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-:صناعة السكر
-:مقدمة

. الـسكریات مـواد كاربوهیدراتیـة تتكـون مـن عناصـر الكـاربون والهیـدروجین واالوكـسجین
ومــــن المركبــــات الكاربوهیدراتیــــة االخــــرى هــــي النــــشأ والــــسلیلوز والمــــواد الكاربوهیدراتیــــة تــــشكل 

.لكة النباتیةًالنسبة االعلى في غذاء االنسان الیومي، وهي من اكثر المواد انتشارا في المم

-:انواع السكریات
-:توجد السكریات على انواع هي

).C12H22O11(السكروز .١
).C6H12O6(الكلوكوز .٢
).C6H12O6(الفركتوز .٣
.المالتوز.٤
.الریكستروز.٥
.الالكتوز.٦
.الكالكتوز.٧
.بولمر متعدد السالسل-:السلیلوز.٨
.بولمر متعدد السالسل-:النشأ.٩

:)C12H22O11(السكروز 
.سكر ثنائي متكون من جزیئتین لسكر احادي بعد ازالة جزیئة ماء منهما-:وزالسكر

OHOHCOHC2 21122126126 

سكر احاديسكر ثنائي   ماء  

فـي عـصیر كثیـر مـن النباتـات وخاصـة فـي البنجـر ) السكروز(توجد السكریات الثنائیة 
الــسكر ولهــذا الــسبب تــسمى الــسكریات الثنائیــة عــادة بــسكر القــصب وتحتــوي جزیئاتهــا وقــصب



الثالثة:المرحلة جامعة دیالى
الكیمیاء الصناعیة:المـــــادةكلیة العلوم    

ونعشروالتاسعةال:المحاضرةالكیمیاء                                                    علوم قسم 
والعشرونسعاتال:األسبوع

عبد الحق خلف حسین. م. أعداد األستاذ                                                                            م (2)

مــن ســكر الفركتــوز متحــدین مــع بعــضهما مــع انفــصال علــى جــزء مــن ســكر الكلوكــوز وجــزيء
والسكریات الثنائیة اذا ما سخنت مع احماض مخففة او تعرضت لتـاثیر االنزیمـات .جزئ ماء

ســكر يء یتحلــل بالمــاء الــى جــز) سـكر القــصب(ســكر ثنــائي يءفــان كــل جــز) الخمیــرةزمـالتی(
:او كما في التفاعل التالي،وجزيء سكر الفواكه او الفركتوزالعنب سكر الكلوكوز

612661262112212 OHCOHCOHOHC 

)ثنائي(ماء   سكر القصبالكلوكوز   الفركتوز    
كر القصب كما فـي معمـل الـسكر فـي میـسان وینـتج مـن من س) السكر(ینتج السكروز

عنـــد تبریـــد الـــسكر یكـــون كتلـــة بیـــضاء .البنجـــر الـــسكري كمـــا فـــي معمـــل الموصـــل والـــسلیمانیة
صــلبة ســرعان مــا تتبلــور، وعنــدما یــسخن الــى درجــة حراریــة عالیــة فانــه یتحــول الــى نــاتج بنــي 

فـي صـناعة الحلویـات وتلـوین وهو خلیط من نواتج تكـسر الـسكر ویـستعمل) رمیلابالك(یدعى 
.االطعمة

یتفاعــل الــسكروز مــع القواعــد لیكــون امــالح الــسكرین مثــل ســكرین الكالــسیوم الــذي هــو 
عــد بیــؤدي الــى تكــون ســكرین الكالــسیوم الغیــر ذائــب و) CaO(غیــر ذائــب، حیــث ان اضــافة 

ـــــة الترشـــــیح وغـــــسله یمكـــــن إن یحـــــرر فـــــصله بواســـــطة  ـــــسكروز مـــــرة ثانی حـــــامض بواســـــطة ال
وتـدعى هـذه . وتعتبر هذه الطریقة المثلى لفصل واسترجاع السكروز مـن المحالیـل. اربونیكالك

.السترجاع السكروز من الدبس في معامل انتاج السكر) ستیفن(الطریقة بطریقة 

-):C6H12O6(الكلوكوز 
فــــي ًالكلوكــــوز ســــكر احــــادي ویــــدعى بــــسكر العنــــب او الدكــــستروز ویتواجــــد اعتیادیــــا

الكلوكــوز والفركتــوز هــي الــسكریات الوحیــدة التــي . فركتــوز فــي الفواكــه المختلفــةالطبیعــة مــع ال
ـــى  ینـــصهر بدرجـــة حـــرارة .موجـــودة بـــصورة حـــرة فـــي الطبیعـــةوذرات كـــاربون ) ٦(تحتـــوي عل

)146 C° (من التحلـل المـائي للـسكریات الثنائیـة والمتعـددة الـسالسل ًوینتج الكلوكوز صناعیا
المخفـف او بعـض االنزیمـات مثــل ) H2SO4(لوز بوجـود حـامض یمثـل الـسكروز والنـشأ والـسل

.CO2كسد هذا السكر الى كحول و أوفي العملیات التخمیریة یت. االمیلیز
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-:C6H12O6الفركتوز 
ـــالبفیلوزًوهـــو ســـكر احـــادي یـــدعى بـــسكر الفواكـــه ویـــسمى ایـــضا فـــي ًویتواجـــد حـــرا.ب

ویــذوب ) °C 95(ینــصهر بدرجــة حــرارة . الطبیعــة فــي العــسل وعــصیر الفواكــه الحلــوة المــذاق
في الماء بدرجة اكثر من الكلوكوز ولكن تبلـوره مـن المحالیـل اصـعب مقارنـة مـع الكلوكـوز او 

.وعند تخمیره یعطي نفس المواد الناتجة من الكلوكوز او السكروز. سكروزال
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-:السكریات المتعددة السالسل
مـــــن وحـــــدات تركیبیـــــة ومتكونـــــة ذات وزن جزیئـــــي عـــــالي هـــــي عبـــــارة عـــــن بـــــولیمرات

.ومن امثلتها النشأ والسلیلوز) سكریات احادیة وثنائیة(

-:السكرإنتاج
-:وحسب المواد االولیة وهما) استخالص السكر(هناك طریقتین النتاج 

.انتاج السكر من القصب السكري.١
.انتاج السكر من البنجر السكري.٢
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-:السكر من القصب) استخالص(إنتاج 
-:تتخذ الطریقة هذه الخطوات التالیة

.جمع سیقان القصب السكري بعد فصل االوراق عنها.١
یـضاف لهـا المـاء ثم تسحق السیقان وتعصر في اسطوانات خاصة معدة لهذا الغرض .٢

.والمحلول السكري المخفف لتسهیل عملیة السحق والعصر
او فوســــــفات الكالــــــسیوم H3PO4او حـــــامض NaOHیعامـــــل العــــــصیر النـــــاتج مــــــع .٣

Ca3(PO4)2 او هیدروكــــــسید الكالــــــسیومCa(OH)2 وذلــــــك لغــــــرض ترســــــیب المــــــواد
.الغرویة وبعض المواد الشائبة

مثـل بو) 7.0(للمحلول الـى )PH(لغرض ایصال الرقم الهیدروجیني SO2یحقن غاز .٤
ة كفـاءة الترسـیب، هذه الظروف تكون مالئمـة ومناسـبة لـدمج الجـسیمات الغرویـة وزیـاد

.كمادة قاصرة للون المحلولSO2كذلك یعمل 
ینقل المحلول الى جهاز ترویق یعمل بصورة متواصلة، حیث یسخن المحلـول بواسـطة .٥

.انابیب البخار
ینقل المحلول الرائق هذا الى مبخرات تعمل تحت ضغط واطئ لتجنـب تكـسر جزیئـات .٦

ثــم الــى اجهــزة البلــورة . الــسكرنــسبة %60إلــى )%20-15(حیــث یركــز مــن .الــسكر
.حیث تنتج بلورات السكر الحاویة على نسبة من المحلول االصلي

تحتـوي علـى كمیـة ال بـاس بهـا مـن الـسكر ویـقرالتالرواسب الخارجة من اسـفل جهـاز .٧
المحلـول الـسكري المـستخلص مـن (حیث تجري لهـا عملیـة غـسل وتعـاد الـى المبخـرات 

.دم كاسمدةاما النفایات فتستخ،)الرواسب
) مرشــحات(تنقــل بلــورات الــسكر الحاویــة علــى نــسبة مــن محلــول االصــل الــى فــرازات .٨

ـــسكر الخـــام  ـــورات لیعطـــي ال ـــسوائل عـــن البل ـــدفع المركـــزي لفـــصل ال بلـــورات (تعمـــل بال
بالــدبس (المحلـول المتبقـي وهـو المحلـول االصـل او المحلـول الـسكري فیـسمى ).صـلبة

.علف الحیوانيوقد یستخدم في ال) السكري االسود
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امــــا بالنــــسبة لبقایــــا ســــیقان القــــصب والتــــي تخــــرج مــــن المراحــــل االولــــى فانهــــا تــــسمى .٩
.وتستعمل كمادة اولیة في صناعة الورق) الباكاز(
عـــن ) طبقـــة الــدبس(تتــضمن عملیــة التـــصفیة النهائیــة للــسكر ازالـــة وفــصل المــوالس . ١٠

مــاء (وائب باضــافة منــه الــشحیــث یــذاب الــسكر فــي المــاء وتفــصل،بلــورات الــسكر
ویرشـــح المحلـــول بعـــد ذلـــك CO2غـــاز ًویـــضاف الیـــه ایـــضاCa(OH)2)الجیـــر
علــى مبــادل ایــوني الزالــة اللــون والــشوائب االخــرى ثــم یرســل بعــد ذلــك الــى رویمــر

ــــور ــــر والتبل ــــة التبخی ــــرازات ،عملی ــــك بواســــطة الف ــــسكر بعــــد ذل ــــورات ال ــــم تفــــصل بل ث
.وتجفف

جاع اكبــــر كمیــــة مــــن الــــسكر مــــن طبقــــة الــــدبس او الســــتر) ســــتیفن(تــــستخدم طریقــــة . ١١
.ًكما ذكر سابقاCaOالمحلول االصل وذلك باضافة 

من الـسكروز، حیـث یـستخلص منـه بواسـطة ) %15-11(یحتوي قصب السكر على . ١٢
95ـهذه الطریقة ما یقارب ال .سكروز%

بعض المشاكل التي تواجه صناعة السكر
الــى كلوكــوز وفركتــوز ) الــسكروز(كر القابــل للتبلــور الخــسارة الناتجــة بــسبب تحــول الــس.١

.نتیجة لظروف االنتاج والنقل والتخزین الغیر جیدة
الخسارة الناتجة عن عدم استخالص السكر بصورة كاملة من المواد االولیة وهذا یعود .٢

.الى عدم كفاءة وتصمیم بعض اجهزة االستخالص والطرق المتبعة
ــــصعوبات الناتجــــة عــــن اســــت.٣ ــــات بعــــض ال ــــة المناســــبة فــــي عملی عمال المــــواد الكیمیاوی

.االستخالص والترسیب
الصعوبات الناتجة ضمن مرحلة التبخیر والتبلور وخاصة ان الـسكروز صـعب التبلـور .٤

.تهبطبیع
.عن البلورات السكریة)الدبس(صعوبة فصل الموالس .٥


