
  المرحلة الثالثة                                                          قسم علوم األغذیة       

  الثامنةالمحاضرة                                    صناعة التمور والسكریات: المادة 

 مناف أكرم قاسم. م.م: مدرس المادة                                      نظريالجزء ال      
 

  التمور والسكریات 

  المرحلة الثالثة 

  الجزء النظري 

  خامسةالمحاضرة ال

  

  

  

  

  

  

  

  :التحویلیة الصناعات:  المحاضرة عنوان

  التمر خل صناعةو  التمور وتعبئة كبس صناعة

  

Title of the lecture: Manufacturing 

industries: 

Dates pressing and packing industry 

Date vinegar industry 
  

  

  



  المرحلة الثالثة                                                          قسم علوم األغذیة       

  الثامنةالمحاضرة                                    صناعة التمور والسكریات: المادة 

 مناف أكرم قاسم. م.م: مدرس المادة                                      نظريالجزء ال      
 

  الصناعات التحویلیة 

  مورالتوتعبئة صناعة كبس 

 تعمل تصنیعیة شبه عملیة هي التمور وكبس. التمور لمنتج التسویقیة الصناعات قائمة في مهمة الصناعة هذه تعد   

 امكانیة من یوسع التمور وكبس استعمالها او واستهالكها لتسویقها الطلب حسب التمور من المنتج عرض تحویل على

 التمور على االبقاء بمفهوم التمور كبس موضوع ویدخل. والبیع والتوزیع العرض تنظیم لمشاكل الحلول وایجاد تسویقها

  .السكري ومحتواها وطعمها ولونها شكلها على محافظة

 المحسنة التمور انتاج من%) 50( نحو كبس یتم حیث العالم في التمور كبس على تعمل التي الدول اكبر العراق یعد

 عدد بلغ الماضي القرن تسعینیات في و خشبیة او كارتونیة او بالستیكیة متنوعة عبوات داخل العالمیة للسوق المصدرة

 و) قار وذي البصرة( الجنوبیة المنطقة في مكبس) 105( حوالي منها مكبسا) 250( حوالي العراق في التمور مكابس

 العراقیه التمور مصلحة وتمتلك كما ودیالى بغداد من كل في مكابس) 10( و االوسط الفرات منطقة في مكبسا) 135(

 على العتمادها السبب ویعود العراق من الوسطى المنطقة في التمور مكابس تمركز ان ویالحظ حدیثة، مكابس) 6(

  .األولى بالدرجة الخستاوي تمور

  الخطوات العامة لتعبئة التمور في المصانع 

   Fumigationالتبخیر أو التعفیر : اوال

 تبخیرها یجب لذا الخزن مدة طالت كلما االصابة وتزداد بالحشرات لالصابة لتعرضها الحساسة الفواكه من التمور تعد  

 المواد اما. حیاتها مراحل جمیع في الحشرات على القضاء هو التبخیر من والغرض الكبس وحدات دخولها قبل

 كلورید استعمل ثم ومن الكاربون كبریتید ثاني و الهیدروجین سیانید هو االولى العالمیة الحرب قبل التبخیر في المستعملة

 اوكسي غازي من خلیط الجزائر في استعمل وبعدها المیثیل برومید استعمل ثم ومن فعالیته ضعف اظهر ولكن الكاربون

 واطئه غلیانه درجة الن المستعملة الغازات بین من االفضل هو المیثیل برومید یعتبر لكن الكاربون اوكسید و االثیلین

 في الذوبان وقلیل االنفجار او لالشتعال قابل وغیر یرقاتها و بیوضها و الحشرات على للقضاء جدا فعال وهو) م36°(

 بعد ایضا التبخیر ویستعمل لالنسان ضارة غیر )ppm 17( نسبة وتعتبر االلمنیوم عدا المعادن على یؤثر ال و الماء

 لغرض للهواء مفرغات ووجود وارضیتها وسقفها لجدرانها خاصة مواصفات التبخیر ولغرف الشحن وقبل الكبس عملیة

 من الغرف الى یدخل بانبوب ومزودة عالي ضغط تحت للغاز بقناني الغرف تجهز كما التبخیر عملیة بعد الهواء سحب

  . االسطوانة
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  عملیات التصنیف والعزل والتنقیة :ثانیا

  :یاتي كما وهي والكبس والعزل التصنیف عملیات الى التمور وتخضع

  عزل التمور غیر الناضجة  )أ(

 في المتبعة الطریقة وان واحد وقت في یتم ال التمر نضج ان الى یعود ذلك وسبب والكمري والخالل الرطب وتشمل

 التمور من مختلفه نسب على تحتوي دائما التي التمور من واحد لنوع البستان في النخیل عذوق بقص هي التمر قطف

  .الناضجة غیر

  : والمصابة المتضررة والتمور والشوائب واللون الحجم حیث من التمور عزل) ب(

 الثمرة ولحم والقشرة واللون والشكل الحجم حیث من ظاهریا اختالفا التمور اصناف من صنف كل خواص الختالف وذلك

  .والمصابة المتضررة والتمور الغریبة والمواد االوساخ من نسبة وجود وكذلك القمع ووجود النواة حجم و

  عملیات تنظیف وتنقیة التمور: ثالثا

  -:یأتي وكما االلیة االجهزة او الكبس عمال بواسطة وعزلها وتنقیتها التمور تنظیف یجري

 النباتیة االجزاء و واللیف والخوص الشماریخ وقطع الصغیرة والحجارة والرمل التراب تشمل: الغریبة والمواد االوساخ -أ

  .وغیرها والجرذان الطیور براز و والریش والشعر والمسامیر وبذورها االخرى

  .الطیور قبل من منها جزء والماكول المهروسة او باالشواك المثقوبة التمور تشمل: میكانیكیا المتضررة التمور - ب

 الى المیاه وصول عدم نتیجة یحصل الذي والحشف الملقحة غیر الثمار تشمل: فسیولوجیا المتضررة التمور -ج

  .وغیرها الحجم صغیرة والتمور خشیم ابو وتمور الحمیري بحشرة االصابة بسبب او النخیل اشجار

 االخرى التمور وتبخر عزلها فیتم والتسوس الزراعیة واالفات بالحشرات المصابة التمور وتشمل: المصابة التمور -د

  .تكاثرها وایقاف االصابة على للقضاء

  تلمیع التمور : رابعا

 المعامل بعض في یستعمل اذ العام، شكلها یغطي والذي التمور سطح یغییر الذي المنظر الزالة العملیة هذه تجرى 

 بتغطیس اخرى معامل تقوم بینما محددة لمدة بالماء تنقیعها بعد التمور لتلمیع الكلیسرین الیه المضاف السكري العصیر

 التمور بوضع التلمیع اجراء ویمكن ماء )%5( مع جلسرین )%15( مع كحول )%80( من مكون محلول في التمور

 من تیار تحت دقائق) 5( ولمدة م°)140 -  130( مقدارها لحراره وتعریضها التمور من واحدة طبقة بسمك صینیة في

   .الحركة سریع الهواء

 مستحلب یستعمل واحیانا Dattelol تجاري سمبإ المانیا في ینتج واللون الطعم عدیم نقي معدني زیتاحیانا  یستعمل  

 السیلیلوز ومشتقات السائل السكر استعمال ویمكن للتلمیع البوتاسیوم ربوناتاك و الزیتون زیت او االولیك لحامض

  .تجاري بكتین او الصودیوم الجینات یستعمل واحیانا النشا ومشتقات
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   طرق كبس التمور: خامسا

 في الحاصل الكبیر والتطور سواء حد على والنامیة المتقدمة البالد في والمعیشي الحضاري المستوى رتفاعال نظرا  

 و التمور كبس وتنوع تعدد على انعكس مما االسواق في المستهلكین اذواق یالئم بشكل وتقدیمها الغذائیة المواد بتعلی

 مكابس في وتطورها التمور كبس طرق استعراض یاتي وفیما الكبس، اجازة منح عند المطلوبة الشروط توفر حسب

  :وهي التمور

 فیه وتعبأ بیضوي شكل على الخوص من المصنوع الخصاف في اللینة التمور بكبس ویكون: بالخصاف الكبس) أ(

 وتغلف كغم 50 -  38 بین خصافة كل في التمور وزن ویتراوح رفیعة بحبال تحاط ثم خشبیة بقطع وتضغط التمور

  .التصدیر عند بالجنفاص الخصافة

 الشكل اسطواني خصاف في تعبئتها طریق عن الجافة شبه للتمور الطریقة هذه وتستعمل: الجوت باكیاس التعبئه) ب(

  .كغم 75 و 50 بوزن التصدیر عند الجوت من اكیاس داخل توضع ثم ضغط دون من

 مشمع بورق الداخل من مبطنة صفائح في المضغوطة اللینة التمور لكبس وتستخدم :المعدنیة الصفائح في الكبس) ج(

  .كغم 120 الواحدة الصفیحة وزن

 او مفردة حبات شكل على بتعبئتها وذلك النوى المنزوعة و الجیدة النوعیة ذات للتمور تستخدم :بالصندوق الكبس) د(

 المشمع بالورق الداخل من التمور جمیع وتغلف مشمع ورق واخرى طبقة بین یفصل طبقات اربع او بطبقتین مرصوفة

  .كغم 30 -  17 من فیها االوزان وتتراوح الكبس وبعد قبل وتبخر

 و غم 500 -  250 سعة كرتون علب في وتعبأ وتنقى جیدة نوعیة ذات تمور تنتخب: كرتونال علب في الكبس) ذ(

  .للتصدیر وتعد الكبس وبعد قبل وتبخر الكارتون صنادیق داخل تعبأ ثم بالسیلوفان تغلف

 النوى منزوعة التمور وتكون والمنقاة، جیدة نوعیة ذات تمور الطریقة هذا في وتستخدم :بالسیلوفین الكبس) ر(

 الداخل من مبطنة صنادیق داخل وتعبأ الواحدة للقطعة غم 250 - 125 بوزن بالسیلوفین مغلفة قطع بشكل ومضغوطة

  .الكبس وبعد قبل التمور وتبخر المشمع بالورق

 و الحدیثة التقنیة باستعمال الیا تجرى حیث للتمور العامة الشركة قبل من الطریقة هذه وتستخدم :االلي الكبس) ز(

 اكیاس في تعبا او كارتونیة صنادیق داخل السیلوفین علب في تعبا الطریقة بهذه المكبوسة والتمور اوتوماتیكیة بصورة

  .للتصدیر هي الطریقة بهذه المعدة التمور واغلب الهواء، من المفرغة البولیستین
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  Date vinegar industryصناعة خل التمر 

 الصناعات في وتدخل سنویا طن ملیون)3( من اكثر الى العالمیة االسواق حاجة تصل اذ المهمة الصناعات من هي 

 والمبیدات االلیاف صناعة وفي واالصباغ البالستیك مثل اخرى صناعات في و الحیویة والمضادات والصیدالنیة الطبیة

 یتبعه الذي الكحولي التخمر بواسطة نشویة او سكریة مواد من تصنع مطیبة سائلة مادة بانه الخل ویعرف الحشریة

 هو الرئیسي العضوي والحامض%) 4( عن تقل ال نسبته وتكون Acetic Acid الخلیك حامض وینتج خلیكي تخمر

 للمزج قابل سائل عن عبارة وهو دالتون )60.05( جزیئي وزن وله CH3COOH الكیمیائیة الصیغة ذو الخلیك حامض

 .نسبة باي بالماء

 الكحول اكسدة على الخلیك حامض بكتریا قدرة استخدام على تعتمد التي البایلوجیة األكسدة بطریقة الخل تصنیع یتم

 البسیطة الهیدروكربونات او االسیتالدهید اكسدة من صناعیا  تحضیرا الخل یحضر كما الخلیك، حامض الى االثیلي

  .المیثانول كحول carbonylation كربنة من وكذلك

  

  
 

 من الكثیر في یشارك كما Co-enzyme انزیمي كمساعد الحیویة العملیات في مهما دورا الخلیك حامض یؤدي  

 تدعم التي للطاقة كمصدر الستخدامها والكربوهیدرات الدهنیة االحماض من لكل الحیوي التمثیل منها الحیویة التفاعالت

   .للثدیات طاقةلل مصدرك یستخدم فانه ولذا الجسم اعضاء كل وظائف

  : وهي یتطلب انتاج الخل عملتي تخمیر 
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  Alcoholic fermentation الكحولي التخمر - 1

اما تلك الموجودة طبیعیا في المادة االولیة او بواسطة مزارع بكتیریة مضافة ، بواسط الخمائروهي عملیة ال هوائیة تتم   

  خمیرة بفعل االیثیلي الكحول الى التمر عصیر في الموجود السكر یتحول اذ، ذات االنتاج الكحولي العاليمن سالالت 

Sacchromyces cervisiae  

2OH + 2CO5H22C →6O12H6C 

  

ینتج عن هذا التفاعل عدة مركبات وسطیة مثل الكلیسیرول وحامض الخلیك وحامض السكسنیك والكحول وفي الواقع 

 .االمیلي

  Acetic Acid Fermentation الخلیكي التخمر ةمرحل - 2

) الخل ام( الخلیك حامض بكتریا بفعل الخلیك حامض الى الناتج الكحول تحویل فیه یتم هوائي وهي عبارة عن تفاعل 

 تركیز یصل ان وممكن الخلیك حامض الى االثیلي الكحول من كبیرة كمیات تحویل على القابلیة لها البكتیریا وهذه

وینتج عن هذا التفاعل مركب وسطي هو االستالدیهاید باالضافة الى كمیات قلیلة من ، %)10( الى الحامض

  .االلدیهایدات واالسترات واالسیتون

O2COOH + H3CH→2 OH + O5H2C  

  Acetobacter Bactrriaبكتریا حامض الخلیك 

 هوائیة بكتیریا وهي مجموعات ضمن او واحدة خلیة شكل على غالبا توجد كرام لصبغة سالبة عصویة بكتیریا هي  

 علیها القضاء یمكن لذلك السبورات تكوین على قادرة غیر وهي التخمر خزانات اسطح على اغشیة تشكل اجباریة

 درجة تتراوح كما الالكتیك حامض بكتریا من اقل بنسب ولكن العالیة للحموضة بتحملها البكتیریا هذه وتمتاز ،بالبسترة

 حامض لبكتیریا تقسیمات عدة هناكو  م،°)31 - 26( بین الحامض من جیدة ةكمی النتاج و لنموها المثلى ةحرار ال

  :رئیسیة مجموعات اربع على الخلیك حامض بكتریا قسم والذي Frateur تقسیم التقسیمات هذه من الخلیك

1-Oxidans : Ac. Melanogenum 
2- Suboxydans : Gluconobacter oxydans 
3- Mesooxydans :Ac. Aceti sub.sp.xylinum 
4- Peroxydans  
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  انواع الخل 

  : الى اساس المواد االولیة التي یصنع یقسم الخل على

  . الفراولة التمر التوت الكمثرى والبرتقال والعنب التفاح مثل: الفاكهة عصائر من المصنعة االنواع - 1

. السكر الى اوال نشأها یتحلل ان یجب و الحلوة والبطاطا البطاطا مثل:  النشویة الخضروات من المصنعة االنواع - 2

  . وغیرها والذرة والحنطة والشیلم الشعیر مثل المستنبتة الحبوب االستعمال من الناتج الخل وهو: المالت خل - 3

  . والعسل والموالس كالشیرة السكریات من المصنعة االنواع - 4

  .الخمیرة صناعة من المتخلف االثیلي الكحول استعمال من الناتج الخل وهو: المقطر الخل -5

  

  : توافرها في حامض الخلیك الواجب الصفات اهم

  الناتج الحامض اكسدة دون بسرعة و عالیة بكمیات الخلیك حامض انتاج على قادرة تكون ان - 1

 الكحول من نسبیا عالیة تراكیز تتحمل ان - 2

  التخمیر جهاز فتحات انسداد على من لزجة مواد تكون ال ان - 3

 و الكاربون اوكسید ثاني الى الخلیك حامض اكسدة على بقدرتها الخلیك حامض بكتیریا من السالالت بعض تتمیز 

  هي  الكاملة االكسدة احداث على القدرة ذات االنواع هذه اهم ومن الكاملة االكسدة احداث على قادرة انها اي الماء

( A.aceti , A.xylinum , A.lancens)  
  

  طرائق صناعة الخل 

  Slow methodsالطریقة البطیئة  - 1

 على باالعتماد وذلك ذاتیا واالكسدة التخمر عملیة احداث على الطریقة هذه تعتمدو   Let - aloneوتسمى ایضا طریقة 

 العصیر على الحاویة البرامیل تترك اذ والفواكه التمر عصیر في طبیعیا الموجودة الخلیك حامض وبكتیریا الخمیرة

 الخل ام ىیدع شاءغ السطح على ویتكون خل الى العصیر یتحول حتى مفتوحة السدادة ترك مع جزئیا مملوءة

Mother of Vinegar ةقلیل الناتجة الخل كمیة الن اقتصادیة غیر طریقة وهي الخلیك حامض بكتریا من الناتج 

 الخمائر بواسطة الذاتي الكحولي للتخمر التمر عصیر بترك نقوم ان یمكن و الخمیرة من المنتج بالكحول مقارنة

 التخمر یكون بحیث )%13 -  11( الى الكحول نسبه تصل حتى یستمر ان ویفضل العصیر في اصال الموجودة

 یتأكسد اذ الخلي التخمر الى لیتعرض الكحولي المحلول یترك ثم ومن العصیر فیها الموجود االنیة تغلق ثم الهوائي

 بكتیریا وجود في تتمثل والتي Acetification الظاهرة هذه على ویطلق االوكسجین بوجود الخلیك حامض الى الكحول

 حامض ینتج وقد الخل ام تسمى الخل بكتیریا من طبقة فوقه وتنمو الطبیعي الخل ینتج وبذلك طبیعیا الموجودة الخل

  :االتیة لالسباب قلیلة بنسب الخل في الخلیك
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  .الكحولي التخمر عملیات اثناء الكحول من الناتج رداءة -أ

  .الخل بكتیریا من المنتجة السالالت غیاب - ب

 .الكحول في لنقص نتیجة البكتریا قبل من الخلیك حامض اكسدة -ج

  .والحامض الكحول تلف الى یؤدي ثم ومن السطح على واالعفان الغشائیة للخمائر المنافس النمو -د

  .بطیئة العملیة تكون و فیها المرغوب غیر البكتیریا وجود نتیجة جیدة نوعیة من لیس الناتج -ذ

 جزء یسحب بعدها اسابیع لبضعة م°29 -  21 حرارة درجة على البرمیل خزن عند الخلیك حامض الى الكحول یتاكسد

 الظاهرة هذه منها تعاني التي المشكلة ومن معتمة بقناني یعبأ بعدها م°85 حرارة بدرجة یغسل ثم ومن للتقییم الخل من

  .سمیكة النها انتاجه تقلل اي الخالیا انتاج تعیق والتي الخل لبكتریا الجیالتینیة الطبقة نزول هو

   Schutzanbach Methodالطریقة السریعة او الطریقة االلمانیة  - 2

 توضع مختلفة احجام ذات خشبیة خزانات عن عبارة وهي المولدات طریقة على وتعتمد السریعة الطرق اقدم من تعد   

 على الكحولي المحلول لدخول العلوي القسم اقسام، ثالث على الداخل من الخزانات هذه تقسیم تم وقد عمودي بشكل

 عادة یمأل االقسام هذه اكبر یعتبر والذي االوسط القسم اما العلوي القسم داخل موضوعة رشاشات بواسطة رذاذ شكل

 ال بالمقابل سطحها على الخلیك حامض بكتریا لحمل السطحیة المساحة تزیل مادة اي و بالستیك او الخشب بنشارة

 عملیة تتم الهواء وبوجود العلوي الجزء من الكحولي السائل رذاذ مرور فعند الناتج للخل المرغوبة غیر المواد تنتقل

 یعتبر والذي الثالث القسم الى الخل بمرور یسمح كاذب قاع الثاني القسم وفي الخلیك حامض بكتریا بواسطة االكسدة

 كل بعد الخلیك حامض تركیز یزداد وبذلك االعلى الى دورانه یعاد والذي الناتج الخل فیه یتجمع حیث االقسام اصغر

 االكسدة بسبب الحرارة ارتفاع ونتیجة الكاذب القاع في موجوده فتحات خالل من دخوله فیتم الهواء اما الخزان في دوره

 كبیر بشكل الحرارة ارتفاع عدم مراعاة یجب عام وبشكل الحركة في تستمر ثم ومن الهواء یتصاعد الحاصلة

 والبكتریا )متر 8 - 1.5( وارتفاعها )متر 2 - 0.8( من الخزانات قطر ویتراوح اسبوع نحو هذه التخمیر مدة تبلغ 

 على السائل یقطر ان المعتاد ومن الخل تكوین اثناء الكحولي السائل حركة تتضمن السریعة الطریقة في المستعملة

 هي المولدات وطریقة الهواء من كافیة بكمیة تزود التي و الخل بكتیریا من رقیقة طبقات علیها نمت التي السطوح

 ویكون الخشب من مختلفة باحجام یصنع اسطواني خزان عن عبارة البسیطة والمولدة الخل صناعة في المشهورة الطریقة

  : هي اقسام ثالثة الى الداخل من مقسوما

  .السائل فیه یوضع العلوي القسم - 1

   .الحیواني الفحم او الزان خشب نشارة على یتقطر ان للسائل یسمح الكبیر االوسط القسم - 2

 .الخل فیه یجمع  الذي االسفل القسم - 3

 الخشب نشارة على رذاذ شكل على یكون او اوتوماتیكي تغذیة حوض بواسطة االعلى الى الكحولي السائل یضخ 

 السیطرة الضروري ومن الحرارة من كبیرة كمیة االكسدة عملیة من تنتج والخلیك  حامض بكتریا على ةالحاوی واالخیره
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 تدویر یمكن و الحوض داخل التبرید غاز تحوي انابیب بواسطة المحلول تبرید ویمكن م°29.4 عن ترتفع ال بحیث علیها

  :منها الخلى للتخمر سریعة طرق عدة وهنالك الخلي التخمر عملیة لتحصل مرات عدة المنتوج

 هذه في یتم اذ االلمانیة للطریقة محسنة طریقة الطریقة هذه تعد :Fernges Methodطریقة مولدات فرنغس  - 1

 انابیب و التهویة سرعة لقیاس ومنظم الهواء لضغط بمضخات تزویدها بعد ولكن نفسها المولدات استعمال الطریقة

 هي و م°39 بحدود وتبقى علیها السیطرة یجب وبالتالي الحرارة من كبیرة كمیات تعطي االكسدة عملیة ان باعتبار للتبرید

   .النشارات على ترش الكحول من ورشاشات نشارات على ویحتوي السد محكم كبیر اسطواني حوض من مكونة

 الغذائیة بالمواد ومدعم مخفف كحولي محلول تجهیز ةالطریق هذه في یتم: mackin methodطریقة ماكن  - 2

 سقوطب یسمح حوضال قمة قرب رشاش عمود بواسطة رذاذ هیئة على یوضع حیث الخلیك حامض البكتیریا لنمو الالزمة

 یبرد اذ الثالث الجزء الى ینقل ثم اكسدته تتم اذ الخزان من الثاني الجزء الى یمر ثم الهواء یقابله ضباب هیئة على الرذاذ

   .خل الى كامل بشكل تحویله یتم حتى اخرى مرة ضغط تحت دفعه ویعاد

یتالف الجهاز المستعمل في هذه الطریقة من خزان بداخله : Dipping generatorsطریقة المولدة الغطاسة  - 3

قفص معبا برقائق من الخشب والتي تعمل كحامل الم الخل و هذا القفص مصمم بشكل یسمح له بالحركة نحو االعلى 

حصل عملیة واالسفل فعند غمره في الخزان الممتلئ بالكحول ثم رفعه الى اعلى سطح السائل سوف یتخلله الهواء فت

  .االكسدة وهكذا حتى یتحول كل الكحول الى خل

  Vinegar Aging  تعتیق الخل 

 في و التفاح من او العنب من المصنوع الخل والسیما شفافا مظهرا واكسابه الخل تحسین هو العملیة هذه من الهدف  

 الخل الى الكرامیل یضاف وقد الخزن اثناء ةالعملی هذه وتتم خاص وطعم ةرائح الخل تكسب استرات تتكون العملیة هذه

  :االتیة بالمعادلة موضح هو كما Esterification عملیة تحدث و داكن لون الكسابه

O Acetic acid Ethanol2H +3 CH2COOCH3CH →OH2CH3COOH + CH3CH 

 
یجب ان یوضع الخل في اوعیة او خزانات تحفظ بعیدا عن الهواء واكملها جیدا لطرد الهواء الن وجود االوكسجین    

التخمر وكذلك بواسطة بكتیریا   ةاجهز في ة الموجود Acetobacter acetiیسبب اكسدة الخل بواسطة بكتیریا الخل 

Acetobacter xylinum ربونوینتج ماء وثاني اوكسید الكربون الك.  
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O2+ 2H2 2CO →2 COOH + O3CH  

  Vinegar Clarification ana Filtirationترویق الخل وترشیحه 

 المواد ازالة اجل من الخل وترشیح الترویق عملیة اجراء یجب لذا والشفاف الرائق الخل هو والمرغوب الجید الخل ان  

 الجید االنتاج حاالت وفي التصفیة بنظام الترویق ویتاثر ترویقه یجب لذلك بیعه عند صافیا الخل یكون ان ویجب العالقة

 الفلتر مادة ةاضاف بعد ترشیحه او بامراره الخل ترویق یجب .والتمر والعنب كالتفاح طبیعیة خامات فیها یستخدم التي

 الترویق مواد ترسبت حتى یترك ثم بالخل جیدا خلطها او Filter aid المساعدة المرشحات من نوع اي او سیلیكا

 التي بنتونایتو ال جیالتینال الكازین، البیض، البومین هي المستخدمة المروقة المواد اهم ومن الرائق السائل ویسحب

 بالكیفیة المرشحات احد باستخدام الترویق عملیة وتتم. المرشحات بواسطة فصلها یتم ذلك بعد ثم االوعیة اسفل تترسب

  :التالیة

 Casein الكازین - 1

 یترك ثم الرج مع الخل الى اضافته وتتم الصودیوم كازینات صورة على او الماء في ذائب كزین صورة على استعماله یتم

 الرائق الخل یسحب ثم العالقة المواد لترسیب اسبوع لمدة

 Gelatin and Tannin والتانین الجیالتین - 2 

 قبل الساخن الماء في اذابته فیتم الجیالتین اما معه، مباشرة ویخلط الخل في اوال التانین اذابة طریق عن استعمالها یتم 

 ثم ایام )7 – 5( ةلمد للترسیب وتترك الخل مع وتخلط والجیالتین التانین من متساویة كمیات تستعمل اذ استعماله

 .الرائق الخل یسحب

 Hight grade bentonite clay البنتونایت تراب - 3

 اجل من المحلول یرج ثم الخل او الماء في ایام ثالثة لمدة نقعه طریق عن استعماله یتمو  ایضا خاوة طین ویسمى

 المحلول یترك ثم الخل من لتر )100( لكل لتر )1.5( یضاف ثم الطین من )%5( على یحتوي محلول على الحصول

 العالقة المواد لترسیب )اسبوع 2- 1( من تتراوح زمنیة مدة

 تعمل والتي المرشحات خالل یمر اذ الضغط تحت االسبست الواح ذو الترشیح جهاز باستعمال الخل ترشیح یمكن كما 

 عكارة على الخل یحتوي ان یمكن الترشیح عملیة اتمام بعد انه نالحظ المقابل وفي الخل في العالقة المواد حجز على

 )م°80( حرارة درجة على المرشح الخل ببسترة المشكلة هذه على التغلب ویمكن الخلیك حامض بكتریا نمو عن ناتجة

    .دقائق )3( لمدة

  Pasteurization and strerilizationالبسترة والتعقیم 

 السطح قرب سمیك غشاء بشكل یكون او الحوض اسفل في الخل ام تكون ما غالبا والتصفیة الترویق عملیة اجراء بعد

 باحد الخل ویبستر والتعقیم البسترة باستعمال ذلك تالفي یمكن و الخلیك حامض بكتریا نمو بدء بسبب الخل یتعكر او

 :االتیة الطرق
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1 - In bulk :في )م°32( الى یبرد ثم ساعة نصف لمدة )م°65( حرارة درجة الى الخل تسخین طریق عن وذلك 

 .غلقها احكام یتم ثم زجاجیة اوعیة او خزانات

2 - By continuous fiash pasterurization :لمدة )م°65( حرارة درجة الى وتسخن زجاجات في الخل یعبأ اذ 

 كیمیائیة حافظة مواد وتستعمل الزجاجة وتبرد تقفل ثم الحراریة الدرجة هذه الى الزجاجة منتصف یصل حتى كافیة

  .الكبریت اوكسید وثاني البنزویك حامض مثل الخلیك حامض بكتریا على للتأثیر

  عیوب الخل 

 الدباغیة بالمواد ویرتبط حدیدیك الى الحدیدوز اكسدة نتیجة لونه تغییر ثم ومن الخل ضبابیة وامالحها المعادن تسبب قد

 افات وهناك االوكسدیز انزیم ینشط او النحاس او القصدیر امالح بفعل او الضباب لتكوین البروتینات او الفوسفات او

 :فتتمثل الخل في الغریبة الظواهر اما المیكروبیة و الحیوانیة االفات مثل المخازن

 حامض یتفاعل ذلك وبعكس الخل تصنیع معامل في للصدا قابلة غیر وادوات اجهزة عادة تستعمل :الخل عكارة - 1

 عندما والقصدیر النحاس بفعل العكارة هذه تتكون كذلك و العكارة فتتكون المعدات منه المصنوع الحدید مع الخلیك

 تتكون العكارة ان. الخل صناعة من المتكون الخلیك حامض مع مباشر بشكل تتفاعل النها منها المعدات هذه تصنع

 مكونة المحلول في الموجودة والبروتینات والفوسفات التانیین مع یتفاعل بدوره الذي الحدیدیك الى الحدیدوز بتاكسد

 بمادة مطلیا العلبة غطاء یكون ان الزجاجیة بالقناني الخل مأل عند ویراعى عكرا، الخل یكون ذلك عند غرویة محالیل

  .تصدأ ال عازلة

 والتي Anguleula Aceta دیدان نمو الى ذلك یؤدي الخل صناعة في التالفة الثمار استعمال یسبب: الخل دیدان - 2

 المملوءة الخل عبوات في تتكاثر ال الدیدان هذه ان. )م°80( حرارة درجة في التسخین طریق عن علیها القضاء یمكن

 المعمل اجهزة وتنظیف العمل ایقاف یجب بكثرة انتشارها حالة وفي نموها اجل من االوكسجین الى تحتاج النها والمغلقة

 .جیدا

 البكتیریا على وتتغذى الخل في تنمو صغیرة حشرة هي و الخل مصانع في الذبابة هذه تنتشر :الخل ذبابة - 3

 الجدران ورش المعمل بنظافة الذبابة هذه من التخلص یتم و الخر  صهریج من الخل دیدان نقل في هو وخطورتها

 .المبیدهذا ب والخامات الخل تلوث تحاشى مع الحشري بالمبید

 فتسبب الخلیك حامض بكتریا مع الالكتیك حامض بكتریا تختلط حیاناال من كثیر في: الالكتیك حامض بكتریا - 4

 في السكر من بقایا وجود حالة في وتنشط Mycoderma مع تنمو وهي الخل في مرغوبة غیر نكهة ظهور االولى

  .المتخمر السائل
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  مواصفات المنتوج النهائي للخل 

  .المخلالت في استعماله وممكن والرواسب الغریبة والمواد العالقة المواد من خالیا و رائق یكون ان - 1

 .المجهریة االحیاء من خلوه تضمن بدرجة حراریا معامل او مبسترا یكون ان - 2

  .الطبیعي الخل ةحال في )3( عن بالبرمنكنات التاكسد رقم یقل ال ان - 3

  .المعدنیة االحماض من خالي یكون ان - 4

  .علیها المنصوص والحدود والخصائص المواصفات یطابق ان - 5
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