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 الرابعة المحاضرة 

 تصنٌع الزبد خطوات

 : وتعرف أٌضاً بمرحلة عصر الزبد الهدف منها  حادي عشر : خدمة الزبد

نسبة الماء فً الزبد هو تخلٌص الزبد من الماء المتبمً مع مصل الحلٌب عالوة بماٌا ماء غسل الزبد بحٌث تكون  -1
 %.16عند إنتهاء العملٌة ال تتجاوز 

 تهدف إلى زٌادة تجانس الملح المضاف إلى الزبد فً الخطوة السابمة . كما أن هذه الخطوة  -2
 وتوزٌع الماء بشكل متجانس داخل لالب الزبد. زٌادة تكتل وإندماج كتلة الزبد  مما ٌؤدي إلى تحسٌن لوامه -3
على الحفظ من خالل الحد من نشاط األحٌاء المجهرٌة فً الزبد ، وذلن ألن الماء بعد هذه المرحلة زٌادة لابلٌة الزبد  -4

 ٌصبح غٌر متاح للبكترٌا للنمو حٌث ٌتشتت بٌن حبات الدهن المتناثرة وٌصبح محاطا بها.
 :بثالث مراحلٌمكن المول أن عملٌة خدمة الزبد تمر 

الغسٌل من الخضاض ، حٌث ٌتم تدوٌر الخضاض بشكل بطًء ولفترة من المرحلة األولى بعد أن ٌتم تصرٌف ماء 
دلابك وتنتهً مع إنتهاء خروج  10-5الزمن مع ترن صنبور تفرٌغ الماء مفتوحاً ، لد تستغرق هذه المرحلة حوالً 

 الماء من خالل الصنبور.
ة تشغٌل الخضاض ولكن بشكل أسرع ٌتم اٌماف الخضاض وغلك صنبور التفرٌغ ثم إعاد اأما المرحلة الثانٌة : وفٌه

من الخطوة األولى ، فً هذه المرحلة ٌتم تجانس توزٌع الماء بٌن كتلة لدهن المتجمعة بحٌث ٌظهر الزبد فً نهاٌتها 
أخذ عٌنة من الزبد فً  بشكل جاف مع عدم مشاهدة أي لطرات ماء على لالب الزبد . مع نهاٌة هذه المرحلة ٌتم

أعلى من الكمٌة  فاذا كانت كمٌة الرطوبة فً المالب .مدٌر نسبة الرطوبة فً لالب الزبدتالخضاض إلى المختبر ل
المطلوبة فٌعاد تشغٌل الخضاض بنفس الطرٌك السابمة إلزالة كمٌة أخرى من الماء. أما إذا كانت كمٌة الرطوبة فً 

% وكمٌة الرطوبة المطلوبة هً 12 زبدالممدرة فً ال مثالً إذا كانت كمٌة الرطوبة ؛ألل من الكمٌة المطلوبة الزبد
 % فعندها توجب إضافة الماء إلى الزبد وذلن وفك المانون التالً 16

 

كمٌة الزبد المتولعة   نسبة الماء    نسبة الماء المرغوبة 

نسبة الماء الموجودة فً الزبد  011
  كمٌة الماء باللتر 

 لفترة من الزمن لتجانس توزٌع الماء . بعد إضافة الماء ٌغلك الخضاض وٌعاد تشغٌلة

مالحظة: بعض المعامل ٌستغل هذه الخطوة فً إضافة الملح الى الزبد ، ٌعنً ٌجمع بٌن خطوتً العصر والتملٌح خصوصاً 
 إذا كانت إضافة الملح تكون بشكل محلول ملحً مشبع.

ٌتم تشكٌل الزبد وتعببته باوزان تتراوح بٌن  هً آخر خطوة فً خطوات تصنٌع الزبد وفٌهاثاني عشر: التعبئة والتغليف:
 كغم.5غرام، وأحٌانا لد ٌعبًء ألغراض صناعٌة بعوات كبٌرة تصل إلى  50-100

ساعة لبل تشكٌله وتغلٌفة  حٌث ٌتصلب  24تبدأ خطوة التعببة بعد إخراج الزبد من الخضاض حٌث ٌترن فً الثالجات لمدة 
ٌكون بشكل غٌر صلب ولد  لٌف ) ألن إذا تم تغلٌف الزبد مباشرة من الخضاض سوفالزبد استعدادا لعملٌة التمطٌع والتغ

 ٌذوب خالل مرحلة المص والتغلٌف (

 عادة تستخدم أغلفة خاصة لتعببة الزبد تتكون من عدة طبمات وذلن بغٌة الحفاض علٌة خالل مراحل النمل والخزن التالٌة :

الطبمة األولى تكون من الورق الشمعً الذي ٌمنع التصاق الزبد معه ، وٌنصح أن ٌغطس هذا الورق بمحلول ملحً  -1
وذلن لمنع تبخر  ساعة أو أن ٌعامل بمحلول بروبٌونات الكالٌسٌوم  24% حامض السوربٌن لمدة 0.5مركز مع 

 الماء من لالب الزبد و منع نمو األعفان على المالب خالل فترة الخزن
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 وذلن إلكساب الصالبة للعبوة وإمكانٌة الطباعة علٌة. Aluminum foilطبمة من األلمنٌوم  -2

 إن وسابل تغلٌف الزبد ٌجب أن تتوافر فٌها الشروط التالٌة :

 وأثناء التكدٌس.التسمح بنضوح الدهن خصوصا خالل الخزن  -1
 للٌلة النفاذٌة للرطوبة لمنع جفاف الدهن -2
 ذات نفاذٌة منخفضة من الهواء والضوء لمنع أو تملٌل أكسدة الدهن فً لالب الزبد. -3
 سهولة تشكٌلها ووضعها فً ماكٌنة التغلٌف. -4
 ذات أشكال جذابة. -5
 سعرها مناسب -6

 الطرق المستمرة لصناعة الزبد    

م صممت العدٌد من االجهزة والطرق لكن الملٌل منها الناجح 1930لكن الجادة منها كانت منذ م  1889ٌرجع تارٌخها الى 
                       والذي انتشر استخدامه فً العدٌد من البلدان.                                                                                   

 لسمٌن : المسم االول :وتمسم هذه الطرق الى 

فً ثر حٌث تكون نسبة الدهن مماثلة للتً أك أو%  80ركٌز الدهن فً المشطة الى ت والً أـ طرٌمة الفرز المركز حٌث ٌتم 1
ٌصبح الدهن  شدٌداً  د تبرٌد المشطة تبرٌداً نو لبل التركٌز وبطرٌمة مٌكانٌكٌة وعأما بعد أالزبد .وٌتم تحطٌم االستحالب 

 ً  -Alfaهم طرق هذا المسم طرٌمة أالزبد. غلفة الحبٌبات وبالً مكونات المصل وهذا ٌؤدي الى ظهور أفٌه  تنتشر وسطا
laval process  السوٌدٌة وطرٌمةThe Cherry Burelle Process االمرٌكٌة وطرٌمةThe New Way 

process . االسترالٌة 

%( بعد 40-35اساس اجراء خض سرٌع للمشطة العادٌة )المسم الثانً : الخض السرٌع صممت اجهزة هذا المسم على  -2
االلمانٌة و   Fritz Prdessتبرٌدها وٌكون الخض بفعل مملبات ذات سرعة عالٌة جداً ومن اهم طرق هذا المسم طرٌمة

senn Prdets  : السوٌسرٌة وسنشرح طرٌمتٌن من كل لسم 

ً  ℃49-45: ٌسخن الحلٌب Alfa-Lavalطرٌمة  -1  ثم%( 35-25) لشطة الى محكم فراز بواسطة ٌفرز ثم مبدبٌا
 Plates HTSTاو بجهاز  Flash Pasteurization الخاطفة البسترة جهاز باستخدام او التفرٌغ تحت البسترة

ة دهن فً المشطة بنسبة نسٌ إلعطاء  ٌُْضبَط خاص بفراز المشطة فرز ٌعاد ℃57-54 الى المشطة تبرد ℃95عند 
مماثلة لتلن المطلوبة فً الزبد. وٌكون لوام المشطة فً هذِه الحالة مطاطً حٌث ٌدفع بمضخة خاصة الى جهاز 

ثم تبرد المشطة وٌتكون المحّول من ثالثة  Transmutatorٌموم بتحوٌل المشطة الى زبد وٌسمى بالمحّول 
ر كل منها لدم واحد مثبت علٌه شرابط)رٌش( حلزونٌة .  لطDouble Jackets Stاسطوانات مصنوعة من 

 اتجاه بنفس االتجاه وٌكون( ℃5-،4-وٌدفع محلول التبرٌد الى االسطوانات من خالل الجدران بدرجة حرارة )
ل تحوٌ ٌتم الثانٌة وفً ℃20 خروجها عند االولى االسطوانة فً المشطة حرارة درجة وتكون المشطة دخول

 اللزوجة شدٌد وٌكون ℃11-9وٌغادرها الزبد على حرارة   W/Oالى  O/W)للب االستحالب ( من الوساط
من االسطوانة الثانٌة (. اما فً الثالثة فٌبرد الزبد تبرٌداً بسٌطاً وتعتبر هذه  Butter milk الخض الحلٌب ٌخرج)

ٌعبأ فً صنادٌك أو عبوات حسب لى حالة نصف سابلة وع ٌخرج حتى( ℃14-11المرحلة بمثابة مرحلة الخدمة )
 طن فً الساعة . 1/3الرغبة وٌرسل الى غرف التبرٌد حتى ٌكتمل التصلب . لدرة الجهاز حوالً 
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: تعتمد على الحصول على المشطة بمرحلتٌن األولى تنتج لشطة متوسطة The Cherry burrelle processطرٌمة  -2
% بٌنهما عملٌة ضرب شدٌدة للمشطة بواسطة خباطات خاصة فٌتأثر استحالب الدهن اذ تنكسر 80والثانٌة الى اكثر من 

 الخطوات بما ٌلً : اغلفة الحبٌبات الدهنٌة وٌتحرر الدهن وبإجراء تبرٌد مفاجا للناتج تتكون كتلة الزبد . وتتلخص 

 %40-30.فرز الحلٌب الى لشطة1

 الدلٌمة فً دورة 375 بسرعة تدور مضارب عل ٌحتوي حوض الى ٌنمل ثم ℃60.تسخٌن المشطة بمبادل حراري الى 2
(RPM. فٌتحرر الدهن ) 

% دهن وبسبب ارتفاع نسبة الدهن وتحرره ٌكون السابل ذهبً 90-86الفرز للحصول على سابل لبنً ٌحتوي  .ٌعاد3
 .Golden flowاللون لذا ٌطلك على هذِه الطرٌمة بالـ 

 Vacreator.تجرى البسترة تحت ضغط مخلخل للتخلص من الروابح فً جهاز ٌسمى 4

% 2.5-2% ثم ٌضاف الملح 17-16دل فٌها نسبة الحموضة والرطوبة ْم ثم ٌنمل الى خزانات تع40-38.التبرٌد الى 5
 والبادئ واللون عند الحاجة .

لخفض درجة الحرارة الى  Ice Creamمشابه لجهاز تجمٌد المثلجات  Chiller Worker.التبرٌد المفاجا فً جهاز 6
 . عصرلل وسٌلة بمثابة لتكون مثمبة صفٌحة خالل من الزبد وٌخرج الدهن ٌتبلور. ℃8
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فً المانٌا . تتلخص باجراء فرز للحلٌب  1939سنة  Fritzااللمانٌة : اخترع الجهاز المستخدم االلمانً  Fritzرٌمة ط    
 تضخ ثم.  بالمنظومة الملحمة الخزانات فً المشطة وتتجمع( ℃10-6) التبرٌد ثم ℃95% . ثم البسترة 45-40الى لشطة 

سم ( وتكون مزدوجة الجدران ٌمرر بها ماء بارد وٌوجد داخل 25.5ولطرها سم25.5طولها) الخض اسطوانة الى المشطة
ملم وتتكون حبٌبات  1.2كه شاء رلٌك سمغالجدار الداخلً لألسطوانة مكونة االسطوانة اربعة مضارب تنتشر المشطة على 

ً وبتأثٌر الخض الناتج عن دوران المضارب تنحدر حبٌبات الزبد ومعها الحلٌب الخض الى  ثانٌة 1.5 خاللالزبد  تمرٌبا
سم ومتجهان الى األعلى 15سم ولطرها 46وطول كل منهما  40rpmحجرة بها حلزونٌن ٌدوران عكس بعضهما بسرعة 

الفتحة تموم بجزء من عملٌة الخدمة ثم ٌمومان برفع الزبد وضغطه من خالل فتحة مربعة ٌمكن التحكم فً ابعادها وهذِه 
سم ٌمومان بضغط الزبد مثبت علٌه  سكٌن إلزالة  الزبد بعد خدمته ثم التعببة . 15ٌمرر الزبد الى حلزونٌن آخرٌن طولهما 

 وفً هذِه الطرٌمة توجد ثالثة وسابل للتحكم بنسبة الدهن فً الزبد الناتج :

 تعدٌل نسبة الدهن فً المشطة . 
 سرعة سرٌان المشطة داخل الجهاز.تعدٌل  
 تعدٌل درجة حرارة الخض. 

 كغم /ساعة من عٌوبها عدم امكانٌة خض المشطة المرتفعة فً الحموضة .2000-500طالة الجهاز 

فً المشطة ٌكون رغوة تساعد فً للة ثبات مستحلب دهن  CO2السوٌسرٌة : لوحظ ان ضخ   Sennطرٌمة  -2
جو فتظهر حبٌبات الزبد  3تحت ضغط  CO2مع ضخ   3000rpmالمشطة فابتكر حوض ٌحتوي على خالط 

                           دلٌمة تغسل بالماء البارد وتعصر بلولب حلزونً وٌنمل الزبد الناتج الى التعببة والتغلٌف .                              0.5-2.0
 وتحتاج الى عامل واحد . 800Kg/hr-500الطالة االنتاجٌة تبلغ .

 : فً إنتاج الزبد ممٌزات الطرابك المستمرة
 للة فرصة التلوث باألحٌاء المجهرٌة الن العملٌة تتم تحت ظروف مغلمة . -1
 دلة توزٌع الرطوبة. -2
 سهولة التحكم فً التركٌب الكٌمٌابً للزبد . -3
 ال ٌحتاج الى اٌدي عاملة كثٌرة . -4
 ال ٌشغل مساحات كبٌرة فً حٌز المعمل . -5
 توفٌر فً الطالة والماء المستخدم. -6
 للة الفالد فً الدهن. -7

صالبة الزبد الناتج لذا تحتاج المشطة الى معاملة مسبمة لبل تحوٌلها الى زبد كما سبك ذكره فً أما عٌوبها فتكمن فً 
 االنضاج الفٌزٌابً.



الزبد والمثلجات –المرحلة الرابعة  –جامعة األنبار كلية الزراعة   2019- 2020
 

5 
 

 المصادر 

( الزبد والمثلجات ، مدٌرة دار 1999السامرابً ، عبد المجٌد حماد ؛ العمر، محمود عٌد : الدروش، عامر خلف )  -1
 العراق . –الكتب للطباعة والنشر / بغداد ، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

2- Hunziker, O F; D. Fay Hosman (1 November 1917). "Tallowy Butter—its Causes 
and Prevention". Journal of Dairy Science. American Dairy Science Association. 
1 (4): 320–346. 

3- Soyer, Alexis (1977) [1853]. The Pantropheon or a History of Food and its 
Preparation in Ancient Times. Wisbech, Cambs.: Paddington Press. p. 172. 
ISBN 978-0-448-22976-8. 


