
 

 

WG-FOOD       مذكرة فنية                                   TN 06/17/E 

 

                                                                  الحد األدنى لمواصفات الغازات المصر ح باستخدامها مع المواد الغذائية

 مقدمة .1

 )كالخبز والمحوم وغيرىا( وفي التغميفصرَّح بيا في المواد الغذائية مع المشروبات )كالكربنة( وفي تستخدم الغازات الم  
 التصنيع )كالتبريد والتجميد وغيرىا(.

في إصدار آخر من         ست عالجالتي  باستثناء المشروباتيغطي ىذا المستند فقط الغازات المصرح بيا في المواد الغذائية 
MEGA استخدام ثاني أكسيد الكربون في صناعة المشروبات"- TN 06/15/E." 

 

  :نطاق العمل .2

الواجب )من حيث درجة النقاء أو الشوائب(  ات الصناعيةمن توصيات مواصفات الغاز  ىاألدنيقدم نطاق ىذا العمل الحد 
ي     غط                                           ح باستخدامو في المواد الغذائية".  كما ي    َّ صر                 ف بأنو "غاز م    َّ صن                                         )حتى نقطة التوصيل وليس االستخدام( كي ي  احتراميا 

  لدى العمالء.عمى الموقع مل الغازات المنتجة يشال سالة التي تستخدم في المواد الغذائية، لكنو                        الغازات المضغوطة والم  

إن استخدام الغازات المصرح بيا في المواد الغذائية يسيم في الحد من آثار تموث األطعمة أو فسادىا نتيجة لمغازات 
 الصناعية.  

 

 :استخدامات الغازات المصرح بها في المواد الغذائية .3

 فئتين: تنقسم استخدامات الغازات في قسم األغذية إلى 
 

 :مضافات غذائية -3-1
 (.MAPل )  َّ عد     م         غازي          في جو   -تغميفأم غازات  دفعسواء كغازات -خدمت                                    تعد الغازات مضافات غذائية متى است  

 .القسم الرابع الحد األدنى من المواصفات مطموب كما ىو موضح بالتفصيل في
 

 :المواد المساعدة في تصنيع المواد الغذائية -3-2
ت موادًا مساعدة عند استخداميا خالل عممية تصنيع المواد الغذائية، عمى سبيل المثال يستخدم النيتروجين السائل تعد الغازا

. وفي ىذه الحالة يكون مكونات األطعمة جزءًا منال يعتبران في التجميد وثاني أكسيد الكربون في التجميد والتبريد، لكنيما 
لم يحدد أية يشكل خطرًا عمى الصحة.  حتى الالمنتج عمى ك الغاز أي رواسب المتطمب القانوني الوحيد ىو أن ال يتر 

 في التصنيع.معايير لدرجة نقاء الغازات الذي يجب التقيد بيا الستخداميا كمواد مساعدة 

 

 :المواصفات .4

 مواصفات جميع الغازات المستخدمة كمضافات غذائية. 



 

 

 تمخيص لمواصفات الغاز المقترحة
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 المراجع .5

EIGA - IGC Doc 126/11/E 

 بيان إخالء المسؤولية

بما في ذلك مدونة -إن جميع المطبوعات الفنية الخاصة بإجراءات السالمة لجمعية الشرق األوسط لمغازات الصناعية 
الحصول عمييا من مصادر نعتقد بأنيا مصادر وأي معمومات فنية أخرى واردة في مثل ىذه المطبوعات تم  -الممارسات

رة حاليًا بالجمعية وغيرىا من المصادر اعتبارًا بتاريخ موثوقة فضاًل عن كونيا تعتمد عمى المعمومات الفنية والخبرات المتوف  
 اإلصدار. 

ن الرجوع إ لى مطبوعات الجمعية حيثما توصى جمعية الشرق األوسط لمغازات الصناعية أعضائيا باستخدام المطبوعات، وا 
 م. مز  ًا وغير م  طوعيَّ تأمرًا  ي عتبرأو استخداميا من جانب األعضاء أو األطراف الخارجية 

ىا النتائج وال يتحمموا أي مسؤولية بشأن الرجوع إلى ىذه المعمومات أو االقتراحات الواردة في ؤ ال تضمن الجمعية أو أعضا
 مطبوعات الجمعية أو استخداميا.

معية أي سمطان عمى أي شخص طبيعي أو قانوني )بما في ذلك أعضاء الجمعية( فيما يخص األداء أو اإلخفاق ليس لمج 
االستخدام المالئم في محمو أو في غير محمو ألي معمومات أو اقتراحات وردت في  في األداء، أو سوء التفسير، أو

ولية قانونية تتعمق بالحصول عمى النسخة )الطبعة( ليتيا صراحة عن أي مسؤ ؤو ي الجمعية مسخم  مطبوعات الجمعية، وت  
 األخيرة. 

تمنح الجمعية إذن نسخ ىذه النشرة شريطة  – 7502لمغازات الصناعية وسط ألاجميع الحقوق محفوظة لجمعية الشرق 
 االعتراف بكونيا المصدر.


