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  Fermentersالمخمزات  

وتصنع مخمرات المصانع عاده من  572المخمرات 7 وهً أوعٌه اسطوانٌة نسبه طولها الى قطرها ألتقل   
الحدٌد المقاوم للصدأ او من الحدٌد المبطن بالحدٌد المقاوم للصدأ او بالزجاج أما االوعٌه االسطوانٌة للمخمرات 

عه أجهزة التخمٌر الصناعٌة اعتمادا على الحاجة للمادة المصنعة . . تختلف س  المختبرٌة فتصنع من الزجاج
أول مخمر ٌعمل فً ظروف الهوائٌة معقمه استخدم  (9691-9695صمم خالل الحرب العالمٌة األولى )

واستعمل أول .  Clostridium acetobutylicumإلنتاج األسٌتون فً مزرعة سائله باستعمال البكترٌا 
 لحجم فً الثالثٌنٌات فً أواسط أوربا لغرض انتاج الخمٌرة..مخمر هوائً كبٌر ا

 
 النقاط الٌاجب مزاعاتيا فً تصمٍم ًإنشاء المخمز -
 
 االحتٌاجات الحٌاتٌه للمخمر ٌجب ان ٌحقق االنتقال السرٌع والمتساوي لجمٌع المتفاعالت -9
األٌام والتشغٌل لفترات زمنٌه  روف معقمه لعدد منظون لوعاء المخمر القدرة على العمل فً كٌجب ان ٌ-5

 طوٌلة وحسب الحاجة
 ٌجب ان ٌوفر المخمر وسٌله التهوٌة والتحرٌك دون الضرر لهذا الكائنات المجهرٌه -3
 ٌجب ان ٌصمم المخمر بالشكل الذي تكون فٌه الطاقة المصروفة اقل مما ٌمكن -1
خمٌرٌه مختلفة وان تكون الناحٌة الهندسٌة ٌجب ان ٌصمم المخمر بالشكل الذي ٌمكن استخدامه فً عملٌات ت-2

 شبٌهة بالمخمرات التجرٌبٌة الصغٌرة 
أجهزة استخالص –تعرٌف ماء الدفق -ماء ساخن-ماء بارد–ٌجب توفٌر خدمات ملحقه مثل )هواء مضغوط -3

 .وتنقٌه(
 

 انواع المخمرات:
 Stirred tank Fermenterمخمر الخزان المحرك          -9

  Tower Fermenter                              مخمر البرج-5
  Packed towerالبرج المحشو        -3
  Waldhof Fermenterمخمر والدوف    -1
  Acetateمولدات الخل   -2
  Cyclone columnعمود اإلعصار   -6
  Cylinder –conical vesselsاالوعٌه االسطوانٌة المخروطٌة   -4
  airlift Fermenters مخمرات رفع الهواء-5
  deep jet Fermentersمخمر التدفق العمٌق  -9
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 Metabolismالفعالٍات االٌضٍة   

 األوكسجٌنوجود فالمجهرٌه  األحٌاءهو المحرك الحقٌقً للسلوك الذي تسلكه  األوكسجٌنان وجود وعدم وجود 
 malic acid , glutamicمثل  لعضوٌةا األحماضعددٌه فً الخالٌا مع انتاج كمٌات من  زٌادةٌؤدي الى 

acid   تتخطاها الى عملٌات االكسده وذلك  إنماالتقف عند حدود عملٌه التخمٌر للسكرٌات  الخلٌةوذلك الن
 األحٌاءن ال فبفً حاله عدم وجود هذا المستق أما الناتجةكمستقبل نهائً لاللكترونات  األوكسجٌنبسبب وجود 

 .... االٌثانول بكمٌات كبٌرة وإنتاجعملٌه التخمٌر تكتفً ب (الخمٌرة)المجهرٌه 
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 : على النحٌ التالً  الخلٍةالتً تتم فً  االٌضٍةٌمكن تصٌر العملٍات 

 
 
 

 Important Microbial Fermentations     الميمة والماٌكزً بٍالتخمزات 

بفعل  العضوٌةحلل المركبات عند ت الناتجة الكٌمٌائٌةهو مجموعه من التغٌرات Fermentation  7التخمر 
 . محدودةروف بٌئٌه ظالمجهرٌه عند نموها فً  األحٌاءاالنزٌمات التً تنتجها 

 

  Anaerobic Fermentationالتخمز الالىٌائً 

باالضافه الى ماده  أخرىوالذي ٌؤدي الى تكوٌن او انتاج ماده عضوٌه  العضوٌة للمادةهو التحلل الجزئً 
CO2 المتخمرة ٌتحول الى  العضوٌةلماده حٌث ان نصف وزن اCO2 

                               Anaerobic 
Organic substrate Organic substrate + CO2 + Energy ( 2 ATP )   
                              Fermentation 
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  Aerobic Respirationاً تسمى التنفس اليٌائً   Oxidationاالكسذه 

 ( وتتم بوجود الهواء .CO2+H2Oالى ماده العضوٌه هً ) العضوٌة للمادةالتحلل الكامل االحتراق 
 

Aerobic                                                                                   
Organic substrate    CO2 +H2O + Energy 
 

 عل نواتجها  األمثلةومن 
  Citric acid production. انتاج حامض السترٌك 9
  Acetic acid production. انتاج حامض الخلٌك 5
  Enzymes production. انتاج االنزٌمات 3
 

 O2 األًكسجٍنًالعامل الميم الذي ٌحذد نٌع التخمز ىٌ ًجٌد *

لها القابلٌة على النمو هوائٌا وال هوائٌا فالعامل  Saccharomyces cerevisiaeخمٌرة الخبز  مثال
 .O2 األوكسجٌنهو وجود  األساسالرئٌسً المتحكم فً نوع المنتوج من هذه الخمٌرة بعد المادة 

 انٌاع التخمزات الالىٌائٍة:

 ٌوضح انواع التخمرات الالهوائٌة ونواتجها النهائٌة والكائنات المجهرٌة التً تقوم بها. األتًالجدول 

 

 الناتج النهائً     الكائن المجهري       نوع التخمر         ت

9 
 
 
5 
A 
 
 
 
 

B 
 
3 
 
1 
 
 
2 

 

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 هذه االنواع من التخمرات الالهوائية هي عملية  األساس*
 Embden – Meyerhof – Parans – Path Way (EMP)دن مايرهونبام

 هًمن العملٌات  بمجوعتٌنمرات خٌمر كل نوع من هذه الت
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 Pyruvicهو الباٌروفٌك  الكربونب ثالثً , حٌث ٌتحول الكلوكوز الى مركGlycolysis (EMP). عملٌة 9
acid 

 . اختزال حامض الباٌروفٌك الى الناتج المطلوب5
 

 -:(EMP)*المسار االٌضً لتخمز الكلٌكٌس بطزٌقة 
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 ( EMP ( ) Glycolysisتوضٌح 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                                                                                                 


