١تا٧تو
كالزمن الالزـ ٢تا لذا فاف هذ ا٠ت وة عادة تلتبع كلكن َب عو األحياف تكوف هناؾ حاجة إٔب
الركائح الذكية و األركما ن ا١توجودة َب القشرة .
كعادة يتم تقشَت الربمار ا١تا٧تو ي كيا اللكاكُت كنظرا لزيادة التكلفة كالزمن الالزـ لذلك لذا
يلتخ ـ ٓتار ا١تاء ٤تلوؿ تقشَت يلتخ ـ لذلك .
كهناؾ جرؽ متع دة تلتخ ـ لفصل ل ا١تا٧تو من الربمار كف تقشَتها كا لط جريقة هو
تعريو ا١تا٧تو لبخار عن الضغط ا١تعتاد ١ت ة دقيقتُت إٔب دقيقتُت كنصو َب غرفة مغ اة ك ا تنفيجم
ع ذلك تنقل إٔب تانكات إستانللتيل .
كاٞت ير الذكر أف قشر ا١تا٧تو الذم أصبح جريا البخار يتم فصل عن الل واس ة رفاص مزكد
نصػل أسػػناف منشػار  12.7 to 15.2 cmأسػػفل ريشػة الرفػػاص كيػػتم فصػل اللػ عػن لبػػذرة واسػ ة
ال رد ا١تركزم للبذرة َب كح ة تلمى وح ة فصل الل عن البذرة  pulperمػزكدة بػ اؿ كمػزكد أيضػا
شبكة ق ر ثقو ا  0.084 cmلفصل األلياؼ عن الل .
كٯتكن ٕتمي ل ا١تا٧تو أك تعبئته َب عبوات مع نية أك ٗتزينه َب عبػوات السػتخ امه فيمػا عػ ،
كَب ك ػػل اٟت ػػاالت الل ػػالفة ال ػػذكر ٬تػ ػ تل ػػخُت لػ ػ ا١ت ػػا٧تو للحف ػػاظ عل ػػى ج ػػودة البوري ػػه كَب أحػ ػ
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العمليػػات يػػتم تلػػخُت اللػ ػإمرار ُب مبػػادؿ حػرارم عنػ درجػػة حػرارة ١ 90°Cتػ ة دقيقػػة كاحػ ة ٍب
تربي ل رجة  35° Cقبل تعبئته َب عبوات سعتها  30 lbأك ٕتمي ها عن درجة -23.50 C.
كَب عمليات أخرل يتم ٖتميو الل إٔب ٍ pH 3.5ب البلًتة عن درجة  90°Cكيتم تعبئتها علػى
اللػاخن َب عبػوات َ 6 kgب عبػوات مػػن البولػواثيلُت ذات الكربافػة العاليػػة ا١ت هػػرة سػػا قا ا١تػػاء ا١تغلػػى
.ك ع ػ ذلػػك يػػتم احكػػاـ غلػػق كتربي ػ هػػذ العب ػوات َب ا١تػػاء كهػػذا يلػػاع َب ٕتن ػ تكلفػػة العب ػوات
ا١تع نية العالية .
كتلتخ ـ أ حيانا راميل خشبية لتخزين ل ا١تا٧تو عنػ تصػنيع ا١تر ػات حيػ يػتم ٖتمػيو اللػ
إضافة  0.5 to 1.0%من ٛتو اللًتيك ٍ citric acidب التلخُت ل رجة الغلياف كالتربي كإضافة ثات
أكلػػي الكربيػ ٔ SO2تع ػ ؿ َ 1000 to 1500 ppmب اللػ كَب هػػذ اٟتالػػة يعبػػأ اللػ َب هػػذ
العبوات  barrelsلالستخ امات ا١تلتقبلة .
 2-4-8املغزٔبات

Beverages

اف العصائر التجارية تتواج َب صورتُت العصائر أك من النكتار  nectarأك مػن مهػركس الفواكػه
 squashكاٞت ػ ير الػػذكر أف الفػػرؽ األساسػػجل ُب العصػػائر كالنكتػػار هػػو نلػػبة الل ػ فنلػػبة الل ػ َب
النكتار تصل إٔب  35%كَب العصائر التزي عن 10%فنكتار ا١تا٧تو ٭تتول على وريػه ا١تػا٧تو كاللػكر
كا١تػػاء كٛتػػو اللػػًتيك نلػ ٥تتلفػػة تبعػػا للمػػذاؽ ا١ترغػػوب كا١تواصػػفات القياسػػية للحكومػػات كقيمػػة
األس ا٢تيػ ركجيٍت  Phكمكونػػات الفاكهػػة  .كاٞتػ ير الػػذكر أف مهػػركس ا١تػػا٧تو مػػع اللػػا ق ٯتكػػن أف
٭تتػػول علػػى ثػػات أكلػػي الكربيػ  SO2أك نػػزكات الصػػوديوـ كمػواد حافظػػة كأيضػػا تلػػتخ ـ عػػو
ا١تركبػات األخػرل الغذائيػة مربػل ٛتػو األسػكور يك  ascorbic acidألػواف غذائيػة أك مػواد لزيػادة قػواـ
ا١تا٧تو كذلك عن أع اد عصَت ا١تا٧تو .
كٯتكن تصنيع عصَت ا١تا٧تو كما يلجل -:
يضاؼ خليط من ل ا١تا٧تو مع ا١تاء التلاكل مع ضبط نلبة ا١تواد الصػلبة ا١توجػودة ُب ا٠تلػيط
) (TSSكا١تػذاؽ اٟتامضػى إٔب مػواد صػلبة ٔتعػ ؿ  12 to 15% TSSكنلػبة ٛتضػية كحمػو اللػًتيك
نلبة . 0.4 to 0.5%
كٯتكن ٖتضَت نكتار ا١تا٧تو اليت ٖتتول على  25%من الل كما اٞت كؿ . 4-8
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الجدول 4-8
مكونات النكتار

بريكس اللب
20°

17°

15°

100

100

100

40

43

45

السكر

260

257

255

الماء

البوريو

Nectar

Purée

مع توفر يركؼ التشغيل اللليمة للمحافظة على ا١تنتج من التلو  ،كيتم ضبط  pHعن
إضافة ٛتو اللًتيك كمحلوؿ تركيز  50%كٮتتلو زمن التلخُت تبعا ل رجة حرارة التعبئة كحجم
العبوة ا١تع نية كلزكجة العصَت أك النكتار .
كٯتكن إع اد هريجم ا١تا٧تو  squashكما يلجل -:
ا١تنتج النهائجل ٭تتول على  25%.عصَت  45 ،مواد صلبة ٛ 1.2 to 1.5% ، TSSتو سًتيك
ك٭تف إضافة ثات أكلي الكربي ) (350ppmأك نزكات الصوديوـ )َ (1000 ppmب كل زجاجة ،
كَب اٞت كؿ  5-8مكونات مهركس ا١تا٧تو squash
3.5

الجدول 5-8

الحالة الثانية

الحالة األولى

مكونات مهروس المانجو

900

900

لب المانجو

1100

900

السكر

15

18

حمض الستريك

900

900

الماء

كاٞتػ ير الػػذكر أف ٙتػػار ا١تػػا٧تو تغلػػل ٍب ٗتػػزف ٍب تقشػػر لػػكاكُت استانللػػتيل  /أمػػا اللػ فيعػ
استخ اـ غرا يل ناعمة) ، (0.025-inكٮتلػط اللػكر مػع ا١تػاء مػع حػامو اللػًتيك مػع اللػ كٮتلػط
جي ا للحصوؿ على شراب ا١تا٧تو ك٭تف ا١تخلوط َب حوض من اٞتوخ .
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أمػػا مهػػركس ا١تػػا٧تو فيلػػخن عن ػ  85° Cكتوضػػع َب زجاجػػات مغلقػػة .كٯتكػػن عمػػل معاٞتػػات
حراريػػة إضػػافية علػػى الزجاجػػات ْتفػ درجػػة اٟت ػرارة عنػ ١ 80°Cت ػ ة  30دقيقػػة  .كالزجاجػػات تػػًتؾ
لتربد َب ا١تاء كٗتزف َب درجة حرارة الغرفػة .كهنػاؾ نق تػُت سػلبيتُت ٬تػ ٕتنبهمػا ك٫تػا كجػود فقاعػات
هوائيػػة كالػػيت تلػػب إح ػ اث تلػػو س ػريع ككػػذلك فصػػل ا١ت ػواد الصػػلبة مػػن ا٢ت ػريجم كالػػيت ق ػ تلػػب
إل ع اء ا٢تريجم مظهر غَت مقبوؿ َ.ب حُت أف هذين ا١تالحظتُت يرغ َب ٕتنبهما مع عصائر ا١تػا٧تو
.
كاٞت ير الذكر أف مشركب ا١تا٧تو ا١تصنع من ا٢تريجم ٯتكن ٖتضَت من  '/aل مع  '/aماء مع '/a
سػػكر مػػع ضػػبط الػػرقم ا٢تي ػ ركجيٍت  pHعن ػ  3.7إضػػافة ٛتػػو اللػػًتيك . citric acidك اسػػتخ اـ
مص ػػاُب أحج ػػاـ ٥تتلف ػػة ٯتك ػػن الت ػػأثَت عل ػػى ج ػػودة ا١تش ػػركب كتقلي ػػل ا٢ت ػواء ٟت ػ مع ػػُت كلك ػػن عملي ػػة
التجنيجم كإزالة األكلجُت من الل أك ا٢تريجم هاـ ج ا لتجن الفصل كفقاعات ا٢تواء .
Guava processing technologies

 1-5-8بٕرْٖ اجلٕافٛ

Guava purée

وريه اٞتوافة  puréeتلتخ ـ َب صػناعة نكتػار اٞتوافػة  ، guava nectarكعصػائر اٞتوافػة
كأيضا مر ة اٞتوافة. guava jamكاٞت ير الذكر أنه ٘ترر ٙتار اٞتوافة ا١تغلولة على مفرمة  chopperأك
ماكينة تشريح  slicerللجوافة ك ع ذلػك ٘تػرر هػذ الفاكهػة علػى كحػ ة إزالػة البػذكر الصػغَتة حيػ
تقػػوـ إزالػػة البػػذر كاألليػػاؼ كتقػػوـ ػ فع النػػاتج عػػرب مصػػفاة مػػن اإلستانللػػتيل ْتيػ أف أق ػػار ثو ػػا
تًتاكح ما ُت  0.033 0.045 inكيتم تغذية هذ ا١تاكينة ٔتع ؿ ثا من ا١تنتج .ك ع ذلك ٘ترر الل
ا٠تػػإب مػػن البػػذر علػػى كحػ ة إزالػػة القشػػور كيػػزكد هػػذ الوحػ ة ٔتصػػفاة يصػػل ق ػػر ثقو ػػا 0.020 in
كيقوـ هذ الوح ة التخلل من قايا البذكر ككذا من القشور كاأللياؼ لتب ك صورة مقبولة .كأحلن
ال رؽ ٟتف وري ه اٞتوافة هو تعبئتها كٕتمي ها .كليجم من الضركرة تلخُت ا١تنتج لترببيط اإلنزٯتات أك
عمل عو ا١تعاٞتات األخرل .كٯتكن ٕتمي ا١تنتج امػا َب كرتػوف أك علػ مع نيػة أك صػناديق مػزكدة
غشػػاء ليفػػجل مػػع شػػنط السػػتيكية توضػػع ػ اخل الصػػناديق كهػػذ جريقػػة غػػَت مكلفػػة  .كٯتكػػن أيضػػا
ٗتلػُت وريػه اٞتوافػة عنػ  195° Fداخػل كعػاء مػزدكج القعػر ٍب تعبئتػه داخػل علػ مع نيػة ٍب غلػػق
العل كقلبها لع ة ثوات ٍب تربي ها لرعة ل رجة  195° Fقبل كضعها داخل عبوات كبَتة َب ا١تخازف
.
juice
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 2-5-8وزكش اجلٕافٛ

ٔعؾريِاGuava juice and concentrate

تلػػتخ ـ عصػػَت اٞتوافػػة ُب تصػػنيع جيللػػى اٞتوافػػة الرائػػق أك َب ا١تشػػرك ات ا١تختلفة،ك٭تضػػر عصػػَت
اٞتوافػػة الرائػػق  A clear juiceمػػن وريػػه اٞتوافػػة كحػوإب  0.1%مػػن اإلنزٯتػػات احملي ػػة ػػالبكتُت يػػتم
خل هػا مػػع البوريػػه عنػ درجػػة حػرارة الغرفػػة ٍ ،ب تلػخُت ا١تنػػتج عنػ درجػػة حػرارة  120° Fكهػػذا يزيػ
سرعة تفاعل اإلنزٯتات ك ع ساعة يتم فصل العصَت الرائق من الل األٛتر ال رد ا١تركزم ُب مكبجم
هيػ ركليكجل للعصػػَت ٍب ٯتػػرر علػػى مراحػػل ترشػػيح كٯتكػػن حفػ النػػاتج التجميػ أك البلػػًتة َب علػ
٤تكمة الغلق كعن اٟتاجة إٔب نقل ا١تنتج عرب البحار ينصح ًتكيز اٞتوافة .
كاٞت ير الذكر أف ٤ت ات الًتكيز للفواكػه الغػَت حلاسػة ال ٮتتلػو عػن ا١تعػركض َب الشػكل -6
.7
()1

وفيما يلي مشاكل عصير الجوافة

أ -لون داكن للب ويمكن التغلب على ىذه المشكلة بالطرق التالية -:
 -5رفػػع درجػػة ح ػرارة التلػػخُت ُب ا١تلػػخن اال ت ػ ائجل  PREHEATERإٔب
االنزٯتات ا١تؤكل ة .
 -2ع ـ ترؾ ل اٞتوافة ُب تانك التجميع فًتة جويلة .
 -3ضبط درجة حرارة البلًتة كالعمل على إح اث راجع استمرار ُب ماكينة البلًتة .
 -4استالـ ٙتار جي ة من حي اللوف كالتقميع .
C

O

 85لترببػػيط

ب -إرتفاع قيمة األس الهيدروجيني -: PHكٯتكن التغل على هػذ ا١تشػكلة إضػافة ٛتػو

سًتيك لضبط  PHعلى  3.6-3.9كهذا أيضا ٭تف جودة اللوف .

ج -وجود النواة الحجرية  -:كٯتكن التغل على هذ ا١تشكلة تغيَت ا١تصاُب ا١تق وعة كتركي
مصاُب ذات ثقوب أقل من . 0.4mm

و5ن ش ػ ػػارؾ ُب اإلع ػ ػ اد ا١تهنػ ػ ػ س ع ػ ػػالء الل ػ ػػعي م ػ ػ ير ج ػ ػػودة مص ػ ػػر إي الي ػ ػػا للمركػ ػ ػزات
كالصناعات الغذائية
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تركيق ماء الغليل

غليل
هرس

تفل التفاح
استخالص للمرة
الربانية

الركاس

استخالص العصَت للمرة األكٔب

Dearomatisation

الًتكيق-كاالستقرار-
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الشكل 6-8
علػػى عكػػجم مػػا هػػو موجػػود ُب العصػػائر الػػيت ٖتتػػوم علػػى حبيبػػات عالقػػة مربػػل ال مػػاجم كا١ت ػواّب
كغَتها فإف العصائر الرائقة  Clear juicesتنتج من الع ي من الفواكه مربل التفاح كالعن كالتوتيػات.
هذ العصائر تكوف رائقة ٘تامان كخالية من العكارة  ، Turbidityكلػذا فلػوؼ نتنػاكؿ عصػَت الفاكهػة
الرائقة كمركزاتا.
كالشكل  6-8يبُت ٥ت ط صن كقجل يبُت ا٠ت وات العامة ا١تلتخ مة َب صناعة عصَت الفاكهة
الرائقة كمركزاتا .
كاٞت ير الذكر أف الفاكهة ذات القواـ ا١تتماسك الصلبة نلبيان ومربل التفاحن ق ٗتزف ُب ٥تازف
 Siloع اٞتمع كتنقل الربمار من ا١تخزف إٔب خ وط التصنيع واس ة قناة ا ماء جارم حي
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ت خل الربمار إٔب كح ات غليل دكارة مزكدة أدشاش  ،أما ُب ا١تصانع الكبَتة فيتم نقل الربمار
واس ة سيور دكدية الشكل يتم عليها الغليل ُب نفجم الوق واس ة أدشاش ت فع ا١تاء ُب عكجم
إتا سَت الفاكهة  ،تنتقل الربمار ع ذلك إٔب كح ات غليل اس وانية الشكل مزكدة فرش كدفع
ماء كنتيجة للحركة ال ائرية ٢تذ الوح ات تتم عملية الغليل كفاءة.
عنػ ػ خ ػػركج الربم ػػار م ػػن ه ػػذ الوحػ ػ ات االسػ ػ وانية تل ػػقط عل ػػى س ػػيور متحرك ػػة مربقب ػػة تل ػػمح
تجفيو الربمار نلبيان.

ِ1-6-8زظ مثار التفاح

Crushing of Apples

تعت ػػرب خ ػػوة ه ػػرس التف ػػاح م ػػن أه ػػم ا٠ت ػ ػوات ُب تص ػػنيع عص ػػَت التف ػػاح حيػ ػ يعم ػػل التكل ػػَت
ا١تيكػػانيكجل علػػى ٖت ػػيم ا٠تاليػػا كتكلػػَت اٞتػ ر ا٠تلويػػة ك التػػإب إنفػراد العصػػَت منهػػا ك٬تػ أف يػًتاكح
ق ػػر اٟتبيبػػات ُب ا١تهػػركس النػػاتج مػػا ػػُت  3إٔب  5ملليمػػًت ألف هػػذا اٟتجػػم يناسػ كحػ ات ا١تكػػبجم
 .Pressing unitsتػػؤدم عمليػػة ا٢تػػرس إٔب اتصػػاؿ األنزٯتػػات ٔتػواد التفاعػػل ا١توجػػودة اللػػائل ا٠تلػػوم
كتنشأ ٣تموعة من التفاعالت األنزٯتية مربل أكل ة ا١تواد الفينوليػة كٖتلػل عػو جزيئػات البكتػُت كلػذا
٬ت توافر ا١تواصفات اآلتية ُب كح ات ا٢ترس :
 -5أف تكػػوف كح ػ ات مغلقػػة ْتي ػ ال تلػػمح ػ خوؿ ا٢ت ػواء إٔب ا١ته ػػركس كذلػػك للح ػ م ػػن
تفاعالت األكل ة.
 -2أف يكوف ا١ت ل ُت حجم اٟتبيبات النإتػة ضػئيل ألف اٟتبيبػات ذات اٟتجػم الكبػَت نلػبيان
تؤدم إٔب ا٩تفاض كمية العصَت النإتة  ،كاٟتبيبات ذات اٟتجػم الصػغَت نلػبيان تػؤدم إٔب زيػادة تركيػز
ا١تواد الغركية ُب العصَت ٦تا ق يلب مشاكل أثناء تركيق العصَت.
كتعتػػرب كح ػ ات التكلػػَت ذات اللػػرعة العاليػػة  High-speed crushingأك ج ػواحُت الش ػواكيت
 Hammer- millهجل أنل الوح ات ٢تذا الغرض .
كم ػػن الوحػ ػ ات اٟت يرب ػػة ال ػػيت أثبتػ ػ كف ػػاءة عالي ػػة ُب تص ػػنيع عص ػػَت التف ػػاح .ا١تض ػػخة اٟتلزكني ػػة
الالمركزيػػة ذات اإلحػػالؿ اال٬تػػايب  Eccentric screw pump with positive displacementهػػذ
ا١تضػػخة تقػػوـ ػ فع ا١تهػػركس ُب إتػػا قػػرص مربق ػ يعمػػل علػػى خػػركج ا١تهػػركس ذك حجػػم حبيبػػات
متجانجم ك٤ت د كهذ الوح ة تشمل على ع د من األقراص ٗتتلو ُب سعة الربقوب ا كٯتكن التإب
تغيَت القرص ا١تلتخ ـ تبعان لنوع التفاح  ،درجة نضجه  ،كحالة الربمار سواء كانػ جازجػة أك ٥تزنػة.
فالتفاح تاـ النضج يلزـ تكلَت إٔب حبيبات ذات حجم كبَت نلبيان ينما التفاح الغَت تاـ النضج يلزـ
معه استخ اـ عملية تكلَت أكربر ش ة كإنتاج حبيبات دقيقة اٟتجم.
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هػذا كمػػن ا١تفضػػل مػػركر ٙتػػار التفػػاح علػػى كحػ ة للكشػػو عػػن التلػوث ا١تعػػادف
قبل دخو٢تا إٔب كح ات ا٢ترس .كما يفضل إضػافة ٛتػو األسػكور يك أثنػاء ا٢تػرس لتقليػل تفػاعالت
أكل ة الفينوالت كتفادم ح كث التلوف البٍت األنزٯتجل.
Metal detector

 2-6-8اصتدالـ

العؾري Juice extraction

مهركس التفاح ٕ Apple mashترل عليه ع ذلك عملية االستخالص إح ل ال رؽ اآلتية:

 -1استخدام العصارات :

تعتم تلك األجهزة على إح اث أكرب ق ر ٦تكن من التكلَت ٠تاليػا ا١تهػركس اسػتخ اـ ضػغط
مرتفع حي ٮترج العصَت تاركان البقايا الصػلبة أك التفػل كي لػق عليػه  Apple pomaceكهػو قػ ٭تتػوم
علػػى نلػػبة مػػن العصػػَت .كعلػػى ملػػتول الصػػناعة فػػإف نلػػبة االسػػتخالص ق ػ تصػػل إٔب ح ػوإب 80%
كأهم العصارات ا١تلتخ مة الستخالص عصَت التفاح ما يلجل :
 Rack and Cloth Hyroulic Presses. -5عصارة هي ركليكية
 Bucher- Guyer Universal Presses. -2عصارة وخر جَت
Screw Presses. -3عصارة حلزكنية
Belt Presses. -4عصارة الليور
العصارة األخَتة من نوع عصارة الليور ً Belt pressب تصميمها خصيصان لعصر مهركس
الفاكهة  Fruit mashكمهركس التفاح كالكمربرل كغَتها .كهجل تتميز كفاءة عالية ُب التشغيل كُب
التنظيو كما ٖتتاج إٔب حجم عمالة قليلة .ٯتكن اٟتصوؿ على أقصى كمية من العصَت التحكم ُب
كمية ا١تهركس كُب سرعة اللَت .كمن الضركرم أف يتم توزيع ا١تهركس على اللَت اللفلجل ريقة
متجانلة .كيتميز اللَت اللفلى ٔتيل يلمح ٓتركج كمية من العصَت مكونان عجينة مهركس جاهزة
للضغطُ .ب هذا النوع من العصارات يتم توزيع ا١تهركس على اللَت اللفلجل ٍب ع فًتة من سريانه
يغ جل اللَت العلوم حي ٭تصراف ينهما ا١تهركس كتقوـ ٣تموعة من األس وانات ال كارة Press
 Rollersا١تتناقضة ُب نصفجل الق ر رفع قوة الضغط  Compressive Forceكقوة القل Shear
 Forceعلى ا١تهركس ٦تا يؤدم إٔب خركج كمية أكرب من العصَت كيلتمر ذلك جواؿ رحلة ا١تهركس
حىت يصبح ا١تهركس ُب هناية اٞتهاز على هيئة قفله  Pumaceجافة خالية نلبيان من العصَت .ينما
يتم ٕتميع العصَت ا١تلتخلل ُب تنكات أسفل اٞتهاز .تصل اإلنتاجية ُ Yieldب هذ الوح ات إٔب
 84%من كزف ا١تهركس.
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ٚتيػػع هػػذ الوح ػ ات ٯتكػػن اسػػتخ امها مػػع الع ي ػ مػػن الفواكػػه األخػػرل ع ػ تع ػ يل ُب ثقػػوب
ا١تصاُب ٔتا يتالءـ مع نوع الفاكهة.
 -2االستخالص باالنتشار

Extraction by diffusion

هػذ التكنولوجيػػا اٟت يربػػة نلػبيا دخلػ إٔب ٣تػػاؿ الت بيػق الصػػناعجل عػ أف ثبػ ٧تاحهػػا كارتفػػاع
نلبة االستخالص ا  ،كاليت ق تصل إٔب . 95%
ُب هذ ال ريقة فإف العصَت الناتج ٭تتوم على مواد صلبة ذائبة أقل من و9.5%ن من العصَت
ا١تلتخلل العصارات  Press Juiceكذلك يرجع إٔب أف االستخالص االنتشار يلزمه إضافة ماء.
العصَت الناتج ال أف يركز ع ٘تاـ االستخالص كذلك للتخلل من كمية ا١تاء ا١تضافة  ،كيالح
ُب هذ ال ريقة أنه ازدياد نلبة االستخالص تزداد مكونات التفاح ا١تنفردة مع العصَت ك التإب ينتج
عصَت ذك جعم أقول من العصائر النإتة الضغط.
كا١ت ػػاء ا١تل ػػتخ ـ ُب االس ػػتخالص يض ػػاؼ س ػػاخنا ٦ت ػػا ي ػػؤدم الس ػػتخالص ج ػػزء كب ػػَت م ػػن ا١تػ ػواد
الفينولية  Polyphenolsكاليت تلع دكران هامان ُب تلوين العصَت اللوف الغَت ا١ترغوب إذا ما ًب أكل ة
هذ الفينوالت واس ة إنزمي الػ  Polyphenol oxidaseفتكتل العصائر اللوف ال اكن.
كيلتخ ـ لالستخالص هنا كح ات االستخالص التيار العكلجل Counter current hot-water
.extractors
 -3االستخالص بالمعاملة األنزيمية

Enzymatic treatment

تعتم هذ ال ريقة على إجراء ٖتليل للج ار ا٠تلوم ألنلجة التفاح ٦تا يػؤدم ٠تػركج كميػة أكػرب
مػػن العصػػَت  ،كهػػجل ليل ػ جريقػػة ملػػتقلة ػػذاتا ػػل أنػػه ع ػ ا١تعاملػػة األنزٯتيػػة ٯتكػػن اسػػتخ اـ أح ػ
األنظمػة الػػيت سػبق شػػرحهاُ .ب هػذ اٟتالػػة فػإف مهػػركس التفػاح ا١تعامػػل إنزٯتيػان ال ٭تتػػاج إٔب ملػػتويات
ضغط عالية أثناء الكبجم كما أف ناتج العصَت يكػوف عػإب عنػ مقارنتػه ػا١تهركس الغػَت معامػل .هػذ
اإلنزٯتات هجل أساسان إنزٯتات ٤تللة للمواد البكتينية  Pectolytic enzyme prepartionsكتنتج واسػ ة
الف ريػػات مربػػل ف ػػر  Aspergillus migerكهػػجل ليل ػ إنػػزمي كاح ػ ػػل ٥تلػػوط مػػن ع ػ د كبػػَت مػػن
اإلنزٯتات مربل الػ
Pectin lyases, Proteases , amylases , ، Pectinesterases , Polygalacturonases
Phenolases , Hemicellulases , Cellulases.

كُب حال ػػة التف ػػاح عل ػػى كج ػػه ا٠تص ػػوص يض ػػاؼ إٔب جانػ ػ اإلنزٯت ػػات البكتيني ػػة إنزٯت ػػات أم ػػيالز
 Amylasesلتحليػل النشػا الػػذم قػ يكػوف موجػػود ُب عػو ٙتػػار التفػاح الغػَت مكتملػػة النضػج .إل٘تػػاـ
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هػػذ ا١تعاملػػة فػػإف مهػػركس التفػػاح يضػػاؼ إليػػه اإلنػػزمي نلػػبة ت ػًتاكح ػػُت  50إٔب  100جػػزء ُب ا١تليػػوف
5
كيػػًتؾ ُب تنكػػات ١ت ػ ة سػػاعتُت تقريب ػان علػػى درجػػة ح ػرارة ت ػًتاكح ػػُت  35 - 25ـ يػػتم اختيارهػػا تبع ػان
لظػركؼ التصػنيع كنػػوع اإلنػزمي ا١تضػاؼ .كيفضػػل إضػافة اإلنػػزمي إٔب التفػاح أثنػاء عمليػػة ا٢تػرس ٍب تعبئػػة
ا١تهركس ُب األكعية .هذ ا١تعاملة تؤدم إٔب زيادة نلبة االسػتخالص إٔب حػوإب  95%ك٬تػ اإلشػارة
هنا إٔب أف تلك اإلنزٯتات ع أف تقوـ كرها ال من ترببي ها حراريان.
ُب الل ػ ػػنوات األخ ػ ػػَتة قام ػ ػ ػ ع ػ ػػو ا١تصػ ػ ػػانع ا١تنتج ػ ػػة لإلنزٯت ػ ػػات ت ػ ػ ػػوير تكنولوجي ػ ػػا ج ي ػ ػ ػ ة
الستخالص العصَت تعتم على إضافة إنزٯتات ٤تللة للليليلوز إٔب جان اإلنزٯتات البكتينية كا٢ت ؼ
هنػ ػػا هػ ػػو إج ػ ػراء عمليػ ػػة إسػ ػػالة  Liquefactionلللػ ػػكريات الع ي ػ ػ ة  Polysacchandesكٖتويلهػ ػػا إٔب
سكريات أصغر ُب الوزف اٞتزيئجل .هذ ا١تعاملة تؤدم إٔب خفو كبَت ج اُ لكمية التفل ا١تتخلو عن
االسػػتخالص كمػػا يػػزداد ٤تتػػول العصػػَت مػػن ا١ت ػواد الصػػلبة الذائبػػة ْ ،تي ػ أف نلػػبة االسػػتخالص ق ػ
تصػػل إٔب  100%أك أكربػػر عن ػ حلػػاب كميػػة العصػػَت النإتػػة علػػى أسػػاس احملتػػول مػػن ا١ت ػواد الصػػلبة
الذائبة فالعصَت الناتج من ال رؽ التقلي ية ٭تتوم على  5 9.5-10ركجم ينما الناتج من جريقة اإلسالة
 Liquefactionيكوف تركيز ا١تواد الصلبة الذائبة ه ُب ح كد  5 12ركجم.
كمػػع ذلػػك فػػإف هػػذا التكنيػػك ٓب يصػػرح اسػػتخ امه حػػىت اآلف علػػى الن ػػاؽ الصػػناعجل كذلػػك ألف
اإلنزٯتػػات احملللػػة لللػػيليلوز ٓب ت ػ رج ع ػ ضػػمن اإلنزٯتػػات الػػيت تلػػتخ ـ كم ػواد ملػػاع ة ُب التصػػنيع
النلػػبة لعصػػائر كلػ الفاكهػػة كألف نػواتج تكلػػَتها ٓب تػ رس عػ دراسػػة ملتفيضػػة النلػػبة لتأثَتهػػا
على الصحة العامة.
النلػػبة للفواكػػه ذات النػواة اٟتجريػػة أك التوتيػػات كالعنػ فإنػػه يلػػتخ ـ كحػ ات تلػػمى Pulper
كهػػجل أجهػػزة اسػ وانية الشػػكل ٖتتػػوم علػػى مصػػاُب اسػ وانية الشػػكل كداخلهػػا مػػا يشػػبه البػ اؿ يقػػوـ
الضػػغط علػػى ا١تهػػركس مقا ػػل ا١تصػػاُب فيخػػرج العصػػَت أك ا١تهػػركس النػػاعم مػػن ا١تصػػاُب ينمػػا البػػذكر
كالقشور ٗترج من فتحة أخرل.
3-6-8تزٖٔل العؾري

Juice Clarification

العصػػَت ا٠تػػاـ النػػاتج مػػن كح ػ ات االسػػتخالص ٬تػػرل لػػه جػػرد مركػػزم لفصػػل اٟتبيبػػات الكبػػَتة ،
ينمػػا يظػػل العصػػَت ع ػ ذلػػك عك ػران نظ ػران الحتوائػػه علػػى حبيبػػات دقيقػػة عالقػػة يصػػع إزالتهػػا ٖت ػ
يػػركؼ التصػػنيع كيلػػزـ إلزالتهػػا عمليػػة ملػػتقلةٖ .تتػػوم هػػذ اٟتبيبػػات ُب تركيبهػػا علػػى م ػواد كتينيػػة
ك ركتُت إٔب جان كميات ضئيلة من الفينوالت كاللكريات الع ي ة األخرل.
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إلج ػراء الًتكيػػق فػػإف العصػػَت ا٠تػػاـ يضػػا إٔب تنكػػات إلزالػػة البكتػػُت خاصػػة البكتػػُت الػػذائ ُب
العصَت كالذم يكل العصَت لزكجة عالية كيعمل على قاء حبيبات العكارة عالقة العصػَت .يعامػل
العصَت ُب األكعية واسػ ة إنزٯتػات كتينيػة ٔتعػ ؿ  3 - 2كجػم لكػل جػن عصػَت كترفػع درجػة اٟتػرارة
إٔب 5 40ـ كذلك ١ت ة  30-60دقيقة كيتم التقلي ُب اية العملية ٍب يوقو التقلي هنائيان.
ُب حالػػة معاملػػة ا١تهػػركس اإلنزٯتػػات وكالتفػػاحن مربػػل عمليػػة االسػػتخالص فػػإف ذلػػك يقلػػل كميػػة
اإلنزٯتات البكتينية ا١تضافة غرض الًتكيق.
ميكانيكية ح كث الًتكيق  -:والنظريات ا١تفلرةن.
 ]5ا ١تعاملػة اإلنزٯتيػة تقػوـ التحليػل الكامػل للمػواد البكتينيػة الذائبػة العصػَت حيػ يفقػ البكتػُت
مق رته كمادة غركية حاملة ٟتبيبات العكارة كتنخفو لزكجة العصَت ك التإب ترس حبيبات العكارة
تاركة عصَت رائق.
 ]2حبيبات العصارة نفلها تكوف عبارة عن ركتُت ذك شحنة موجبة مغلو غالؼ من البكتػُت
ذك شحنة سالبة كنتيجة التكلَت اٞتزيئجل لغالؼ البكتُت فإنه يػتم تعػريو الشػحنات ا١توجبػة للربكتػُت
للشحنات اللالبة للبكتُت كتتجمع حبيبات العكارة كترس وشكل 53ن تبع ػ ػ ػ ػ ػان لنػ ػ ػ ػ ػػوع العصػ ػ ػ ػ ػػَت
ك٤تتوا من ا١تواد الفينولية فإف العصَت ع معاملته إنزٯتات الًتكيق يضاؼ إليه مادة تعمػل علػى ر ػط
الربانينػات ا١توجػودة العصػَت هػذ ا١تػواد اجملمعػة مربػل  ، Kiesel solالچيالتػُت Polyvinylpirolidin ،
) (PVPأك البنتوني ػ ػ  Bentoniteع ػ ػ ذلػ ػػك يرش ػػح العصػ ػػَت ٖت ػ ػ تفري ػػغ لفصػ ػػل حبيبػ ػػات العكػ ػػارة
كمعق ات التانُت مع الچيالتُت  ،يػتم الًتشػيح خػالؿ مرشػحات األلػواح  ،العصػَت النػاتج يكػوف رائػق
٘تامان كٯتكن تعبئته كما هو أك إجراء تركيز له.
ُب كربػػَت مػػن ا١تصػػانع فإنػػه حالي ػان يػػتم تركيػػق عصػػَت التفػػاح ك عػػو عصػػائر ا١ت ػواّب كاٞتري ػ فػػركت
كالليموف استخ اـ تكنولوجيا الًتشيح الغشائجل .Membrane filtration
قبل الًتشيح الفائق  Ultrafiltrationكهجل عبارة عن أغشية ق تصنع من الليليلوز أك اللػَتاميك
ك ػػا ثقػػوب ذات أق ػػار ٤تػ دة ْتيػ تلػػمح فقػػط ٔتػػركر اٞتزيئػػات الصػػغَتة العصػػَت كٖتتجػػز حبيبػػات
العكػػارة ككػػذلك ا٠تاليػػا ا١تيكرك يػػة كاٞت ػراثيم .ك نػػاء عليػػه فػػإف العصػػَت النػػاتج مػػن الػ ػ Ultrafiltration
يكػػوف مػػن ا لناحيػػة العمليػػة معقػػم كهػػذا يكػػوف لػػه أ٫تيػػة خاصػػة عن ػ إج ػراء تركيػػز للعصػػَت التجمي ػ .
العصَت الناتج مػن ال ػ  Ultrafilrationقػ ٬تػرل لػه تركيػز مبػ ئجل اسػتخ اـ تكنيػك األٝتوزيػة العكلػية
 Reverse Osmosisكالػذم يػؤدم إٔب تػوفَت ُب ال اقػة ا١تلػتخ مة ُب ا١تبخػرات  Evaporatorsكأيضػان
إٔب زيادة سعتها.
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 4-6-8وعاوم ٛالعؾري الٍاتج ٔاالصتفاد ٚوَ املدمفات :
العصَت ال ازج الرائق يتم لًتته سريعان كذلك ٔتعاملته على درجة حرارة عالية ١تػ ة قصػَتة و- 82
5 90ـ ١ت ػ ة  30 - 15ثاني ػػةن كي ػػربد العص ػػَت ٍب يتج ػػه إٔب كح ػ ات الًتكي ػػز كأثن ػػاء الًتكي ػػز .ي ػػتم فص ػػل
مركبات الرائحة كاليت تتجمع كتضاؼ مرة أخرل إٔب العصَت.
العصَت ال بيعجل ا١تبلًت كالذم لن يلتخ ـ ُب عمل مركزات يعبأ ٖت يركؼ معقمة ُب تنكات
سػػبق تعقيمهػػا كمػػربدة علػػى درجػػة 5 2ـ أك ق ػ يعبػػأ ٖت ػ يػػركؼ معقمػػة ُب عب ػوات صػػغَتة تناس ػ
ا١تلتهلك.

الشكل 7-8
لػػورات

عصػػَت العن ػ النػػاتج ع ػ العصػػر يػػًتؾ ُب تنكػػات كبػػَتة مػػربدة ١ت ػ ة  14يػػوـ حػػىت ترس ػ
ٛتو ال رجريك كالذم ق يلب مشاكل أثناء الًتكيز.
ا١تواد ا١تتخلفة ع الكػبجم خاصػة النلػبة للفواكػه ذات النػواة اٟتجريػة يػتم ٕتفيفهػا كتلػتخ ـ ُب
ٖتضػَت علػو للحيػواف ٥ ،تلفػات صػناعة عصػَت التفػاح كالػيت ي لػق عليهػا  Apple Pomaceتلػتخ ـ
كمادة خاـ ُب صناعة البكتُت كذلك ُب حالة ع ـ استخ اـ إنزٯتات ٤تللة للبكتُت أثنػاء اسػتخالص
العصػػَت .عػػو ا١تخلفػػات ق ػ تلػػتخ ـ السػػتخالص اللػػوف أك مركبػػات الرائحػػة مربػػل ُب حالػػة الكريػػز
كالتوتيات.
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 5-6-8تزكٗش التفاح
كالشكل  7-8يعرض خط إنتاج عصَت تفاح جاقته اإلنتاجية  50t/hمزكد وح تُت ترشيح عالية
 ultrafiltrationكمزكدة وح ة تركيز ٓتملة مراحل كمزكدة وح ة استعادة األركما لشركة unipektin
 ،كالشكل ُ 8-8ت ٥ت ط توضيحجل ٢تذا ا٠تط .
حيث أن -:

من مكبجم الليور
عصَت عكر
عصَت رائق
ٓتار ماء
٤ت ة تبخَت س اسية ا١تراحل
رج تربي
ماء ارد
متكاثو
األركما
مركز عصَت التفاح AJC
تانك مركز التفاح
ماكينة تعبئة معقمة
مرشح رقائقجل
ماكينة لًتة
العصَت العكر ا١تركز تركيز غَت كامل
كح ة ترشيح فائقة اٞتودة
مرحلة االستقرار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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كالشكل  9-8يعرض ٪توذج ١ترشح فائق غشاء رقيق من نوع اللَتاميك لعصَت التفاح له
ملاحة ترشيح تصل إٔب  344مًت مر ع  192مًت مر ع و الشكل أن  ،ك٪توج ١ترشحُت فائقُت غشاء
رقيق من نوع  PVDFله ملاحة ترشيح تصل أب  344مًت مر ع كال اقة اإلنتاجية للواح ة 25000
جن ُب اللاعة من إنتاج شركة unipektin

الشكل 9-8
ٌ1-7-8ظاً إسال ٛالكربتٛ

DESULFURIZATION SYSTEM

تع نظاـ كربتة عصَت العن جريقة سهلة كآمنة ٟتف العصَت  .فاف كمية ثات أكلي الكربي
أك ٤تلوله ا١توجودة َب كل لًت من عصَت العن تلاكل . 600-2500 mg
كمواصفات الفواكه تنل على أنه ينبغجل ع ـ تع ل نلبة ثات أكلي الكربي َب عصائر
الفواكه عن  60-80 mgلكل لًت كمن أجل ذلك ٨تتاج إٔب التخلل من الكربي مع عملية التبخَت
كأسهل جرؽ التخلل من الكربي هو تلخُت العصَت ل رجة حرارة عالية حىت ٭ت ث كمو للبخار
ك التإب فاف البخار ا١تنتج من هذ العملية سيجر الكربي ا٠تالل .
ك النلبة للعصَت ا١تشكوؾ فيه َب حالة العن األٛتر كالذم له رقم هي رجيٌت يتم تركي
عمود إزالة الكربي ُب األعلى يتم تغذيته من مرحلة التبخَت األكٔب .
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حي يتم التلخُت حىت  100cدرجة مع قاؤ م جويلة َب عمود الكربي فنتخلل من
معظم الكربي ككذلك مع العصَت الذم له ٛتضية منخفضة كتركيز منخفو فاف كمية العصَت
التتلو اذا ًب تربي ها مباشرة ع التبخَت .
إزالة الكبريت فى صناعة عصير العنب

DE-SULPHLURIZATION

تعترب جريقة إزالة الكربي من عصَت العن جريقة لي ة كآمنة كاٞت ير الذكر أف كمية ثات
أكلي الكربي الضركرية َب احمللوؿ ا١تائجل لعصَت العن حوإب ُ 600-2500mgب اللًت الواح .
كعادة فاف معظم لوائح األغذية تنل على أف عصائر كل الفاكهة ٖتتول على  60-80mgمن
ثات أكلي الكربي لكل لًت .
كهذا يقا ل نلبة ثات أكلي كربي تلاكل  250-300 ppmجزء َب ا١تليوف َب تركيز يًتاكح
ما ُت . 1:4
كمن اجل ذلك فاف عملية إزالة الكربي من العمليات الضركرية كهذ العملية ٖت ث َب نفجم الوق
مع التبخَت كمن ا١تمكن إح اث إزاحة لالتزاف ُت ثات أكلي الكربي اٟتر ا١تذاب ُب ا١تاء كثات
أكلي الكربي ا١تقي أم أمالح الكربي  .كأسهل جريقة للتخلل من ثات الكربي اٟتر ال ائ
اٟتر هو تلخُت العصَت ل رجة حرارة كافية كمن ٍب فاف ٓتار ا١تاء ا١تتشكل يتخلل من ثات أكلي
الكربي ا١تذاب .
ك النلبة للعصائر األكربر تعقي ا مربل عصَت العن األٛتر كاليت ٢تا رقم هي ركجيٍت منخفو
تلتخ ـ كح ة إزالة الكربي توضح أعلى ا١ترحلة األكٔب فإذا ًب تلخُت العصَت ل رجة حرارة 150C
٭ت ث كمو إٔب درجة حرارة  100Cكيظل العصَت ُب عمود إزالة الكربي م ة جويلة حينئذ ٨تصل
على نتائج جي ة للتخلل من الكربي حىت العصائر اليت ٢تا ٛتضية منخفضة كفقط تركيز قليل .
فإذا ح ث كمو للعصَت فورم ع التبخَت ال ٭ت ث أل تلو له .
كالشكل  51-8يعرض كح ة تبخَت ر اعية ا١تراحل من نوع الفيلم اللاقط تلتخ ـ لًتكيز
عصَت العن مزكدة وح ة إعادة ضغط البخار حراريا ككذا عمود إزالة الكربي ليصل الًتكيز َب
النهاية إٔب . 71-% TS
حيث أن -:

ا١ترحلة األكٔب للتبخَت
ا١ترحلة الربانية للتبخَت
ا١ترحلة الربالربة للتبخَت

1
2
3
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ا١ترحلة الرا عة للتبخَت
مكربو س حجل
عمود إزالة الكربي
كح ة إعادة ضغط البخار حراريا
ملخن قبلجل للمنتج كمربد ا١تركز
تانك اإلم اد
م خل العصَت
ا١تركز
ا١تتكاثفات
ٓتار الغالية اٟتجل
ماء تربي
مضخة فاكيوـ
ماء غليل من مص ر ا١تاء العمومجل

4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
W
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الباب التاضع
ماكييات التعقيه والبطرتة والتعبئة
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ماكينات التعقيم والبسترة والتعبئة
ع االنتهاء من ٕتهيز عصَت الفاكهة أك ال ماجم َب صورة عصَت أك مركز ٯتر ا١تنتج َب آخر مرحلة
كهى ماكينة التعقيم كالتعبئة كهذ ا١ترحلة َب غاية األ٫تية إذ أهنا تضمن خلو ا١تنتج من البكًتيا كيتم
تعبئة ا١تنتج َب عبوات الستيكية معقمة سعتها حوإب  200كجم .
كنلف نظر القارئ إٕب أف ماكينة التعقيم كالبلًتة ٬ت غللها ا١تاء كتصريو ا١تتبقجل ٍب الصودا
كتصريو ا١تتبقجل كتش يفها ا١تاء مرة ثانية كتصريو ا١تتبقجل منها ٍب تعقيمها قبل الشركع َب
استخ امها لتعقيم كتعبئة ا١تنتج .
كيبٌت عمل ماكينة التعقيم كالتعبئة على
تلخُت ا١تنتج إٕب درجة حرارة عالية
مب ئية تصل إٔب  65درجة ٍب إح اث
نزع للهواء و فاكيوـ ن تصل قيمته إٔب
 0.3ار فيح ث تصاع للبخار كهذا
انشكم 1-6
البخار ٭تتول
انشكم 1-9
على جزء من األركما كماء كيتم إح اث تربي ٢تذا البخار واس ة نظاـ تربي مع لذلك فتكاثو
ٓتار ا١تاء مع مركبات األركما مرة أخرل كيعادا إٔب ال كرة  ،ك ع ذلك يتم تلخُت ا١تنتج إٔب درجة
حرارة تصل إٕب 105 Cدرجة مئوية كذلك ا١تاء اللاخن ٍب إ قاء ا١تنتج عن هذ ال رجة فًتة زمنية
معينة ك ع ذلك ٯتر ا١تنتج على مرحلتُت تربي أح ٫تا ٔتاء ارد من رج التربي كالربانية ٔتاء ارد من
الشيلر حىت تصبح درجة حرارة ا١تنتج ا٠تارج ملاكية  24Cاستع ادا إلمرار ا١تنتج إٕب رؤكس التعبئة ُب
األكياس ا١تعقمة .
كالشكل  5-9يبُت صورة توضيحية ١تاكينة التعقيم كالتعبئة من إنتاج شركة  Bertuzziجاقتها
اإلنتاجية  2جن َب اللاعة
كالشكل  2-9يعرض صورة ماكينة تعبئة رأسُت من إنتاج شركة Tropical Food Machinery
كتقوـ هذ ا١تاكينات تعبئة أكياس معقمة ا١تنتج من أكياس معقمة سعتها  200كجم كهى تلتخ ـ
َب تعبئة العصَت كالبوريه كا١تركزات ّتميع الًتكيزات سواء لل ماجم أك الفواكه ا١تختلفة .
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كتلتخ ـ هذ ا١تاكينات لتعبئة ا١تنتج َب راميل مع نية اك عبوات كرتونية كَب حالة التعبئة َب الرباميل
يتم التعبئة َب أكياس معقمة .

انشكم 2-9

كاٞت ير الذكر أف هذ ا١تاكينات تلاع على زيادة عمر التخزين َب درجة اٟترارة احملي ة سنتاف من
تاريا التعبئة كهذ من ا١تيزات الىت نتحصل عليها استخ اـ هذ ا١تاكينات .
كالشكل  3-9يعرض صورة ١تاكينة تعقيم ك لًتة من انتاج شركة . Manzini

انشكم 3-9
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كالشكل  4-9يبُت كيفية تلقيم الكيجم َب ا١تاكينة من انتاج شركة . Manzini

انشكم 4-9

كالشكل  5-9يعرض ٪توذج ٠تط تعبئة أكياس معقمة متع د الرؤكس من انتاج شركة ركسى
كاتيلى . ROSSI&CATELLI

انشكم 5-9
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الشكل 6-9يبُت دكرة ماكينة تعقيم ك لًتة العصَت أك ا١تركز أك البوريه .

حيث أن -:
٣تجم ملتوىتانك ا١تنتج
٣تجم درجة حرارة ا١تنتج ا٠تارج من من قة التلخُت
٣تجم درجة حرارة ا٠تركج من قلمى التربي
٣تجم درجة حرارة خركج ا١تنتج إٕب أكياس التعبئة
٣تجم درجة حرارة ا٠تركج من من قة الرببات اٟترارل
٣تجم درجة حرارة ا٠تركج من من قة اعادة التربي
٣تجم درجة حرارة خط صرؼ الصماـ  V33و اٟتاجز اٟترارل للصماـ
 V33ن
صماـ اعادة ا١تنتج V32
صماـ ارجاع صرؼ  /راجع الصماـ V38
صماـ ارجاع ا١تنتج للتانك  /إٕب مربد االعادة V39
فتح – غلق صماـ م خل مضخة الصودا V40
فتح – غلق صماـ ا١تلار الب يل للمضخة ا١تكبلية V42
فتح – غلق صماـ صرؼ ا١تاكينة V44
فتح – غلق صماـ صرؼ ا١تلار الب يل للمضخة ا١تكبلية V45
فتح – غلق صماـ ملار التربي األكٔب َب القلم األكؿ V47
فتح – غلق صماـ صرؼ قلم التربي V48
ملو فتح – غلق صماـ التحكمَ V21ب صرؼ الصماـ V39
ملو فتح – غلق صماـ دخوؿ ا١تاء إٕب مربد االعادة V52
ملو فتح – غلق صماـ دخوؿ ا١تاء ل ش التش يو الكركل V53
ملو فتح – غلق صماـ دخوؿ ا١تاء لتانك ا١تنتج V55
ملو فتح – غلق صماـ خركج مضخة الصودا V56
ملو فتح – غلق صماـ اعًتاض ملار الصودا ا١تماثل للملار
ال بيعى للت فقV57
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ملو فتح – غلق صماـ اعًتاض ملار الصودا ا١تعاكجم للملار
ال بيعى للت فقV58
ملو فتح – غلق صماـ اعادة الصودا ا١تعاكجم للملار ال بيعى
للت فقV59
ملو فتح – غلق صماـ ملار التربي الرباىن َب القلم األكؿ V60
ملو فتح – غلق صماـ مركر ا١تنتج إٕب رأسى التعبئة V70
ملو فتح – غلق صماـ تش يو مكربو البخار
ملو صماـ التحكم َب ت فق البخار للتحكم َب درجة حرارة ا١تاء من
قلم التلخُت
ملو صماـ دخوؿ ا١تاء لتانك الشيلر
تانك نزع ا٢تواء من ا١تنتج واس ة مضخة فاكيوـ ١تنع تغَت لوف ا١تنتج
مكربو إلعادة ٓتار ا١تنتج إٕب التانك كذلك للمحافظة على نكهة ا١تنتج
كرائحته
مضخة الفاكيوـ
مضخة ا١تنتج
مضخة مكبلية ا ثالثة مضخات كاح ة للمنتج كاألخرل للتربي ا١تاء
كاألخرل للزي
٣تجم ملتول تنايرم لتانك نزع ا٢تواء من ا١تنتج
صمامات ٔتلارين نيوماتيكية أل تعمل ا٢تواء ا١تضغوط
V71

صماـ ربالثة ملارات
دخوؿ اٟتامو أك الصودا إٕب تانك ا١تنتج عن الغليل الصودا أك
اٟتامو
تانك الشيلر
الشيلر
رج تربي
من قة التلخُت
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من قة الرببات اٟترارم
من قة التربي األكؿ ٔتاء من رج التربي
من قة التربي الربات ٔتاء من الشيلر
من قة اإلعادة لتربي ا١تنتج ا١ترفو كا١تعاد إٕب تانك ا١تنتج لع ـ كصوؿ
درجة حرارته ل رجة اٟترارة ا١ترجعية لقلم التلخُت
مضخة ماء رج التربي
مضخة ا١تاء اللاخن ا٠تارج من ا١تبادؿ اٟترارم
مبادؿ حرارم يقوـ تلخُت ا١تاء بخار ا١تاء الستخ امه ُب تلخُت ا١تنتج
ُب ا١تاكينة
صماـ ٖتكم ُب ت فق البخار للتحكم َب درجة ا١تنتج ا٠تارج من قلم
التلخُت ليصل إٕب القيمة ا١ترجعية T1
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اٌ ٝرؤٚص اٌزؼجئخ

اٌ ٝخشاْ إٌّزظ

T2

V39

V32

اٌ ٝخشاْ ثزط اٌزجز٠ذ

V48B

V48E

اٌ ٝخشاْ اٌؼٍ١ز

ِٕومخ اٌزجز٠ذ اٌضبٔ١خ

V48D

ِجزد االػبدح

ِٕومخ اِظبن إٌّزظ

T4

ِٕومخ اٌزجز٠ذ األٌٝٚ

V51

M34

M35

اٌِ ٝبوٕ١خ اٌزؼجئخ

V52

T1

V48A

V47

V48C

V60

ِبء

RV32

M40

V81

V80

ِزػؼ

ثخبر ِبء

T5

اٌؼٍ١ز

ِزػؼ

M50

ِٕومخ اٌزظخٓ١

VM41

ثزط رجز٠ذ

خشاْ اٌؼٍ١ز

ِبوُٕخ اٌجكزؽح واٌزؼمُُ

V42

ِبء

RV31

انشكم 6-9

ِلخخ ِىجظ١خ

M160M150
M2

ِىضف ثخبر

V14

خشاْ ٔشع اٌٛٙاء ِٓ
إٌّزظ

V53 V55

V71

خن فبوَٛ١

دخٛي اٌـٛدا أ ٚاٌؾبِق ٌٍغظ ً١ف ٝاٌّٛلغ

اٌ ٝخشاْ ِبء اٌؼٍ١ز
ِبء

V43

M43

خشاْ رجز٠ذ ِلخخ اٌفبوَٛ١
اٌخبؿخ ثبٌّبوٕ١خ

V38

L1

V40

V56

V58

خن اٌفبوَٛ١

خن اٌّبء أ ٚاٌجخبر

خوٛم إٌّزظ

V45

M36
ِلخخ اٌغظ ً١ثبٌّٛلغ

V57

V59

V36
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الشكل  7-9يعرض ٥ت ط توضيحجل مبلط ١تاكينة تعبئة أكياس معقمة سعتها 200كجم من ا١تركز
أك العصَت .
حيث أن -:

درجة حرارة الرأس
درجة حرارة الرأسB
درجة حرارة غ اء عبوات الرأسA
درجة حرارة غ اء عبوات الرأسB
صماـ تعقيم غ اء العبوة البخار للرأس
صماـ تعقيم صماـ تعبئة العبوة ا١تنتج ع االنتهاء من التعبئة
صماـ تصريو ا١تاء ا١تتكاثو
صماـ له ثالثة أكضاع إما مغلق ٘تاما كذلك أثناء دكرة اإلنتاج كدخوؿ ا١تنتج إٕب
العبوة كمفتوح أثناء دكرات الغليل كمغلق ضغط منخفو لعمل ضغط كقائجل
ل كرة الرأس ع امتالء العبوة ا١تنتج حي يغلق الصماـ ُب هذ اٟتالة ضغط
منخفو ٦تا ٯتكن جزء من ا١تنتج التلرب إٕب الصرؼ لعمل ضغط موج ُب
دكرة الرأس ٦تا ٯتنع أم دخوؿ للبكًتيا إٔب داخل ال كرة .
A
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ِبوُٕخ رؼجئخ ثؽأقُٓ ػٕع االٔزبج
V63

T3
4

V128

V63
V33
ثخبر ِبء
5

V70

T23

T22

V115B V113B
ثخبر ِبء

T13

V115A

ثخبر ِبء
V140B

T12

V113A
ثخبر ِبء

V140A
V112A

V112B

اٌّ١شاْ
األٚي

اٌّ١شاْ
اٌضبٟٔ

خن إٌّزظ
خن اٌجخبر أ ٚاٌّبء
خن اٌفبوَٛ١

ِبوُٕخ رؼجئخ ثؽأقُٓ ػٕع اٌزشغُف واٌغكًُ
واٌزؼمُُ
V63

T3
4

V128

V63
V33

ثخبر ِبء
5

V70
A
T23

T22

V115B
V113B
ثخبر ِبء

T12

T13

V115A

V113A

ثخبر ِبء
V140B

ثخبر ِبء

V140A

V112B

V112A

ٚؿٍخ ِٛاط١ز خبرع١خ رظزخذَ ف ٝدٚرح اٌزؼو١ف ٚاٌغظ ً١ثبٌـٛدا
اٌّ١شاْ
اٌضبٔٝ

اٌّ١شاْ
األٚي
خن إٌّزظ
خن اٌجخبر أ ٚاٌّبء
خن اٌفبوَٛ١

انشكم 7-9
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كالشكل  8-9يعرض ٥ت ط توضيحجل ١تاكينة تعبئة أكياس معقمة سعتها 200كجم من ا١تركز أك
العصَت .
حيث أن -:

مفتاح تقارىب خاص
مفتاح تقارىب خاص
مفتاح تقارىب خاص
مفتاح تقارىب خاص
مفتاح تقارىب خاص
مفتاح تقارىب خاص
مفتاح تقارىب خاص
مفتاح تقارىب خاص
مفتاح تقارىب خاص
مفتاح تقارىب خاص
مفتاح تقارىب خاص
مفتاح تقارىب خاص
مفتاح تقارىب خاص
مفتاح تقارىب خاص

الرأس

A

وضع الغ اء خارج الكيجم للرأس
وضع كالم العنق َب كضع الغلق للرأس A
وضع كالم الغ اء َب كضع الغلق للرأس A
وضع ذراع كالم الغ اء َب الوضع اٞتانىب للرأس A
وضع ذراع كالم الغ اء َب الوضع ا١تركزل للرأس A
وضع الرأس َب أعلى ملتول للرأس A
وضع الرأس َب أدىن ملتول للرأس A
A

الرأس

SA
S109A-C
S110A-C
S111A-L
S111A-C
S134A-A
S134A-B

B

وضع الغ اء خارج الكيجم للرأس
وضع كالم العنق َب كضع الغلق للرأس B
وضع كالم الغ اء َب كضع الغلق للرأس B
وضع ذراع كالم الغ اء َب الوضع اٞتانىب للرأس B
وضع ذراع كالم الغ اء َب الوضع ا١تركزل للرأس B
وضع الرأس َب أعلى ملتول للرأس B
وضع الرأس َب أدىن ملتول للرأس B
B

الرأس
صماـ أس وانىت ٖترير قام ة جناحى الكيجم كضع ا ت ائى مغلق
صماـ رفع – كخفو ماسورة تغذية ا١تنتج
صماـ ٖتريك اس وانة فتح كغلق صماـ تغذية ا١تنتج
صماـ ٖتريك اس وانة فتح كغلق كالم الغ اء
صماـ ٖتريك حامل كالم الغ اء إٕب الوضع ا١تلتعرض
صماـ ام اد ٓتار ا١تاء لتعقيم كالم الغ اء
صماـ ام اد ٓتار ا١تاء لتنظيو صماـ االم اد

SB
S109B-C
S110B-C
S111B-L
S111B-C
S134B-A
S134B-B

A
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صماـ فتح قام ة جناحى الكيجم
صماـ فتح كغلق صماـ ا١تنتج
صماـ رفع اس وانة رفع كالم الغ اء 5مم
صماـ رفع اس وانة رفع كالم الغ اء 20مم
صماـ ٖتريك الرأس أكملها ألعلى
صماـ اس وانة فرملة هي ركليكية أس وانة صعود كنزكؿ الرأس
صماـ تصريو ا١تاء ا١تتجمع ع تعقيم الرأس
صماـ حقن ٓتار ل رد ا١تاء ا١تتكاثو ا١تتجمع َب تانك صغَت ع خركجه
من الصماـ اللا ق
الرأس

V115A
V117A
V118A
V134A
V134A-F
V140A
V141

B

صماـ أس وانىت ٖترير قام ة جناحى الكيجم
صماـ رفع – كخفو ماسورة تغذية ا١تنتج
صماـ ٖتريك اس وانة فتح كغلق صماـ تغذية ا١تنتج
صماـ ٖتريك اس وانة فتح كغلق كالم الغ اء
صماـ ٖتريك حامل كالم الغ اء إٕب الوضع ا١تلتعرض
صماـ ام اد ٓتار ا١تاء لتعقيم كالم الغ اء
صماـ ام اد ٓتار ا١تاء لتنظيو صماـ االم اد
صماـ فتح قام ة جناحى الكيجم
صماـ فتح كغلق صماـ ا١تنتج
صماـ رفع اس وانة رفع كالم الغ اء 5مم
صماـ انزاؿ اس وانة رفع كالم الغ اء 5مم
صماـ رفع اس وانة رفع كالم الغ اء 20مم
صماـ انزاؿ اس وانة رفع كالم الغ اء 20مم
صماـ ٖتريك الرأس أكملها ألعلى
صماـ اس وانة فرملة هي ركليكية أس وانة صعود كنزكؿ الرأس
صماـ تصريو ا١تاء ا١تتجمع ع تعقيم الرأس
صماـ حقن ٓتار ل رد ا١تاء ا١تتكاثو ا١تتجمع َب تانك صغَت ع خركجه
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من الصماـ اللا ق

عام

٣تجم درجة حرارة غرفة الرأس
٣تجم درجة حرارة تعقيم كالم الغ اء للرأس A
٣تجم درجة حرارة غرفة الرأس B
٣تجم درجة حرارة تعقيم كالم الغ اء للرأس B
صماـ اعادة ناتج غليل الرأس
الصماـ  V33كله ثالثة أكضاع كهم -:
 -5غلق عن ضغط منخفو 0-2.5BARللمحافظة على ضغط ا١تنتج َب
الرأس من التلرب كمنع مهاٚتة البكًتيا ١تن قة الرأس .
 -2غلق الصماـ  V33الضغط ا١تعتاد  6BARأثناء التعبئة .
 -3فتح الصماـ  V33عن الضغط ا١تعتاد أثناء الغليل .
الصماـ  V62كالذل يلمح ٔتركر ا١تنتج إٕب ا٠ت وات التالية أك إٕب خط
الصرؼ .
صماـ حقن ٓتار لقتل البكًتيا ا١تتجمعة عن الصماـ V33
A
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V32

V62

V39

v63

ٕخ اٌجظززح١ٓ ثّبو١اي لظُ اٌزظخ

ثخبر ِبء

V33

T7

ٕخ اٌجظززح١ لظُ االِظبن ثّبوٌٝا

T3

V128

V51

ٕخ اٌجظززح١إٌّزظ ِٓ ِبو

ِزػؼ

V70
VS40

RV32

اٌزأص
ٌٝٚاأل

اٌزأص
خ١ٔاٌضب

0.9 BARراؿةيا َْ سطاػ

S134A-A

S34B-A

RV33

V134B

V134A
S134A-B

T30

T40

T31

S134B-B

T41
T32

T42

V134A

V134B-F
T43

T33

V117B

V117A

S118AA

S118B-A
V118A2

SQ118B-B

S110B-C

S108A-A
V108A

S110B-C

SQ118A-B

V118B/2

S108B-A
V108B

S108A-B

S108B-B

V110A

V110B
S115A-0

S115B-0
V115A

V115B
S115B-C

S115B-C
V111A

V112B
V140B

V140A

SA

S111-L

V113B

V112A

S111-C

ِبء

V113A

S111-C

S111-L

V111B

SB

V109A

V109B

T12

T22

S109A

S109B

V106A

V106B
T13

V142A

V141A

V141B

V142B

T23

ٔـفٚ ُ كغن ثبر١اٌزؼمٚ خن اٌجخبر ٌٍزاص
ٝٔشاْ اٌضب١ٌّا

يٚشاْ األ١ٌّا

خ١ٍخ
ْسٚ
2

خ١ٍخ
ْسٚ
1

8-9 انشكم
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ثخبر

اٌّ١شاْ اٌضبٔٝ

V112B
V141B

T22

T23

V140B

V113B
V115B

V128

ثخبر

V62

T13

T12

V113A
ثخبر

إٌّزظ ِٓ ِبوٕ١خ اٌجظززح

V112A
V141A

اٌّ١شاْ األٚي

V115A
V140A

V70

V33

V63

اٌِ ٝبوٕ١خ رؼجئخ إٌّزظ

اٌ ٝخشاْ ٔشع اٌٛٙاء
ِٓ إٌّزظ

T2

V39

V32

اٌ ٝخشاْ ثزط اٌزجز٠ذ

V48B

V48E

اٌ ٝخشاْ اٌؼٍ١ز

ِجزد االػبدح

ِٕومخ االِظبن

T4

ِٕومخ اٌزجز٠ذ األٌٝٚ

ِٕومخ اٌزجز٠ذ اٌضبٔ١خ

V48D

اٌِ ٝبوٕ١خ اٌزؼجئخ

V52

T1

V48A

v47

V48C

V60

ِزػؼ

ثخبر ِبء

T5

اٌؼٍ١ز

ِزػؼ

M50

ِٕومخ اٌزظخٓ١

VM41

ثزط رجز٠ذ

خشاْ اٌؼٍ١ز

انشكم 9-9

RV32

M34

M40

M81

M35

ِبء

M80

ِبوُٕخ اٌجكزؽح واٌزؼمُُ

V42

ِبء

RV31

ِلخخ ِىجظ١خ

M160 M150

M32

ِىضف ثخبر

V44

خشاْ ٔشع اٌٛٙاء ِٓ
إٌّزظ

V53 V55

V71

خن فبوَٛ١

دخٛي اٌـٛدا أ ٚاٌؾبِق ٌٍغظ ً١ف ٝاٌّٛلغ

اٌ ٝخشاْ ِبء اٌؼٍ١ز
ِبء

V43

M43

خشاْ رجز٠ذ ِلخخ اٌفبوَٛ١
اٌخبؿخ ثبٌّبوٕ١خ

V38

L1

V40

V56

V58

خن اٌفبوَٛ١

خن اٌّبء أ ٚاٌجخبر

خوٛم إٌّزظ

V45

M36
ِلخخ اٌغظ ً١ثبٌّٛلغ

V57

V59

V36
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V51

الشكل  52-9 ، 55-9 ، 51-9يبُت ال كائر
ا٢توائية ١تاكينة التعقيم كالبلًتة كالتعقيم
 MONOBLOCKكالىت تقوـ تعبئة األكياس
ا١تركز أك العصَت أك البورية زنة  200كجم

ِبوُٕخ رؼجئخ ثؽأقُٓ

الشكل  9-9يبُت ٥ت ط توضيحجل ١تاكينة تعقيم ك لًتة كتعبئة
َب أكياس معقمة زنتها 200كجم  MONOBLOCKكال
ٗتتلو ٤تتويات هذا الشكل عن الشكلُت . 7-9 ، 6-9
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ِخزٚم فزؼ أ ٚغٍك
أٔجٛة اٌٍّئ

X115A

S115A-B

X113A

V113A-NC

ؿّبَ رٕظ١ف
أٔجٛة اٌٍّئ

S115A-C

ؿّبَ رؼمُ١
والِت غوبء
اٌى١ض ثبٌجخبر

X112A

رذ٠ٚز والِت
غوبء اٌى١ض
ٌٍٛكغ
اٌغبٔجٝ

X110A

والِت غوبء
اٌى١ض

انشكم 11-9

رذ٠ٚز والِت
غوبء اٌى١ض
ٌٍٛكغ اٌّزوشٜ

X111A2

V81A-NC
X81A1

V112A-NC

S111A-L

S111A-C

S110A-C

والِت ػٕك
اٌى١ض

ٔشٚي
أٔجٛة
اٌٍّئ

X108A2

X109A

S109A

S108A-B

ؿؼٛد
أٔجٛة
اٌٍّئ

X108A1
رؼٍ١ك اٌى١ض
ػٕذ رؼجئخ اٌى١ض

X106A-0

رؾز٠ز اٌى١ض
ثؼذ ارّبَ اٌٛسْ

S108A-A

ٚؽذح خذِخ اٌٛٙاء

X106A-C

كبغن اٌٛٙاء
ثبٌّٕؼأح
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اٌ ٝاٌـّبَ اٌّّبصً ف ٝاٌزأص
اٌضبٔ١خ

V142A-NO

ؿّبِبد دفغ
اٌّزىبصف

X141

V141

V141A-NC

ؿّبَ ؽمٓ اٌجخبر
ف ٝاٌزاص

X140A

V140

V140A-NC

فزٍِخ اطوٛأخ ٔشٚي
ٚؿؼٛد اٌزأص

ؿؼٛد اٌزأص

X134A1

انشكم 11-9

ٔشٚي اٌزأص

X134A2 X134A2

V134A-F

V134A-NC

S144A-B

S144A-A

ٔشٚي
اٌىالِت
ََ20

X118A2

ؿؼٛد
اٌىالِت
ََ20

ٔشٚي
اٌىالِت ُِ5

X117A2 X118A1

V118A-NC

S118A-A

S118A-B

ؿؼٛد
اٌىالِت ُِ5

X117A1

V117A-NC
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X33A

ِٕظُ كغن

ِغٍك ثلغن ِٕخفق

X33B

ِٕظُ كغن

X33

ؿّبَ اػبدح إٌّزظ
اٌ ٝلظُ اٌزظخٓ١
V33

S33-C

X128

غظ/ ً١رـز٠ف
ِٛاط١ز اٌزؤٚص
V128

X63

ؽبعش اٌجخبر ٌٍـّبَ
اٌزبٌذ
V63

X62

اػبدح اٌزذ٠ٚز ِٓ
رؤٚص اٌزؼجئخ
V62

X71

V71

ؿّبَ غظً١
اٌّىضف

X70

6 BAR

V70

اٌلغن اٌؼىظٝ
ٌٍـٍـخ
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كالشكل  53-9يبُت ٥ت ط االزاحة لالس وانات ا١تختلفة ١تاكينة التعقيم كالتعبئة كالبلًتة أثناء

S110A-C

S109A

S118A-A

S134A-A

S115A-C

S115A-B

S118A-B

انشكم 13-9

220KG

180KG

15KG
15KG

25KG
S134A-A

S108A-A

S115A-C

أٔ ٝٙاٌزأص اٌضبٔٝ
رؼجئخ و١ض

SA

S111A-C

S118A-B

S111A-L

S108A-B

طٕظٛر اٌىبِخ

S115A-B

ِخون االساؽخ ٌّبوٕ١خ اٌزؼجئخ أصٕبء االٔزبط

اٌزأص ألػٍ ٝرّبِب ؽز ٝرظٙز اػبرح اٌجذء

S118A-A

S110A-C

115C

ثذء دٚرح
اٌزؼغً١

S109A

ِظه ػٕك اٌى١ض

V140A-NC

V141A-NC

ؿّبَ دفغ
اٌّزىبصف

V142A-NO

V134A-F
ؿّبَ رغّ١غ
اٌّزىبصف

فزٍِخ اطوٛأخ
اٌزأص

V134A

ٔشٚي اطوٛأخ اٌزأص

V115A

رزاعغ ِخزٚم غٍك
أٔجٛة اٌٍّئ

V108A

ٔشٚي أٔجٛة اٌٍّئ

V111A

رذ٠ٚز غوبء اٌى١ض
عبٔج١ب

V118A

رفغ غوبء اٌى١ض
ََ20

V117A

رفغ غوبء اٌى١ض
ََ5

V110A

اؽىبَ اٌغٍك ػٍٝ
اٌغوبء

V112A

رؼم ُ١ػٕك اٌى١ض

V109A

ِظه ػٕك اٌى١ض

V106A

رؼٍ١ك ِٕىج ٝاٌى١ض
٠ذ٠ٚب ف ٝاٌجذا٠خ
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S110A-C

S109A

S115A-C

ا٠مبف اٌّبوٕ١خ أ ٚأزٙبء سِٓ
اٌغظ ً١ثبٌـٛدا

S118A-A

S115A-B

رؾزر اٌٛؿٍخ

S118A-B

S108A-B

انشكم 14-9

S115A-B

ِخون االساؽخ ٌّبوٕ١خ اٌزؼجئخ أصٕبء اٌزؼو١ف
ٚاٌغظ ً١ثبٌـٛدا

S111A-C

S118A-A

اٌزؼغ ِٓ ً١اٌىِٛجٛ١رز

ثذء دٚرح رؼغً١
رأص اٌزؼجئخ
S115A-C

ثذء دٚرح اٌزؼغً١

S118A-A

S111A-L

S118A-B

S109A

S110A-C

S134A-A
ِظه ػٕك اٌى١ض

S134A-B
ألػٍٝ

اخز١بر دٚرح اٌزؼو١ف أ ٚاٌغظ ً١أ ٚاٌزؼمُ١

ؿّبَ دفغ
اٌّزىبصف
V141A-NC

V142A-NO

ؿّبَ رغّ١غ
اٌّزىبصف

V115A

رزاعغ ِخزٚم غٍك
أٔجٛة اٌٍّئ

V108A

ٔشٚي أٔجٛة اٌٍّئ

V111A

رذ٠ٚز والِت اٌغوبء
عبٔج١ب

V88A

اررفبع والِت
اٌغوبء ُِ02

V117A

اررفبع والِت
اٌغوبء ُِ5

V110A

ؽزوخ رزُ ثذْٚ
فبئذح

ِظه ػٕك اٌى١ض

V109A

ٔشٚي اٌزأص رّبِب
ثزمذَ أطوٛأخ
اٌزأص ألطفً
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ٌ 2-4-9ظزٖ ٛتغػٗن واكٍٗ ٛالتعكٗي ٔالبضرتٔ ٚالتعبٛ٠
يت فق ا١تنتج من تانك نزع ا٢تواء من ا١تنتج كالذم يتم فيه نزع ا٢تواء من ا١تنتج فعل مضخة الفاكيوـ
 M43و أثناء تعبئة ا١تنتج الل تلتخ ـ كال تلتخ ـ ُب تعبئة ا١تنتج ا١تركز القادـ من كح ة الًتكيز
ألف ا١تنتج قادـ من من قة مفرغة من ا٢تواء كهى مراحل الًتكيز ن لذلك عن التشغيل مع مركز يتم
إيقاؼ ا١تضخة ي كيا فيمر ا١تنتج عرب ا١تضخة األحادية ٍ M32ب ٯتر على ا١تضخة ا١تكبلية اذا ٓب
يتم عمل ملار يل عليها فعل الوصالت ا١تع ة لذلك كعادة يتم عمل ملار يل على ا١تضخة
ا١تكبلية أثناء تعبئة ا١تنتج الل فقط ككجود مشكلة َب ا١تضخة ٍب ع ذلك ٯتر على من قة
التلخُت كالذم يتم تلخينه فعل ا١تاء اللاخن القادـ من ا١تضخة  M34كاليت تلح ا١تاء
اللاخن القادـ من مبادؿ حرارم يتم تلخينه فعل البخار ك واس ة صماـ الت فق النيوماتيكى
 VM11كصوال لقيمة ا١ترجعية ؿ  T1كهى قيمة درجة حرارة ا١تنتج ا٠تارج من قلم التلخُت فاذا
كان درجة اٟترارة أعلى من قيمة ال نيا  T1تنتقل مباشرة أب من قة الرببات اٟترارلو االملاؾن
عرب الصماـ V32أما اذا كان درجة اٟترارة  T1أقل من القيمة ال نيا  T1يرجع ا١تنتج عرب الصماـ
ٍ V32ب ٯتر على مربد اإلعادة ٍب الصماـ ٍ V36ب الصماـ  V38أب تانكنزع ا٢تواء من ا١تنتج .
أما َب األمور ال بيعية ٯتر ا١تنتج ع مركر ٔتن قة الرببات اٟترارل و االملاؾن أب من قة التربي
األكٔب الذل يتم تربي ها ربج التربي ٍب من قة التربي الربانية الذل يتم تربي ها الشيلر فاذا كان
درجة حرارة ا١تنتج ا٠تارج من من قة التربي الربات أقل من القيمة القصول ل رجة اٟترارة  T2ٯتر
ا١تنتج أب رؤكس التعبئة عرب الصماـ  V70أما اذا كان درجة اٟترارة  T2أكرب من القيمة العليا
يعود ا١تنتج عرب الصماـ  V33ك ٍ V62ب كٯتر على مربد اإلعادة ٍب أب الصماـ ٍ V36ب الصماـ
 V38ليصل أب تانك نزع ا٢تواء من ا١تنتج .
أما إذا كاف الفيلر متوقو ١تشكلة ما كفق التعقيم أك لع ـ تشغيله فاف ا١تنتج القادـ من ا١تبادالت
اٟترارية سوؼ ٯتر عرب ٍ V33ب ٍ V62ب  V39أب تانك نزع ا٢تواء من ا١تنتج.
تعبئة المنتج -:

عن كصوؿ ا١تنتج أب  v70ٯتر ا١تنتج ال أح رأسجل التعبئة ال ريقة ا١توضحة َب ٥ت ط اإلزاحة
لإلنتاج و عرب  V115Aأك ٍ V115Bب أب كيجم التعبئة ن كيلتمر عملية التعبئة َب رأس التعبئة
لوزف ا١ت لوب ع ها ٭ت ث ٖترر للكيجم كيب أ عمل الرأس الربانية .
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عادة تزكد رامج تشغيل اٟتاسبات ا٠تاصة ذ ا١تاكينات عرض نافذة خ مة ٯتكن من خال٢تا
اختيار أح الب ائل ا١تبينة َب اٞت كؿ . 6-9
الجدول 6-9

إمرار ا١تنتج
اإلنتاج

PASS
PRODUCTION
PRODUCTION

التفريغ

EMPTY

الصرؼ

DRAINAGE

التش يو
الغليل الصودا
غليل القمصاف
التعقيم

RINSING
SODA
WASHING
JACKET
WASHING
STERILIZATION

كاٞت ير الذكر أف دكرات التش يو كالغليل الصودا تكوف من أجل تنظيو ملارت ا١تنتج من
قا يا ا١تنتج ا١تلتصقة ا ُب دكرة اإلنتاج كمن ٍب تعمل على إزالة آثار ا١تنتج الذم إف تبقى تعفن
كتكون البكًتيا الىت ٘تنع من إمكانية تعبئة أكياس معقمة فيما ع .
كدكرة التعقيم فتكوف من أجل تعقيم مواسَت ا١تاكينة كلها عن درجة حرارة رجوع  T3ملاكية 115C
١ت ة ساعة من الزمن لقتل كل البكًتيا .
أما دكرة إمرار ا١تنتج هو إمرار ا١تنتج َب مواسَت ا١تاكينة كيكوف ذلك يصاحبه ماء لذلك فاف ا١تنتج
الذم يصل إٔب رؤكس التعبئة ُب ادئ األمر يكوف ٥تتلط ا١تاء كيلتبع حىت ٨تصل على منتج خإب
من ا١تاء كله الربكجم ا١ت لوب .
كدكرة اإلنتاج عادة تكوف عن درجة حرارة خركج من من قة التلخُت ملاكية  TT1=103Cكدرجة
حرارة خركج من من قة التربي الربانية  T2=30كدرجة حرارة ثبات حرارم T4=T1-3C
كدكرة التفريغ تكوف ع انتهاء الربمار من أجل تفريغ كل ا١تنتج من ا١تاكينة استع ادا لعمل دكرة
تش يو ا١تاء .
1
كعادة تكوف دكرة الصرؼ ع دكرة التش يو ا١تاء .
كننبه القارئ إٕب أف ا١تواسَت ا١تلتخ مة َب هذ
2
ا١تاكينات إلمرار ا١تنتج تكوف كما الشكل 56-6
3
حيث أن -:
ماسورة خارجية ٯتر فيها ا١تاء

1
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ماسورة ٯتر فيها ا١تنتج
3
ماسورة داخلية ٯتر فيها ا١تاء
كتلمى هذ ا١تواسَت اليت ٯتر فيها ا١تاء القميل .
فبع استخ اـ ا١تاكينة ع ة سنوات ٭ت ث تكللات على األس ح ال اخلية اليت ٯتر فيها ا١تاء
اللاخن كهذ التكللات ٖتتاج لتنظيفها الغليل ْتمو النيًتيك ًتكيز . 1%
2

الشكل 55-9يبُت خري ة الت فق اليت تبُت الًتتي ا١تقًتح ٢تذ العمليات .
ػٕذ اٌٛلٛف ٌّذح هٍ٠ٛخ

غظ ً١ثبٌـٛدا
ACAUSTIC WASHING

رؼوف
RINSING

رـز٠ف
DRIANAGE

رـز٠ف
DRIANAGE

غظِ ً١جذئٝ
PREWASHING

رـز٠ف
DRIANAGE

رؼمُ١
STERILIZATION

رؼو١ف
RINSING

اِزار إٌّزظ
PASS PRODUCTION

أزبط
PRODUCTION

رفز٠غ اٌّبوٕ١خ
EMPTY

انشكم 15-9
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الباب العاغس
خطوط جتَيص و تعبئة املػسوبات واليلتاز
والصلصات واملسبات
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خطوط تجهيز وتعبئة المشروبات والنكتار والصلصات والمربات
يعترب االٕتا إٕب مشركعات تعبئة ا١تشرك ات كالنكتار كا١تر ات من أفضل كأنل اٟتلوؿ االقتصادية
ٟتف ا١تنتجات الزراعية كتلويقها  ،كاٞت ير الذكر أف صناعة ا١تشرك ات كالنكتار كا١تر ات
كالصلصات كالكاتشاب ٘تربل ُب مضموهنا إتا ح ي لشر٭تة تلويقية كبَتة ُب األسواؽ احمللية
كللتص ير ،كخ وط التصنيع ا١تلتخ مة إلنتاج ا١تشرك ات كالنكتار يوج منها أنواع كربَتة ذات
ق رات متفاكتة ففجل ا١تصانع الصغَتة تصل ق رتا من  5 - 3جن  /ساعة كُب ا١تصانع ا١تتوس ة
اٟتجم من  15 - 10جن  /ساعة ،أما ُب ا١تصانع الكبَتة فتصل ق رتا إٔب 100 - 30جن  /ساعة.
كتصنع ا١تشرك ات كالنكتار ٦تا يلجل -:
مثل :

 -1الفواكو الطازجة
كمربرل – رتقاؿ – رقوؽ – لح – تفاح – تُت – جوافة – خوخ – فراكلة – عن – مشمت –
موز – يوسو أفن م – رماف  -ما٧تو .
 -2المواد السكرية مثل :اللكر  ..و أساس ا١تواد الصلبة الغذائية ُب الشراب كا١تر اتن .
 -3إضافات مثل :حامو اللًتيك و ملح الليموف ن،

اللوف .

 -4المادة الحافظة :عامل حاف ملاع ؛ لع ـ تعرض ا١تنتج للتلو مربل نزكات الصوديوـ ،
سور ات البوتاسيوـ .

 -5العبوات :زجاجات وذات أشكاؿ قياسية ن  ،رجمانات زجاجية ذات سعات ٥تتلفة .

 2-11المواصفات القياسية المصرية للمشروبات والنكتار

إذا كاف مشركب  drinkأم أف نلبة الفاكهة ال تقل عن  ، 10%كاذا كاف نكتار أم أف نلبة الفاكهة كاآلٌب ُب
الفواكه :ا١تا٧تو ،كاٞتوافة ،كالكوكتيل ال تقل عن  ، 25%أما األناناس  ، 40%كأما التفاح ،كالربتقاؿ .50%
 1-2-10قإٌُ حتذٖذ كىٗ ٛاملزكش
نسبة الفاكهة = كمية المركز× تركيز المركز
مثال فى المانجو  :نلبة الفاكهة  ، 25%تركيز ا١تركز
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كمية ا١تركز= × 25

14.1

=

251

كجم

14

لكن ال من معرفة الكربافة حىت يتم ٖت ي الكمية الًت ككربافة ا١تا٧تو

.1.1

الكثافة = الوزن  /الحجم

لذا فاٟتجم =
علما أف  :كربافة ا١تا٧تو  ،1.1ككربافة اٞتوافة ، 1.02ككربافة الربتقاؿ  ، 1.24ككربافة التفاح ، 1.25
ن
ككربافة ا١تشمت . 1.04
228 = 251 / 1.1

لًت

 2-2-10الرتكٗش
اذا أردنا ٗتفيو الًتكيز من تركيز آلخر فمربال :اذا كاف الًتكيز  14.5كم لوب جعله 14.1
كمية الماء المطلوب إضافتو = الفرق بين التركيزين × ×70وزن الخلطة

كمية ا١تاء ا١ت لوب اللًت =  28=1×70×0.4لًت
اذا كاف الًتكيز منخفو فإف كل 1كجم سكر ترفع الًتكيز  1ريشة أم من 0.1أب ، 0.2
كالًتكيز  brixحل رغبة ا١تلتهلك كال تنل عليها ا١تواصفة القياسية ا١تصرية  ،كتكوف كاآلٌب َ :ب
ا١تا٧تو من  ، 14.1-14.3كَب اٞتوافة من  ، 13.2-13.3كَب الربتقاؿ  ،13.1-13.1كَب التفاح 13.1-
 ،، 13.3ك َب االناناس ،13.1-13.1كَب الكوكتيل . 13.6-13.8
 3-2-10المشٔجٔ ٛاأللٕاُ ٔاملٕاد احلافظٛ
ال يشًتط َب ا١تواصفة القياسية ا١تصرية كتكوف َب ا١تا٧تو  80-120سنتبواز  ،كَب اٞتوافة
سنتبواز  ،ك َب الكوكتيل  ،50-70اما اقى الفاكهة ال يكوف ٢تا لزكجة.....
ك يضاؼ أحيانا ألواف جبيعية مصرح ا إٕب الشراب خاصة ُب ء موسم يهور الفاكهة كع ـ
اكتماؿ النضج كيشًتط أف يكوف اللوف من أصل نباٌب ،كتضاؼ األلواف :حل اٖتا الشركة ،
ككذلك ال عم ك الرائحة :حل إتا الشركة  ،كا١تادة اٟتفظة :حل ا١تواصفة القياسية ا١تصرية
كهى ال تزي عن  100جزء ُب ا١تليوف أم  1جراـ لكل  10كيلو جراـ أم  100جراـ لكل جن .
80-100

4-2-10احلىٕفٛ
الغرض من إضافةحامو اللًتيك وملح الليموفن ٖ :تويل اللكريات الربنائية إٕب سكريات ٤تولة
غَت قا لة للتبلور حي ٭توؿ واللكركزن كهو سكر ثنائجل إٕب سكريات أحادية وجلوكوز +فركتوز ( ،
ك ٯتنع ح كث ياهرة التلكَت ُب الشراب أم ترسي اللكر ُب صورة لورات قاع العبوات ،كزيادة
ال عم اٟتلو ُب الشراب نتيجة تكوف سكر الفراكتوز األكربر حالكة من اللكركز  ،كاٟتموضة تعمل
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علجل إ٬تاد يئة غَت مناسبة لنشاط األحياء ال قيقة كالبكًتيا كتزي من فاعلية ا١تادة اٟتافظة كت يل م ة
اٟتف .

ولتعديل الحموضة  :كل  100جراـ سًتيك يرفع اٟتموضة ريشة كاح ة أم من 0.08أب

0.09

كفيما يلجل قانوف إضافة اللًتيك لرفع ٛتوضة ا٠تل ة .

كمية الستريك المطلوب إضافتو بالجرام= حجم الخلطة × الفرق بين التركيزين ×

100

فإذا كان اٟتموضة  11كيراد رفعها أب ٨ 19تتاج إلضافة كمية من اللًتيك اٞتراـ تلاكم =
 1600=100×8×2جراـ سًتيك
كاذا كن اٟتموضة مرتفعة كهو مشكلة جليمة كمن أكرب ا١تشاكل اليت ٯتكن أف تواجهنا ُب
ا١تشركب كالنكتار فانة ٠تفو اٟتموضة  1رشة ٖتتاج أب  50لًت ميا  ،كفيما يلجل قانوف إضافة ا١تاء
لتقليل اٟتوضة :

كمية الماء إضافتو باللتر = (الحموضة العالية /الحموضة المطلوبة)×حجم الخلطة -حجم

الخلطة
مرباؿ  :اذا كن اٟتموضة  25كا١ت لوب توصيلها أب  ، 19كحجم حجم ا٠تل ة  2000لًت
فإف كمية ا١تاء ا١ت لوب إضافته = و25/19ن× 631 =2000-2000لًت ميا
كلكن اذا ح ث ذلك فإف أحلن اٟتلوؿ هو أف يتم تقليم ا٠تل ة أب نصفُت ُب كل تانك 1جن
كيتم ٖتضَت 1جن على كل جن .
اٟتموضة:ال تشًتط َب ا١تواصفة القياسية ا١تصرية كتكوف كالتإب
فى المانجو  0.19%من

فى الجوافة  0.13%من
فى البرتقال  0.3%من
فى التفاح  0.3%من

فى االناناس  0.3%من

0.18-0.2%
0.13-0.14%

0.29-0.31%
0.29-0.31%
0.29-0.31%

فى الكوكتيل  0.16%من

0.17-0.17

مثال  :1مطلوب حساب وزن الستريك المطلوب إضافتو عند تصنيع طن من المانجو .
معلوـ أف ٛتوضة ل ا١تا٧تو  0.5تقريبأ كيتم التأك القياس  ،كٛتوضة النكتار النهائجل . 0.2
فإذا أضفنا  250كجم ل على ال ن يكوف كزف اللًتيك ا١تق ـ من الل يلاكم =
250x0.5/100= 1.25 KG
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كاللًتيك ا١ت لوب إضافته لل ن يلاكم :
0.2x1000/100=2KG

اللًتيك ا١ت لوب إضافته مباشرته يلاكم =
2-1.25=0.75Kg

إضافة األلوان والفليفور
يعتم ذلك على ا٠تربة كاللوف ا١ت لوب  ،كمواصفات اللوف ال بيعجل ا١تلتخ ـ  ،أما الفليفور فيعتم
نلبة اإلضافات على عامل ا٠تربة  ،كمص ر الفليفور ا١تلتخ ـ .

إضافة المواد الرابطة

يعتم ذلك على ا٠تربة كا١تواصفات ا١ت لو ة  ،كمواصفات ا١تواد الرا ة ا١تلتخ مة مربل
البكتُت ...كهجل ال تلتخ ـ عادة عن تصنيع نكتار الربتقاؿ كالتفاح .
كاٞت ير الذكر إذا ًب االلتزاـ نلبة الل ُب النكتار كنلبة ا١تواد الصلبة ُب النكتار فإف ا١تواد ا١تضافة
لتحلُت مواصفات النكتار تكوف أقل ما ٯتكن.
CMC

 4-2-10حضاب كىٗ ٛالضكز
الغرض من إضافة السكر  :عامل حاف ٯتنع تلو العصَت  ،ك ٭تاف علجل مكونات الشراب من
فيتامينات كنكهة كجعم كلوف  ،كيرفع القيمة الغذائية للشراب .
كٯتكن حلاب كزف اللكر الكيلوجراـ من ا١تعادلة التالية
حيث أن :

( تركيز العصير المطلوب = )Y-

كزف اللكر الكيلو جراـ كالذم تركيز
أما  Yيعُت من ا١تعادلة التالية :

100%

X

M1

M1

=

Y

10

كمية الفاكهة الكيلو جراـ × تركيزها
أما كزف اللكر الذم تركيز  bهو  M2كيلاكم

=X

= 100xm / b M2

مرباؿ:إذا كان كمية الفاكهة 180kgف كتركيزها  ، 14كتركيز العصَت ا١ت لوب  14.3كتركيز اللكر
 99%فإف :
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X= 180x14= 2520
Y= 2520/10=252
M1= 252-14.3=237.7 kg
M2= 100x237.7/99= 240 kg

كٯتكن استخ اـ مر ع رسوف ٟتلاب الكميات ا١ت لوب إضافتها من ٣تموعة عناصر للوصوؿ إٔب
ركجم معُت كما يلجل:
أٔزاٌ

الوزن المطلوب من العنصر
األول (Y2-X) M1

الوزن المطلوب من العنصر

يرثغ ثرضٌٕ

البركس

ثركطبد

بركس العنصر األولY1

المطلوب X
بركس العنصر الثانيY2

األول (Y1-X) M2

الوزن الكلي الناتج من الخلط
M1+M2

مثال :مرباؿ  :ا١ت لوب حلاب اللكر كا١تاء ا١ت لوب للحصوؿ على  3جن ٤تلوؿ سكرم .
استخ اـ مر ع رسوف فإف :
أٔزاٌ
الوزن المطلوب من السكر 68

يرثغ ثرضٌٕ

انجركص
انًطهٕة68

انٕزٌ انًطهٕة يٍ انًبء
32

ثركطبد

ثركص انطكر 100

ثركص انًبء0

انٕزٌ انكهً نهًحهٕل
انطكري100
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لذلك فإف :
محلول سكري

ماء

سكر

100%
3000X1=3000Kg

32%
3000X0.32= 960Kg

68%
3000X0.68= 2040Kg

 5-2-10أوجم ٛعم ٜاحلضابات املطمٕب ٛلتخقري الٍكتار ٔاملغزٔبات
مثال  : 1مطلوب تحضير طن نكتار مانجو نسبة اللب ال تقل عن

25%

يساوي . 15.1%

 ،بريكس النكتار

 -5ا١تواد الصلبة القادمة من  250 Kgل ما٧تة ٢تا ركجم  15.1%تلاكم
250X15.1/100= 37.75 Kg

 -2ا١تواد الصلبة ُب جن النكتار يلاكم =
1000X15.1/100=151Kg

 -3اللكر ا١تضاؼ كالذم له ركجم يلاكم ُ 100%ب حالته الصلبة يلاكم
151-37.75=113.25 Kg

ل ما٧تو

سكر أ يو مكرر

14%

250

ماء0%

100%

636.75KG

113.25
TOTAL=1000KG

حساب المحلول السكري المضاف بتركيز  68%للحصول على  113.25سكر :
113.25X100/68= 166.54Kg

مكونات التجهيزة لتحضَت جن نكتار ما٧ته ركجم ْ 15.1%تي ال يقل ل ا١تا٧تو عن
كالتإب :
ل

٤تلوؿ سكرم تركيز

ما٧ته14%
250Kg

ماء0%

68%

166.54Kg

مثال  :2مطلوب تحضير طن نكتار جوافو نسبة اللب ال تقل عن

583.46Kg

25%

يساوي  ، 12%وبريكس لب الجوافة الطبيعي . 8.8%

 -5ا١تواد الصلبة القادمة من  220كجم ل اٞتوافه ٢تا ركجم  8.8%تلاكم
250X8.8/100= 22 Kg

 -2ا١تواد الصلبة ُب جن النكتار يلاكم =
1000X12.0/100=120Kg
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 -3اللكر ا١تضاؼ كالذم له ركجم يلاكم ُ 100%ب حالته الصلبة يلاكم
120-22=98KG

ل جوافه

سكر أ يو مكرر

8.8%

250

ماء0%

100%

652Kg

98
TOTAL=1000Kg

حلاب احمللوؿ اللكرم ا١تضاؼ ًتكيز  68%للحصوؿ على  98KGسكر :
98X100/68= 144.1Kg

مكونات التجهيزة لتحضَت جن نكتار جوافة ركجم ْ 12%تي ال يقل الل عن 25%كالتإب
:
ل

٤تلوؿ سكرم تركيز

جوافة8.8%
250Kg

68%

144.1Kg

مثال  : 3لتحضير طن نكتار البرتقال نسبة اللب ال تقل عن
الذائبة في نكتار البرتقال

ماء0%

12%

605.9Kg

50%

 ،وبريكس لب البرتقال الطبيعي

 ،والمواد الصلبة
11.5%

 ،حسب

المواصفة القياسية المصرية لنكتار الفواكو  ،ومركز البرتقال المتوفر باألسواق بريكسو

. 65%

 -5ا١تواد الصلبة القادمة من  500كجم ل

رتقاؿ ٢تا ركجم  11.5%تلاكم

:

500X11.5/100= 57.5Kg

 -2مركز الربتقاؿ ا١تضاؼ كالذم له ريكجم  65%يلاكم
65X100/57.5=113 Kg

 -2ا١تواد الصلبة ُب جن النكتار يلاكم =
1000X12.0/100=120Kg

 -3اللكر ا١تضاؼ كالذم له ركجم يلاكم ُ 100%ب حالته الصلبة يلاكم
120-57.5=62.5Kg

مركز رتقاؿ ركجم
113 Kg

60%

سكر أ يو مكرر

100%

62.5 Kg
TOTAL=1000Kg

حلاب احمللوؿ اللكرم ا١تضاؼ ًتكيز  68%للحصوؿ على  62.5سكر :
62.5X100/68= 91.9Kg
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مكونات التجهيزة لتحضَت جن نكتار رتقاؿ ركجم
كالتإب :
مركز رتقاؿ ركجم

12%

٤تلوؿ سكرم تركيز

60%

113 Kg

ْتي

ال يقل الل

عن

50%

ماء0%

68%

795.1Kg

91.9Kg

مثال  :4مطلوب تحضير طن نكتار التفاح نسبة اللب ال تقل عن
الصلبة الذائبة في نكتار التفاح  ، 12%وبريكس لب التفاح الطبيعي

 ،والمواد

50%

 ،حسب

11.5%

المواصفة القياسية المصرية لنكتار الفواكو  ،ومركز التفاح المتوفر باألسواق بريكسو

. 65%

 -5ا١تواد الصلبة القادمة من  500كجم ل

رتقاؿ ٢تا ركجم  11.5%تلاكم

:

500X11.5/100= 57.5Kg

 -2مركز التفاح ا١تضاؼ كالذم له ريكجم  65%يلاكم
65X100/57.5=113 Kg

 -2ا١تواد الصلبة ُب جن النكتار يلاكم =
1000X12.0/100=120Kg

 -3اللكر ا١تضاؼ كالذم له ركجم يلاكم ُ 100%ب حالته الصلبة يلاكم
120-57.5=62.5Kg

مركز التفاح ركجم

60%

سكر أ يو مكرر

113 Kg

ماء0%

100%

824.5Kg

62.5 Kg
TOTAL=1000Kg

حلاب احمللوؿ اللكرم ا١تضاؼ ًتكيز  68%للحصوؿ على  62.5سكر :
62.5X100/68= 91.9Kg

مكونات التجهيزة لتحضَت جن نكتار التفاح ركجم
كالتإب :
مركز التفاح ركجم

60%

12%

٤تلوؿ سكرم تركيز

113 Kg

ْتي

ال يقل الل

68%

91.9Kg

مثال  : 5مطلوب تحضير طن نكتار مشمش نسبة اللب ال تقل عن

ماء0%
795.1Kg
40%

الصلبة الذائبة في نكتار المشمش  ،12%وبريكس لب المشمش الطبيعي
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حسب المواصفة القياسية المصرية لنكتار الفواكو  ،ومركز المشمش المتوفر باألسواق
بريكسو . 24-26%

 -5ا١تواد الصلبة القادمة من  400كجم ل ا١تشمت ٢تا ركجم  11.5%تلاكم

:

400X11.5/100= 46Kg

 -2مركز ا١تشمت ا١تضاؼ كالذم له ريكجم  24-26%يلاكم
25X100/46=54.34 Kg

 -5ا١تواد الصلبة ُب جن النكتار يلاكم =
1000X12.0/100=120Kg

 -2اللكر ا١تضاؼ كالذم له ركجم يلاكم ُ 100%ب حالته الصلبة يلاكم
120-46=74Kg

مركز ا١تشمت ركجم

25%

54.34 Kg

سكر أ يو مكرر

ماء0%

100%

871.66Kg

74 Kg
TOTAL=1000Kg

حلاب احمللوؿ اللكرم ا١تضاؼ ًتكيز  68%للحصوؿ على  74سكر :
74X100/68= 108.8Kg

مكونات التجهيزة لتحضَت جن نكتار ا١تشمت ركجم
كالتإب :
مركز ا١تشمت ركجم

25%

12%

٤تلوؿ سكرم تركيز
108.8Kg

54.34 Kg

ْتي
68%

ال يقل الل

عن

40%

ماء0%
836.86 Kg

الشكل  5-51يعرض ٥ت ط توضيحجل ١تنظومة ٖتضَت ا١تشركب أك النكتار كٕتنيله كنزع ا٢تواء منه
كرفع درجة حرارة إٔب أكربر من  90Cدرجة مئوية استع ندا لتعبئته ،كتتكوف هذ ا١تنظومة من تانكُت
ٖتضَت ٤تلوؿ سكرم كأر ع تانكات ٖتضَت العصَت.
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يبء يؼبنح يٍ
ٔحذح انًؼبندخ

ضكر لبدو يٍ ثرًٌخ انطكر

ثخبر يبء يٍ انغالٌخ

ربَك إراثخ انطكر

ربَك يحهٕل
ضكري 1

نت

يبء

ثرج
رجرٌذ
يبء

نت

إضبفبد

ربَك رحضٍر انؼصٍر
1

ربَك يحهٕل
ضكري 2

نت

يبء

إضبفبد
ربَك رحضٍر انؼصٍر 3

ربَك رحضٍر انؼصٍر 2

يضخخ انُكزبر أٔ انًشرٔة

ربَك رحضٍر انؼصٍر 4

يضخخ انُكزبر أٔ انًشرٔة

خٓبز َسع انٕٓاء DIARATOR

خٓبز َسع انٕٓاء DIARATOR

يدُص

إضبفبد

نت

يبء

يدُص

HOMOGONIZER

خٓبز رطخٍٍ انًشرٔة أٔ انُكزبر
ألػهى يٍ  91درخخ يئٌٕخ

HOMOGONIZER

خٓبز رطخٍٍ انًشرٔة أٔ انُكزبر
ألػهى يٍ  91درخخ يئٌٕخ

إنى خط رؼجئخ انؼجٕاد انًؼذٍَخ أٔ
انؼجٕاد انصُذٔلٍخ انٕرلٍخ
ثبنًُزح

إنى خط رؼجئخ انسخبخبد
ثبنؼصٍر

انشكم 1-11
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كتتكوف منظومة ٖتضَت ا١تشركب كالنكتار صفة عامة من العناصر التالية :
 -5غرفة ٖتضَت ا١تاء ا١تعاِب WATER TREATMENT ROOM
-2منظومة ٖتضَت احمللوؿ اللكرم . SYRUP SUGAR PREPAIRING SYSTEM
-3منظومة نقل ا١تيا ا١تعاٞتة كاحمللوؿ اللكرم ١تنظومة ٖتضَت النكتار .
-4تانكات كتانكات لتحضَت النكتار . NICTAR PREPAIRING SYSTEM
٣-5تنجم  HOMOGONIZERللعمل على ٕتانجم ذرات النكتار .
-6دايريتور DIARATORلنزع ا٢تواء من النكتار حىت ال يتغَت لونه .
 -7جهاز تعقيم ك لًتة  UHTلرفع درجة النكتار إٔب حوإب  90Cدرجة مئوية .
-8منظومة الغليل ُب ا١توقع . CIP
ٔ 1-3-10حذ ٚحتقري املٗآ املعاجل: ٛ

الشكل  2-51يعرض صورة توضيحية ١تكونات كح ة معاٞتة ميا الشرب من إنتاج شركة
 Jiangsu jinrongالصينية .

انشكم 2-11
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المواصفات الفنية :
3-30C:

درجة حرارة ا١تاء ال اخل
األس ا٢تي رجيٍت للماء ال اخل 5-8:
الكالليوـ ا١تتبقجل 0.1mg/l :
كود كربافة ا١تلح 4
األكلجُت الكيميائجل 3mg/L:
األمالح ا١تذا ة 2000mg/l :
اٟت ي 0.01mg/Ll :
ا١تاغنليوـ 0.01mg/Ll:
ال اقة اإلنتاجية 14T/H :
ضغط التشغيل 0.85-1 M pa :
ق رة احملرؾ 18 kw :
الوزف 1500 kg :
كتتكوف كح ة ا١تعاٞتة من :
-5فلًت رملجل .SAND FILTER
-2فلًت كر وت .CARBON FILTER
-3فلًت دقيق. FINE FILTER
-4جهاز تناضح عكلجل .RO
-5جهاز تعقيم استخ اـ األشعة فوؽ البنفلجية

UV

كالشكل  3-51يبُت ٥ت ط توضيحجل لوح ة معاٞتة ميا شرب من إنتاج شركة
الصينية .
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Jiangsu jinrong

ك١فٍزز دل

PS
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PUMP
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VM11

VM10

ز١خشاْ رؾل
ٌٍّلخخ

PT

VM9

PS

ٟٔٛفٍزز وزث
VM8

VM7

VM5

ٟبس اٌزٕبكؼ اٌؼىظٙع

VM6

GFM1

VM12

PT

ٍِٟفٍزز ر

VM13

GFM2

VM2

VM4
VM0

VM14

VM3

VM1

PT

VM16

VM15

ْ اٌخشاٌٝا
يٚاأل
ْ اٌخشاٌٝئ
ٟٔاٌضب

ِٓ ِـذر اٌّبء
ِّٟٛاٌؼ
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خطوات تشغيل الوحدة
للتحكم ُب دخوؿ ا١تيا من مص ر ا١تيا العمومجل مركرا فلًت الرمل  ،كفلًت الكر وف  ،كالفلًت
ال قيق  ،ككح ة التناضح العكلجل نتبع ا٠ت وات التالية :
 -5التأك من أف ٤تبجم دخوؿ ا١تيا العمومية مفتوح. VM0
 -2التأك من أف احملا جم VM1,VM5,VM9مفتوحة .
 -3التأك من غلق احملا جم التالية VM2,VM3,VM4,VM6,VM7,VM8
 -4التأك من فتح ٤تبجم خركج ا١تيا ا١تعاٞتة من كح ة التناضح العكلجل. VM13
 -5التأك من فتح ٤تبلجل تانكجل كح ة ا١تعاٞتة . VM15,VM16
 -6يتم فتح خركج ميا الصرؼ ا١تشبعة األمالح ا٠تارج من كح ة التناضح العكلجل
مفتوح فتحا جزئيا. VM12
 -7يتم توصيل القاجع الرئيلى ُب لوحة التحكم  ،كالتأك كذلك من ٖترر ضاغط
ال وارمء  ،كيتم كضع مفتاح إختيار نوعية التشغيل على كضع أتوماتيك للتحكم ُب
دخوؿ ا١تيا من مص ر ا١تيا العمومجل مركرا الفلًت ال قيق  ،ككح ة التناضح العكلجل نتبع
ا٠ت وات التالية :
 -5التأك من أف ٤تبجم دخوؿ ا١تيا العمومية مفتوح. VM0
 -2التأك من أف احملا جم VM3, VM7مفتوحة .
 -3التأك من غلق احملا جم التالية .VM1,VM2,VM4,VM5,VM6,VM8
 -4كنكرر نفجم ا٠ت وات إ ت اءا من ا٠ت وة الرا عة إٔب ا٠ت وة اللالبعة .
وألخذ عينة من فلتر لرمل :يتم فتح احملبجم  ،VM4كغلق احملبجم .VM2

وألخذ عينة من فلتر الكربون  :يتم فتح احملبجم ، VM8كغلق احملبجم. VM6
 2-3-10وٍظٕو ٛحتقري احملمٕه الضكزٙ
الشكل  4-51يعرض ٥ت ط توضيحجل ١تنظومة لتحضَت احمللوؿ اللكرم تتكوف من ثالثة تانكات
كتتكوف ا١تنظومة من ناقل لللكر يقوـ نقل اللكر إٔب تانك إذا ة اللكر كالذم يقوـ كر إذا ة

360

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

االلكر ُب كسط ساخن ألف هذا التانك مزكد قميل تلخُت واس ة البخار كمربب ُب هذا
القميل ُب أسفله عوامة لتصريو ا١تاء ا١تتكاثو ككذلك صماـ أماف ١تنع ٕتاكز ضغط البخار اٟت كد
ا١تلموح ا .

انشكم 4 -11
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كيتم نقل احمللوؿ اللكرم ا١تذاب من تانك إذا ة اللكر على اللاخن إٔب تانكجل تربي احمللوؿ
اللكرم واس ة مضخة حلزكنية ٍب ع ذلك يتم نقل احمللوؿ اللكرم البارد إٔب منظومة ٖتضَت
النكتارو النكتارن واس ة مضخة حلزكنية  ،علما عمليات إذا ة اللكر كالتلخُت كالتربي تتم مع
التقلي ا١تلتمر واس ة قال ات ُب هذ التانكات .
الشكل  5-51يعرض ٥ت ط صن كقجل لوح ة معاٞتة ١تيا الشرب كعالقتها ٔتنظومة ٖتضَت احمللوؿ
اللكرم كمنظومة ٖتضَت النكتار .
دخٕل يٍبِ انشرة يٍ انًصذر
انؼًٕيً
يضخخ
PUMP

فهزر
انريم SAND

فهزر انكرثٌٕ
CARBON

فهزر انشًؼخ

cartridge

ٔحذح انزرشٍح ثًجذأ انزُبضح انؼكطً
RO

ربَك يٍبِ يؼبندخ 11يزر
يكؼت

ربَك يٍبِ يؼبندخ 11يزر
يكؼت

يضخخ
PUMP

ٔحذح رؼمٍى ثبألشؼخ فٕق انجُفطدٍخ
UV

خٓبز انزحكى فً انزذفك

ربَك إراثخ انطكر
1

ربَك رحضٍر 1

ربَك رحضٍر 2

ربَك رحضٍر 3

ربَك رحضٍر 4

الشكل 5-11
طريقة تحضير المحلول السكري
 -5يتم كضع اللكر ا١ت لوب ُب ناقل اللكر كتشغيل ناقل اللكر لنقل اللكر إٔب تانك احمللوؿ
اللكرم األكؿ لتحضَت احمللوؿ اللكرم .
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 -2يتم كضع اللكر ا١ت لوب ُب ناقل اللكر كتشغيل ناقل اللكر لنقل اللكر إٔب تانك احمللوؿ
اللكرم األكؿ إلذا ة اللكر على اللاخن عن درجة حرارة  91درجة مئوية كصوال إٔب ريكجم
 68%كذلك إضافة  680 kgسكر إٔب ٨ 320 litreتصل على جن ٤تلوؿ سكرم ركله  68%كيتم
إضافة اللكر ت ر٬تيا مع التلخُت كالتقلي ا١تلتمر حىت ال ٭ت ث ترس لللكر .،
 -3نقوـ نقل احمللوؿ اللكرم الذم ًب إذا ته ُب تانك احمللوؿ اللكرم األكؿ كالذم سعته 3 ton
لنقله إٔب تانك التربي األكؿ كالربات مع مراعاة تشغيل القالب ككذا خط التربي القادـ من رج التربي
كعادة يتم ُب ا١ترة الواح ة ٖتضَت ٤تلوؿ سكر من  60شكارة سكر أم  3جن سكر كيتم إضافتهم
على  1411 litreماء .
3000x320/680 = 1411 litre

 2-3-10غزف ٛحتقري املغزٔبات ٔالٍكتار :
الشكل  6-51يعرض صورة توضيحية ١تنظومة ٖتضَت ا١تشرك ات كالنكتار كتتكوف هذ ا١تنظومة من
:أر عة تانكات للخلط  ، 1-4لكل تانك قالب ،كمضختُت حلزكنيتُت لنقل النكتار الذم يتم ٖتضَت

الشكل 6-11
إٔب ال ايريتور  ،مضختُت كل مضخة لتانكُت لتحضَت النكتار  ،مضختُت لنقل الل إٔب تانكات
ٖتضَت النكتار  ،كالشكل  7-51يعرض ٥ت ط توضيحجل ٢تذ ا١تنظومة .
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كيتم سح الل كاإلضافات كتقليبهم واس ة مضخة تعمل ٔتحرؾ هوائجل للح الل
معا .
كاإلضافات  ،كتانك الل كاإلضاف كهو تانك مزكد قالب يقوـ تقلي الل كاإلضافات ن

الشكل 7-11
كالشكل  8-51يبُت ٥ت ط توضيحجل ١تنظومة خل الل مع اإلضافات  ،كاٞت ير الذكر أنه يتم
سح الل مع اإلضافات من كعاء الل ٍب خلط الل مع اإلضافات واس ة ٤ترؾ قالب ،
كٯتكن توجيه الل مع اإلضافات ع ذلك إما للتانك األكؿ للخلط  ،أك الربات أك الربال للخط ،
أك الرا ع  ،ككذلك ٯتكن ت كير الل مع اإلضافات كذلك فتح كال من . MV3,MV4
كٯتكن ء تشغيل مضخة اللح ا٢توائية فتح ٤تبجم ا٢تواء ككذا ٯتكن التحكم ُب كمية اللح
التحكم ُب نلبة فتح ٤تبجم ا٢تواء .
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ِؾزن

MV4

MV5

MV9

رٕه اٌخٍن
األٚي

MV8

رٕه اٌخٍن
اٌضبٟٔ

MV7

رٕه اٌخٍن
اٌضبٌش

ربٔه خٍن اٌٍت ِغ
اإلكبفبد

MV6

رٕه اٌخٍن
اٌزاثغ

MV4

MV2

MV3

٘ٛاء
ِلغٛم

ٚػبء
اٌٍت

ِٕظِٛخ
رذ٠ٚز

الشكل-12
انشكم
8-911

خامسا  :السخانات القبلية

PREHEATER

ينصح ا٠ترباء أف تتم عملية نزع ا٢تواء من ا١تنتج ُب ال ايريتور ككذلك عملية ٕتنيجم ا١تنتج ُب اجملنجم
عن درجة حررة  60 Cكي ذلك استخ اـ اللخانات القبلية كالشكل  9-51يعرض ٪توذج ٢تذ
اللخانات  ،الشكل التإب يعرض ٥ت ط توضيحجل لللخانات القبلية ا١تلتخ مة لتلخُت النكتار
تلخينا مب ئيا يصل إٔب  61درجة مئوية كجوؿ هذا اللخاف ا١تب ئجل  31مًتا كيتكوف من ستة
أقلاـ جوؿ الواح ة ٜتلة أمتار حي ٯتر البخار ُب ال بقة ا٠تارجية ُب إتا مضاد الٕتا النكتار
ا١تار ُب ا١تاسورة ال اخلية فيح ث التلخُت ك٭ت ث ٖت كم ُب ت فق البخار واس ة صماـ ٓتار يتم
التحكم فيه ُب كح ة ٖتكم ُب درجة اٟترارة كيلتخ ـ ُب منظومة التحكم أيضا حلاس درجة حرارة
ُ PT100ب ٥ترج النكتار .
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220V AC

ِؾجض اٌجخبر

عٙبس رؾىُ ف ٟدرعخ اٌؾزارح

ثخبر ِبء

ؽبص درعخ ؽزارح

PT100

ٔىزبر

ٔىزبر

ِـ١ذح ثخبر

ِبء
ِزىبصف

الشكل 9-11
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 3-3-10اجملٍط

Homogenizer

كيقوـ اجملنجم تجنيجم ذرات النكتار ْتي تكوف متلاكية اٟتجم فال ٭ت ث انفصاؿ لل عن
اإلضافات عن احمللوؿ اللكرم عن التعبئة ُب العبوات .كالشكل التإب يعرض صورة للمجنجم ،
كالشكل  51-51يعرض صورة توضيحية جملنجم له ا١تواصفات الفنية التالية :

انشكم 11-12

الشكل 11-11
ضغط التشغيل :
ا١تواد ا١تنقولة  :لنب  ،عصَت فواكه ..
درجة حرارة التشغيل  :أصغر من 75 C
ق ر ا١تاسورة ال اخلة 34 mm :
ق ر ا١تاسورة ا٠تارجة 16 mm :
مت لبات م لو ة  :أف يكوف ملتول ا١تنتج ُب تانك ال خوؿ أعلى من فتحة ال خوؿ .
ق رة احملرؾ 55 kw :
أ عاد اجملنجم 830x750x1350mm :
الوزف 1150 kg :
أما الشكل  55-51فيعرض ٥ت ط توضيحجل يبُت فكرة عمل اجملنجم الذم يقوـ تكلَت جزيئات
الل ككلَتات اللكر كجزيئات اإلضافات حىت ٗتتلط معا كاجملانجم يشبه ٟت كبَت ا١تضخة ا١تكبلية
25 m pa
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ا١تلتخ مة َب مصانع ا١تركزات فكال٫تا ٭تتول على اس وانات ه مكا جم تتحرؾ فيها حركة ترددية
واس ة ٣تموعة نقل اٟتركة الًتددية كذلك من أجل زيادة ضغط ا١تنتج لضغوط عالية .

دخوه جشٍئبد
اىشزاة اىنجَزح
غَز اىَختيطخ

ٍجَوعخ ٍِ
اىَنبثض اىتي
تتحزك حزمخ
تزددٍخ

خزوج جشٍئبد
اىشزاة اىصغَزح
اىَختيطخ
ٍجَوعخ ٍِ
اىَنبثض اىتي
تتحزك حزمخ
تزددٍخ

الشكل 11-11
ٌ 4-3-10اسع اهلٕا ( ٞالذاٖزٖتٕر) DIARATOR
كيقوـ ال ايريتور لح ا٢تواء ا١توجود ُب ا١تنتج القادـ من اجملنجم للحفاظ على اللوف كمنع ح كث
فقاعات هوائية أعلى العبوات كالشكل  52-51يعرض صورة ل ايريتور من إنتاج شركة jiangs
 jinrongالصينية .
المواصفات الفنية:

ال اقة اإلنتاجية  5500-6500L/H :لًت ُب اللاعة .
ضغط التشغيل 0.054-0.082 M pa :
القط ا٠تارججل 600 mm :
ق رة ٤ترؾ الفاكيوـ. 2.2 kw :
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الشكل 12-11
ك٭تتوم اٞتهاز على مضخة فاكيوـ للح ا٢تواء يتم تشغيلها ضاغط تشغيل كإيقافها ضاغط
إيقاؼ ،كمضخة منتج للح ا١تنتج  ،يتم تشغيلها على كضع األتوماتيك من ماكينة البلًتة
أتوماتيكيا وضع مفتاح التشغيل على كضع األتوماتيك  ، Aأما عن اٟتاجة لتشغيل هذ ا١تضخة
ي كيا يوضع مفتاح تشغيل ا١تضخة على كضع الي كم . H
كالشكل  53-51يبُت ٥ت ط توضيحجل يبُت أجزاء ال ايريتور .

ػٕايخ يٍكبٍَكٍخ

إنى انصرف

الشكل 13-11
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 5-3 -12جّاس تضدني الٍكتار ٔاملغزٔب

UHT

الشكل  54-51يعرض صورة ٞتهاز تلخُت ك لًتة ا١تشركب أك النكتار من إنتاج شركة
 jinrongالصينية .

الشكل 14-11
المواصفات الفنية :
درجة حرارة ا١تنتج ال اخل 45C :
ضغط ا١تنتج ال اخل 2-2.5 bar :
درجة حارة ا١تنتج ا٠تارج 88C :
درجة حرارة التعقيم 135 C :
درجة حرارة ماء التربي  :أقل من 40C
كمية ماء التربي ا١ت لو ة  3 :جن ُب اللاعة
ضغط ا١تاء العمومجل ال اخل 2-2.5 bar :
ضغط البخار ا١ت لوب 5-10 bar :
ضغط ا٢تواء ا١ت لوب 6-10 bar :
استهالؾ ا٢تواء ا١تضغوط ُب اللاعة  0.2-0.6 :مًت مكع .
370
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الق رة الكهر ية  8kw :ثالثجل األكجه .
كالشكل  55-51يعرض ٥ت ط توضيحجل يبُت الًتكي ال اخلجل ٞتهاز تلخُت ا١تشركب أك
النكتار .
حيث أن :

مبادؿ حرارم لتلخُت ا١تشركب أك النكتار كمرحلة أكٔب

Q1

مبادؿ حرارم لتلخُت ا١تشركب أك النكتار كمرحلة ثانية

Q2

مبادؿ حرارم لتربي ا١تشركب أك النكتار ُب حالة التعبئة على البارد

Q3

مبادؿ حرارم لتربي ا١تنتج الفائو من ماكينة التعبئة و الفيلرن إستع ادا إلعادته
لتانك ا١تشركب أك النكتار البارد .

Q4

من قة الرببات اٟترارم

Q5

مبادؿ حرارم لتلخُت ا١تاء ا١تلتخ ـ ُب تلخُت ا١تبادالت اٟترارية استخ اـ البخار

Q6

جهاز التحكم ُب درجة حرارة ا١تنتج ا٠تارج من ا١تبادؿ اٟترارم األكؿ

TT1

جهاز التحكم ُب درجة حرارة ا١تنتج ال اخل للفيلر و ماكينة التعبئةن

TT2

مقاييجم درجة حرارة

T1-T4

مضخة العصَت

B1

مضخة ا١تاء اللاخن

B2

صماـ التحكم ُب دخوؿ ا١تاء من البل ية

V21

صماـ التحكم ُب ال خوؿ أب تانك العصَت

V22

صماـ الغليل ُب ا١توقع الصودا

V23

Q3

V24

صماـ خركج ماء التربي من
صماـ دخوؿ ماء التربي إٔب

V25

Q4

صماـ الضغط ا٠تلفجل

H

كح ة دخوؿ الصودا

B01

كح ة دخوؿ اٟتامو

B02

صماـ اإلنتاج

V42

صماـ دخوؿ ا١تنتج غلى خط التعبئة

V42,VAU
X
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صماـ رجوع ا١تنتج أب تانك العصَت

V31

صماـ التحكم ُب البخار

V14

صماـ التحكم ُب دخوؿ ماء التربي أب

V15

Q4

٤تا جم ي كية لتنظيم العمل اٞتهاز

صماـ يقوـ التحكم ُب سرياف ا١تنتج ا٠تارج من ماكينة البلًتة إٔب خط التعبئة
تبعا ١تلتول ا١تنتج ُب تانك تانك التعبئة .

MV1MV7
vaux

فكرة موجزة عن جهاز تسخين النكتار أو المشروب
عن ما ٩تتار التشغيل أتوماتيك فيب أ اٞتهاز مباشرة ُب ال خوؿ إٔب دكرات التشغيل الواح ة تلو
األخرل .
الدورة األولى

PRERINSING

كفيه يتم تش يو اٞتهاز ا١تاء فقط  ،كيالح أنه يتم ضبط كق

التش يو ا١تب ئجل تبعا للحاجة الربوات  ،كٯتكن الت خل أثناء ال كرة نفلها زيادة أك تقليل الوق
حل اٟتاجة  ،كُب هذ ال كرة يقوـ اٞتهاز ٔتلء ا١تاء ُب تانك العصَت  ،ككذلك صرؼ ا١تاء منه
يكوف أتوماتيكجل .
دورة التعقيم  STERILIZATIONكتب أ ع انتهاء ال كرة اللا قة كفيها يقوـ اٞتهاز عمل ت كير
ا١تاء اللاخن داخل اٞتهاز رجة اٟترارة اليت يتم ٖت ي ها لتعقيم اٞتهاز  ،ككذلك الزمن ا١ت لوب ،
كٯتكن الت خل أثناء ال كرة نفلها زيادة أك تقليل الوق كدرجة اٟترارة حل اٟتاجة  ،كاٞت ير
الذكر أف اٞتهاز ٭تتل هذ ال كرة من اية كصوؿ ا١تاء للحرارة ا١ت لو ة .
دورة دفع العصير للماء الموجود في الجهاز استعدادا للدخول لدورة التشغيل

material push

 waterكفيها يقوـ اٞتهاز صرؼ ا١تاء عرب  V31إٔب اجملارم ككذلك عن كصوؿ العوامة ُب تانك
العصَت ا٠تاص اٞتهاز إٔب القاع  LOW LEVELتعمل مضخة ال ايريتور أتوماتيكجل ١تلجلء تانك
الع صَت للجهاز كالذم ي فع ا١تاء أمامه حىت ٮترج كل ا١تاء من اٞتهاز كٯتكن الت خل أثناء ال كرة
نفلها زيادة أك تقليل الوق حل اٟتاجة ع انتهاء هذ ال كرة تظهر رسالة مضموهنا أف اٞتهاز
ملتع لضا ا١تنتج إٔب فيلر التعبئة ،فعن ا١توافقة يقوـ اٞتهاز تلخُت ا١تنتج إٔب ال رجة احمل دة سلفا
كإرساله إٔب فيلر التعبئة أك عمل راجع إٔب تانك العصَت ُب حالة امتالء فيلر التعبئة أك ع ـ الوصوؿ
إٔب درجة حرارة ١ SET POINTتاكينة التعبئة .
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دورة التفريغ

WATER PUSH MATERIAL

كفيها ٯتل اٞتهاز تانك العصَت ا١تاء عرب

 V22الذم يقوـ فع ا١تنتج لوق معُت يتم ضب ه سلفا ْتي نضمن إحالؿ ا١تاء ٤تل العصَت ُب
اٞتهاز دكف دفع ا١تاء للصعود للفيلر ماكينة التعبئة  ،كيكوف هذا الوق أقل قليال من كق دكرة
دكرة دفع العصَت للنماء ا١توجود ُب اٞتهاز استع ادا لل خوؿ ل كرة التشغيل material push water
دورة الغسيل في الموقع  CIPكينتقل إليها اٞتهاز مباشرة ع االنتهاء من دكرة التفريغ .
يضخخ
انؼصٍر

MV5

ربَك انؼصٍر

انًشرٔة
دخٕل أٔ
انؼصٍرانؼصٍر

B002

B001

يضخخ
انصٕدا

يضخخ
انحبيض

دخٕل انجخبر

يجبدل حراري نهزطخٍٍ
Q1

يبء

CIP

يجبدل حراري
نهزطخٍٍ

Q6

Q6

Mv
6

الشكل 15-11

MV7

ربَك يبء دٔرح رطخٍٍ
انًجبدالد انحرارٌخ

انًبء انطبخٍ انراخغ يٍ
انًجبدالد انحبرارٌخ

يجبدل حراري نهزطخٍٍ
Q2

دخٕل يبء ثبرد

Mv3

يصٍذح
يبء

MV2

 Q6يجبدل حراري نهزطخٍٍ

يُطمخ ثجبد حراري

انًبء انفبئض يٍ انزؼجئخ ٔانراخغ
نزبَك انًشرٔة أٔ انُكزبر

Q3

يضخخ رذٌٔر يبء
رطخٍٍ انًجبدالد
انحرارٌخ

يجبدل حراري ال ٌطزخذو ػُذ
انحبخخ نهزؼجئخ ػهى انطبخٍ

دخٕل يبء ثبرد

Q4

يجبدل حراري نهزجرٌذ

يبكٍُخ
انزؼجئخ

خرٔج يبء ثبرد

خرٔج يبء
انجبرد

Mv4

يجبدل حراري نزجرٌذ انًُزح انراخغ يٍ
انزؼجئخ
Q5

VAUX
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 6-3-10وٍظٕو ٛالػضٗن يف املٕق

)CLEANING IN PLACE SYSTEM (CIP

الشكل  16-11يعرض صورة توضيحية لتانكات منظومة الغسيل باملوقع من إنتاج
شركة شركة  jiangs jinrongالصينية .

الشكل 16-11

المواصفات الفنية :
درجة حرارات التشغيل :
تانك اٟتامو 60-80C :
تانك القلوم 60-80C :
تانك ماء التنظيو  :درجة حرارة الغرفة .
أٝتاء ا١تواد ا١تلتخ مة معه :
اٟتامو :سائل حامو النيًتيك > 2%
القلوم :هي رككلي صوديوـ . 2%
حجم كل تانك من التانكات الربالثة  2 :مًت مكع
معامل التحميل .80% :
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نوع التانكات  :تانكات تتحمل الضغط اٞتوم .
زمن التنظيو  :متغَت كٯتكن ضب ه .
الق رة الكهر ية للمضخة الغليل ُب ا١توقع . 4KW :
الوزف اإلٚتإب للمنظومة . 2000 kg :
األ عاد الكلية (LXWXH) 6000x1800x2500 :
الشكل  57-51يبُت ٥ت ط توضيحجل ١تكونات الوح ة .
ِطغظ رىضُسٍ ٌّٕظىِخ اٌزٕظُف فٍ اٌّىلغ

STEAM

STEAM

WATER

T

T

PT
100

T

PT
100

WATER
TRAPE

الشكل 17-11
الشكل  58-51يبُت ٥ت ط صن كقجل لكيفية عمل منظومة الغليل ُب أح مصانع ا١تشرك ات
كلنكتار كالصلصة .

وتتم دورة الغسيل في الموقع  CIPعلى أربعة مراحل لكل تانك كما يلي :

 -5دكرة مفتوحة لتش يو التانك ا١تاء حىت نصل إٔب النظافة الظاهرية ١تاء التش يو كيتم ذلك ُب
حوإب ٜتجم دقائق تقريبا .
 -2دكرة مغلقة لغليل التانك ا١تاء ا١تضاؼ عليه صودا كاكية نلبة  %2و ٤تلوؿ صودا كاكية تركيز
%2ن خالؿ عشرة دقائق .
 -3دكرة مفتوحة لتش يو التانك ا١تاء حىت إنتهاء آثار الصودا من ماء التش يو كيتم ذلك ُب
حوإب ٜتجم دقائق تقريبا .
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 -4دكرة مغلقة لغليل التانك ا١تاء ا١تضاؼ عليه كلور نلبة ُ200 Cب ا١تليوف و ٤تلوؿ كلور 211
جزء ُب ا١تليوف ن خالؿ عشرة دقائق .
 -5دكرة مفتوحة لتش يو التانك ا١تاء حىت انتهاء آثار الكلور من ماء التش يو كيتم ذلك ُب
حوإب ٜتجم دقائق تقريبا .
 -5يتكرر دكرة الغليل ُب ا١توقع  CIPذلك على كل تانك من تانكات صالة التحضَت ع ة
مرات ُب اليوـ ُب حُت يتم ذلك ١تاكينات التعبئة للخ وط ا١تختلفة عادة عن انتهاء العمل أك
مركر أر عة كعشركف ساعة على التشغيل أيهما أقرب .
ربٔه غ كًُ فٍ اٌّىلغ CIP

ربٔه غكًُ فٍ اٌّىلغ CIP

ربٔه غكًُ فٍ اٌّىلغ CIP

صىظا %2

وٍىؼ  200خؿء

ِبء ٌٍشغف

ربٔه إغاثخ اٌكىؽ 1

ربٔه رجؽَع قىؽ 1

ربٔه رجؽَع قىؽ 2

ربٔه رسضُؽ ػصُؽ 1

ربٔه رسضُؽ ػصُؽ 3

ربٔه رسضُؽ ػصُؽ 4

ربٔه ركطُٓ اثزعائٍ 1

خ هبؾ ٔؿع اٌهىاء 2

ِبوُٕخ رؼجئخ صفُر
وثؽعّبٔبد

ِبوُٕخ رؼجئخ أوؾاْ
وجُؽح

ربٔه رسضُؽ ػصُؽ 2

ربٔه ركطُٓ اثزعائ ٍ 2

ِبوُٕخ رؼجئخ اٌؿخبخبد
ثبٌؼصُؽ

خهبؾ ٔؿع اٌهىاء 1

ِبوُٕخ رؼجئخ ػجىاد
اٌؼصُؽ اٌّؼعُٔخ

الشكل 18-11
 7-3-10غزف ٛحتقري وغزٔب ٌٔكتار تعىن عب ٛأتٕواتٗكٗا ألحذ املؾاٌ
الشكل  59-51يعرض ٥ت ط الت فق لغرفة ٖتضَت عصَت أح مصانع العصَت .
حيث أن -:

ماء ارد
غليل الصودا
مربد كيضبط حرارة ا١تنتج ا٠تارج منه عن
ع اد ميا

CHILLED WATER
CIP

 25درجة

cooler
COUNTER 3

376

W

TK3
300 L

377

X8

W

M6

D
CIP

CIP/W

X9

M7

X4

X5

25C

3TON

X21

X4

X5

25C

3TON

TK5

M8

TH3

D
CIP
X4

X5

D

500l

TK1

M11

DUO PACK3

DUO PACK2

DUO PACK1

TO BOILER

HOT
WATER

TETRAPACK

CIP

FILTER

X3

X4

X5

W

M11

CIP/w

X36

ْب١سعبعخ ث
ِٜٛظز

X20

D
CIP

YV1

D

500l

TK1

HOT
WATER

ْب١سعبعخ ث
ِٜٛظز

X21

طىز

W

DUO PACK2

HOMOGONISER

YV3

M3

90C

TO BOILER

TH1

CIP/W

X1

DUO PACK1

25C
M13

M11M12

X6

TK1
1.5
TON

DT1

M2

M1

DT1

M10

X19

CIP/W
ْب١سعبعخ ث
ِٜٛظز

X8

W

COUNTER3
X10

G1

X7
SCRAINER

G2

CHILLED
WATER
YV2

COOLER

TH2

TO CHILLER

X2

D

19-11 الشكل

D
CIP

M9

X16

X12

X17

ً١ِثز
ِٕزظ

M5

TK2

X14

ْب١سعبعخ ث
ِٜٛظز

X4

X5

1.5
TON
25C

M4

X15

X13

X18

TK4

D
CIP

CIP/W

X8

W
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صرؼ ماء الغليل
تجم ريكجم٣
1 ماكينة تعبئة
2 ماكينة تعبئة

90C
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ماكينة تعبئة
مرشح
٣تنجم
ماء ساخن
٤ترؾ إدارة رٯتة اللكر
مضخة أحادية للح العصَت كدفعة إٔب ماكينة التجنيجم
احملرؾ الرئيلجل لتشغيل مكا جم ا١تنتج
٤ترؾ مضخة الزي لتربي عمود ا١ترفق
٤ترؾ مضخة ا١تاء لتربي ا١تكا جم
٤ترؾ إدارة قالب التانك األكؿ
٤ترؾ مضخة ت كير احمللوؿ اللكرم ُب التانك األكؿ اك إمرار إٔب
التانك الربات
٤ترؾ إدارة قالب التانك الربات
٤ترؾ مضخة خرج تانك احمللوؿ اللكرم الربات
٤ترؾ تانك اإلضافات
٤ترؾ إدارة قالب التانك الرا ع
٤ترؾ إدارة قالب التانك ا٠تامجم
٤ترؾ سح الل من تانك الل
اللخاف ذات األلواح
مصفاة ا١تنتج
ثرموستاتات
تانك احمللوؿ اللكرم ك٤تاجة ٔتبادؿ حرارم لتلخُت احمللوؿ
اللكرم حىت يلهل ذك اف اللكر ُب ا١تاء كعادة تضبط حرارته عن
 70درجة
تانك احمللوؿ اللكرم ع تصفيته كتركيقه
تانك اإلضافات
3
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DUO PACK3
filter
HOMOGONISER
HOT WATER
M1
M10
M11
M12
M13
M2
M3

M4
M5
M6
M7
M8
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PLATE HEATER
Scrainer
TH1,TH2,TH3
TK1

TK2
TK3
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تانك خلط الشراب كيعمل فيه دفعة كاح ة مع توقو العمل على
التانك TK5
تانك خلط الشراب كيعمل فيه دفعة كاح ة مع توقو العمل على
التانك TK4
تانك الغليل الصودا كيتم تغذيته ا١تاء كتفريغ شكارة صودا 25
كجم فيه عن الغليل الصودا علما اف ٚتيع راجع غليل الصودا
من ٚتيع التانكات ترجع له
تانك الغليل ا١تاء كيتميز أنه احتياججل للماء ُب حالة ا٩تفاض
ضغط ا١تاء العمومجل
إٔب الغالية
إٔب الشيلر أك رج التربي
٣تجم درجة حرارة احمللوؿ اللكرم التانك األكؿ كتضبط عادة عن
 70درجة
٣تجم درجة حرارة احمللوؿ اللكرم ُب ا١تربد كتضبط عن  25درجة
درجة حرارة ا١ترجعية ا١ت لو ة ُب قلم التلخُت الو مضى كعادة
تضبط عن  90درجة
صماـ ت فق يتحكم ُب ت فق ا١تاء اللاخن أك ٓتار ا١تاء الالزـ
لتلخُت اللخاف الو مضى
ماء التغذية
صماـ ي كل يتحكم ُب ت فق ماء التغذية العمومجل للتانك األكؿ
٣توعة صمامات ي كية من خال٢تا يتم التحكم ُب إتا سرياف ا١تاء
كا١تنتج كالل إٔب تانكجل التجهيز الرا ع كا٠تامجم
صمامجل ي كين يتحكماف ُب خركج العصَت من تانكجل ٕتهيز العصَت
الرا ع كا٠تامجم إٔب ماكينة التجنيجم
صماـ ي كل يتحكم ُب ت فق ماء الغليل أك الصودا للتانك األكؿ
صمامات ي كية لتحكم ُب دخوؿ ا١تاء لتانك الصودا كتانك ا١تاء
صماـ ي كل ثالثجل يتحكم َب نوعية الغليل ا١ت لو ة ا١تاء أك
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TK6

TK7

TO BOILER
TO CHILLER
TT1

TT2
TT3

VP10

W
X1
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الصودا
صماـ ي كل يتحكم ُب خركج ا١تنتج من التانك األكؿ
صماـ خركج ماء الصودا
صماـ خركج ماء التش يو إٔب خط الصرؼ
صماـ ي كل ثالثجل يتحكم ُب ت كير احمللوؿ اللكرم ُب التانك
األكؿ أك اللماح إمرار إٔب ا١تصفاة SCRAINER
صماـ ي كل يتحكم ُب مركر احمللوؿ اللكرم إٔب ٯتر عرب ا١تربد
 COOLERلتقليل درجة حرارة ا١تنتج إٔب  25درجة مئوية ١تنع تغَت
رائحة احمللوؿ اللكر كاحًتاقه إذا يل درجة حرارته عالية م ة
جويلة
صماـ ي كل يتحكم َب دخوؿ ا١تاء أك ٤تلوؿ الصودا أب التانكات
صماـ ي كل يتحكم َب ت فق ا١تاء إٔب تانك اإلضافات
صماـ كهريب يتحكم َب ت فق ا١تاء اللاخن إٔب ا١تبادؿ اٟترارم
لتانك احمللوؿ اللكرم األكؿ تبعا ل رجة حرارة احمللوؿ اللكرم
صماـ كهريب يتحكم َب ت فق ا١تاء البارد أب مربد احمللوؿ اللكرم
تبعا ل رجة حرارة احمللوؿ اللكرم
صماـ كهريب يتحكم َب ت فق ا١تاء اللاخن أب اللخاف لتانك
احمللوؿ اللكرم األكؿ تبعا ل رجة حرارة احمللوؿ اللكرم َب اللخاف
ذات األلواح

X3
X4
X5
X6

X7

X8
X9
YV1

YV2

YV3

غسيل المنظومة بالماء والكلور :

ففى الب اية يتم تعقيم التانكات الكلور  200جزء ا١تليوف لقتل البكًتيا كا١تيكرك ات كذلك وضع
كلور َب التانك  TK1نلبة  10%كيتم غليل ال كرة ٔتحلوؿ الكلور ١ت ة ر ع ساعة كذلك من
التانك  TK1كأيضا فتح ٤تبجم ا١تاء  X34ككذلك فتح الصماـ الربالثجل  X36كتشغيل ا١تضخة
 M11ككذلك فتح ٚتيع صمامات تغذية ٤تلوؿ الغليل ٞتميع التانكات X1, X10,X23,X24
ككذلك فتح صمامات ا٠تركج الي كية من التانكات  X4,X5إلعادة احمللوؿ أب تانك الصودا
كاالستمرار َب ذلك ١ت ة ر ع ساعة ٍ ،ب ع ذلك يتم الش و ا١تاء العادم نفجم ال ريقة اللا قة
ع ا أنه يتم فتح صماـ الي كم  X38كتوجيه الصماـ الي كم الربالثجل  X36إلمرار ا١تاء من تانك
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ا١تاء أب التانكات لغليلها علما أف ا١تاء ال يرجع أب تانك ا١تاء كلكن يتم تصريفه أب األرض ك ع
ٜتجم دقائق نأخذ عينة من ا١تاء ا٠تارج من دكرة الغليل لكشو عن تواج الكلور ٍب إهناء ال كرة
عن اختفاء الكلور من ماء الغليل
تحضير المحلول السكري :

يتم ٖتضَت ٤تلوؿ سكرم له ريكجم  68%كذلكم إضافة  400لًت ماء لكل جن سكر مع التلخُت
كالتقلي كٯتكن معرفة كمية اللكر ا١ت لوب إضافتها عن جريق مر ع َتسوؿ .
حي يتم فتح ٤تبجم ا١تاء  X2لوصوؿ ا١تاء  400لًت ماء كذلك من خالؿ زجاجة البياف ا١ت رجة
ا١توجودة ُب التانك ٍب ع يتم تلخُت ا١تاء كصوال أب درجة  90درجة مئوية ك ع ها يتم كضع
ا للكر ا٠تاـ ُب هو ر اللكر كتشغيل رٯتة نقل اللكر لتانك األكؿ  M1كتشغيل القالب M2
كتشغيل ا١تضخة  M3كتفتح احملبجم الي كم الربالثجل  X6إلعادة احمللوؿ أب التانك مرة أخرل حىت
٭ت ث ذك اف كامل للكر كٯتكن معرفة ٔتتا عة قيمة الربكجم ا٠تاصة احمللوؿ اللكرم من خالؿ
ع اد ريكجم موجود اللوحة متصل ْتلاس الربيكجم  DT1كعن كصوؿ الربيكجم ا١ت لوب يتم
تغيَت كضع الصماـ  X6لنقل احمللوؿ اللكرم أب تانك ٕتميع احمللوؿ اللكرم الربات كذلك ع
امرار على الفلًت ٍ FILTERب ا١ترشح ٍ SCRAINERب ا١تربد . COOLER
تحضير 1000لتر مشروب :

يتم سح الل من رميل ا١تنتج عن جريق ا١تضخة  M9أب التانك ا١ت لوب كليكن التانك
كذلك فتح احملبجم  X19فإذا أردنا عمل عصَت تركيز  20%ك ريكجم  15%يتم إضافة التإب -:
 200لًت ل من ا١تنتج ا١ت لوب
 150لًت ٤تلوؿ سكرم
 650لًت ماء
 300جراـ اسكور يك
كإضافة ٛتو اللًتيك لضبط اٟتموضة للوصوؿ أب اٟتموضة ا١ت لو ة للجوافة أك ا١تا٧تو .
فب اية يتم إدخاؿ  650لًت ماء واس ة ضبط ع اد ا١تاء على  600لًت ك ع ذلك يتم سح كمية
الل كمتا عة عن جريق زجاجة البياف لتانك الرا ع ككذلك يتم سح اٟتلوؿ اللكرم من التانك
الربات تشغيل ا١تضخة  M5كفتح احملا جم ا١ت لو ة لتوجيه احمللوؿ اللكرم أب التانك الرا ع ٍب إضافة
اإلضافات ا١ت لو ة ي كيا ٪تن فتحة أعلى التانك ٍب يتم تقلي احملتويات ١ت ة عشر دقائق ٍب يأخذ
عينة من التانك الرا ع ١تعرفة درجة الربيكجم كدرجة اٟتموضة ع ذلك عن الوصوؿ لقيم ا١ت لو ة يتم
TK4
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فتح الصماـ الي كم  X27كتشغيل ا١تضخة  M10كنقل العصَت أب اجملنجم كمنه أب اللخاف كمنه
أب ماكينة التعبئة ا١ت لو ة كاٞت ير الذكر أف ا١تصانع الصغَتة ٯتكن أف تلتب ؿ اجملنجم تانك خلط
مزكد ٔتحرؾ تقلي عإب اللرعة ُب حالة التعبئة ُب عبوات  DUOPACKحي يقوـ ٓتفق
مكونات العصَت معا ٕتا ج راف التانك فيح ث التجانجم علما أنه ُب هذ اٟتالة ق ٨تتاج أب
إضافة مواد را ة ٞتزيئات العصَت  CMCكيوضع  500-1000جراـ لكل  1000لًت عصَت تبعا لنوع
العصَت .
الغسيل بالصودا والتشطيف بالماء :

ع هناية العمل أك اإلنتاج يتم أكال الغليل الصودا نفجم ال ريقة اليت شرح النلبة لتعقيم
الكلور كالتش يو ا١تاء ع ا أنه يتم ٖتضَت الصودا نلبة  2%حي يوضع لكل  100لًت ماء
2%كجم صودا ٍب تشغيل احملرؾ القالب  M11للتقلي كتكرار ما سبق ٍب ع ذلك الش و ا١تاء.
 8-3-10غزف ٛجتّٗش املغزٔب أٔ الٍكتار تعىن بٍظاً حتكي أتٕواتٗك
الشكل  ، 21-51كالشكل  25-51يبينا مكونات غرفة العصَت ١تصنع أتوماتيك .
حيث أن

صماـ ت فق ثالثجل ا١ت اخل يعمل ٔتلو كهريب
غليل ا١توقع الصودا
صماـ إتا كاح
مصرؼ
نظاـ ٖتكم الرب يكجم واس ة جهاز التحكم ا١تربمج
رساـ ريكجم
فلًت
نظاـ ٖتكم تبعا للت فق واس ة جهاز التحكم ا١تربمج
ع اد ت فق
صماـ ٖتكم ُب الت فق
ع اد ضغط
مبادؿ حرارم
مفتاح عوامة علول
نظاـ ٖتكم ا١تلتول واس ة جهاز التحكم ا١تربمج
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مفتاح عوامة سفلى
٣تجم ملتول تنايرم
٤ترؾ
صماـ كهريب
منتج
صماـ تصريو ضغط زائ
ٓتار ماء
سكر
نظاـ ٖتكم رجة اٟترارة واس ة جهاز التحكم ا١تربمج
تانك
٣تجم درجة حرارة تنايرم
صماـ كهريب
ماء
صماـ ي كل
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LL
LT
M
MM1
PRODUCT
RF
STEAM
SUGAR
TIC
TK
TT
V
WATER
X

540kg/hr
3 bar
steam X1 F1
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LL/1

V1

x0 FI/0

RF1

FV1

P1

WATER
15m3
2 bar
25c

FM/0

X3

X2

TK1
ِسٍىي
قىؽي
3m3

F2
X4

M1

X5

sugar

M2

TT/1 TIC/1

HL/1

V2

X6
F3

G1

X10

X11

3WV1

LI/2

LT/2

HEX1

TI/1
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X9

X8

V3

D1

X7

DT1

X12

18m3/h
3 bar
18c
water

P2

X14

X13

X28

F4

FI/3

FM/3

F6

X22

V4

V5

X16

D2

TK3
ػصُؽ
ًٔهبئ
6m3

X23

MM2

V6

V8

X18

V8

M6

X19

TK4
ػصُؽ
ًٔهبئ
6m3

X26

X30
أٔجىثخ
ْؾخبج ٌجُب
ِكزىي

X25

X17

LL/3

X15

HL/3

M4

X24

TK6
ِبء
3m3

X29

product

أجىة
X21
ٌزصؽَف
اٌّكزىي
اٌؿائع

أٔجىثخ
ْؾخبج ٌجُب
ِكزىي

TO CIP1
TO CIP2
TO CIP3

TK5
ِسٍىي صىظا
3m3

TK1

CV4

CV1
CV2
CV3

M3

TK2
ِسٍىي
قىؽي
4m3

أجىة
ٌزصؽَف
ثسبؼ ِبء
RF2 اٌّكزىي
300kg/hr
اٌؿائع
HEX2
3bar X20 TK1 FV2

TT

TIC

3WV2

X27

ِبء ِؼبٌح

LL/4

X19

HL/4

M6

ِبء ِؼبٌح
10m3/hr
2 bar
25c
TO
CV4 CIP

V7

15m3/h
2 bar
25c

ًُِثؽ
ِٕزح

M5

MM1

CIP
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15m3/hr
2 bar
25c

V2

V1

M2

TK10
ضؿاْ ِىاؾٔخ
25C

D

X1
V3

FI/10

25C

F1

V5

X2

60C

40C

TI/5

M3

TI/6

DI/7

DT/7

CV4

F2

FV1

TK11
25C

V8 X3

V10
V11

HEX5 FV2G2

CV4

25C

TI/11

HEX4

TT/6

TT/11

PI/11
V9
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TT/9

PI/6

HEX3

95C

CV2

V6

CV6

V10

CV3

ِٓ غؽفخ
اٌؼصُؽ

V7

65C
TT/5

HEX2

75C

95C

to CIP

M1

ِٕغمخ اٌثجبد
اٌسؽاؼي

V4

HEX1

CV1

ِبء
1 m3/hr
2 bar
X13 CV8
25c

ِبوُٕخ
اٌزؼجئخ

x4

V11

ثطبؼ ِبء
480 kg/hr
3bar

ِٓ ِبء ثبؼظ
اٌشٍُؽ
10.5 m3/hr
3 bar
18c

هىاء

M5

65C

D

LT/12

اًٌ اٌشٍُؽ

َِضطخ اٌفبوُى

X12

TK12
0.8 m3

V13

x6

65C

M4

x7

ضؿاْ ٔؿع اٌهىاء

V12

CV6

X8

X5

اًٌ اٌشٍُؽ

ِٓ اٌشٍُؽ
1m3
3 bar
18c

x10

x9

اٌّدٕف

0.3m3/hr
55kw PI/3
2 bar
X11
0.21kw
25c
0.55kw
ِبء ِٓ وزعح
0.14kw
اٌّؼبٌدخ

ِٓ اٌشٍُؽ
5m3/hr
3bar
18c
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تجهيز المحلول السكري :
 -5يتم استقباؿ اللكر ُب التانك ا١تخصل له كمنه أب التانك ا١تزكد ّت راف مبادؿ حرارم
حي يتم إذا ة اللكر .
 -2يتم إمرار احمللوؿ اللكرم اللاخن على فلًت اإلستانللتيل احملتول اخله على كر وف
نشط حي يتم حجز ٚتيع الشوائ العالقة ُب احمللوؿ اللكرم ككذلك التخلل من اللوف ال اكن
الناتج من عو أنواع اللكر .
 -3ع ذلك ٯتر احمللوؿ اللكرم على مبادؿ حرارم حي يتم تربي احمللوؿ اللكرم إٔب
درجة حرارة ال تزي عن  25-30درجة مئوية كٗتزينه ُب تانك احمللوؿ اللكرم النهائجل .

تحضير المشروب أو النكتار :
يتم حلاب كمية ل الفاكهة ا١ت لو ة ككمية احمللوؿ اللكرم ا١ت لوب كإضافتها َب تانك التحضَت
كحلاب اقجل اإلضافات من ٤تلن قواـ كلوف كمواد ٤تلنة ل عم كخالفه كتكملة اٟتجم ا١تاء حىت
الوصوؿ ٟتجم ا١ت لوب من الوجبة مع استمرار التقلي كاخذ عينات من التانك كقياس درجة الًتكيز
كاللوف كال عم ك اقجل االختبارات اٟتلية .
تسخين المشروب أو النكتار :

ٯتر ا١تشركب أك النكتار على القلم األكؿ ُب جهاز التلخُت ا١تب ئجل  preheaterحي يتم رفع
درجة حرارة العصَت أب  60-70درجة مئوية ٍب ا١تركر على اجملنجم كال ايريتور ٠ diaratorتلط
ا١تكونات معا كٕتنيلها كلنزع ا٢تواء الذائ ٍب عودة العصَت مرة أخرل أب القلم الربات من جهاز
البلًتة حي يتم رفع درجة حرارة العصَت أب أعلى من  90درجة مئوية ٍب التعبئة ع ذلك على هذ
ال رجة .
الغسيل في الموقع
عن فراغ أم تانك من التانكات اللا قة سواء تانك احمللوؿ اللكرم أك تانك ٖتضَت العصَت يتم
عمل دكرة غليل مغلقة الصودا الكاكية تركيز ١ 2%ت ة  15دقيقة لكل تانك ٍب الش و ا١تاء حىت
إزالة آثار الصودا الكاكية كيصبح التانك ع ها جاهز الستقباؿ الوجبة الربانية .
CIP
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الشكل  22 -51يبُت ٥ت ط الت فق لغرفة ٕتهيز الكاتشاب كالصلصة .

حيث أن :
٤ترؾ إدارة قالب التانك األكؿ ا٠تاص اإلضافات
٤ترؾ مضخة خرج تانك اإلضافات
٤ترؾ إدارة قالب التانك الربات ا٠تاص تحضَت دفعة من الكاتشاب أك الصلصة
٤ترؾ إدارة قالب التانك الربال ا٠تاص تحضَت دفعة من الكاتشاب أك الصلصة
٤ترؾ مضخة سح الصلصة من رميل الصلصة
مضخة أحادية الفعل للح ا١تنتج من التانك الربات أك الربال كدفعه أب
اللخاف الومضجل
مضخة الصودا أك ماء الغليل
صماـ كهريب يتحكم ُب دخوؿ ماء التغذية العمومجل لتانك اإلضافات
صماـ كهريب يتحكم ُب ملار اإلضافات أب التانك الربات
صماـ كهريب يتحكم ُب ملار اإلضافات أب التانك الربات
صماـ كهريب يتحكم ُب ملار الصلصة أب التانك الربات
صماـ كهريب يتحكم ُب ملار الصلصة أب التانك الربال
صماـ كهريب يتحكم ُب ملار ماء التغذية العمومجل أب التانك الربات
صماـ كهريب يتحكم ُب ملار ماء التغذية العمومجل أب التانك الربال
صماـ كهريب يتحكم ُب ملار ا١تنتج النهائجل ا٠تارج من التانك الربات أب
اللخافFLASH HEATER
صماـ كهريب يتحكم ُب ملار ا١تنتج النهائجل ا٠تارج من التانك الربال أب
اللخافFLASH HEATER
صماـ كهريب للتحكم ُب ملار ا١تاء أب تانك الغليل الصودا TK4
صماـ كهريب للتحكم ُب ملار ا١تاء أب تانك الغليل ا١تاء TK5
صماـ كهريب للتحكم ُب خركج ٤تلوؿ الصودا من التانك الرا ع
صماـ كهريب للتحكم ُب خركج ماء الغليل من التانك الرا ع
ع اد ماء ٯتكن إدخاؿ كمية ا١تيا ا١ت لوب إمرارها أب التانك الربات فيقوـ الع اد
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اللماح ٢تذا الق ر من ا١تاء ا١تركر فقط
ع اد ماء ٯتكن إدخاؿ كمية ا١تيا ا١ت لوب إمرارها أب التانك الربات فيقوـ الع اد
اللماح ٢تذا الق ر من ا١تاء ا١تركر فقط
التانك األكؿ كهو تانك اإلضافات
التانك الربات كهو تانك ٖتضَت دفعة من الصلصة أك الكاتشاب
التانك الربال كهو تانك ٖتضَت دفعة من الصلصة أك الكاتشاب
التانك الرا ع كهو تانك الغليل الصودا
التانك ا٠تامجم كهو تانك الغليل ا١تاء
الغليل الصودا
ماء
صرؼ
ماكينة التعبئة األكٔب
ماكينة التعبئة األكٔب
ماكينة التعبئة األكٔب
سخاف كمضى يقوـ تلخُت ا١تنتج أب  90درجة
Y10

Y11

CIP

W

W

M1

COUNTER2

TK1
TK2
TK3
TK4
TK5
CIP
W
D
PACK1
PACK2
PACK3
FLASH
HEATER

Y1
W

TK4

TK5

500l

500l

Y13

TK1
300 L

D

Y12
M2

Y3

Y2
COUNTER1

COUNTER2
D

M7

W
Y5

D

Y4

M4

M3
Y6

Y7

CIP/w
CIP /W

TK3

CIP/W

TK2

M5

3TON

3TON

ثزًِ١
ِٕزظ

D
CIP
VP10 HOT
WATER

TT1

Y9
M6

PACK1

D
CIP

PACK2
PACK3

الشكل 22-11
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نظرية التشغيل على الصلصة:
 -5يتم تفريغ ٤تتويات رميل صلصة مركز ريكجم  ، 36%أك
. TK3
 -2يتم إضافة ا١تاء على الصلصة كصوال لًتكيز  2% + 18%ملح جعاـ ليصل الًتكيز النهائجل أب
 20%عن التعبئة.
ا١تعادلة ا١تلتخ مة ٟتلاب كمية ا١تيا ا١تضافة كما يلجل -:
كزف ا١تاء +كزف الصلصة ا١تب ئجل = الربيكجم  xاٟتجم  /الربيكجم ا١ت لوب
لضبط ريكجم  1000كيلو جراـ صلصة ريكجم  36%لتصبح  18%فاف ا١تاء ا١ت لوب إضافته
يتم اٟتصوؿ عليه من ا١تعادلة التالية -:
كزف ا١تاء  +الصلصة ا١تب ئجل =
لًت ماء36 x 1000 /18= 2000- 1000 = 1000
ك ع ذلك يتم إضافة ملح نلبة  2%على الكمية كلها ع التخفيو كتلخُت الصلصة عن درجة
 90درجة مئوية كالتعبئة مباشرة على اللاخن .
كاٞت ير الذكر أنه يتم غليل ا٠تط الكامل قبل ك ع التشغيل ا١تاء اللاخن عن درجة  80درجة ٍب
الصودا الكاكية عن  80درجة مع اٟتذر من إضافة الصودا على ا١تاء اللاخن ألف هذا ٭ت ث
فوراف ش ي ٯت ربل خ ورة على العامل لذا يتم إضافة الصودا على البارد ٍب التلخُت ع ذلك ل رجة
اٟترارة ا١ت لو ة ٍب الش و ا١تاء البارد .
28%

تجهيز الكاتشاب

َب التانك TK2أك .

()2

الكاتشاب منتج غذائجل مع من تركيز عصَت ال ماجم كا١تضاؼ إليه ا١تلح كاللكر كا٠تل كالتوا ل
ك عو ا١تواد ا١تنكهة ك٭تتول عادة على  29-31%مواد صلبة كذائبة كاٞت كؿ  3-51يبُت مكونات
كجبة الكاتشاب كزهنا  3555كجم تقريبا .
الجدول 1-11

م
5

العنصر
عصَت جماجم ريكجم

الوزن
 3000كجم

20%

و2ن ش ػ ػػارؾ ُب اإلع ػ ػ اد ا١تهنػ ػ ػ س ع ػ ػػالء الل ػ ػػعي م ػ ػ ير ج ػ ػػودة مص ػ ػػر إي الي ػ ػػا للمركػ ػ ػزات
كالصناعات الغذائية
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 180كجم

2

خل

3

ملح جعاـ

 16.5كجم

4

سكر

 254.4كجم

5

مواد منكهة و قرنفل  ،فلفل أسود ،فلفل أٛتر  ،توـ نل
متلاكية كعادة ٗتتلو نلبة اإلضافات من شركة إٔب شركة ن

6

مواد منكهة

5-6%

 2.1كجم
 7كجم

CMC

فإذا استخ م صلصة جماجم مع ة على اللاخن رب كجم ٨26%تتاج أب ٗتفيفها ليصل تركيزها
20%كذلك إضافة ا١تاء  ،كاٞت ير الذكر أنه عن استخ اـ 1000كجم صلصة ريكجم
36%كا١ت لوب تقليل ريكلها كصوال أب  20%يتم إضافة ا١تاء على الصلصة كصوال للوزف التإب :
كزف الصلصة النإتة من تقليل الربيكجم من  36%إضافة ا١تاء كصوال أب 20%تلاكل
= وزن الصلصة الحالي(  Xالبريكس الحالي  /البريكس المطلوب)
1000x36/20 = 1800 Kg

أم ٨تتاج إلضافة  800كجم ماء .
كاٞت كؿ 4-51يبُت العالقة ُت ا١تواد الصلبة الذائبة SS%كاليت يتم قياسها واس ة الرفراكتومًت
كا١تواد الصلبة الكلية TS%و ذائبة كغَت ذائبة ن .
الجدول 4-11
SS%
TS%
SS%
TS%
SS%

3.5
3.7
11.9
12.9
8.1

4.4
4.7
12.9
14
9.2

5.4
5.8
13.9
15.1
10

6.4
6.8
14.7
16
120.8

TS%

8.7

9.8

10.8

11.7

SS%

16.6

17.5

18.5

TS%

18.1

19

20.1

طريقة التشغيل على الكاتشاب

()3

7.2
7.7
15.8
17.2

:

و3ن ش ػ ػػارؾ ُب اإلع ػ ػ اد ا١تهنػ ػ ػ س ع ػ ػػالء الل ػ ػػعي م ػ ػ ير ج ػ ػػودة مص ػ ػػر إي الي ػ ػػا للمركػ ػ ػزات
كالصناعات الغذائية
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 -5يتم تفريغ ٤تتويات رميل صلصة مركز ريكجم  ، 36%أك
. TK3
 -2يتم حلاب كمية ا١تيا ا١ت لو ة كصوال للًتكيز النهائجل للكتشاب  29-31%مع األخذ ُب
االعتبار أف  10%من ا١تاء يتم اٟتصوؿ عليه من تكربيو البخار داخل الوجبة حي ٬ترل التلخُت
ْتقن البخار
-3يتم إضافة مواد منكهة و قرنفل  ،فلفل أسود ،فلفل أٛتر ،توـ نل متلاكية أك ٥تتلفة كيعتم
ذلك على إختيارات الشركة ا١تصتعةن نلبة 0.7%من كزف الصلصة ذات الًتكيز  20%أم وزف
 1.26كجم نل متلاكية .
 -4يتم إضافة اللكر نلبة 8.5%كا٠تل تركيز  5-6%نلبة  6%أم سكر  164كجم كا٠تل
 108لًت .
 -5يتم التلخُت كصوال إٔب تركيز  29-31%مواد صلبة .
 -6يتم التعبئة على اللاخن داخل زجاجات ذات عنق ضيق كغلق الزجاجة مع التخلل من
كل ا٢تواء الوجود ُب الزجاجة ١تنع تكوف العنق األسود الناتج عن كجود فراغ هواء داخل الزجاجة عن
 90درجة مئوية .
كاٞت ير الذكر أنه يتم غليل ا٠تط الكامل قبل ك ع التشغيل ا١تاء اللاخن عن درجة  80درجة ٍب
الصودا الكاكية عن  80درجة مع اٟتذر من إضافة الصودا على ا١تاء اللاخن ألف هذا ٭ت ث فوراف
ش ي ٯتربل خ ورة على العامل لذا يتم إضافة الصودا على البارد ٍب التلخُت ع ذلك ل رجة اٟترارة
ا١ت لو ة ٍب الش و ا١تاء البارد .
28%

ُب التانك  TK2,أك

الشكل  23-51يبُت ٥ت ط توضيحجل لغرفة ٕتهيز مر ة .
حيث أن :

تانك جبا ا١تر ة األكؿ
تانك جبا ا١تر ة األكؿ
تانك تلخُت كتعبئة ا١تر ة
تانك ٖتضَت ا١تر ة األكؿ
تانك ٖتضَت ا١تر ة الربات
تانك ٖتضَت ا١تر ة الربال

TK1
TK2
TK3
TK4
TK5
TK6
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تانك الغليل الصودا
تانك الغليل ا١تاء
تانك ماء التربي مضخة الفاكيوـ
ئر ماء ا١تكربو
رج تربي ماء ا١تكربو

TK7
TK8
TK9
SPOOL

مضخة الفاكيوـ
مضخة ت كير ماء ا١تكربو ُب رج التربي لتربي
مركحة تربي ُب رج التربي
مركحة تربي ُب رج التربي
مركحة تربي ُب رج التربي
٤ترؾ قالب التانك TK1
٤ترؾ قالب التانك TK2
مضخة سح ا١تر ة ع جبخها أب تانك التلخُت
مضخة سح ا١تر ة أب ماكينات التعبئة
٤ترؾ قالب التانك TK4
٤ترؾ قالب التانك TK5
٤ترؾ قالب التانك TK6
مضخة الغليل الصودا كا١تاء
 TK1صماـ كهريب يتحكم ُب ملار الصودا أك ا١تاء ال اخلة عن الغليل الصودا
للتانك
صماـ كهريب يتحكم ُب ملار الفاكيوـ للتانك TK1
TK1صماـ كهريب يتحكم ُب دخوؿ ا١تر ة اجملهزة ُب تانكات التجهيز أب التانك
TK2صماـ كهريب يتحكم ُب دخوؿ ا١تر ة اجملهزة َب تانكات التجهيز أب التانك
صماـ كهريب يتحكم ُب ملار الفاكيوـ للتانك TK2
 TK2صماـ كهريب يتحكم َب ملار الصودا اك ا١تاء ال اخلة عن الغليل الصودا
للتانك
صماـ كهرىب يتحكم َب خركج ا١تنتج النهائى من التانك  TK1أب تانك التلخُت
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كالتعبئة .
صماـ كهريب يتحكم ُب خركج ا١تنتج النهائجل من التانك  TK2أب تانك التلخُت
كالتعبئة
صماـ ا١تر ة اجملهزة مب ئيا من التانك الرا ع  TK4أب تانكات ال با
صماـ ا١تر ة اجملهزة مب ئيا من التانك ا٠تامجم  TK5أب تانكات ال با
صماـ ا١تر ة اجملهزة مب ئيا من التانك اللادس  TK6أب تانكات ال با
صماـ كهريب يتحكم ُب دخوؿ ا١تاء لتانك الصودا
صماـ كهريب يتحكم ُب دخوؿ ا١تاء لتانك ا١تاء
صماـ كهريب يتحكم ُب خركج الصودا من تانك الصودا عن الغليل الصودا
صماـ كهريب يتحكم ُب خركج ا١تاء من تانك ا١تاء عن الغليل ا١تاء
صماـ ٖتكم ُب ت فق ا١تاء من البئر لتعويو ملتول ماء التربي ُب ا١تكربو
أب الصرؼ
الغليل الصودا
ا١تاء
ا١تكربو
رج التربي
ئر تعويو ا١تاء ُب رج التربي
٣تجم الربيكجم
٣تجم درجة حرارة التانك األكؿ
٣تجم درجة حرارة التانك الربات
٣تجم درجة حرارة التانك الربال
٣تجم درجة حرارة التانك الرا ع
٣تجم درجة حرارة التانك ا٠تامجم
٣تجم درجة حرارة التانك اللادس
٣تجم ملتول ا١تاء ُب ا١تكربو
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W
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D
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W
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90C
TT6

Y11

90C

400KG

90C

400KG

M6

400KG

M11

TK6

D

W

TK5

M10

Y15

500l

TK1

Y13

TK4

CIP/w

M13

Y14

Y12

COND

Page Up, Page Down
Ctrl+ End

خة

ٜ خطٕات حتقري املزب1-5-10

:خطوات التحضير
.  يتم غليل الربمار جي ا-5
. 1:1  ككضع اللكر عليها نلبةTK4,TK5,TK6 يتم كضع الربمار َب حلل ال با-2
.  يتم تشغيل الوح ة ل با الربمار مع اللكر ُب حلل ال با-3
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-4يتم إضافة البكتُت على الربمار ا١ت بوخة مع اللكر ُب حلل ال با .
كاٞت ير الذكر أف كمية البكتُت الذم يتم إضافته ٮتتلو تبعا لنوع الفاكهة كاٞت كؿ  5-51يبُت
عو النل ا٠تاصة البكتُت لع ة أنواع من الفواكه ال ازجة :
الجدول 5-11

الفاكهة

المشمش

البرقوق

الفراولة

البكتُت %

2%

2%

3%

الجزر التين
2%

كف

كوكتيل
مالحظة5

تفاح
كف

مالحظة ٗ : 1تتلو النلبة ا١تئوية للبكتُت إختالؼ أنواع الفواكه ا١تلتخ مة كنلبها.
كاٞت ير الذكر أف ٗتزين الربمار يلاع على تكاثر اإلنزٯتات احملللة للبكتُت األمر الذم يقلل من
كفاءة البكتُت ا١توجود ُب الربمار كهذا يلزمه زيادة نلبة البكتُت ا١تضافة لربمار لذا فانه ُب حالة
الفواكه غَت ال ازجة يتم زيادة نلبة البكتُت ٔتع ؿ  1%لكل نوع كنلبة تقريبية ق تزداد أك تقل تبعا
ٟتالة كتُت الربمار ك٨تيط القارئ علما أف البكتُت ا١تتوفر ُب األسواؽ ٮتتلو جودته من شركة
ألخرل حل اختالؼ ا١تص ر لذا ٬ت مراعاة ذلك.
 -5يتم نقل ا١تنتج أب حلىت ال با .TK1 , TK2
-6يتم فتح البخار على حلىت ال با  TK1 , TK2ضغط 0.88ار لزيادة الًتكيز .
 -7كعن كصوؿ تركيز ا١تنتج أب  65%يتم اضافة حامو اللًتيك نلبة  2%-3%من كمية
اللكر ا١تضافة .علما أف درجة ٛتوضة ا١تنتج تتحكم َب نلبة حامت اللًتيك ا١تضاؼ ٔتعٌت َب
ا١تشمت مربال ال يتم إضافة حامو سًتيك كمالحظة هامة للقارئ زيادة اٟتموضة ٯتكن التغل
عليها إضافة ا١تاء كلكن هذا سوؼ يؤدل إٔب خفو الًتكيز كمن ٍب ٨تتاج لزيادة الًتكيز مرة ثانية
التنبخَت كهذا سوؼ يعي نا لنق ة الب اية أل ليجم له ج كل كعادة فاف نلبة اٟتموضة تكوف من
0.5-0.58

 -8يتم تلوية ا١تر ة كصوال أب ريكجم ً 68ب التعبئة على اللاخن عن درجة حرارة  90مئوية
كاٞت ير الذكر أنه يتم غليل ا٠تط الكامل قبل ك ع التشغيل ا١تاء اللاخن عن درجة  80درجة ٍب
الصودا الكاكية عن  80درجة مع اٟتذر من إضافة الصودا على ا١تاء اللاخن ألف هذا ٭ت ث فوراف
ش ي ٯتربل خ ورة على العامل لذا يتم اضافة الصودا على البارد ٍب التلخُت ع ذلك ل رجة اٟترارة
ا١ت لو ة ٍب الش و ا١تاء البارد .
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كاٞت ير الذكر أف من الغت التجارل هو تقليل كزف الربمار للنصو كزيادة كمية اللكر للضعو من
أجل زيادة ا١تكل .

الشكل  24-51يعرض ٥ت ط صن كقجل يبُت مكونات خ وط إنتاج عبوات ا١تشرك ات كالنكتار
علما أنه ئا من نفق التربي كما ع فهو يتمرر ُب ٚتيع ا٠ت وط اليت سنتناك٢تا .
الزجاجية  ،ن
دخول بالتات عبوات العصير الزجاجية
ماكينة تفريغ بالتات عبوات العصير الزجاجية
ماكينة غسيل وتعبئة عبوات العصير الزجاجية
ماكينة تغطية عبوات العصير الزجاجية

ماكينة تغطية عبوات العصير الزجاجية

يبكٍُخ رغطٍخ ػجٕاد انسخبج
نفق تبريد
مجفف عبوات العصير الزجاجية
طابعة انك جيت لطباعة بيانات اإلنتاج
ماكينة لصق بطاقة بيانات اإلنتاج
ماكينة طباعة الكود على عبوات العصير الزجاجية
ماكينة تغليف عبوات العصير الزجاجية على قالب من الكرتون
ماكينة تقليص العبوة البالستيكية على قالب عبوات العصير الزجاجية الكرتون
خروج كراتين عبوات العصير الزجاجية

الشكل 24-11
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كالشكل  25-51يبُت مراحل تعبئة العبوات الزجاجية َب ماكينات تعبئة الزجاج .

حيث أن :
صماـ ا١تل
ملار ا١تنتج
ملار أب الفاكيوـ
كسيلة إحكاـ لفوهة الزجاجة إلحكاـ الفاكيوـ كا١تل
فوهة الزجاجة
الزجاجة
اس وانة ٛتل الزجاجة أسفل صماـ ا١تل
مرحلة ا١تل األكٔب الزجاجة موضوعة على اٟتامل أسفل صماـ ا١تل
مرحلة ا١تل الربانية ٖترؾ اٟتامل ألعلى حىت تلتصق فوهة الزجاجة وسيلة اإلحكاـ
مرحلة ا١تل الربالربة ء عملية ا١تل
مرحلة التغ ية األكٔب الزجاجة أسفل كح ة التغ ية
مرحلة التغ ية الربانية الزجاجة كضع فوقها الغ اء التاججل
مرحلػػة التغ يػػة الربالربػػة ن ػزكؿ جهػػاز إحكػػاـ الغ ػػاء علػػى الفوهػػة واس ػ ة سػػكينتُت علػػى
شكل قرص َب ملتوين ٥تتلفُت ي كراف مع ثبات الغ ػاء فيحػ ثاف حػز ُب الغ ػاء فيػتم
اإلحكاـ
شكل يوضح نظرية عمل جهاز إح اث حز على الغ اء التاججل .
جهاز تغ ية الزجاجات ا١تزكدة فوهة ملننة مرحلة أكٔب
جهاز تغ ية الزجاجات ا١تزكدة فوهة ملننة مرحلة ثانية
دخػ ػػوؿ الزجاج ػ ػػات أب م ػ ػ خل غرف ػ ػػة التعقػ ػػيم الزجاج ػ ػػات البخ ػ ػػار أك رب ػ ػػاىن أكل ػ ػػي
ا٢تي ركجُت
غرفة التعقيم الزجاجات البخار أك رباىن أكلي ا٢تي ركجُت
دخوؿ الزجاجات على العنصر اٟتلزكىن إلح اث فواصل ُت الزجاجات لتنظػيم عمليػة
ا١تل كالتغ ية
دخوؿ الزجاجات على جهاز مل الزجاجات
دخوؿ الزجاجات على جهاز تغ ية الزجاحات
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دخوؿ الزجاجات أب نفق التعقيم
قلم الرببات اٟترارل لرببات درجة حرارة الزجاجات عن  90درجة ١ت ة  15دقيقة
قلم التربي ا١تب ئى ٠تفو درجة حرارة الزجاجات أب  45درجة ١ت ة  15دقيقة
قلم التربي ا١تب ئى ٠تفو درجة حرارة الزجاجات أب  15درجة ١ت ة  15دقيقة
قلم التجفيو لتجفيو الزجاجات من الرجو ة العالقة ا كالنإتة مػن ا١تراحػل اللػا قة
َب النفق
مرحلة كتا ة التاريا على الغ اء
مرحلة كضع اقة البيانات على الزجاجة
مرحلة التعبئة داخل صواىن
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كالشكل  26-51يبُت ثالثة أنظمة لتغ ية الزجاجات .
حيث أن :

الشكل أ

٣ترل األغ ية التاجية
غ اء التاججل
عنق زجاجة
زجاجة
٦تر الزجاجات
جهاز إجباؽ الغ اء التاججل على عنق الزجاجة
عمود جهاز إجباؽ الغ اء التاججل على الزجاجة
اٟتالة األكٔب الزجاجة ع ملئها
اٟتالة الربانية الزجاجة ع اخذ غ اء تاججل
اٟتالة الربالربة اخذ الغ اء ككقوؼ الزجاجة أسفل جهاز إجباؽ الغ اء التاججل
اٟتال ػػة الرا ع ػػة ارتف ػػاع الزجاج ػػة ألعل ػػى فيق ػػوـ جه ػػاز إجب ػػاؽ الغ ػػاء الت ػػاججل إجب ػػاؽ الغ ػػاء
التاججل على الزجاجة
اٟتالة ا٠تاملة نزكؿ الزجاجة ألسفل فتتحرر الزجاجة من جهاز إجباؽ الغ اء التاججل
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الشكل ب

٣ترل أغ ية
غ اء أغ ية belfore prove
عنق زجاجة الستك  petأك عنق زجاجة مناس لوضع belfore prove
الزجاجة
٦تر الزجاجات
جهاز لو الغ اء  belfore proveعلى عنق الزجاجة
عمود جهاز لو الغ اء  belfore proveعلى عنق الزجاجة
اٟتالة األكٔب الزجاجة ع ملئها
اٟتالة الربانية الزجاجة ع اخذ غ اء belfore prove
اٟتالػػة الربالربػػة اخػػذ الغ ػػاء ككقػػوؼ الزجاجػػة أسػػفل جهػػاز لػػو الغ ػػاء prove

1

belfore prove
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عنق الزجاجة
اٟتالػػة الرا عػػة ارتفػػاع الزجاجػػة ألعلػػى فيقػػوـ جهػػاز لػػو الغ ػػاء  belfore proveعلػػى عنػػق
الزجاجة لو الغ اء  belfore proveعلى الزجاجة
اٟتالػػة ا٠تاملػػة نػػزكؿ الزجاجػػة ألسػػفل فتتحػػرر الزجاجػػة مػػن جهػػاز لػػو الغ ػػاء belfore
 proveعلى عنق الزجاجة

D

E

الشكل ج

٣ترل أغ ية ملنن
أغ ية ملنن twisted off
غ اء ملنن twisted off
عنق زجاجة ملنن twisted off
٦تر الزجاجات
اللَت األكؿ ل فع الغ اء ا١تلنن على عنق الزجاجة إٔب ا٠تارج
اللَت الربات ل فع الغ اء ا١تلنن على عنق الزجاجة إٔب ال اخل
اٟتالة األكٔب الزجاجة ع ملئها
اٟتالة الربانية الزجاجة ع اخذ غ اء تاججل
اٟتالة الربالربة اخذ الغ اء ككقوؼ الزجاجة أسفل جهاز ر ط الغ اء ا١تلنن
اٟتالػػة الرا عػػة ارتفػػاع الزجاجػػة ألعلػػى فيقػػوـ جهػػاز ر ػػط الغ ػػاء ا١تلػػنن ػػر ط الغ ػػاء علػػى
الزجاجة
اٟتالة ا٠تاملة ا٩تفاض الزجاجة ألسفل استع ادا للمراحل التالية
twisted off
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خوٛاد رغو١خ اٌشعبعبد ثأغو١خ
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 1-6-10واكٍٗات اصتالً العبٕات الشجاجٗٛ
تلتخ ـ هذ االلة الستقباؿ التات الزجاج كتوزيعها على سيور ال خوؿ على فيلر الزجاج كتتكوف
من حصَتة ادخاؿ ك حصَتة رفع ك ذراع دافع للزجاجات ك رصها على اللَت ال اخل أب الفيلر ،
كعن تشغيل ا١تاكينة ككضع البالتة على حصَتة ا١تاكينة تقوـ حصَتة االدخاؿ ادخاؿ الباليتات أب
حصَتة الرفع اتوماتيكيا َب ا١تكاف ك الوضع الصحيح .ع ذلك ترتفع حصَتة اإلدخاؿ ت ر٬تيا
االرتفاع ليقوـ ذراع دفع زجاجات ال بقة العلوية للزجاجات ُب البالته فع الزجاجات أب سَت
ماكينة الفيلر ،كتتوقو حصَتة الرفع اتوماتيكيا عن ما ال يوج زجاج حي تقوـ ٣تموعة من ا٠تاليا
الضوئية تح ي ذلك.
كعن قراءة ا٠تلية الضوئية َب األسفل وجود زجاج ترتفع اٟتصَتة ك تب أ العمل مرة اخرل ،كالشكل
 27-51يعرض صورة توضيحية ١تاكينة من إنتاج شركة  JIANGSU JINRONGالصينية .
المواصفات الفنية للماكينة :

العبوات ا١تلتلمة :عبوات زجاجية .
اللعة اإلنتاجية  30-50 :جبقة ُب اللاعة ػ
ق ر الزجاجة 60-120mm :
إرتفاع الزجاجة 120-260mm :
إرتفاع البالتة 800mm :
أ عاد ال بقة 1100x130x160mm :
الق رة الكهر ية 4kw:
الوزف2000kg :
أ عاد ا١تاكينة7300x1900x1800mm:
وتتكون الماكينة من :

 -5نظاـ ادخاؿ الباليتات
 -2نظاـ رفع الباليتات
 -3نظاـ النقل التاىن
 -4نظاـ استقباؿ الباليتات ا٠تارج من ا١تاكينة
 -5نظاـ دفع الزجاج .
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الشكل 27-11
كالشكل  28 -51يعرض صورتُت الشكل وأن لبالتة عليها  11جبقة من العبوات الزجاجية ،
كالشكل وبنلبالتة مفتوحة لبالتة عليها ٜتلة جبقات من العبوات الزجاجية كال بقة األخَتة
مفكوكة  ،كتوضع جبقات العبوات الزجاجية على جبليات من ا٠تش . .

أ

ب
الشكل 28-11
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 2-6-10واكٍٗات غضٗن العبٕات الشجاجٗٔ ٛتعب٠تْ باملغزٔب أٔ الٍكتار
الشكل  29-51يعرض صورة ١تاكينة تعبئة عبوات زجاجية العصَت سرعتها تصل إٔب  24000عبوة
زجاجية ُب اللاعة  ،مزكدة ع د ستُت رأس ملء  ،كمصنوعة من االستانللتيلل  ،كتغذم ماكينيت
قفل غ اء من خالؿ سَت مزكد بوا ة توزيع تقوـ توزيع العبوات الزجاجية ا١تعبئة على ملارم
ماكينيت القفل  ،من إنتاج شركة  JIANGSU JINRONGالصينية .
المواصفات الفنية للماكينة :

االسم  :ماكينة غليل كتعبئة .
ع د رؤكس الغليل  60رأس .
ع د رؤكس ا١تلء  60رأس .
اللعة اإلنتاجية  24000 :زجاجة ُب ال قيقة سعتها  500ملجل .
أ عاد ا١تاكينة . 6300X4000X2400mm :
ق ر العبوات الزجاجية تًتاكح من . 50-110mm :
إرتفاع العبوات الزجاجية . 160-320mm :
ق رة احملرؾ الرئيلجل 11kw . :
ضغط ماء الغليل 0.06-0.2Mpa :
الوزف 15000KG :
التعرف على الماكينة

تتكوف ا١تاكينة من ٜتلة أجزاء رئيلية تعمل ٔتحرؾ رئيلجل كاح كبَت كتنتقل اٟتركة إٔب ا٠تملية
أجزاء ميكانيكيا الًتكس اإلضافة إٔب ٣تموعة سيور ل خوؿ كخركج الزجاج كهجل كالتإب:
-5أر عة سيور ناقلة ل خوؿ الزجاج على ا١تاكينة .
٧-2تمة تلليم الزجاج من اللَت ال اخل للماكينة إٔب صنية غليل الزجاج .
 -3صنية غليل الزجاج كيتم رفعها كخفضها جبقا ٟتجم الزجاج ا١ت لوب تعبئته  200 :سنتيمًت
مكع أك 250سنتمًت مكع أك لًت .
٧-4تمة تلليم الزجاج ا١تغلوؿ من ماكينة الغليل إٔب ماكينة ا١تلجلء و الفيلرن .
-5صنية ملء الزجاج والفيلرن كيتم رفعها كخفضها جبقا ٟتجم الزجاج ا١ت لوب تعبئته 200 :
سنتيمًت مكع أك250سنتمًت مكع أك لًت .
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الشكل 29-11
٧-6تمة استالـ الزجاج ا١تمتلء من الفيلر كتلليمها للَت خرج ا١تاكينة .
-7ع د  2سَت خارج من ا١تاكينة لتلليمها إٔب ماكينيت قفل الغ اء .
-8تانك استقباؿ العصَت من  UHTا١تراد تعبئته .
-9تانك لراجع العصَت الذم ٓب يتم تعبئته إٔب . UHT
ك ريقة أخرم ٯتكن القوؿ أف ماكينة تعبئة كغليل الزجاج تتكوف من :
-5منظومة الغليل كالتعقيم .
-2ناقل الزجاج من منظومة الغليل كالتعقيم إٔب منظومة ا١تلء .
-3منظومة ا١تلء .
-4تانك إستقباؿ العصَت من ماكينة البلًتة .
-5تانكة منظومة ملء الزجاج .
-6مضخة فاكيوـ التانك .
-7سيور نقل الزجاج ال اخل للغليل كالتعبئة  ،كا٠تارج ع التعبئة .
-8منظومة توزيع الزجاج على ملارم ماكينيت تغ ية الزجاج .
-9نظاـ التحكم ُب ا١تاكينة كالذم يتألو من لوحة ٖتكم  ،كعناصر إستشعار منتشرة ُب ا١تاكينة .
كالشكل 31-51يعرض صورة توضيحية ١تنظومة الغليل كالتعقيم .
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كالشكل 35-51يعرض صورة توضيحية ١تنظومة ا١تلء .

الشكل 31-11
كالشكل  32-51يبُت ٥ت ط توضيحجل ١تنظومة ا١تلء ُب ا١تاكينة .

الشكل 31-11
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ِٓ ٚؽذح
اٌغظً١
ف ٟاٌّٛلغ

ؿّبَ ًِء ٘ٛائٟ

UHT

HL

LL

اٌخشاْ اٌزئ١ظّ٠ٚ ٟىٓ أْ ٍ٠غٝ
PT

خشاْ
اٌٍّٟء
ِٕظِٛخ
ٍِٟء
اٌشعبط

P2

HL
ِلخخ
فبوَٛ١

خشاْ اٌفبو َٛ١إلػبدح
اٌزاعغ ٌٛؽذح اٌجظززح

LL

TO UHT
CYCLING
PUMP

ِٕظِٛخ اٌفبوَٛ١

الشكل 32-11
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نوافذ التشغيل للماكينة
يوج ٙتات نوافذ تشغيل ُب لوحة التشغيل تعمل اللمجم كهجل كالتإب :
نافذة يانات الشركة ا١تصنعة ،كالنافذة الرئيلية  ،كنافذة متغَتات التنشغيل  ،كنافذة التشغيل الي كم
 ،كنافذة التشغيل األتوماتيكجل  ،كنافذة حالة م اخل ك٥تارج جهاز التحكم ا١تربمج ،كنافذة تغيَت
اللغة  ،كنافذة تقرير االنتاج اليومجل كالكلجل .
كالشكل  33-51يعرض النافذة الرا عة نافذة التشغيل الي كم ٢تذ ا١تاكينة .

الشكل 33-11
٤تتويات هذ النافذة
صماـ تغذية العصَت من ماكينة البلًتة إٔب التانك الرئيلجل
صماـ دفع هواء التجفيو للزجاج ع غلله
صماـ أس وانة إيقاؼ الزجاج عن امتالء أح ملارم
ماكينيت تغ ية الزجاج
صماـ أس واتة االنتقاؿ ُت ملارم ماكيٍت التغ ية
سَت خركج الزجاج من ا١تاكينة الرئيلِت قبل التوزيع
سَت ا١تلار  Aلل خوؿ على ماكينة التغ ية A
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سَت ا١تلار  Bلل خوؿ على ماكينة التغ ية . B
سَت ا٠تركج من ماكينة التغ ية A
سَت ا٠تركج من ماكينة التغ ية B
اللَت األكؿ ع ماكينة تفريغ التات الزجاج
اللَت الربات ع ماكينة تفريغ التات الزجاج
اللَت الربال ع ماكينة تفريغ التات الزجاج
اللَت الرا ع ع ماكينة تفريغ التات الزجاج كهو اللَت
ال اخل على ماكينة الغليل كالتعبئة .
مضخة الفاكيوـ M1
مضخة العادة ا١تنتج الباقجل من تعبئة العبوات الزجاجية إٔب
ماكينة UHT
مضخة الغليل
احملرؾ الرئيلجل
أيقونة اية التشغيل
تقليل سرعة ا١تاكينة
زيادة سرعة ا١تاكينة
زجاجة لكل ساعة
درجة مئوية

CONVEY PATH B
CONVEY BOTTLE A
CONVEY BOTTLE B
SEND BOTTLE FAN A
SEND BOTTLE FAN B
SEND BOTTLE FAN C
SEND BOTTLE FAN D

VACUUM PUMP
REFLEX PUMP

RINSE PUMP
MAIN MOTOR
START
DEACCELERATION
ACCELERATION
B/H
C

وتتميز ىذه الماكينة بما يلى :

رببػػات درج ػة ح ػرارة ا١تل ػ  ،كسػػتول مل ػ ٤ت ػ د  ،كت ػ كير كامػػل للمنػػتج َب الزجاجػػة كإعػػادة ا١تنػػتج
ا١تتبقػجل مػن التعبئػة إٔب جهػػاز تلػخُت ا١تنػتج  UHTلرفػػع درجػة حػرارة ا١تنػػتج ،كقلػة الصػيانة  ،كٚتيػػع
األس ح ا١تالملة للمنػتج كالزجاجػات مػن االستانللػتيل كمػن ٍب نضػمن عػ ـ كجػود قايػا للمنػتج قػ
تلب َب ٕتمع البكًتيا ،كنتيجة لنظرية عمل هذ ا١تاكينة فهى تقوـ ٔتل عن درجة  90درجة مئويػة
للمنتجات ا١تتوس ة اللزكجة َب زجاجات .
 2-6-10واكٍٗات تػطٗ ٛالعبٕات الشجاجٗٛ
الشكل  34-51يعرض ٪توذج ١تاكينة تغ ية العبوات الزجاجية من إنتاج شركة
 JINRONGالصينية ،كفيما يلجل ا١تواصفات الفنية للماكينة :
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اء38-85 mm :

ق ر الغ
ق ر الزجاجة 30-85 mm :
إرتفاع الزجاجة 65-260mm :
اللعة اإلنتاجية للماكينة  150-250 :زجاجة ُب ال قيقة للزجاجات اليت ق رها 38-85 mm
البخار ا١ت لوب182-227 kg/h :
ضغط البخار ا١ت لوب0.4 M pa :
ضغط التفريغ الىت تتعرض له الزجاجة ع تغ يتها  60 cm HGسنتيمًت زئبق  ،كدرجة حرارة ا١تنتج
اخلها ت. 70-90C
الق رة الكهر ية للمحرؾ الرئيلجل . 2.2 KW :
كق رة ٤ترؾ اللَت ا١تغناجيلجل الذم ٭تمل األغ ية  ، 0.37 KWكق رة ٤ترؾ ٕتفيو العبوات ع
تغ يتها . 0.55KW
األ عاد . 3000 mm(l) x 1100mm(w) x 2000mm(h) :
الوزف الكلجل للماكينة . 1500 kg :
فالشكل أ يببُت ٥تزف األغ ية كالذم يتم نقل األغ ية منه عن جريق سَت مغناجيلجل ٭تمل األغ ية
كمزكد ربالثة أس وانات إلعادة األغ ية ا١تقلو ة إٔب ا١تخزف مرة أخرم  ،كالشكل ب يعرض صورة
علما أنه أثناء تشغيل يتم فتح ا١تيا كالبخار
ماكينة غلق العبوا ات الزجاجية األغ ية الصاج  ،ن
عليها فا١تاء من أجل تليُت الليور البالستك كاليت تقوـ غلق الغ اء على الزجاجة  ،كالبخار لتعقيم

ة

أ

الشكل 34-11
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الغ اء قبل عمليه الغلق  ،ك٬ت ضبط ا١تاكينة تبعا ١تقاس العبوات الزجاجية مع مالحظة أف يتم
ضبط سرعة ا١تاكينة ْتي يكوف ا١تلافة ُت كل عبوتُت متتالتُت تلاكم تقريبا  30سم .

الشكل  35-51يعرض ٥ت ط صن كقجل يبُت مكونات هذا ا٠تط كتلللل العمليات ُب هذ
ا٠ت وط كسوؼ نتناكؿ ُب الفقرات القادمة ماكينات استالـ عبوات الكانز الصاج أك األلومنيوـ ،
كماكينات تعبئة كقفل عبوات الكانز الصاج .
دخول بالتات عبوات الكانز
ماكينة تفريغ بالتات الكانز
ماكينة تعبئة وتغطية الكانز
نفق تبريد TUNNEL

ماكينة تجفقيف الكانز
طابعة إنك جيت لطباعة بيانات اإلنتاج
ماكينة لصق شريط بيانات الشركة المصنعة
ماكينة تغليف عبوات الكانز على قالب من الكرتون
ماكينة تقليص العبوة البالستيكية على قالب عبوات الكانز الكرتون
خروج كراتين عبوات العصير األلمونيوم والصفيح عصائر

الشكل 35-11
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 1-7-10واكٍٗات اصتالً عبٕات الكاٌش الؾاج أٔ األلٕوًٍٕٗ
كالشكل  36-51يعرض صورة توضيحية ١تاكينة من إنتاج شركة
الصينية ،كتلتخ ـ هذ االلة الستقباؿ التات الزجاج كنقلها إٔب سَت ال خوؿ على فيلر الكانز
كتتكوف من حصَتة ادخاؿ ك حصَتة رفع كذراع دافع للزجاجات كرصها على اللَت ال اخل أب
الفيلر  ،كعن تشغيل ا١تاكينة ككضع البالتة على حصَتة ا١تاكينة تقوـ حصَتة االدخاؿ ادخاؿ
الباليتات أب حصَتة الرفع اتوماتيكيا َب ا١تكاف ك الوضع الصحيح ،ع ذلك ترتفع حصَتة اإلدخاؿ
ت ر٬تيا االرتفاع ليقوـ ذراع دفع زجاجات ال بقة العلوية للزجاجات ُب البالته فع الزجاجات أب
سَت ماكينة الفيلر ،كتتوقو حصَتة الرفع اتوماتيكيا عن ما ال يوج زجاج حي تقوـ ٣تموعة من
ا٠تاليا الضوئية تح ي ذلك ،كعن قراءة ا٠تلية الضوئية َب األسفل وجود زجاج ترتفع اٟتصَتة ك
تب أ العمل مرة اخرل.
JIANGSU JINRONG

المواصفات الفنية للماكينة :

العبوات ا١تلتلمة :عبوات زجاجية .
اللعة اإلنتاجية  30-45 :جبقة ُب اللاعة ػ
ق ر الكانز 50-150mm :
إرتفاع الكانز 50-160mm :
إرتفاع البالتة 1800mm :
أ عاد ال بقة 1100x1300x160mm :
الق رة الكهر ية 4kw:
الوزف2500kg :
أ عاد ا١تاكينة7300x1900x3100mm:

الشكل 36-11
وتتكون الماكينة من :
 -5نظاـ ادخاؿ الباليتات
 -2نظاـ رفع الباليتات
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 -3نظاـ النقل التاىن
 -4نظاـ استقباؿ الباليتات ا٠تارج من ا١تاكينة
 -5نظاـ دفع الزجاج .
 -6االجار
 -6نظاـ التحكم الكهرىب
كيتم غليل عبوات الكانز إما ٔتاكينات غليل مربل اللمتخ مة مع الربجمانات كعبوات الصاج
كا١تبينة الشكل  51-51كإما استخ اـ علبه الغليل ا١تبينة الشكل  37-51حي يلمح
١تاء الغليل ال خوؿ على العبوات ٍب يتم تغَت كضع العبوات إمالتها كقلبها ُب ملار ٤ت د
حىت ينزؿ ا١تاء من العبوات ع غليلها ٍب تعت ؿ العبوات مرة أخرل لتخرج معت لة .

الشكل 37-11
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 2-7-10واكٍٗات تعبٔ ٛ٠قفن عبٕات الكاٌش الؾاج
كالشكل  38-51يعرض صورة ١تاكينة تعبئة كتغ ية عبوات الكاز الصاج أك األلومنيوـ تلتخ ـ
هذ االلة لتعبئة كتغ ية عل الكانز كأقصى سعة انتاجية ٢تا  180علبة /دقيقة ،صناعة صينية .
المواصفات الفنية :
اللعة اإلنتاجية 80-180 :علبة/دقيقة.
ق ر العلبة52.3mm – 98.9mm:
ارتفاع العلبة39mm - 160mm :
ع د رؤس التعبئة  ، 20 :ع د رؤكس الغلق 4 :
الق رة الكهر ية 7.5kw:
مع ؿ استهالؾ ا٢تواء  :مًت مكع ُب اللاعة  ،مع ؿ استهالؾ ٓتار ا١تاء :
الوزف4000 :كجم ،األ عاد 1800x1300x2100mm :

الشكل 38-11
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كالشكل  39-51يعرض صورة ماكينة تعبئة عبوات الكانز.

الشكل 39-11
كالشكل  41-51يعرض صورة ١تاكينة قفل عبوات الكانز .

الشكل 41-11
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األجزاء الرئيسية في الماكينة
 -5مغَت سرعة يتحكم ُب سرعة احملرؾ الرئيلى كالذم ق رته
 -2صن كؽ تركس نقل اٟتركة :فعن ادارة احملرؾ يقوـ نقل اٟتركة أب صن كؽ الًتكس الىت كرها
تقوـ نقل اٟتركة إٔب اقى ا١تاكينة ك يتم تزيي صن كؽ الًتكس فك اٞتزء العلول من الغ اء
العلول ك رش الزي ٍب غلق الغ اء.
٣ 3تموعة نزكؿ أك تغذية األغ ية للعل  :عن استالـ االشارة من اٟتلاس ا١ترتبط لَت تغذية
العل ١تاكينة التغ ية يقوـ اٟتلاس اختبار كجود العلبة ك عن كجود العلبة يقوـ تغذية الغ اء كعن
ع ـ كجود علبة تتوقو ا١تاكينة اتوماتيكيا.
 -4رأس الترببي  :ك تتكوف من كامة قفل العلبة ،البكرة ،ا١تن راف،كامة ضغط الغ اء ك اداة ترببي
العلبة واس وانة تقو عليها العلبة ك تتحرؾ العلىن
٧ 5تمة تغذية األغ ية :لنقل العل ك االغ ية ٬ت اف يكوف مكانه ككق اللَت ٤ت د ريقة
جي ة.
 -6سَت نقل العل ١تاكينة القفل :ك هو عبارة عن سَت ملتقيم له ق ع مع نية ارزة الحتواء الكانز
اخلها ك ي كر هذا اللَت واس ة جنزير يأخ اٟتركة من الًتكس.
 -7نظاـ تشغيل الفيلر :يتضمن هذا النظاـ نظاـ ر ط اٟتركة ُت الفيلر كماكينة التغ ية ك لتجن
مشاكل الفيلر يوج مفتاح أماف يوقو ماكينة التغ ية عن توقو الفيلر.
 - 8نظاـ غلق تغذية االغ ية:عن ع ـ كجود عل ال يتم تغذية االغ ية حي يقوـ اٟتلاس
ا١توجود على سَت تغذية العل ع ـ االحلاس العلبة فال ينزؿ الغ اء.
-9يتم التحكم َب نزكؿ األغ ية عن جريق أس وانة هواء موصلة ٓترجوـ هواء.
7.5 KW

قبل بدء التشغيل:

٬ت التأك من :
-5توافق فتحة العلبة أسفل فتحة الفيلر ك ذلك تع يل كضع ٧تمة استالـ الكانز.
ٚ-2تيع الصمامات ك عوامل األماف تعمل صورة صحيحة ك سللة.
-3كضع ماتور سَت إدخاؿ الكانز للفيلر ريقة صحيحة كتوصيل الكهر اء له ريقة صحيحة.
-4ضبط ٧تمة استالـ الكانز ا١تملؤة العصَت مع حلاس اأغ ية الصفيح للتأك من نزكؿ الغ اء
على العلبة َب الوضع الصحيح ك الوق الصحيح.
-5ضغط ا٢تواء حىت يصل أب  6ار.
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-6تزيي جنزير دخوؿ العل .
-7تزيي ٚتيع نزات الزي .
-8كضع الشحم على ٚتيع األجزاء ال كارة أك ٚتيع رماف البلى ا١توجود.
 -5ضبط ارتفاع رأس ماكينة التغ ية لضماف الغلق احملكم للكانز.

التشغيل:
-5اضغط على مفتاح .ON
-2اضغط على مفتاح  MANUALللتشغيل الي كل ٍب اضغط على مفتاح .START
-3يتم التحكم َب ق رة ماتور التشغيل عن جريق ضبط قوة انضغاط اليال ا١توجود َب اسفل غ اء
ا١توتور.
-4عن كجود أل اخ اء َب ا١تاكينة يتم كضع صماـ األماف ا٠تاص ا١تاكينة فتتوقو ا١تاكينة
اتوماتيكيا ك يتم فحل اين يوج الع ل ك يتم تصليحه.
-5ماكينة التغ ية متصلة ٔتاكينة الفيلر نظاـ توصيل و٣تموعة من الًتكسن عن ما تري تشغيل ماكينة
التغ ية كإيقاؼ مل الفيلر َب نفجم الوق فأننا نقوـ فع خ اؼ وموجود ُب نظاـ التوصيلن
فيفصل ا١تاكينتُت عن عضهما.
-6يتم التحكم ُب سرعة اللَت ا١تغذل ١تاكينة الغلق حىت تصل أب اللرعة ا١تناسبة.
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الشكل  45-51يعرض ٥ت ط صن كقجل ٠ت وط تعبئة ا١تشرك ات كالنكتار ُب عبوات صن كقية كرقية
علما أنه ٯتكن إستب اؿ تانك التعقيم ٔ ،تنظومة تعقيم تتكوف من تانك استقباؿ ا١تنتج عن درجة
 ،ن
حرارة أعلى من  90Cكمبادؿ حرارم يقوـ تربي ا١تنتج حىت درجة درجة . 30C
دخول المشروب أو النكتار من قسم التحضير
ماكينة تعقيم وبسترة UHT
منتج ال تقل درجة حرارتو عن 90C

ماء بارد من الشيلر 10C

تانك تعقيم

إلى الشيلر

Aseptic tank
منتج معقم ال تزيد درجة حرارتو عن 30C

ماكينة تعقيم وتعبئة المشروبات والنكتار في عبوات صندوقية
تعبئة وتعقيم المشروبات والنكتار في صناديق ورقية معقمة

ماكينة لصق الشفاطات على العلب

طابعة لطباعة بيانات اإلنتاج

ماكينة تغليف العبوات الصندوقية الورقية على قالب من الكرتون
ماكينة تقليص العبوة البالستيكية على قالب عبوات العبوات الصندوقية
الورقية

خروج كراتين عبوات المشروبات الصندوقية الورقية

الشكل 41-11
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 1-9-10واكٍٗات تعب ٛ٠املغزٔبات ٔالٍكتار يف عمب ؽٍذٔقٗٔ ٛرقٗٛ
الشػػكل  42-51يعػػرض صػػورة توضػػيحية ١تاكينػػة تعبئػػة ا١تشػػرك ات كالنكتػػار ُب علػ صػػن كقية كرقيػػة
من إنتاج شركة . welli

أوال مميزات ىذه الماكينة :
-5نظاـ ميكانيكِت ككهريب متكامل كتلتخ ـ ا١تاكينة جهاز مربمج مركزم الكماؿ عمليات سح
كتعقيم الورؽ كالتعقيم كملجلء كتشكيل الورؽ ك عو العمليات األخرل .
-2أداء فعاؿ :حي تلتخ ـ ا١تاكينة أنظمة ٖتكم ٥تتلفة مربل نظاـ ٖتكم زمٍت ُب التزيي  ،مع
نظاـ تصحيحجل  ،كنظاـ ٖتكم ُب الش  ،كنقاط احلاس ٥تتلفة الع ار رسائل االنذار للتأك من
فعالية تشغيل ا١تاكينة .
-3كتلتخ ـ ا١تاكينة نظاـ تعقيم مزدكج حي ٯترر ركؿ التعبئة على ٛتاـ ه يلتخ ـ رككلي
ا٢تي ركجُت ٍب يتم ٕتفيفه على الركؿ عن  80Cدرجة مئوية للتأك من الورؽ ًب تعقيمه كهذا يزي من
زمن صالحية العلبة ع تعبئتها .
-4تلخُت كهركمغناجيجم نظرية اٟت الكهريب كذلك لتجن تلو الل ح ا٠تارججل للورؽ التعبئة

الشكل 42-11
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عن أماكن اللحاـ  ،كٕتن ح كث تلوث غذائجل .
-5أنظمة ٖتكم هوائية سريعة اإلستجا ة كأداء عأب الفعالية كسهولة الصيانة .
6تلتخ ـ ا١تاكينة جهاز ٖتكم مربمج من صناعة شركة متلبيشجل كعناصر هوائية يا انية لضماف
فعالية أداء ا١تاكينة .

ثانيا المواصفات الفنية للماكينة :
اٟتجم 125ml,200ml,250ml ,1000ml :
حجم العلبةdepends on item no :
الورؽ ا١تلتخ ـ, polyethylene, aluminum composite materials with 7 layers :
سعة التشغيل 3000‐3600 pcs/h :
ع د ا١تشغلُت2 persons :
أقصى حجم 5500mm X 2000mm X 3880mm :
الوزف الكلجل 2300Kgs :
الق رة الكهر ية 18KW :
الًتدد  ،كاٞته  380V :ك 50HZ
ا٢تواء ا١تضغوط  :مع ؿ االستهالؾ 2.2m3/min - 1.8
ضغط ا٢تواء ا١تضغوط : 0.6-0.8Mpa :
ماء التربي  : :ماء نقجل يعمل ُب دكرة مغلقة
:جودة و H2O2ن agent, purity (Food‐grade)Concentration of 35%, excluding wetting :
يقا ل86.- GB6684:
مع ؿ اهنيار ا١تنتج  :أقل من أك يلاكم 1.5% :
البكًتيا الكلية أقل من 1pc/100cm2 ،5pcs/ml, E.coli :
كالشكل  43-51يبُت ملار ركؿ الورؽ ُب هذ ا١تاكينة .
حيث أن :
ٛتاـ رككلي ا٢تي ركجُت
الل ح القا ل للصق
ركؿ انزالؽ الورؽ
كرة كرؽ التعبئة

1
2
3
4
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مكاف جباعة تاريا اإلنتاج
سكينة هوائية
تغذية الورؽ
غرفة التعقيم ا٢تواء اللاخن لورؽ التعبئة
زكر تشكيل الورؽ
اللحاـ العمودم
اللحاـ العرضجل
التشكيل
تكليح الزكائ
التشكيل النهائجل

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الشكل 43-11
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ثالثا تشغيل الماكينة :
-5يوضع كرة الورؽ ُب ا١تكاف ا١تع له خلو ا١تاكينة كعن هناية كرة الورؽ فإنه يوج عنصر
احلاس يلتشعر ذلك كيوقو ا١تاكينة كيع جل رسالة انذار .
-2يتم سح كرؽ التعبئة من خالؿ نظاـ سح ميكانيكجل ٍب يتم توجيه كرؽ التعبئة رأسيا ل باعة
التاريا االنتاج عليه كمعلومات أخرل ا عة حرارية إذا لزـ األمر .
-3يتم تغيَت ملار كرؽ التعبئة عن جريق امرار بكر توجيه حىت ٯتكن امرار الورؽ على منظومة لصق
شريط سلفاف شفاؼ على اٟتافة اليلرل للورؽ كذلك ٔتنظومة تلخُت مع اس وانة هوائية األمر يزي
من التصاؽ الركؿ عن تشكيله ع ليصبح على شكل أنبوب .
-4يتم امرار الورؽ ُب ٛتاـ رككلي ا٢تي ركجُت قليل الًتكيز فتًتس جبقة رقيقة من رككلي
ا٢تي ركجُت على الورؽ ٍب يتم امرار الورؽ ا١تبلل ربككلي ا٢تي ركجُت ُب غرفة تقوـ تجفيو
الربككلي هي ركجُت على الورؽ ٍب تشكيل الورؽ ليصبح على شكل أنبوب مب ئيا فعل شريط
الللفات الالصق على الورؽ ٍب تأكي اللحاـ واس ة عمل اللحاـ ال وٕب أك العمودم  ،كالشكل
 44-51يبُت ٥ت ط التعقيم للماكينة
حيث أن :

ٛتاـ رككلي ا٢تي ركجُت
2
سكينة هوائية
3
غرفة هواء التعقيم
4
احكاـ ٖت اللائل
5
فلًت ذات كفاءة عالية.
-5يتم سح ا٢تواء اٞتوم ٔتنظومة تتألو من فلًت يعمل األشعة فوؽ البنفلجية لقتل ا١تيكرك ات
ُب ا٢تواء ٍب رفع درجة حرارة ا٢تواء أب  300Cدرجة ٍب تربي ا٢تواء مرة أخرل ل رجة  80Cدرجة كالذم
يلتخ ـ لتجفيو رككلي ا٢تي ركجُت على الورؽ كملجلء األنبوب ا٢تواتء ا١تعقم اللاخن أثنء
عمل اللحاـ العمودم .
-6يتم تربي الورؽ ليصل ل رجة حارارة ا١تنتج كهو أقل من  31درجة رشاش من ا١تاء ٍب ام اد
العصَت ا١تعقم واس ة أنبوب ا١تلجلء أب العبوة ع عمل اللحاـ ال وٕب العلوم ٍب يتم ٖتريك األنبوب
كيتم عمل ق ع ع مكاف اللحاـ فتلقط عبوة ٦تتلئة العصَت كلكنها على شكل أنبوب غَت مشكل
1
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 -7يتم امرار العبوة األنبو ية على منظومة تشكيل كٟتاـ للزكائ العلوية كاللفلية للعبة لتأخذ الشكل
الصن كقجل ا١تعركؼ للعبوة .
 -8يتم نقل العبوة عرب سَت ناقل إٔب ماكينة ترببي الشاليمو على العبة ٍب ع ها يتم جباعة التاريا
على العبوة واس ة جا عة انكجي مَتكم ماراج مع اٟتذر من أف تكوف العبوة مبللة ألف اٟترب ال
يلصق على العبوة إذا كان مبللة .

الشكل 44-11
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DUOPACK

ال ٮتتلو ا١تخ ط الصن كقجل ٢تا عن ا١تخ ط الصن كقجل ٠ت وط تعبئة ا١تشرك ات كالنكتار ُب
العبوات الصن كقية إٔب ُب ماكينة التعبئة فقط  ،الشكل  45-51يبُت صور ٥تتلفة ١تنتجات هذ
ا١تاكينات .

الشكل 45-11
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كالشكل  46-51يعرض صورة ١تاكينة تعبئة َب أكراؽ ألومنيوـ ك٥ت ط توضيحجل يبُت مكوناتا من
إنتاج شركة mspack
فهذ ا١تاكينة سرعتها  100عبوة َب ال قيقة كأ عاد الكيجم ال نيا  30X30مم كالقصول  130X100مم
كحجم الكيجم  50سم مكع كق رة ا١تاكينة  1.8كيلوكات كق ر قل ركؿ األلومونيوـ  70-75مم
كق ر الركؿ 450مم كعرض ركؿ األلومونيوـ 260مم .
كأقلاـ هذ ا١تاكينة ثالثة أقلاـ قلم التشكيل  1كقلم ا١تلء كاللحاـ  2كقلم الق ع . 3

46-11 426
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الشكل  47-51يعرض ٥ت ط توضيحجل ٠تط إنتاج رجمانات أك العبوات الصاج للصلصػة أكا١تػرىب
علما أف ا٠تط إما أف يلتخ ـ لتعبئة رجمانات زجاجية أك يلتخ ـ لتعبئة عبوات من الصاج .
ن
دخول البرطمانات

أو عبوات الصفيح

طاولة دوارة
ماكينة غسيل البرطمانات وعبوات الصفيح
ماكينة تعبئة عبوات الصلصة والمربى الصفيح والبرطمانات
ماكينة تغطية البرطمانات

ماكينة تغطية عبوات
الصفيح

نفق تبريد

ماكينة تغطية عبوات
الزجاج مجفف عبوات الصفيح

والبرطمانات
طابعة انك جيت لطباعة بيانات اإلنتاج

على الغطاء
ماكينة لصق االستيكر أو ماكينة السلييف
ماكينة تغليف عبوات الصفيح والبرطمانات على قالب من
الكرتون

ماكينة تقليص العبوة البالستيكية على قالب عبوات الصفيح والبرطمانات
الكرتون

خروج كراتين عبوات الصفيح والبرطمانات

الشكل 47-11
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والشكل  48-51يبُت ٥ت ط توضيحجل لوح ة تعبئة رجمانات ا١تر ة كالكاتشاب
حيث أن -:

قلم قل الربجمانات
قلم التعقيم ا٢تواء
قلم تعقيم الربجمانات بخار ا١تاء
قلم إعادة قل الربجمانات لوضعها ال بيعجل
قلم مل الربجمانات
قلم كضع األغ ية على الربجمانات
قلم التلخُت نفق التعقيم ٔتاء درجة حرارته  95درجة مئوية
قلم التربي ا١تب ئجل نفق التعقيم ٔتاء درجة حرارته  50درجة مئوية
قلم التربي النهائجل نفق التعقيم ٔتاء درجة حرارته  25درجة مئوية
قلم التجفيو ا١تراكح نفق التعقيم
قلم الفحل ل رد الربجمانات اليت ا انتفاخ داخل الغ اء
قلم جباعة التاريا
قلم لصق كرقة البيانات
قلم التعبئة داخل كراتُت
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 1-11-10واكٍٗ ٛاصتالً الربطىاٌات أٔ عبٕات الؾاج ٖذٖٔا
كالشكل  49-51يبُت كيفية استالـ الربجمانات واس ة جاكلة اسػتالـ الربجمانػات كعبػوات الصػاج
علمػػا أ نػػه يػػتم نقػػل الربجمانػػات أك عبػوات الصػػاج إٔب هػػذ ال اكلػػة يػ كيا  ،كاٞتػ ير الػػذكر أنػػه ٯتكػػن
اس ػػتخ اـ ماكين ػػة اس ػػتالـ للربجمان ػػات كعبػ ػوات الص ػػاج ٘تام ػػا مرب ػػل ال ػػيت تناكلناه ػػا ُب ماكين ػػة اس ػػتالـ
العبوات الزجاجية فيتم االستالـ أتوماتيكيا .

الشكل 49-11
 2-11-10واكٍٗ ٛغضٗن الربطىاٌات أٔ عبٕات الؾاج
كتقػػوـ هػػذ ا١تاكينػػة غلػػيل الربجمانػػات أك عل ػ الصػػاح كغلػػيلها كالشػػكل  51-51يعػػرض صػػورة
١تاكينة غليل الربجمانات أك عبوات الصاج من إنتاج شركة  JIANGSU JINRONGالصينية .
المواصفات الفنية للماكينة :

اللعة اإلنتاجية للماكينة  80-150 :زجاجة ُب ال قيقة .
ق ر العبوة . 50-100mm :
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إرتفاع العبوة . 80-25 mm :
مع ؿ استهالؾ ا١تاء  : 2.5 L/Hلًت ُب اللاعة .
ضغط رشاش ا١تاء . 0.2-0.4 Mpa :
ضغط ا٢تواء ا١ت لوب . 0.3-0.4 Mpa :
ق رة احملرؾ الرئيلجل . 3.87 KW :
األ عاد ا٠تارجية للماكينة . 5200X 1400X1900 mm :

خطوات التشغيل

يتم فتح ٤تبجم ا١تاء العمومجل للماكينة ٍب كضع مفتاح كصل كفصل الق رة الكهر ية على ك ضع
التشغيل ٍ ،ب يتم تشغيل سَت ا٠تركج ٍ ،ب تشغيل احملرؾ الرئيلجل ٍ ،ب تشغيل ٤ترؾ مضخة الغليل
ٍب تشغيل ٤ترؾ سَت ال خوؿ .
كاإليقاؼ عكجم خ وات التشغيل عما أنه عن توقو العبوات أماـ ا٠تلية الضوئية ا١توجودة عن
٥ترج ا١تاكينة يتوقو ٤ترؾ سَت ال خوؿ  ،كاحملرؾ الرئيلجل ،كٔتجرد ٖترؾ العبوات من أماـ ا٠تلية
الضوئية تعود احملركات ا١تتوقو للعمل مرة أخرل ذاتيا .

الشكل 51-11
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 3-11-10واكٍٗ ٛتعب ٛ٠الربطىاٌات أٔ العبٕات الؾاج بالؾمؾ ٛأٔ املزبٛ
الشكل  55-51يعرض ٪توذج ١تاكينة تعبئة األغذية ٝتيكة القوائم مربل  :صلصة ال ماجم  ،كا١تر ه ،
كمن صناعة شركة  JIANGSU JINRONGالصينية .
المواصفات الفنية :
اللعة اإلنتاجية  80-150 :رجماف أك علبه صاج ُب ال قيقة
إرتفاع الربجماف أك العلبة الصاج 50-160mm :
ق ر الربجماف أك العلبة الصاج 52.398.9mm :
ع د رؤكس التعبئة 12 :
التحكم  :إمكانية تشغيل ا١تاكينة ي كينا  ،أك ٖتكم كامل
الق رة الكلية 4 kw :
أ عاد ا١تاكينة 2200x1600x2000mm :

الشكل 51-11
مكونات الماكينة :
سَت دخوؿ الربجمانات أك عل الصفيح .
دكدة لتنظيم دخوؿ الربجمانات أك الصفيح كتعمل مع احملرؾ الرئيلجل للماكينة .
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٧تمة دخوؿ العبوات للماكينة
 12رأس تعبئة
٤ترؾ رئيلجل للماكينة .
٤ترؾ لتقل الصلصة داخل كعاء ا١تنتج الرئيلجل فوؽ ا١تاكينة .
٤ترؾ سَت سَت دخوؿ كخركج العبوات
حلاس لب ء تشغيل رأس التعبئة عن كجود عبوة أمامه
حلػػاس يقػػوـ فػػتح كغلػػق صػػماـ دخػػوؿ الصػػلة إٔب حلػػة الصلصػػة أك ا١تػػرىب تبعػػا ١تلػػتول ا١تنػػتج ُب
الوعاء الرئيلجل .
جارة للتحكم ُب كمية الصلصة اليت يتم اللماح ٢تا للنزكؿ ُب كل عبوة
٧تمة ٠تركج الربجمانات
لوحة تشغيل تعمل اللمجم كالشكل  52-51يعرض ٤تتويات نافذة التشغيل الرئيلية .

الشكل 52-11
كيوج ُب أعلى هذ النافذة التاريا كالوق كسرعة ا١تاكينة العبوة لكل دقيقة  ،كع د العبوات
ا١تنتجة
حيث أن :

أيقونة ء تشغيل ا١تاكينة
أيقونة إيقاؼ ا١تاكينة

RUN
STOP
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إيقونة التشغيل الي كم للماكينة
أيقونة التشغيل األتوماتيك للماكينة

MANUAL
AUTO
SAUCE
STIR

أيقونة تشغيل ناقل ا١تاكينة
أيقونة تصفَت ع اد ا١تاكينة

OUTPUT
RESET

خطوات تشغيل الماكينة :
التشغيل اليدوي :

نضغط على أيقونة  ،MANUALكنضغط على أيقونة  STIRلتشغيل الناقل ٍ ،ب نضغط على
ضاغط التشغيل ا٠تارججل للماكينة فتعمل ا١تاكينة أثناء الضغط على هذا الضاغط  ،أك الضغط على
أيقونة  ، RUNكاإليقاؼ الضغط على أيقونة .STOP
التشغيل األتوماتيك

نشغط على أيقونة ٍ ،AUTOب الضغط على أيقونة ٍ ، STIRب نضغط على أيقونة ، RUN
كنتحكم ُب سرعة ا١تاكينة عن جريق ا١تقاكمة ا١تتغَتة ١تغَت اللرعة كاإليقاؼ الضغط على ضاغط
. STOP
مالحظة  :الفرؽ ُت حالة التشغيل الي كم كاألتوماتيك أنه عن التشغيل الي كم ال ٭ت ث ٖتكم
ذاٌب ُب ملء تانك اإلم اد للماكينة فق ٭ت ث ف ٯتتلجلء كيفيو  ،عكجم التشغيل األتوماتيك
فعملية التحكم تتم تلقائيا .
 4-11 -10واكٍٗات تػطٗ ٛالربطىاٌات
الشكل  53-51يعرض ٪توذج ١تاكينة تغ ية العبوات الزجاجية ،من إنتاج شركة
 JINRONGالصينية ،كقبل تشغيل ا١تاكينة ٬ت ضبط ا١تاكينة تبعا ١تقاس العبوات الزجاجية مع
علما أنه ٬ت ضبط سرعة ا١تاكينة ْتي يكوف ا١تلافة ُت كل عبوتُت متتالتُت تلاكم تقريبا
ن
. 30mm
JIANGSU

المواصفات الفنية :
ق ر الغ اء38-85 mm :
ق ر الربجماف 30-85 mm :
إرتفاع الربجماف 65-260mm :
اللعة اإلنتاجية للماكينة  150-250 :زجاجة ُب ال قيقة للزجاجات اليت ق رها 38-85 mm
البخار ا١ت لوب182-227 kg/h :
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ضغط البخار ا١ت لوب:
ضغط التفريغ الىت تتعرض له الربجماف ع تغ يتها  60 cm HGسنتيمًت زئبق  ،كدرجة حرارة ا١تنتج
اخلها . 70-90C
الق رة الكهر ية للمحرؾ الرئيلجل . 2.2 KW :
كق رة ٤ترؾ ٥تزف األغ ية الذم ٭تمل األغ ية  ، 0.37 KWكق رة ٤ترؾ مركحة دفع األغ ية ُب
ملارها إٔب ماكينة القفل . 0.55KW
األ عاد . 3000 mm(l) x 1100mm(w) x 2000mm(h) :
الوزف الكلجل للماكينة . 1500 kg :
0.4 M pa

يرٔحخ نذفغ األغطٍخ فً يطبرْب
يخسٌ األغطٍخ
نٕحخ انزشغٍم
ضٍر انذخٕل
يبكٍُخ انمفم
ضٍر انخرٔج

انشكم 53-11

كالشكل  54-51يبُت ذراع تغيَت
مقاس الربجماف ُب ا١تاكينة .
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 5-11-10واكٍٗ ٛتػطٗ ٛعمب الؾمؾٔ ٛاملزب ٜالؾاج الؾػريٚ
الشكل  55-51يعرض ٪توذج ١تاكينة تغ ية العبوات الزجاجية ،من إنتاج شركة
 JINRONGالصينية ،كقبل تشغيل ا١تاكينة ٬ت ضبط ا١تاكينة تبعا ١تقاس العبوات الزجاجية مع
علما أنه ٬ت ضبط سرعة ا١تاكينة ْتي يكوف ا١تلافة ُت كل عبوتُت متتالتُت تلاكم تقريبا
ن
. 30mm
JIANGSU

المواصفات الفنية :

الشكل 55-11

ق ر العلبة :
إرتفاع العلبة39-160mm :
ع د رؤكس القفل 4 :
سرعة ا١تاكينة  80-150 :علبة ُب ال قيقة
الوزف  ، 1000kg :كاأل عاد 1470mm-2360mm
الق رة الكهر ية للمحرؾ الرئيلجل4kw:
كالشكل  56-51يعرض نافذة التشغيل الرئيلية ُب لوحة التشغيل اللمجم ،كيوج أعلى هذ
النافذة
52.3-98.9mm
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التاريا كالوق كسرعة ا١تاكينة العبوة لكل دقيقة  ،كالعبوات ا١تنتجة .

الشكل 56-11
حيث أن :
أيقونة ء تشغيل ا١تاكينة
أيقونة إيقاؼ ا١تاكينة
إيقونة التشغيل الي كم للماكينة
أيقونة التشغيل األتوماتيك للماكينة
أيقونة تشغيل ناقل ا١تاكينة
أيقونة تصفَت ع اد ا١تاكينة

RUN
STOP
MANUAL
AUTO SAUCE
STIR
OUTPUT RESET

خطوات تشغيل الماكينة :

التشغيل اليدوي  :نضغط على أيقونة  ،MANUALكنضغط على أيقونة  STIRلتشغيل الناقل ،

ٍب نضغط على ضاغط التشغيل ا٠تارججل للماكينة فتعمل ا١تاكينة أثناء الضغط على هذا الضاغط ،
أك الضغط على أيقونة  ، RUNكاإليقاؼ الضغط على أيقونة .STOP

التشغيل األتوماتيك  :نشغط على أيقونة ٍ ،AUTOب الضغط على أيقونة ٍ ، STIRب نضغط على
أيقونة  ، RUNكنتحكم ُب سرعة ا١تاكينة عن جريق ا١تقاكمة ا١تتغَتة ١تغَت اللرعة كاإليقاؼ
الضغط على ضاغط . STOP
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الشكل  57-51يعرض ٥ت ط توضيحجل ٠تط إنتاج العبوات صاج كبَتة للصلصة أكا١ترىب تصل

زنتها  400gm-4500 gmصناعة صينية .
 1-12-10واكٍٗ ٛتعب ٛ٠عبٕات الؾاج الكبري ٚبالؾمؾٔ ٛاملزبٛ
تغذية يدوية لعبوات الصلصة والمربى لألوزان الكبيرة
الصفيح زنة  2.2كيلو
ماكينة تعبئة عبوات الصلصة والمربى لألوزان الكبيرة
ماكينة تغطية عبوات الصلصة والمربى لألوزان الكبيرة
نفق تبريد TUNNEL
ماكينة تجفيف عبوات الصلصة والمربى لألوزان الكبيرة
يتم التجميع ووضع بطاقة البيانات .....يدويا

الشكل 57-11
الشكل  58-51يعرض صورة ١تاكينة تعبئة األغذية ٝتيكة القوائم مربل  :صلصة ال ماجم  ،كا١تر ه ،
ُب عبوات صاج تصل زنتها  400gm-4500 gmصناعة صينية  ،كيتحكم ُب نزكؿ ا١تنتج ٤ترؾ مؤازر
يع ػجل الوزنػة ا١ت لو ػػة تفػاكت  + - 5%ك٬تػ علػى القػائم علػػى تشػغيلها التأكػ مػػن أف ا١تنػتج مػػوزع
علما أنه ٯتكن عمل ضختُت للمنتج ُب عبوات لتع جل كزف . 9000gm
جي ن ا ن
المواصفات الفنية للماكينة :

اللعة اإلنتاجية 8-25 :علبة ُب ال قيقة كتعتم اللرعة على شكل العبوة كحجمها .
ق ر العلبة 98.8-153 mm :
جوؿ العلبة 100-240mm :
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ع د رؤكس التعبئة :
الق رة الكلية 1.75kw:
مع ؿ استهالؾ ا٢تواء ا١تضغوط 0.5 :مًت مكع ُب اللاعة
الوزف 600 kg :
األ عاد 2000x1500x2400 :
1

الشكل 58-11
كالشكل  59-51يبُت شكل شاشة التنشغيل ٢تذ ا١تاكينة .

الشكل 59-11
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كٖتتول هذ النافذة على تاريا اليوـ  ،كالوق
حيث أن :
يلتخ ـ عن ملء العبوات  4.5كيلو جراـ
تشغيل سَت ال خوؿ
إعادة ٚتيع ا١تتغيَتات لوضع ا١تصنع
فتح صماـ ا١تلجلء
ء التشغيل
إعادة اللرفو إٔب الصفر قبل التشغيل
لتصفَت ع اد ا١تاكينة
خطوات التشغيل لتعبئة عبوات أقل من

ُب األعلى .
SECOND FILLING SW.
CONVEYOR
RESET PROGRAM
AUTO SAUCE
AUTO RUN
ZERO POSITION
OUTPUT RESET

4.5kg

لتشغيل ا١تاكينة لعمل عبوات أقل من  4.5kgنضغط على أيقونة  ZERO POSITIONإلعادة اللرفو
إٔب الصػػفر قبػػل التشػػغيل ٍ ،ب نضػػغط علػػى  RESET PROGRAMإلعػػادة ٚتيػػع ا١تتغي ػَتات لوضػػع
ا١تصنع ٍ ،ب ع ذلك نضغط على أيقونة  AUTO SAUCEلفتح صماـ ا١تلء الصلصة ٍ ،ب نضغط
على أيقونة  AUTO RUNلب ء ء التشغيل ٍ ،ب ع التشغيل نقوـ وزف أكؿ عبوة فإذا كان الوزنة
خارج اٟت كد ا١ت لو ة نقوـ ضبط مشوار ٤ترؾ اللرفو الذم يتحكم ُب مشوار فتح صماـ ا١تلجلء من
نافذٌب التحكم ا١توجود أعلى كأسفل . PISTON IN SPEED
خطوات التشغيل لتعبئة عبوات

4.5kg

الضغط على أيقونة ٍ SECOND FILLING SW.ب نغَت قيمة مشوار اللرفو للملء للمرة الربانية من
نافػػذة تغيػػَت ا١تش ػوار الػػىت تعلػػو هػػذ األيقونػػة ٍ ،ب نضػػغط علػػى أيقونػػة  ZERO POSITIONإلعػػادة
اللػػرفو إٔب الصػػفر قبػػل التشػػغيل ٍ ،ب نضػػغط علػػى  RESET PROGRAMإلعػػادة ٚتيػػع ا١تتغيػَتات
لوضػع ا١تصػنع ٍ ،ب عػ ذلػك نضػغط علػى أيقونػة  AUTO SAUCEلفػتح صػماـ ا١تػلء الصلصػة ،
ٍب نضغط على أيقونة  AUTO RUNلبػ ء ػ ء التشػغيل ٍ ،ب عػ التشػغيل نقػوـ ػوزف أكؿ عبػوة فػإذا
كانػ الوزنػػة خػػارج اٟتػ كد ا١ت لو ػػة نقػػوـ ضػػبط مشػوار ٤تػػرؾ اللػػرفو الػػذم يػػتحكم ُب مشػوار فػػتح
صماـ ا١تلجلء من نافذٌب التحكم ا١توجود أعلى كأسفل . PISTON IN SPEED
 2-12-10واكٍٗ ٛتػطٗ ٛعبٕات الؾاج الكبري ٚبالؾمؾٔ ٛاملزبٛ
الشػكل  61-51يعػر صػورة ١تاكينػة تلػتخ ـ ُب تغ يػة عبػوات الصػاج ا١تلػت رة
صناعة صينية .
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المواصفات الفنية لهذه الماكينة :
اللعة اإلنتاجية 18-20 :علبة ُب ال قيقة كتعتم اللرعة على شكل العبوة كحجمها .
ق ر العلبة 125-153 mm :
جوؿ العلبة 90- 267mm :
ع د رؤكس الغلق 1 :
ع د جارات الغلق :جارة للمرحلة األكٔب كجارتاف ُب ا١ترجلة الربانية
الق رة الكلية 2.2kw:
مع ؿ استهالؾ ا٢تواء ا١تضغوط 0.5 :مًت مكع ُب اللاعة
الوزف 2200 kg :
األ عاد 1210x1460x1900mm :

الشكل 61-11
خطوات التشغيل :
ٖترير ضاغط ال وارمء  EM1كالضغط على ضاغط
مع ٣تموعة اٟتركة للماكينة ا١توج أعالها .
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واليقاف الماكينة
نضػػغط علػػى ضػػاغط اإليقػػاؼ ٍ SB1ب ٨تػػرر ذراع تعشػػيق ٤تػػرؾ اإلدارة الرئيلػػجل مػػع ٣تموعػػة اٟتركػػة
للماكينة لوضعه اإل ت ائجل .
كاٞت ير الذكر أف ا١تاكينة مزكدة ارتُت لتع يل مقاس العبوة .
ٌ 1-13-10فل التربٖذ

COOLING TUNNEL

كالشكل  65-51يعرض صورة توضيحية لنفق تربي من إنتاج شركة . triowin

انشكم 61-11

المواصفات الفنية :
 .5اللعة  24000 :زجاجة /اللاعة .
 .2من قه اٟترارة االكٔب  :درجة حرارة ا١تيا من الرشاش  85Cدرجة ومتغَتةن .
م ة الرش  4 minومتغَتةن .
 .3من قه اٟترارة الربانية  :درجة حرارة ا١تيا من الرشاش  60Cدرجة ومتغَتةن .
م ة الرش  4 minومتغَتةن .
 .4من قه اٟترارة الربالربة  :درجة حرارة ا١تيا من الرشاش  40Cدرجة ومتغَتةن .
م ة الرش  4 minومتغَتةن .
 .5من قه اٟترارة الرا عة  :درجة حرارة ا١تيا من الرشاش  20Cدرجة ومتغَتةن .
م ة الرش  4 minدقائق ومتغَتةن.
 .6من قه اٟترارة ا٠تاملة  :درجة حرارة ا١تيا من الرشاش  20Cدرجة ومتغَتةن .
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م ة الرش  1minدقيقة ومتغَتةن .
 .7اقصى سرعة لللَت  3730 mm/ min :مم/دقيقه ومتغَت ن .
 .8الق رة . 21.7 kw :
 .9الوزف  :حوأب  6000kgكيلو جراـ كاأل عاد . 1800x2200x2200mm :
كالشكل  62-51يبُت ٥ت ط توضيحجل لنفق التربي ا١تلتخ ـ ُب تربي العبوات الزجاجية كالىت
ًب تعبئتها عن  91درجة مئوية .
ِٕومخ 1

M7

ؽٛف ِبء إٌّومخ
األٌٝٚ

YV2

M2

ِٕومخ 2

YV6

ؽٛف ِبء إٌّومخ
اٌضبٔ١خ

RT1
YV1
)(PT100

M1

M

M9

M

M10

رػبع

رػبع

KE1

ؿّبَ
ثخبر

YV3

ِٕومخ 4

YV8

KE3

YV4

M4

RT3
)(PT100
ؽٛف ِبء إٌّومخ
اٌزاثؼخ

ط١ز ٠زُ اٌزؾىُ ف ٟطزػزٗ

رػبع

انشكم 62-11

ِٕومخ 3

YV7

KE2

M3

RT2
)(PT100
ؽٛف ِبء إٌّومخ
اٌضبٌضخ

QBF1
STEAM

ؿّبَ
ثخبر

QBF2
STEAM

ِطغظ رىضُسٍ ٌٕفك اٌزجؽَع

RT4
)(PT100

رػبع

ؿّبَ
ثخبر

QBF3

ِٕومخ 5

YV9

ؽٛف ِبء إٌّومخ
اٌخبِظخ

YV5

M5

STEAM

M

M8

رػبع

ؿّبَ
ثخبر

M6

ط١ز اٌذخٛي

QBF4

KE4

STEAM
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نظرية عمل نفق التبريد
كيتكوف هذا النفق من ٜتلة مناجق ا١تن قة  ، 1ا١تن قة  ، 2ا١تن قة  ، 3ا١تن قة  ، 4ا١تن قة
كهجل ُب م خل النفق  ،كيتم التحكم ُب درجة حرارة ا١تناجق  5 ، 4 ، 3 ،2نظاـ ٖتكم تناسيب
تفاضلجل تكاملجل ملتخ ما أر عة موديوالت ٖتكم ُب درجة اٟترارة  KE1,KE2,KE3,KE4ككذلك
أر عة حلاسات  ، pt100ككذلك أر عة صمامات ٖتكم ُب تفق البخار QBF1,QBF2
 ، ,QBF3,QBF4حي يتم حقن البخار ُب حوض ماء أسفل كل من قة للوصوؿ ل رجة اٟترارة
ا١ت لو ة  ،كيتم ضا ا١تاء إٔب هذ األحواض واس ة مضخة ال خوؿ  ، M6ككذلك تغيجل ماء
األحواض واس ة مضخة ا٠تركج  ، M7ككذا التحكم ُب ت فق ا١تاء ا١توجود ُب حوض ا١تاء ا١توجود
أسفل كل من قفة واس ة صمامُت كصل كفصل  2/2أح ٫تا للتحكم ُب دخوؿ ا١تاء كاآلخر
للتحكم ُب خركج ا١تاء  ،فيلتخ ـ للمن قة ا٠تاملة  ،YV1,YV6كالرا عة  ،YV2, YV7كالربالربة
 ،YV3,YV8كالربانية  ، YV4,YV9ككذلك ترزيز ا١تاء ا١توجود ُب األحواض ا٠تملة عن جريق
منظومة تتألو من مضخات كرشاشات فيخصل للمن قة ا٠تاملة  ،M5كالرا عة  ،M4كالربالربة
 ،M3كالربانية  ،M2كاألكٔب . M1
كأخَتا نظاـ ٖتكم عمل ّتهاز ٖتكم مربمج ككذلك لوحة تشغيل تعمل اللمجم يتم التحكم
ُب ناقل العبوات ال اخلة للنفق كا١ت ار احملرؾ  ، M8كناقل العبوات ا٠تارجة كا١ت ار احملرؾ ،M9
ككذا سرعة سرياف العبوات على الناقل ا١توجود اخل النفق كا١ت ار احملرؾ  M10واس ة مغَت سرعة
. FV1
كالشكل  63-51يعرض ٥ت ط توضيحى لنفق تربي يبُت مكوناته .
5

حيث أن :

دخوؿ العبوات ا٠تارجة من ماكينة التعبئة للنفق
قلم التلخُت النفق كي خل عليه ماء ساخن درجة حرارته  90درجة مئوية
قلم التربي ا١تب ئجل النفق كي خل عليه ماء ساخن درجة حرارته  50درجة مئوية
قلم التربي الربانوم كي خل عليه ماء ساخن درجة حرارته  25درجة مئوية
قلم التجفيو ا١تراكح
العبوات ا٠تارجة من نفق التربي
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COLD WATER 25C

HOT WATER 50C

HOT WATER 95C

3
7
1
5

6

اٌٝ
اٌؼٍ١ز

اٌ ٝثزط
اٌزجز٠ذ

4

2

اٌ ٝاٌغال٠خ

انشكم 63-11

 2-13-10واكٍٗات جتفٗف العبٕات بعذ خزٔجّا وَ ٌفل التربٖذ
الشكل  64-51يعرض صورة جملفو ٬تفو العبوات الزجاجية ا٠تارجة من نفق التربي من
ال اخل حي تتعرض العبوات الزجاجية ا٠تارجية من نفق التربي لتيارات هوائية ش ي ة تعمل على
ٕتفيفها .

الشكل 64-11
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 3-13-10الطابعات
الشكل  65-51يبُت كيفية استخ اـ جا عات معلومات االنتاج كالصالحية كالوردية ُب خط تعبئة
الزجاج ماركة اميج مَتكم  ،كالشكل  66-51يعرض صورة توضيحية تبُت مكونات جا عة أمريكية
ماركة سًتكنكجم .

الشكل 65-11

الشكل 66-11
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وفيما يلي خطوات فك رأس الطباعة وتنظيفها :
-5يتم إيقاؼ ال ا عة ٍب فك ملمار ترببي رأس ال باعة
ا١توجود أعلى الغ اء ٍب انزع الغ اء رفق  ،كافحل رأس
ال باعة من ال اخل للتأك من ع ـ كجود ٕتمعات حرب
اخله كُب حالة كجودها يتم تنظيو الرأس جي ن ا بخاخة
تنظو كما الشكل . 67-51
-2افحل رأس ال باعة جي ا ك األخل النوزؿ ، nozzle
كق الشحن  charge elevtrodeكجهاز كشو التزامن
انشكم 67-11
 ، phase detectorكلوحات اإل٨تراؼ ، deflection plate
كخط رجوع اٟترب  gutterكإذا كج ت أم ٕتمعات حرب يتم تنظيبفها جي ا ٔتذي تنظيو مناس
لتجن ح كث مشكلة ُب ا١تاكينة أك ا٩تفاض أدائها  ،مع استخ اـ البخاخة ا١تلتخ مة ُب
التنظيو مع ع ـ اإلفراط ُب استخ اـ ا١تنظو .
كالشكل  68-51يبُت كيفية تنظيو الراس من ال اخل .

انشكم 68-11
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كفيما يلجل ياف األخ اء الشائعة ُب هذا النوع من ال ا عات :

 -1الطباعة سيئة  :لع ـ نظافة رأس ال باعة كُب هذ اٟتالة قم تنظيو رأس ال باعة جي ا مع
تنظيو النوزؿ عن اٟتاجة  ،أك لضبط غَت سليم للرسالة ا١ت بوعة كُب هذ اٟتالة قم ٔتراجعة اإلرتفاع
ا١ت بوع الذم يناس الرسالة .
-2إنخفاض أو نفاذ الحبر أو المذيب  :كُب هذ اٟتالة يتم كضع زجاجة أك زجاجتُت من

تبعا لرسالة التحذير كذلك أثناء ال باعة .
اٟترب أك ا١تذي ن

 -3ظهور األخطاء ( خطأ بالجهد العالي -خطأ بالشحنة – خطأ بالتزامن) :كذلك يكوف
لب ع ـ نظافة رأس ال باعة أك ع ـ ٕتفيفها جي ن ا كُب هذ اٟتالة ٬ت تنظيو رأس ال باعة
ٍب ٕتفيفها جي ا قبل التشغيل.

-4ظهور خطأ بخط الرجوع :كذلك عن ح كث ا٨تراؼ خط اٟترب عن ملار كُب هذ اٟتالة
٬ت تنظيو النوزؿ .
 4-13-10واكٍٗات تجبٗت االصتٗكز
كماكينات ترببي االستيكر تقوـ لصق شريط كرقجل للبيانات على العبوات الزجاجية كالشكل -51
 69يعرض صورة توضيحة ١تاكينة استيكر صناعة مصرية جاقتها اإلنتاجية  8000عبوة ُب اللاعة،
كتقوـ هذ ا١تاكينة لصق اقات البيانات على العبوات الزجاجية .
كٖتتوم ا١تاكينة على أر عة ٤تركاتوهجم كما يلجل :
كهذ احملركات كالتإب :
1
٤ترؾ إدارة دكدة دخوؿ العبوات شكل منتظم
2
٤ترؾ إدارة اللَت الرئيلجل الذم يعمل على إدخاؿ كإخراج العبوات الزجاجية على ا١تاكينة
3
٤ترؾ خ وم الدارة ركؿ الب اقات لتنتقل اقة يانات إٔب العبوة الزجاجية ا١تقا لة ٠تلية
ال خوؿ الضوئية  ،كيتوقو احملرؾ ا٠ت وم عن كصوؿ العبوة الزجاجية ١تكاف ا٠تلية
الضوئية الربانية ا١تلؤكلة عن إيقافه
4
٤ترؾ إلدارة اللَت اٞتل ا١تلئوؿ عن سح العبوات ع لصق االستيكر عليها
كيفية تشغيل الماكينة

يتم تركي ركؿ االستيكر على ا١تاكينة ،كتشغيل ا١تفتاح الرئيلى للماكينة  ،كضبط سَتاٞتل وسَت
تبعا ٟتجم الزجاجة ا١تارةٍ ،ب ادخاؿ زجاجة ا١تنتج على
سح الزجاجة ع لصق االستيكر عليها ن ن
اللَت الرئيلى وْتي يكوف ق ر الزجاجة  +ا١تلافة ُت الزجاجتُت ال تقل عن جوؿ االستيكر ن.
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فعن ما ت خل العبوات الزجاجية على ال كدة تقوـ إدخا٢تا كاح ة كاح ة  ،كعن ما تصل العبوة إٔب
مقا لة ا٠تلية الضوئية األكٔب ا١تلئولة عن تشغيل احملرؾ ا٠ت وم يعمل احملرؾ ا٠ت وم لينتقل استيكر
إٔب العبوة الزجاجية كعن ما تصل العبوة الزجاجية إٔب خلية ا٠تركج يتوقو احملرؾ ا٠ت وم  ،كعن
كصوؿ العبوة إٔب سَت اٞتل ا٠تاص ترببي الللتيكر جي ا على العبوة الزجاجية لتخرج العبوة
الزجاجية كعليها اإلستيكر ا١ت لوب لصقه  ،كٯتكن زيادة سرعة ا١تاكينة أك تقليلها التحكم ُب سرعة
احملركات الربالثة ع ا ا٠ت وم واس ة مقاكمات متغَتة مع ة لذلك .

3
1

4

2

انشكم 69-11

 5-13-10واكٍٗات الضمٗٗف
كتقوـ هذ ا١تاكينة وضع اقات الستيكية على شكل أس وات توضع حوؿ العبوات كتتغَت
مقاسات هذ األس وانات البالستيكية و الب اقاتن حل تغَت أ عاد العبوة مع تغيَت عو األشياء
ا١تاكينة  ،كاٞت ير الذكر أنه يوج ا١تاكينة أس وانة تلمى  tubeيوج منها أر ع مقاسات ٥تتلفة
يتم تغيَتها تبعا أل عاد العبوات  ،كالشكل  71-51يعرض ٪توذج ٢تذ ا١تاكينات .
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الشكل 71-11
كٖتتول ا١تاكينة على ٙتات ٤تركات كهر ية  ،كيتم التحكم ُب سرعة ثالثة ٤تركات منها ٔتغَتات سرعة
كهذ احملركات كالتإب :
Trans portation motor
٤ترؾ سَت النقل الرئيلجل ال اخل كا٠تارج من ا١تاكينة
Bottle sorting motor
٤ترؾ إدارة دكدة دخوؿ العبوات على شكل مفرد
Bottle carrying motor
٤ترؾ سَت ضبط العبوة لضماف نزكؿ الب اقة األس وانية على العبوة
صورة صحيحة
Material shelf motor
٤ترؾ تعويو ركؿ الب اقات األس وانية لضماف ع ـ ح كث ش ٦تا
يؤدم إٔب ق ع الركؿ كتوقو ا١تاكينة
Knife driving motor
٤ترؾ سكينة الق ع
Label sender motor
٤ترؾ إدارة كرة سح الب اقة كإدخلها على العبوة لهولة
Brushes motors
٤تركجل إدارة فرش استكماؿ إدخاؿ الب اقات األس وانية
كالشكل  75-51يعرض خ ط توضيحجل يبُت مكونات ماكينة اقة البيانات.
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خٍ١خ كٛئ١خ الػوبء االػبرح
ػٕذِب رى ْٛاٌؼجٛح أطفً
اٌزٛ١ة ِجبػزح

ِؾزو ٟفزع ئرّبَ طؾت
اٌجوبلخ ػٍ ٝاٌؼجٛح

ثىز طؾت ثوبلبد اٌج١بٔبد
ٚرظٍّٙ١ب ٌّغّٛػخ اٌموغ
اٌزٛ١ة ٛ٠ٚعذ ِٕٙب أرثؼخ
ِمبطبد
ِؾزن طىٕ١خ اٌموغ ٠ٚذ٠ز
ط١ز ئدارح اٌظىٕ١خ

خٍ١خ كٛئ١خ ٌٍزأوذ ِٓ ػذَ
ئٔموبع رٚي اٌجوبلبد
صّبٔ ٟرٚالد ٌؼذ اٌزٚي
ثـٛرح ِظزّزح

الشكل 71 -11

ِؾزن ئدارح ط١ز رٛط١ن
اٌؼجٛح أطفً اٌزٛ١ة

ِؾزن ئدارح ط١ز اٌذخٛي ٚاٌخزٚط

ثىزح رٚي اٌج١بٔبد
األطوٛأٝ١

خٍ١خ كٛئ١خ رؼو ٟئػبرح
ٌزؼغِ ً١ؾزن رٚالد اٌؼـز
ٌٍزؼ٠ٛق اٌجالطزه

ٔبلً اٌذخٛي ٚاٌخزٚط

اٌذٚدح ٠ٚزُ ئداررٙب ثّؾزن

ِؾزن ئدارح ثىزح طؾت اٌجوبلخ
ػٍ ٝاٌؼجٛح ِجذئ١ب

أرثؼخ رٚالد ٌؼذ اٌزٚي
ثـٛرح ِظزّزح

451

ِؾزن رٚي اٌؼـز ٠ٚم َٛثادارح
رٚالد اٌؼـز ػٕذ ؽزالط
اٌّبو١ضٕخ الِذاد٘ب ثبٌجالطزه

 .ك ع خركج العبوات الزجاجية كعليها قميل البيانات البالستيكجل ٘تر على ماكينة تقليل البخار
فيتعرض القمػيل البالسػتيكِت للبخػار فيػتقلل علػى العبػوة كيأخػذ شػكلها .كالشػكل  72-5يعػرض
ماكينة التقليل اليت ص دها
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انشكم 72-11

 6-13-10واكٍٗات التػمٗف ٔالتكمٗؿ
كتقوـ هذ ا١تاكينات رص العبوات الزجاجية أك ا١تع نية على صنية من الكرتوف على شكل مصفوفة
 2x3أك 3x3أك  3x4أك ٍ........ 4x4ب لو هذ الصنية كعليها العبوات ورؽ سلوفاف كالشكل
 41-51يعرض ٪توذج ١تاكينة تعبئة من انتاج شركة  vantaكتتعرض العبوات ُب هذ ا١تاكينة ٠تمجم
عمليات ٥تتلفة كهجل :
 -5تقليم العبوات إٔب ملارات للوصوؿ إٔب ا١تصفوفة ا١ت لو ة تغليفها عن جريق منظمة تتألو مػن
ملارات إهتزازية يتم ٖتريكها ٔتحرؾ إهتزازم  13M5ك٣تموعتُت من البوا ات اجملموعة  Aكاجملموعة B
للتحكم ُب شكل منظومة العبوات كيتم التحكم ُب إدارة سَت الػ خوؿ ٔتحػرؾ يػتم الػتحكم فيػه ٔتغػَت
سرعة كهو  13M5كهناؾ صور ٥تتلفة ١تنظومة العبوات ففجل ماكينة تغليو الكانز كما يلجل :
)3X4(320ml) – 3x4(300 ml) – 3x4(250ml)- 4x6(250ml) -3x4(400ml)-2x3(800ml)4x6(400ml)-3x4(370ml

 -2سح الكرتوف من أسفل ُب ملار يلمجل ا١تصع د slopeكيتحكم ُب عملية سح الكرتوف
٤ترؾ سرفو ).( SLOPE SERVO ( 20M1
 -3تشػػكيل قالػ الكرتػػوف كاسػػتقباؿ مصػػفوفة عليػػه كيػػتحكم ُب دكراف سػػَت إسػػتقباؿ العبػوات ككػػذا
تشكيل قال الكرتػوف كرص الكرتػوف عليػه ٤تػرؾ اللػرفو ) HALF –TRAY SERVO(19M1كأثنػاء
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التشكيل ٭ت ث رش الصمغ على األمػاكن ا١ت لػوب لصػقها الصػمغ ك٭تػ ث ذلػك ُب من قػة تلػمى
. half tray
 -4عملية سح الفيلم  shrinkكلفه على قال الكرتوف احململ ٔتصفوفة العبوات كيتحكم ُب هذ
العملية ٤ترؾ اللرفو ). FILM IN SERVO (16M1
 -5نقل الكرتونة كعليها الزجاج ع لفه الشرنك إألل ماكينة تقليل الشرنك كذلك لَت ا٠تػركج
الذم يتم التحكم فيه ٔتحرؾ سرفو )HOST SERVO ( 15M1
كأقصى سرعة ١تاكينة التغليو 35كرتونة ُب ال قيق  ،كاٞت ير الذكر أنه ع هذ ا١تراحل تنتقل هذ
العبػ ػ ػ ػوات ا١تكيل ػ ػ ػػة كاحململ ػ ػ ػػة عل ػ ػ ػػى قالػ ػ ػ ػ الكرت ػ ػ ػػوف إٔب ماكين ػ ػ ػػة أخ ػ ػ ػػرل تل ػ ػ ػػمى ماكين ػ ػ ػػة تقل ػ ػ ػػيل
الفيلم  ، shrinkingكالشكل  73-51يعرض صورة توضيحية للماكينة كصورة إٚتالية .

الشكل 73-11
كا١تاكينة مزكدة أ واب أماف على جانيب ا١تاكينة كذلك من أجل تشغيل ا١تاكينة مع غلق األ واب كُب
اٟتقيقػػة عػػادة ٭ت ػ ث نقػػل ُب العب ػوات أك ُب األغ يػػة عن ػ تغليػػو عب ػوات الكػػانز فيلػػزـ األمػػر لفػػتح
األ ػواب كٯتكػػن إلغػػاء أمػػاف األ ػواب مػػن لوحػػة تشػػغيل ا١تاكينػػة مػػن شاشػػة  ، SEكيوجػ علػػى أعم ػ ة
أيضػا لوحػة
ا١تاكينة  4ضواغط جوارمء اليقاؼ ا١تاكينة ٟتظيا عن ح كث أمر غَت جبيعجل  ،كمزكدة ن
تبعا ألع اد كأحجاـ منظومات العبوات .
تشغيل تعمل اللمجم ك٥تزف فيها ريلبات ٥تتلفة ن
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ٍب ٘ترر القوال الكرتونية ع كضع العبوات عليها كلفها غشاء الستكجل م اججل داخل ماكينة
التقليل كا١تبينة ُب الشكل  74-51كهجل عبارة عن ماكينة ٖتتوم على ٣تموعة من اللخانات
كمراكح ٯتكن التحكم ُب سرعتها ككذلك سَت ٭تمل القوال الكرتونية كعليها العبوات كهجل ملفوفة
الغشاء البالستكجل ا١ت اججل عن درجات حرارة تصل إٔب  180Cفيح ث تقلل للورؽ الللوفاف
على الصنية كتصبح متينة كمتماسكة ،كالشكل يعرض صورة توضيحية ١تاكينة تقليل من إنتاج شركة
 VANTAالصينية .

الشكل 74-11
كالشكل  75-51يبُت مراحل تشغيل العبوات الزجاجية ئا من كوهنا ُب التات و1ن ٍب تعبئتها و2ن
ٍب لصق االستيكر و3ن ٍب كضعها ُب صنية من الكرتوف كتغليفها الشرنك و4ن ٍب كضعها ُب التات
و5ن .

5

4

3
الشكل 12-11
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الباب احلادي عػس
اختبازات اجلودة مبصاىع املسكصات والعصائس
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اختبارات الجودة بمصانع المركزات والعصائر

()4

اٞتودة هو نظاـ يضمن الوفاء كل ا١تت لبات ا١تتفق عليها مع العمالء ككذلك ٖتقيق الت وير ال ائم
للمنتجات ٔتا يرضى العميل كيشجعه على التعامل استمرار مع الشركة ككذلك اكتلاب عمالء
ج د كاٟتصوؿ على كضع متق ـ ُت الشركات ا١تنافلة  ،ككذا إرضاء توقعات العمالء  ،كٖتقيق
مواصفات ا١تنتج تبعا للمواصفات ا١تعموؿ ا  ،كالوصوؿ إٔب اللعر ا١تناس للمنتج .
كاٞتودة هجل ه ؼ اسًتاتيججل ٞتميع العاملُت ُب مصانع ا١تنتجات الغذائية كخصوصا مصانع ا١تركزات
كالعصائر  ،لذا ٮتصل َب هذ ا١تصانع فريق ملئوؿ عن جودة ا١تنتجات للتأك من توفر
مت لبات اٞتودة َب ا١تنتج كٕتانجم ا١تنتج على مر الزمن كتقليل نلبة ا١تنتجات ا١ترفوضة كإشباع
رغبة العميل َب ا١تنتج كتقليل تكلفة اإلنتاج إٔب أقل ق ر ٦تكن  ،ككذا يقوـ فريق اٞتودة التأك من
توفر يركؼ العمل ا١تناسبة كالبيئة الصحية النظيفة للعمل .
كٔتكن تلخيل ملئوليات فريق اٞتودة فيما يلجل -:
 -5التفتيت على ا١تواد ا٠تاـ الواردة أب ا١تصنع ١تعرفة م ل جودتا كصالحيتها للتصنيع .
 -2التفتيت على ا١تواد ا٠تاـ األخرل الواردة للمصنع كا١تتعلقة عمليات التصنيع ا١تختلفة مربل
ا١تواد الربانوية األخرل .
 -3دراسة كمراجعة خ وات العمليات ا١تختلفة .
 -4التفتيت على ا١تنتج النهائجل كالعينات كا١تنتجات ا١تع ة للتلويق.
 -5اإلشراؼ على ا١تخازف ١تعرفة م ل صالحيتها كخلوها من اٟتشرات كمناسبتها لعمليات
التخزين ككذلك اإلشراؼ على عمليات الشحن كالتخزين .
 -6اإلشراؼ الصحجل أكجهه ا١تختلفة للتحقق من النظافة كاالشًتاجات الصحية ا١ت لو ة .
 -7التأك من م ا قة اإلنتاج للوائح كالتشريعات القانونية ا١تتعلقة التصنيع الغذائجل كاليت
تضعها ال كلة .
 -8كضع قواع تلعَت ا١تنتجات .
 -9كضع خ ط الت وير كالتحلُت .

و4ن إع اد استشارم نظم اٞتودة ا١تهن س٤ :تمود عوض كا١تهن س  :إيهاب عمر
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 -51كضع ا١تواصفات ا١تختلفة للمواد ا٠تاـ كا١تنتجات النهائية كالعبوات ريقة كاضحة كتوضع
ٖت تصرؼ ٚتيع القائمُت العمل لالسًتشاد ا أثناء العمل كمربل هذ ا١تواصفات يشًتؾ َب
كضعها ملئوٕب ا١تبيعات كاإلنتاج
ٖ -55ت ي ال رؽ ا١تلتخ مة ُب اختبارات اٞتودة للمواد ا٠تاـ كا١تنتجات الوسي ة كا١تنتجات
النهائية ككيفية أخذ العينات كاختباراتا .
تلليم نتائج االختبارات إٔب القائمُت على اإلشراؼ على العملية اإلنتاجية لعمل التع يالت
كالتحلينات ا١ت لو ة لرفع جودة ا١تنتج .
 1-2-11عالق ٛإدار ٚوزاقب ٛاجلٕد ٚباإلدار ٚالعمٗا
٬ت أف يكوف هناؾ اتصاؿ مباشر ُت إدارة اٞتودة كاإلدارة العليا حىت يكوف ٢تا اللل ة من ٖتقيق
أه افها كتكوف التقارير اليت يق مها قلم مراقبة اٞتودة هجل ا١تص ر اليت ٖتصل من خالله اإلدارة
العليا على البيانات ا١تلتمرة ا١تتعلقة لَت العمل كاحملافظة على درجة جودة ا١تنتجات  ،ككذلك
التغيَت َب جريقة التصنيع كالتحلُت  ،كعلى ذلك فاف رنامج مراقبة اٞتودة ٬ت أف يكوف ل يه من
ا١تلان ة كالتعضي الكاُب من اإلدارة العليا حىت ٯتكن تنفيذ م البه كف تردد  ،كعموما فاف إدارة
مراقبة اٞتودة ٬ت أف يعمل ُب تعاكف كثيق مع ٚتيع القائمُت على عمليات التصنيع ا١تختلفة .
كالشكل  5-55يبُت عالقة إدارة مراقبة اٞتودة اإلدارات العليا.
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اٌّج١ؼبد

اٌّؼزز٠بد

اٌزؾظٚ ٓ١اٌزو٠ٛز

ِزالجخ اٌؼزٚم اٌـؾ١خ
ٚإٌظبفخ

ِزالجخ اٌّخبسْ

ِزالجخ إٌّزظ إٌٙبئٝ

ِزالجخ اٌّ١بٖ

ِزالجخ خن االٔزبط

اٌّبدح اٌخبَ

ادارح رٛو١ذ اٌغٛدح

االٔزبط

اٌـ١بٔخ

اٌّخبسْ
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 2-2-11عالق ٛوزاقب ٛاجلٕد ٚبإدار ٚاإلٌتاج
٬ت أال يكوف إدارة اٞتودة تا عة إلدارة اإلنتاج ل تكوف تبعيتها كما سبق اإلشارة إٔب ذلك إٔب
اإلدارة العليا مباشرة ،ألف اهتماـ م ير اإلنتاج ُب العادة هو زيادة اإلنتاجية غو النظر عن اٞتودة
ينما ملئولية م ير اٞتودة هو التحقق من ٖتقيق األه اؼ ا١تناجة إليه للمحافظة على احًتاـ
العمالء ،مع ٖتقيق أعلى ر ح ٦تكن كف إتالؼ ا٠تط مع تقليل التكلفة ألعلى درجة ٦تكنة  ،لذا
فاف م ير ا ٞتودة ٮتوؿ إليه إيقاؼ العملية اإلنتاجية ُب أم ٟتظة إذا تبُت له ت هور صفات ا١تنتجات
كاٟتيود على ا١تواصفات كاالشًتاجات ا١ت لو ة للمنتج ُب حُت أف إدارة اإلنتاج تتلقى التوصيات
الالزمة لتحلن ملار العملية اإلنتاجية للوصوؿ إٔب ا١تواصفات ا١ت لو ة للمنتج كذلك من إدارة
اٞتودة .
 3-2-11عالق ٛإدار ٚاجلٕد ٚبادر ٚاملبٗعات ٔاملغرتٖات
تعترب إدارة ا١تبيعات هجل حلقة االتصاؿ ا١تباشر ُت ا١تنتج كا١تلتهلك كلذا ٬ت أف تكوف إدارة مراقبة
اٞتودة على اتصاؿ دائم ٔتن كيب البيع للتعرؼ على رغبات العمالء كٖتقيقها مرباؿ ذلك إذا كاف
العميل اليبأب كجود جزء من القشرة ُب ا٠توخ ا١تعل كلكن يرفو ش ة الربمار ا٠تضراء الغَت
ناضجة فانه ليجم من اٟتكمة أف يبذؿ ا١تصنع جه ا١تضٍت للتخلل من قايا القشرة كيهمل حالة
نضج الربمار كتكامل لوهنا ك ذلك يهمل رغبة العمالء من أجل ذلك توضع رغبات العمالء ُب ا١تقاـ
األكؿ كعادة تلتخ ـ عو ال رؽ اٟتلية كاليت ٕتريها إدارة اٞتودة ك٬ت اشًتاؾ من كىب التلويق َب
التحكيم  ،كاٞت ير الذكر أف العالقة ُت إدارة اٞتودة مع إدارة ا١تشًتيات متماثلة مع مربيلتها مع
إدارة ا١تبيعات فيج اإل١تاـ ّتميع ا١تواصفات اليت يضعها إدارة اٞتودة النلبة ١تواصفات ا١تواد ا٠تاـ.
 4-2-11عالق ٛإدار ٚاجلٕد ٚو إدار ٚالتخضني ٔالتطٕٖز
إف إدارة التحلُت كالت وير من اإلدارات الوجي ة الصلة إدارة اٞتودة كق يصع التفريق ينهما كاف
كاف من ا١تفضل التفريق ينهما كال على ح ة فإدارة اٞتودة هجل ا١تلئولة عن مراقبة ا١تنتج كيركؼ
اإلنتاج ك يئة العمل ينما إدارة التحلُت كالت وير ملئولة عن إ٬تاد ش ج ي أك تع يل أح
العمليات من أجل التحلُت كالت وير ُب ا١تنتج فعن ما تع ى إدارة اٞتودة تقريرا عن كجود مشكلة ما
ُب ا١تنتج كعن فشل إدارة اإلنتاج ُب مالشاة هذ ا١تشكلة تت خل إدارة التحلُت كالت وير مع إدارة
اٞتودة ل راسة ا١تشكلة كالتوصل أب أسبا ا ككيفية مال شاتا .
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تتميز ا١تنتجات الغذائية أهنا خليط من ٣تاميع من مواد عضوية كأخرل غَت عضوية أب جان أف
تركيبها يتغَت دائما سواء لفعل اإلنزٯتات اليت ا أك للتفاعالت الغَت إنزٯتية أك لنمو األحياء ال قيقة
فيها أك أهنا مادة حية قا لة للتلو كلذلك فاف جرؽ التحليل ٗتتلو من منتج آلخر كهناؾ الع ي
من ال رؽ الىت تلتخ ـ التقييم كاليت ٯتكن تقليمها أب قلمُت رئيلُت -:
 -5جرؽ حلية استخ اـ حواس اإلنلاف.
 -2جرؽ موضوعية استخ اـ أجهزة قياس كيميائية أك ميكرك يوٞتية أك جبيعية ٠تصائل ا١تنتج
 1-3-11أِذاف حتمٗن املٕاد الػذاٟٛٗ
-5
-2
-3
-4
-5
الغذائية .

معرفة مكونات الغذاء الرئيلية .
معرفة مقادير كل هذ ا١تكونات ُب هذا الغذاء .
تق ير القيمة الغذائية ١تنتج معُت كتق ير سعرها ا١تناس .
الكشو عن م ا قة مواصفات ا١تنتج للمواصفات ا١تعموؿ ا .
دراسة التغَتات الكيميائية كال بيعية اليت ٖت ث عن تصنيع كحف كٗتزين ا١تنتجات

2-3-11الؾفات الٕاجب تٕفزِا يف العاومني يف إدار ٚاجلٕدٚ
 -5اإل١تاـ علوـ الكيمياء كالفليوٞتيا كتصنيع األغذية.
 -2معرفة جبيعة الغذاء كتركيبه لعمل التحاليل ا١تناسبة .
 -3اختيار ال رؽ ا١تناسبة من لفحل ا١تواد الغذائية .
 -4معرفة كافية األجهزة ا١تعملية اليت يتعامل معها .
 -5أف يكوف صبورا كغَت متعجل حىت لو احتاج لتكرار أم ٕتر ة ع ة مرات إذا اكتشو
كجود أخ اء أثناء تنفيذها ،كال يتحيز أب أم جهة كله دقته عالية ُب العمل .
 -6٭تاف على األجهزة ا١تعملية اليت يلتخ مها ْتالة جي ة دائما .
 -7يتعود على إجراء كافة التحاليل ا١ت لو ة مرتُت كل مرة على األقل مع اختبارات إرشادية ُب
كل مرة . blank test
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أوال األجهزة المستخدمة في مختبرات الجودة -:
فيما يلجل ياف األجهزة ا١تختربية ا١ت لو ة ُب معامل اٞتودة ١تصانع ا١تركزات كالعصائر الغذائية -:
 -5جهاز تق َت
 -2جهاز األس ا٢تي ركجيٍت
 -3ميزاف حلاس تصل دقته أب  0.0001أم أر عة أرقاـ عشرية .
 -4جهاز الرفراكتوميًت كيوج منه ثالثة أنواع كهم كما يلجل -:
abbe refractometer
hand refractometer
digital refractometer

 -5جهاز تق ير األلواف
 -6جهاز لتق ير اللزكجة viscometer ostwald-bostwick
 -7غرفة عزؿ
 -8حضانات ) ( 32C , 26C , 55C
 -9فرف تعقيم  200cلتعقيم األجباؽ كا١تاصات .
ٛ -51تاـ مائجل .
 -55شر٭تة هيوارد و ع هيفات الف ر ن .

spectrophotometer Or hunter lab .

ثانيا األدوات المساعدة فى مختبرات الجودة -:

 -5خالط لفرـ العينات .
 -2دكرؽ ٥تركججل يوضع ه احمللوؿ ا١ت لوب معايرته .
 -3كأس يلتخ ـ َب كزف العينات كإذا تها أحجاـ 100ml , 250ml , 500ml . 1litre
 -4ال كرؽ ا١تعيارم كيلتخ ـ ُب ٖتضَت احملاليل القياسية كهو عبارة عن دكرؽ له رقبة جويلة
كانتفاخ كعلى الزجاج يكت اٟتجم كالعنق ال ويل ه عالمة ت ؿ على اٟتجم أحجاـ 100ml ,
250ml , 500ml . 1litre

 -5ا١تخبار كيلتخ ـ ُب نقل أحجاـ تقريبية أحجاـ
. 1litre
 -6اللحاحة كتلتخ ـ ُب ا١تعايرة أحجاـ 25ml, 50ml
 -7أنا ي اختبار .
 -8أجباؽ ًتم .

50ml , 100ml , 250ml , 500ml .
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 -9عل إستانللتيل لتعقيم ا١تاصات كاألجباؽ البًتل .
-51زجاجات مي ا كتلتخ ـ لتحضَت البيئات كتعقيمها َب األتوكالؼ أحجاـ

100ml , 250ml ,

500ml . 1litre

 -55هوف صيٌت .
 -52ا ر تلقيح .
 -53ا ر ف ر .
 -54شرائح زجاجية .
 -55ق ارات لل الئل .
كالشكل  2-55يعرض األجهزة ا١تلتخ مة َب معمل ا١تيكرك يولوجى ٔتصانع ا١تركزات كالعصائر
حي الًتتي من اليمُت أب اليلار كمن أعلى ألسفل .
حيث أن -:

حضانات
فرف
ٛتاـ مائجل
عل ألجباؽ ًتم
أنا ي ٤تاليل تكاثر الكائنات ال قيقة
ق ارات وصبغة للكائنات ال قيقة ن
ميكركسكوب
ميزاف حلاس
األتوكالؼ
اٟتضاف ك ه األجباؽ
كا نة التلقيح laminar
شر٭تة هيوارد
ماصة دقيقة
كيجم شفاؼ ألخذ العينة
كيجم فضجل ألخذ العينة
كالشكل  3-55يبُت األجهزة ا١تلتخ مة َب معمل الكيمياء ٔتصانع ا١تركزات كالعصائر .
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حيث أن -:
جهاز قياس درجة اللوف
الجات قياسية ١تعايرة جهاز اللوف
جهاز قياس درجة اللوف يعمل ٔتب أ قياس ال يو ا١ترئجل و كيفضل اٞتهاز اللا ق ن
جهاز ال رد ا١تركزم
جهاز قياس األس ا٢تي ركجيٍت ph
سحاحة لعمليات ا١تعايرة
جهاز تق ير اللزكجة viscosity meter
جهاز تق َت ا١تيا
جهاز قياس اللزكجة post wiek
مقل مغناجيجم كسخاف
كيجم فضجل ألخذ العينة
كيجم شفاؼ ألخذ العينة
جهاز رقمجل لتق ير تركيز ا١تواد الصلبة الذائبة
جهاز قياس درجة الًتكيز نوع abbe
جهاز قياس درجة الًتكيز ي كل hand
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refractometer

كهو جهاز يلتخ ـ لتعيُت معامل االنكلار للمواد الغذائية اللائلة ككذلك للمحاليل سواء كان
ملحية أك سكرية كمن ا١تمكن أيضا واس ة هذ األجهزة تق ير النلبة ا١تئوية للمواد الصلبة الذائبة ،
كعادة يوج ه ت ر٬تيُت ك٫تا معامل االنكلار كتركيز ا١تواد الصلبة الذائبة .
كالشكل  4-55يبنب ع ة أنواع من هذ األجهزة كهى كما يلى _:
1

3

 -1الرفراكتوميتر اليدوي

2

انشكم 4-11

4

hand refractometer

كٯتتاز هذا النوع ٓتفة كزنه كدقة قراءته لذلك يلتعمل على خ وط اإلنتاج ال يلتخ ـ لقياس تركيز
ا١تواد الصلبة الذائبة الكلية فقط كيوج منه أنواع ٮتتلو ت ر٬تها تبعا للغرض الذم تلتخ ـ ه حي
٧ت منه ما يع ى تركيز ا١تواد الصلبة الكلية من  0-30%كأنواع أخرل تع ى تركيزات من 30% -
. 75%

-2الرافراكتوميتر الرقمي

(refractometer

:(digital
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كٯتتاز أيضا هذا النوع ٓتفة كزنة كدقة قراءتة لذلك يلتعمل علجل خ وط اإلنتاج للهولة استخ امه
كعادة يلتخ ـ الرفراكتوميًت اآليب كالي كم كربرة ُب مصانع األغذية .

 -3الرفراكتوميتر

آبىabbe refractometer

كهو أكربر األنواع انتشارا كيع ى معامل انكلار ما ُت
تركيز ا١تواد الصلبة الذائبة الكلية حىت . 95%
كاٞت ير الذكر أف الشكل  4يبُت الت ريج عن استخ اـ جهاز الرفراكتوميًت آىب
1.330-1.530

قة مق ارها 0.0001كيقيجم

أىمية الرفراكتوميترات
 -5ٯتكن تق ير ا١تواد الصلبة الذائبة ُب احملاليل واس ة معامل االنكلار فمن ا١تعركؼ أف
معامل االنكلار للماء ا١تق ر هو  1.333على درجة  20Cكيزداد معامل االنكلار كلما زادت نلبة
ا١تواد الصلبة الذائبة ُب احمللوؿ كعلى هذا يلتخ ـ الرفراكتوميًت ُب تق ير ا١تواد الصلبة الذائبة ُب
احملاليل مربل عصَت الفاكهة كا٠تضر كتعترب من أحلن ال رؽ ُب هذا الغرض .
 -2ٯتكن ا معرفة غت عو ا١تواد الغذائية مربل الزيوت كال هوف ألنه من ا١تعركؼ أف لكل
مادة معامل انكلار ثا ال يتغَت إال إذا ح ث تغَت ُب خواص هذ ا١تادة سواء أكاف ذلك نتيجة
لتغيَت جبيعجل أك كيميائجل كي ؿ هذا التغيَت على غت هذ ا١تادة إضافة مادة أخر عليها
 -3يعترب من ال رؽ اللريعة كذلك لصغر كقلة الكمية ا١ت لو ة إلجراء التق ير حي ال تزي
عن ضع نقط .

فكرة عمل الجهاز .

تعتم نظرية عمل هذا اٞتهاز على أنه إذا مر شعاع ضوئجل خالؿ كس ُت ٥تتلفُت ُب الكربافة فاف
هذا الشعاع يعاىن انكلارا كٮتتلو قيمة هذا االنكلار اختالؼ كربافة الوس ُت .
كيًتك جهاز رفراكتومًت آىب من -:
 -5منشوراف زجاجياف أح ٫تا ثا كاآلخر متحرؾ كتوضع ينهما العينة .
 -2ع سة عينية ا خ ُت متعام ين ٯتكن ما تعيُت اٟت الفاصل ما ُت ا١تن قة ا١تضيئة
كا١تن قة ا١تظلمة .
 -3ت ريج أفقجل مقلم ْتي يع ى معامل االنكلار للعُت مباشرة كيقا ل هذا الت ريج آخر
يع ى النلبة ا١تئوي ة لًتكيز ا١تواد الصلبة الذائبة كٖت د القراءة واس ة خط رأسجل متعام مع
التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ريج .
 -4ف تحة ل خوؿ الضوء لتنظيم مركر الشعاع الضوئجل خالؿ ا١تنشورين كالنق ة اليت ينهما .

468

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

كهناؾ عو األشعة ٭ت ث ٢تا ٖتليل جيفجل كعلى هذا يب ك اٟتقل ه عو األلواف كما أف ح
االنفصاؿ ُت ا١تن قة ا١تضيئة كا١تظلمة يكوف غَت كاضح كعلى هذا تزكد األجهزة ٔتجمع لل يو
كذلك لتجميع األشعة ا١تتفرقة على شكل جيو ك التإب يتج د اٟت الفاصل ُت ا١تضيئة كا١تظلمة .
طريقة استخدام الرفراكتوميتر:

 -5ينظو ا١تنشورين جي ا ٔتادة مناسبة مربل الزيلوؿ أك الكحوؿ مع ٕتن خ شهما .
 -2تتم عملية ضبط لقراءة الرفراكتوميًت قبل االستخ اـ كذلك قياس معامل االنكلار للماء
ا١تق ر على درجة حرارة  20ـ حي ٬ت أف يكوف  1.333كتلمى هذ العملية ا١تعايرة .
 -3توضع العينة ا١تراد معرفة تركيزها أك معامل انكلارها ما ُت ا١تنشورين ك٬ت أال ٖتتول على
مواد عالقة و ففجل حالة الل فانه من الضركرم إجراء ترشيح لل واس ة كرؽ ترشيح  2-3نقط
توضع على ا١تنشور الزجاججل .
 -4ينظر خالؿ الع سة العينية ك٭ترؾ الضا ط ا١توجود على جان اٞتهاز كيالح كجود
من قتُت أح ٫تا مضيئة كاألخرل مظلمة .
 -5يلتمر ُب التحريك حىت ين بق اٟت الفاصل ما ُت ا١تن قة ا١تضيئة كا١تن قة ا١تظلمة ٍب
ينظر أب الت ريج كتؤخذ القراءة .
٬ -6ترل التع يل اٟترارم إذا كاف هناؾ اختالؼ َب درجة اٟترارة ا١تقاسة عليها العينة عن
ال رجة القياسية كهى  20ـ .
فإذا ما ًب القياس على درجة حرارة أقل أك أكرب من  20ـ فال من تصحيح القراءة حل
معامل انكلار النلبة حملاليل ا١تائية فكل درجة مئوية يقا لها  0.0001معامل انكلار
كتوج ج اكؿ خاصة تقوـ تع يل القراءة من ال رجة ا١تقاسة عليها العينة أب درجة  20درجة مئوية
ك اٞت كؿ  5-55يبُت كيفية التع يل اٟترارم لقراءات ٤تاليل اللكركز عن القياس على درجات
حرارة ٗتتلو عن  20ـ استخ اـ الرفراكتوميًت .
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الجدول 1-11
النلبة ا١تئوية لًتكيز ٤تلوؿ اللكركز
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درجة
حرارة
القياس
0

يضاؼ أب قيمة القراءة
0.68
0.62
0.56
0.49
042
0.35
0.28
0.21
0.14
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0.15
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0.31
040
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0.63
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تابع الجدول 1-11
النلبة ا١تئوية لًتكيز ٤تلوؿ اللكركز
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 1-6-11أخذ العٍٗٔ ٛجتّٗشِا
من أهم العوامل اليت تؤثر على دقة النتائج كصحتها هو اختبار العينة ْتي تكوف ٦تربلة ٘تاما لكمية
الغذاء ا١تراد ٖتليلها ك٦تربلة ٘تاما لكمية الغذاء ا١تراد ٖتليلها ك٦تربلة ٘تاما لكل خواص كتركي هذا
الغذاء.
ك٬ت أف يراعى عن أخذ العينة أف تكوف كميتها كفَتة لتعويو التفاكت ُب تركي األجزاء ا١تختلفة
كأف تؤخذ ريقة عشوائية كليل اختيارية كما ٬ت تالشى ح كث تغَتات ُب تركي العينة مربل
فق الرجو ة أك مركبات جيارة أك ح كث ٖتلل إنزٯتى أك ح كث ٖتلل إنزٯتى أك نشاط ميكركيب ُب
العينة قبل التحليل .
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كاٞت ير الذكر أنه عن أخذ العينة يراعى كجود اختالؼ كبَت حىت ُب الصنو الواح فمربال ُب
صنو معُت من الفاكهة ق ٗتتلو نلبة ا١تركبات ُب الربمار ا١تختلفة اختالؼ التلمي كدرجة
اٟترارة كالرجو ة أثناء النمو كميعاد اٟتصاد كحجم الربمار كدرجة التعرض للشمجم ككضع الربمرة ُب
الشجرة كأكربر من ذلك فاف الربمرة الواح ة ٗتتلو َب تركيز فيتامُت ج حي يزي ُب ا١تن قة ا١تعرضة
للشمجم كاألجزاء القريبة من القشرة عن ال اخل كما هو اٟتاؿ ُب ال ماجم .
ك ٮتتلو التجهيز اختالؼ جبيعة الغذاء فإذا كاف سائال و عصَت أك مشرك ا ن فيكفى الرج الش ي
كيلتخ ـ التق يع ٍب ا٠تلط الكامل مع العينات اليت ٖتتول على جزء صل كجزء سائل كالفاكهة
كا٠تضركات .
ك١تا كاف العميل هو اٟتكم األخَت على جودة ا١تنتج فانه أصبح من الضركرم أف تع هذ العينات
حل قا لية اإلحلاس الشخصجل عن التحكيم كعلى ذلك ٯتكن أف ٖت د جودة االنتاج
التق يرات القياسة كالىت ذكرناها من قبل كهو أف عملية تقييم األغذية ٯتكن تقليمها أب -:
 -5جرؽ حلية كتشمل مايلمجل ا٠تواص كالصفات اال٬تا ية للجودة كهى عبارة عن ا١تظهر
كما يب ك للعُت كاإلحلاس اللمجم كما يب ك كعن الفحل الي أك الفم ككذلك ال عم كا١تذاؽ
كالنكهة كما يب ك عن الفحل األنو كالفم .
 -2جرؽ موضوعية كتشتمل على التق يرات للمكونات ا٠تفية كاليت ال ٯتكن قياسها إال
التحليل الكيميائجل مع استخ اـ األجهزة ا١تختلفة ك ا ٯتكن التعرؼ على الصفات ا٠تفية للمنتج
كاليت ال ٯتكن التعرؼ عليها عن جريق ال رؽ اٟتلية .
طريقة أخذ العينة في مصنع المركزات :
تؤخذ العينة ُب كيجم اسيبتك شفاؼ من الفيلر مباشرة
كيتم فتحة ُب ا١تعمل كيفرغ جزء منه ُب كأس ليتم أخذ
العينات منه كٕترم االختبارات الكيميائية عليه كهذا
مبُت الشكل . 5- 55

 2-6-11تكذٖز املٕاد الؾمبٛ
يق ر ٤تتول ا١تواد الصلبة الذائبة ُب عصائر كل
الفاكهة استخ اـ ا٢تي ركميًتات أك الرفراكتومًتات إال أف األخَت يعترب أفضل خاصة ُب حالة كجود
كميات ٤ت دة من العصَت كهو يلتخ ـ ُب القياسات الركتينية ٔتصانع األغذية .
انشكم 5-11
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كما يلتخ ـ الرفراكتوميًت لقياس منتجات الفاكهة الغَت سائلة مربل ل الفاكهة أك ا١تر ات كاليت ال
ٯتكن قياسها ا٢تي كميًتات .
كيقاس تركيز احملاليل اللكرية البالنج أك الربكجم كهذ األٝتاء أٝتاء ٕتارية ككل منها يع ى نفجم
درجة الًتكيز أل أف قراءتا متلاكيتُت كت ؿ ال رجة الواح ة من الربكجم أك البالنج على جراـ كاح
من سكر القص النقجل الذائبة ُب ٤ 100mlتلوؿ .
ك خ وات استخ اـ الرافراكتوميًت و الي كمن ١تعجوف ال ماجم مبينة الشكل  6-51كالذم يرت
من اليمن لليلار كمن أعلى
ألسفل كما يلجل .
 - -5ع معايرة اٞتهاز يتم
ٕتهيز العينة لوضعها علجل
ا١تنشور اللفلجل للجهاز مع
مالحظة انه ُب ا١تنتجات ذات
الًتكيز ا١ترتفع مربل معجوف
ال ماجم ال يوضع ا١تنتج
مباشرة علجل ا١تنشور فيج أكال
كضعها علجل ,كرقة ترشيح
كذلك لفصل األلياؼ كاٟتصوؿ
علجل اللائل
 -2غلق ا١تنشور العلوم علجل
انشكم6-11
اللفلجل ليكوف اللائل كسط
ا١تنشورين.
 -3يقوـ وضع الع سة علجل العُت كيوجه اٞتهاز للضوء فيظهر الت ريج كيتم أخذ القراءة .
 3-6-11قٗاظ األظ اهلٗذرٔجٍٜٗ

PH

إف األس ا٢تي ركجيٍت له دكرا هاما حي يعترب مقياس للحموضة النش ة الىت تؤثر على النكهة
كالقبوؿ للمنتج ككذلك يؤثر على العمليات اإلنتاجية كخاصة الىت ت خل فيها عو الكائنات اٟتية
كاإلنزٯتات .
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كما أف درجة اٟترارة ككق التعقيم الالزماف لتعقيم ا١تنتج ككذلك استعماؿ ا١تواد اٟتافظة ٟتف
ا١تنتج يعتم كا على قيمة األس ا٢تي ركجيٍت الفعلية َب منتجات الفاكهة .
كما أف األس ا٢تي ركجيٍت يلع دكرا هاما َب عمليات اللي رة على النوعية كًتكيق عصَت الفواكه
كا٠تضركات .
كحي أننا نتعامل مع تركيزات قليلة من األيونات كمن أجل ا١تقارنة ُت ٥تتلو درجات اٟتموضة
اقًتح سورنلن SORENSONسنة  1919أنه تتم االشارة أب تركيز أيونات ا٢تي ركجُت كا٢تي رككليل
َب احملاليل ا١تائية واس ة األس ا٢تي ركجيٌت كهو الوغارًب اللال لًتكيز أيونات ا٢تي ركجُت .
)PH=log 1/H+ =-log (H+

ك ا١تربل ٯتكن التعبَت عن تركيزات أيونات ا٢تي رككليل نفجم ال ريقة
)POH = log 1/OH- =-log (OH-

ك ذ ال ريقة ٯتكن التعبَت عن تركيز كال من أيونات ا٢تي ركجُت كأيونات ا٢تي رككليل أرقاـ
صحيحة ال من الكلور الصغَتة ج ا .
كعلى ذلك فانه َب احمللوؿ ا١تتعادؿ كعلى درجة حرارة 25ـ تكوف
H+ = OH- =10-7 molar
P =-log10-7=7log10 =7
POH = log 1/10-7 =- 7 log (10) = 7
H

ك٬ت مالحظة أنه كلما زاد تركيز أيونات ا٢تي ركجُت كلما قل األس ا٢تي ركجيٍت كالعكجم صحيح .
كالشكل ُ 7-55ت ت ريج األس ا٢تي ركجيٍت كاٞت ير الذكر أف ٣تموع األس ا٢تي ركجيٍت PH
كاألس ا٢تي رككليلى  POHعادة يلاكل وPH+ POH = 14ن
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اٌٛطن لٍٜٛ

4

3

اٌٛطن ؽّلٝ

اٌٛطن
ِزؼبدي

رذر٠ظ األص اٌ١ٙذرٚعٕٝ١
انشكم7-11
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كيكوف احمللوؿ متعادؿ عن ما تكوف قيمة األس ا٢تي ركجيٍت ملاكيا الع د  7كحامضجل يكوف أقل من
الع د  7كقلويا عن ما يكوف األس ا٢تي ركجيٍت أكرب من الع د . 7
كاٞت ير الذكر أنه ٬ت التفريق ُت تركيز األيونات َب احملاليل كنشاجها َب نفجم احمللوؿ حي أف
تق ير درجة تركيز أيونات ا٢تي ركجُت يعٌت كل األيونات ا١توجودة َب احمللوؿ سواء النش ة الفعالة أك
الغَت نش ة الغَت فعالة ينما قيمة األس ا٢تي ركجيٍت  PHألل ٤تلوؿ ٯتربل مق ار أيونات ا٢تي ركجُت
أك ا٢تي رككليل الفعالة أك النش ة فقط كهى االيونات ذات التأثَت الفعاؿ كا١تلموس َب األنظمة
اٟتيوية كالتفاعالت الكيميائية اليت تصادفنا َب ٣تاؿ األغذية كالىت من أجلها يتم تق ير األس
ا٢تي ركجيٌت كذلك استخ اـ أجهزة تق ير األس ا٢تي ركجيٍت PH
كلق اص لح َب حف األغذية اٟترارة على تقليم األغذية أب أغذية حامضية كاليت ٢تا أس
هي ركجيٍت يلاكل  4.5أك أقل كأغذية غَت حامضية كاليت ٢تا أس هي ركجيٍت أعلى من .4.5
كاٞت كؿ  2-55يعرض قيم األس ا٢تي ركجيٍت لبعو الفواكه كا٠تضركات .

475

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

الجدول 2-11
الكرز

الكانتلوب

التوت
األزرؽ

التوت
األسود

مشمت

تفاح

نوع الفاكهة

3.0-4.0

3.2-4.0

6.2-6.5

3.2-3.4

3.0-4.2

3.3-4.4

3.1-3.9

األس
ا٢تي ركجيٍت

ال ماجم

الفراكلة

ا٠توخ

الربتقاؿ

اٟتامو

الليموف

اٞتري
فركت

نوع الفاكهة

4.0-4.4

3.0-3.9

3.3-4.2

3.3-4.0

2.3-2.4

2.2-2.6

2.9-3.4

األس
ا٢تي ركجيٍت

العن

أوال طريقة تقدير األس الهيدروجيني بواسطة جهاز قياس األس الهيدروجيني .
كتبٌت نظرية عمل هذ األجهزة َب قياس جه األكل ة كاالختزاؿ أليونات ا٢تي ركجُت َب احمللوؿ
قياسا أب ٤تاليل قياسية ذات نشاط معركؼ أليونات ا٢تي ركجُت .

معايرة الجهاز -:
 -5انزع الكًتكد اٞتهاز من ٤تلوؿ التخزين  KCLكجففه ٔتن يل ناعم .
 -2ضع اإللكًتكد َب ٤تلوؿ متعادؿ قياسجل كاضبط قراءة اٞتهاز عن .7
 -3انزع اإللكًتكد من احمللوؿ ا١تتعادؿ كاغلله ا١تاء ا١تق ر كجففه ٍب ضعه َب ٤تلوؿ له أس
هي ركجيٍت قياسى  4كاضبط قراءة اٞتهاز كهكذا يصبح اٞتهاز جاهز للقياس .

مالحظة -:

٬ت أف يكوف احملاليل ا١تلتخ مة َب معايرة اٞتهاز كاليت ي لق عليها احملاليل ا١تنظمة
 SOLUTIONح يربة التحضَت .
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ثانيا قياس األس الهيدروجيني : PH
٨تضر عينات التحليل تبعا لنوعية كل منتج فمربال -:
كالشكل  8-55يبُت خ وات قياس األس ا٢تي ركجيٍت لعينة معجوف ال ماجم
 -5ضع االلكًتكد َب العينة ك قل العينة احًتاس لتحقيق التجانجم و الشكل األٯتن ن .
 -2اقرأ قيمة األس ا٢تي ركجيٍت مباشرة من اٞتهاز عن ثباتا و الشكل األيلر ن .

انشكم8-11

 4-6-11تكذٖز احلىٕفٛ

DETERMINATION OF ACIDITY

يعترب تق ير اٟتموضة الكلية كاألٛتاض العضوية من األعماؿ ا١تهمة َب ٥تتربات التحاليل َب مصانع
األغذية حي تؤثر األٛتاض العضوية صورة مباشرة على نكهة الغذاء اإلضافة أب ال كر ا٢تاـ الذم
تلعبه َب حف التوازف ُت القواع كاألٛتاض َب اٞتلم .
كلق كج اف ال عم اٟتامضى يتأثر ٔتق ار اٟتموضة الكلية ال من األس ا٢تي ركجيٍت كخاصة ُب
عصَت العن كق كج أيضا أف أم قيمة للحامو غَت ا١تنأين عن أل قيمة لألس ا٢تي ركجيٍت هو
الذم ٭ت د ال عم كخاصة النلبة ألٛتاض اللًتيك الالكتيك كا١تاليك كال رجيك ًتكيزاتا
االعتيادية ا١توجودة جبيعيا .
كتوج األٛتاض العضوية جبيعيا َب النبات كمنها اللًتيك كا١تاليك كال رجريك كاللللليك
كاألككلاليك كالفيوماريك كاألٛتاض األركماتية كالبنزكيك.
كتوج عو األٛتاض العضوية الىت تنتجها عمليات التخمر مربل الفورميك كا٠تليك كالربك يونيك
كاالكتيك كالفيوماريك .
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أما الًتكي الكيميائجل ٢تذ األٛتاض ا٢تامة َب كما يلجل -:
CH2-COOH
COOH

H-C-OH

COOH

COOH

حمض األكسانيك
COOH
H-C-OH
CH3

حمض انمهيك
COOH
H-C-OH

CH2-COOH
HO-C-COOH
CH2-COOH
حمض انسخريك

CH2-COOH
CH2-COOH

HO-C-H
COOH

حمض انالكخيك

حمض انغرعريك

حمض انسهسهبيك

CH3COOH
حمض األسخيك
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خطوات قياس الحموضة
اف نق ة التعادؿ و اللوف األٛتر الوردم ن كالىت يفًتض فيها أف هي ككلي الصوديوـ يعادؿ ٛتو
اللًتيك ا١توجود َب العينة .

األجهزة واألدوات المستخدمة -:
-5
-2
-3
-4

سحاحة أتوماتيك .
ميزاف .
ماصة  10مل لًت .
دكرؽ ٥تركججل  250مل لًت .

الجواىر الكشافة -:

٤ -5تلوؿ هي ككلي الصوديوـ 0.1ع و  4جم هي رككلي صوديوـ  /لًت ن
 -2دليل الفينولفربالُت  1%و 1جم فينولفربالُت َب  100مل كحوؿ  95%ن .

طريقة اإلجراء -:
كالشكل  9-55يبُت خ وات قياس اٟتموضة كهى مرتبة من اليمُت لليلار كمن أعلى ألسفل كهى
كما يلى .
 -5يوضع ال كرؽ ا١تخركججل ا١تلتخ ـ فارغا على ا١تيزاف لوزف الفارغة  tareو الشكل األٯتن
العلوم ن .
 -2يؤخذ ا١تاصة  10مل لًت من العينة ٍب توضع َب ال كرؽ ا١تخركجى ٍب يوضع فوؽ ا١تيزاف و
الشكل الربات العلوم ن .
 -3يضاؼ كمية من ا١تاء ا١تق ر َب ال كرؽ لذك اف العينة كتلهيل عملية ا١تعايرة و الشكل
الربال ن .
 -4يضاؼ  3-5نقاط من دليل الفينولفربالُت  PHPHو الشكل األٯتن اللفلى ن .
تتم ا١تعايرة واس ة هي رككلي الصوديوـ  0.1 ، NAOHع ا١توجود اللحاحة حىت يتغَت اللوف أب
اللوف األٛتر الوردم و الشكل  9-55اللفلىن .
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انشكم9- 11

الحساب -:
اٟتموضة الكلية = %و حجم القلوم ا١تلتخ ـ × عيارته × الوزف ا١تللى ا١تكاف للحامو ن ×
 100%كزف العينة .
إذا كاف هناؾ ٗتفيو للعينة فيلتعمل القانوف التإب .
اٟتموضة الكلية و %ن = و حجم القلوم ا١تلتخ ـ × عيارته × الوزف ا١تللى ا١تكاف للحامو ×
اٟتجم الكلى ن ×  100%و كزف العينة × اٟتجم ا١تلموح ن .
مالحظة -:

الوزف ا١تللى ا١تكاف للحامو يلاكل  0.064.من حامو اللًتيك  0.090 ،من حامو الالكتيك
 0.075 ،من حامو ال رجريك
 5-6-11تكذٖز المشٔجٛ
تعترب اللزكجة أك القواـ من ا٠تواص الظاهرية ا٢تامة َب كربَت من ا١تنتجات الغذائية مربل عصَت الفاكهة
كا١ترىب كاٞتيلى اٞتيالتُت كالزيوت كالشراب كالعجائن كالصلصة كغَتها من ا١تواد الغذائية .
كتعترب اٞتودة عامل هاـ لكربَت من ا١تنتجات كاف قياس اللزكجة ال يتخذ كعامل للجودة فحل ل
كوسيلة لإلشراؼ على مراقبة اإلنتاج كجودته ُب مراحل إنتاجه ا١تختلفة كانه ٯتكن ذلك تنظيم أب
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أف العالقة ُت اللزكجة كانتشار اٟترارة

ح ما كمية اٟترارة ا١تلتخ مة واس ة قياس اللزكجة حي
أصبح معركفة .
كقبل استعراض خ وات قياس اللزكجة سنب أ ُب استعراض تعريو اللزكجة كالعوامل اليت تؤثر على
الزكجة كأنواع اللوائل النلبة أب لزكجتها .

أوال تعريف اللزوجة -:
كهى مقاكمة اللائل لنفجم حركات جزيئاته أك هجل عبارة عن ا١تقاكمة عن ما يتعرض اللائل أب قوة
قاجعة كهذ ا١تقاكمة هجل نتيجة ٖترؾ اٞتزيئات داخل اللائل لب اٟتركة الربكانية BROWNIAN
 MOTIONكقوة اتصاؿ اٞتزيئات بعضها كٚتيع ا١تواد النقية كيميائيا كجبيعيا NEWTONIAN
 FLUIDSتكوف لزكجتها الظاهرية ثا تة عن ثبات الضغط كدرجة اٟترارة كٖت هذ الظركؼ
يلتب ؿ اسم اللزكجة الظاهرية اللزكجة ا١ت لقة  ،ك١تا كان معظم ا١تنتجات الغذائية ليل نقية
كيميائيا كجبيعيا فالشائع أف توصو اللزكجة الظاهرية  CONSISTENCYكمن أمربلة ا١تواد النقية
ا١تاء كمعظم الزيوت كاللكر ك٤تاليل اٞتيالتُت ا١تخففة كمن أمربلة ا١تواد غَت النقية عصَت ال ماجم
كالصلصة اٟتريفة .
ثانيا العوامل التي تؤثر على اللزوجة

هناؾ ع ة عوامل تؤثر على اللزكجة منها ع د كحجم اٞتزيئات كاألس ا٢تي ركجيٍت  PHككذا درجة
اٟترارة كأثر كجود ا١تواد ا١تتأينة و اإللكًتكليتات ن .
كق كج أف التغَت ُب األس ا٢تي ركجيٍت يؤدل أب ا٩تفاض ُب اللزكجة كيفلر ذلك أف جزيئات
العصَت الغركية ٤تملة شحنات كهر ائية ُب حالة االتزاف .
 كح ة قياس اللزكجة -:هجل البواز نلبة للعآب الفرنلجل وازييل  POISELLEكالبواز هو القوة القاجعة أك احملركة لواح
دياف  DYNEلكل سنتيمًت مكع َب الربانية كال ياف هو القوة احملركة لواح جراـ لكل سنتيمًت مر ع
ُب الربانية .
كالبواز يعترب كح ة م لقة لتق ير اللزكجة كإف اللنتيبواز عبارة عن عشر واز .
ثالثا أنواع السوائل بالنسبة الي لزوجتها
ٗتتلو اللوائل من حي جبيعة انليا ا ك١تا كان اللزكجة هجل عبارة عن مق ار ا١تقاكمة ٢تذا
االنلياب فانه من ا١تهم ج ا معرفة أنواع االنلياب ا١تختلفة لللوائل كهى -:
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 -5سوائل نيوتينية  NEWTONIAN FLUIDSنلبة لعآب ال بيعة ا١تشهور
 NEWTONكتعرؼ كذلك اللوائل اٟتقيقة كتتميز أهنا نقية كيماكيا كمتجانلة جبيعيا كمن أمربلة
هذا النوع من اللوائل ا١تاء كمعظم الزيوت كاحملاليل اللكرية كاحملاليل ا١تخففة من اٞتيالتُت .
 -2سوائل غَت نيوتينية  NON NEWTONIAN FLUIDSكهو عبارة عن سوائل غَت نقية
كيميائيا كغَت متجانلة جبيعيا كمن أمربلتها ٚتيع اللوائل كالعصائر الغذائية مربل عصائر ا٠تضر
كالفاكهة كمنتجات ال ماجم كا١تواد الغذائية األخرل اليت تقع َب ن اؽ هذا القواـ .
تق ير اللزكجة كاألجهزة ا١تلتخ مة ٢تذا الغرض _:
تقاس اللزكجة رؽ متع دة أكربرها شيوعا مايلى -:
جريقة االنلياب خالؿ األنبو ة الشعرية كهذ ال ريقة مازال هجل األكربر شيوعا
5ن
كق أدخل عليها الع ي من التع يالت كهذ ال ريقة هجل األساس العلمجل لبناء جهاز الفلكوزٯتًت
استوال  OSTWALD VISCOSIMTERا١تلتخ ـ َب تق ير لزكجة كربَت من ا١تواد .
جريقة دكراف اللاؽ أك األس وانةَب ا١تادة ا١تختربة كمن األجهزة ا١تلتخ مة َب
2ن
هذ ال ريقة جهاز رككفيل BROOKFIELD VISCOSIMETER
الذم يقيجم مق ار الربقل الذم يعانيه ٤تور ي كر داخل ا١تادة ا١تختربة لرعة ثا تة كت رج هذ
األجهزة لتقرأ اللزكجة مباشرة اللنتيبواز كيلتخ ـ ُب قياس لزكجة كربَت من ا١تنتجات الغذائية
كاحملاليل اللكرية كالصلصة اٟتريفة كمنتجات ال ماجم كغَتها .
-3جريقة انتشار أك انلياب ا١تادة كَب هذ ال ريقة تقاس ا١تلاحة اليت تنتشر فيها ا١تادة على س ح
ٖت تأثَت كزف ا١تادة خالؿ م ة معينة كهذا هو األساس ُب استخ اـ جهاز وستويك
ISAAC

BOSTWICK CONSISTOMETER

كالشكل  51-55يعرض صورة جهاز وستويك من إنتاج شركة
 SCIENTIFIC DISTRIBUTORSكيتكوف اٞتهاز من ٣ترل
مائجل مصنوع من الصل الذم ال يص أ يب ك كأنه متوازم
ملت يالت كينقلم أب حجرتُت األكٔب أ عادها  5X5X3.8سم
كتنفصل عن اٟتجرة الربانية واس ة وا ة يتحكم َب قفلها كفتحها
سوستة إما الغرفة الربانية كاليت توج على استقامة األكٔب هجل عبارة
عن ٣ترل مائل عرضه 5سم كجوله 24سم كارتفاعه 2.5سم أرضية
تلك الغرفة م رجة عرضيا رجات تب أ عن البوا ة كتنتهى َب هناية
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اجملرل ا١تائل كهذا الت ريج 0.5سم كيزف هذا اٞتهاز حوإب  800جراـ .

خطوات قياس اللزوجة
الشكل  55-55يبُت خ وات قياس اللزكجة مرت من اليمُت لليلار كهى كما يلجل .
 -5يضغط على البوا ة ْتي ٭ت ث فصل تاـ ُت اٟتجرتُت
ٍ -2ب ٘تل اٟتجرة الصغرل و األكٔب ن ا١تادة الغذائية و مركزات ال ماجم أك الصلصة اٟتريفة أك
غَتها ن كيضبط ارتفاع ا١تادة الغذائية.
ٍ -3ب يضغط مرة أخرل على البوا ة فتفتح كتب أ ا١تادة ُب اللرياف كٖت تأثَت قوة اٞتاذ ية األرضية
من اٟتجرة األكٕب أب اٟتجرة الربانية كيتوقو سرياف ا١تادة على خواص القواـ ٢تا ،
٨ -4تل ا١تلافة اللنتيمًت اليت ق عتها ا١تادة خالؿ  30ثانية من اية فتح البوا ة .كَب عو
األحياف فاف اٟت الذم يقرأ عن ا١تلافة يكوف على شكل منحٌت كهنا ال من أخذ القراءة عن

انشكم 11-11

مق مة ا١تنحٌت كَب عو األحياف األخرل ٭ت ث انفصاؿ ٞتزء من اللائل عن جزيئات ا١تادة نفلها
و مربال انفصاؿ ٞتزء من اللائل عن جزيئات ا١تادة نفلها و مربال انفصاؿ سائل رائق وا١تاءنمن مركز
ال ماجم ن ُب هذ اٟتالة ٬ت ٕتاهل اٞتزء اللائل كتؤخذ قراءة هناية جزيئات ا١تادة .
المُٕ Determination of color:

6-6-11تكذٖز
لق زاد االهتماـ راسة اللوف ُب ا١تواد الغذائية ١تاله من عالقة كثيقة ُب كربَت من األحياف ْتالة ا١تادة
الغذائية من حي م م جودتا أك قبو٢تا
لالستهالؾ ،كفيما يلجل أغراض قياس اللوف :
 -5مراقبة عمليات التصنيع control of
processing :
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 -2أدا للتحليل كا١تراقبة علجل اٞتودة كالنقاكة .
 -3اللوف ُب جبيعته كمظهر له تأثَت ُب اإلقباؿ علجل الشراء .
 -4األْتاث من أجل ٖتلُت ا١تنتجات الغذائية .
كالشكل  52-55يبُت اٞتهاز ا١تلتخ ـ ُب قياس اللوف :
كيعتم فكرة عمله علجل التحليل ال يفجل كيلتخ ـ خلية كهرك ضوئية حلاسة
 CELLال من عُت الشخل القائم اختبار العينة .

PHOTO ELECTR

طريقة االستخدام -:

أوال المعايرة :

كهى مبينة الشكل  53-55فتتم ا١تعايرة هنا استخ اـ الجات ألواف قياسية علجل حل لوف كل
منتج .
خطوات عملية المعايرة

 -5يتم الضغط علجل كلمه  MENUفتظهر قائمة أفقية ٩تتار منها  CALأم معايرة .
 -2تظهر رسالة ت ل كضع البالجة اللوداء علجل فتحة اٞتهاز كيتم الضغط علجل كلمة SAMPLE
فيع جل اٞتهاز قراءة البالجة اللوداء .
 -3تظهر رسالة أخرم وضع البالجة الربانية كاليت ٮتتلو لوهنا علجل حل نوع ا١تنتج فمربال ُب
اٞتوافة تكوف البالجة البيضاء كال ماجم اٟتمراء ٍب يتم الضغط علجل  SAMPLEفيع جل قراءة
البالجة الربانية .
 -4يتم الضغط علجل ٠ EXITتركج من هذ القائمة .
 -5يتم قياس البالجة الربانية الضغط علجل  SAMPLEكمقارنة القراءات النإتة القراءات ا١توجودة
علجل البالجة للتأك من كفاءة
عملية ا١تعايرة .
ع ذلك يكوف اٞتهاز جاهز
لقياس لوف العينة .
ثانيا جريقة القياس :
يتم قياس اللوف علجل ركجم 12.5
ألم منتج
سنأخذ معجوف ال ماجم كمرباؿ
انشكم 13-11
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 -5يتم ٗتفيو تركيز العينة سواء من و 28,30,36ن إٕب  12.5كذلك التخفيو ا١تاء ا١تق ر .
 -2توضع العينة ُب الكوب ا٠تاص اٞتهاز كيوضع ُب مكانه علجل اٞتهاز
 -3تغ ية الكوب الغ اء .
 -4يتم الضغط علجل كلمة  SAMPLEفتظهر القراءات اليت تبُت لوف ا١تنتج كذلك حل
ا١تواصفات العا١تية .
 7-6-11تكذٖز البك الضٕدأ ٞالغٕاٟب
ترجع أ٫تية هذا االختبار إٔب
الكشو عن الظركؼ اليت اتبع أثناء
التصنيع فق تكوف هناؾ مواد ٤تركقة
نتيجة عملية الًتكيز كالتعبئة كالبلًتة
فكلما زادت نلبتها قل اٞتودة
كالشكل  54-55يبُت خ وات تق ير
البقع اللوداء أك الشوائ .
الطريقة -:
 -5يوزف جراـ من العينة كيوضع
َب جبق ًتم .
انشكم 14-11
 -2يوضع جبق ًتل آخر فوؽ
األكؿ كيضغط الي على ال بق العلوم .
 -3النظر رأسيا يتمكن ع البقع اللوداء كالشوائ َب العينة .
 8-6-11تكذٖز ِٗفا الفطز
تلتخ ـ جريقة تق ير هيفا الف ر
كتعرؼ اسم THE HOWARD
َ MOLD COUNTب منتجات
ا٠تضر كالفاكهة كما الشكل -55
 55كق ا تكرت أصال لتق ير هيفا
الف ر ُب ال ماجم كمنتجاتا كق
انشكم 15-11
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ا تكر هذ ال ريقة  B.J.HOWARDسنة 1911كال تزاؿ هذ ال ريقة هجل ال ريقة ا١تعموؿ ا ُب
تق ير الف ر ُب ال ماجم كمنتجاتا كَب كربَت من ا٠تضر كالفاكهة األخرل .
ك٭ت ث التلوث الف ر َب ا١تادة ا٠تاـ كما ٭ت ث التلوث من األجهزة كا١تع ات الغَت نظيفة كعموما
فاف ا١تادة الغذائية ع تصنيعها ال ٯتكن رؤية الف ر ا العُت اجملردة كعلى ذلك استخ م جريقة
هيوارد لتهي للصناع جريقة ٯتكن ا فحل ا٠تامات كا١تنتجات لكجل يضمن ا ٘تاـ العمل على
الوجه األكمل كمعرفة مناجق التلوث سواء من ا١تادة ا٠تاـ أك أثناء خ وات التصنيع ا١تختلفة كما
٘تكن اٞتهات الرٝتية ا١تلئولة عن القوانُت الغذائية من منع التص ير للخارج أل أغذية مصنعة من
مواد خاـ ملوثة الف ر كهيفاته .

تمييز ىيفا الفطر

هيفا الف ر اليت توج َب ا١تواد الغذائية ا١تصنعة كخاصة ا١تهركسة من الصع ج ا تعريو نوعها كال
يهم القائم الفحل معرفة نوع الف ر فيما ع ا ف ر  Oospora sp.,O.lactis,O.odiumالذم ينمو
على األجهزة كا١تاكينات القذرة حي يتخذ هذا الف ر ك ليل ع ـ نظافة ا١تصنع نفله – كا١تهم عن
الفحل هو التمييز ُت هيفا الف ر كاألنلجة النباتية اليت كربَتا ما يصع التفريق ينها ك ُت ا٢تيفا .
 كق كصو  smithا٠تواص اليت ٘تيز هيو الف ر َب الصفات التالية -: -5ج ر متوازية كاللمك متلاكم ككال جرُب ا٢تيفا كمبتور . blunt
 -2ج ر متوازية كمتلاكية اللمك كتتميز تفريغ خاص . branching
 -3ج ر متوازية كمتلاكية اللمك كتتميز تحب خاص granultion
 -4ج ر متوازية كمتلاكية اللمك كتتميز أف أح ال رفُت مبتور كاآلخر ملت ير blund-
. roundded
 -5ج ر متوازية كمتلاكية اللمك كتتميز وجود تقليم كاضح . separation
 -6ج ر متوازية ك كلكن يلت ؽ جرفها قرب النهاية لمك متلاكم ك٘تيز كذلك تحب
خاص  granultionأك كجود فواصل أك تقاسيم . separation
ك١تا كان منتجات ال ماجم أكربر ا١تنتجات تلوثا يفا الف ر كاف أنلجتها كربَتا ما يع التفريق
ينها ك ُت هيفا الف ر فق ذكر  HYNESخواص الف ر ا١تميزة النلبة ٠تواص أنلجة ال ماجم
كهى -:
 -5التقليم SEGMENTATION OR SEPARATION
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عو هيفا الف ر تكوف مقلمة  SEGMENTEDكلكن أنلجة ال ماجم ال قيقة
غَت مقلمة .
 -2التحب  GRANULATIONهيفا الف ر تكوف ٤تببة ينما أنلجة ال ماجم غَت ٤تببة
كصافية  CLEARكليفية .
 -3توازل جوان ج راف ا٠تاليا  -:تكوف ج ر خاليا الف ر دائما متوازية ينما
 FILAMENTSال ماجم تب ك ُب ان ماج  CONSTRICTEDأك متلعة . EXPANDED
 -4هيفا الف ر تب ك أس وانية أك أنبو ية الشكل CYLINDERICAL OR TUBELAR
ينما  FILAMENTSال ماجم يب ك كالشريط .
 -5خواص التفريغ  -:٭ت ث التفريغ من زكايا حادة ُت هيفا الف ر ينما هذا التفريغ غَت
٤ت د َب األنلجة النباتية األخرل .
 -6مظهر هناية النليج  -:يكوف استمرار هناية هيفا الف ر كا١تبتور و عو األجراؼ تكوف
ملت يرة أحيانا ن كليل م بة أك مش وفة كما تب ك  FILAMENTSال ماجم .
 أ٫تية فحل التلوث يو الف ر -:دل ال راسات على أف هناؾ عالقة ُت اإلصا ة الف رياتُب ا١تادة ا٠تاـ كالتلوث يفا الف ر ُب الناتج ا١تصنع – كلذا أشار هيوارد أب أف الع د الضئيل ٢تيفا
الف ر ليجم ضركريا أف ي ؿ على أف ا١تادة ا٠تاـ جي ة كسليمة و ق تكوف هناؾ إصا ات البكًتيا ن
كلكن الع د الكبَت من هيفا الف ر ي ؿ دائما على استخ اـ مادة خاـ رديئة كعلى ذلك ٯتكن اٗتاذ
ع د هيفا الف ر ك ليل لإلشراؼ على انتخاب كفرز الربمار كالعمليات األكلية اليت ٕترل عليها من
غليل كتنظيو الربمار .
 ع هيفا الف ر ريقة هيوارد -:FILAMENT

تحضير العينة  -:أكربر استعماؿ ٢تذ ال ريقة هو تق ير هيفا الف ر َب منتجات ال ماجم ا١تختلفة

كعن التق ير ُب العصَت أك الصلصة اٟتريفة ٬ترل التق ير عليها كف تغَت كَب حالة عجينة ك وريه
ال ماجم يضاؼ إليها ماء حىت تصل أب مواد صلبة كلية  8.5-9.45ركجم مع مراعاة أف تكوف العينة
ا١تأخوذة متجانلة ك٦تربلة للناتج ا١تراد اختبار .
 توضع نق ة صغَتة من العينة اجملهزة على شر٭تة هيوارد و الشكل األٯتن ٍ 55-51ب تفردهذ النق ة إ رة معينة ٍب يوضع عليها الغ اء الزجاججل كيالح أف الغ اء الزجاججل مقلم أب 25
حقل ك٬ت العناية التامة عن كضع الغ اء الزجاججل ْتي ال ي خل ٖتته فقاقيع هواء كما أف العينة
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تكوف موزعة التلاكم على الشر٭تة حىت ال تتجمع ا١تواد الصلبة َب نق ة معينة من الشر٭تة كعن
الفحل ك٬ت أف تكوف هناؾ إضاءة كافية حىت ٯتكن ٘تييز هيفا الف ر .
-

عد ىيفا الفطر بالعينة -:

توضع الشر٭تة ٖت ا١تيكركسكوب كٗتترب استخ اـ قوة تكبَت  OBJECTIVE x10وشيئية ن
ْتي تبلغ ملاحة حقل ا١تيكركسكوب 1.5مليمًت مر ع كتشَت ال ريقة الرٝتية أب أنه ٬ت فحل
25حقل ميكركسكويب كيالح فحل حقل كترؾ حقل آخر كذلك عن ٖتريك الشر٭تة عرضيا
كفحل صو كترؾ آخر عن ٖتريكها عموديا
٬ت فحل كل حقل قة ك٬ت أال ٭تل اٟتقل أنه موج مآب يكن جوؿ هيفا الف ر ه تزي
عن  1/6من ق ر اٟتقل كيكفى رؤية هيفا كاح ة اٟتقل .
حلاب النتيجة -:
ع د اٟتقوؿ اال٬تا ية ×  /100ع د اٟتقوؿ اليت أجرل فحصها = النلبة ا١تئوية للحقوؿ اال٬تا ية .
ٕترل االختبارات ا١تيكرك يوٞتية ؼ اٟتكم على جودة ا١تواد الغذائية من الناحية ا١تيكرك يوٞتية ١تا
٢تا من خ ورة على صحة اإلنلاف ككذلك خ ورتا على ا١تادة الغذائية نفلها حي أف اإلصا ة
تقلل فًتة الصالحية للمنتج كتؤدل لتحلله كالتحليل ا١تيكرك يولوجى يبُت ما إذا كان هناؾ
ميكرك ات ٦ترضة أـ ال .
كا١تيكرك ات ٣تموعة كاسعة من اٟتياء حي يتكوف علم الكائنات اٟتية كال قيقة من ٜتجم ٣تاميع
من الكائنات كهى البكًتيا كالف ريات كا٠تمائر كالربتوزكا كالفَتكسات  ،كسوؼ نتكلم عن عو
هذ األنواع لتعريفها -:
 1-7-11البكرتٖا

BACTERIA

فتنتشر البكًتيا انتشارا كاسعا ُب الكوف إذ هجل تكاد توج ُب كل مكاف فهجل توج ُب ا٢تواء اٞتول
ساْتة على ما ٭تويه من دقائق الغبار إلرتفاعات تصل أب مئات األمتار كتوج َب األرض لعمق
ع ة أمتار كما توج َب اللوائل كا١تاء العذب ُب األهنار كالًتع كا١تصارؼ كالربؾ كا١تلتنقعات كَب
ا١تاء ا١تاّب كالبحار كالبحَتات كاللوائل اليت ٖتتول على ا١تواد العضوية كاللنب .
كهى تعيت ُب ٥تتلو األجواء سواء كان اردة َب ا١تناجق الق بية أك ساخنة َب الينا يع اٟتارة كما
أهنا تعيت على ٥تتلو الكائنات نباتية أك حيوانية حية أك ميتة .
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ك٨تن نتناك٢تا َب جعامنا كشرا نا كنلتنشقها مع ا٢تواء الذم نتنفله كهى توج على جل نا كَب فمنا
كَب أجزاء ٥تتلفة من القناة ا٢تضمية كإذا كاف الكربَت من أنواعها ال يلب لنا أضرار فاف أنواعا أخرل
منها تصيبنا أمراض خ َتة .
كالبكًتيا تنمو كتتكاثر كٖتلل مكونات الغذاء من ركتُت كدهوف كسكريات أب مركبات ضارة كغَت
مقبولة للملتهلك ألهنا تنتشر ُب األغذية صورة كبَتة عن أم ميكرك ات أخرل أك عن ٪توها َب
الغذاء ق تتكوف مركبات مفي ة تع ى نكهة جي ة للمادة الغذائية أك ق يتلوث الغذاء بكًتيا
مرضية تلب مرض اإلنلاف ا١تتناكؿ ٢تذا الغذاء .
تأخذ البكًتيا ثالثة أشكاؿ ٥تتلفة كهى الشكل العصوم
 COCCIكالشكل اٟتلزكت SPIRILLA
كالشكل  56-55يعرض ع ة ٪تاذج ٠تاليا البكًتيا كالف ريات اليت ق تظهر ٖت ا١تيكركسكوب
علما أف الًتتي من اليمُت أب اليلار كمن أعلى ألسفل كٕت ر اإلشارة أب أنه ليجم من األكي
يهور هذ األنواع إذا ٘ت عملية البلًتة نجاح .
BACILLUS

محتويات الشكل : 16-11
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Asperg1
aspergillusflavus
aspergillusflavusdirekte
Bacillus1
Clostb1
saccharomycescerviceaesaccharomycescerviceae
Rhizo1Rhizo1
Proteus1
penicilliumcitrinum
Listeria1
Lactob2
Strep1

16-11انشكم
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وفيما يلي بيان بمجاميع البكتريا الهامة في األغذية -:
 -5كًتيا حامو الالكتيك
تضم كل األنواع اليت ٢تا مق رة على ٗتمَت اللكر كتكوين كمية كلو قليلة من حامو الالكتيك
كتضم هذ اجملموعة أساسا أفراد العائلتُت .
 LACTOBACILLACE , STREPTOCOCCAEحي ي لق عليها كًتيا حامو الالكتيك
اٟتقيقة كهى تتواج َب اٟتلي كمنتجاته كاللحوـ كا٠تضر كالفواكه كالعصائر كاٟتبوب كَب فم كأمعاء
اإلنلاف .
 -2كًتيا حامو ا٠تليك ACETIC ACID BACTERIA
تنتج ٛتو ا٠تليك كناتج أساسجل كتقوـ أكل ة كحوؿ اإليربانوؿ كٖتوله أب خل كأهم جنجم يقوـ
ذ األكل ة هو ACETOBACTER
 -3كًتيا ٛتو البيوتريك BUTERIC ACID BACTERIA
أغلبها الهوائى متجرٍب من جنجم CLOSTRIDIUM
 -4كًتيا ٛتو الربك يونيك  PROPIONIC ACID BACTERIAأغلبها من جنجم
LACTIC ACID BACTERIA

PROPIONIBACTERIUM

كتقوـ هذ البكًتيا تحويل حامو الالكتيك ا١تتكوف نتيجة ٗتمر سكر الالكتوز أب ٛتو
الربك يونيك كحامو ا٠تليك .
 -5البكًتيا احملللة للربكتُت PROTOLYTIC BACTERIA
كهى تشمل ٣تموعة كبَتة ج ا من البكًتيا اليت تفرز إنزمي الربكتبيز  PROTEASEخارج خالياها
كلذا ٖتلل الربكتينات كعموما فاف أنواع كربَتة من أجناس PSEVDOMONAS – BACILLUS-
 CLOSTRIDIUMحي ٢تا الق رة على ٖتليل الربكتينات .
-6البكًتيا احملللة لل هوف  LIPOLYTIC BACTRIAتشمل ٣تموعة كبَتة من البكًتيا الىت تفرز
إنزمي الليبيز  LIPASEالذم ٭تلل ال هن ٖتليال مائيا أب أٛتاض دهنية كجليلركؿ كمن األجناس
احملللة لل هوف .
SERRATIA – MICROCCCUS- PSEVDOMONAS-ACHROMOBCTER

-7البكًتيا احملللة لللكريات
اللكريات الربنائية أك ا١تعق ة أب سكريات لي ة كمن األنواع احملللة COSTRIDIUM E-COLI
SACCHARROLYTIC BACTERIA
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-8البكًتيا احملللة للبكتُت  PECTOLYTIC BACTERIAمن ا١تيكرك ات ما يفرز إنزمي البكتينيز
 PECTINASEك ذلك يتحلل البكتُت كتفق األنلجة النباتية صال تها كيع ى نعومة األنلجة كهذ
ا١تيكرك ات من أجناس ERWINIA-BACILLUS-CLOSTRIDIUM
 -9البكًتيا ا١تعوية  INTESTINAL BCTERIAتشمل هذ اجملموعة على كًتيا القولوف
 COLIFORM BACTERIAكتشمل جنجم  ESCHERICHIAكجنجم ENTEROBACTER
كهذ البكًتيا تتواج ُب أمعاء اإلنلاف كاٟتيواف ككصوال لألغذية دليال للتلوث ٔتيا اجملارل كهى تنتج
أٛتاض كغازات كمواد ذات جعم كنكهة غَت مرغو ة .
 3-7-11الفطزٖات
الف ريات اليت تنمو على األغذية كذلك ٔتظهرها الق ٍت كتتلوف ُب عو األحواؿ أك تتغَت لوهنا أب
اللوف ال اكن كاللوف ينتج لتكشو اٞتراثيم ا١تلونة كيهورها على الل ح الذم ينمو عليه الف ر
كعادة فاف الغذاء الذم يوصو العفن يكوف غَت صاّب لألكل .
هناؾ عو الف ريات تلب تلو كربَت من األجعمة كاألغذية إال أف هناؾ أنواعا منها مفي ة ُب
تصنيع عو األجعمة ل كتكوف مكوف من مكونات هذ األغذية كمرباؿ ذلك عو أصناؼ اٞتبنة
اليت يقوـ الف ر فيها عملية التلوية مربل جنب الريكفورت كالكا٦تربت .
كالف ريات ق تلتخ ـ إلنتاج عو ا١تواد مربل إنزمي اإلميليز كإنتاج ٛتو اللًتيك كق تلتخ ـ
الف ريات نفلها ك عاـ مربل األصناؼ غَت اللامة من عت الغراب هذا كتنتج عو الف ريات
مضادات حيوية يلتفي منها اإلنلاف َب مكافحة كربَت من األمراض .
وصف الفطريات

الف ريات خالية من الكلوركفيل كهى من النباتات الربالوسية أل ليجم ٢تا جذكر كسيقاف كأكراؽ كنظرا
٠تلوها من الكلوركفيل فهجل غَت ذاتية التغذية فتعيت رمة أك جفلية ك عضها يعيت معيشة تعاكنية .
كالف ر يتكوف من كتلة من ا٠تيوط الرفيعة ا١تتفرعة كالىت تلمى ا٢تيفات مفردها هيفا كهذ الكتلة
َب ٣تموعها تلمى ا١تيلليوـ كا٢تيفا إما أف تكوف نامية اخل األغذية و م فونة أك مغركسة ن أك
ق تنمو هوائيا على س ح الغذاء كيوج ٣تموعتُت من ا٢تيفات ك٫تا كما يلجل -:
 -5هيفات تكوف مفصولة ْتجاب حاجز ٦تا ٬تعلها ع ي ة ا٠تاليا . SEPTATE
 -2هيفات تكوف غَت مفصولة ْتجاب حاجز  NON SEPTATEتظهر ا٢تيفا شكل
أس واىن ال يوج ا حواجز أل عبارة عن خلية كاح ة ع ي ة النويات .
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كا٢تيفا دائما رائقة ككاضحة ٖت ا١تيكركسكوب إال أف عو األنواع تكوف غَت رائقة كداكنة كهى
تب ك ع ٯتة اللوف كشفافة كتكوف ملونة َب حالة رؤية كربَت من ا٢تيفات ككتلة كاح ة .

أجناس الفطريات ذات األىمية فى صناعة األغذية
اٞتنجمMUCOR

-5
يتلو عو األغذية كيفي البعو اآلخر كيكوف ٪تو زغيب أ يو كربيو على األغذية ٍب يتبقع هذا
النمو األسود كأهم أنواعه هجل M.ROXII, M.RASEMOSUS
 -2اٞتنجم RHIZOPUS
يتميز هذا اٞتنجم أف جراثيمه تكوف داخل حافظة جرثومية كعن النضج يتحوؿ لوهنا أب األسود
كيلب عفن ا٠تبز األسود كما أنه ينمو على كربَت من األغذية كالفواكه كا٠تضر كخاصة البصل
كيكوف عليها ٪توا زغبيا أسود .
 -3اٞتنجم  ASPERGILLUSيلب فلاد كربَت من األغذية كما أف عو سالالته
تلتخ ـ َب الصناعة إلنتاج عو األٛتاض كاإلنزٯتات كأهم األنواع التا عة ٢تذا اٞتنجم هجل -:
ASP.FISARE , ASP.FLAVUS , ASPERERGILLUS MIGER

 -4اٞتنجم
هذا اٞتنجم منتشر كربرة ُب األغذية كأهم أنواعه هجل -:
 P.EXPANSUMكيلب فلاد الفاكهة كا٠تضر ك٪تو أخضر اللوف .
 P. DIGITATUMكيلب فلاد ال ماجم كالفواكه ال رية ٪تو زيتىاللوف .
PENICILLIUM

 4-7-11اخلىاٟز

YEASTS

ا٠تمائر عبارة عن ف ريات كحي ة ا٠تلية ال تكوف هيفات كتكوف يضاكية أك كركية الشكل ٖتتول
على نواة كا٠تمائر ق تكوف مفي ة كق تكوف ضارة َب األغذية فهى تلتخ ـ َب صناعة ا٠تبز كالبَتة
كا٠تل كإنتاج عو أنواع اٞتنب كالفيتامينات كال هوف كَب إنتاج الربكتُت من ٥تلفات الصناعات
الغذائية كمن منتجات النفط .
كق تكوف ا٠تمائر ضارة عن ما تنمو كتلب فلادا لعصائر كل الفاكهة كالعلل كا١تر ات كاٞتيلى
كا١تخلالت كا١تشرك ات الكحولية كاللحوـ كاأللباف كمنتجاتا .
كمن أهم أجناس ا٠تمائر مايلى -:
 -1الجنس

saccharoromyces
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يعترب من أهم ا٠تمائر النلبة للصناعات الغذائية خاصة النوع  S.CEREVISIAEالذم يلتخ ـ
َب صناعة ا٠تبز و ٜتَتة ا٠تباز ( كَب إنتاج إنزمي األنفرتيز  INVERTASEالذم يلتخ ـ َب صناعة
اٟتلول كهناؾ أنواع تا عة ٢تذا اٞتنجم تتمكن من العيت ُب الًتكيز العا١تجل لللكر ك ذلك تفل
األغذية اللكرية كالفواكه ا١تخففة كا١تر ات .

 -3الجنس
أفراد هذا اٞتنجم تتحمل الًتكيزات العالية من اللكر ك٢تذا تفل األغذية اللكرية كالعلل أك ال جم
كالعصائر ا١تركزة كالشر ات كا١توالس .
ZYGOSACCHAROMYCES

 -4الجنس

ENDOMYCES

استخ م هذ ا٠تمائر َب اٟترب العالية الربانية إلنتاج ال هوف كما تلتخ ـ أنواع منه إلنتاج
اإلنزٯتات احملللة للنشا  AMYLASESك عو أنواعه تنمو على الفاكهة كتعفنها .
الفلاد هو تغَت ي رأ على ا١تادة الغذائية ك٭تو٢تا أب مادة غذائية غَت مقبولة من قبل ا١تلتهلك فإذا
تغَتت خواص الغذاء ال بيعية أك الكيميائية عن جبيعته ا١تألوفة أب تغَتات غَت مقبولة ُب الشكل أك
ال عم أك اللوف أك الرائحة ٦تا ٬تعل الغذاء غَت مقبوؿ من الناحية النفلية أك الصحة كالفلاد يتح د
أذكاؽ الناس كعادات التغذية ا١تختلفة كاألمربلة على ذلك كربَتة مربل أكل ا١تصريُت اللمك ا١تملح و
الفليا ن كاللردين الذم يعًتيه تعفن جزئجل ك الرغم من ذلك يكوف مقبوال كيلتهلك ل ل اليا انيُت
كليجم األمر كذلك النلبة للمجموعة اليت اعتادت تناك٢تا ع ٗتمرها كما أف هناؾ تغَتات ٖت ث
َب الغذاء يعترب عن ها ذلك الغذاء فاس ا ُب حُت لو ح ث هذ التغَتات ُب نوع آخر ال يعترب
فاس ا مربال ح كث التخمر الالكتيكى َب ح كث نفجم التغَت َب اٟتلي ا٠تاـ يعترب األخَت فاس ا .
ٖتلل الربكتُت َب اللحوـ فعل األحياء ال قيقة يعترب فاس ا َب حُت ٖتلله َب عو أنواع األجباف يعترب
عملية ضركرية إلنضاج النب كإع اء نكهة ٦تيزة .
كيعزل فلاد األغذية شكل عاـ أب كاح أك أكربر من ا١تلببات التالية -:
٪ -5تو كنشاط ا١تيكرك ات ا١تلببة للفلاد و كًتيا ٜ ،تائر  ،أعفاف ن .
 -2نشاط اإلنزٯتات الذاتية ا١توجودة َب الغذاء كارتفاع أك ا٩تفاض درجة اٟترارة .
 -3ارتفاع أك ا٩تفاض الرجو ة ُب غرؼ أك ثالجات التخزين .
 -4ح كث التفاعالت الكيميائية كاال٨تالليات ال بيعية عن جريق التعرض للهواء كالضوء .
 -5مهاٚتة اٟتشرات كال يور كالقوارض كاٟتيوانات األخرل للغذاء .
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 1-8-11قابلية الغذاء للفساد
ٗتتلو األغذية فيما ينها النلبة لقا ليتها للفلاد كذلك تبعا لًتكيبها الكيميائجل كالفيزيائجل
كالفليوليجى كتقلم هذ األغذية النلبة ٢تذ الصفة أب ثالثة أقلاـ كهم -:
 -1مواد سريعة الفساد

كذلك الحتواء الغذاء على نلبة عالية من الرجو ة ك التإب على مواد صلبة قليلة مع توفر ا١تادة
الغذائية الالزمة لنشاط األحياء ال قيقة كمن أمربلة ذلك ا٠تضر كالفاكهة العصَت ية كال ماجم
كاألٝتاؾ كاللحوـ كاأللباف كم ة حف هذا النوع من األغذية قليلة ج ا من ضع ساعات أب ضع
أياـ قليلة .
 -2مواد بطيئة التلف

كهى ٖتتول على رجو ة اقل كٯتكن حفظها ١ت ة أجوؿ من اللا ق كق يكوف ٢تا قشور جل ية ٝتيكة
ٖتميها مربل التفاح كالب اججم كالربتقاؿ كٯتكن حفظها من ع ة أسا يع أب شهور قليلة يشًتط إف
تكوف سليمة خالية من التهشم كالتلوث ا١تيكركيب .

 -3مواد عديمة التلف

كهى مواد ٯتكن ٗتزينها ١ت ة جويلة من ع ة شهور أب ع ة سنوات إتباع كسائل التخزين ا١تناسبة أم
ع ـ التعرض للحشرات كعامل اٟتف هنا يرجع لقلة الرجو ة ا فيجعل الوسط جافا فليولوجيا
النلبة لألحياء ال قيقة كمرباؿ ذلك الغالؿ كاٟتبوب كالع س كاٟتلبة كالتمر اٞتاؼ .
 2-8-11وٗكزٔبٕٗلٕجٗا الفٕاكْ ٔاخلقز
من ا١تعتق أف حوإب  20%من الفاكهة كا٠تضركات احملصودة لغرض االستهالؾ ال ازج تفق واس ة
الفلاد ا١تيكرك يوٞتجل واس ة مرض كاح ا أك أكربر من  250نوع من أمراض التلويق كعوامل الفلاد
ا١تعركفة هجل البكًتيا  ،ا٠تمائر  ،الف ريات كالفَتكسات ك عو أنواع من الركتليا .
قبل أف تنضج ا٠تضر كالفاكهة ق تصاب أمراض كربَتة سببها الف ر كالبكًتيا أك ٭ت ث تلو عن
جنيها كٚتعها كنقلها نتيجة خ شها ٦تا يزي فرص تلوثها كق تتلوث ا١تيكرك ات ا١تمرضة إذا ماًب
ريها ٔتاء اجملارل أك تلمي ها اللماد اٟتيوات ك ذلك تكوف ا١تيكرك ات ُب الفواكه كا٠تضر متنوعة
كع ي ة كمنها ا١تيكرك ات ا١تمرضة اليت تصيبها كهى على النبات كالبكًتيا ا١تمرضة اليت مص رها
اللماد اٟتيوات ك٥تلفات اجملارل كاألحياء ال قيقة اليت مص رها الًت ة كميا الرم كا٢تواء كأهم
األجناس اليت تتواج على س ح ا٠تضر كالفاكهة هجل -:
Flavobacterium , streptococcus
Achromobacter –micrococcus- entrobacter-lactobacillus
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Pseudomonas-alealigenes-sarcira-Leuconostoc
Bacillus-serratia-chromobacterium-staphylococcus

كما توج البكًتيا ا١تمرضة للنبات مربل  xanthomonas-erwiniaك عو ا٠تمائر كاألعفاف .
الفساد الميكروبيولوجى للخضر والفاكهة

٭ت ث الفلاد نتيجة عامل أك أكربر من العوامل اآلتية -:

-1العوامل الفيزيائية

إصا ة الفاكهة كا٠تضركات تلو يلب مهاٚتتها من اٟتيوانات كال يور كاٟتشرات أك نتيجة الرياح
أك اٞتفاؼ أك أشعة الشمجم كهذا التلو يلاع على التلوث ا١تيكرك ات كفلادها خالؿ النقل
كالتخزين كالتلويق .

-2النشاط اإلنزيمي -:

يلتمر هذا النشاط ع جنيها فبتوفر األكلجُت تلتمر خاليا النبات ُب التنفجم كأداء كيائفها
اٟتيوية كيظهر ذلك وضوح َب ا١توز حي يتحوؿ لوف القشرة ا٠تارجية من اللوف األخضر أب
األصفر ٍب أب األسود نتيجة فعل اإلنزٯتات .

 -3الفساد الميكروبي

كيكوف لب األحياء ال قيقة ا١تمرضة للنبات اليت تصي أم عضو ُب النبات من ساؽ أك أكراؽ أك
ٙتار أك نتيجة ا١تيكرك ات الىت تًتمم على الفاكهة أك ا٠تضر كتعمل على إفلادها أك تلفها كفلاد
الفاكهة كا٠تضر يتأثر عوامل كربَتة منها الًتكي لكل منهم أك الظركؼ اٞتوية احملي ة كالرجو ة
كدرجة اٟترارة كع د كأنواع األحياء ال قيقة ا١توجودة على الل ح ا٠تارججل كنوع الغالؼ احمليط
الربمار كدرجة ٛتوضة الربمار  phفنج َب الفاكهة منخفضا عن ا٠تضر ك٢تذا تكوف األعفاف
كا٠تمائر ملئولة عن فلاد الفاكهة كالبكًتيا عن فلاد ا٠تضركات ذلك ألف األعفاف كا٠تمائر تتمكن
من النمو عن  phمنخفو كَب تركيز عإب من اللكر .
أىم أنواع التعفن في الفواكو والخضر

 -5التعفن البكتَتل ال رل ك٭تلل البكتُت كيلب النعومة كال راكة كَب عو األحياف يلب
رائحة رديئة كمظهرا مائيا .
 -2التعفن ا١تائجل الرخو كهذا الف ر كاسع االنتشار َب الًت ة كَب ا٠تضركات التالفة كتلاع
على انتشار ذ ا ة الفاكهة .
 -3التعفن الرصاصجل ينمو الف ر َب ا١تن قة اجملركحة على هيئة ٪تو رصاصجل اللوف .
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 -4التعفن الريزك وس الرخو كيظهر على هيئة جبقة ك رية ق نية كتظهر االسبورا٧تيم اللوداء
اللوف على ا٠تضركات ا١تصا ة .
 -5التعفن األزرؽ .
 -6التعفن األسود .
 -7التعفن البٍت .
 -8التعفن الوردم .
 -9التعفن الوردم أك الزغىب .

-11التعفن باإللترناريا فاللون يتحول من البيض الى األسود .

عالكة على ما ذكر يوج عو النموات البكًتية أك تنمو عو ا٠تمائر على ا٠تضر أك على الفاكهة
فتح ث ٛتوضة أك لزكجة نتيجة ٪تو كًتيا من اٞتنجم pseudomonas, coliforms, lactobacillus
أك ق ٭ت ث ٗتمر كحوٕب  alcohdic fermentationك٭ت ث َب عو الفواكه مربل العن كٖت ث
واس ة ا٠تمَتة . yeast
 3-8-11فضاد الفٕاكْ ٔاخلقز
أوال المجففة
تفل الفواكه كا٠تضر اجملففة واس ة الف ريات اليت يناسبها يركؼ التجفيو من حي قلة الرجو ة
كلذا ي لق على هذ األنواع الف ريات احملبة للجفاؼ  xerophilic moldsمربل الف ر aspergillus
 glaucusالذم ينمو عن نشاط مائجل  aw = 0.7كذلك تنمو عو ا٠تمائر احملبة لًتكيز اللكر
العإب مربل ٜتَتة  saccharomyces rouxiiكٜتائر تا عة للجنجم  zygosccharomycesكللجنجم
 hunseniansporaكاليت تعزؿ استمرار من التُت اجملفو كالتمر اجملفو حي تنمو كتلب
ٛتوضتها.
ثانيا المجمدة

تفل َب عو األحياف نتيجة ٪تو عو الف ريات كا٠تمائر اليت تتمكن من النمو كالنشاط على
درجة حرارة التجمي مربل الف ريات منها cladosporium, geotrichum, mucor, penicillium
كا٠تمائر مربل torulopsis,rhodotorula, candida saccharomyces
4-8-11فضاد العؾاٟز
٭تتول عصَت الفاكهة على كمية من اللكر تًتاكح ما ُت  2%كما ُب عصَت الليموف ك17%كما ُب
عصَت العن كما إف اٟتموضة  phتًتاكح ما ُت  2.4و عصَت الليموف  4.3 ،و عصَت ال ماجم ن ن
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كأكربر ُب عو ا٠تمائر األخرل  ،ك٢تذا تنمو األعفاف خاصة على س ح العصائر ألهنا ْتاجة
لألكلجُت ككذلك ا٠تمائر أما البكًتيا فتنمو ُب العصائر القليلة اللكر كاٟتموضة كعن ٗتزين هذ
العصائر على درجة حرارة الغرفة ٖت ث التغَتات كما هو موضح اٞت كؿ التإب كالتخمر الكحوٕب
كأكل ة الكحوؿ الناتج كأكل ة األٛتاض الع رية ا١توجودة ُب الفاكهة خاصة فعل ا٠تمائر ا١تكونة
لألغشية كالف ريات عن توفر األكلجُت كا٠تمائر ا١تتوحشة هجل اليت تنمو عادة ُب العصائر كتنتج
كمية متوس ة من الكحوؿ ككمية كبَتة من األحواض العضوية .
ك٪تو ا٠تمائر يتم عن ما تكوف درجة اٟترارة أقل من 30درجة أما إذا ارتفع درجة اٟترارة  35درجة
عن ذلك تنشط البكًتيا ا١تنتجة ٟتمو الالكتيك منتجة اٟتمو كأٛتاض جيارة أخرل كغَت ذلك
كٔتا أف كمية اللكر ُب عصائر ا٠تضر قليلة كدرجة اٟتموضة فيها أكربر ارتفاعا ٦تا ُب ذلك عصائر
كل الفاكهة و  phمن ُ 5-5.8ب معظمها ن اإلضافة أب احتوائها على عوامل النمو لذلك تكوف
البكًتيا هجل اللب الرئيلجل لفلادها كتأتى الف ريات كا٠تمائر ال رجة الربانية .
أما النلبة للعصائر ا١تركزة اليت تزداد فيها كمية اللكر كاٟتموضة فاف تلفها ٭ت ث نتيجة ٪تو
ا٠تمائر كالبكًتيا ا١تقاكمة لألٛتاض لًتكيز اللكر العإب acid , sugar, tolerant microorganisims
مربل عو األجناس مربل  leuconostoc –lactobacillusكإذا عل العصَت ا١تركز فيفل نتيجة
األجناس ا١تكونة للجراثيم مربل flat sourbacteria, bacillus
كاٞت كؿ  4-55يبُت أهم التغَتات اليت ٖت ث ُب عصَت الفاكهة ا٠تاـ احملفوظ عن درجة حرارة
الغرفة .
الجدول 4-11

نوع التغيَت

ا١تيكركب ا١تلب له

ٗ -5تمر كحوٕب

ٜتائر ٥تمرة

 -2أكل ة الكحوؿ كاألٛتاض ا١توجودة َب
العصَت

ٜتائر مكونة لألغشية كأعفاف
كًتيا ا٠تل acetobacter

ٗ -3تمر الكتيكى ٗ ،تمر اللكر كإنتاج
حامو الالكتيك كأٛتاض أخرل

Lactobacillus brevis
Lactobacillus arabinosus
Lactobacillus liechmannii
Lactobacillus pastorianus
Lactobacillus mesenteroides
microbacterium
Lactobacillus pastorianus

ٗتمر األٛتاض العضوية
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إنتاج لزكجة العصائر

Lenconostoc mesenteroides
Lactobacillus brevis
Lactobacillus planetarium
Clostridium butyricum
Clostridium acetobutyricum

ٖتوؿ اللكر أب حامو البيوتَتؾ كغازات
كالبكًتيا ا١تلبة له ٖتتاج أب  phتلاكل 4.6
كما َب عو ا٠تضركات مربل اللبانا كالبنجر
ك٪تو هذ األنواع يكوف غالبا َب اللحوـ

بيئات الزرع
هجل عبارة عن الوسط الذم يتوفر فيه ٚتيع العناصر الغذائية الالزمة لنمو الكائن اٟتجل .
1-9-11تكضٗي بٗ٠ات الشرع
 -1تقسيم كيميائي -:
أ -يئات ٤ت دة الًتكي الكيميائجل كهى يئات معركؼ تركيبها الكيميائجل الضبط ك التإب ٯتكن
ٕتهيزها مرة ثانية نفجم ال قة ُب الًتكي كتًتك من أمالح غَت عضوية كمركبات عضوية معركفة
التح ي .
ب -يئات غَت ٤ت دة الًتكي الكيميائجل فا١تكونات اليت ت خل ُب تركي هذ البيئات غَت معركفة
التكوين الضبط ك التإب ال ٯتكن إعادة تكوينها نفجم ال قة مرة ثانية كمنها البيئات ا١تضاؼ عليها
ملتخلصات األنلجة اٟتيوانية كالنباتية .
 -2تقسيم حسب قوام البيئة

أ – يئات صلبة مربل شرائح الب اججم كاٞتزر .
ب -يئات صلبة قا لة لإلسالة كهى البيئات اليت يضاؼ إليها اٞتيالتُت و 10%-20%ن أك األجار و
 1.2%-2%ن .
ج -يئات شبه صلبة كهى تلك البيئات اليت يضاؼ إليها ر ع كمية األجار اليت تضاؼ للبيئات
الصلبة القا لة لإلسالة  0.3-50.5%ن .
د -يئات سائلة مربل يئة اللنب أك يئة ا١ترؽ ا١تغذل .
 -3تقسيم حسب الغرض من استخدامها ( بيئات األغراض الخاصة )
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أ – البيئات ا١تقواة و ا١ت عمة أك الفنية ن إف إضافة ملتخلل األنلجة اٟتيوانية أك النباتية أب يئة
ا١ترؽ ا١تغذل أك األجار ا١تغذل يؤدل أب إم اد البكًتيا أغراض إضافية ك ذلك ٯتكن تنمية البكًتيا
غَت ذاتية التغذية الصع إ٪تائها .
ب -يئات انتخا ية و متخصصةن كهى تلك البيئات اليت يضاؼ إليها مواد جبيعية أك كيميائية
ْتي تلمح نمو ٣تموعة معينة من البكًتيا دكف األخرل مربل إضافة مادة الكريلتاؿ البنفلججل أب
يئة الزرع فتمنع ٪تو البكًتيا ا١توجبة لصبغة جراـ كال تتأثر ا البكًتيا اللالبة ٞتراـ .
ج -يئات تفريقية  -:كهى اليت ٯتكن واس تها التمييز ُت ٪تو اجملاميع البكتَتية ا١تختلفة مربل
استخ اـ يئة أجار ال ـ ُب التفرقة ُت البكًتيا احملللة لل ـ كغَت احملللة لل ـ ككذلك يئات ع د
البكًتيا احملللة للربكتُت كاحملللة لل هن .
د -يئات التق ير اٟتيوم كتلتخ ـ عو البيئات احمل دة الًتكي الكيميائجل َب التق ير اٟتيوم
لبعو األٛتاض األمينية أك الفيتامينات ريقة حيوية كتلتخ ـ سالالت معينة من البكًتيا ٨تتاج
٢تذا اٟتمو األميٌت أك الفيتامُت أثناء ٪توها .
هػ -يئات ع البكًتيا كهى يئات ٤ت دة الًتكي الكيميائجل تلتخ ـ ُب البكًتيا ُب اللنب كا١تيا
ك -يئات التعرؼ على البكًتيا كٯتكن واس ة هذ البيئات التعرؼ على النوع البكتَتم اللائ كمن
أمربلتها يئة لنب عباد الشمجم ك يئة أٛتر ا١تيربيل .
2-9-11حتقري ٔجتّٗش بٗ٠ات الشرع املٗكزٔبٕٗجل٘
ق يتم ٖتضَت البيئات اللائلة إذا ة ا١تكونات و أكزاف ٤ت دة حل نوع البيئة ن اليت ت خل َب
تكوينها ُب كمية من ا١تاء ا١تق ر غالبا ماتكوف لًت أك ا١تاء ا١تزاؿ أمالحه كذلك على البارد أك
التلخُت ٍب يتم ضبط األس ا٢تي ركجيٍت كذلك استخ اـ ٤تلوؿ هي ككلي الصوديوـ أك ٛتو
ا٢تي رككلوريك تركيز 0.1ع أك  3مولر ٍب يتم تعبئة البيئة اللائلة ُب أنا ي اختبار أك دكارؽ ٔتا ال يزي
عن نصو اٟتجم النهائجل لألنا ي كال كارؽ ٍب تغلق الل ادة ٍب تغ ه ورؽ ألومونيوـ ٍب يتم التعقيم
أما َب حالة الرغبة َب ٖتضَت البيئات الصلبة القا لة لإلسالة أك الشبه صلبة فيتم كضع ا١تادة التصلبية
و غالبا أجار ن أب البيئة اللا ق ٖتضَتها ع ضبط األس ا٢تي ركجيٍت للبيئة ٍب يتم إذا ة ا١تادة
التصلبية غلجل البيئة ُب ٛتاـ مائجل حىت ٘تاـ ذك اف ا١تادة التصلبية ٍب تعب البيئة ُب دكارؽ أك أنا ي ٍب
تلتكمل نفجم خ وات التعقيم .
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كق تباع البيئات على هيئة ملحوؽ أك حبيبات ٣تففة ٭تتول على كل مكونات البيئة و كف إضافة
أك مضاؼ له األجار ن كَب مربل هذ اٟتالة يتم كزف كزنة كاح ة ا كل مكونات البيئة َب ا١تاء ا١تق ر
كف اٟتاجة لضبط األس ا٢تي ركجيٍت ٍب تلتكمل اؽ خ وات التجهيز حىت التعقيم .
تعتم معظم ال راسات ا١تيكرك يوٞتية على أف تكوف ٚتيع األدكات كا١تواد ا١تلتخ مة ُب عزؿ كتنمية
كحف الكائنات اٟتية ال قيقة َب عزؿ كتنمية كحف الكائنات اٟتية ال قيقة َب صورة معقمة كيتم
ذلك عن جريق معاملتها قبل االستخ اـ رؽ ٥تتلفة ا٢ت ؼ منها إ ادة ٚتيع ما ٖتتويه من كائنات
حية دق يقة كعلى ذلك فاف التعقيم عبارة عن العمليات اليت من شأهنا قتل أك إزالة الكائنات اٟتية
ال قيقة سواء كان على اٟتالة ا٠تضرية أك مًتجربمة من الوسط ا١تراد تعقيمه سواء كاف الوسط يئات
غذائية متصلبة أك سائلة أك ٤تاليل أك أدكات معملية .
كللتعقيم أ٫تية اقتصادية عامة كيتمربل ذلك ُب أنه كسيلة ملتخ مة ٟتف ا١تواد الغذائية من التلو
كالشكل  57-55يبُت صورة اٟتضانات ا١تلتخ مة ُب معامل ا١تيكرك يوٞتجل .

انشكم 17-11
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كعادة يتم التعقيم ع ة جرؽ ٥تتلفة تعتم على أسجم فيزيائية أك كيميائية أك ميكانيكية تبعا ل بيعة
ا١تواد أك األدكات ا١تراد تعقيمها .
يعترب التعقيم اٟترارم هو األكربر شيوعا كيتم القتل اٟترارة ا١ترتفعة نتيجة التجفيو اللريع
للخاليا فيح ث ٖت م للربكتُت ا٠تلوم كاإلنزٯتات .كمن جرؽ التعقيم اٟترارة مايلى -:
أ – التعقيم بالحرارة الجافة -:
 -5الله ا١تباشر ل رجة االٛترار  -:كفيه تعرض االدكات ا١تراد تعقيمها لله نزف ا١تباشر
ل رجة االٛترار كمن هذ األدكات ا ر التلقيح ككذلك فوهات األنا ي كال كارؽ ا١تلتخ مة .
 -2ا٢تواء اللاخن  -:كيلتخ ـ َب هذا اجملاؿ أفراف ا٢تواء اللاخن الشكل التأب .
كاٞتهاز عبارة عن صن كؽ ذك ج ر مزدكجة مب نة الصوؼ الزجاججل لضماف ع ـ تلرب
اٟترارة منه كهو مزكد من ال اخل أرفو مربقبة مع كجود فتحة توية َب أعال كيلخن ا٢تواء الفرف
واس ة سخانات كهر ائية توصل ٔتنظم خارججل لضبط اٟترارة أكتوماتيكيا على درجة اٟترارة ا١ت لو ة.
ترص األدكات ا١تراد تعقيمها على األرفو قبل تشغيل اٞتهاز ٍب يقفل اٞتهاز إحكاـ كيوصل
التيار الكهريب واس ة مفتاح خاص فيلخن ا٢تواء احمليط األدكات كترتفع درجة حرارته أب درجة
حرارة التعقيم ا١ت لو ة كدرجة حرارة التعقيم َب أجهزة ا٢تواء اللاخن تًتاكح ما ُت  160درجة مئوية
١ت ة ساعة كاح ة أب 180درجة مئوية ١ت ة نصو ساعة مع مالحظة اف زمن التعقيم ٭تل من
كق كصوؿ درجة اٟترارة ل رجة حرارة التعقيم ا١ت لو ة كعن انتهاء فًتة التعقيم يتم ترؾ اٞتهاز
ل رجة حرارة الغرفة كتصبح األدكات ا١تعقمة صاٟتة لالستخ اـ .
كيعقم َب اٞتهاز األجباؽ البًتية كا١تاصات ع كضعها َب عل خاصة .
ب -التعقيم بالحرارة الرطبة

األتوكالؼ كيعرؼ اسم ا١تعقم البخار ٖت ضغط كفكرة عمله هو أف درجة حرارة ٓتار ا١تاء
على كاح ضغط جول هى  100درجة مئوية ك زيادة هذا الضغط لبخار ا١تاء فاف درجة حرارة البخار
تزي عن  100درجة مئوية .
كيلتعمل األتوكالؼ َب تعقيم البيئات الىت التتأثر رفع درجة اٟترارة عن درجة الغلياف مربل
يئات ا١ترؽ ا١تغذل كاآلجار ا١تغذل كاحملاليل ا١تغذية ك٤تاليل األمالح كا١ترشحات البكتَتية .كالشكل
 58-55يبُت جهاز األكتكالؼ :
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انشكم 18-11

التركيب :
يًتك اٞتهاز من إناء مع ت اس وات الشكل ذك ج ر ٝتكة تتحمل الضغوط كله غ اء من
نفجم ا١تع ف ٯتكن ر ه إحكاـ استعماؿ مشا ك لولبية  ،ٮترج من قرب حافة اإلناء أنبو ة أفقية
مرك عليها صماـ أماف أسفله صنبور كمتصل رافعة لضبط الضغط كمتصل الصماـ على امت اد
األنبو ة مانومًت لقياس قيمة الضغط ال اخلجل  ،كٯتأل اٞتهاز قبل تشغيله ا١تاء حىت ملتول القاع ة
ا١تربقبة ٍب ترص ا١تواد كاألدكات ا١تراد تعقيمها على القاع ة ٍب ٭تكم الغ اء كيفتح الصنبور أسفل
صماـ األماف .
التشغيل -:

يتم تشغيل اٞتهاز حىت ترتفع درجة اٟترارة كيغلى ا١تاء ك التأب يتصاع ٓتار ا١تاء الذم ي رد
ا٢تواء أمامه من داخل اٞتهاز ك٭تل ٤تله كيتأك من ذلك انلياب البخار ش ة من الصنبور ا١تفتوح
يلى ذلك قفل الصنبور كترؾ البخار ينضغط داخل حيز اٞتهاز كذلك استمرار التلخُت فَتتفع
ضغ ه كتزي درجة حرارته كيلت ؿ على ذلك ارتفاع مؤشر ا١تانومًت كيقفل مص ر اٟترارة ع فًتة
التعقيم كهى  15-20دقيقة على  121درجة مئوية كيًتؾ اٞتهاز حىت يصل ضغط ا١تانوميًت أب اصفر
ٍب يفتح الصنبور ٠تركج الزائ من البخار كيًتؾ حىت يربد ل رجة حرارة الغرفة فتخرج ا١تواد كاألدكات
ا١تعقمة كٖتف ٟتُت االستعماؿ .
 3-9-11طزٖكْ إجزا ٞاالختبارات املٗكزٔبٕٗلٕجٗ: ٛ
 -أخذ العينة :
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تؤخذ العينة من علجل ا٠تط من الفيلر مباشرة ُب كيجم اسيبتك كمنها ١تعمل ا١تيكرك يولوجى
 البيانات اليت تكت علجل كيجم العينة :رقم الربميل
الوق
اسم ا١تنتج
التاريا

الخطوات :

كالشكل  59-55كالشكل  21-55كالشكل  25-55يعرضوا خ وات إجراء اإلختبارات
ا١تيكرك يولوجية حي مرتبة من األعلى كمن اليمُت لليلار كفيما يلى التعريو ٔتحتويات هذ
األشكاؿ .
محتويات الشكل 19-11

تشغيل جهاز الالمينار
كضع الكحوؿ علجل ق عة ق ن
تعقيم األي م الكحوؿ
ملح اٞتوان الكحوؿ
ملح األرضية الكحوؿ
تشغيل الله
ملح عبوات حف األجباؽ الكحوؿ
تعريو فوهة عبوات حف األجباؽ لله
تعريو العبوات لله ع الفتح
إخراج األجباؽ من العبوة وداخل الالمينار ن
الكتا ة علجل األجباؽ واسم ا١تنتج -تاريا أخذ العينة – تاريا اليوـ –رقم العينة -رقم
الربميل – اسم ا١تي يا ا١تلتخ مة ن
تعقيم ا١تلعقة الكحوؿ
تعقيم اللكُت الكحوؿ
ٚتيع األدكات موجودة داخل الالمينر ُب كجود الله
إجفاء الله كتشغيل أؿ ١ UVت ة ٜتلة عشر دقيقة
تشغيل الله مرة أخرم
ٚتيع األدكات موجودة داخل الالمينر ُب كجود الله
التعريف بمحتويات الشكل 21-11
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ٕتهيز العينة حي ٘ت تعبئتها ُب كيجم شفاؼ أسيبتك
ملح كيجم العينة من ا٠تارج الكحوؿ
تعقيم اللكُت علجل الله
ق ع كيجم العينة اللكُت
تعقيم ا١تاصه تعريضها لله
سح العينة من الكيجم إستخ اـ ا١تاصة
فتح زجاجة الببتوف ككتر حي يكوف اٟتجم  9ملل
كضع  1ملل من العينة داخل زجاجة الببتوف
غلق الزجاجة كالرج لضماف ٕتانجم العينة مع الببتوف كيكوف التخفيو هنا 1/10
كعن أخذ 1ملل من زجاجة التخفيو  1/10كإضافتها إٕب زجاجة بتوف ا  9ملل
يكوف التخفيو  1/100كهكذا
تعقيم ماصة أخرم للح  1ملل من زجاجة الببتوف
سح  1ملل من زجاجة الببتوف
يوضع 1ملل ُب كل جبق
ٕتهيز البيئة حي تتم إذا تها ُب اؿ water Bath
تعقيم زجاجة ا١تي يا من ا٠تارج الكحوؿ كتعريو الغ اء لله

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14-15

التعريف بمحتويات الشكل 21-11

فتح زجاجة ا١تي يا
ص ا١تي يا ُب األجباؽ 20ملل لكل جبق
الرج الرحوم لضماف توزيع ا١تي يا ال بق
كضع األجباؽ فوؽ عضها كتًتؾ حيت تتصل ا١تي يا
كضع األجباؽ ُب اٟتضاف مقلو ة لتجن سقوط ٓتار ا١تاء ا١تتكربو علجل ال بق العلوم
كما هو موضح الشكل رقم 8- 7- 6
علما أف درجات اٟترارة هجل و  26-32-55ن حي أف درجة  26مناسبة للف ر ا٠تمَتة
 32ك  55مناسبة للبكًتيا .
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كجود قايا األغذية ا١تتخلفة من عمليات التصنيع كالتجهيز علجل ا١تع ات كاألجهزة كا١تع ات
ا١تلتخ مة ُب التصنيع الغذائجل كعلجل األرضيات تعترب مأكم جي للكائنات اٟتية ال قيقة كاٟتشرات
كالقوارض كالتهاكف ُب التخلل منها كإزالتها يؤدم لعواق صحية كخيمة ُب الغذاء كخاصة عن
كجود قايا أغذية متخللة ا١تع ات كاآلالت اليت تالمجم الغذاء مباشرة كاليت تنقل ملوثاتا كملببات
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الع كل إٕب الغذاء اٞتي اٞتارم تصنيعه  ،كتعترب هذ األكساخ نق ة ٖتكم حرجة
 CONTROL POINTينبغجل مراقبتها كالتحكم فيها إلزالة التلوث الناشجلء عنها .
التنظيف

CRITICAL

CLEANING:

هو إزالة األكساخ ك قايا األغذية كاألتر ة كالقاذكرات ا١ترئية كغَت ا١ترئية كا١تيكرك ات كاألحياء
ال قيقة من األجهزة كاآلالت كا١تع ات كاألرضيات كا١تيا ٔتصانع األغذية كاأللباف .
األوساخ

DUSTS :

كهجل مواد توج ُب ا١تكاف الغَت مناس سواء كان أتر ة كغبار أك قايا مواد غذائية متخلفة
علجل اآلالت أك منلكبة علجل ا١تع ات كاألرضيات أك مواد دهنية علجل األس ح أك ترسبات مع نية
ككيماكية داخل األجهزة كاألنا ي كالليور الناقلة لألغذية أك ُب ا١تيا ا١تلتخ مة ُب التصنيع
كٚتيعها يئة مناسبة لنمو ا١تيكرك ات .
ويمكن االستدالل علي مفهوم النظافة من خالل :
PHYSICAL DARTS :

 -1النظافة الطبيعية
يلت ؿ عليها غياب ألم آثار للمخلفات كالفضالت الغريبة ك٪توات العفن ا١تكونة للرمي
كيلت ؿ عليها اٟتواس و الرؤية – اللمجم – الشم ن
-2النظافة الكيماوية

CHEMICAL DARTS :

كيلت ؿ عليها غياب الكيماكيات الغَت مرغو ة و ركاس مع نية كملحية – قايا مبي ات
حشرية – قايا مواد التنظيو كالت هَت ن
 -2النظافة الحيوية (البكتريولوجية

)BIOLOGICAL DARTS:

يلت ؿ عليها غياب ا١تلوثات ا١تيكرك ية من األجهزة كا١تع ات ا١تلتخ مة ُب التصنيع الغذائجل
أك اإلقالؿ من تواج ها رجة مقبولة .
1-11-11طرق ومواد التنظيف :

عملية التنظيو هجل غياب القاذكرات كل أنواعها اللا قة كتتم ريقتُت :

 -1التنظيف الجاف

DRY CLEANING :

إستخ اـ ا٢تواء اٞتاؼ ا١تضغوط سواء كاف دفع أك شفط كيتم ا١تكانجم الي كية أك الكهر ية مع
استخ اـ أدكات النظافة األخرل الي كية .
 -2التنظيف الرطب :

WET CLEANING
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إستخ اـ ا١تاء البارد أك اللاخن مع إضافة ا١تنظفات اليت تلهل إ٘تاـ النظافة كهجل أهم ال رؽ
ا١تلتخ مة ُب مصانع كمنشآت األغذية .
أما مواد التنظيف الشائعة االستخدام فهي كما يلي -:

 الصا وف ا١تنظفات اإلنزٯتات مواد حامضية -مواد قلوية

SOAPS
DETERGENTS
ENZYMES
ACIDULOUS
ALKALINE

2-10-11العٕاون املؤثز ٚعم٘ كفا ٚٞالتٍظٗف
فيما يلى العوامل ا١تؤثرة َب كفاءة التنظيو -:
 -5جبيعة األكساخ ا١تراد إزالتهاNATURE OF DEIRTY :
و مواد كر وهي راتية – مواد دهنية – ركتينية –أمالح مع نية ذائبة كغَت ذائبة ُب ا١تاء ن
 -2نوعية ا١تاء ا١تلتخ ـ ُب التنظيو NATURE OF WATER :
خإب من ا١تلوثات ا١تيكرك يولوجية كالكيميائية كالركائح كال عوـ الغريبة .
 -3نوع األس ح ا١تراد تنظيفها NATURE OF SURFACE :
 -4نظاـ التنظيوNATURE OF CLEANING {CLEANING SYSTEM:
ٌ 3-10-11ظاً

التٍظٗفcleaning system:

وتقسم أنظمة التنظيف إلي :

أ -التنظيف اليدوي

manual cleaning :

ا دكرة مغلقة لتنظيو كالش و كمن أمربلتها

خاصة ُب ا١تع ات كاألجهزة اليت ال يوج
 احملا جم كاألكواع ُب مواسَت نقل اللوائل ماكينات استخراج العصَت من الفاكهة وعصارات ن أدكات جهجل كتق مي الوجبات ُب ا١ت اعم .ب – التنظيو ُب نفجم ا١تكاف و CIPن CLEANING IN PLACE
حي ت كر ٤تاليل التنظيو كالت هَت اآللة ُب دكرة مغلقة ع ة مرات لتنظيفها دكف
تفكيكها
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كيتكوف نظاـ التنظيو  CIPمن تانك يوضع فيه ٤تاليل التنظيو كالت هَت كتلح ٔتضخات
ككصالت أجهزة ٖتكم لت كر احملاليل ُب دكرات مغلقة كلق ًب تناكؿ هذا ا١توضوع التفصيل َب
الباب التاسع .
مزايا ىذا النظام :

 -5توفَت كمية ا١تاء اللاخن كمواد التنظيو كالت هَت ا١تلتخ مة .
 -2تقليل العمالة الالزمة للتنظيو حي يتم أكتوماتيكيا .
 -3ال تالمجم ٤تاليل التنظيو القوية و األٛتاض كالقلويات ا١تركزة ن أي م العماؿ كما ُب
التنظيو الي كم  -فال يلب ٢تم أخ ار صحية كالتها ات جل الي
 -4ال ٭تتاج إٕب فك كتركي ق ع اآلالت ٦تا يوفر الوق كاٞته الالزـ .
كلوضع رنامج فعاؿ للنظافة ُب مصانع األغذية هناؾ عو العوامل اليت ٬ت مراعاتا :
-5إجراء حصر شامل ٞتميع األجهزة كأماكن ا١تصنع ا١تختلفة اليت ٬ت تنظيفها ك احتياجات
كل منها ُب النظافة .
 -2ع د مرات النظافة اليت ٕترم لكل آلة .
 -3األماكن اليت يتم الًتكيز عليها قة أكرب إلجراءات التنظيو .
 -4توفَت ع د العماؿ ا١ت ر ُت إلجراء عمليات النظافة .
 -5عملية توزيع الوق لنظافة األجهزة .
 -6توكيل هذ العمليات لفئات متخصصة من العاملُت لقياـ ا لتح ي ملئولية أدائها .
 -7الوضع ُب االعتبار جبيعة األكساخ اللائ ة كاليت ٗتتلو من مصنع آلخر اختالؼ نوع
النشاط التصنيعجل .
كاٞت كؿ 5-55يبُت ٪توذج ٠ت ة للنظافة موضوعة ٔتصنع ا١تركزات .
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الجدول5-11
مكان التنظيف

يومي

أسبوعي

عند

شهري الحاج
ة

المشرف علي التنفيذ

كح ة ترشيح ا١تيا

SOAP+W

مشرؼ اإلنتاج

سَت االستالـ

SOAP+W

مشرؼ اإلنتاج

اللَت الصاع

W

SOAP+W

مشرؼ اإلنتاج

٣تموعة الغليل كالفرز

W

SOAP+W

مشرؼ اإلنتاج

* تنك رقم 31

W+H

SODA+H

مهن س اإلنتاج

٣تموعة الفرش

W

SOAP+W

مشرؼ اإلنتاج

اللَت الصاع

W

SOAP+W

مشرؼ اإلنتاج

٣تموعة االستخالص

W

SODA

مشرؼ اإلنتاج

تنك رقم 5

W+H

SODA+H

مهن س اإلنتاج

كح ة غليل كفرز
الفراكلة

SOAP+W

مشرؼ اإلنتاج

تنك رقم 41

W+H

SODA+H

مهن س اإلنتاج

preheater

W+H

SODA+H

مهن س اإلنتاج

ا١تصاُب

W

SODA

مهن س اإلنتاج

W

SODA

مهن س اإلنتاج

SODA+H

مهن س اإلنتاج

SODA+H

مهن س اإلنتاج

تنك رقم

50

* UHV
W+H

*جهاز
الًتكيزMB400
جهاز البلًتة كالتعبئة

SODA+H

أ راج التربي

SOAP+W

األرضيات

SOAP+W

SOD
A+H
SOA
P+W
SOAP
+W

512

مشرؼ اإلنتاج
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CL+W

اٟتوائط

مهن س اإلنتاج

مشرؼ اإلنتاج
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األسقو
٣تارم ا١تصنع

CL+W

W

SOA
P+W
CL+
W

حيث أن -:

ماء
صابون
صودا كاوية

W

كلور

SOAP

أخري

M

SODA

تسخين

H
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 -مثال علي استخدام الجدول الدوري في إجراء التحضيرات المختلفة التي نحتاجها بمعمل

الجودة

تحضير محلول عيارية معينة من مادة صلبة :

ٯتكن معرفة كزف ا١تادة الصلبة ا١تلتخ مة ُب ٖتضَت ٤تلوؿ عيارية معينة ٓتل ه مع حجم معُت من
ا١تاء ا١تق ر من ا١تعادلة التالية -:
وزن المادة الصلبة = الحجم × العيارية × الوزن المكافئ

فلتحضَت  100ملى لًت ٤تلوؿ هي رككلي صوديوـ عيارية  0.1 Nنقوـ اذا ة كزف معُت من ملح
هي رككلي الصوديوـ ُ NaOHب  100ملى لًت من ا١تاء ا١تق ر كٯتكن تعُت الوزف من ا١تعادلة
اللا قة
علما أف حجم احمللوؿ هو  100ملى لًت أل  100/1000يلاكل  0.1لًت كعيارية احمللوؿ ا١ت لوب
. 0.1
الوزن المكافئ = الوزن الجزيئى  /التكافؤ

كالوزف اٞتزيئى ٢تي رككلي الصوديوـ يلاكل ٣تموع األكزاف الذرية لذراته أل
الوزن الجزيئى = مجموع األوزان لعناصر المركب

= = 23 +16 +1
كالتكافؤ عادة يلاكل ع د ٣تموعات ُ OHب القلويات ك ع د ذرات ا٢تي ركجُت ُ Hب األٛتاض
لذا فاف تكافؤ هي رككلي الصوديوـ =  1ألف ع د ٣تموعات  OHال اخلة ُب تركيبه كاح .
الوزف ا١تكاف ٢تي رككلي الصوديوـ = 40 = 40/1
كزف  0.1 × 0.1= NaOHعيارية ×  0.4 = 40جم من NaOH
أمربلة لتعيُت الوزف اٞتزيئى كالوزف ا١تكػاف ١تركبػات ٥تتلفػة مبينػة اٞتػ كؿ  5-6عػن جريػق اسػتخ اـ
40

الجدول 1-6

اٞت كؿ ال كرم .
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزن

الوزن الجزيئى

المكافئ

العنص ـ ـ ـ ــر

اسم المركب بالعربية

رمز المركب

البديل

36.5

1+35.5=36.5

H

ٛتو ا٢تي رككلوريك

HCL

49

2*1+32+16*4=98

2H

ٛتو الكربيتيك

H2SO4

40

23+16+1=40

Na

هي رككلي الصوديوـ

NaOH

53

23*2+12+3*16=106

2Na

كو ونات الصوديوـ

Na2CO3
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ملحق  ( 1مواصفات مسكصات ولب الفواكُ يف األضواق املصسية)
وٕاؽفات لب  /بٕرْٖ املاجنٕ ٔ ،لب  /بٕرْٖ اجلٕافٔ ، ٛوزكش لب  /بٕرْٖ املغىػ
المنتج

لب /بوريو الجوافة

مانجو

مركز لب  /بوريو
المشمش

ناعم ا١تلمجم كإنليايب

ناعم إنليايب اٟتركة ذك

ناعم ا١تلمجم كانليايب

اٟتركة ُب درجات اٟترارة
العادية

لزكجة جبيعية خإب من
البذكر

اٟتركة ُب درجات اٟترارة
العادية

0.9% ± 0.2%

0.5% ± 0.2%

2.5% ± 0.3%

3.8 ± 0.2

3.8± 0.3

3.6 ± 0.2

15 ± 1

8-10 at 20c

25 ± 1 at 20c

اللون

رتقإب أصفر جبيعجل

أ يو مصفر جبيعجل فاتح

رتقإب فاتح جبيعية

الطعم

خأب من النكهات غَت
ا١تلتحبة من أم نوع

جبيعية للبوريه ال ازج
ا١تلتخرج من الفاكهة
ال ازجة خالية من
النكهات غَت ا١تلتحبة

خالية من النكهات غَت
ا١تلتحبة من أم نوع

المظهر  /الشكل

الحموضة
األس الهيدروجيني PH

التركيز ( البريكس)

قا ل للت اكؿ

التداول
الصالحية

 24شهر عن  20Cدرجة مئوية

التعبئة

معبأ ُب أكياس أسبتك معقمة زنة  210-225كجم داخل رميل

المناولة

كل أر عة راميل مغلفُت اسًتيتت فيلم على التة خشبية
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وٕاؽفات لب  /بٕرْٖ اخلٕخ ٔ ،وزكش لب التفاح  ٔ ،لب  /بٕرْٖ الفزأل ٛبالبذٔر
المنتج
المظهر  /الشكل
الحموضة

مركز لب التفاح

لب  /بوريو الخوخ

بوريو  /لب الفراولة
بالبذور

ناعم ا١تلمجم كإنليايب اٟتركة ُب درجات ا العادية
0.8% ± 0.2%

2.1 ± 0.2

0.8% ± 0.2%

3.6 ± 0.2

3.4± 0.2

3.4 ± 0.2

13 ± 1 at 20c

65 ± 1 at 20c

8 ± 1 at 20c

اللون

اللوف الفاتح ال بيعجل ُت
األصفر كالربتقإب

كرٯتجل جبيعجل

أٛتر جبيعجل

الطعم

خإب من النكهات غَت
ا١تلتحبة من أم نوع

خإب من النكهات غَت
ا١تلتحبة من أم نوع

خالية من النكهات غَت
ا١تلتحبة

التداول

قا ل للت اكؿ عن
درجة مئوية أك أقل

قا ل للت اكؿ

قا ل للت اكؿ ُب حاكيات
مربدة عن  5درجة مئوية

األس الهيدروجيني PH

التركيز ( البريكس)

20C

الصالحية

 24شهر عن  20Cدرجة مئوية

التعبئة

معبأ ُب أكياس أسبتك معقمة زنة  210-225كجم داخل رميل

المناولة

كل أر عة راميل مغلفُت اسًتيتت فيلم على التة خشبية
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وٕاؽفات وعجُٕ طىاطي )COLD BREAK ( C.B
ٔوٕاؽفات ٔوعجُٕ طىاطي )HOT BRAEAK ( H.B
المنتج

معجون طماطم C. B

معجون طماطم H . B

اإلنليا ية

ح أقصى  12cm/30 secعن

ح أقصى  6cm/30 secعن

20c

20c

التركيز ( البريكس)

)(28-30) – (30-32) (30-32) – ( 36-38

المظهر  /الشكل

ّبعٌ اىَيَض واّظَبثٌ اىحزمخ فٌ درجخ اىحزارح اىعبدٍخ

األس الهيدروجيني PH

حذ أقصي 4.5

اللون

الصالحية

عْذ ثزمض  12.5فإُ  a/bال تقو عِ  1.9فٌ ٍوطٌ اىشتبء
 ،و  a/bال تقو عِ  2.1فٌ ٍوطٌ اىصَف .
خبىَخ ٍِ ٍذاق اىطَبطٌ اىخضزاء اىَز واىزوائح اىغَز ٍقجوىخ
ٍِ أً ّوع
 24شهر عن  20Cدرجة مئوية

التعبئة

معبأ ُب أكياس أسبتك معقمة زنة  225كجم داخل رميل

المناولة

كل أر عة راميل مغلفُت اسًتيتت فيلم على التة خشبية

الطعم
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ملحق 2
( زيطايبات خمتلفة ملػسوبات فواكُ خمتلفة)
فيما يلجل ياف ا١تكونات الرئيلية ُب الريليبات ا١تختلفة جملموعة مشرك ات :
 -5مشركب ا١تا٧تو  :ا١تا٧تو– مركز -سكر -cmc -سكور يك -اديتا  -نزكات صوديوـ  -اناتو -كارمُت-
اسنجم -سًتيك -ميا
 -2مشركب اٞتوافة  :اٞتوافة–مركز-سكر -cmc -سكور يك -اديتا -نزكات صوديوـ-كلودل-الكتات
كالليوـ-اسنجم -سًتيك -ميا
 -3مشركب الربتقاؿ :رتقاؿ-مركز-سكر-cmc-سكور يك-اديتا -نزكات صوديوـ -اناتو -املشن -اسنجم-
سًتيك -ميا .
 -4مشركب األناناس :اناناس-مركز-سكر -cmc-نزكات صوديوـ-كركم-عصفر-تَتمَتؾ-اسنجم-سًتيك -ميا .
 -5مشركب التفاح :تفاح-مركز-سكر-سكور يك -نزكات صوديوـ-كراميل-اسنجم-سًتيك -ميا .
 -6مشركب الكوكتيل  :كوكتيل -مركزجوافة -مركزمشمت -مركز رتقاؿ -مركزما٧تو -سكر - cmc -سكور يك-
اديتا-كارمُت -اسنجم -سًتيك – ميا .
2طن مشروب مانجو
325 liter
240 kg
1400 gm
200 gm
400 gm
260 gm
220 gm
110 gm
200 gm
1400 gm

Pulp
Suger
Cmc
Edta
Ascorbic
Folavor
Anatto
Carmine
Penzwat
Water

كمية اللًتيك ا١تضافة  ، 1600gm / 2 tonتركي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز ا١ترك ػ ػ ػ ػ ػػز ، 14الًتكيز ا١ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلوب، 14.2
اٟتموضة ا١ت لو ة ، 19كمية ا١تركز الكيلو جراـ 180كجم/جن  ،كربافة ا١تركز. 1.1
2طن مشروب تفاج
90 liter
186 kg
200 gm
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Ascorbic 400 gm
Penzwat 200 gm
Caramel 225 gm
Folavor
1300 gm
Water
1700 liter

كمية اللًتيك ا١تضاؼ ، 5 kg / 2 tonتركيز ا١ترك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز  ،65الًتكيز ا١ت ل ػ ػ ػ ػ ػػوب ، 13.1اٟتموضة
ا١ت لو ة، 30كمية ا١تركز الكجم  ، 60kg/tonكربافة ا١تركز . 1.25
2طن مشروب برتقال
liter
kg
gm
gm
gm
gm
gm
gm
liter

Pulp
130
Suger
180
Ascorbic 400
Penzwat 200
Edta
200
Cmc
1000
Anatto
150
Falover
300
Water
1600

تركيز ا١تركز، 65الًتكيػ ػ ػ ػ ػػز ا١ت لوب ، 13.2اٟتموضة جبيعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة  ، 35كمي ػ ػ ػ ػ ػػة ا١ترك ػ ػ ػػز، 80kg/ton
كربافة ا١تركز. .1.2
2طن مشروب أناناس
90 liter
192 kg
400 gm
200 gm
200 gm
1000 gm
420 gm
50
gm
1680 liter

Pulp
Sugar
Ascorbic
Adta
Penzwat
Cmc
Falover
Corcom
Water

كمية اللًتيك ا١تض ػاؼ  ، 3kg/2tonتركيز ا١ترك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز ، 60الًتكيز ا١ت ػ ػ ػ ػػلوب ، 13.2اٟتموض ػ ػ ػ ػػة
ا١ت لو ة 31من كمية ا١تركز ، 60kg/tonكربافة ا١تركز. 1.3
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2طن مشروب جوافة
liter
kg
gm
gm
gm
gm
gm
gm
liter

490
232
1400
400
200
200
600
100
1265

Pulp
Sugar
Cmc
ascorbic
penzwat
edta
clwdy
falover
water

كمية اللًتيك ا١تضاؼ ، 500gm /2 tonتركي ػ ػ ػ ػػز ا١تركػ ػ ػ ػ ػ ػػز ، 0.7الًتكيػ ػ ػػز ا١ت ل ػ ػ ػ ػػوب، 13.2
اٟتموضة ا١ت لو ة  ، 13كمية ا١تركز  ، 250kg/tonكربافة ا١تركز. 1.02
2طن مشروب كوكتيل
Pulpما٧تو27 liter

Pulpجوافة98 liter

Pulpمشمت96 liter
 Pulpرتقاؿ33 litre

Suger 226 kg
Cmc
5
kg
Ascorbic 400 gm
Edta
200 gm
Benzwat 200 gm
Falover 500 gm
Carmen 650 gm
Water
1490 liter

كمية ا١تركز الكجم  30 kgما٧تو100 ،كجم جوافة 100 ،كجم مشمت 40 ،كجم
رتقاؿ ،تركيز مركز ا١تا٧تو ، 14اٞتواف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ، 0.7ا١تشم ػ ػ ػػت ، 13رتق ػ ػ ػػاؿ ، 65الًتكيػ ػ ػ ػػز
ا١ت لوب ، 13.6اٟتموضة ا١ت لو ة . 16
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ملحق 3
( مواصفات عبوات مػسوبات الفواكُ املختلفة يف األضواق املصسية )
انًُزح
انجرٌكص
انحًٕضخ
األش انٍٓذرٔخًٍُ
انًكَٕبد

انكبئُبد انذلٍمخ
انزؼجئخ
انصالحٍخ
شٕٓر انزشغٍم
ثبنًصُغ

يبَدٕ

اندذٔل1-11
نت خٕافّ
 12.0 +أو - 0.1
0.2%

 15.1 +أو - 0.1
0.22%

يشًش
 13.0 +أو - 0.1
0.3-0.35%
 4.0 +أو - 0.2
ىت ٍشَش – طنز –
ٍبدح راثطخ –CMC
حَض طتزٍل –
ٍنظجبد طعٌ – ىوُ
طجَعٌ -ثْشواد
صودٍوً

 4.0 +أو - 0.2
 4.0 +أو - 0.2
ىت ٍبّجو – طنز – ىت جوافه – طنز –
ٍبدح راثطخ ٍ –CMCبدح راثطخ –CMC
حَض طتزٍل –
حَض طتزٍل –
ٍنظجبد طعٌ – ىوُ ٍنظجبد طعٌ – ىوُ
طجَعٌ -ثْشواد
طجَعٌ -ثْشواد
صودٍوً
صودٍوً
خبىي ٍِ أى تيف أو أى مبئْبد دقَقخ ٍَزضخ
ٍعجأ فٌ عجواد سجبجَخ أو رقَخ طعخ  250mmLمو أرثعخ وعشزوُ
فٌ مزتوّخ واحذح
طْخ واحذح ٍِ تبرٍخ اإلّتبج
ٍبٍو – ٍوَّو
طجتَجز ّ -وفَجز
أغظطض  -طجتَجز

521

Ctrl+ End
Page Up, Page Down

خة

ربثغ اندذٔل 1-11
انًُزح
انجر ٌكص
انحًٕضخ
األش انٍٓذرٔخًٍُ
انًكَٕبد

انكبئُبد انذلٍمخ
انزؼجئخ
انصالحٍخ
شٕٓر انزشغٍم
ثبنًصُغ

كٕكزٍم

فرأنخ
 13.0 +أو - 0.1
0.3-0.35%

 13.0 +أو - 0.1
0.2-0.22%

 4.0 +أو
 4.0 +أو - 0.2
ىت فزاوىخ – طنز – ٍبدح راثطخ خيَظ فوامه – طنز – ٍبدح
راثطخ  –CMCحَض طتزٍل –
 –CMCحَض طتزٍل –
ٍنظجبد طعٌ – ىوُ طجَعٌ-
ٍنظجبد طعٌ – ىوُ طجَعٌ-
ثْشواد صودٍوً
ثْشواد صودٍوً
خيي ٍِ أى خيي ٍِ أى تيف أو أى مبئْبد دقَقخ ٍَزضخ
ٍعجأ فٌ عجواد سجبجَخ أو رقَخ طعخ  250mmLمو أرثعخ وعشزوُ
فٌ مزتوّخ واحذح
طْخ واحذح ٍِ تبرٍخ االّتبج
طواه اىعبً
ٍبرص ٍ -وَّو
- 0.2
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ملحق 4
( املواصفة العامة لعصائس وىلتاز الفاكَة )

و.ق.و

()2013/7650

عصير الفاكهة

:/

عصَت الفاكهة هو اللائل غَت ا١تتخمر ك القا ل للتخمر ا١تع لالستهالؾ ا١تباشر ك ا١تتحصل عليه من
اٞتزء الصاّب لالكل من الفاكهة اللليمة ك ذات درجة النمو ا١تناسبة من ٙتار الفاكهة ال ازجة أك من
الفاكهة اليت حفظ َب حالة جي ة وسيلة مناسبة ٔتا َب ذلك معاملة س حها ع اٟتصاد جبقا
للتشريعات الواردة ستور األغذية .
ٯتكن تصنيع عو العصائر مع النواة كالبذكر ك القشور اليت عادة ال تتواج ُب العصَت ك لكن ٯتكن قبوؿ
كجود عو االجزاء من هذ ا١تكونات اليت ال ٯتكن إزالتها واس ة ٦تارسات التصنيع اٞتي ة.
٭تضر العصَت عن جريق معامالت مناسبة ٖتاف على ا٠تصائل ال بيعية كالكيميائية كاٟتلية كالغذائية
لعصائر الفاكهة اليت حضرت منها ٯتكن أف يكوف العصَت معكرا أك رائقا آما ٯتكن إعادة إضافة ا١ترآ ات
الع رية كمركبات النكهة ا١تت ايرة إٔب العصَت شرط أف يتم اٟتصوؿ عليها وسيلة جبيعية مناسبة كاف تكوف
ٚتيعها متحصل عليها من نفجم نوع الفاكهة( يلمح استخ اـ االركما كالنكهة السًتجاع نفجم ملتول
هذ ا١تكونات إٔب ا١تلتول ا١تعتاد ُب نفجم نوع الفاكهة )ٯتكن إضافة الل كا٠تاليا ا١تتحصل عليها
وسيلة جبيعية مناسبة ك من نفجم نوع الفاكهة إٔب العصَت (  .النلبة لربمار ا١تواّب فاف الل أك ا٠تاليا هجل
األكياس العصَتية ا١تتحصل عليها من االن ككارب.
العصير المفرد ) : (singelهو العصَت ا١تتحصل علية من نوع كاح من الفاكهة .

والعصير المخلوط ( الكوكتيل ) هو ا١تتحصل علية من خلط اثنُت أك أكربر من عصائر أكعصائر ك يورية
أنواع ٥تتلفة من الفاكهة

.

صور عصائر الفاكهة المختلفة المتوفرة في األسواق :

عصير فاكهة  :يتحصل علية مباشرة من الفاكهة عمليات إستخالص ميكانيكية ،أك إسًتجاع عصَت
الفاكهة ا١تركز إضافة ا١تاء الصاّب للشرب ا١ت ا ق للمواصفة القياسية ا١تصرية ا٠تاصة ه 1

عصير فاكهو مركز  :كهو عصَت فاكهة عادم فيما ع ا أنه ًب إزالة جزء من ا١تاء ا١توجود العصَت كذلك
وسيلة جبيعية شرط أف تكوف كمية ا١تاء ا١تزاؿ تكفى لزيادة درجة ركجم العصَت ٔتق ار  : 51على األقل
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أعلى من درجة ركجم العصَت ا١تلًتجع من نفجم الفاكهة كا١تذكور ُب اٞت كؿ رقم و  5ن ا٠تاص اٟت
االدىن ل رجة الربكجم للعصائر ك يوريه العصائر ا١تلًتجع .
كعن إنتاج العصائر اليت سيتم تركيزها يتم استخ اـ معامالت مناسبة كما ٯتكن أف تشتمل ا١تعامالت
عملية انتشار ذاٌب ٠تاليا الل أك ل الفاكهة استخ اـ ا١تاء شرط أف يتم إضافة ا١تواد الصلبة الذائبة
ا١تلتخلصة من الفاكهة إٔب العصَت اال ت ائجل على خط اإلنتاج قبل الًتكيز 1
ك ٯتكن إعادة إضافة ا١تواد الع رية كمكونات النكهة ا١تت ايرة إٔب العصَت ا١تركز كٯتكن إضافة الل كا٠تاليا
ا١تتحصل عليها وسيلة جبيعية مناسبة ك من نفجم نوع الفاكهة إٔب العصَت .
ك النلبة لربمار ا١تواّب فاف الل أك ا٠تاليا هجل األكياس العصَتية ا١تتحصل عليها من االن ككارب .
-3عصير الفاكهة المستخلص بالماء :

عصَت الفاكهة ا١تلتخلل ا١تاء هو ا١تنتج ا١تتحصل عليه عن جريق االنتشار استخ اـ ا١تاء ألم من
الفاكهة اللبية الكاملة كاليت ال ٯتكن استخالص عصَتها وسيلة جبيعية مناسبة.

-4بيوريو الفاكهة المستخدم في تصنيع عصائر الفاكهة والنكتار

:

-5بيوريو الفاكهة المركز المستخدم فى تصنيع عصائر الفاكهة والنكتار

:

-6نكتار الفاكهة

:

نكتار الفاكهة هو ا١تنتج غَت ا١تتخمر كلكن قا ل للتخمر ا١تتحصل عليه عن جريق اضافة ا١تاء مع اك كف
اضافة اللكريات ا١تعرفة اك احملليات ا١تضافة جبقا للتشريعات الصادرة َب هذا الشأف كٯتكن اضافة ا١تواد
الع رية ك مكونات النكهة ا١تت ايرة ك الل ك األكياس العصَتية للمواّب أب نكتار الفاكهة شرط اف تكوف
ٚتيعها ملتعادة من نفجم نوع الفاكهة ك اف يكوف ق ًب اٟتصوؿ عليها وسيلة جبيعية.
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( الجدول ) 1

الحد األدنى لدرجة البريكس للعصائر وبيوريو العصائر المعاد استرجاعها
نوع الفاكهة

الحد األدنى

أناناس

10-12.8

َٕع انفبكٓخ

للبريكس

الحد األدنى
للبريكس

جوز ا٢تن

5

رتقاؿ

10-11.8

خوخ

10.5

رقوؽ

12

رماف

12

يا

8

سفرجل

11.9

٘تور

18.5

مشاـ

8

تفاح

10-11.5

جماجم

5

تفاح سكرم

14.5

فراكلة

7.5

٘تر هن م

13

عن

16

تُت

18

كريز

6

جري فركت

10

كريز حلو

20

جوافة

8.5

كريز مر

14

ليموف هن م حلو

10

كريز هن م

6.5

ما٧تو

13.5

كمربرل

12

مشمت

11.5

.
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( الجدول ) 2

الحد األدنى للعصير أو البوريو في نكتار االفكهة ( حجم/حجم)
نوع الفاكهة

الحد األدنى

أناناس

40

رتقاؿ

50

َٕع انفبكٓخ

للبريكس

الحد األدنى
للبريكس

جوز ا٢تن

25

خوخ

40

رماف

25

40

سفرجل

25

٘تور

25

مشاـ

25

تفاح

50

كاكال

40

تفاح سكرم

25

ليموف هن م حلو

50

٘تر هن م

يصل اٟت األدىن من
اٟتموضة إٔب 0.5

رقوؽ
يا

عن

50

تُت

25

كريز

25

جري فركت

50

كريز حلو

25

جوافة

25

كريز مر

25

ليموف هن م حلو

50

كمربرل حلوة

ما٧تو

25

كمربرل

25

مشمت

40

موز

25
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ملحق 5
(املواصفة املصسية للنػسوبات احملالة غري الػاشية)
( م ق م .)2115/1-1612 :
الكودكس الخاص بنكتار الفواكو

نوع الفاكهة

األدنى الحد

الحد

لدرجة البريكس للنكتار

األدنى الحد األدنى
أو للبريكس

حموضة النكتار

للعصائر وبوريو البوريو في نكتار المتوفرة في
العصائر المعاد الفاكهة ( حجم األسواق

استرجاعها

 /حجم)

تفاح

11.5

50

مشمش

11.5

40

موز

-

25

جوز الهند

5

25

بلح

18.5

25

تين

18

25

جريب فروت

10

50

شمام

8

35

خوخ

10.5

40

كمثرى

12

40

برقوق

12

50

رمان

12

25

فراولة

7.5

40

طماطم

5

50

بطيخ

8

40
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عنب

16

-

جوافة

8.8

25

يوسفي

11.8

50

مانجو

15.1

25

برتقال

11.5

50
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ملحق 6
(املواصفة املصسية للنػسوبات احملالة غري الػاشية)
( م ق م )2115/2-1612 :

تعريفات

مشرك ات الفاكهة  :منتج ٨تصل عليه من خلط نكتار الفاكهة نلبة ال تقل عن  10%من احمللوؿ
اللكرم كمكلبات ال عم كالرائحة كاللوف ال بيعجل من ا١تلموح ه غذائينا .

من االشتراطات األساسية :

 -5يكوف ا١تنتج خالينا من الشوائ كا١تواد الغريبة .
 -2ال تزي فًتة الصالحية على ما كرد ا١تواصفة القياسية رقم . 2563
 -3تكوف ا١تواد ا١تضافة جب نقا للتشريعات الصادرة ُب هذا الشأف .
 -4ال تقل نلبة نكتار الفاكهة عن . 10%
 -5ال تزي نلبة ا١تواد الصلبة الكلية الذائبة ا١تنتج عن 8%

من المعايير الوصفية

 -5القواـ متجانجم كأال ٭ت ث انفصاؿ أك ترس للمنتج .
٦تيزا لنوع ا١تشركب كخالينا من أم تغَتات غَت مرغو ة .
 -2الوف ن
٬ -3توز إضافة ٤تلنات القواـ ا١تلموح ا صحينا .

٬ -4توز إضافة ٛتو األسكور يك كمادة مانعة لألكل ة كُب استخ امه لت عيم ا١تشرك ات
كفيتامُت وجن ال تقل نلبته عن ٣ 100تم /كجم .
 -5ا١تادة اللكرية ا١تلتخ مة من أح اللكريات ال بيعية أك خليط منها .
 -6ا١تشرك ات خالية من األٛتاض ا١تع نية كاحملليات الصناعية .
 -7مكلبات ال عم كالرائحة ا١تلتخ مة ُب مشركب الفاكهة من النوع ال بيعجل أك ا١تماثل لل بيعجل
كتكوف مواد التلوين من األلواف ا١تلموح ا صحيا .

 -8نسبة الحموضة الكلية في حدود  1%محسوبة كمحض ستريك مائي .
 -9عادة يتكون أي نكتار من المكونات التالية :
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ل ٤ ،تلوؿ سكرم ركجم  ، 68%ماء  ،مواد را ة و مربل كتُت أك ... CMCن  ،فليفور و
للحصوؿ على ا١تذاؽ كالرائحة ا١ت لو ةن  ،ألواف جبيعية و مربل البيتاكاركتُت ن ٛ ،تو سًتيك
للوصوؿ اٟتموضة للقيمة ا١ت لو ة و كهذا ألغراض حف النكتارن .
كيتم ٖت ي الريلاي ا١تلتخ ـ من قبل م ير اٞتودة الذم يصل إٔب الريلاي الذم يع ى ا١تذاؽ
كالشكل ا١ت لوب كا١تميز .
الحموضة وحمض الستريك ( ملح الليمون ()) (E330

نوع النكتار

حموضة اللب

حموضة النكتار

تفاح

 0.6تقريبا

0.3

جوافة

0.3-0.5

0.18-0.2

كوكتيل( جزر  +جوافة

0.4

0.18-0.2

 +فراولة )..
برتقال

0.7

0.33

مانجو

0.5

0.2

فراولة

0.2
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ملحق 7
(حتضري حملول عيازى مً حملول برتكيص معني )
عادة يتم شراء األٛتاض ُب صورة ٤تاليل ًتكيزات معينة كمن هذ احملاليل ٯتكن ٖتضَت ٤تاليل
عيارية كذلك أخذ حجم معُت من احمللوؿ ذات الًتكيز ا١تعلوـ مع حجم معُت من ا١تاء ا١تق ر مع
االستفادة من ا١تعلومات ا١ت كنة على الزجاجة من كربافة كتركيز احمللوؿ .
عيار ية المحلول = الكمية بالمكافئ  /الحجم باللتر

عيارية المحلول = (الوزن بالجرام  /الوزن المكافئ)  /الحجم باللتر
كٯتكن كتا ة هذ ا١تعادلة صورة أخرل كما يلجل -:

عيارية المحلول المشترى = ( كثافتو جم  /لتر × التركيز )  /الوزن المكافئ

مثال  -:إذا كاف تركيز حامو ا٢تي رككلوريك  31.5 %ككربافته  1.16جم  /ملى لًت أكج عيارية
اٟتامو ٍب أكج حجم احمللوؿ ا١تشًتل الالزـ خل ه مع لًت ماء مق ر للحصوؿ على عيارية .0.1N
عيارية المحلول المشترى = ( كثافتو جم  /لتر × التركيز )  /الوزن المكافئ

الكربافة =  1.16جم  /ملى لًت ×  1000ملى لًت  /لًت = 1160جم  /لًت
الًتكيز = 0.315 = 100 / 31.5
الوزف ا١تكاف من اٞت كؿ  5-6يلاكل 36.5
عيارية اٟتامو = 10.02 = 36.5 / 0.315 × 1160
كٯتكػػن تغيػػَت عياريػػة احمللػػوؿ ٓتلػػط حجػػم معػػُت منػػه مػػع حجػػم معػػُت مػػن ا١تػػاء ا١تق ػػر مػػن خػػالؿ
ا١تعادلة التالية
حجـم المحلــول المطلــوب بعياريــة محــددة × عياريــة المحلــول المطلوبــة = حجــم المحلــول

المتوفر بعيارية محددة × عيارية المحلول المتوفر

 1000ملجل لًت ×  = 0.1حجم احمللوؿ ا١تتوفر عيارية ٤ت دة ×
حجم احمللوؿ ا١تتوفر عيارية ٤ت دة =  9.98 = 10.2 / 1000 ×0.1ملى لًت
10.2
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أم إننا ٨تتاج ٠تلط  9.98ملجل لًت و 1000ملجل لًت ن من ٤تلػوؿ ٛتػو ا٢تيػ رككلوريك  HCLذات
العيارية  10.2Nمع لًت من ا١تاء ا١تق ر للحصوؿ على لًت من ٤تلوؿ ٛتػو ا٢تيػ رككلوريك  HCLعياريػة
 . 0.1Nكالشكل ا١توجود ُب الصفحة التالية يبُت اٞت كؿ ال كرم اٟت ي ا١تلتخ ـ ُب ذلك .
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ملحق 8
( جدول تعني وشٌ املسكص بالليلو للل طً مً العصري
إذا عله بسيلظ العصري والربيلظ املطلوب )
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مثال  -:إذا كاف ريكجم عصَت ال ماجم  4كا١ت لوب تركيز ال ماجم كصوال إٔب ريكجم

36

فما هو كمية ا١تركز ا١تنتجة من كل جن عصَت ،كمن اٞت كؿ يتبُت لنا أف كمية ا١تركز ا١تنتجة من كل
جن عصَت ركله  4كصوال لربيكجم  36هو  111kgكيكوف كزف ا١تاء ا١تتبخر هو الباقجل من ال ن أم
. 889kg
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ملحق 9
تعسيفات ٍامة يف اجلودة

()5

منذ اية الربمانينات انتشرت كلمة " جودة " كأح ا١تص لحات ال ارجة َب لغتنا اليومية
كاستخ م كربرة َب اإلعالنات ٞتذب العمالء إٔب سلعة ما  .كيتوقع ا١تلتهلك دائما اٞتودة َب
الغذاء الذل يشًتيه كأف يكوف مرتفع القيمة الغذائية مع ضماف اللالمة الصحية كع ـ الغت .
كلذلك شه ت عملية التصنيع َب ٚتيع ا٨تاء العآب ثورة حقيقية  .هذ الربورة كاف ٤تورها اقتناع رجاؿ
الصناعة أف " إرضاء ا١تلتهلك " هو العامل األهم لبقاء الشركة كأف احملافظة على ا١تلتهلك هجل
مفتاح إعادة فرص ا١تبيعات  .كَب يل ٖتوؿ اللوؽ إٔب سوؽ ا١تنافلة اٟترة سواء داخل البل أك ُت
ال كؿ فإف الشركات تعمل اجتهاد لتحلُت جودة ا١تنتجات كجودة عمليات التصنيع مع ٤تاكلة اٟت
من تكاليو اإلنتاج  ،ككل هذا يقع ُب إجار إرضاء ا١تلتهلك استمرار كَب أم كق .
كق ت ور مفهوـ " مراقبة اٞتودة " كٓب يع االهتماـ منصبا على جودة ا١تنتج النهائجل فقط ل اتلع
ليشمل اٞتودة منذ اية اإلنتاج كالتصنيع كالت اكؿ  .كح يربا يهر مفهوـ " مراقبة اٞتودة الشاملة "
كاليت تتبعها إدارات ا١تصانع أف يشارؾ فيها الع ي من كح ات ا١تصنع ا ت اء من التلويق كالتصميم
كالبحوث كاالنتاج كا١تشًتيات كمعمل التحليل ٍب الرجوع مرة اخرل إٔب آراء ا١تلتهلكُت ........
كهكذا.
كق اختارت عو الشركات " اٞتودة الشاملة " ك ريق لتحلُت اٞتودة كما أف البعو اآلخر من
الشركات إته أب تبٌت " نظم اٞتودة اٟت يربة " أك مواصفات اٞتودة ال كلية مربل سلللة األيزك
 9111أك ٦تارسة التصنيع اٞتي أك الرقا ة تحليل مصادر ا٠ت ر عن النقاط اٟترجة أك نظاـ إدارة
سالمة الغذاء  ISO 22000-2005اك حىت العمل ٖت مظلة ٤تلية كاٟتصوؿ على " عالمة
اٞتودة " .كسواء اختارت هذ الشركات أم من هذ ال رؽ لتحلُت اٞتودة فإنه ال ٯتكن ٕتاهل أف
ٖتلُت اٞتودة استمرار عملية ليل سهلة ل ٖتتاج إٔب جهود كبَتة َب كفاحها من أجل ا١تنافلة
على إرضاء رغبات ا١تلتهلك كاحملافظة على ثقة العمالء
كخالؿ هذا الت ور ح دت صفات اٞتودة الىت ٬ت قياسها َب ا١تنتج الغذائجل النهائجل  ،ككان

و5ن إع اد ا١تهن س ٤تمود عوض استشارم نظم اٞتودة
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هذ الصفات كا٠تواص تق ر على أساس اإلحلاس الشخصجل لإلنلاف ٍب يهرت ع ذلك
األجهزة القياسية لتق ير جودة ا١تادة الغذائية كمكوناتا ككذلك إجراء التحاليل البكًتيولوججل ككذلك
استخ م مراقبة اٞتودة اإلحصائية لتوضيح كتفلَت النتائج.
كنظرا لالهتماـ العا١تجل َب اآلكنة األخَتة ٔتفهوـ إدارة اٞتودة الشاملة )( TQMكارتفاع ع د
الشركات كا١تؤسلات على اختالؼ ٣تاالت عملها الىت تلعى إٔب ت بيق نظم اٞتودة اٟت يربة كما
أصبح تعبَت  TQM,GMP,ISO9000من التعبَتات الشائعة الىت تعرب عن توجه عا١تى يلي ر
اآلف على فكر إدارات الشركات ا١تختلفة كمنها الشركات العاملة َب ٣تاؿ األغذية كاأللباف.
مفاىيم الجودة Definition of quality

لق ذكر  Juranعاـ  5962ثالثة عشر تعريفا لكلمة اٞتودة إال أف هناؾ عضا منها يعترب أكربر
صلة ا١توضوع مربل:
 -1الجودة المطلوبة من السوق : Market place quality

كهى مق ار ماٖتققة سلعة معينة من رغبات ٣تموعة معينة من ا١تلتهلكُت  .كلذلك ٮتتلو اٟتكم
على جودة سلعة معينة من سوؽ آلخر تبعا الختالؼ األذكاؽ كالعادات الغذائية من من قة ألخرل.
-2

جودة

تصميم

السلعةdesign

of

Quality

:

كهى مق ار ما ٯتكن أف تناله رتبة معينة من سلعة من رضاء الناس عامة.

-3

جودة

التطابقconformance

of

Quality

:

كهى عبارة عن م ل م ا قة الللعة ١تواصفات سبق ٖت ي ها فإذا ما كان جودة التصميم ْتالة
مناسبة كالللع م ا قة للمواصفات فإف اٞتودة نفلها تكوف مضمونة.
كاٞتودة جبقا لتعريو هيئة األيزك" هى ٣تموعة متكاملة من خواص منتج أك خ مة تؤدل إٔب س
احتياجات ٤ت دة .
 -4جودة الغذاء

هى ٤تصلة ٣تموعة من ا٠تواص الىت ٯتكن ا ٖت ي م ل قا لية هذا الناتج ل ل ا١تلتهلك "" .
أك هجل ٖتقيق أقصى رغبات ا١تلتهلك َب ا١تنتج الغذائجل" .كق عرؼ ) ( Kramer and Twigg
عاـ  5971جودة الغذاء أهنا عبارة عن "٣تموعة من ا٠تواص ٯتكن ا تفريق منتج عن آخر ك٢تا
أ٫تية َب ٖت ي م ل قا لية هذا الناتج ل ل ا١تشًتل" كعلى ذلك ترجع اٞتودة إٔب ٣تموعة من
ا٠تواص كالصفات الىت تعزل إٔب مكونات الغذاء َب ٣تموعة على أف تكوف كل صفة على انفراد
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ذات جودة عالية كعادة ٖت د جودة ا١تادة الغذائية حل أقل ا١تكونات الفردية جودة  ،فإذا كان
مربال كل خواص كصفات ا١تادة الغذائية َب حالة ٦تتازة كٖتصل على تق ير و ٦تتازن إال أح ل
ا١تكونات أك الصفات ق حصل على تق ير و ردمءن فإف ا١تادة تكوف َب حالة دكف ا١تلتول من
اٞتودة كي لق عليها . Sub-standard .
كعلى ذلك فتعرؼ اٞتودة َب كربَت من األحياف أهنا درجة من االمتياز أك هى ا١تواصفة أك ٣تموعة
ا١تواصفات الىت ٬ت أف توج ا١تادة كتفى اٟت كد أك ا١تواصفات القياسية ا١توضوعة ٢تا  .كمن
إعتبار أف ملتول اٞتودة للمادة يكوف عادة هو متوسط اٞتودة ا١ت لو ة َب اللوؽ كليجم من
الضركرل أف ٖتقق أعلى ملتول من اٞتودة صرؼ النظر عن تكاليو إنتاجها.
مراقبة الجودة Quality control

هى احملافظة على اٞتودة َب ملتول قبو٢تا ل ل ا١تلتهلك  ،كيالح أف التعريو األخَت ٮتتل فقط
ا١تادة الغذائية النهائية و الناتج النهائى ن كلذلك استح ث مص لح ا١تراقبة الشاملة على
اٞتودة Total quality controlليشَت إٔب مراقبة و ا١تواد ا٠تاـ كا٠تامات – العماؿ – ا١تاكينات –
اإلدارة الفنية مربل النقل كالتخزين كالتلويق كخالفةن .كتشمل مراقبة اٞتودة األنش ه ا١ترتب ة كما يلى
 ا١تواصفات تصميم ا١تنتج أك ا٠ت مة ١تقا لة ا١تواصفات. إنتاج ا١تنتج ١تقا لة ا١تعٌت الكامل للمواصفات لتح ي م ل م ا قة ا١تواصفات مراجعة اإلستخ اـ لتوفَت معلومات ١تراجعة ا١تواصفات.ك٧ت أف إستغالؿ هذة األنش ة يوفر أفضل منتج أك خ مة للعميل أقل تكلفة على أف يلتمر
ا٢ت ؼ لتحلُت اٞتودة.
التطور التاريخي للجودة

مراحل:

ٯتكن تقليم ا١تراحل ا١تختلفة الىت مرت ا اٞتودة إٔب أر عة
 -5مرحلة التفتيت أك الفحل و 5937 – 5911ن حي اهتم إكتشاؼ األخ اء َب ا١تنتج
دكف اللعى ١تنع ح كث األخ اء.
 -2مرحلة مراقبة اٞتودة و  5961 – 5937ن كت ؼ إٔب منع كتقليل نل ا١تعي َب ا١تنتجات
إستخ اـ ال رؽ اإلحصائية
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 -3مرحلة تأكي اٞتودة و  5981 – 5961ن كق ركزت على منع ح كث األخ اء أثناء التصنيع
 -4مرحلة إدارة اٞتودة الشاملة و  – 5981حىت اآلف ن حي أدت إٔب جذرل َب مفهوـ جودة
الناتج لتصبح أداة لإلدارة ال من إدارة للرقا ة كتشمل كضع ٗت يط إسًتاتيجى للمشركع يضمن
حش كافة اٞتودة لتحقيق أه اؼ ٤ت دة َب ضوء رغبات كتوقعات العمالء مع إح اث ٖتلُت
ملتمر َب إدارة ا١تشركع من خالؿ مشاركة ٚتيع العاملُت على كافة ا١تلتويات.
سياسة الجودة Quality policy

هى الشركط كالتوجيهات الىت ٖت دها ا١تنشأة أك ا١تؤسلة َب ٣تاؿ اٞتودة كا١تع ة سا قا واس ة
اإلدارة العليا
كنظرا ألف سياسة اٞتودة تعترب من أهم ا١توضوعات َب نظم اٞتودة اٟت يربة حي ٭تتاج نظاـ ISO
9000إٔب سياسة اإلدارة عن اٞتودة ٔتلتن رٝتى مع تأكي كضوح هذ اللياسة لكل ا١تختصُت
كعن تعريو سياسة اٞتودة فإنه ٬ت على اإلدارة النل صراحة أف من ضمن األه اؼ األساسية
للمشركع هو اإلرضاء الكامل لعمالئها  .كٖتقيق سياسة اٞتودة اليتم عن جريق أكامر أك توجيهات
من اإلدارة العليا كلكن ٬ت على اإلدارة العمل على ناء اٞتودة ٔتجهود تعاكىن حي من الضركرل
كضع سياسة اٞتودة ا١تشاركة مع كل ا١تختصُت مع األخذ َب االعتبار النواحى التكنولوجية كإٕتاهات
األسواؽ كاه اؼ اإلدارة على ا١ت ل ال ويل.
إدارة الجودة Quality management

"هى ا١تهاـ الشاملة إلدارة ا١تؤسلة لتح ي كتنفيذ سياسة اٞتودة" .

إدارة الجودة الشاملة): Total quality management (TQM

هى إٕتا ا١تؤسلة ٨تو إدارة اٞتودة التحلُت ا١تلتمر للجودة كأحيانا ي لق عليها الرقا ة الشاملة
على اٞتودة كهى ا١تفهوـ اٟت ي لرقا ة اٞتودة كهو يشَت إٔب مراقبة جودة الغذاء إ تادء من التخ يط
للجودة – جودة التصميم – جودة ا١تاكد ا٠تاـ كا٠تامات – العماؿ – ا١تاكينات – اإلدارة – النقل
–التخزين – التلويق – خ مة ما ع البيع – كخالفة .
أل أف إدارة اٞتودة الشاملة تت ل ت افر كل اٞتهود كالوسائل إلرضاء رغبات ا١تلتهلك مع اٟت من
تكاليو اإلنتاج ق ر األمكاف على أال ٮتل ذلك الق رة التنافلية للمنتج  .كتعرؼ  TQMأهنا "
ت بيق مفاهيم اٞتودة َب كل ٣تاالت العمل الشركة كعلى كل ا١تلتويات ".كعلى ذلك تقع ملؤلية
اإلدارة الشاملة للجودة على عاتق كل رئيجم ملئوؿ َب ا١تؤسلة من أعلى ملتول إٔب أدنا كل َب
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٣تاؿ ٗتصصه  ،حي أف إدارة التلويق ملئولة عن ٖتقيق رغبات ا١تلتهلك كإدارة التصميم ملئولة
عن ٖت ي ا١تواصفات ا١ت لو ة كإدارة ا١تشًتيات ملئولة عن شراء ا٠تامات ٔتواصفات جي ة كإدارة
اإلنتاج ملئولة عن العمليات التصنيعية كمعامل الفحل كالتحليل ملئولة عن إجراء األختبارات
كالفحل كإدارة ا١تبيعات ملئولة عن توصيل ا١تنتجات كالتعرؼ على مالحظات العمالء.
توكيد الجودة : Quality Assurance

هى ٚتيع اإلجرات ا١تخ ة كا١تن قية الالزمة لتوفَت الربقة ا١تناسبة للمنتج لتلبية إحتياجات ٤ت دة
كهى تشمل:
-5تقومي ملتمر للكفاءة كالفاعلية.
-2كجود مقاييجم تصحيح َب الوق الصحيح.
 -3تغذية عكلية .
مجلس الجودة : Quality council

إلحكاـ الرقا ة على ٚتيع ا١تهاـ الىت ٢تا عالقة اٞتودة فإف ا١ت ير التنفيذل ٭تتاج إٔب ميكانيكية َب
العمل تتمربل َب إنشاء ٣تلجم اٞتودة الذل يتكوف عادة من رؤساء تنفيذيُت كملؤلُت عن مهاـ
ك٣تموعات كيقوـ هذا اجمللجم ٔتا يلى:
ٖ-5ت ي كاجبات ٖتلُت اٞتودة كٖت ي ملتويات اٞتودة للمنتجات مقارنة األفضل َب اللوؽ.
-2إٗتاذ اإلجراءات ا١تناسبة فيما يتعلق شكاكل العمالء.
ٖ -3ت ي اللل ة للمشركعات ا١تختلفة كٕتارب األْتاث كالت وير.
 -4إٗتاذ إجراءات ا١تتا عة.
 -5الت ري كالتحفيز كإشراؾ العاملُت َب الشعور اٞتودة.
طرق قياس جودة الغذاء

تقاس جودة ا١تنتجات الغذائية ١تعرفة م ل م ا قتها للمواصفات اللا ق كضعها أك ا١تواصفات
القانونية إتباع جرؽ تأتى إٔب قلم مراقبة اٞتودة من جهات أخرل سواء من قلم البحوث أك ا١تراجع
ا١تنشورة للهيئات العملية أك الصناعية كهناؾ نوعاف من جرؽ قياس جودة األغذية:
طرق شخصية Subjective methods

كهى جرؽ تعتم على التقييم اٟتلى sensoryللمنتجات الغذائية إستخ اـ اإلنلاف ٟتواسه و
رؤية – شم – تذكؽ – ١تجم – ٝتعن .التقييم اٟتلى كسيلة هامة َب حل ا١تشاكل ا١تتعلقة ٔت ل
تقبل الغذاء كما اهنا مفي ة َب ٖتلُت كت وير جودة الللعة كقا ليتها للحف  ،كذلك َب إستح اث
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سلع ج ي ة كَب أْتاث التلويق  .كلكن يعيبها اف حواس اإلنلاف ٢تا ح كد معينة – كما ي خل
العامل الشخصى َب اٟتكم كلذلك تقرف عادة ال رؽ كالتحليالت اإلحصائية.
طرق غير شخصية: Objective methods

كهذ تعتم على إستعماؿ كاألجهز َب قياس ا٠تواص سواء كان خواص جبيعية أك كيميائية أك
ميكرك يولوجية  .كالنتائج ا١تتحصل عليها من مربل هذ اإلختبارات تبُت مايلى:
-5نل كنوع مكونات الغذاء ال اخلة َب تركيبة.
 -2القيمة الغذائية.
 -3م ل سالمة الغذاء صحيا.
٘ -4تيز هذ ال رؽ ع ـ التحيز – كٯتكن تكرارها للتأك من النتيجة.
خواص جودة المادة الغذائية:

قلم  kramer 1966اٞتودة الكلية للغذاء إٔب ثالث فئات رئيلية:
 -1الجودة الكمية attributesQuantitative

كهى الصفات الىت يهتم ا الصانع – مربل كمية الللعة الىت تنتج من كمية معينة من ا١تادة األكلية .
كما توج صفات كمية أخرل يهتم ا كل من الصانع كا١تلتهلك مربل النلبة ما ُت ٤تتويات الغذاء
من العناصر ذات القيمة إٔب العناصر الرخيصة كأحيانا ٯتكن تق ير هذ النلبة على كجه التقري عن
جريق ال رؽ اٟتلية.

 -2عناصر الجودة الخفية : Hidden attributes

كهى الصفات ا١ت ختفية الىت ال ٯتكن للملتهلك أف يق رها الضبط عن جريق حواسه هى مربل :

القيمة الغذائية للمادة مربل ٤تتواها من فيتامُت وجن كا١تواد ا١تضافة غَت الضارة على سبيل الغت،
ككجود عو ا١تواد اللامة مربل قايا ا١تبي ات.
 -3الجودة الحسية : Sensory attribute

كهى الصفات الىت ترش ا١تلتهلك عن إختبار لغذائه كهى نفجم الصفات الىت يهتم ا صانع
كيقوـ قياسها إلست الع تفضيل ا١تلتهلك  Consumer preferenceغرض إنتاج غذاء مقبوؿ
أقل التكاليو.
كذلك تلتخ ـ ا٠تواص اٟتلية عن ٖت ي م ل ٘تاثل الغذاء مع ا١تواصفات القياسية القانونية
كأيضا لتح ي رتبة الغذاء كٖت ي م ل تقبل الغذاء كقا ليته للهضم تق ير خواصه اٟتلية  .كعلى
أيه حاؿ فإف تقييم ا٠تواص اٟتلية يتأثر ٔت ل التفضيل الشخصى الذل يتأثر ع ة عوامل تًتاكح
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ما ُت ا١تزاج الشخصى كاألهواء إٔب ا١تلتول األجتماعى كالربقافة العامة كالعقائ ال ينية كالعوامل
النفلية كاإلختالؼ َب ا١تناخ كاٟتالة الصحية للشخل ككفرة الغذاء كلتقليل تأثَت مربل هذ العوامل
فق ًب كضع عة جرؽ ٥تتلفة للتقييم اٟتلى مربل إستخالص النتيجة ال رؽ اإلحصائية
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