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 TN 10 / 18 / A                                               فنية       نشرة                              األغذية-مجموعة العمل 

 

 النيتروجين في صناعة المشروبات ات غازاستخدام
 مقدمة

االستخدام الواسع لثاني أكسيد  إضافة إلى ،جةمعالعمليات ال أثناءالغازات الصناعية في مراحل عديدة صناعة المشروبات تستخدم 

جمعية الشرق األوسط للغازات صادرة عن مختلفة  حسبما ورد في نشرةلمشروبات الغازية في صناعة االكربون بشكل رئيسي 

 يستخدم النيتروجين أيضا   .ثاني أكسيد الكربون في صناعة المشروبات" استخدام"  TN 09 /18/A –برقم  MEGA الصناعية

 . يمكن أن يستخدم النيتروجين في تهميدوهو على تماس مباشر مع المشروب ،المشروبات الغازية وغير الغازيةصناعات في 

  .، إضافة إلى استخدامه في مجال التعبئة والتغليفونزع األكسجين منه ه،طهيروت ،الهواء
 

 نطاق العمل

في صناعة المشروبات المستخدم لنيتروجين في النقاوة والشوائب( يشمل نطاق هذا العمل توفير الحد األدنى من المواصفات )ا

 الفنية استخدام النيتروجين في الطور الغازي نشرة)نقطة التسليم، وليس نقطة االستخدام(. تغطي هذه الجودته حتى  وذلك لضمان

الفنية الغازات  نشرةقة. ال تغطي هذه الالوثي تلي هذه. يتم التعامل مع استخدام النيتروجين السائل من خالل نسخة مستقبلية فقط

 .الستخدامه الخاص العميلنشآت المنتجة ذاتيا  في م
أن يمكن  ” 6“ مختلفة من عملية المعالجةالخطوات ال أثناء المشروبمباشر مع التصال يتم عبر االالنيتروجين نظرا  ألن استخدام 

 غاز النيتروجين.حين يتعلق األمر باستخدام  هن آثار تلوث الطعام أو تلفالوثيقة في الحد مهذه في الغاز الواردة مواصفات تساهم 

 تطبيقات غاز النيتروجين في صناعة المشروبات

 األكسجينمن أجل الحد من وجود غاز  األكسجينونزع  ،طهيروالت ،الطور الغازي للتهميد خاللالنيتروجين بشكل كبير  ستخدمي  

 المعالجة والتخزين.عمليات ت أثناء المشروبامحتوى غير المرغوب فيه في 
كساب إإضافة إلى فائدة  ،النطاق لنفس Nitrodosing جرعات النيتروجين" "تطبيق بـي ستخدم في الطور السائل المعروف كما 

نسخ غير الغازية. ي غطى التطبيق األخير في  أثناء مرحلة تعبئة المشروباتبعض القوة الوزن  ةلتغليف الخفيفمواد التعبئة وا

 الفنية. نشرةمستقبلية من هذه ال
 

 المواصفات

تعتمد مواصفات غاز النيتروجين المستخدم في تطبيقات صناعة المشروبات على الحد األدنى من المواصفات المذكورة في الوثيقة 

بالغازات الحد األدنى من المواصفات الخاصة " MEGA الفنية للتقرير الفني لجمعية الشرق األوسط للغازات الصناعية

 "  (TN 06 /17/A ) مرجعال ،الغذائيةالمخصصة للصناعات 



 

 
 (MEGAمعية الشرق األوسط للغازات الصناعية )

 مركز دبي التجاري العالمي، برج الشيخ راشد 
 ،4029 :، ص.بالسابع، الطابق ESO 20 :رقم مكتب

                                                    دبي، اإلمارات العربية المتحدة

                                       ,  / البريد اإللكتروني: +439-9-0243203هاتف:ال

MIDDLE EAST GASES ASSOCIATION 

info@megases.org  www.megases.org                                                  2             

 
 

 

 

 

  N2النيتروجين غاز

 44 (vol %) (%حجم)النقاوة الحد األدنى من 

 022  (ppm))جزء في المليون( O2H المياهمحتوى لالحد األقصى 

 )جزء في المليون(  COمحتوى أول أكسيد الكربونلالحد األقصى 
(ppm) 
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 -  (mg/kg) محتوى الزيت )مجم/ كجم(لقصى الحد األ

 )جزء في المليون(  nHn C الهيدروكربونلمحتوى الحد األقصى 
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   أول أكسيد النيتروجين  / محتوى ثاني أكسيد النيتروجينل الحد األقصى
/ NO2NO )جزء في المليون((ppm)  
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 O2  )%( 9 كسجيناألمحتوي ل الحد األقصى

 

 المراجع:

 ،IGC Doc 126/11/E –بية لتعديل االتفاقيات ومؤتمر الحكومات األور، EIGA بية للغازات الصناعية والجمعية األور

"استخدام ثاني أكسيد الكربون في - MEGA :TN 09/18/A منشورات مختلفة لجمعية الشرق األوسط للغازات الصناعية

 صناعة المشروبات"
TN 06/17/A -من مواصفات الغازات المخصصة للصناعات الغذائية" "الحد األدنى 

 

 إخالء المسؤولية
 ،وإجراءات السالمة ة،، بما في ذلك مدونات الممارسMEGAجميع النشرات التقنية الصادرة عن جمعية الشرق األوسط للغازات الصناعية  

 ،ودراية فنية ،معلومات تقنية وتستند إلى ،در موثوقةوأي معلومات تقنية أخرى وردت في هذه المطبوعات ي عتقد أن مراجعها كلها مصا

 لغيرها من الراغبين فيها وذلك في تواريخ إصدارها. و MEGAالشرق األوسط للغازات الصناعية لجمعية وخبرات أ تيحت حاليا  
ائها أو أي أطراف ثالثة هي بأن اإلشارة إلى نشراتها واستخدامها بمعرفة أعض  MEGAالشرق األوسط للغازات الصناعية جمعية توصي  

الشرق األوسط . ال تضمن جمعية MEGAالصناعية وحدهم وغير ملزمة لجمعية الشرق األوسط للغازات أمور طوعية بحتة تخصهم 

ة إلى النتائج المترتبة على استخدام الغير لنشراتها وال تتحمل أي مسؤولية أو مطالبة تتعلق باإلشارها ؤأعضاأو  MEGAللغازات الصناعية 

 أو استخدام المعلومات أو االقتراحات الواردة في نشراتها.

أو سوء  -سواء كان فردا  أو كيانا  مؤسسيا  -أي سيطرة من أي نوع على أداء الغير  MEGAالصناعية جمعية الشرق األوسط للغازات  ال تملك 

 MEGAالشرق األوسط للغازات الصناعية جمعية ي نشرات ات أو اقتراحات واردة فأو سوء استخدامه ألي معلوم، أو سوء تفسيره ،أدائه

أي مسؤولية أو  حال وجودمسؤوليتها صراحة  في  MEGAالشرق األوسط للغازات الصناعية جمعية  )بما في ذلك أعضاء الجمعية(، وتخلي

 مطالبة. يرجى الحصول دائما  على أحدث اإلصدارات

جمعية الشرق األوسط للغازات الصناعية تصريحا  بإعادة إنتاج هذا  منحت- 0292جمعية الشرق األوسط للغازات الصناعية 

  .ا  مصدربوصفها المنشور شريطة أن ي عترف بـالجمعية 
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