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 الفصل التاسع 
 الحلب وأنواع المحالب 

      Milking  :   الحلب 

ستفادة منه كغذاء إللتغذية المواليد الرضيعة أوا ماإخراج الحليب من الضرع إملية تعد ع       

 .  نسحة الضرع أو الحلمةألو ضررأدون إحداث ضرر لصحة الحيوان  نسانإلل

يجب لذلك  ، والتفاعل الداخلي في الحيوان الخارجي  العملمتداخلة بين عملية الحلب عملية د  تع     

  تباعها وهي :ايجب تكون هناك خطوات ن أ

مع ال ًكون أكثر تفاععملية الحلب في وقت يومي ثابت يتعود عليه الحيوان لي ييجب أن تجر 1.

 .  عملية الحلب

 رطريقةغييوت مكانيراليكتغرالنظام اليومي المتبع مع الحيوان كي اليضطرب الحيوان يعدم تغي 2.

   . تقديم العلف والحالب وما إلى ذلك

 .  ستخدام الخشونة أو الضرب أو كل ما يؤذي الحيوانإعدم  3.

 .  أو الحيوانات السائبة وما إلى ذلكبعاد الحيوان عن أماكن الضوضاء إ 4.

 

لية ، أما ما يخص القائم بالعم منها يخص الحيوان وجزءء جز متراكبة عملية  ن عملية الحلبإ      

( Oxytocinهرمون األوكسيتوسين )إفرازيستطيع لبصورة جيدة  هتحفيزفهي يخص الحيوان 

داخل  التي تحيط بالحويصالت muscles  Epithelialعلى العضالت الملساءوزيادة الضغط 

سرعة   ود فيه ، أما ما يخص القائم بالعملية فهوججميع الحليب المو إخراجتستطيع كي الضرع 

األوكسيتوسين فرازهرمون إنهاء عملية الحلب ضمن وقت إوبمرونة عالية ومحاولة  هائإجرا

 .  تحفيزالحيوان مرة ثانية تحتاج إلى جهد ووقت إضافيألن عملية ، دقائق(  7-5بحدود )
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               1   2   3  4   5    6     7     8     9    10                       1   2     3     4     5     6     7                  

) دقيقة (  بقاء الهرمون في الدممدة                       ) دقيقة (بقاء الهرمون في الدم مدة              

 بالدم هين ومدة بقاءسوتارومستوى هرمون األوكسيردإلزاالعالقة بين عوامل تحفي(  1 - 9 )شكل 

 الكبد والكليتينساطة من الجسم بويصرف بعدها  محدودةمدة رمون يبقى في الدم ضمن اله

 

 :    خراج الحليب من الضرعإمحفزات 

    Milk  removal  stimulations  from  udder                

 .  والفم الرطب للعجول والعجالت عند الرضاعة الطبيعية ءالدف 1.

  . )التحنين( وتدليك الضرعوتنظيف غسل  2.

 .  للضرع مالمسة أيدي الحالب 3.

 .  أثناء الحلبالمقدم العلف  4.

 .                                                                        الحلبمكائن صوت  6.

        . رؤية األبقارللحالب 7.

 from  udder    Milk  removal  methods  :  خراج الحليب من الضرعإطرائق 

ي  دون أن يسبب أ هعلى أقصى كمية منلحصول طرائق ل بعدةالحليب من الضرع يخرج      

 :  رئيسة هيال ائقطروهذه ال.  ضررلصحة الحيوان

   natural suckling New born:     الرضاعة الطبيعية من المولود 1.

  Manual or hand milking    :  الحلب اليدوي 2

 Machine milking     :  الحلب اآللي 3.

 كمية الهرمون في الدم 

 

 وجود العوامل المحفزة لألدرار 

 كمية الهرمون في الدم 

 

 غياب العوامل المحفزة لألدرار 
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 خراج الحليب من الضرعإطرائق (  2 - 9 )شكل 

 

  Natural  suckling :    الرضاعة الطبيعية    1.

قها ائمن الضرع قبل أن يعرف األنسان الحالبة بكل طرفيها ليب الحطريقة يخرج وهي أول        

المخزون في  ئه  سبحانه وتعالى فيه كي يحصل على غذاهللا أودعهاوان وهي غريزة في الحي ، 

 هارخاءإلعجل على الحليب عن طريق الضغط على الحلمة وايحصل .  ( 2 - 9شكل) مه أضرع 

حيث يجعل الحلمة في باطن اللسان ثم يفتح الفكين ثم يسحب اللسان إلى الخلف وهذه العملية تؤدي  

ل اللعاب من  هويس ، إلى حوض الحلمة  ليبح بدخول الحهذه العملية تسم ، إلى زيادة فراغ الفم 

وزيادة الضغط مما يزيد من لخل خرخاء هي عملية تإلالمص ثم ا ةن عمليإعملية خروج الحليب ، 

 .  من فتحة الحلمة إلى فم العجل سرعة تدفق الحليب

 Active)لفعالة المرحلة ا: تقسم إلى قسمين هما الية تتن عملية الرضاعة عبارة عن عملية مإ      

phase)  وهي مرحلة المص أو زيادة الضغط على الحلمة والمرحلة األخرى مرحلة الراحة           

(Resting phase)  ،  الحليب وتخلخل الضغط ، يستطيع العجل تكرارالعملية بين  عمرحلة بلأو

ج الحليب من خراإلوهذه تعد أسرع وسيلة  ،  (بتالع الحليبإمص ومرة في الدقيقة ) 120 - 80

 اليتان هما :تتبعمليتان متحصل الحلمة ونسجة إلضرر أن تحدث أي دون الضرع 

 .  الفم ضمن فراغ  حصول فراغ هوائي نهاية الحلمة   1.         

 على قاعدة الحلمة بين طرف  صضمن تجويف الحلمة من خالل الم ضغط يحصل 2.         



 228 

حوض ثم يتخلخل فيدخل الحليب  ،  حيث يزداد الضغط اللسان ووسادة األسنان وباطن الفم العلوي 

على الحلمة أثناء المص  الضغط يقدر .الحلمة وعند المص يخرج الحليب من فتحة الحلمة وهكذا

 . ملم زئبق 535حوالي 

 

 

 

 الرضاعة الطبيعية(  3 - 9 )شكل 
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  Hand  milking   :  لحلب اليدوي ا   2.

خراج الحليب من الضرع وهي تحاكي طريقة الرضاعة إالمتبعة في ائق وهي من أقدم الطر       

السبابة أعلى الحلمة بتغلق ستخدام أصابع اليد حيث إعملية الحلب اليدوي بحصل الطبيعية ، ت

 بهام ثم الضغط المتتابع باألصابع الباقية من األعلى إلى األسفل وبصورة متناسقة ومتتابعة إلوا

ثم غلقها  ،  ليدخل الحليب إلى حوض الحلمة  واإلبهام السبابة ضغط  من  وسريعة حيث يخفف

 .   وهكذاصابع ألوالضغط المتتابع با

 هناك طريقتان للحلب اليدوي وهي أما :  

وهذه تجري على الحيوان الذي   ،  السحب من األعلى إلى األسفل:   بهام فقط إلدام السبابة واستخإ أ.

راحة ستخدام إبسالي( ويمكن بطريقة أخرى ناألبقارالمحلية وتسمى )قصيرة كما في تكون حلماته 

نسجة المفرزة للحليب بسبب السحب على ألوقد تسبب هذه الطريقة تمزق ا . بهام فقطإلاليد وا

 . حلماتال

 

 في الحلب اليدويفقط بهام إلستخدام السبابة واإ(  4 - 9 )شكل 
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 في الحلب اليدوي ستخدام كامل أصابع اليدإ ( 5 - 9 )شكل 

                            . اضي (ب) قسمى سابقاً وتشرحت ستخدام كامل أصابع اليد وكما إ ب.

قوة اليد المستخدمة وتدريبها مد على تويع ستخدام كامل أصابع اليدإ د الحلب اليدوي عل يعتم      

 .  مرة من الدقيقة 65ما اليقل عن بعلى العملية ويقدرتكرارعملية الحلب 

 أما خطوات الحلب فهي كما يلي :

 . المعتاد للحلبوضع البقرة في المكان  -أ 

 . نظيفةغسل الضرع بالماء الدافي وتنشيفه بقطعة قماش  - ب
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أو أي مظهر التجبن األربعة للتأكد من خلوها من حليب من الحلمات لفحص القطرات األولى ل - ج

 .  لوجود الدم في الحليب بسبب مرض إلتهاب الضرع غريب

 

 قطرات األولى للحليب من الحلمات األربعةفحص ال(  6 - 9 )شكل 

 

الحلب ويمكن معرفة كفاءة الحالب وخبرته من خالل بقاء يده جافة وال لية عمببعدها البدء  - د

سهولة وبكفاءة  بيرسناء الحلب مما يدل على أن العملية تإل عليها الحليب وكذلك الرغوة في ييس

يجب على الحالب  . بأسرع وقت ممكن ئها نهاإلالحلب يديه في عملية ي ييستخدم الحالب الناجح كلت

أثناء الحلب خاصة الحيوانات التي تعاني من إصابة في الحلمات الحلمة بضرارإلمالحظة عدم ا

 .  إعطاء الحليبعن متناع إلاوإيذاء الحيوان ستخدام الفازلين لتقليل إيفضل و تشقق الحلماتمثل 

مع خلفي  وأمامي أيسر أيسر يأي أمامي أيمن مع خلف تقاطعةجراء الحلب بصورة مإيفضل        

التقطير  إجراء عملية من الحلب يفضل  نتهاءإلابعد  ،  أيمن ، أو حلب الربعين األماميين ثم الخلفيين

الضرع برفق وهدوء مع رفع الضرع براحة اليد من األسفل إلى  والضغط علىك يتدلالطريق  عن

قبل المتحصل رتفاع نسبة الدهن مقارنة بالحليب إبلتقطيريتميز حليب ا ،  على ولعدة مراتاأل

وهذا يشجع دفع وخروج  Lumenنهاء عملية الحلب ينخفض الضغط داخل إذ أنه قبل إ التقطير.

 . Lumenالحبيبات الدهنية من خالل الحويصالت 
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 خروج حبيبات الحليب من الخاليا الطالئية الى الفراغ الحويصلي (  7 - 9 )شكل 

 

يستخدم الحلب اليدوي في قطعان األبقارالمرباة في البيوت أوعند الفالحين والمزارعين        

 . وعندما تكون أعداد األبقار قليلة ألنها عملية مكلفة ومتعبة وتحتاج إلى وقت طويل نسبياً 

 

  Mechanical  milking      اآللي   :  الحلب  3.

مجال تطوير تربية األبقارألنه زاد من  في عية في التقدم الحاصل قفزة نو يلآلالحلب اد يع      

ليب ضافة إلى تأمين الحصول على حإلعلى األيدي العاملة باعتماد إلسرعة الحلب وقلل من ا

 . الحلب اليدوي  أثناء نظيف بعيداً عن التلوث الذي يمكن أن يحصل

من   بتدءاً إالحليب من الضرع بطريقة ميكانيكية خراج إلجرت محاوالت عديدة منذ القدم       

كانت أولى المحاوالت .. .ة مجوفة في الحلمة وكان ذلك قبل الميالد من المصريينقصب إدخال

محاوالت الناجحة سجلت في الواليات المتحدة األمريكية ولكن أولى ال 1819عام  يآللصنع محلب 
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فوق   بالنابضهو عام صنع محلب آلي يعمل  1902عام عد م ، و1875ختراع كان عام إة ءبها برا

 .  لنداتسكاالغطاء في 

األلكتروني الذي ستخدام النابض إالحلب إلى أن وصل الحال بستمرت عملية تطويرآلة إ      

 .   هيمكن أن تؤذييبعد كل األسباب التي ليتحسس الضغط في فراغ الضرع 

 

      Milking  machine  parts  and  working :  آلة الحلب وكيفية عملهاأجزاء 

  اء أساسية تشترك بها وهي :زتتكون آلة الحلب الميكانيكي بصورة عامة من أج

    . مضخة تفريغ الهواء 1.

 .النابض  2.

 .  وحدة الحلب 3.

 . الحليبنقل  أنابيب 4.

 

      Vacuum  pump  :  (التفريغ الهوائـي لهواء )ا مضخة تفريغ 1.

ذلك الحليب إلى خارج قناة الحلمة متص ضغط الهواء من تحت الحلمة ويتخلخل يعمل بمبدأ         

الهوائي الذي وظيقته سحب الهواء  حيث يتم التغلب على مقاومة العضلة العاصرة بمساعدة التفريغ

     .( 8 - 9شكل )  . كون الضغط فيه سالبي ئماالحليب وداوأنابيب الموجود في وحدة 

    

 مضخة التفريغ مع مقياس مستوى تخلخل الضغط ( 8 - 9) شكل 

 

 Pulsation   :   النبــض 2.

 (عتيغاديإ )ضغغط جغويوإمالء الهواء )ضغط هواء سالب( إن التعاقب بين التفريغ الهوائي    

حدثه النابض المتصل بجهازالتفريغ الهغوائي ويقغوم النغابض بتنظغيم يطلق عليه النبض والذي ي

التعاقغب المسغتمر بغين الضغغغط الغواطة )ضغربة التفريغغ الهغغوائي( والضغغط العغادي )ضغغربة 
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ويكون الضغغط بعغد النغابض  ، نبضة / دقيقة   68 - 45المعدل العام لمنظم النوابض  ، الهواء( 

   .( 9 -  9شكل) .  ب وسالبموج

      

 

 وآلية عملهالنابض  ( 9 - 9) شكل 

 

  Milking  units ( Teats cups) :    ) الكؤوس وملحقاتها (وحدة الحلـب  3.

بضغمنها عنقغود ماسغكات  جميع المعدات الالزمة لكل مرحلة من مراحل الحلبتمل على وتش       

 Teat cup cluster  واألقماعالحلمات مع التوصيالت الخاصة بالتفريغغ الهوائي وخطوط النبض 

 . إلى وعاء زجاجي مدرج مغلق Milk tubes نبوب نقل الحليغبإو
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 وحدة الحلب )كؤوس الحلمات أو األقماع ( قبل بدء الحلب ( 10 - 9) شكل 

  

 Milk  transfer  pipes    :  نقـل الحليـبأنابيب  4.

غبوب أالحلغب ينتقغل الحليغب عبرخراج الحليب من الضغرع إبعد       إلغى وعغاء  الحليغب الشغفافنغ

مكن رفغض يلتر يمكن من خالله قيغاس كمية الحليب المنتج من كل بقرة و 23بسعة زجاجي مدرج 

 . خغذ عينة للفحصأالحليب إذا كان غير جيد أو ملوث أو فيه قطرات دمغاء و
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 نقل الحليب الى الوعاء الزجاجيمطاطية ت أنابيب ( 11 - 9 )شكل 

Cluster

Claw

FilterMilk flow meter 

measures milk 

yield

Milk pipes

 

 ئهاوأجزا)األقماع(  ماتكؤوس الحل ( 12 - 9) شكل 
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 مقياس تخلخل الضغط قبل البدء بعملية الحلبفحص  ( 13 - 9) شكل 

   Rarefaction  gauge :  مقياس التخلخـل 5.

أ النابض بالعمل من األنابيب الموزعة داخل المحلب ويبدهواء مضخة يتم سحب الالعند عمل       

ينظمه النابض ن الكأس يتغيربه الضغط الذي إ( في الحلمات فقماعاأل)الحلمات وعند وضع كؤوس 

نبوب أالى فعند سحب الهواء يصبح الضغط مخلخالً داخل الكأس فينزل الحليب في حوض الحلمة 

ا يعود الضغط وعندمالحليب الذي يكون فيه تخلخل الضغط ثم الى الوعاء الزجاجي لجمع الحليب 

الحلب يكمل العملية تتوالى وهكذا  ، الحليب توقف نزول األنبوب المطاطي على الحلمة فييضغط 

 . داخل الضرعمن كل الحليب وتفريغ 

 

    Cattle  preparing  for  mechanical  milking :  تهيئة األبقار للحلب اآللي 

عمل المضخة والنابض ومقياس الضغط والتأكد من  فحص المحلب اآللي قبل وصول األبقار 1.

 . )أومايعادل نصف ضغط جوي( . ملم زئبق( 40)يجب أن اليتجاوز مقدارالضغط 

ثم يغسل الضرع وينشف بقطعة قماش نظيفة ثم يقاف كل بقرة في مكانها إلب األبقار للمحلب وج 2.

والتأكد من  وفحصها  ، ب ثم تؤخذ القطرات األولى من الحل ، تعقم الحلمات بأحد المعقمات المتوفرة 

 .  ة الحليب من أي عارضمسال

 

  Mechanical  milking  :  اآللي الحلب 

( في الحلمات ومراقبة نزول الحليب قماع الهواء ثم وضع الكؤوس )األتخلخل تشغيل مضخة  1.

 . من األنابيب المطاطية

 . حلماتنقطاع نزول الحليب في األنابيب المطاطية ترفع الكؤوس من الإعند  2.
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 طير.قجراء عملية التإالضرع ثم  كتدلي 3.

هرمون  فرازإ مدة ووجود تأثيرستغالل إما يمكن وبأسرع عملية الحلب  إجراءيجب  4.

 . دقائق للبقرة 7 - 5األوكسيتوسين البالغة بحدود 

 

   Emptying  operation  :  عملية التقطير

نتهاء عملية الحلب ، يتميز إ، وتجري بعد  فراغ الضرع من الحليب المتبقيإعملية وهي      

 قبل التقطير.فرغ أرتفاع نسبة الدهن بدرجة كبيرة مقارنة بالحليب الذي إب الحليب المتبقي 

     

    Mechanical  milking  systems : أنظمة الحلب اآللي 

قول األبقار دارة حإالقرن الماضي في عملية تربية ومنتصف لقد حصلت تطورات كبيرة بعد       

هتمام بتلك المشاريع بسبب الحاجة المتزايدة إلبسبب التطورالكبيرفي المجال الصناعي وزيادة ا

ن عملية حلب األبقاروتصنيع المحالب أخذت إكافة منتجاته ، لذلك فلللحليب وزيادة الطلب عليه و

بتداءاً من  إحلب من أنظمة ال عدد كبيرالحاضرالوقت  يتوفر في . بالتنامي والتطوربشكل سريع

تحلب في  ولكن الزالت كثيرمن األبقاربالمحالب التي تعمل ألكترونياً  اً نتهاءإحلب اليدوي ومال

  . (Parlors) (محالب منفصلة) مداستخإن في كثيرمن األحوال وحظيرة ذات مرابط  ويفضل المرب

أن يتميز ن الحلب يجب إبغض النظرعن نوع المحلب ف وأ )أبنية منفصلة عن الحظائر(

 بالمواصفات التالية :

 .    للضرعا حلب األبقار بالكامل دون أن يحدث ضرر     1.

 .  نظيفالحصول على حليب      2.

 . نتاجإلتوفيرعلف مركزكافي لألبقارعالية ا     3.

 .  سهلة وذات مرونة للحالب توفير ظروف     4.

 .  يلوبجهد قل تنظيفيجب أن تكون معدات الحلب سهلة ال     5.

 

 تغير بالفهرس Milking  systemsوليست      Milking  places:  أماكن الحلب  

 :ثالث أقسام رئيسة تقسم إلى و

 Milking in barns    : الحلب في الحظائر 1.

     Milking in separate  parlors :  الحلب في محالب منفصلة 2.

 Mobile parlors in pastures لصيف.تستعمل في مناطق الرعي خاصة في امحالب متنقلة  3.

 Milking in barns  : الحلب في الحظائر1. 
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تحلب األبقارفي هذه الطريقة بأماكنها حيث تكون في حظيرة ذات مرابط لتكون فيها األبقار        

  إناء. يتكون المحلب المستخدم من  بعض وينقل المحلب إلى الحظيرة على األغلب متجاورة مع

اآللي وتكون موضوعة على عربة متحركة وتسمى هذه  وماكنة لتشغيل المحلب  (الحلب )سطل

 :  ياتتتميز هذه المحالب بما ي . (آلية بالمحالب )نصف

     

 الحلب بماكنة حليب متنقلةوالحليب  بإناءالحلب  ( 14 - 9) شكل 

موجودة على   كلها األجزاءووغيرمعقدة الصنع رخيصة الثمن حيث تكون بسيطة من المحالب ال 1.

وتستعمل في الحقول التي فيها عدد   والنابضناء الحليب إا محرك وأنابيب مطاطية وهعربة في

 . بقرة 30محدود من األبقار اليتجاوز 

 . يرتهاظلخروجها من حبقاء األبقار في أماكنها الخاصة وال حاجة  2.

 . في أواني في غرف مستقلة دون الحاجة إلى خزان رئيسي فظ الحليبيح 3.

  . يرتهاظحوهي في  لها كامل العلف المخصص يمكن تناول البقرة 4.

 الطريقة : ذهـ ومن مساوئ ه

جب نقل الحليب يكما و ، الحالب واألبقارفي مستوى واحد أرضية  كونلأكبرلجهد حاجتها  -أ    

 . باليد إلى غرفة الحليب

 .  النظام هذا يكون حجم القطيع ثابتاً في -ب    

معدنية تخلخل توجد أنابيب وهو الحلب مباشرة حيث  هناك نظام أخر للحلب في الحظائر       

 ايرة فوق األبقاروفيهظفي الح( Pipelineمعلقة )الضغط وأنابيب الحليب البالستيكي الشفاف 

ويمكن في هذا النظام سحب الحليب دون  كي بالستيأنبوب ساطة تربط به وحدة الحلب بوصنبور

  هذا النظام من الحلب :ميزات تدخل العامل بذلك ومن 

 .  الحاجة لنقل الحلب من قبل العامل 1.

 . الحاجة لنقل األبقارمن أماكنها 2.

 ا. يمكن لألبقار تناول العلف المركز في أماكنه 3.
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 .  للمحلب ألواني إضافيةالتوجد حاجة  4.

 : ومن مساوئه

 ر. لذلك يحتاج إلى بذل جهد أكب ، والحالب المستوى بين البقرة بنفس تكون األرضية  1.

 . فنظيتيحتاج هذا النظام إلى كميات كبيرة من الماء لل 2.

 .  من الصعوبة ءب فيها شييتقديركمية الحل 3.

 .   بقرة100 تستعمل هذه الطريقة عندما يكون عدد األبقاراليتجاوز 4.

 

  Milking in separation parlors    : محالب منفصلة  الحلب في 2. 

لحقول األبقاروتجلب إليها ن حظائرالتربية ولكنها تابعة عالمحالب عبارة عن أبنية مستقلة        

هو أن األبقار واألبقاروبعد الحلب تعود إلى أماكنها وهذه األنظمة تختلف عن األنظمة السابقة 

 :  ن فوائد هذه األنظمة ما يليتجلب للمحلب وليس بالعكس ، م

لذلك يمكن المحافظة على   ، تجري عملية الحلب في بناية معزولة تحتوي كل معدات الحلب  1.

 . نظافتها ونقل المعدات والحليب يكون قليالً 

 . يمكن حلب عدد كبيرمن األبقار وبمرونة كبيرة 2.

 . األنابيب وخطوط نقل الحليب قصيرة 3.

 .  كبر من األبقار في الساعة الواحدةيمكن حلب عدد أ 4.

 أما مساوئ هذه األنظمة فهي : 

 نتظار.إلضافية وحظائرلاكلفتها عالية بسبب الحاجة إلى أبنية  1.

 ار.نتظإلحظائراالسيما الحاجة إلى تنظيف كثير 2.

 . أثناء الحلباألبقارالبطيئة الحلب تسبب مشاكل  3.

ذ إبقرة(  100تربية األبقار ذات سعات عالية )أكثرمن تستعمل هذه المحالب خاصة في مشاريع  4.

 .   تحلب األبقارعلى وجبات حسب سعة المحلب



 241 

    

 دخول األبقار للمحلب ( 15 - 9) شكل 

 

 

 حلبنتظاراألبقارقبل دخولها للمإ ( 16 - 9) شكل 

 

 

 

 : محالب متنقلة تستعمل في مناطق الرعي خاصة في الصيف 3.

                                                                           Mobile parlors in pastures 

خرج فيها األبقار للرعي وتكون تستخدم هذه األنظمة في المناطق التي تكثر فيها المراعي وت    

حيث يصعب إعادة األبقار الى الحظائر لغرض الحلب ، لذلك يضطر المربي الى نقل  ، طليقة 

كان عدد األبقار قليالً  ، فإذا  المحلب الى المرعي لغرض إجراء عملية الحلب وحسب حجم القطيع

، فتستخدم المحالب التي تتحرك على عجلتين وعليها المحلب ، أما إذا كان عدد األبقار كبيراً ، 
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وإتمام عملية الحلب ثم نقل اليها ويمكن إدخال األبقار تباعاً المحلب على شاحنة كبيرة  فيكون

 الحليب بأحواض الى أماكن الجمع والتبريد .

 

  Parlors  kindsأنواع المحالب :   

 نتشاراً هي :إللمحالب واألكثر نواع متعددةأهناك 

  Abreast  parlors     :  جنباألبقارجنباً إلى المحالب التي تقف فيها     1.

  Can  milking or  bucket     :  المحالب ذات أواني الحليب   2.

 Pipeline  milking  parlors    : الناقلة  المحالب ذات األنابيب3.   

   Tandem  parlors    :  ترادفيبشكل األبقارالمحالب الذي تقف فيه 4.   

       Herring  bone  parlors)عظمة السمكة(  :  المحالب التي تقف فيها األبقار بشكل زاوية  5.

 Rotary  milking  parlors   :  الدوارة الدائريةالمحالب   6.

     Polygons  parlors     :  المضلعةالمحالب 7.   

 Robotic    :  اآلليالحلب  ةنماك8.   

 

 Abreast  parlor      :    ألبقار جنباً إلى جنبالمحلب الذي تقف فيه ا 1.

جنباً إلى جنب في مرابط ، تدخل األبقاروتقف وهو من أبسط أنواع المحالب وفيه تقف األبقار     

كل بقرة في مربط وتحلب وتخرج من األمام حيث يفتح الباب ، تصميم هذه المحالب غيرمكلف 

 . جراء الحلبإلب الالح نحناءإرض وضرورة مستوى األبوتحتاج إلى عمل قليل ، ومساوئه هو 

وبينهما وحدة حلب ومعلف لكل   ب المرابطيوف الحيوانات يكون على شكل أزواج حيث ترتوق

لعدد أكبرمن ذلك  ال أن يكون ضمرابط ويف 4عدد المرابط في هذا الحلب زوج من األبقار، يكون 

 قتصادياً أكثر.اليكون 

مرفي الوسط ويكون دخول ماً ويساراً وبينهما نعلى صفين يميجعله بتصميم المحلب  تغييريمكن 

 Tail to) يلويكون وقوف األبقار ذيالً لذوهذا يقلل من مساحة حركة الحالب األبقارمن الوسط 

tail   ) حلب تيبوحدبقرة في الساعة  20 - 15يستطيع الحالب حلب . 
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 نظام حلب تقف فيه األبقار جنباً إلى جنب  ( 17 - 9) شكل 

 

  Can  milking  or  buckets    : ذات أواني الحليب  المحالب2.

 بمضخة تغدار ةمتغيرمرتبطتخلخلي تتكون هذه األنواع من أنابيب محكمة القفل وذات ضغط        

نغاء باألنابيغب التغي توضغع إلالت ، يتصغل اجغ ألواني على عربات ذات أربعغة عياً ، وتنقل ائكهربا

كفاءة الحلغب اليغدوي حيغث يمكغن . كفاءة هذه المحالب ضعف  على األرض بالقرب من الحيوانات

ينفع هذا النوع مغن المحالغب المغربين  . وحدات حلب 3 -2 بقرة عند توفر 15للحالب الواحد حلب 

 . ليلة من األبقار حيث تكون كلفته منخفضةالذين يمتلكون أعداد ق
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  المحلب ذو أواني الحليب  ( 18 - 9) شكل 

 

  pipes  milking  parlors Transfer  : الناقلة المحالب ذات األنابيب3. 

خل المحلب  حيث توزع األنابيب الناقلة دا درار، إللألبقارعالية ا تستخدم هذه المحالب       

بقرة حيث تكون كفاءة الحالب  90 -80 وتركب عليها األجهزة بسهولة ، يالئم هذا النوع حلب 

وحدات حلب ، يمرالحليب إلى خزان الحلب عبر   3-2 بقرة في الساعة عند توفير  24حوالي 

 . الحليب فيها يةنسيابإأنابيب شفافة يمكن رؤية 

 

  لذيلمحلب ميكانيكي تقف فيه األبقار ذيل  ( 91 - 9) شكل    

  Tandem  parlors    :  ترادفي فيه الحيوانات بشكل   تقفالذي   المحالب4.

في هذا النوع من المحالب تقف األبقارالواحدة خلف األخرى )رأس لذيل( وعلى جانبي          

  دنى من مكان  أالممر بق كونتختلف هذه المحالب عن السا ، المحلب وفي الوسط ممرللحالب 

المحالب السابقة حيث  من للحالب كبرأ ومرونة حريةيتيح ولذلك سم(  85األبقار )حوالي  وقوف

 أما مساوءه فهي : ، يستطيع رؤية ضرع البقرة بسهولة 

 . أكثر كلفة من المحالب السابقة     1.
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   ن أقصغى عغدد لألبقغارعلى كغل م بحيث يكغو 2.40تصل إلى  ةة بين مربط وأخرطويلفالمسا     2.

كفغاءة الحغالب فغي  . يستطيع الحغالب السغيطرة عليهغالبقرات فقط  4 -3جوانب المحلب جانب من 

 . بقرة في الساعة  20-15 هذه المحالب 

 

 تقف فيه األبقار بشكل ترادفيمحلب   ( 20 - 9) شكل 

 

    Herringbones  parlors   :  ار بشكل زاويةالمحالب التي تقف فيها األبق5.

الفقري للسمكة حيث تقف األبقارجنباً إلى جنباً  ودمالعشكل  على يكون ترتيب هذه المحالب    

المرابط تغلق فيه الحالب ،  الممرالوسطي الذي يقف تجاهإبيكون يلها ذو درجة( 30قدرها )بزاوية 

الممروقد يكون فيه مكان لوضع العلف المركزأمام طقة في من ىبعد األخر ةاألبقارواحدبعد دخول 

كثر من األنظمة السابقة أخروج األبقار قريبة من بعض كون يبدون ذلك ، في هذا النظام  أواألبقار

نه يستطيع التعامل مع أربع إوالبقرة بسهولة منخفض يسمح له رؤية ضرع ب الحالمل ومكان ع

 نتاجها لتسهيل عملية الحلب وتالفي التأخير.إاميع حسب وحدات حلب ويمكن تقسيم األبقارعلى مج

    

 محلب ميكانيكي تقف فيه األبقارعلى شكل زاوية ( 21 - 9) شكل 

 من ميزات هذا النظام من المحالب :
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     امل عيث يستطيع الحالب الماهرالتألنواع السابقة حا% عن  30بمقدارحالبة زيادة كفاءة ال 1.

 .  وحدات حلب بسهولة 8 مع

 .  ًط نسبياينشاءه كون المبنى بسإنخفاض تكاليف إ 2.

  يمكن لشخص واحد من التعامل مع عدد كبيرمن األبقار. 3.

 أما مساوئه فهي : 

حتمال إليل وتق أثناء الحلب لوجباتا تأخيرنتاج لتجنب إلمتقاربة في اأن تكون األبقار يجب 1.

 .نتهاء خروج الحليب لكل األبقارإلتهاب الضرع بسبب عدم تزامن إصابة بمرض إلا

   ة في الذيل لمعرفتها نملوات ملذلك يعمد أحيانا إلى وضع عال ، تشخيص األبقار صعوبة 2.

 .  لعراقفي ايمكن أن يكون هذا النظام مالئم   . بسهولة

 

   Rotary  milking  parlors    :  المحالب الدائرية الدوارة   6.

ن المحلب يدوربواسطة مكائن  إف الوقت وهي من المحالب الحديثة وتكون دائرية الشكل وبنفس     

يخصص مكان لكل بقرة وأما أنه يكون فيه مربط  ، ستمرارأو بحركة متقطعة إما بإتجعله متحركاً 

الذيل( أو  ، حدة تلواألخرى )رأس الواف األبقارتقالبقرة ، يمكن أن  قوفلق عند وغبسيط أو بوابة ت

أما  ، ثابت الينتقل بين األبقارتقف بزاوية مع بعضها أو تقف جنباً إلى جنب ومكان وقوف الحالب 

محسوب بحيث أن البقرة تكون قد  داخل الدائرة أو خارجها تعمل هذه المحالب بنظام دقيق وبدوران 

المحلب   يقف شخصين على ان وممكن أنهت الحلب عند الوصول إلى بوابة الخروج من المحلب

واألخرلرفعها بعد نهاية الحلب أو يكون )األكواب( في الضرع الحلمات أحدهما لوضع كؤوس 

   . (قماع لوضع الكؤوس )األ عامالن في مكان دخول األبقارأحدهما لغسل الضرع وتنشيفه واألخر

راأليدي العاملة يوتوفالعالية  هكفاءاتازهذا المحلب بمتي . بقرة في الساعة 50الواحدة  بالحكفاءة ال

 . بقرة 1600 -800 وخفض الوقت الالزمة للحلب حيث يستطيع حلب ما بين 
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 الى جنب   ا ً ألبقار فيه جنبمحلب دائري تقف ا ( 22 - 9) شكل 

 

 ر فيه بزاوية   محلب دائري تقف األبقا ( 23 - 9) شكل 

 

     Polygons  parlor : المحالب المضلعة  7.

 وهي من المحالب الحديثة والتي تكون فيها العمليات األلية أكبرمن المحالب السابقة ، تصميم          

أبقار، تشمل هذه المحالب على بأربعة جوانب كل جانب يتسع لستة ضلع هذه المحالب على شكل م 

ن  إعند فتح باب الدخول ف ت العلف اآللية لتسهيل دخول وخروج األبقار، بوابات وأغطية حاويا

  لهاحاويات العلف جميعها تكون مغلقة ماعدا األخيرة حيث تذهب إليها البقرة األولى وعند دخو
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تدفع مفتاح يساعد على فتح   ةنيالثاتدفع مفتاح يساعد على فتح حاوية العلف الثانية وعند دخول 

ن إنتهاء الحلب فإدفع مفتاح يغلق باب الدخول ، عند هكذا حتى األخيرة حيث تالحاوية الثالثة و

أغطية الحاويات تنزل وتفتح بوابة الخروج وعند خروج أخر بقرة تغلق بوابة الخروج وتفتح بوابة 

وتنشيف غسل وما على العامل إال التأكد من  الدخول مما يسمح بدخول وجبة جديدة من األبقار.

عامل واحد أويضاف عامل أخرفي بكؤوس الحلب ، يمكن أن يدارالمحلب  الضرع ثم وضع

على آلة لمراقبة الحلب حيث أن اآللة  يحتوي المحلب  . مربطاً  24المحالب التي تشمل 

 . توماتيكياً أوتفصل  الحلب إنهاء  على تدل ثيرةكتصدرأصوات 

 

 

 لب المضلعلمحا ( 24 - 9) شكل 

 

   Robotic  milking  machine:    ماكنة الحلب األلي  8.

تطورت عملية حلب األبقار وعلم صناعة األلبان ليدخل الى مرحلة ماكنغة الحلغب األلغي وهغو       

ذرع ومساند قوية مثبتة قرب رصغيف الحلغب فغي أوتوماتيكية تحتوي على أعبارة عن ماكنة حلب 

            قغغوم بعمليغغة تغغدليك ضغغرع البقغغرةي تريغغق هغغذه األذرع فهغغ نتظغغار قغغدوم البقغغرة وعغغن طإالمحلغغب ب

متحسسغات تعمغل قوم بعدها عغن طريغق تولتغسل الحلمات قبل الحلب   األذرعثم ترتفع  (التحنين )

 وفي  ذي ا اظاميتك ن يلع اظة   ي   الحلغبلبغدء عمليغة كغؤوس الوتركيغب  الليزر بالبحث عن الحلماتب

المشغرفين فغي   ي تغدخلأعمغال وكغل ذلغك بغدون أوتحتغاج لحغالب وال تسغرع سهلة وهادئة وبدون

بفحص وتدقيق نوعية الحليب عن طريغق   بمتحسسات ليزرية  إذ يقوم. يعمل الجهاز عملية الحلب 

 كومبيوتر. يغغغرتبط المحلغغغب اآللغغغي بجهغغغاز Spectrophotometer)جهغغغاز تحليغغغل األطيغغغاف )

مراقبة دخول من خاللها ة والمراقبة ويمكن موجودة في غرفة السيطرو( Monitorوجهازمراقبة )

ببطاقة ألكترونية تعريفيغة مغدون عليهغا كافغة البيانغات  األبقارتزود  . نتهائهإاألبقاروعملية الحلب و

  . التي تخص كمية إنتاج الحليب والتغذية وما الى ذلك
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                                         دخولها المحلبقبل  بالكومبيوتريتم تغذية األبقار         اآلليغرفة مراقبة المحلب  ( 25 - 9) شكل 

                                                                                            

     

-  26  ( اظتركيب اظ  كتن ك  ووحدة األشة  اظ يزري  حيث نقلك بتثبيت كؤوس اظح  تت 9 ) شكل     

 ع ى ح  تت األربتع األمتم   ثم اظخ ف  
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 وبدأ عملية الحلب  تثبيت كؤوس الحلمات (27 - 9) شكل                           

 نتاجه والمحافظة عليه :إ -الحليب الصحي 

لذلك مالئم لنمو األحياء المجهرية ،  ايربسرعة كونه وسطيالحليب من المواد القابلة للتغد يع      

والعمليات الممكنة ائق عتباركل الطرإلباتأخذ  نتاج الحليب الصحي عالي النوعية يجب أنإن إف

اً بكل العمليات التي يمربها مرورمن صحة البقرة ولحين تسويقه للمستهلك  اً بتداءإسالمة اللضمان 

 . الجيد المنتج ألن الوعي الصحي والثقافي زاد من الطلب على الحليب

 

 ب الصحي ما يلي : يالحلمن ميزات 

 . يجب أن يكون محتواه من البكتريا منخفضاً وخال من األوساخ نظيف        1.

 . خاًل من مسببات األمراض     2.

 . طعمه جيد ومقبول     3.

 مما يلي :ستهالك يجب التأكد إللعلى حليب صحي صالح وللحصول 

 

في دم الحيوان فإذا كان الحيوان مصاباً المعروف أن الحليب هو مصفاة لما   : صحة األبقار  1.

األمراض السيما ستكون مسببات المرض في حليب ذلك الحيوان  نه وبكل تأكيدإبالمرض ف

من األمراض  د لتهاب الضرع يعإو ،  شتركة بين األنسان والحيوان كالسل واألجهاض الساريمال

 . ستهالكإلب غير صالح ليالتي تجعل الحل
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 :  مةعقنظيفة ومستخدام أواني إ 2.

وغير قابلة للصدأ ويجب أن   ةومعقمنظيفة يجب أن تكون أواني الحلب وأدوات المحلب كلها    

 . كل وجبة حالبةعمليه الغسل والتعقيم عقب  يتجر

لذلك يجب قص الشعرالزائد وتنظيف الجلد  ، الضرع ومن ثم الحيوان السيما  : نظافة األبقار 3.

 .  ستوجب ذلكإبالفرشاة كلما 

رتدائهم المالبس النظيفة البيضاء إمع ضمان سالمتهم من األمراض و : ينبنظافة العمال والحال 4.

 .  ستمرارومتابعة ذلكإمع توفيرالماء الدافي ومساحيق الغسل ب

كما  نظيف ب ين نظافة أدوات الحلب وخاصة الكؤوس يمكن أن يؤدي إلى حلإ :  عملية الحلب 5.

وتعقيم الحلمات من األمورالضرورية ، كما يجب فحص الحليب  ءين غسل الضرع بالماء الدافإ

 .  أو وجود الدم وما إلى ذلككالتجبن ب للتأكد من خلوه من أي عارض قبل الحل

 : ب إلى الخزان وتبريدهينقل الحل 6.

الحقول الصغيرة  ة األبقار ففيييعتمد تبريد الحليب وخزنه على الكميات المنتجة من حقول ترب      

أو الجهة التي تستلمه ، أما في   نه يمكن نقل الحليب مباشرة إلى المصانعإنتاج الواطة فإلات اذ

نه يجب أن يحفظ الحليب في خزان قريبا من المحلب ويخلط إنتاج العالي فإلزارع الكبيرة ذات الما

 اءه سليماً التتجاوزساعتين كي نضمن بقبفترة  م  5ْعلى أن يبرد إلى حوالي  لصباحاواء سحليب الم

 تذا كانامرغوبة الللتخلص من الروائح غيرستمرارإب ليب لتجانسهالحيجب مالحظة تقليب و

 . موجودة

الوصول إليه كما يجب أن تكون  يسهل لن المحلب م ب في مكان قريبلييجب أن يقع خزان الح    

صنوع من الحديد  أن يكون ماألنابيب الناقلة للحليب قصيرة ومستقيمة ، أما خزان الحليب فيجب 

  مدة ألطول  اً تكون من جدارين بينهما فراغ لضمان المحافظة على الحليب بارديالذي اليصدأ و

  ستمرار.إممكنة ، يجب أن يثبت على الخزان محراركي تقرأ الحرارة ب

 :   صنيعح للتلالذي اليص  الحليب

 . )الحليب القديم(الحليب الذي يبقى فترة طويلة في الحظائر     1.

 . قصيرةمدة الحليب المأخوذ قبل والدة البقرة ل    2.

 . أيام )اللبأ( 8ولغاية الوالدة مباشرة الحليب المأخوذ بعد     3.

 . بالمضادات الحيوية األبقارالمعالجةحليب     4.

 الحليب المتخثر.    5.

 .   الحليب المجمد    6.

 .  الحليب الحامض الطعم   7.
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 . ذاقالمالحليب المر   8.

 . الحليب المخلوط بالماء   9.

 .  الحليب غير النظيف   10.

بمعالجة  يمكن أن يعالج  اإلدارةوسوء ما العيوب التي تظهر في الحليب نتيجة لبعض اإلهمال أ    

 :أتي أسباب تلك العيوب وهي كما ي

 :   ةهالحليب ذو الرائحة الكري 1.

لمدة طويلة مما يترك المجال للبكتريا للتكاثر  أو ترك الحليبسببها الحظائرغيرالصحية توالتي    

مكان رطب دون حفظه  في الحظائروعدم ترك الحلب مدة طويلة  نظيفتيجب  وقاية من الحالة ولل

 . بارداً 

 : الحليب سريع التخمر 2.

بيوض ويرقات تسبب األمراض ، الوقاية من بملوث  المكان ، والذي سببه الحظائرغيرالصحية     

 .ستمرارإلحظائر وتهويتها وتعقيمها بذلك تنظيف ا

 :بالبكتريا ب الملوث يالحل 3.

  .  بقرة أومرض الحالبالوالذي سببه مرض وطعمه نفسه الحليب الطبيعي لون والذي له      

 . ومعالجة الحالبستمرارإبالوقاية تتم بفحص ومعالجة األبقار 

 الحليب الذي يحمل رائحة الحظائر : 4.

وقاية من ذلك ينقل الحليب من الحظائر بعد الحلب وللطويلة في الحظائرمدة ب سببه بقاء الحل   

 . مباشرة مع تحريك الحليب وتهويته

 : ب يحمل طعم بعض أنواع العلفيحل 5.

تقديم ذلك العلف   عدم  . الوقاية من ذلك )مثل الملفوف( أوالعلف العفن العلفيةالمواد سببه زيادة      

 . أو التقليل منه

 :   حليب مر المذاق  6.

لتهاب الضرع ، معالجة ذلك بتجفيف األبقار إالوالدة أو المصابة ببل قسببه عدم تجفيف األبقار      

 .  الوالدة وعدم خلط اللبأ مع الحليبقبل 

يعالج بمرض إلتهاب الضرع وسببه الحلمات المصابة أو الضرع المصاب  : الحليب لونه أحمر 7.

ن معامل البان تقوم بفحص نماذج الحليب قبل إجدير بالذكر  . بيطرياً  لكبعالج األبقارومتابعة ذ

 . التصنيع

 

 



 253 

      :    الفحوص التي تجري للحليب

يعتبرالحليب من أكثراألغذية عرضة للتلف ألنه وسط غذائي مالئم لنشغاط الكثيغرمن األحيغاء        

مدة حفظ الحليغب تكغون قصغيرة اذا لغم المجهرية والتي تنشط فيه بالتالي تؤدي الى تلفه ، لذلك فأن 

، وعليغه فغأن هغذه المشغكلة دفعغت البغاحثين  توفرالظروف الخزنية المالئمة لمنع نشاط تلك األحياء

يجغاد الطرائغق المالئمغة والكفيلغة بحفظغه ولحغين إوالمختصين المهتمين بإنتاج وتصنيع اآللبان الى 

الى إجراء الفحوص المختبرية للحليب هي كما . إن األسباب التي تدعو  وصوله الى أماكن تصنيعه

 : تي أي

 . . قبول الحليب أو رفضه1

 . ستهالك المباشروالتصنيعإلتحديد مدى صالحية الحليب ل .2

 . . تحديد سعر الحليب3

أوغيرهغذا مغن ضغافة مغواد حافظغة اليغه إ. معرفة جودة الحليب والتاكد من عدم خلطه بالمغاء أو 4

 . ش الحليبالطرائق المتبعة في غ

 ومن الفحوص التي تجري على الحليب قبل إستهالكه مباشرة أو إدخاله للتصنيع هي :      

  . . الفحوص الحسية1

  . . الفحوص الفيزياوية والفيزيوكيميائية2

 . . الفحوص الكيمياوية3

 . . الفحوص البكتريولوجية4

 وفيما يلي شرح مبسط لكل طريقة ...

 :  . الفحوص الحسية 1

نتغاج والغغرض إلهي أول الفحوص التي تجري على الحليب الخام بمجرد وصوله الى مراكزا      

تمام والعنايغة بإنتاجغه ونقلغه وتشغمل هغذه إلمنها الكشف عن الصفات العامة للحليب ومعرفة مدى ال

 .  الفحوص إختبارالطعم والرائحة واللون واللزوجة

 :  . الفحوص الفيزياوية2

 نجغد أن هغذهلغذا وظغائف مكوناتغه وهغي محصغلة والفيزيوكيميائيغة  ص الفيزياويغةوهي الخوا      

 التركيب الكيمياوي للحليب وترجع أهمية هذه الخواص الى :لى تتوقف ع الخواص

وقدرتغه علغى  أ. إعطاء فكرة عما يحتويه الحليب من مواد صلبة وكذلك مدى مالئمته للتصنيع      

 . حتفاظ بخواصهإلا

طاء فكرة عن غش الحليب وتقديرنسبة الغش فيغه بصغورة تقريبيغة ، وتجغري الفحغوص ب. إع     

ختبغغارات إالحليغب ولغذا تسغمى هغذه المجموعغة بالم ختبارمجموعغة مغن هغذه الخغواص عنغد إسغتإل
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.  الحليغب pHومنها إختبار الوزن النوعي والحموضة والتجبن بالغليان وبغالكحول وتقغديراألستالم 

 . ى من الفحوص فيتم إجراؤها للكشف عن غش الحليبأما المجموعة األخر

 :  . الفحوص الكيمياوية3

ختبغارات الكيمياويغة إلكيمياويغا وأكثرا اً إن تقدير أي مركب كيمياوي في الحليب يعتبر إختبغار      

 .  ، إختبارنسبة الدهن والمادة الصلبة األدهنية والحموضةلتقدير سعر الحليب 

 : ية. الفحوص البكتريولوج4

ختبغغارات البكتيولوجيغغة ، إختبغغارالمثلين األزرق والرايغغزوزازين والعغغدد الكلغغي إلومغغن أهغغم ا      

 ختبارات البكتريولوجية األخرى.إلللبكتريا في الحليب وغيرها من ا

   Milking  machine cleaning    :  تنظيف أواني ومعدات الحلب

حتماالً لتلوث الحليب بعد خروجه من ضرع البقرة إتعتبرأواني ومعدات الحلب المكان األكثر      

الحلب واألنابيب وخزانات الحليب من وسائل الحصول الى اآلالت نظيف والتعقيم الصحيح فالت

فضل يف Bucket machineناء )سطل( إل ستخدام اآلالت ذات اإجيد النوعية ، عند العلى الحليب 

مكانها دون فتح إال عند الحاجة  يب فأنها تنظف في ألنابوات اأما في المحالب ذ ، التنظيف اليدوي 

ستخدام إبنظيف والت Circulation cleaningللتنظيف هما التنظيف الدوراني ان وهناك طريقت

 boiling - water -  . Acidified الماء المغلي الذي يحتوي على حامض 

  Circulation  cleaning    : التنظيف الدوراني  

 باإلضافة للماء :نظيف مواد الكيمياوية في هذا التتستخدم ال      

 ثم يمررخليطلمنع تكتل حبيبات الحليب بالحرارة على جدران األنابيب يستخدم الماء البارد  : الً أو

لتراً من محلول التنظيف    14-10 حوالي  يستخدم ، غسل بالماء البارد تبعدها  ، ومطهرحارتنظيف 

ل النهائي بالماء البارد مع هايبوكلورات الصوديوم غسْم ، وال 85درجة حرارة الماء  ، لكل وحدة 

 . لزيادة الوقاية

 ستخدام الماء المغلي مع الحامض :إ:  اً ثاني

حوالي  تستمرالعملية إخراجها.لترمن الماء المغلي مباشرة إلى األنابيب ثم  16تستخدم حوالي        

حامض   المخفف أو تريكنلحامض ا واحد من لتردقائق يخلط  3دقائق ، خالل أول  5

كلتا   المخفف بالماء للتأثيرعلى األمالح المتجمعة وليس للتطهير.  Selphonic acidيكنوالسلف

الغرض المطلوب واليوجد تفضيل بين األثنين ومع التنظيف يجب فحص األجزاء  العمليتان تؤديان 

   . للتأكد من سالمتها ستمرارإبالمطاطية 


