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  Fermentersالمخمرات   
وتصنع مخمرات المصانع عاده من  2:5وھي أوعیھ اسطوانیة نسبھ طولھا الى قطرھا ألتقل : المخمرات    

الحدید المقاوم للصدأ او من الحدید المبطن بالحدید المقاوم للصدأ او بالزجاج أما االوعیھ االسطوانیة للمخمرات 
. عھ أجھزة التخمیر الصناعیة اعتمادا على الحاجة للمادة المصنعة تختلف س.   المختبریة فتصنع من الزجاج

أول مخمر یعمل في ظروف الھوائیة معقمھ استخدم  )1914-1918(صمم خالل الحرب العالمیة األولى 
واستعمل أول .  Clostridium acetobutylicumإلنتاج األسیتون في مزرعة سائلھ باستعمال البكتریا 

  ..لحجم في الثالثینیات في أواسط أوربا لغرض انتاج الخمیرةمخمر ھوائي كبیر ا
  
  النقاط الواجب مراعاتھا في تصمیم وإنشاء المخمر -
  
  االحتیاجات الحیاتیھ للمخمر یجب ان یحقق االنتقال السریع والمتساوي لجمیع المتفاعالت -1
األیام والتشغیل لفترات زمنیھ  روف معقمھ لعدد منظون لوعاء المخمر القدرة على العمل في كیجب ان ی-2

  طویلة وحسب الحاجة
  یجب ان یوفر المخمر وسیلھ التھویة والتحریك دون الضرر لھذا الكائنات المجھریھ -3
  یجب ان یصمم المخمر بالشكل الذي تكون فیھ الطاقة المصروفة اقل مما یمكن -4
خمیریھ مختلفة وان تكون الناحیة الھندسیة یجب ان یصمم المخمر بالشكل الذي یمكن استخدامھ في عملیات ت-5

  شبیھة بالمخمرات التجریبیة الصغیرة 
أجھزة استخالص –تعریف ماء الدفق -ماء ساخن-ماء بارد–ھواء مضغوط (یجب توفیر خدمات ملحقھ مثل -6

  .)وتنقیھ
  

  :انواع المخمرات
  Stirred tank Fermenterمخمر الخزان المحرك          -1
  Tower Fermenter                              مخمر البرج-2
  Packed towerالبرج المحشو        -3
   Waldhof Fermenterمخمر والدوف    -4
  Acetateمولدات الخل   -5
  Cyclone columnعمود اإلعصار   -6
  Cylinder –conical vesselsاالوعیھ االسطوانیة المخروطیة   -7
  airlift Fermenters مخمرات رفع الھواء-8
   deep jet Fermentersمخمر التدفق العمیق  -9
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  Metabolismالفعالیات االیضیة   

 األوكسجینوجود فالمجھریھ  األحیاءھو المحرك الحقیقي للسلوك الذي تسلكھ  األوكسجینان وجود وعدم وجود 
 malic acid , glutamicمثل  لعضویةا األحماضعددیھ في الخالیا مع انتاج كمیات من  زیادةیؤدي الى 

acid   تتخطاھا الى عملیات االكسده وذلك  إنماالتقف عند حدود عملیھ التخمیر للسكریات  الخلیةوذلك الن
 األحیاءن ال فبفي حالھ عدم وجود ھذا المستق أما الناتجةكمستقبل نھائي لاللكترونات  األوكسجینبسبب وجود 

  .... االیثانول بكمیات كبیرة وإنتاجعملیھ التخمیر تكتفي ب )الخمیرة(المجھریھ 
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  : على النحو التالي  الخلیةالتي تتم في  االیضیةیمكن تصور العملیات 

  
  
  

  Important Microbial Fermentations     المھمة ھالمایكرو بیالتخمرات 
بفعل  العضویةحلل المركبات عند ت الناتجة الكیمیائیةھو مجموعھ من التغیرات :  Fermentationالتخمر 

  . محدودةروف بیئیھ ظالمجھریھ عند نموھا في  األحیاءاالنزیمات التي تنتجھا 
  

  Anaerobic Fermentationالتخمر الالھوائي 

باالضافھ الى ماده  أخرىوالذي یؤدي الى تكوین او انتاج ماده عضویھ  العضویة للمادةھو التحلل الجزئي 
CO2 المتخمرة یتحول الى  العضویةلماده حیث ان نصف وزن اCO2  

                               Anaerobic 
Organic substrate Organic substrate + CO2 + Energy ( 2 ATP )   
                              Fermentation 
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   Aerobic Respirationاو تسمى التنفس الھوائي   Oxidationاالكسده 

  .وتتم بوجود الھواء ) CO2+H2O(الى ماده العضویھ ھي  العضویة للمادةالتحلل الكامل االحتراق 
  

Aerobic                                                                                   
Organic substrate    CO2 +H2O + Energy 
 

  عل نواتجھا  األمثلةومن 
  Citric acid productionانتاج حامض الستریك . 1
  Acetic acid productionانتاج حامض الخلیك . 2
  Enzymes productionانتاج االنزیمات . 3
 

  O2 األوكسجینوالعامل المھم الذي یحدد نوع التخمر ھو وجود *

لھا القابلیة على النمو ھوائیا وال ھوائیا فالعامل  Saccharomyces cerevisiaeخمیرة الخبز  مثال
  .O2 األوكسجینھو وجود  األساسالرئیسي المتحكم في نوع المنتوج من ھذه الخمیرة بعد المادة 

  :انواع التخمرات الالھوائیة
  .یوضح انواع التخمرات الالھوائیة ونواتجھا النھائیة والكائنات المجھریة التي تقوم بھا األتيالجدول 

  
  الناتج النھائي      الكائن المجھري        نوع التخمر          ت
1  
  
  
2  
A 
 
 
 
 
B 
 
3 
 
4 
 
 
5  

  

Ethanol fermentation 
 
 
Lactic acid Ferment. 
Homofermentation 
 
 
 
 
Heterofermentation 
 
Mixed acid ferment. 
 
Butandiol ferment. 
 
 
Propionic acid 
Fermentation 

1.yast 
2.Zymomonas 
 
Lactic acid bacteria 
Streptococcus 
thermophilus 
Lactococcus Lactics 
Lactococcus bulgaricus 
 
Lactobacillus plantarum 
 
Butyric acid bacteria 
Ex: Clostridium butyricum 
Enterobacter aerogenes 
 
 
Propionic acid bacteria 
 

Ethanol , CO2 
 
 
 
 
 
Lactic acid 
(80-90)% 
 
Acetic acid , Lactic acid , 
CO2 , Ethanol 
 Acetone , Butyric acid , 
CO2 , H2 

Butandiol, Ethanol, 
Lactic acid , formic acid , 
CO2, H2 
Acetic acid , Propionic 
acid , CO2 

  
التي تحصل من خالل مسلك  Glycolysisلكل ھذه االنواع من التخمرات الالھوائیة ھي عملیة  األساس*
  Embden – Meyerhof – Parans – Path Way (EMP)دن مایرھونبام

  ھيمن العملیات  بمجوعتینمرات خیمر كل نوع من ھذه الت
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 Pyruvicھو البایروفیك  الكربونب ثالثي حیث یتحول الكلوكوز الى مرك, Glycolysis (EMP)عملیة . 1
acid 

  اختزال حامض البایروفیك الى الناتج المطلوب. 2
  

  -:(EMP)المسار االیضي لتخمر الكلوكوز بطریقة *
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  ) EMP ) ( Glycolysis(توضیح حول مسارات 
Key enzymes →Phospho fructo  kinase( PFK) & Aldolase 
 
NADH Production stage 

Glyceraldehydes -3- phosphate  
                                                NAD+ 

Pi                                                                        NADH H+       
1,3 diphosphoglycerate  

                                                                      NAD+ 
       NADH                 

3-P-glycerate  
 

Produced ATP Stage :                                           2. Phosphoenol pyruvate 
 1. 1.3 diphosphoglycerate 

           2ADP                                2ADP                                    
2ATP             
                     pyruvate          2ATP                                          

                                                                                            3- phosphoglycerate  
Consumed ATP Stage  
 1. glucose                                                         2. F-6-p  

ATP                                                                                                           
ADP                                                                                                            

  
 G-6-P                                                  F-1,6-diphpsophate                                      
  

4ATP ( Produced )  - 2 ATP( Consumed ) =2 ATP 
2 NADH ( Produced ) = 6 ATP 
 
Glucose→ 2 pyruvate + 2NADH + 2ATP 

                                             
  
  

6ATP + 2 ATP = 8ATP                                                                                
Glycerol production stage  
 Dihydroxyacetone phosphate ( DHAP)  

NAD                                                                                     
 

NADH+ + H                                                                             
 

Glycerol – 3- p                                                                                    
ADP                                                                               

  
ATP                                                                                 

Glycerol                                                                                                  


