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 - 26 -25رلشٚؾ هذسِ رؾذ انؾغى ٚوم ثؾٛش انًبء يٍ عضء ثزجخٛش انكهٛخ انصهجخ انًبدح رشكٛض ْٕ 

ركُٕنٕعٛب انزكضٛق ػهٗ انزخهص يٍ َغجخ يؾذدح يٍ انًبء انًٕعٕد كٗ انهجٍ ػٍ طشٚن انـهٛبٌ رؼزًذ  .ثٕصخ

 ٔثزنك ٚؾذس رشكٛض نًكَٕبد انهجٍ .

و( رؾددذ رددبصٛش °  100.17ٚؾددذس ؿهٛددبٌ انهددجٍ ػهددٗ دسعددخ ؽددشاسح غهددم يددٍ دسعددخ ؿهٛبَددّ ان جٛؼٛددخ  

هجٍ كًضال ٚؾذس ؿهٛبٌ نهجٍ ػهدٗ دسعدخ انزلشٚؾ  ؽٛش غٌ انؼالهخ طشدٚخ ثٍٛ انضـظ ٔ دسعخ ؿهٛبٌ ان

سطم / ثٕصخ 24و ػُذ رؼشضخ نضـظ °  152ؽشاسح 
2
و ػُدذ انضدـظ °  100.17ثًُٛدب ٚـهدٗ ػُدذ  

سطم / ثٕصخ 14.7انغٕٖ انؼبدٖ  
2

و ػُذ ػذو رؼشضدخ نضدـظ  صدلش سطدم / °  38( ٔ ٚـهٗ ػُذ 

ثٕصخ
2
 غٖ رلشٚؾ كبيم(. ٔ ٕٚعذ َٕػبٌ يٍ األنجبٌ انًكضلخ ْى 

  ٍيكضق يؾهٗ نجSweetened condensed milk  

  ٗندجٍ يكضدق ؿٛدش يؾهدUnsweetened condensed milk  هدذ ٚغدًٗ ثدبنهجٍ انًكضدق ٔ

 . Sterilized condensed milkانًؼوى 

 

 األجهزة المستخذمت فى التكثيف

 : Fore Wormersالمسخىاث اإلبتذائيت  -1

األنجدبٌ انًكضلدخ ىندٗ سكدغ انضجدبد انؾدشاسٖ نهجدشٔرٍٛ رٓذف ػًهٛخ انزغخٍٛ اإلثزذائٗ نهجٍ ػُذ صُبػخ 

 صٚبدح هذسح انجشٔرٍٛ ػهٗ رؾًم انًؼبيالد انؾشاسٚخ انزبنٛخ( ٔ ثبنزبنٗ رؾغدٍ يدٍ انصدلبد ان جٛؼٛدخ 

دهدبئن كدٗ ؽبندخ انهدجٍ انًكضدق  10ف / ° 203نهًُزظ انُٓبئٗ ٔ ػبدح ٚزى رغخٍٛ انهدجٍ نذسعدخ ؽدشاسح 

بئن كٗ ؽبنخ انهجٍ انًكضق انًؾهٗ ٔ ٚزى انزغخٍٛ اإلثزذائٗ ثإعزخذاو ده 10ف / ° 175ؿٛشانًؾهٗ غٔ 

 ثخبس انًبء غٔ ثإعزخذاو غعٓضح رشجخ غعٓضح انجغزشح انج ٛئخ غٔ انغشٚؼخ.

 

 أجهزة التكثيف: -2

 رزكٌٕ غعٓضح انزكضٛق يٍ عضئٍٛ سئٛغٍٛ ًْٔب

 ٔػبء انزلشٚؾ:  -غ

نوذ يشد غٔػٛخ انزلشؽ ثؼذح ر ٕساد ؽٛش رؾٕنذ يٍ ٔػبء رلشٚؾ يصُٕع يٍ انصهت ؿٛش 

انوبثم نهصذغ ىنٗ ْٛكم يؼضٔل ٚؾزٕٖ ػهٗ  غَبثٛت سكٛؼخ ًٚش كٛٓب انهجٍ ٔ يؾبطخ يٍ عًٛغ انغٓدبد 

ح ٔ كٗ ْزِ انؾبنخ ٚزى ىَزبط انهجٍ انًكضق ػهٗ يشؽهدخ ٔاؽدذ  Calandriaثٕعظ انزغخٍٛ ثًب ٚغى ثبنـ 

Single effect evaporators  ىيب ىرا ىؽزٕٖ انغٓبص ػهٗ ٔؽذرٍٛ يٍ انـCalandria   كٛدزى ىَزدبط

 Double effect evaporatorsانهجٍ انًكضق ػهٗ يشؽهزٍٛ ثًب ٚغًٗ 



, ؽٛدش ثضٚدبدح انًشاؽدم ًٚكدٍ  Triple effect evaporatorsٔهدذ ٚدزى اإلَزدبط ػهدٗ صدالس يشاؽدم  

س انًبء اٜرٗ يٍ انـالٚخ ٔ رنك ثإعزخذاو ثخبس انًدبء انصدبػذ يدٍ انهدجٍ كدٗ رٕكٛش كًٛخ كجٛشح يٍ ثخب

 انًشؽهخ األٔنٗ نإلعزلبدح ثّ كٗ انًشؽهخ انزبنٛخ ٔ ْكزا.

 

  Condenserانًكضق -ة

كٗ ْزا انغدضء ٚدزى ركضٛدق ثخدبس انًدبء انًزصدبػذ يدٍ ؿهٛدبٌ انهدجٍ كدٗ ٔػدبء انزكضٛدق , ْٔدٕ 

ػجبسح ػٍ ىَجٕثخ طٕٚهخ يؾبطخ يٍ انخبسط ثًبء ثبسد ؽٛش ػُذ يشٔس ثخبس انًبء ثٓب ٚؾذس نّ ركضق 

 Wettٔ ٚزؾٕل ىنٗ يبء عٓم انزخهص يُّ ٔػبدح يب رهؾن ثبنًكضق َٕػٍٛ يٍ ان هًجبد  االٔنٗ ْٗ 

vacuum pump    ٗٔرؼًم ػهٗ عؾت انـبصاد ٔانٕٓاء ٔثخبس انًبء يؼدب  ٔانُدٕع انضدبَٙ ْدDry 

vacuum pump .ٔرؼًم ػهٗ عؾت انٕٓاء ٔ انـبصاد ؿٛش انًكضلّ كوظ 

 Climbing Filmيٍ غيضهخ انًكضلبد انًغزخذيخ كدٗ ركضٛدق انًدٕاد انـزائٛدخ يكضدق انلدٛهى انصدبػذ  

Evaporator  ضٛق نههجٍ غصُبء صؼٕدِ  يٍ غعلم ىنٗ غػهٗ داخم انـ   ٔ كّٛ ٚؾذس ركCalandria  )

 ٔ كٛدّ ٚؾدذس ركضٛدق نههدجٍ  Falling Film Evaporatorٔ انُٕع انضدبَٙ ْدٕ  يكضدق انلدٛهى انٓدبثظ 

(  ٔٚؼزجش ْزا انُٕع االكضش اَزشبسا كٗ صُبػخ  Calandriaغصُبء َضٔنّ  يٍ غػهٗ ىنٗ غعلم داخم انـ 

 ٕضؼ انشكم انزبنٙ كال انُٕػٍٛٔٚانهجٍ انًكضق. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 مكثف الفيلم الهابطو  ( رسم تىضىيحى يبيه ميكاويكت عمل كل مه المكثف الفيلم الصاعذ1شكل )

 

 

 

 Diagrams showing the main operations in evaporating. A = evaporation 

unit; B = vapor separator; C = condenser; D = pump; E = mechanical vapor 

recompressor. In (a) the principle of a multiple-effect evaporator is given; 

the temperatures in A2 are lower than those in A1. In (b) a single-effect 

evaporator with mechanical vapor recompression is shown. (Based on 

diagrams provided by Carlisle Process Systems, Gorredijk.) 

  



 

 صىاعت اللبه المكثف

 غٔال انهجٍ انًكضق انًؾهٗ:

 12.2 –% دْدٍ  8.6 –% ثدشٔرٍٛ  8.2يزٕعظ انزشكٛت انكًٛٛبٖٔ نهجٍ انًكضق انًؾهٗ كًب ٚهٙ  : 

 % عٕايذ صهجخ كهّٛ.  72.7 -% يبء 27.3 -% سيبد 1.7 –% عكشٔص  43 –% الكزٕص 

كبَّ يٍ انضشٔس٘ اعدشاء رؼدذٚم ػهدٗ يكَٕدبد انهدجٍ ٔخبصدخ انُغدجخ ثدٍٛ اندذٍْ ٔانغٕايدذ  ٔثبنزبنٗ

انصهجّ انالدُّْٛ ٔرنك ثبضبكخ هشذِ أ نجٍ كشص ػهٗ ؽغت انزشكٛت انكًٛٛبئٙ نهجٍ انخبو  ٔكزنك ٚدزى 

 اضبكخ  َغجخ انغكش ٔانزٗ رؼزجش انًبدح انؾبكظخ كٗ ْزا انُٕع يٍ االنجبٌ.

 انصُبػّ  ٔكًٛب ٚهٙ خ ٕاد

ىعددددزالو انهددددجٍ ٔ ىعددددشاء ثؼددددي ىخزجددددبساد انصددددالؽٛخ نهزاكددددذ يددددٍ عددددٕدح انهددددجٍ انكًٛٛبئددددخ ٔ  -1

 انًٛكشٔثٕٛنٕعٛخ

نههددجٍ إلصانددخ غٖ انًددٕاد انـشٚجددخ ٔ  Clarificationٔ رُوٛددخ  Filtrationىعددشاء ػًهٛددخ رش ددٛؼ  -2

 انشٕائت  

   2.44: 1رؼذٚم َغجخ انذٍْ : انًبدح انصهجخ انالدُّْٛ  -3

175انزغخٍٛ اإلثزذائٗ نههجٍ ػهٗ  -4
°
م ثٓذف انزخهص يدٍ انًٛكشٔثدبد انًًشضدٕٓ رضجدٛظ  10ف / 

 اإلَضًٚبد ٔصٚبدح عشػخ رٔثبٌ عكش انالكزٕص ٔ سكغ انضجبد انؾشاسٖ نهجشٔرٍٛ .

 – 16ىضبكخ عكش انغكشٔص عٕاء كًؾهٕل عكش٘ عجن ثغزشرّ أ ٚضبف كٗ صٕسح ثٕدس ثُغجخ  -5

% ٔ رنك ٚغؼم َغدجزخ كدٗ انًؾهدٕل  43ى نجٍ ثؾٛش ٚكٌٕ َغجخ كٗ انهجٍ انًكضق كغ 100كغى /  17

%  ٔ ْزِ انُغجّ رًُغ ًَٕ انًٛكشٔثبد ٔ ثزنك ٚصجؼ عدكش انغدكشٔص ْدٕ  62.5انًبئٗ نههجٍ انًكضق 

ٔعٛهخ انؾلظ , ٔ ٚشزشط كٗ انغكش انًغزخذو غٌ ٚكٌٕ َظٛق ٔ خبنٗ يٍ انشٕائت ٔ يٍ انًٛكشٔثدبد 

 ٔ ٚكٌٕ رٔ هًٛخ رصُٛؼٛخ ػبنٛخ  غٔ عشاصًٛٓب

% يضددم كٕعددلبد صُددبئٗ انصددٕدٕٚو غٔ عددزشاد انصددٕدٕٚو غٔ 0.1ىضددبكخ غيددالػ انزضجٛددذ ثُغددجخ  -6

كشثَٕددبد انصددٕدٕٚو ٔ انزددٗ رضددبف ثٓددذف ىؽددذاس رددٕاصٌ يهؾددٗ نهددجٍ يًددب ٚدد دٖ ىنددٗ سكددغ انضجددبد 

 انؾشاسٖ نجشٔرٍٛ انهجٍ 

جٍ انٗ ٔػبء انزلشٚؾ كٛؾدذس ؿهٛدبٌ ٔرجخٛدش ػهدٗ دسعدخ  ىعشاء ػًهٛخ انزكضٛق  ؽٛش ٚزى ادخبل انه -7

125ؽشاسح ٔرلشٚؾ يؾذدرٍٛ    ؿبنجب يب رزى ػهٗ  
°

ف ( ٔثزنك َؾصم ػهٗ نجٍ يشكض ٔٚدزى اندزخهص 

ًٔٚكدٍ   Striking pointيٍ ثخبس انًبء  ٔ ٚغت غٌ ٚغزًش انزكضٛق ؽزٗ انٕصٕل انٗ َو خ رغًٗ 

بئم ػذٚذِ ٔنكٍ ا ٓشْب ْٕ هٛبط انكضبكخ انؾوٛوٛخ نهجٍ ٔؿبنجدب انزبكذ يٍ ٔصٕل انهجٍ نٓزح انُو ّ ثٕع

عى / عى 1.3يب ٚغت اٌ رصم انٗ  
3
 . 

 86ىعشاء ػًهٛخ انزجشٚذ ٔ ٚغت غٌ رزى ثغشػّ ػهٗ دسعخ ؽشاسح  -8
°

دهٛودخ يدغ انزوهٛدت  30ف نًذح 

نهجهدٕسح ٚغدت اال انًغزًش  ٔ رنك ألَٓب دسعخ انؾشاسح انًضهٗ نؾدذٔس ثههدٕسح نغدكش انالكزدٕص   ه دش ا

يٛكشٌٔ ٔ ركٌٕ يُزظًخ انشدكم( ٔ انزجشٚدذ انج ٛدٗء عدٕف ٚزغدجت كدٗ ركدٌٕ ثههدٕساد  10ٚضٚذ ػٍ 

كجٛدشح انؾغدى ؿٛدش يُزظًدّ انشدكم ػٛت انودٕاو انشيهدٗ( ٔ ًٚكدٍ اإلعدشع يدٍ ػًهٛدخ انجهدٕسح ثدإعشاء 

 هٕسح.ٔ ْٗ ىضبكخ ثههٕساد يٍ عكش انالكزٕص نإلعشاع يٍ ػًهٛخ انهج  Seedingػًهٛخ 

انزؼجئخ كٗ ػجٕاد يٍ انصلٛؼ انًـ ٗ ث جوخ يٍ انوصدذٚشأ ػجدٕاد انجالعدزٛك غٔ صدى انزخدضٍٚ ٔ  -9

10انزغٕٚن ػهٗ 
°

 و ٔ يذح ؽلظخ نًذح ػبيٍٛ      

 

 ثاويا اللبه المكثف غير المحلى )المعقم(:
% ثدشٔرٍٛ 7% يٍ انًبء ػٍ طشٚن انزجخٛش ٔيزٕعظ رشكٛجخ انكًٛٛبٖٔ : 60ْٕ نجٍ كبيم اصٚم يُّ 

 %.26يبدح صهجخ كهّٛ ال روم ػٍ  -% سيبد 1.5 –% الكزٕص 10 –% دٍْ  8 –



 ٔكًٛب ٚهٙ خ ٕاد صُبػخ انهجٍ انًكضق انًؼوى:

ىعددددزالو انهددددجٍ ٔ ىعددددشاء ثؼددددي ىخزجددددبساد انصددددالؽٛخ نهزاكددددذ يددددٍ عددددٕدح انهددددجٍ انكًٛٛبئددددخ ٔ  -1

 انًٛكشٔثٕٛنٕعٛخ

نهدددجٍ إلصاندددخ غٖ انًدددٕاد انـشٚجدددخ ٔ  Clarificationٔ رُوٛدددخ  Filtrationىعدددشاء ػًهٛدددخ رش دددٛؼ -2

 انشٕائت  

انزغدخٍٛ اإلثزدذائٗ -4 2.25:  1نزصدجؼ   MSNF: انًدبدح انصدهجخ انالدُْٛدخ  Fرؼذٚم َغجخ انذٍْ -3

203نههدددجٍ ػهدددٗ 
°
م ثٓدددذف سكدددغ انضجدددبد انؾدددشاسٖ نهجدددشٔرٍٛ ٔ هزدددم انًٛكشٔثدددبد ٔ رضجدددٛظ  10ف / 

 انالكزٕص . اإلَضًٚبد ٔصٚبدح عشػخ رٔثبٌ عكش

125ىعشاء ػًهٛخ انزكضٛق داخم ٔػبء انزلشٚـؾٛش ٚؾذس ؿهٛبٌ ػهٗ -5
°

ف  كٗ ؽبنخ انغٓبص اؽدبدٖ 

عى / عى 1.15انًشؽهّ ٔ ٚغت غٌ ٚغزًش انزكضٛق ؽزٗ رصجؼ انكضبكخ 
3

 

سطم / ثٕصخ 3000ــ2500ىعشاء ػًهٛخ انزغُٛظ رؾذ ضـظ -6
2
50ٔ دسعخ ؽدشاسح  

°
و يًدب ًُٚدغ 

 انغ ؼ كٗ انًُزظ انُٓبئٗ      ىَلصبل انذٍْ ػهٗ

% يضم كٕعلبد صُبئٗ انصٕدٕٚو غٔ عزشد انصٕدٕٚو غٔ كشثَٕبد 0.1ىضبكخ غيالػ انزضجٛذ ثُغجخ -7

انصددٕدٕٚو ٔ انزددٗ رضددبف ثٓددذف ىؽددذاس رددٕاصٌ يهؾددٗ نهددجٍ يًددب ٚدد دٖ ىنددٗ سكددغ انضجددبد انؾددشاسٖ 

 نجشٔرٍٛ انهجٍ اصُبء رؼوًّٛ

 ـ ٗ ث جوخ يٍ انوصذٚش.انزؼجئخ كٗ ػجٕاد يٍ انصلٛؼ انً-8

 245انزؼوٛى ػهٗ دسعخ ؽشاسح -9
°

 دهٛوخ ٔ ػًهٛخ انزؼوٛى ْٗ ٔعٛهخ انؾلظ  15ف / 

 انزخضٍٚ ػهٗ دسعخ ؽشاسح انـشكخ غٔ انضالعخ نؼذح عُٕاد  -10

ٔ ٚزًٛض انهجٍ انًكضق انًؼوى ثاَّ عٓم انٓضى ألَّ ٚكدٌٕ خضدشح ْشدخ كدٗ انًؼدذح ٔ كدزنك ٚزًٛدض ثهَٕدّ 

 يغًٕػدخ األنذْٛددذ كددٗ عددكش  Maillard reactionٕة ثددبنجُٗ ثغدجت رلبػددم يددٛالسد األثدٛي انًشدد

انالكزددٕص ٔ يغًٕػددخ األيددٍٛ ان شكٛددخ كددٗ األؽًددبخ األيُٛٛددخ ٔ خبصددخ انؾددبيي األيُٛددٗ  نٛغددٍٛ 

Lysine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


