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 ترويق عصير التمر
  )الجزء الثاني(

  
  د حسن خالد العكيدي.أ

Hassan.alogidi@yahoo.com 
00962795544392  

  
  عملية ترويق عصير التمر 

أن عملية ترويق عصير التمر عصيرا ً رائقا ً و شفافا ً و التخلص من كل المواد 
  .لھا عدة طرق ومن ھذه الطرق و أھمھا  المسببة للعكارة و

  الترويق بالمواد المجمعة للغرويات  -1
و تعتمد ھذه الطريقة على أن المواد الغروية في عصير التمر توجد على شكل 

حبيبات دقيقة محاطة بطبقة من الماء و ان ھذه المواد ھي با8صل مواد بروتينية ، 
نتيجة ) سالبة ( مل شحنات كھربائية بكتينية ، سليلوزية عالقة بالعصير و تح

امتصاصھا E يونات لھا شحنات أو نتيجة تأين مجموعة الكربونات الحرة و 
الموجودة إصI ً في عصير التمر كل ھذه العوامل تمنع من تجمع ھذه الجزيئيات لذا 

تضاف مواد تحمل شحنة موجبة للتعادل وبذلك تترسب الحبيبات العالقة في القاع 
  .لة ھذه المواد الجIتين أو الكازين أو البنتونيت و مادة السIيت ومن أمث

  الترويق بأستعمال درجات الحرارة العالية  -2
أن درجات الحرارة العالية في بعض اEحيان تعمل على تجميع المواد الغروية إذا 

)  3 – 1( م ْ ولمدة  87 – 76توفرت ظروف التجميع و خصوصا ً درجات حرارة 
  .ثم التبريد السريع دقيقة 

  الترويق بالتجميد  -3
أن لدرجات الحرارة المنخفضة تحت الصفر المئوي تأثير على بعض خواص المواد 

  .الغروية وترسيبھا
  الترويق بفعل الجاذبية اHرضية  -4

وتعتمد ھذه الطريقة على ترك عصر التمر لفترة حتى تتجمع المواد الغروية 
  فيھا الكثير من العيوب 8نھا ستعمل على فساد العصير وتترسب ولكن لھذه الطريقة 

  الترويق بالقوة العمركزية  -5
أن لقوة الطرد المركزية لعصير التمر تأثير على ترسيب المواد الغروية و تعتمد ھذه 
الطريقة على حجم و وزن المواد الغروية و كذلك على درجة سرعة قوة الطرد و قد 

  .عمليات أخرى تعتبر ھذه الطريقة متممة ل
  الترويق باHنزيم  -6

أن لIنزيمات دور كبير في ترويق عصير التمر و خصوصا ً أنزيمات البكتينز و 
السليلوليز و البروتينز و اEميليز وكلھا تعمل على ترويق العصير وذلك بتكسير 

  .المواد البكتينية و السليلوزية و النشوية و البروتينية وترسيبھا 
  Qيم و الحامض لاالترويق ب -7
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بكIgg الطggريقتين البggاردة و الحggارة ) CaO(تعتمggد ھggذه الطريقggة علggى أسggتخدام الIيggم 
للggتخلص مggن المggواد البكتينيggة و السggليلوزية و الشggوائب الدقيقggة و ترسggيبھا و الggتخلص 

وترشgيحة للgتخلص )  PH5.5( منھا ومن ثم معادلة العصgير بالحgامض الغgذائي إلgى 
  .يوم الزائدة من ايونات الكالس

% 17بggالجير الحggار %  15وأن عمليggة الترويggق بggالIيم تزيggد مggن نسggبة الرمggاد إلggى 
  .بالجير البارد فكذلك يزيد في مواد التلوين في العصير بواسطة تركيبتة 

  
  ) البثل ( الترويق بجفت التمر  -8

خIص و أن يقايا التمر السليلوزية و التي تخرج بعد عملية فصل العصير بعد اEست
ھذه البقايا يمكن تجفيفھا و إستعمالھا كمادة مروقة لعصير ) البثل ( عزل الجفت 

وبمعدل ) البثل ( التمر بأمرار العصير من خIل كولوم يحتوي على فراش الجفت 
  .و محتواة من اEنزيمات ) البثل ( جريان يعتمد على نوعية الجفت 

  الترويق بمسحوق الورق النباتي المجفف  -9
يمكن أستخدام مسحوق الورق النباتي المجفف للتوت أو السدر أو العنب و استخدامة 

بحيث تعمل انزيمات مسحوق الورق النباتي على ) عمود ( كمادة مروقة عبر كولوم 
تخليص عصير التمر من الغرويات و التي ھي السليلوز ، و البكتينات  ، البروتينات 

  .، النشويات 
 PHفض الــ الترويق برفع وخ - 10

ولفترة  11عصير التمر إلى  PHيمكن أستخدام ھذه الطريقة أيضا ًو ذلك برفع 
ويطرد أيضا ً مرة آخرى  4إلى  PHقصيرة و يطرد مركزيا ً ومن ثم خفض الــ 

النھائي  PHمركزيا ً سنحصل على عصير تمر رائق جدا ً حيث يتم تعديل الــ 
  .  5.5للعصير إلى 

  الكربون المنشط و الكربون الحبيبيحوق مسبالترويق  - 11
وتتم العملية بمعاملة عصير التمر بالكاربون المنشط و ذلك بأمرار العصير من خIل 
عمود الكاربون المنشط أو الحبيبي ومن ثم ترشيحة لنحصل على عصير رائق من  

  : حيث 
  % .57إلى % 60إزالة الكربون للون بنسبة  )1
  وة زيادة في النقا –إختزال الرماد  )2
  كانتر يترويق العصير بالد -12

أن عملية الترويق تجري بعد عملية العصر و المعاملة ومن ثgم تجgرى عمليgة الفصgل 
بالديكانتر وتعتمد ھذه العملية على نوع أجھزة الفصgل و كفاءتھgا فgي فصgل الgدقائق و 

ليggة المggواد الصggلبة علggى قاعggدة اEختIفggات بالكثافggات باEعتمggاد علggى المعggامIت اEو
للتمور وكذلك على التقنية المستخدمة في فصل الحالgة الصgلبة عgن السgائلة ، وسgنأتي 

  .على شرحھا بالتفصيل 
أن عمليggات الترويggق التggي ذكرناھggا تعمggل علggى ترويggق العصggير و الggتخلص مggن كافggة 

  .الغرويات وكذلك التخلص من عنصر الكالسيوم  الزائد 
  يل و8جل اEيضاح نشرح بعض الطرق بالتفص
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 CaOالتنقية بأستخدام الجير الحي ) 1
تتم عملية تنقية عصير التمر بعد إستIم التمور وغسلھا بالمgاء يgتم أسgتخIص السgكر 

ْم 80مْ  وقgد تصgل أحيانgاً  إلgى 75-70و العناصر الغذائية ا8خرى بأستخدام الحرارة 
يggة تتضggمن بأسggتعمال بخggار المباشggر أو غيggر المباشggر لغggرض التسggخين أن ھggذه العمل

اسggتخIص أكبggر كميggة مggن السggكر بفتggرة زمنيggة قصggيره كمggا أن المggواد البكتينيggة و 
البروتينية ستترسب بفعل الحرارة ويمكن عندئذٍ  ترشيحھا وفصgلھا بسgھولة علمgاً  أن 
التسخين يعمل على ادكنان لون العصير المستخلص بسبب تأثير الحرارة علgى تفاعgل 

كما أن ا8كسدة التي تحدث بتgأثير الھgواء علgى العصgير السكر مع الحوامض ا8مينية 
واحتggراق قسggم مggن السggكريات وتحولھggا إلggى كراميggل ، أن عمليggة عمليggة اEسggتخIص 

: مgاء  2.5أيضاً  تعتمد على نسبة الماء المضاف في عملية ا8سgتخIص و التgي ھgي 
النggوى  تمggر بعggد عمليggة اEسggتخIص يggتم فصggل النggوى بالفIسggات أو مكggائن فصggل 1

  .و الذي تم شرحة سابقا ً  Filter Pressبواسطة مرشحات الضغط 
ويتم تنقية العصgير  Brixبركس % 25-23يجمع العصير الذي تركيزة بحدود )2

كيماوياً  للتخلص من معظم المواد غير السكرية الموجودة فية و التgي تسgبب عgدم 
ثgاني أوكسgيد الكgاربون الشفافية للعصير وذلك بالمعاملة بحgامض الفوسgفوريك أو 

مgع مراعgاة تنظgيم درجgات الحgرارة عنgد  CaO) الجيرالحgى ( مع محلول النوره 
اثناء العمليgة ، يعامgل العصgير بعgد ذلgك و عنgد )  PH  )6.5 – 7.5مْ  و الـــ  70

من وزن التمر أما % 1بتركيز ) الجير الحي (م ْ بمحلول النوره 70درجة حرارة 
) و الجيggر الحggي ( فتحggددھا كميggة أوكسggيد الكالسggيوم  كميggة حggامض الفوسggفوريك

المستعملة حيث يضgاف ھgذان المحلgوEن إلgى عصgير التمgر فيتكgون بgذلك راسgب 
ھو فوسفات الكالسيوم الذي يقوم بأمتصاص المواد الفعالة و للgتخلص منھgا يرشgح 

للحصggggول علggggى عصggggير قاعggggدي  FilterPressالعصggggير بمرشggggحات الضggggغط 

   .لسيوم لھيدروكسيد الكا
CaO + H2O �  Ca(OH)2  

حيث يتم  CaOأما الطريقة المحورة ا8خرى في تقنية إضافة محلول الجير الحي 
إضافته من أعلى الخزان الذي يحتوي على عصير التمر و بنفس الوقت يgدفع مgن 
قعggر الخggزان غggاز ثggاني أوكسggيد الكggاربون مggن خIggل أنبggوب خggاص بggذلك فيكggون 

  .مع المواد العالقة  الكالسيوم الذي يترسبكربونات  راسبا ً من
Ca(OH)2 + CO2 � CaCO2 + H2O  

و بأستمرار المعاملgة بثgاني أوكسgيد الكgاربون الgذي يgؤدي إلgى أنخفgاض قيمgة الـgـ 
PH  القاعدية للعصير عن  أو أرتفاعPH = 8.5     اتgوين بيكربونgتؤدي إلى تك

الذائبgة فيgة و عنgد زيgادة القاعديgة  الكالسيوم الذائبgة ممgا سgيرفع مgن نسgبة اEمIgح
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م ْ يؤدي إلى تحلل قسم من المواد السكرية و  70حرارة  وبدرجة PH 9أعلى من 
إلgى  PHبعgد ھgذه العمليgة يgتم ترشgيح العصgير و تعgديل الـgـ و ن مgواد ملونgة يكوت

5.5 – 6 .  
  

    Perliteالتنقية بأستخدام البرHيت 
تصgنع مgن الصgخر  البرEيت مادة مساعدة للترشgيح و

السggليكوني البركggاني الggذي تمggدد ويطحggن إلggى درجggات 
محددة لذا فأن الجزيئيات الصلبة منه في عصير التمر 

سرعان ما تتراكم على جزيئياتgة المgواد البكتينيgة 
و السgggليلوزية و البروتينيgggة و الشgggوائب ا8خgggرى 
العالقة على سطح جزيئيات البرEيgت و ترسgيبھا 

إزالggة ھggذه المggواد الصggلبة عggن و بالتggالي يمكggن 
 Drumأو  Filter Pressطريق الترشيح عبgر 

Filter  ةgا منخفضgيت كثافتھEعلماً  أن مادة البر
و خفيفggة الggوزن ولggيس للبرEيggت أي مخلفggات صggحية ويمكggن الggتخلص منggة عبggر 

  ) .ملم  5-1(المرشحات و البرEيت حبيبات بيضاء صفراء قطرھا 
  
  

  مواصفات البرHيت 
  %  0.5  طوبة الحرة الر

   8 – 6  الحموضة 
   2.4 – 2.2  الجاذبية النوعية 
   3م/ كغ  145 – 110  الكثافة الكلية 
  م .د 1100 – 870  درجة الليونة 

  م .د 1350 – 1280  درجة ا�نصھار 
  0.2  الحرارة النوعية 

   3م/ غ  3.5  المسحة السطحية النوعية 
  روم انغست 58.2  القطر الكلي للمسام 

  )PPM(جزء من المليون  8.3  الحديد القابل لIنحIل 
   4 – 3  ) دارسي (النفوذية 

  غ  100/ مل 600   امتصاص الماء 
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  التركيب الكيمياوي
72 – 76 %  SiO2 
11 – 17 %  AI2O3 
0.5 – 2 %  CaO 
0.1 – 0.5 %  MgO 
0.5 – 1.5 %  Fe2O3 

4 – 5 %  K2O 
3 – 4 %  Na2O 

  
  ة بالبرHيت و اhنزيمات التنقي

أن ھذه التنقية تعتمد على أستخدام إنزيمات السليليز و البكتينز واEميليز و البروتيز و 
الھميسليليز و التي تعمل على تكسير جزيئاتھا إلى وحداتھا البسيطة ومgن ثgم ترسgيبھا 

  .  Filter Pressبواسطة البرEيت و العمل على إزالتھا بواسطة 
  

  العصير بالديكانتر  نقيةعمليات  ت
) التقنيgات ( أن عملية فصل المواد الصلبة من أي محلول ھي من العمليات الصناعية 

و التمgور جgزء منھgا ، أن ) عgالم الفاكھgة و الخضgراوات ( المھمة في عالم العصgائر 
و التي تعتمgد باEسgاس علgى قgوة الطgرد العمركزيgة   Decantationعملية الديكانتر 

( لتزيgد مgن التعجيgل ويفعgل الجاذبيgة و التgي اسgتخدمت قبgل   Rotating bowelللــ 
عاماً  سبقت حيث تم أستعمال أجھزة الفصل لفصgل الgدقائق مgن أنسgجة الفاكھgة )  40

أو بعgد اسgتخدام مgواد التنقيgة المختلفgة لgذا فgأن   Pressingبعد عملية ضغط العصgير 
 Pressing processكتعggويض لعمليggة حاليggا ً تسggتخدم   Decantationعمليggة الـggـ 

  Eسباب عديدة و منھا 
  .الوصول إلى أعلى مستوى من الجودة للتقنية المستعملة ) 1(
  .التخلص من سعة المكائن و ا8جھزة التي كانت تستخدم سابقا ً ) 2(
  .حماية البيئة من التلوث ) 3(
  . ة و تقليل الفاقد أقتصادية عملية الديكانتر كنظام للفصل وزيادة ا8نتاجي) 4(
  

    Decantationلماذا نحتاج عملية الــ 
  

  : 8جل استخدام عملية الفصل يجب معرفة ما يلي 
  .نوع الفاكھة و نوع عصيرھا  -1
 ) إلخ ... تفاح،دراق،تمور( صIبة لب أنسجة الفاكھة  -2
 ) نوعية مساحة البذور صغيرة ، متوسطة ، كبيرة  -3
 .نوعية قشرة الفاكھة  -4
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لنقاط و اEختIفات في صفات الفاكھة و الخضر من حيث أجزاءھا و من ھذه ا
  .تركيبتھا 

  
  

  تقنية إنتاج العصير 
تعتمggد عمليggة إنتggاج العصggير علggى كسggر الجggدر الخلويggة للوصggول إلggى فصggل المggواد 
الصgggلبة عgggن السgggائل فgggي بيئgggة العصgggير بكلتgggا الحالتgggان إذا فصgggلت بواسgggطة العصgggر 

مؤثر الرئيسي ھو اEختIف بنوعية الضغط و قوتة بحيث فأن ال  Pressالھيدروليكي 
يأخذ العصير طريقة من خIل قطعgة الشgاش للمgواد غيgر الذائبgة أمgا التgأثير الرئيسgي 
للggديكانتر فھggو بقggوة الطggرد المركggزي و التggي تفصggل بggه المggواد الصggلبة عggن السggائلة 

معgامIت ا8وليgة للتمgور باEعتماد على قاعدة اEختIفات وباEعتماد و أيضاً  علgى ال
كggذلك علggى التقنيggة المسggتخدمة فggي فصggل الحالggة فالعصggير المسggتخلص يحتggوي علggى و

نفس الكميات الموثقة من حيث الحجم و التي تتراوح ما بgين المgواد الغرويgة و المgواد 
ميكرومتر إلى عدة مليمتgرات و ھgي أجgزاء ) 1(المنتشرة ا8خرى أي تتراوح ما بين 

شرة أما محتواھا فتضم كمية مgن البكتينgات ، من خIيا الجدر الخلويه و خصوصاً  الق
و السليلوز ، و البروتينات ، الدھون ، التانينات و ھذه المواد يمكن إزالتھا جزئيا ً مgن 
خIل عملية العصر إلى عصير طبيعي و عصير نقي رائق و المخطط التالي يوضgح 

  : ذلك 
  
  

  

  
 مخطط العصير مركز نقي من التمور 
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  بابي طبيعيض تمر مخطط عصير

  

  
  
  
  

وفي كI الحالتين المعلق العصgيري لgه مواصgفات فيزياويgة لgذا فاEعتمgاد عليھgا مھgم 
خصوصاً  حجم الدقائق ، كثافتھgا ، لزوجتھgا ، شgكل الgدقائق ، شgحنتھا لgذا فاللعصgير 
كفاءة يمكن قياسھا من كمية التمر المعصور و العصير النgاتج مgن عمليgة العصgر فgي 

ا كفاءة الديكانتر فتقgاس أيضgاً  مgن كميgة العكgارة فgي العصgير و كميgة وحدة الزمن أم
دقيقgة و التgي تحسgب  15العصارة في العصير بعد الطرد المركgزي لھgا و عنgد زمgن 

  : كما يلي 
T 2           =  T    

                                                                               To  x 100     
       
To    = العكارة في العصير  
T2    = 4200دقيقة  15( العكارة في العصير بعد الطرد المركزي g  (  
T%   = إستقرار العكارة.  
  

  التمور و التبادل اHيوني 
  

  معاملة عصير التمر بالمبادل اHيوني 
  

أن عمليgggة معاملgggة عصgggير التمgggر بgggأمراره مgggن خIgggل مبgggادل ايgggوني 
و كgggذلك مبgggادل ايgggوني سgggالب الشgggحنة   Cationنة موجgggب الشgggح

Anion  رgير التمgل عصgوذلك للتخلص من عوامل العسرة في محالي
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8ن ھgذه  Mg++    ،Cr  ،NO3و المغنيسيوم  ++Caو التي ھي عنصر الكالسيوم 
الملوثات المعدنية تؤثر فgي العصgير النgاتج فمgثI ً عنgد إسgتخدام عصgير التمgر �نتgاج 

يسبب العكارة و ذلgك عنgد إضgافة غgاز  ++Caأن عنصر الكالسيوم مشروب غازي ف
CO2  تggيوم كاربونيggون كالسggث يتكggحيCaCo3  دggذلك عنggتحب و كggر مسggذا غيggوھ

سيسgبب تسgكر الgدبس  ++Caإنتاج الدبس بعد تركيز العصير فgأن عنصgر الكالسgيوم 
عنgد قاعgدة علgب الgدبس   Calcium Fructosateحيث يتكgون كالسgيوم فركتوزيgت 

و ھggو أمggر غيggر مسggتحب أيضggا ً أمggا للعصggائر ا8خggرى فأنggه ) البرطمggان ( الزجاجيggة 
يسggبب العكggارة لggذا E بggد مggن إمggرارة مggن خIggل مبggادل أيggوني موجggب و مبggادل ايggوني 

  .سالب و E بد من إعطاء فكرة عن عملية التبادل ا8يوني 
تعgرف باEيونgات و  أن عملية التبادل اEيوني تعتمد على جزيئgات مشgحونة كھربائيgا ً

معدنيggggة أحيانggggا ً كاEلومنيggggات السيليسggggومية  macroionicھggggي جزيئggggات ضggggخمة 
Silico-Alumnates  ةgو الذي تستخدم في تنقية المياة و عضوية أي رانتجات حبيبي

أو التكgggggggggggاثف المتعgggggggggggدد  Polymerizationحاصgggggggggggلة بتفgggggggggggاعIت التبلمgggggggggggر 
Polycondensation  ويكون بعضھا موجب الشحنة Cationic  اتgمؤلفا ً من نھاي

Coo  أوSo3  دروجينggأيون الھيggة بggمرتبطH  حنةggالب الشggر سggھا ا8خggون بعضggويك
anionic  رةggن زمggا ً مggمؤلفN + R3   دggات الھيدروكسggة بأيونggمرتبط(OH)  أذاggف

وضعت ھذه الرايتجات بكأس مgع محلgول أيgوني كانgت قgادرة علgى أن تبgادل أيوناتھgا 
ونات من نفgس الشgحنة مgن العصgير و يgؤدي ذلgك للgتخلص بأي -OHأو  +Hبأيونات 

من بيكربونات الكالسيوم و بيكربونات المغنيسgيوم إلgى تشgتت عصgارة عصgير التمgر 
وقggد تنوعggت مggواد التبggادل ا8يggوني فggي العggالم حيggث بggدأت الشggركات المختلفggة تنتجھggا 

عيفة الحموضgة بأختIف نوعيتھا فھناك مبادEت ، قوية الحموضة ، قوية القلوية ، ض
  : ، ضعيفة القلوية و يعتمد مواصفات المبادل على 

  مدى سعته  )1
 الثباتية  )2
درجة  )3

 الحرارة 
  PHالــ  )4

  
  
  
أن ھذه التقنية اعطت أفضل النتائج بالنسبة إلى الكثير من صناعات العصائر و  

  .المركزات و صناعة ا8دوية و ھو نظام شائع ا8ستعمال في الصناعات الكيماوية 
  
  ھداف التبادل اmيوني أ

إزالة المعادن الغير مرغوب بھا و خصوصاً  الثقيلة من الشوارد و الموجبة و السالبة 
و أن اسggتخداماتھا تطggورت و شggملت الكثيggر مggن الصggناعات الغذائيggة و الكيماويggة و 
الدوائيggة ، إزالggة العضggوية ، إزالggة النتggرات و المھggم فggي عصggير التمggر إزالggة الشggوارد 
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ggتھا الموجبEتعماggت اسEاggي مجggرت فggت و كثggة تنوعggيونيEت اEادggالبة و المبggة و الس
  .فمنھا 
  مبادEت ايونية خاصة للمياة  -1
 مبادEت ايونية خاصة لمصانع السكر  -2
 مبادEت ايونية خاصة للعصائر  -3
 مبادEت ايونية خاصة للصناعات الكيماوية المختلفة  -4
 مبادEت ايونية خاصة للصناعات الغذائية  -5
 بادEت ايونية خاصة للصناعات الدوائية م -6
 . مبادEت مختلفة للدراسات المختلفة والحاEت الخاصة  -7

  
  .  Resin Typesالتبادلية  راتنجاتأنواع ال

  :أن راتنجات المبادEت ا8يونية تصنف إلى 
و التي تملك الشحنة الموجبة و القابلة  Cation exchangerمبادEت كتونية ) 1

  .أو التبادل ) نتقال اE( للحركة 
كI النوعين يملكان نفس القاعدة العضوية للبولمر 
ولكنھا تختلف بالمجموعة ا8يونية المرتبطة و التي 

تختلف بوظيفتھا و التي تعتمد على السلوكية 
   :الكيماوية و يمكن للرزن ان تصنف أيضا ً إلى 

  رزن سالب                    رزن موجب قوي الحموضة                     رزن موجب   -1
 رزن موجب ضعيف الحموضة  -2
 رزن سالب قوي القلوية  -3
 رزن سالب ضعيف القلوية  -4

  
  كما أن ھذه المبادEت ا8يونية تعمل في المحيط السائل 

    Strong acid cation Resinsرزن موجب قوي الحموضة ) 1
ة و التي ھي حامضية و ھو عبارة عن رزن و المسمى على نوعية سلوكيته الكيماوي
-R-So3H (، )R( قوية و الرزن له قابلية تأينية عالية في كI من الحوامض  

SO3Na  ( من مجموعة حامض السلفونيك و التي يتحول الملح المعدني إلى
 NiCL2� ( R-SO4) + (R-SO3H ) 2الحامض المسؤول من خIل التفاعل ، 

Ni+ 2HCL   
  

  الفصل و التفريق 
 Dissciatedدروجين و الصوديوم في رزن الحامض القوي تكون جدا ً أن حالة الھي

 PH تكggون جggاھزه للتبggادل أعلggى فggي معggدل الـggـ  +H و  +Na) التبادليggة ( و أن   
الداخلي 8ن السعة التبادليgة للgرزن الحgامض القgوي تعتمgد علgى ھgذه المبgادEت حيgث 

ليسgرة  Naھا تستعمل بشgكل 8جل التأيين الكامل و أن +Hتستعمل بشكل ھايدروجين 
بعد إجراء العملية يمكن تحويلة إلى شكل ھيدروجيني مgرة )  Mg , Caإزالة ( المياة 
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وذلك بواسطة شحنه بمحلول حامض قوي أو الرزن يحول إلى شكل ) شحن ( أخرى 
Na  تعملgابق يسgبواسطة ملح الطعام و 8جل التفاعل السHCl  زgل تركيgحن 8جgللش

  محلول النيكل 
  
  
    Weak acid cation Resins  يةف الحامضيعضون انتج كايتر
  

في محيط الرزن الموجب ضعيف الحامضية فأن مجموعة التأنينية ھي حامض 
و التي )  SO3H( بدE ً من مجموعة حامض السلفونيك ) Co, OH(الكاريوكسيل 

التفريق للرزن ) الفصل ( تستعمل في الرزن قوى الحامض ، أن درجة إنفصال 
المحلول و أن مدى  PHالضعيف الحموضة ھو قوي النفوذية و التأثير بواسطة 

8ن أعلى من ذلك يكون  PH 6حيث تحدد سعته تحت  PHسعته في جزء محلول 
  .غير مIئم للتأنين 

  
    Strong Base Anionج انيون قوي القلوية راتن

نين و يمكن أن يشبة رزن موجب قوي الحموضة و لكنة رزن قوي القلوية عالي التأ
يستعمل أعلى من معدل الحموضة الداخلة للمحلول ھذه الراتنجات تستخدم بشكل 

8جل إزالة ايونات العسرة في الماء و أن تتفاعل مع أيونات ) OH(ھيدروكسيد 
  المحلول و تحول المحلول الحامض إلى ماء نقي ، 

R- NH3 OH + HCl � R- NH3 Cl + HOH  
ھيروكسيد الصوديوم لتغطية الراتنج إلى الشكل ) NaOH(أما الشحن  فيكون مع 

  .الھيدروكسيدي 
    Weak Base Anion resinsراتنج ايوني ضعيف القلوية 

ھذا الراتنج ھو شبية براتنج الموجب الضعيف الحموضة بدرجة التآين و ھو قوي 
  . PHالنفوذ و التأثير بواسطة الــ 

دي الحد ا8دنى للسعة التبادلية عند أعلى الراتنج السالب ضعيف القلوي يظھر أو يب
الراتنج السالب ضعيف القلوية E يملك شكل اEيون الھيدروكسيدي كما  PH 7.0من 

ھو الحال في الراتنج السالب قوي القلوية ھذه الراتنجات ليس لھا صفه امتزاز 
  .اEحماض القوية و Eيمكنھا من فصل اEمIح 

R- NH2 + HCL � R – NH2CL 
أعتياديا الشحن يحتاج فقط إلى معادلة الحامض الممتز و E يحتاج الى ايون  و 

 .ھيدروكسيد على ا8قل 
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   للرزن ة تجالشركات المن
Lewatit MP64   قلوي ضعيف  –لمعالجة المياة  
Lewatit MP 64  ت قلوي ضعيفIلمعالجة المياه الفض  
Lewatit S4268 غذائية لمعالجة الصناعات المختلفة ال  
Lewatit S4228  قلوي ضعيف  –راتنج سالب  
Lewatit S4428  قلوي ضعيف  –راتنج سالب  
Lewatit S4468  قلوي ضعيف  –راتنج سالب  
Lewatit M500  قلوي قوي  
Lewatit M800  قلوي قوي  
Lewatit M600  قلوي قوي  
Lewatit S6368  قلوي قوي  
Lewatit CNP Dowex HCR.S 
Lewatit CNP 80ws Dowox MAC-3 
 Doxex MSA i 
Lewatit S8528 Doxex – marathon  
Lewatit S8227 Dowex monosphrer 99k  

  
 

   من أھم مزايا المبادل اmيوني الحامض
  

  السعة الكلية  -1
 سعة الرطوبة المسوكة  -2
 ثلوثة بالحديد  -3
 صورة الرانتج  -4
 عدد الكرات للراتنج الخام  -5
 المIحظات  -6

  
Strong Base Anin 

  السعة الكلية للملح للتفريق  )1
 السعة الكلية للرطوبة  )2
 التلوث بالحديد  )3
 عدد كرات الرانتج الخام المعد لفرش الكولوم  )4

  
Acrylic Strong Base inion   

  السعة الكلية الجافة و الرطبة  -1
 السعة الجافة للقلوي القوي و الضعيف  -2
 السعة الكلية للرطوبة  -3
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 التلوث بالحديد  -4
 ات الخام لفرش الكولوم عدد كر -5
 المIحظات  -6

  
Weak Base inton  

  السعة الكلية الحرة للقاعدة  -1
 السعة الكلية للرطوبة المسوكة  -2
 التلوث بالحديد  -3
 التلوث بالمواد العضوية  -4
 عدد كرات الخام لفرش الكولوم  -5
 للرانتج  صورة  -6

  
Mexl Bed  

  الفصل السھل أو التفريق السھل  -1
 سھولة النطف و الغسل  -2
 الفحوصات الIزمة للراتنج  -3

  
  الفحوصات ا�ضافية 

  الشحن %  )1
 تركيب الفرشة المختلطة و مقياس المقطع  )2

  و فحص الراتنج أEيوني 
  

  ادل القاصر اللون معاملة عصير التمر بالكربون المنشط أو بالمب
يعتبggر الكggاربون مggن العناصggر المھمggة جggدا ً فggي حيانتggا اليوميggة و فggي جميggع مرافقنggا 

يوية و الذي له عدد من المركبات يفgوق أي عنصgر آخgر و ھgو عنصgر فلgزي فgي الح
المجموعة الرابعة بالجgدول الgدوري و للكربgون 
( عدة صور و الذي يھمنا ھنا فgي إزالgة اEلgوان 

من المحاليل و إزالة الغgازات الغيgر ) الصبغات 
مرغوب فيھا و أھgم ھgذه المھgام أنgه يسgتخدم فgي 

عن طريق إزالة اEلgوان  صناعة السكر اEبيض
من محاليل السكر التي يتم تكرارھا وتنقيتھgا أمgا 
مصدر الكربون فھي النباتات التي تعتبر معامgل 
لبناء مركبgات الكربgون نتيجgة التخليgق الضgوئي 

من الجgو و مgع وجgود  Co2حيث تأخذ النباتات 
الماء و الكلوروفيل وضوء الشمس يقوم بتكgوين 

لوكوز و الفركتgوز و مgن الكربوھيدرات مثل الك
ثggم يتحggول إلggى نشggاء و8ن النباتggات تقggوم بأنتggاج 
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مركبggات الكربggون ، بسggرعة فأنھggا تعتبggر المصggدر الرئيسggي لمركبggات الكربggون فggي 
و نتيجgة ´ليgة الفحgم فgي ) الفحgم ( المستقبل عندما تنضgب مصgادر الوقgود المتحجgرة 

غgggازات و تحسgggين المgggذاق فأنھgggا و الgggروائح و ال) الصgggبغات ( عمليgggة إزالgggة اEلgggوان 
اصبحت وحدة تكاملية في كثيgر مgن المعامgل وذلgك Eليتgة Eمتgراز و أصgطياد الكثيgر 
من الجسيمات و اEلوان و الgروائح و الغgازات و تحسgين مgن المنgتج لgذا أسgتخدام فgي 
تنقيggة عصggير التمggر �زالggة اEلggوان الغيggر مرغggوب بھggا وذلggك لكفاءتggه العاليggة وقدرتggة 

  .إزالة الملوثات على 
فأنggه يمggتص  إضggافة إلggى مggاذكر إلggى امتggزاز المggواد أمggا الكربggون الحبيبggي المنشggط 

العضوية المذابة و كذلك المواد العالقة لذا تgتم معاملgة عصgير التمgر بالمبgادل اEيgوني 
الموجب ومن ثم السالب و بعدھا يمرر من خIل عمود الفحgم للحصgول علgى عصgير 

الي من ا8لوان الغير مرغوب بھgا و قgد يسgتعاض عgن الكgاربون تمر نقي ورائق و خ
  .  Decolorizing resinبمبادل قاصر لIلوان و الذي بدأ استخدامة منذ زمن 

  
  
 


