
 
 

 اللـــــعــــابـيــــــــــات

 . محضرات مائٌة لزجة القوام الصقة ، تحضر باستخدام الماء البارد أو الساخن : تعريف

مواد معظمها سكرٌات تساعد على نمو الجراثٌم والفطور لذلك + معظم اللعابٌات تتكون من ماء 

  % .1نضٌؾ مواد حافظة كحمض الجاوي ومشتقاته 

 : التعتبر اللعابٌات شكالً صٌدالنٌاً بحد ذاتها وإنما تستعمل : استخدامها

 . رافع لزوجة فً الشرابات والمعلقات – 1

 . مادة معلقة فً المعلقات – 2

 .مادة رابطة فً تحضٌر الحثٌرات والمضؽوطات   - 3

شرح مبسط أو ذكر ان المستحلبات  سائلٌن ؼٌر )عامل استحالبً فً المستحلبات   - 4

 .(ممتزجٌن ٌتوزع واحد ضمن اآلخر و لتسهٌل االستحالب تستعمل اللعابٌات

 :مصادر اللعابيات 

 صمػ عربً ، صمػ كثٌراء ، نشاء:نباتً :         طبٌعً 

 .جٌالتٌن : حٌوانً 

  .(بانتوناٌت)سٌلٌكات األلمنٌوم المائٌة :معدنً 

 مثل: نصؾ صنعً 

MC  _ CMC 

 . والكاربوبول   PVPبولً فٌنٌل بٌرولٌدون : صنعً 

 :لعابية الصمغ العربي 

،  % 10 – 5تحضر بتراكٌز متعددة اعتماداً على هدؾ استخدامها فمثالً كعامل معلق بٌن 

ٌحتوي على خمٌرة البٌروكسٌداز المؤكسدة التً تتخرب  % . 5 -1وكعامل رابط بٌن 

 . بعد عدة دقائق 100بالحرارة 

 بالهاون وبالبرودة : طرٌقة التحضٌر

 . مل من الماء و نسخن المزٌج لتحسٌن االنحاللٌة400 غ حمض الجاوي فً 2نحل  

 غ من الصمػ وننعمه فً هاون ثم نضٌؾ المحلول السابق إلى الصمػ ونمهك جٌداً 350نزن 

 . مل من المنتج 1000ثم نضٌؾ كمٌة من الماء المنقى حتى الحصول على 

ٌستدل عادة على تكون اللعابٌة عن طرٌق تحول القوام من لٌن إلى لزج وعن : مالحظة للذكر 

 .طرٌق سماع صوت ٌشبه طقطقة العلكة 



 
 

 مرة من لزوجة الصمػ 30تملك لعابٌة صمػ الكثٌراء لزوجة أكبر بـ   :لعابية صمغ الكثيراء 

ال تحوي خمٌرة البٌروكسٌداز ، ولكن اللعابٌة المحضرة بالحرارة تكون . العربً عند نفس التركٌز 

 .أقل لزوجة من اللعابٌات المحضرة بالبرودة 

 .حسب الدستور الفرنسً  % 10بتركٌز  :طرٌقة التحضٌر 

 .غ100 غ وٌوضع فً الهاون ثم نضٌؾ كمٌة من الماء حتى الحصول على 10ٌوزن الصمػ 

 .ٌنحل فً الماء الساخن أكثر من البارد .  مسحوق أبٌض  ناعم عدٌم الرائحة والطعم : النشاء

ثم ٌسخن بلطؾ مع التحرٌك  ( و/و) % 15ٌعلق النشاء فً الماء البارد بنسبة : لعابٌة النشاء 

 .وٌراعى تعوٌض الماء المتبخر وإضافة مادة حافظة 

 (نالحظ تؽٌر اللون من األبٌض إلى اللون الزجاجً الشفاؾ : للذكر  )

 ولكنه ٌمتص 25 صلب هش زجاجً لونه أصفر باهت الٌنحل فً الماء عند الدرجة : الجيالتين

 . أضعافه من الماء ٌترسب بالكحول واالٌتر 10

ٌترك الجٌالتٌن بتماس مع الماء المنقى حتى ٌنتبج ثم  % . 10تحضر بنسبة : لعابٌة الجٌالتٌن 

 .حتى تمام االنحالل ( ⁰ 50حوالً )ٌسخن بلطؾ 

 .ٌترك المزٌج لٌبرد وٌكمل الماء المتبخر 

 .النحرك بشدة حتى التتشكل فقاعات كثٌرة 

  % .30 غ لعابٌة صمػ عربً 20:       المطلوب حضر 

  % .10 غ لعابٌة الجٌالتٌن 20

  % .15 غ لعابٌة النشاء 15

 


