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  دراسة بعض الصفات الكیمیوفیزیائیة لألنظمة الغذائیة 

   Emulsionsالمستحلبات 

 األنظمةوتمتاز هذه ، األخرعبارة عن نظام مزدوج یتكون من وجهین سائلین احدهما منتشر بشكل قطیرات في السائل     

لكي تستقر عن  Emulsifierمادة استحالب  أو Emulsifying agentبكونها غیر مستقرة وتحتاج الى عامل استحالب 

   .طریق منع اندماج القطیرات في السائل المستمر

  التوتر السطحي تعمل على خفضبصورة عامة هي مواد فعالة سطحیا 

والثنائیة        األحادیةالى الكلسیریدات  باإلضافةاللسیثین والسیفالین  وأهمهاعوامل االستحالب هي الفوسفولبیدات  أهممن  *

  والكولسترول 

  أنواع المستحلبات 

  من السوائل الى نوعین أطوارهامحتویات تصنف المستحلبات حسب 

حیث یكون الطور الخارجي هو الماء والطور الداخلي هو الزیت ومثال على ذلك  ) م / ز( مستحلبات زیت في ماء  - 1

  .ولتحضیر مثل هذا النوع من المستحلبات یستعمل عوامل استحالب محبة للماء مثل الصمغ العربي، الحلیب

زیت والطور الداخلي هو الماء ومثال على ذلك حیث یكون الطور الخارجي هو ال )ز / م ( مستحلبات ماء في زیت  - 2

  .هو الزبدة ولتحضیر مثل هذا النوع من المستحلبات یستعمل عوامل استحالب محبة للزیت مثل شمع العسل

   على السطح في تحضیر المستحلبات )العوامل االستحالبیة (وظیفة المواد الفعالة 

احدهما ، هما البعضمع بعضفهي التي تمكن مزج طورین ، مستحلب أيتعد العوامل االستحالبیة ضروریة في صناعة    

  : التالیة باآللیاتعلى زیادة ثباتیة المستحلب  أالستحالبيحیث یعمل العامل ، زیتي واألخرمائي 

  خفض التوتر في سطح الفصل بین الطورین الداخلي والخارجي  - 1

  . لة على السطح تمنع من اندماجها مع بعضها البعضلفعاتحاط القطیرات المبعثرة بغالف خاص من العوامل ا - 2

  .القطیرات شحنات متماثلة مما یسبب تنافرها عن بعضها البعض إكسابتعمل المواد الفعالة على  - 3
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  ممیزات المستحلبات 

  .األخرعن طریق مزج طورین مختلفین احدهما عن تكوین مزیج متجانس ثابت  - 1

العملیات التصنیعیة لألغذیة عن طریق بعثرتها  أثناءبعض الطعوم غیر المرغوبة وخاصة تلك التي تظهر  إخفاء - 2

  .بشكل قطیرات

   .  وذلك عن طریق تصغیر حجم قطیراته األمعاءفي  المساعدة في عملیات هضم وامتصاص الزیت - 3

  طرق تمییز المستحلبات 

فإن ، قطرة صغیرة من المستحلب ونمزجها مع كمیة صغیرة من الماء نأخذوهي أن  ):طریقة المزج ( إضافة الماء  - 1

كان المزیج  إذا أما، ماء/المستحلب المستعمل هو من نمط زیت أنحصلنا على مستحلب رائق ومتجانس فهذا دلیل على 

  زیت / عكر فهذا یدل على ان نمط المستحلب هو ماء

الماء ثم نقوم بفحص المستحلب  أوتضاف صبغة تذوب في احد السائلین الزیت  ):طریقة التلوین ( الصبغة  إضافة - 2

تظهر على صورة ملونة  فإنها) صبغة احمر سودان ( تحت المجهر فإذا كانت الصبغة من النوع الذي یذوب في الزیت 

 أضیفت إذا أما، حلبالى مستحلب الزیت في الماء حیث یشكل الوسط الالمائي فیه الطور الخارجي للمست إضافتهاعند 

یلون وسط االنتشار الخارجي وهو  أيالى مستحلب الماء في الزیت فأن اللون یكون مستمرا )  األزرقلین یالمث( الصبغة 

    . الزیت في هذه الحالة

فعند ،  وتعتمد هذه الطریقة على قدرة الوسط المائي دون الزیتي على نقل التیار الكهربائي  :طریقة التوصیل الكهربائي - 3

في حین یكون التوصیل ، ماء یكون التوصیل كهربائي سریع الن الماء موصل للكهربائیة /غمر الكترود في مستحلب زیت

  .زیت/ كهربائي یكون ضعیف في مستحلب ماء

لذلك یعطي سطح مضيء  U.V lightتحت ) لماع ( أن الدهن یعطي سطح مضيء بما  :الطریقة الضوئیة - 4

  . ماء/ في نظام زیت ءزیت بینما ال یعطي نفس الشي/ متجانس في نظام ماء
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   viscosityاللزوجة 

الطبقات فوق  إحدىهي مقاومة المادة لتغیر شكلها او هي قیاس المقاومة التي یبدیها السائل اتجاه حركة او انسیاب   

  .الداخلي الموجود بین جزیئات السائل بسبب حركتها البروانیة ومصدر هذه المقاومة هو االحتكاك، األخرى

هي مقیاس یوصف به قابلیة سائل ما للجریان ، و مقدار و  تعتبر اللزوجة من القیاسات المهمة في صفات السوائل  

لت اللزوجة ، زاد ا قو كلم. كلما زادت لزوجة سائل ما، قّلت قابلیته للجریان. مقاومته لضغط یجبره على التحرك و السیالن

 میوعة هذا السائل  مقدار

ویكبر احتكاكها . ، و بذلك تكون أقل قدرة على التحركبشكل قوي یبعضهاسائل عالي اللزوجة مرتبطة التكون جزیئات    

من  مهمة خاصیة هيو . داخلي بین جزیئات السائل احتكاكبالجسم الصلب المالمس لها ، ویمكن وصف اللزوجة بأنها 

تختلف اللزوجة من و  .علیه المؤثرةالتغیر في الشكل الناتج من تأثیر قوى القص  سائلو بها یقاوم ال ،سوائلخصائص ال

وكل . الرتفاع لزوجته" سمیكًا " نباتي ، بینما یعتبر الزیت الالنخفاض معدل لزوجته" خفیفًا "  سائل إلى آخر فالماء یعتبر

  . والعكس بالعكسفإن ارتفع مقدار اللزوجة زادت سماكة السائل  ذلك مبنٌي على مقدار اللزوجة

  أهمیة قیاس اللزوجة 

بالغة لبعض المنتجات الغذائیة مثل صلصة الطماطة والمربیات والجلي والمایونیز  أهمیةتعد اللزوجة صفة ظاهریة ذات    

كما ان اللزوجة تعد من العوامل المؤثرة في ، غذیةاألوتعد اللزوجة عامل جودة للعدید من هذه  ،األطفال وأغذیةوالجیالتین 

فكلما زادت لزوجة المواد الغذائیة المعبأة في العلب زاد وقت وصول درجة حرارة سرعة انتقال الحرارة داخل العلب المعدنیة 

إنما یتعدى ذلك ، طهذه األمور فق قیاس اللزوجة للحصول على أهمیةوال تقتصر . البسترة والتعقیم الى وسط العلبة المعدنیة

التصنیع  إثناء إضافتهاالتصنیع یفید كثیرا في معرفة المكونات الواجب  وٕاثناءان معرفة هذه الصفة للمواد الخام في 

  . للحصول على الصفات المرغوبة في المنتوج النهائي
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  اك نوعین من الجریان اللزوجة مرتبط بالجریان وهن ان مفهوم

  :  )(Laminar Flowالجریان الطبقي  - 1

تتمیز السوائل . یجري في طبقات متوازیة، ال تختلط فیما بینها سائلالشكل من الجریان هو أن الالسمة الممیزة لهذا     

عدم وجود  وما یمیز هذا النوع من الجریان هو. ضة إلى عدم حدوث مزج بین الطبقاتعمومًا عند جریانها بسرعات منخف

دوامات على عكس الجریان المضطرب، فهو جریان منتظم جدًا بحیث تتدفق طبقات السائل بشكل موازي لجدران الوعاء 

  .الذي یحویه

  ) :Turbulent Flow( الجریان المضطرب  - 2

انما تضطرب  قانزالزیادة السرعة ال یعود هناك بو  ،یتمیز بالفوضویة و تغیر خواصه بعشوائیة سوائلنظام جریان لل   

 مقاومةالأي هي  )بشكل زوابع( جة دوامیةلزو  اللزوجة هذه تختلف تمامًا لذلك تدعى اللزوجة دوامات وهنا الحركة وتحدث

  .األنبوبالذي یجري بشكل مضطرب في سائل ال طبقات التي تبدیها

  اللزوجة أنواع

والوحدة المستخدمة للقیاس هي  الحركة وهي مقدار ثابت هي مقاومة الجریان عند:  اللزوجة المطلقة او الدینامیكیة - 1

الذي یعد اول من اوجد طریقة  Poiseuilleنسبة الى العالم الفیزیائي ) Centipoise(او السنتي بویز  )Poise(البویز 

  .لقیاس اللزوجة

   )Centipoise ) 1/100 poise = السنتي بویز

ولكن في التطبیق  (��)وتقدر بالستوكسهي النسبة بین اللزوجة المطلقة الى الكثافة النسبیة : اللزوجة الحركیة  - 2

  .وهو المستعمل غالباً  (���)العملي بالسنتي ستوكس

  .تتأثر كل من اللزوجة المطلقة والحركیة بالضغط ودرجة الحرارة *
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فاذا استخدمنا السنتي ،  °م 20لزوجة الماء عند درجة حرارة هي نسبة لزوجة السائل المطلقة الى : اللزوجة النسبیة  - 3

لذلك تكون اللزوجة النسبیة هي نفسها .سنتي بویز تقریبا 1هي  °م 20بویز كوحدة قیاس فأن لزوجة الماء في درجة حرارة 

  .األخرىالمطلقة اذا ما قیست بوحدة السنتي بویز وتختلف عند استخدام الوحدات 

  ى اللزوجة العوامل المؤثرة عل

تقل اللزوجة بارتفاع درجة الحرارة ألن زیادة درجة الحرارة تزید من حركة الجزیئات فتقل : درجة الحرارة  - 1

السیارات باستخدام  الذلك ینصح سائقو  .فإذا قل التجاذب قلت اللزوجة، نسبیًا قوى التجاذب بین الجزیئات

وقد وجد أن لزوجة السائل تقل تقریبًا بمقدار . زیوت عالیة اللزوجة في الصیف وقلیلة اللزوجة في الشتاء

  ).°م 1(لكل ارتفاع في درجة الحرارة مقداره %) 1-2(

  :تأثیر درجة الحرارة على لزوجة السوائل 

یعود السبب في ذلك إلى قوى التماسك . یة ویصبح السائل أكثر میوعةكلما زادت الحرارة، تقل اللزوجة الحركیة والدینامیك   

. بین الجزیئات والتي تطغى على انتقال العزم الجزیئي بین هذه الجزیئات، وهذا أیضًا بسبب تقارب الجزیئات بشكل كبیر

ؤدیة بالنهایة إلى تقلیل لزوجة عند تسخین السائل، فإن قوى التماسك بین الجزیئات تقل وبالتالي تقل قوى التجاذب بینها، مف

  .السائل

فتكون اكبر في حالة الجزیئات ، یؤثر حجم وشكل وطبیعة الجزیئات الكیمیاویة في اللزوجة: التركیب الكیمیائي للمادة  - 2

وتزید اللزوجة بزیادة نسبة المواد ، من الدائریة أكثروفي االسطوانیة ، الكبیرة الحجم مقارنة مع الجزیئات الصغیرة الحجم

  . الصلبة الذائبة

فكلما زاد التجاذب بین الجزیئات تزداد ، قوى الجذب بین الجزیئات تعتبر مقیاس مبدئي للزوجة السوائل :قوى التجاذب  - 3

  القطبیة تكون أعلى لزوجةفمثًال السوائل ذات الجزیئات . صعوبة حركة الجزیئات وبالتالي تزداد لزوجة السائل

لذلك  ،تزداد للجزیئات النسبیة للحركة المطلوبة الطاقة أن إذ ،السوائل لزوجة على أیًضا العالي الضغط یؤثر : الضغط - 4 

  الضغط زیادة مع اللزوجة تزداد
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فالسوائل ذات الجزیئات ، یلعب شكل جزیئات السائل وتركیبها دورًا كبیرًا في مقدار لزوجتها :شكل الجزيء وترتیبه  - 5  

  .الكبیرة وغیر منتظمة الشكل تكون أكثر لزوجة من الجزیئات الصغیرة المتماثلة في الشكل

  الطرق المستخدمة لقیاس اللزوجة 

  هناك طریقتان للقیاس 

 تقاس منهاو  السائل من عمود معین في زمن خالل حدیدیة كرة عهاتقط التي المسافة بقیاس اللزوجة عادة تقاس :األولى

  .اللزوجة  مع عكسیاً  تتناسب التي السرعة

  .السائل ذاه على عمود یحتوي في وذلك معین زمن خالل السائلقطعها ی التي المسافة قیاس عبر :الثانیة

  

  

  المستخدمة في قیاس اللزوجة األجهزة

   أنواعه أهمومن : Viscometerجهاز الفسكومیتر  - 1

  ).  ( EMS الغزل المغناطیسي  فسكومیتر* 

  ). Rotational viscometer( ألدورانيفسكومیتر ال* 

  ).Falling Sphere Viscometer(الساقطة  ةفسكومیتر الكر  *

  ). (Ostwald Viscometer فسكومیتر أوستوالد* 

  ).Bubble Viscometer (فسكومیتر الفقاعات * 
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   أنواعه أهمومن  :  Rheometerجهاز الرایومیتر - 2

  .رایومیتر القص * 

  .میتر االمتدادرایو *  

  الفسكومیترات المستخدمة في قیاس اللزوجة هي عاأنو  أهممن 

   األجهزة أحسنویعد من  ):شعریة  أنبوبةاالنسیاب خالل (  فیسكومیتر اوستوالد - 1

  ،                                        التي تقیس اللزوجة النسبیة للسوائل ذات الكثافة المعروفة

   Uكل حرف أنبوبة شعریة بشاعتمادا على انسیاب السوائل خالل  

  الشعریة ولمسافة محددة األنبوبةوتحسب النتائج من خالل الوقت الالزم النسیاب السائل خالل 

،  Bو  A  نباالنتفاخییتكون هذا المقیاس من أنبوبه شعریة موضوعه في وضع رأسي وتتصل 

بها انتفاخ في طرفها  Uویتصل الطرف األسفل لألنبوبة الشعریة بأنبوبة زجاجیة على شكل حرف 

ویصل  االنتفاخویسحب حتى یمأل  Cیوضع السائل أوال في األنبوبة  . Cاألیمن تعلوه أنبوبه زجاجیة 

  .  A  ،Bبأخذه السائل لكي یهبط بین العالمتین الذي یقاس الزمن ثم ،  Aإلى العالمة 

  Gardner mobilometerالساقطة مثل جهاز كاردنر  األثقالوهي طریقة تعتمد على : فسكومیتر الكرة الساقطة - 2

ویعتمد على دوران مغزل او اسطوانة في المادة المراد فحصها مثل جهاز بروكفیلد :  ألدورانيالفسكومیتر  - 3

Brookfield   

  قة قیاس اللزوجةیوطر  ،المستحلبات وكیفیة تكوینها مایوضح فیه انتوضیحی انفیدیو  أدناه

https://www.youtube.com/watch?v=bC_czAL24zY  

https://www.youtube.com/watch?v=ypDvfMsK08U  
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  الكرة الساقطة الفسكومیتر الدوراني                                       فسكومیتر        
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