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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

                     المحاضرة االولى

 السكرية والممحية طرق قياس تركيز المحاليل

عديدة الستعماليا  مجال التصنيع الغذائي وىناك فوائداليل السكرية والممحية في تستعمل المح
 :ومنيا

والمحاليل الممحية في حفظ الخضراوات كما في  الفواكوتستعمل المحاليل السكرية في حفظ  -1
 .حيث يعتمد ىنا عمى حموضة الوسط الغذائي canningالتعميب 

ازية والكحولية المشروبات الغ و تستخدم المحاليل السكرية في صناعة المربيات والعصائر -2
  .فتستعمل في صناعة المخمالت وحفظ الزيتونية حماما المحاليل الم

يتم تغطيس المادة الغذائية في المحاليل السكرية او الممحية وذلك لمنع تعرضيا المباشر  -3
 Browing Reactionلميواء وبالتالي منع تفاعالت االسمرار

مجيرية وبذلك تقميل التمف تعمل المحاليل السكرية والممحية عمى الحد او منع نمو االحياء ال -4
 .لألغذية  وبيالميكر 

ية الطعم النكية لممادة الغذائية كما في حالة استخدام حممحاليل السكرية والمتعطي ال -5
 .السكروز او ممح الطعام

 .تعتبر وسيمة لنقل الحرارة الى الوسط الغذائي عند تعقيم االغذية  -6

 -:ضير المحاليل تح

ويفضل استخدام الحرارة  الخميط  لحين الذوبان الكاملويستمر يمزج السكر او الممح مع الماء    
لتسييل عممية الذوبان وخاصة عند تحضير المحاليل عالية التركيز ففي المعامل الكبيرة تحضر 

تحضير في % يكون مفضل 67%( حيث تركيز  70- 60المحاليل السكرية بتركيز عالي )
وخاصة ( وذلك لمحفاظ عمييا من الترسيب solurion stockالمحاليل عالية التركيز المخزنة )
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وذلك  لمصدأالباردة ويتم خزن المحاليل في خزانات من الفوالذ غير القابل  خزنيا في االماكن
 .الى التركيز المطموب واستخداميا يتم تخفيفياو  ،لتكون جاىزة عند الحاجة

المعامل الكبيرة وتخزن لغرض استخداميا  % في25- 20بتركيز المحاليل الممحية  تحضر    
الممحية بالتركيز لمعامل الصغيرة فانو يجري تحضير المحاليل السكرية و عند الحاجة اما ا

عند الحاجة   ومن الضروري اجراء ضبط لقياس ىذه المحاليل الن اي خطا في المطموب يوميا 
اىمية  والقياس بصورة مضبوطة ليا ل خسارة كبيرة فان عممية التجنيستحضيرىا سيكمف المعم

 .خاصة قبل استخدام المحمول

 -ز:طرق قياس التركي

لمحصول عمى منتوج متجانس من اليدف من قياس تركيز المحاليل المحمية والسكرية ىو    
التراكيز السكرية او  الممحية  وبالتالي الحصول عمى جودة المنتوج النيائي ومن الطرق 

  :المستخدمة في قياس التراكيز لممحاليل السكرية والممحية ىي

 Hydrometer   اليايروميتر -1

 Referatometerالرفركتوميتر -2

 Pycnometerقنينة الكثافة  -3

 Westphal Balanceميزان  ويست  فال   -4

 -الهايدروميتر)المكثاف(:

عبارة عن انبوب زجاجي مغموق النيايتين واحد االطراف تحتوي وزن ثقيل من الرصاص او 
( 100الزئبق لضمان استقرار المكثاف داخل المحمول وىو مدرج من االعمى )صفر( الى االسفل)

، االساس الذي يعمل فيو المكثاف يعتمد عمى قاعدة ارخميدس وىذا يعتمد عمى نوع المكثاف 
 الكثافة(( Xر في السائل يفقد من وزنو بقدر وزن السائل المزاح )حجم السائل )الجسم المغمو 

 .وىذا مايعرف بقانون الطفو

 -اىم النقاط التي يجب مراعاتيا عند القياس:
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 ان يكون اليايدروميتر نظيف وجاف.-1

 رائق وصافي المون. قياسومراد لان يكون المحمول ا-2

 المزج قبل االستخدام.ان يكون المحمول متجانس ويفضل -3

 تسجيل درجة الحرارة لممحمول قبل اجراء عممية القياس.-4

 اخذ القراءة المقابمة لمسطح العام لمسائل.-5

 يجب ان ال يالمس اليايدروميتر جدار االناء الذي يحتوي المحمول.-6

 انواع الهايدروميترات 

ي النسبة المئوية مباشرة عمى درجة ستخدم لقياس المحاليل السكرية وتعط: ت(Ballingالبالنج)-1
 .°م17.5حرارة 

 بوميو(. 0.55بركس=1: تستخدم لقياس المحاليل السكرية والممحية ) (Brixالبركس)-2

 (: تستخدم لقياس المحاليل السكرية والممحية.Baumeبوميو)-3

ومقسم  °م15.5يقيس درجة تشبع المحمول بالممح عند درجة مئوية  (Salometerسالوميتر)-4
 80درجات منو تعادل نسبة مئوية واحدة فالمحمول الذي قياسو  4( وكل 100من) صفر الى 

 % ممح.20درجة سالوميتر يساوي 

 يمكن تحويل قراءة انواع اليايدروميتر من قراءة نوع الى االخر  وفق ما يمي: 

1 Brix=1 Balling =5555 Baume =252  Salometer 

 حرارة القياس:تعديل القراءة الى درجة 

 لغرض اعطاء القراءة المضبوطة يجب تعديل القراءة الى درجة حرارة المقياس فانو في حالة الـ

Baume اما في حالة النقص  °م 5.5درجة لكل ارتفاع في درجة الحرارة مقداره  0.3 تضاف
ف(. اما بركس فان االضافة 10م)5.5 درجة من القراءة من كل نقص مقدارة °م 0.3فانو يطرح 
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فان االضافة او  Be بوميووفي حالة  °م 5.5لكل ارتفاع مقدارة  °م 0.5او الطرح يكون بمقدار 
م . اما السالوميتر فان الفرق يضرب في  5.5لكل درجة  (0.165الطرح تكون بمقدار )

 لكل درجة مئوية واحدة. 0.116

 لغرض تحويل درجة الحرارة المئوية الى فيرنيايتي فانو تطبق المعادلة التالية: 

 (9/5/)م في 32ف =                      5/9( في32-م=)ف

فما ىي الزيادة  °م17.5والمكثاف منظم لمقراءة عمى  °م 30اذا كانت درجت الحرارة -:1س
 الواجب اضافتيا.

 رارةم الفرق بدرجات الح13.5=15.5-30ج/ 

(13.5/5.5) X 0.3=0.73 (درجة واجب اضافتو الى قرارة المكثاف (Balling 5 

 -: Referactometer انواع الرفركتوميتر

 الرفروكتوميتر اداة بسيطة لقياس تركيز المحاليل السكرية وىو عمى نوعان: 

1-Hand Referactometer : 

بسيطة وسريعة وتستخدم فيو كميات قميمة من  (Hand Ref)يذا الجيازبطريقة القياس     
كما في ( لممواد الصمبة الذائبةكنسبة مئوية )%مباشرة  والقراءة تكون ،النماذج لغرض الفحص

 قياس تراكيز عصير الطماطة، المربيات وغيرىا.

2-Abbe Referactometer  : 

وبواسطة استخدام  ،لقياس معامل االنكسار لمضوء المار بالمحمول Abbe Ref الـ يستخدم
يمكن استخراج التركيز وقد نظمت االجيزة جداول خاصة بالعالقة بين التركيز ومعامل االنكسار 

 التركيز مباشرًة. إلعطاءالحديثة 

ثم تغسل وتجفف وتوزن تمأل بالسائل وتوزن الموزونة بدقة و تؤخذ قنينة الكثافة  قنينة الكثافة:
 وىي ممموءة بالماء ، وتحسب الكثافة النوعية كاآلتي: 
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في  وزن القنينة ممموءة بالسائل الى وزن القنينة ممموءة بالماء = الكثافة النوعية لمسائل
 .درجة الحرارةنفس 

 ىناك عالقة بين الوزن النوعي لمسائل وتركيزه بدرجة البوميو:

 .بوميو(-145مقسوم عمى )145الوزن النوعي=

 : Westphal ميزان ويست فال

ميزان حساس يمكن ان يستعمل لقياس الوزن النوعي لممحاليل ذات الوزن النوعي االعمى من 
الواحد مثل المحاليل الممحية او السكرية وكذلك المحاليل ذات الوزن النوعي االقل من الواحد 

وىو غاطس داخل المحمول ثقل محدد وزنو  عممو عمى مثل المذيبات العضوية . ويعتمد في
 .(1.2845 )كن ان يعطي قياس الوزن النوعي الى المرتبة الرابعة بعد الفارزة مثلحيث يم

 :Person Squareاستعمال مربع بيرسن 

يستعمل مربع بيرسن لتحضير المحاليل السكرية حيث يمكن تقدير كميات الخمط من الماء 
لين معمومي التركيز لمحصول عمى تركيز والسكر لمحصول عمى التركيز المطموب او خمط محمو 

لمحصول عمى تركيز  فمثال (% 100)ركيز السكر وت (رصف)جديد وىنا يعتبر تركيز الماء 
 %( والناتج المطموب ىو100% فان المواد الداخمة فيو ىي الماء )صفر%( والسكر)60سكري 

 التركيز المطموب: إليجاداذ تتبع الخطوات التالية  %(60)

 رسم مربع بيرسن وتعين فيو التراكيز المطموبة واالصمية كما مبين:-1
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 وضع المعمومات المعطاة عمى المربع كما في اعاله.-2

          100-60=40      

 كمية 100=40+60المجموع = 

 %65كغم محهول تسكيزه  155كغم ماء انناتح  45كغم سكس مع  65يعني خهط وىرا 

                            كغم  255مثال نحتاج انى       -اذا ازيد كميو اكبس او اقم يطبق ماياتي : -3

 كميو انسكس                             كميو انمحهول                                                           

       155 65                

 س 255 

كغم  250كغم ماء لمحصول عمى  100كر يضاف ليا س كغم 155=155(/565 255س=)
 %(60محمول سكري )

 -الدرس العممي :

 % سكر.50حضر لكغم محمول سكري تركيزه -1

 % من المحمول االول.20كغم محمول سكري تركيزه 2/1حضر-2

 % من المحمولين االول والثاني .35كغم محمول سكري تركيزه 2/1حضر-3

  Brix ,Balling ,Be ,Refraetometere  اعاله بواسطة قيس المحاليل الثالثة -4

 Salometer,Be% ويتم قياسة بواسطة 20م بتركيز كغ2/1يحضر محمول محمي -5

بركس 10تركيزه  كغم من محمول سكري20ا لرفع تركيز س/احسب كميت السكر الواجب اضافتي
 بومية . 30الى


