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 خصائص الماء النظيف؟ 

 التركيب الكيميائي ال أي مادة غذائية :

 االمالح والمعادن . -5الدىون  -4البروتينات  -3الكاربوىيدرات  -2الماء  -1

، ولكن عندما المعدنية االمالحيسيل ازالتيا بالماء البارد او الحار وكذلك   * الكاربوهيدرات
 تجف تصبح صعبة االزالة فيجب ازالتيا عندئذ باستعمال االحماض والقواعد المخففة.

فيمكن ازالتيا من االجيزة باستعمال مادة قاعدية لتحويميا الى صابون وكميسيرول مع   الدهون *
 ار مع الدعك بالفرشاة.استعمال تيار مائي ح

يسيل ازالتيا بالماء الحار والبارد وعندما تجف يتطمب ازالتيا باستعمال قاعدة   البروتينات* 
 مخففة ثم بالماء الحار والبارد.

 خصائص الماء النظيف؟

يستعمل الماء في معامل االغذية بكثرة الغراض متعددة، وفي بعض المعامل يستعمل      
ام )ماء الحنفية(، وفي معامل اخرى توجد وحدات معالجة معالجة المياه الغسل بالماء الخ

كوحدات التصفية والتقطير الخاصة، ويستخدم ىذا الماء لغسل المواد الخام الداخمة في التصنيع 
 ويستعمل ايضا في وحدات التصنيع وكذلك يستعمل لغسل االجيزة واالدوات الخاصة بالمعمل.

 الغسيل شروط الماء المستعمل في 

 ان يكون الماء يسرا وليس عسراً  -1

 ان يكون خالي من الشوائب -2

 أن يكون خالي من االحياء المجيرية وخاصة المرضية -3

 ان يكون خالي من الطعوم والروائح الغريبة -4

 ان يكون خالي من المواد السامة -5

 ان يكون متوفر بكميات كبيرة داخل المعمل -6
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ية بإزالة العسرة من الماء ان وجدت بالطرق الكيمياوية كما تقوم بتصفيتو تقوم معامل االغذ **
 وتنقيتو من الشوائب وذلك بانشاء وحدات خاصة لمتصفية .

يجب التخمص من ماء الغسيل والتنظيف لتفادي المشاكل الناجمة عنو والتي قد تسبب  **
 مشاكل بيئية واضرار في المنطقة المحيطة بالمعمل.

 تصف مواد التنظيف كما بمي:مواد التنظيف : 

 عوامل تخفض الشد السطحي وتشمل الصابون بانواعو  -1
 مركبات الفوسفات المعقدة وتشمل فوسفات رباعية الصوديوم  -2
 المواد القاعدية )القواعد(مثل ىيدروكسيد الصوديوم  -3
 المركبات العضوية مثل بعض الحوامض العضوية مثل حامض الخميك -4
 المعدنية مثل حامض النتريك وحامض الفوسفوريكاالحماض  -5
 مواد تجارية اخرى -6

 وظائف المنظفات

 الترطيب والتغمغل وتعمل عمى كسر االتصال بين االوساخ المترسبة وسطوح  االجيزة -* 

 االستحالب حيث تقوم المنظفات بربط االوساخ الدىنية مع الماء مكونة المستحمب  -*

 ت بتحويل االوساخ الدىنية الى صابون يسيل غسمو التصوبن ، تقوم المنظفا -*

 التجزئة، تعمل المنظفات عمى ابقاء االجزاء الغير ذائبة من االوساخ بحاالة معمق -*

 االذابة، تعمل المنظفات عمى اذابة االوساخ من المواد الكربوىيدراتية واالمالح -*

 تحول المنظفات الماء العسر ماء يسر يسيل ازالتو -*

 ظف المثالي المن

ىو المنظف الذي يكون سريع الفعالية وتام الذوبان وغير مييج لمبشرة وغير متمف لألجيزة يمكن 
غسمو بالماء االعتيادي بسيولة ويحافظ عمى خواصو  التنظيفية اثناء الخزن ، وفعال في قتل 

 المكروبات باإلضافة الى انو اقتصادي ومتوفر في االسواق المحمية .
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 طهير والتعقيم مواد الت

مواد التطيير ىي مواد تستعمل لقتل االحياء المجيرية وتجرى دائمًا بعد االنتياء من عممية 
 التنظيف.

 تصنف المواد المطيرة الى :

 اليواء  الحار  - أ
 الماء او البخار الحار  - ب
 -المطيرات الكيمياوية ومن امثمتيا : - ت

 الصوديوم التي تعطي الكمورين الكــمورين ومنيا مادة ىايبوكمورات-1

 اليـــود )من المواد الحاوية عمى اليود( مثل االيودوفورم -2

 مركبات االمونيوم الرباعية -3

 الكموروفينول -4

 تستخدم ىذه المواد بتراكيز منخفضة واال فأنيا قد تسبب مشاكل عند استخداميا بتراكيز عالية.

( كحد أعمى وعند ارتفاع ppm 500 -100راوح بين )بتراكيز قميمة جدا يت  الكمورينيستعمل 
 النسبة فوق الحد المقرر فانيا تعتبر مادة قارضة ومذيبة .

( في اس ىايدروجيني حامضي يتراوح بين ppm 100 – 12فيستعمل من ) اليــــــوداما مركبات 
 ة السمية.(، وتتميز مركبات اليود بانيا سريعة الفعالية وغير قارضة لألجيزة وقميم5 -3)

 مواد التعقيم :

ىي مواد تستعمل لمقضاء التام عمى كافة االحياء المجيرية المرضية وغير المرضية وتعتبر 
 المواد المطيرة  مواد تعقيم .

 ويستخدم في التعقيم دائمًا الضغط العالي كما في تعقيم الحميب.
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 : شروط اختيار المادة المطهرة

 قدرتيا عمى قتل االحياء المجيرية  -1
 درجة ثباتتييا عالية وسيمة الخزن -2
 عدم تأثيرىا عمى المعادن واالجيزة  -3
 رائحتيا تكون غير مييجة وغير سامة  -4
 رخيصة ومتوفرة في االسواق المحمية  -5
 ذات خواص كيميائية وفيزيائية جيدة  -6

 من اهم المشاكل التي تحدث داخل معامل االغذية:

 د الحشرات ؟: وجو أوالا 

يعتبر وجود الحشرات داخل معامل االغذية دليل واضح عمى عدم النظافة وىي تسبب مشاكل    
صناعية متعددة وقد تسبب ىذه الحشرات او أجزائيا او بيوضيا حاالت مرضية ان وجدت داخل 

 العمب او داخل المادة الغذائية.

استخدام المبيدات ولكن خارج المعمل  وتستخدم اجيزة كيربائية لمتخمص من ىذه الحشرات ويمكن
 وبوقت معموم وبطريقة محددة.

وعند استخدم تيارات اليواء توجو الى خارج المعمل لمحفاظ عمى جو المعمل من التموث  
 بالحشرات وتستخدم كذلك المشبكات عمى االبواب والشبابيك لمنع دخول الحشرات.

 : وجود الحيوانات القارضة ؟ثانياا 

الجرذان تسبب اضرار بالغة في معامل االغذية حيث تنقل الفئران كثير من االوساخ الفئران و  
والجراثيم الى داخل معامل االغذية كذلك تسبب فضالتيا روائح كريية وىي بدورىا تنقل كثير من 
االمراض مثل مرض الطاعون والجذام والتايفوئيد وتعمل ايضًا عمى سد المجاري وتأكل االكياس 

وكل شيء يعترض طريقيا وتنقمو الى داخل المجاري وتعمل اعشاشيا وتتكاثر بسرعة والعوازل 
 قياسية.

ومن االضرار الفادحة بسبب القوارض ىي تطاير شعرىا في جو المعامل ويسبب تموث االغذية 
 المصنعة .
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: ال يسح بوجود القوارض وال سموميا في معامل االغذية ويفضل استخدام الطرق مالحظة@ 
 ئية بداًل من استخدام السموم .الوقا

 ومن الطرق الوقائية  لمتخمص من الفئران ؟

 ازالة اماكن اعشاش الفئران داخل وخارج المعامل -*

 تبميط الساحات المحيطة بالمعمل -*

 غمق مخابئ الفئران  -*

 

 فضالت معامل االغذية 

او التي يمكن االستفادة منيا  تنتج معامل االغذية العديد من الفضالت المختمفة العديمة الفائدة
 كعمف حيواني او ألغراض اخرى ومن ىذه المخمفات: 

 مخمفات صناعة السكر  -*

 الشرش من مخمفات صناعة الجبن  -*

 مخمفات التمر من صناعة الدبس -*

 حميب الخض من صناعة الزبد -*

 كسبة البذور الزيتية)فول الصويا ، القطن، السمسم، عين الشمس( تستخدم كعمف لمحيوان  -*

 مخمفات معامل الزيت -*

 النخالة من المطاحن  -*

 مخمفات المجازر -*

ال يتم التخمص من مخمفات معامل االغذية عن طريق المجاري االعتيادية او االنير القريبة او 
يادية، وىذه النفايات اذا تجمعت لفترة وجيزة تسبب مشاكل بيئية وسائل جمع النفايات االعت

 متنوعة.

 اليسمح رمي مخمفات معامل االغذية في االنهار القريبة مهما كان نوعها لألسباب التالية:
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المواد العضوية كالبروتينات والكاربوىيدرات والدىون تستيمك االوكسجين المذاب في ماء  -1
 ر صالحة لعيش االسماك وبقية االحياء النيرية.النير مما يجعل االنير غي

( يصبح مظير النير غير مقبول ومشجع لمتفاعالت 3ppmتقل كمية االوكسجين عن ) -2
الالىوائية وىذه تسبب روائح كريية، عمما ان كمية االوكسجين الموجودة في االنير 

 فان جميع االحياء المائية تموت. 3واذا قمت عن  ppm(8-7تتراوح بين )
تتحمل الكاربوىيدرات الى حوامض بوجود االحياء المجيرية او االنزيمات، حيث تتحول  -3

الى حامض الالكتيك والخميك مما يسبب زيادة حموضة النير الذي يوثر عمى نمو 
 االحياء النيرية.

عند تعرض البروتين الى الظروف الالىوائية وبوجود االنزيمات المحممة تتحمل الى  -4
ل االنزيمات تتحول ىذه االحماض االمينة الى احماض دىنية وامونيا احماض امينية بفع

 وثاني اوكسيد الكاربون وميثان وكبريتيد اليدروجين مما يسب الروائح الكريية.
ان تحمل المواد العضوية التي تستخدم في تغذية الطحالب وفي تغذية االشنات)نوع من  -5

 جذاب.الطحالب( تجعل مظير ماء النير غير مقبول وغير 
رمي مواد التنظيف والمواد الكيميائية االخرى في النير تؤثر عمى نوعية المياه  -6

 وصالحيتيا لالستيالك البشري او استعماليا في معامل االغذية.
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