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  وتنقیتهاستخالص العصیر السكري 

    Osmosisعملیة التنافذ 

 للسوائل الذاتي المرور ویدعى خالله السوائل بمرور یسمح بغشاء محاطة للنبات الحیة الخالیا ان المعروفمن     

  : االتیتین القاعدتین بموجب التنافذ ویحدث التنافذ او الحدود  بظاهرة وتسمى

 والمذیب للمذاب الغشاء نضوح كان فاذا منه، والمذاب المذیب بمرور الغشاء یسمح عندما اال التنافذ یحدث ال) أ(

 غشاء یعد فانه المذاب دون للمذیب الغشاء سمح اذا لكن یمتزجان الغشاء جانبي على اللذان المحلولین فان متساویا

  . ناضج نصف

 السكر محلول و الماء فصل واذا الغشاء جهتي على المحلولین تركیزي مساواة الى یؤدي باتجاه السوائل تجري )ب(

 من یكون دائما التنافذ اتجاه ان كما تخفیفه، محاول المحلول نحو الغشاء من ینفذ الماء فان ناضح نصف بغشاء

 التنافذ اتجاه وان تنافذها سرعة في المواد اختالف عن النظر بصرف الواطئ التركیز منطقة الى العالي التركیز منطقة

  .التركیز تجانس الى دائما یهدف

 من كمیة اكبر على الحصول هو والهدف التنافذ ظاهرة الى یستند البنجر خالیا من السكر عصیر استخالص ان    

 بصورة الالحقة والكیمیائیة الفیزیائیة العملیات النجاز مناسب وتركیز عالیة بنقاوة البنجر شرائح في الموجود السكر

 اغلفة وان. فیزیائیة عملیات مجموعة تتضمن صرفة میكانیكیة عملیة السكر عصیر استخالص عملیة وتعد طبیعیة،

 بعملیة وتقوم الذائبة المكونات دون الماء بنفود تسمح وانها خاللها العصیر بنفود تسمح ال حیة اغلفة البنجر خالیا

 یحصل و ناضحا الحي  البروتوبالزمي الغالف جعل من البد المذاب السكر على وللحصول ناضح النصف غشاء

 للخلیة البالزمي االنكماش لعملیة مشابهة عملیة وهي النباتیة الخالیا بروتین تخثر الى تؤدي التي الحرارة بتاثیر ذلك

Plasmolysis.  ایقاف الى تؤدي وكذلك حرا الداخلي عصیرها ویصبح الخلیة غالف تمزق الى الحرارة تؤديكما 

  .الخلیة حیویة

   :ان المقومات االساسیة النجاز عملیة االستخالص تتضمن ما یلي

  :وفترة عملها هيان العملیات الرئیسیة التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة : درجة الحرارة - 1

   .انكماش الیاف خالیا البنجر )أ(

  .سرعة التنافذ )ب(
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   .نشاط االحیاء المجهریة )ج(

   .تغییر تركیب غالف الخلیة )د(

 الحرارة اختیار على مباشر تاثیر التنافذ ولسرعة) م°76 – 70( بحدود التنفس عملیة النجاز المناسبة الحراره تكون  

 اما ،)م°70( فوق درجات في التنافذ عملیة تجرى ان یفضل تكاثرها والمنع المجهریة االحیاء نشاط اما والزم المناسبة

 السكریة غیر المكونات وتحلل البنجر خالیا مكونات تركیب تغییر الى تؤدي فانها )م°80( فوق العالیة الحرارة درجات

 انخفاض الى تؤدي وبدورها وانسدادها الخالیا انسجة في الشعریة االنابیب تلیین العالیة الحرارة تسبب الوقت نفس وفي

  .العصیر نقاوة وتغییر العصیر باتجاه للخالیا الداخلیة المناطق من السكر سریان مقدار

    Draftالجرعة   - 2 

 البنجر وزن من الحجم او الوزن نسب بداللة وتحسب البنجر من المستخلص الخام العصیر كمیة بها یقصد    

  :منها عوامل عدة على االستخالص عملیة في المستعمل الماء مقدار یعتمد و التنافذ عملیه خالل المستهلك

   .وسمكها للشرائح السطحیة المساحه )أ(

  .التنافذ وسط حرارة ةدرج )ب(

   .)الزمن( التنافذ مدة )ج(

  .البنجر في الموجود السكر مقدار )د(

  .المستخلص العصیر نقاوة )ذ(

  100 ×وزن البنجر / وزن العصیر المستخلص= الجرعة 

  Period Osmosisفترة التنافذ  - 3

 السكر مقدار یزداد المدة هذه وبزیادة العصیر مع تماس في الشرائح تبقى التي الزمنیة المدة هي التنافذ بفتره یقصد  

 تكون التنافذ وفترة المستخلص السكر بین العالقة لكن البنجر، عصیر و الشرائح من كل في تركیزه ویتساوى تدریجیا

 غیر المواد نسبة تزداد اذ العصیر ونوعیة التنافذ سرعة تقل وبدوره بالتركیز الفرق یقل التنافذ فترة بزیادة الن عكسیة

  .)دقیقة 70 -  60( من فترة في التنافذ عملیة انجاز تم المالئمة الظروف توفر حالة وفي السكریة
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  size Slicesحجم الشرائح  - 4

 بصورة التنافذ سیر الى ورقتها للشرائح السطحیة المساحة یؤدي وقد التنافذ عملیة انجاز في اهمیة الشرائح لحجم ان  

 السكر، في الخسارة مقدار یتغیر نفسه الوقت وفي الشرائح من السكر جزیئات لمرور الالزمة المسافة تقل اذ اعتیادیة،

 تعرقل) سم1( عن طولها یقل التي الصغیرة الشرائح وان شرائحه الى البنجر تقطیع نوعیة على الظروف هذه وتتوقف

 تؤدي وكذلك) سم5( عن تزید وال) سم1( عن تقل ال الشرائح طول تكون ان یجب لذا الشرائح خالل العصیر سیر

 الن التنافذ عملیة على سلبي تاثیر البنجر لذیول وكذلك التنافذ طبیعة في بارزا دورا المستعملة التنافذ اجهزة نوعیه

 عملیة تعرقل التي الناعمة االجزاء من وتعد العصیر في البكتینیة البروتینیة المكونات زیادة الى تؤدي الذیول وجود

   .التنافذ

  Mechanical impactالتأثیر المیكانیكي  - 5

 المیكانیكي بالعامل یقصد و التنافذ عملیة في بارزا دورا المیكانیكي التاثیر یؤدي والكیمیائیة الطبیعیة العوامل جانب الى

  .االستخالص في المستعملة واالالت المعدات نوعیة

  Diffasion Waterماء التنافذ  - 6

 عملیة على تؤثر التي الذائبة المواد من وخالیا صافیا نقیا یكون ان التنافذ عملیة في المستعمل الماء في یشترط   

 الرقم ان عن فضال الموالس كمیة من یزید و التبلور عمل یعیق وجودها الن القلویة العناصر كامالح االستخالص

 لعملیة المناسب للماء الهیدروجیني الرقم وان المستخلص السكر مقدار على ملحوظ تاثیر المستعمل للماء الهیدروجیني

 من الالحقة العملیات في المساوائ فتظهر 9 حدود الى الهیدروجیني الرقم وصل اذا و 6 - 5.5 یتجاوز ال التنافذ

 في كمیتها وزیادة البروتینیة المكونات تفكك الى الماء في القلویات وجود ویؤدي والبلورة والتبخیر والترشیح التركید

 بماء المجال هذا في یدعى الذي الماء بواسطه البنجر شرائح من السكر استخالص عملیة وتجري المستخلص العصیر

 البنجر وزن من%) 250 - 210( حوالي) الوجبات طریقة( المتقطعة الطریقة في المستعمل الماء كمیة تبلغ و التنافذ

 یكون و الماء من كبیرة كمیات الى المعمل فیحتاج البنجر وزن من%) 100 -  70( حوالي المستمرة الطریقة وفي

 التقنیة المشاكل من مجموعة الى یؤدي الذائبة االمالح وجود الن الذائبة االمالح من خالیا و النقاوة تام الماء

 والمنغنیز الحدید امالح من خالیا الماء یكون ان ویجب البنجر خالیا ومكونات. السكر طبیعة تغییر منها والكیمیائیة

 الماء یكون ان ویفضل الثنائي السكر تبلور عملیة تعیق مما العصیر في الكالسیوم امالح زیادة الى العسرة وتؤدي

 البنجر ویصبح البكتین مركبات تحلل الى للماء القاعدي الوسط یؤدي اذ )6 - 5.5( بین pH بحدود المفعول حامضي

 وهي الضارة السكریة غیر المكونات من السكر صناعة مجال في القاعدیة االمالح وتعد. شرائحه كبس ویصعب رخوا

 تزید◌َ  النهائیة المراحل الى السكر ترافق وهي التنقیة مراحل خالل العصیر من ازالتها یمكن ال التي االمالح ضمن
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 تلخیص ویمكن المستخلص، السكر حساب على خسارة السكر صناعة في الموالس نسبة زیادة وتعد الموالس نسبة

 التالیة النقاط في السكر استخالص عملیات خالل القلویة االمالح مساوئ

 .السكر تبلور عملیة عرقلة) أ(

 .الخام العصیر في الزائدة الكالسیوم امالح ازالة عملیة عرقلة) ب(

  .االسمر في الرماد نسبة زیادة) ج(

  Activity microorganismsنشاط األحیاء المجهریة  - 7

 وتكاثرها المجهریة االحیاء اغلب لنمو جید وسط البنجر وشرائح السكر عصیر في الموجودة المكونات اعتبار یمكن  

 :الى الحراره لدرجات مقاومتها حسب تصنیفها ویمكن

 Mesophile Microorganism للحرارة المحبة غیر المجهریة االحیاء) أ(

 تجاوزت واذا) م°45- 15( بین تتراوح حراریة درجات في وتتكاثر تعیش وهي العالیة الحرارة تقاوم ال التي االحیاء وهي 

 الفضالت مع تنتقل التي المجموعة هذه الى والفطریات البكتیریا وتنتمي بالهالك، تبدا فانها )م°50( الحرارة درجة

 . المعمل الى المزرعة من والتراب

 Thermophile Microorganism للحرارة المحبة المجهریة االحیاء) ب(

 تكوین الى یؤدى الكائنات هذه ووجود) م°70- 50( بین تتراوح حراریة درجات في وتتكاثر الكائنات هذه تعیش 

 عن یكون سهلة بصورة التنافذ مرحلة في الحیة الكائنات هذه مكافحة وان البنجر، مكونات من والغازات الحوامض

  .وتكاثرها نموها من تمنع والتي )م°70( من اكثر الحرارة درجة رفع طریق

  طرق استخالص العصیر 

  :التنافذ المستخدمة في استخالص العصیر الخام من البنجر یمكن ان تقسم الى نوعین  ان طرق

  ) Robert طریقة روبرت) ( الوجبات ( الطریقة المتقطعة : اوال

 في شرائحها من البنجر عصیر استخالص طریق عن تجري والتي القدیمة التقلیدیة الطرق من الطریقة هذه تعد   

 الطریقة هذه وترجع التنافذ عملیة فیها تحدث والتي التوالي على بعض مع بعضها المرتبطة الخالیا من مجموعة

 على تنظم عامة وبصورة تقریبا الشكل مخروطیة الى اسطوانیة خلیة 16-8  من تتكون والتي باتري روبرت لصاحبها

 الصافي الماء لدخول جانبیة بانابیب بینها فیما الخالیا وترتبط بالشرائح الخالیا تزوید خط بینهما متوازیین خطین

 ویخرج العلوي طرفها من خلیة كل في العصیر یدخل التركیز درجة حسب اخرى الى خلیة من البنجر عصیر والنتقال

 الصافي بالماء الكاملة االخیرة والخلیة الطازجة بالشرائح تمال التي الخلیة من یبدأ الخالیا تسلسل وان السفلي طرفها من

 من وتفرغ المجاورة الخلیة الى المخفف العصیر منها یسحب حیث التنافذ عملیة فیها تنتهي التي الخلیة تقابل وهي

 تضییق مع اسطواني شكل للخلیه). الكبس( العصر قسم الى ترسل و السكر منها المستخلصه البنجر الشرائح
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 المعمل سعة حسب وذلك هكتالتر) 130 -  40( من خلیة كل سعة وتتراوح والسفلى العلیا النهایتین من مخروطي

 وتبنى ومحكم مقفل بغطاء بواسطة یغلق الذي االسفل من الشرائح من الخلیة تفرغ  یومیا المستهلك البنجر وكمیات

 امكانیة وذات الصافي والماء العصیر سیر یسهل وضع في الخالیا تكون ان ویجب محكمة قویة قواعد على الخالیا

 ویقدر بارزا دورا الخلیة ارتفاع یؤدي المجال هذا في و والشرائح العصیر بین تماس وجود مع والتفریغ لالنضغاط كافیة

 وللحصول الضغط تحت تكون التي الشرائح عمود من) م30( حوالي یقابل انه و) م40( بحدود الخالیا ارتفاع مجموع

 بین عالقة هناك و للخلیة السفلى االسطوانة نهایة في منخلي سطح وجود من البد العصیر من مستمر تیار على

  .الخلیة وسعه المنخلي السطح

   Persistent methodالطریقة المستمرة في استخالص عصیر البنجر : ثانیا

 بدال المستمر النظام ادخال متخصصون حاول البنجر سكر استخالص في متقطعة كطریقة الباتري طریقة بدایة منذ   

 :منها مساوئ مجموعة لوجود تقطعةالم الطریقة من

 المعمل من واسعة مساحة وتشغل ومعقدة كبیرة و كثیرة معدات الى الوجبات نظام یحتاج )أ(

 . وقویة كثیرة عاملة ایدي الى یحتاج )ب(

 . عالیة السكر في الخسارة تكون )ج(

 وبذلك خلیتین لكل یسخن المستخلص السكر عصیر الن مختلفة مواقع وفي الطاقة من كبیرة كمیات الى تحتاج )د(

 .الحراریة بالطاقة خسارة الى تؤدي

  Separation of small slidesفصل الشرائح الصغیرة 

 شرائح تكون الى یؤدي المیكانیكیة العوامل وبتاثیر التنافذ و النقل عملیات خالل و شرائح الى البنجر تقطیع اثناء  

 وماء الخام العصیر الى المكابس و التنافذ اجهزة في المنخلیة الفتحات خالل الشرائح هذه تتسرب وقد وصغیرة ناعمة

 :التالیة لالسباب الناعمة الشرائح هذه من التخلص یجب طبیعي بشكل الالحقة العملیات سیر والجل المكابس

 .حیواني كعلف الستعمالها الشرائح هذه تفصل - 1

 .العصیر نزول عدم وبالتالي الفتحات غلق منها مشاكل مجموعة تسبب - 2

  .فصلها صعوبة وبالتالي العصیر مع تمتزج - 3
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  Purification juice تنقیة العصیر

 یجب التي العالقة االخرى والمواد الشوائب بعض على االستخالص مرحلة من الناتج السكري المستخلص یحتوي   

 التخلص على التنقیة عملیة تهدف اذ الالحقة التصنیعیة العملیات اثناء للحرارة المستخلص تعریض قبل منها التخلص

 الكالسیوم بهیدروكسید ومعالجته جید بمردود النقي السكر على والحصول رخیصة بطریقة السكریة غیر المواد جمیع من

Ca(OH)2 الكالسیوم امالح شكل على السكریة غیر المواد من ترسیبه یمكن ما ترسیب لغرض.  

  تنقیة العصیر االسس الكیمیائیة في

  المركبات التي تؤدي دورا بارزا في تنقیة العصیر السكري

 من مجموعة النجاز مناسب ووسط جید مذیب وانه العصیر او البنجر وزن من )%85 -  80( الماء یكون :الماء - 1

 ثابت وان) امفوتیري( والقاعدي الحامضي الوسط في یتباین وانه عالي ثنائي قطبي ذو عزمو  الكیمیائیة التفاعالت

 والقواعد الحوامض تفكك على لتؤثر كافیة الماء حموضة درجة وان الحرارة درجات باختالف ویتأثر واطئ تفككه

  .المهمة التمیؤ تفاعالت من مجموعة حدوث یضمن الماء وجود وان العصیر في الموجودة

 متبلورة غیر صلبة مادة عن عبارة وهي الكاربون اوكسید اول) الكلس حجر( حرق من یحضر :الحي الجیر 2

 وكلما المضافة الصلبة المواد كمیة على السكر محلول في الحي الجیر ذوبان قابلیة وتعتمد الماء في ذوبانها ویصعب

  .الحي الجیر من المضافة الكمیة زادت السكر كمیة زادت

 محلول شكل على ویكون الماء في مستحلب شكل على المركب هذا یستعمل :OH)2(Ca الكالسیوم هیدروكسید 3

. السكریة الغیر والمكونات السكر وتركیز الحرارة ودرجة المضافة الصلبة المواد كمیة على ذوبانه قابلیة تتوقف غروي

 یقل الكالسیوم ایون تركیز النه مهم المقدار هذا وان قویة قاعدة انه یبین الكالسیوم لهیدروكسید التفكك ثابت ان

 یكون عامة وبصورة ،كامل غیر والسكروز H2CO3الكربونیك حامض من كل تفكك یكون اذ pH قیمه بانخفاض

 امالح تفكك ثابت وان )9 – 4( بین یقع واطئ الموالس وفي والمركز المخفف السكر عصیر في الكالسیوم ایون تركیز

  .نیةیواالم ةالعضوی للحوامض امالحه وباالخص واطئ ایضا الكالسیوم

 الكالسیوم امالح لترسیب االشباع مرحلة في غاز هیئة على الكربون اكسید ثاني یستعمل: الكربون اوكسید ثاني - 4

 وهو السائل للطور الكیمیائیة المكونات و الحرارة ودرجة الغازي الطور في الجزیئي ضغطه على الذوبان قابلیة تعتمد

  .الكربونیك حامض الى یتحول ان یجب القواعد مع الكربون اوكسید ثنائي غاز تفاعل اي وقبل الماء في الذوبان سریع

   .والماء الكالسیوم اوكسید ثنائي غاز الى بسرعة یتفكك النه ضعیفا حامضا یعد: H2CO3 الكاربونیك حامض - 5
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  Clarificationعملیات الترویق 

  : Praimary Clarificationالترویق االولي 

 المكونات بسیوتر  العصیر في الحامضي الوسط ةلمعادل الحي الجیر من ةكمی ةاضاف ةعام ةبصور  ةالعملی تتضمن   

 ولكي، البنجر ةطبیع مع ةالنسب هذه وتختلف )%0.3 - 0.2(المضاف الحي الجیر مقدار ویتراوح ةیوالبكتین ةالبروتینی

 - 10( بحدود قاعدي وسط تهیئة من البد جیدة بصورة الذائبة غیر المكونات وتترسب الضروریة المكونات تتكتل

 تنجز ان فالمفروض فقط التقنیة الناحیة من یكون Liming الرئیسي والترویق االولي الترویق بین التمییز وان )11.6

 یرالج من زائدة كمیة اضافة في الرئیسي الفصل في الهدف وینحصر باكملها االولى المرحلة في الكیمیائیة التفاعالت

 عملیة یسهل والذي CO2 الكربون اكسید ثاني بغاز االشباع مرحلة من الكالسیوم كربونات من مقدار لتكوین الحي

 هي مساعدة مادة الى تحتاج لذلك الترشیح عملیة وتعیق لزجة تكون العصیر في الموجودة المكونات الن الترشیح

 وغیرها والبكتینیة البروتینیة المكونات فصل في بارزا دورا تؤدي التفاعل وسط في pH قیمة وان الكالسیوم، كربونات

 -  0.15( باضافه العظمى نهایته یبلغ البروتینات تكتل ان التجارب اظهرت وقد والترسیب، التكتل یتم ثم ومن

 القاعدیة االمالح ومقدار البنجر طبیعة على المقدار هذا ویعتمد اكثر او CaOالكالسیوم اوكسید من%) 0.25

 امالح تفاعل من القاعدیة هذه وتتكون الطبیعیة القاعدیة تدعى والتي طبیعیا سطاو  تعطي التي البنجر في الموجودة

 على الدلیل الوقت نفس في وهي القاعدیة pH قیمة وتكوین الحي الجیر مع البنجر في الموجودة والبوتاسیوم الصودیوم

 باضافة تدریجیا pH ال رفع فیه یتم اي Progressive Preliming المتدرج الترویق یستعمل واحیانا البنجر وجود

) ترشیح دون( مباشرة االولى االشباع مرحلة بعد العصیر استرجاع ان بالتجارب ثبت كما متقطعة لفترات و الحي الجیر

 نفس تؤدي طرق عدة وتوجد االلوان ازالة و الترشیح عملیة تحسین مع العصیر نقاوة الى یؤدي الخام بالعصیر ومزجه

 الترویق بعملیة والبدء الخام العصیر مع ومزجه الترشیح دون االولى االشباع مرحلة عصیر استرجاع ومنها الهدف

 بینت وقد الخام العصیر في الطبیعیة الحموضة تعادل الى البدایة في العصیران مزج یؤدي االولي، دون الرئیسي

 ةعملی وتحسین العصیر نقاوة ةزیاد الى تؤدي فانها حجم %)100( بمقدار العصیر استرجاع حالة في انه التجارب

   .اللون تحسین او الترشیح

  الترویق الرئیسي 

 البدایة في تؤدي اذ االولى، الترویق مرحلة انجاز بعد الحي الجیر من اخرى نسبة اضافة الرئیسي بالترویق یقصد   

 الحي الجیر كمیة بزیادة و الكالسیوم امالح هیئة على والبكتین البروتینات ترسیب ثم ومن العصیر حموضة تعادل الى

) 12 -  10.8( من pH ال قیمة وتصل%) 0.25 -  0.15( من العصیر قاعدیة تزداد الرئیسي الترویق مرحلة في

 . وبكتینیة بروتینیة معقدات تكوین و العالقة الغرویة المكونات لتكتل المناسب الوسط وهو

 والزمن العالیة الحرارة لدرجات الن بسیطا امرا لیس المطلوب بالشكل وانجازها التفاعالت هذه على السیطرة ان    

 ایضا ویمكن المتواصلة او المتقطعة بالطریقة الرئیسي الترویج یتم. المعقدة التفاعالت من مجموعة لحدوث كبیرا تاثیرا
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 الرئیسي الترویق في المهمة التفاعالت وان المطفا، الجیر مستحلب استعمال او الجاف بالشكل الحي الجیر اضافه

 حمض تفاعل في كما االمونیا غاز تحریر مع الكالسیوم امالح وتكوین واالمیدات الحوامض صوبنة المتضمنة

 ان وبما االحادیة السكریات المطفا الجیر بین الكیمیائي التفاعل یسیر الطریقة وبنفس االسبارتیك وحامض الكلوتامیك

 العصیر یممر ثم االولى الترویق بعد الحي الجیر یضاف لذلك الساخن من اكثر البارد العصیر في الكلس ذوبان قابلیة

 مزودة احواض في المتقطعة بالطریقة الرئیسي الترویق عملیة تتم. الرئیسي الترویق حوض في الحراري المبادل خالل

  .االولي الترویق في كما المتواصلة بالطریقة العملیة تتم وكذلك والمزج للتحریك بجهاز

  First Carbonationاالشباع االولي 

 المكونات ترسیب في المستعمل الكالسیوم اوكسید من الزائدة الكمیة ازالة هو االشباع عملیة من الرئیسي الهدف ان   

 اوكسید مع االخیر یتحد اذ الكاربون اوكسید ثنائي غاز بواسطة العصیر في الموجود الكلس ویفصل السكریة غیر

 وسط تعد اذ اخرى فوائد الكالسیوم لكاربونات و بالترشیح تفصل التي الذائبة غیر الكالسیوم كاربونات مكون الكالسیوم

 كاربونات( الكلس حجر هو الكاربون اوكسید ثنائي مصدر وان والملونة، الغرویة السكریة غیر المكونات المتزاز جید

 المعادلة في كما الكاربون اوكسید ثنائي و الحي الجیر الى بالحرارة یتفكك الذي) الكالسیوم

CaO + CO2  →CaCO3   

 : االتیة الخطوات مراعاة یجب االشباع عملیه النجاز 

  .متجانسة بصورة العصیر في الغاز توزیع - 1

 .البرج اعلى والسائل الغاز مزیج من دوار تیار تكوین - 2

 .االسفل نحو العصیر واسترجاع بسرعة العصیر سطح من الغاز فصل - 3

  .العصیر داخل المتكونة الفقاعات في الغاز ضغط زیادة - 4

  .الغازات صعود مدة زیادة - 5

  ).م°90 - 85( حدود في الحرارة درجة على السیطرة - 6

 وباتجاه المرجل اسفل من والعصیر الغاز من كل یدخل واحد عمودي مرجل في قدیما االولى االشباع عملیة تجري  

 . االول المرجل في متصالن مرجالن یستعمل جیدة بصورة العصیر في الغاز مزیج استغالل والجل واحد،

 ثنائي غاز االشباع ویستمر الكالسیوم اوكسید من )%0.15( باستعمال العصیر قاعدیة تنخفض االول المرجل في

 المرجل في العصیر قاعدیة ان وبما )%0.10 - 0.07( فیه ةالقاعدی تصل حتى الثاني المرجل في الكربون اوكسید

 ثالث مرجل استعمال ویمكن الثاني المرجل من افضل بشكل و الغاز من كبیرة كمیة استهالك یمكن عالیة االول

  .الخزن لغرض
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   Filtrion Fainl عملیة الترشیح النهائیة

 الترویق عملیتي خالل من المتكونة الذائبة غیر االخرى المكونات من العصیر لفصل میكانیكیة عملیة تتضمن  

 ومنها ضاغطة مرشحات شكل على تكون وهي متقطعة خاصة مرشحات بواسطة العملیة تتم االولى، واالشباع االولى

 او الكتان او الصوف او القطن( الترشیح قماش من قطع الطریقتین كلتا في ویستعمل الغرفیة او االیطالیة المرشحات

 او) الترسیب( التركید عملیة مثل متواصلة او) جو 3- 2( مقداره بضغط فوقه من العصیر ویضخ) زجاجیة الیاف

 وسرعة الترشیح عملیة تعتمد و الخلوي غیر او الخلوي الدوار المرشح بطریقة المذابة غیر عن الصلبة الجزیئات فصل

 : منها عوامل عدة على انجازها

 المسامات تسد التي الصغیرة الدقائق بعكس فصلها یسهل الكبیرة فالدقائق العصیر في الصلبة الدقائق حجم - 1

 . العملیة وتعیق للمرشحات

 .العصیر لزوجه - 2

  .المرشح سطح على المترسبة الطبقة سمك - 3

 .المرشح سطح على المسلط الضغط - 4

  .الوسط حرارة ةدرج - 5

  قصر االلوان 

  :تتم عملیة قصر االلوان بطریقتین هما

  الكبریتعملیة قصر اللون بواسطة ثاني أوكسید  - 1

 یمر و) م2( طولها یبلغ الشكل انبوبیة وحده في SO2 الكبریت اوكسید ثاني غاز بواسطة االلوان ازالة عملیة تجرى   

 یبقى وان للعصیر الهیدروجیني الرقم على السیطرة ویجب الغاز من تیار معه ویضخ االنبوب في الرائق العصیر

 الذائب الكالسیوم كبریتید ملح وتكون الغاز مع تتحد فانها العصیر في الكالسیوم امالح وجود حالة وفي 8 بحدود

 من مقدار باستعمال الظاهرة هذه وتعالج التبخیر مراجل على الرواسب وتكوین الترشیح اقمشة تصلب الى ذلك ویؤدي

 السكریات تفكك الى یؤدي قد العملیة هذه في pHال انخفاض وان االلوان ازالة بعملیه البدء قبل الصودیوم كاربونات

 .الحوامض وتكوین االحادیة

 )الطین( الوحل 2

 یشكل وهو المختلفة الترشیح بطرق الخام العصیر من المفصولة الذائبة غیر المكونات جمیع عن عبارة الوحل   

 الكبیرة االكوام من والتخلص المعمل من الكبیر المقدار هذا من التخلص كیفیة تبرز وهنا المستهلك، البنجر من )8%(

 الهواء بتاثیر یدفع ومنه الوحل خزان في المختلفة والتركید الترشیح مناطق من الوحل ویجمع ،سنویا تتجمع التي

 المواد من )%60-50( على الوحل یحتوي. )ترم 200( مسافة الى المعمل خارج الى )جو 6( بضغط المضغوط
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 امالح وباالخص العضویة المركبات عن عبارة والبقیة منه )٪75( حوالي الكالسیوم كاربونات وتشكل الصلبة

  .الكالسیوم

  Concentrionالتبخیر 

 وذلك%) 65( الى لیصل) ٪15( من) السكروز( الذائبة الصلبة المواد تركیز لرفع السكري المستخلص تبخیر یتم   

 او التحلل لتجنب وذلك ،) م°60( تتجاوز ال المستخلص غلیان حرارة درجة تكون اذ التفریغ تحت التسخین طریق عن

 درجة ارتفاع الى یؤدي الذي الطبیعي الجوي الضغط تحت التسخین عند للسكروز یحدث ان یمكن الذي الحراري الهدم

 طریق عن تجري التركیز وعملیة الغلیان حرارة

 والتكثیف التبخیر

 عوامل عدة على النسبة هذه وتتوقف )%20 -  15( بین تتراوح الصلبة المواد من نسبة على المروق العصیر یحتوي

 تبخیر اجهزة في التبخیر عملیة وتجري' المستعملة االولیة والمعامالت النبات في اصال الموجود العصیر تركیز منها

 مبخرات  هي السكر صناعة في المستعملة االجهزة هذه واهم عدیدة تصمیمات منها توجد والتي التفریغ تحت تعمل

 فیها تتم التي التاثیر متعددة التبخیر اجهزة حلت الحاضر الوقت وفي النازلة االغشیة مبخرات او  المدفوع الدوران

 : وهي متتالیة مراحل على متدرجة بصورة التركیز عملیة

 .)٪65-60( تركیز الى وصوال التبخیر محطة في العصیر تكثیف :االولى المرحلة

  .االشباع درجة الى وصوال البلورة محطة في العصیر تكثیف :الثانیة المرحلة

  Crystallizationالبلورة 

 البلورات تكوین و المركز السكري المستخلص غلیان عملیة وهي متتالیة رئیسیة عملیات ثالث البلورة عملیة ضمنتت  

 السكروز شراب من الماء تبخیر یتم لهذا مشبعهة فوق محالیل من السكروز یتبلور االم السائل من البلورات هذه وفصل

 تفكك من وللحد بالبلورات المحیط الوسط في السكریة المواد فصل و ،)٪ 93 - 92( تركیز الى للوصول المباخر في

 - 63( الى) م°118 -  115( من الغلیان درجة لخفض الفراغ تحت البلورة عملیة تتم الملونة المواد وتشكل السكروز

 مراحل ثالث او بمرحلتین اجمالها یمكن عملیا ولكنها الخر معمل من البلورة مراحل وتختلف دوریة اجهزة في) م70°

 منها عوامل عدة على السكري الشراب غلیان في المتبع النظام ویتوقف )طبخات الثالث نظام او الطبختین نظام(

  وعند البلورة عملیات في المتوفرة االجهزة الى باالضافة انتاجه المراد السكر نوع و المستعملة الخامات جودة درجة

 تسمى الحجم دقیقة السكر بلورات من قلیلة كمیة المشبع فوق السكري الشراب الى یضاف السكروز بلورات تكوین

Seeds كحول بواسطة السكري المحلول في تعلیقها یتم التي Iso propanol بلورات وزن من )%0.005(  بنسبة 

 بعد والحجم بالعدد تزداد جدیدة بلورات تكوین یبدا و السكروز حولها یتجمع  كنواة البلورات هذه تعمل وبذلك السكر

 بسرعة تدور بمقلبات مزود كبیر خزان عن عبارة وهو البلورة جهاز الى البلورات على الحاوي المركز السائل ینقل ذلك
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 تقلیب ویستمر البلورة جهاز نوع حسب تبرید بوسائل مزودة و السائل تقلیب على تعمل دقیقة لكل لفة نصف بطیئة

 البلورات لفصل المركزي الطرد جهاز الى ینقل بعدها وتكبر البلورات حجم تنمو حتى االستخالص سائل وتبرید

 بقوة االم السائل عن المتكونة البلورات تنفصل حیث اقفاص ذا بلورة جهاز عاده ویستعمل االم السائل عن المتكونة

 السائل ویعرف خاصة سكاكین بواسطة المتجمعة البلورات وتقشط )دقیقة/دورة 2000 - 1600( المركزي الطرد

  .بالموالس السكر بلورات فصل من المتبقي القوام الكثیف
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