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  خانه تصفيه شکر بدون نياز به تصفيه
  فريبرز عظيمی :             مترجم ۱۲۸۹/۲۰۰۶شوگرژورنال : نقل از 

  
   خالصه 
ک چالش بشمار ي، يا ه شده دانهيد شکر تصفي، توليشکري شکر نيدر فراور

 : ينيه دديروش تصف( DDR ينيح روش ددين مقاله به تشريا. رود يم
Dedini Direct Refined( ،ه شده از يم شکر تصفيد مستقيند تولي فرايعني

پردازد،  يون ميزاسيستاليک دستگاه کري در کارخانه، فقط با يشکريشربت ن
 بعمل آمده در يها شيآزما. دينما يسه مي معمول مقايها و آن را با روش

  .باشد يد، ميند جديد فرائفوا  بريدييل مهر تأيکارخانجات شکر برز
  

  مقدمه
) ديسف(ه شده يد شکر خام و شکر تصفي توليها ير، تکنولوژن اواخيتا هم

واقع   دريعني ننموده بود، يشرفت چندان قابل توجهيدر کارخانجات شکر، پ
ند يشرفت در فراي صورت گرفته بود که عبارت بود از پي اندکيها شرفتيپ

 مربوط ,ها خانه هين در تصفي و استفاده از رز۷۰ مربوط به دهه ,يپخت متوال
  .۱۹۸۰ه دهه ب
 در يني نويکيح آنچه که به اعتقاد ما انقالب تکنولوژين مقاله به تشريا

  ـينيم دديه مستقيروش تصف(ا يشکر و يه شده از نيد شکر تصفيتول
DDR (پردازد يباشد، م يم.  
ب است ين ترتيه شده بديد شکر تصفي روش متداول و مرسوم در تولاصوالً

ه فيخانه تص هيد و سپس در تصفي تولکه، شکر خام در کارخانجات قند
  .گردد يم

 يشکر طي از نيم شربت استحصاليان کنيم بطور مختصر بياگر بخواه
 يز طيظ حاصله نيگردد که شربت غل يظ ميش و تغلي پااليسلسله مراحل

ون بصورت يزاسيستاليشود و آنگاه در دستگاه کر يش ميچند مرحله پاال
خانه ارسال  هير سپس به قسمت تصفشکر خام مزبو. ديآ يشکر خام درم

گردد که  يد ميکور توليشود و ل ي در آب حل مجدداًگردد که در آنجا م يم
ت، به ينها گردد و در يظ ميه و تغلي چند مرحله تصفيز طيکور مزبور نيل

  .شود يد ميد توليون شکر سفيزاسيستاليروش کر
جه ين نتيبه ان سلسله مراحل، ما را يق و نقادانه از اي دقيک بررسي
 ياتي عمليها د، روشين سلسله مراحل توليک از ايرساند که در هر  يم

 بکار بسته شوند، ي مختلفيها کي اگر تکنيرند، حتيگ ي صورت ميمشابه
 مکرراً) کوريا ليچه بصورت شربت (کن در اصل، شکر محلول در آب يل

. گردد ي ميبند ون، دانهيزاسيستاليظ و باالخره به روش کريش و تغليپاال
ک يک کارخانه و ي ي برايگذار هيد، مستلزم سرمايند تولين فرايبنابرا
ون يزاسيستاليون گرفته تا کريپراسا از اويخانه و دو بار مصرف انرژ هيتصف
ش و ي ابداع کرد که مراحل پااليدين چرا نتوان روش جديبنابرا. است
ب که شکر ين ترتيبد برخوردار باشد، ي باالتريور  و بهرهييه از کارآيتصف
د و ي توليها نهيب هزين ترتيد و به اي از شربت بدست آماًيه شده مستقيتصف
  .ابدي کاهش ي مصرفيزان انرژي م و طبعاًيگذار هيسرما

  

  
  
د يموجب آن شکر سفه د که بي گرديگذار هيپا  DRD1 ن منظور روشيبد

  .ديآ يمون و در کارخانه قند، بدست يزاسيستاليک مرحله کري يتنها ط
 بطور يم، روش متداول فعليد بپردازيح روش جدينکه به تشريقبل از ا

  .رديگ ي قرار ميمختصر مورد بررس
  

  اي از نيشکر فرايند متداول توليد شکر تصفيه شده دانه
د، ي توليه براي، خوراک اوليا ه شده دانهيد شکر تصفيدر روش متعارف تول

 يا  ا قهوهي  ۲ ، شکر گورVHPد، يستال سفيکر: شکر خام در انواع گوناگون
بخش کارخانه (د را در قسمت نخست يره است که سلسله مراحل توليو غ
گ انحالل حل يشکر خام در د. توان مالحظه نمود ي م۴شکل شماره ) قند
گ انحالل، شکر با آب داغ ممزوج و بهم زده يواقع در د در. شود يم
کور به قسمت يسپس ل.  گردد با غلظت مورد لزوم حاصليکوريشود تا ل يم
 زبر موجود از آن يها يگردد تا ناخالص ي شکر پمپ ميا صافيون يلتراسيف

 ييزدا ن نوع رنگيا. رديگ ي صورت مييزدا جدا شوند و بعد از آن عمل رنگ
ا استفاده از ذغال ي و يونيکور، تبادل يق فسفاته کردن ليتوان از طر يرا م

ت خوراک يفي به کين کار بستگيجام داد که ا از آنها، انيبيا ترکيفعال و 
  . مورد نظر داردييه دستگاه و محصول نهاياول

شود و  يکور افزوده ميک به ليد فسفريکور، اسيدر روش فسفاته کردن ل
عالوه بر آن، مواد جداکننده . گردد ي مي با آب آهک خنثيد اضافيسپس اس

سپس در . شوند يز اضافه ميزدا ن ق انعقاد، جدا و مواد رنگي از طريديکلوئ
ک دستگاه مناسب، يشود و آنگاه در  يداده مدماکور ي، ليک تبادلگر حرارتي

شود که در آنجا مواد  يبعد از آن به واحد غربال فرستاده م. شود ي ميهواده
کور يسپس ل. شوند ياز آن جدا م) باشند يها م ي ناخالصيکه حاو(لخته شده 

 تبادلگر يها نينجا با استفاده از رزيو در اشود  ي رد مي شنيها ياز صاف
گردد و بدنبال آن  يل مي تکمييزدا  ذغال فعال، رنگيلترهايا في و يوني

  .رديگ يون و خشک کردن صورت ميزاسيستاليعمل کر
ا آپارات پخت ي ي طباخيها گيکور زالل در ديون، ليزاسيستاليدر مرحله کر

ده شده نرم يي شکر سايمقدارسپس . گردد يظ ميتا نقطه فوق اشباع تغل
ن يبعد از ا. کند ي شروع پخت عمل مي برايشود که همچون بذر ياضافه م

ستال شکر به اندازه مورد نظر و پر شدن ي کريها دن دانهيمرحله، تا رس
پس از . ابدي ي شکر، عمل پخت ادامه ميها گ پخت بطور کامل از دانهيد

آب احاطه   ساکاروز از پسيها ستاليفوژ کري دستگاه سانتر ازآن با استفاده
 يبند  ساکاروز خشک و بستهيها ستالي  و سپس، کريکننده آنها جداساز

 شود و يت داده مـ برگشاً  مجددي فراوريآب برا که پسيوند، در حالـش يم
  .)۱شکل  (ابدي ي آن تا آنجا که مقدور باشد، ادامه مياستحصال شکر محتوا

                                                 
١- Dedini Refinado Directo 
   نوعی شکر خام-۲
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  DDRتشريح روش 
 انحالل بدون, )ديسف (يا ه شده دانهيد، شکر تصفي جديديدر روش تول
شکر، ي شکر نين فراوريدر ح .ديآ يون مجدد بدست ميزاسيستاليشکر و کر

 ۱۳-۱۷ابد و به حدود ي يش مي افزايگر مواد قنديغلظت ساکاروز و د
شود و  ين شربت گرم ميا. رسد ي ميدرصد کل مواد محلول استحصال

 به آن، گاز گوگرد زده ينيون دديتاسيد سولفيستم جدي سيريسپس با بکارگ
 يساز  زالليني شربت دديساز د زالليشود و با استفاده از دستگاه جد يم
 يور  و بهرهيي از کارآينيد ارائه شده توسط دديزات جديتجه. گردد يم

 در بازار  که فعالًي متعارفيها  برخوردار است و نسبت به دستگاهييباال
  .)۲شکل  ( داردينان و عملکرد بهتريت اطميموجود هستند، قابل

 ير طيرود که عمل تبخ يون ميپراسامت اوس، شربت به قيساز بعد از زالل
، يتبخير ريزشي جديد ددينن مرحله، از جمله با استفاده از دستگاه يچند

ش يکس افزاي بر۶۰-۶۵ون، غلظت آن تا يپراسادر او. رديگ يصورت م
  .ابدي يم
 غربال کردن و ير براين مرحله تبخيکور مزبور، بعد از اتمام آخريل

شود و در  ي فرستاده مينيد دديکور جدي ليها  به قسمت غرباليجداساز
، يونيکات ييزدا ک، مواد رنگيد فسفري با استفاده از اسينجا عمل جداسازيا

بعد از غربال کردن، . رديگ يم و مواد منعقدکننده، انجام ميساکارات کلس
   شود که در آنجا  ي فرستاده مينيد دديکور جدي ليافــکور به قسمت صيل
  سپس. شوند يز از مرکز مواد ناخالص از آن جدا مي گريروياستفاده از ن با
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، که با ينيد ددي جدي مکمل شنيها ي به بخش صافلتر شده مزبوريکور فيل
شود و سپس  يرد، فرستاده ميگ ي انجام مي بخصوصيها استفاده از شن

 ييزدا ، رنگيوني يد تبادلگرهايستم جديکور مزبور با استفاده از سيل
اند که در  ه شدهي تعبيونيادل ـ تبي براييها تونـستم سين سيدر ا. شود يم

. کور وجود داردي از لييزدا  رنگي براي بخصوصيع مصنويها نيآنها رز
صاف کردن ) ۱: (رديپذ ي سه مرحله صورت ميکور طي لييزدا عمل رنگ

  .ييزدا ل رنگيا تکميپرداخت ) ۳( و ييزدا رنگ) ۲(کور، يل
 شده مزبور به قسمت پخت و ييزدا نگکور صاف شده و ريسپس ل

 ينيد دديستم پخت جدي سشود که در آنجا از يون فرستاده ميزاسيستاليکر
 خلوص شکر ين مبناست که درجه بااليستم مزبور بر ايس. شود ياستفاده م

 پخت دارد که از آنجا شکر يها گي به خلوص محلول وارده به ديبستگ
 که ييها ن لحاظ، عالوه بر دستگاهيبد. شود ي فرستاده ميبند  بستهيبرا

، همچون يگري ديفزات اضاي در کارخانه وجود دارند، تجهمعموالً
زور، يستاليا کري يبند  دانهيها دستگاه) نويکونت( مداوم يفوژهايسانتر

ز مورد ي ارسال محلول نيها کننده شکر در آب و پمپ  حليها دستگاه
فوژ، شکر به قسمت ي و سانتريبند بعد از پخت، دانه .رنديگ ياستفاده قرار م

  .گردد يار م و انبيبند شود و سپس بسته يکن فرستاده م خشک
دهد که مشتمل  ي را نشان مDDR يها  از روشي نمودار۱شکل شماره 

 يديا روش توليد و يزات جديبر سه مرحله است که با استفاده از تجه
  توان يز مي موجود را نتأسيساتها و  دستگاه. رديپذ ي صورت ميني دديابداع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کوري از لييزدا  در رنگيور  و بهرهيزان کارآئيم: ۱جدول شماره 
  )ليتر(حجم مصرفي    رنگ در مقياس ايکومسا   زدايي درصد رنگ  تعداد دفعات

  
۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶  
۷  
۸  
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰  

  ميانگين

  اولين مرحله
۲۱  
۱۴  
۲۵  
۲۷  
۲۲  
۲۱  
۲۷  
۲۴  
۳۳  
۳۹  
۲۵  
۲۰  
۳۳  
۲۶  
۳۴  
۲۳  
۳۵  
۲۶  
۲۶  
۲۳  
۲/۲۶  

  دومين مرحله
۳۹  
۳۵  
۳۶  
۳۱  
۳۲  
۱۸  
۳۵  
۳۳  
۳۳  
۴۴  
۲۳  
۴۸  
۲۳  
۳۷  
۲۷  
۲۹  
۳۹  
۴۱  
۳۴  
۲۹  
۳/۳۳  

  مجموع
۵۵  
۴۴  
۴۵  
۵۱  
۵۶  
۳۰  
۵۶  
۵۵  
۵۶  
۷۰  
۴۲  
۶۴  
۵۵  
۵۴  
۵۳  
۵۱  
۶۲  
۶۲  
۵۶  
۵۲  
۵/۵۳  

  ورودي
۳۱۵/۸  
۸۵۲/۶  
۷۷۶/۸  
۰۴۲/۸  
۳۸۷/۸  
۷۵۳/۹  
۷۸۰/۹  
۵۲۷/۷  
۷۸۴/۷  
۸۰۰/۶  
۴۲۰/۷  
۶۰۰/۷  
۹۵۸/۷  
۷۲۰/۷  
۵۱۵/۷  
۴۲۰/۸  
۶۶۷/۹  
۸۲۰/۹  
۱۸۰/۸  
۳۶۰/۸  
۲۳۴/۸  

  خروجي
۸۰۰/۳  
۶۹۳/۳  
۰۲۴/۴  
۷۲۹/۳  
۵۹۶/۳  
۰۹۶/۶  
۰۴۰/۴  
۶۰۰/۳  
۲۹۶/۳  
۱۰۰/۲  
۱۶۰/۴  
۷۴۰/۲  
۴۷۶/۳  
۵۹۳/۳  
۵۵۵/۳  
۲۲۰/۴  
۷۴۴/۳  
۶۳۳/۵  
۶۲۲/۳  
۲۳۱/۴  
۸۴۷/۳  

  
۶۵۴/۳  
۴۶۰/۵  
۴۷۲/۵  
۴۸۰/۵  
۴۷۰/۵  
۰۳۲/۱۰  
۰۱۶/۵  
۵۶۰/۴  
۱۰۴/۴  
۱۹۲/۳  
۲۹۶/۷  
۰۱۶/۵  
۴۸۱/۵  
۴۷۴/۵  
۹۲۸/۵  
۹۱۸/۵  
۰۱۶/۵  
۸۴۲/۶  
۱۹۲/۳  
۶۵۰/۳  
۲۵۳/۱۰۶  
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ن موضوع، در يند، به اي عمل نماDDR اصالح نمود تا به روش  ويبازساز
  .ده استي اشاره گرد۱شکل شماره 
گر مراحل يتوان، ضمن حفظ د ي را ميا گاز گوگردزنيون يتاسيمرحله سولف

 ر دادييون تغيرات مورد لزوم، به روش کربناسيي، با انجام تغDDRند يفرا
  ).۳شکل (

. ح شده استي تشرDDRد يول، سه مرحله روش ت۲در شکل شماره 
 روش يري بکارگين راستا برايسازد که چگونه در ا ين، روشن ميهمچن
ها و  ه دستگاهي در تهيگذار هي سرماي، مورد به مورد، براDDRد يتول

 قرار داد و يتوان مورد بررس ي موجود را ميها د، دستگاهيزات جديتجه
  .ل نموديه و تحليله را تجزمسأ

  
  DDRي روش هاي تجرب آزمون

ن دستگاه در يشد چند ي مي طراحيني توسط ددDDR که روش يزمان
ها تبادلگر  ن دستگاهين ايتر عمده.  ابداع و ساخته شدنديا اس کارخانهيمق
 مکرر و يها توسط دستگاه مزبور، آزمون. کور بودي لييزدا  رنگي برايوني

 ليئوپائولو برزالت ساي در کارخانجات قند مستقر در اييزدا  از رنگيمتعدد
ن اهداف يتر مهم.  متعارف بودند، انجام گرفتيديزات تولي تجهيکه دارا

  :شات مزبور عبارت بودند ازيآزما
 ي که داراييها  از محلولييزدا ها در رنگ ني رزييزان کارآين ميي تع-

  ).کوريل( هستند ي از مواد رنگييغلظت باال
  .ن عملي اي برا مورد استفادهيها نيد رزي عمر مفيابي ارز-
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 يري بکارگيسنج  و امکاني و مشخص کردن صرفه اقتصادي بررس-

  . مزبوريتکنولوژ
ن در جهان، يدکنندگان رزين تولي از بزرگتريکيطرح مذکور با مشارکت 

 آغاز ۲۰۰۳، از اواخر سال  ينيو دد,  (Rohm & Haas) روم و هاس يعني
اس ي در مقيل ساخت و نصب دستگاه رنگبرمرحله اول شام. ديگرد

 و ۲۰۰۴ يبردار ک کارخانه قند بود که در فصول بهرهي در يا کارخانه
.  قرار گرفتيبردار  مورد بهرهيديط متنوع و مختلف تولي تحت شرا۲۰۰۵
 ۳۰ تقريباًک بمدت ي که هر ي دستگاه در مراحليانداز ها با راه شيآزما

 ۱جدول شماره . افت، انجام گرفتي يه من اداميک رزي با يساعت متوال
  .دهد ي را نشان ميش انتخابي آزما۲۰ در ييزدا ند رنگيج حاصله از فراينتا
  

 بعد از ICUMSAاس ي رنگ در مقيج حاصله براينتا: ۲جدول شماره 
  يليک کارخانه قند برزي در يتري ل۲۰۰گ پخت يون در ديزاسيستاليکر

  ونيزاسيستاليکر
   کوريمتوسط رنگ ل

  ايکومسااس يدر مق
  متوسط رنگ شکر 

   ايکومسااس يدر مق
۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶  

  نيانگيم

۳۶۴۳  
۴۲۹۱  
۴۵۵۷  
۵۷۱۰  
۵۲۳۷  
۵۳۸۹  
۴۸۰۴  

۳۷  
۵۲)∗(  
۶۲)∗(  

۳۲  
۴۴  
۴۲  
۴۴  

  عملياتی   تجاوز از پارامترهاي استاندارد*
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  .دهد ي را نشان ميونيکور توسط تبادلگر ي لييزدا ج رنگي نتا۳شکل شماره 
  

کور را ي از لييزدا  شکر بعد از رنگيها ستاليت کريفي ک۲ه جدول شمار
ن مورد ي رزيها ، نمونهييزدا  رنگيها پس از انجام آزمون. دهد ينشان م

االت متحده، از ي در اRohm & Haas شرکت يها شگاهياستفاده، در آزما
ه و يد آنها، مورد تجزيد و عمر مفيند تولي در فرايريلحاظ امکان بکارگ

ها  شين بود که جواب آزماي از ايج بدست آمده حاکينتا. قرار گرفتندل يتحل
  .اند کننده  دلگرم

   
روش متداول در مقايسه با روش :  مقايسه نتايج و امتيازات

DDR  
ه شده با روش يد شکر تصفيسه روش متداول در تولي به مقا۴شکل شماره 

  .پردازد ي مDDRد يجد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   در مقايسه با روش متداولDDRهاي روش  يتمز
 يديسه با روش توليت در مقاين مزي چندي داراDDR يديروش تول
  :باشد يمتداول م

 ياز به مصرف انرژين مرحله که نيکاهش مصرف بخار با حذف چند •
 . آب کردن و انحالل شکر و پختيعنيدارد، 

 در ييلوي ک۵۰سه شکر ي هر کيلووات براي ک۵/۷:  يکاهش برق مصرف •
 .DDRلووات در روش ي ک۰/۵اس با مصرف ي در قيروش متعارف

در روش :  ديند تولي خنک کردن و مصرف در فراياز کمتر به آب براين •
مت پخت استفاده گردد و آب مورد س انژکتور آب در قازمتداول چنانچه 

 آب مورد تقريباً انحالل شکر و شستشو درنظر گرفته شود، ياز براين
 مترمکعب در ۲/۷ معادل ييلوي ک۵۰سه شکر يد هر کي تولياز براين

 مترمکعب در ساعت ۷/۳ فقط DDRکه در روش يساعت است، در حال
 .آب الزم است
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 ي درصد بدون درنظر گرفتن کارگر برا۴۰کاهش :  از به کارگر کمترين •
ها  سهي کردن کيو خال) ديند تولي فراييدر مرحله نها( شکر يبند بسته

 ).ش از مرحله آب کردن و انحالل شکريپ(
ک سالن کارگاه، يآالت جمع و جورتر و متمرکزتر فقط در  نيماش •

 .هي تصفيها  دستگاهيگر براي دتأسيساتجاد بنا و ين حذف ايبنابرا
ا به يد و کامل و يک کارخانه جديتوان بصورت  يها را م ن دستگاهيا •

از ي به نيه و احداث نمود که بستگيم، ته از هيشکل مراحل جدا
  موردزات موجود مجدداًيها و تجه دهد دستگاه يکارخانه دارد و امکان م

 ي برايگذار هي به سرمايازيب، نين ترتيرند که به اياستفاده قرار گ
 .ستيه نياقدامات اول

  که قبالVHPًا ي و يا ونقل شکر بصورت دانه ن امر لزوم حمليا •
ن يبنابرا. کند ي را حذف ميا ا بصورت فلهيده و ي انبار گرد ويبند بسته
 يد متعارفيند توليه که در فراي مواد اولييعات به هنگام جابجاياز ضا

 يدين روش تولي که بر اييها نهيشود، هز يدهد، اجتناب م ي ميرو
 .مترتب است

 يحل زات، بلکه راهيآالت و تجه نين نه فقط ماشيمامکان ارائه و تأ •
 .ي خاص مشتريازهاين نيمأ تيع و کامل براجام

 يلي در کارخانجات برزيت فعليسه با وضعيد در مقاي توليها نهيهز •
 که در ي٪ کمتر خواهد بود، بدون درنظر گرفتن کاهش۲۵ تقريباً
 .گردد يد حاصل ميعات توليضا

توان با استفاده از  ير که ميپذ ک کارخانه انعطافي يريامکان بکارگ •
ه شده يا تصفيستال و ي، کرVHPها شکر را بصورت  ههمان دستگا

   موجود،يها نهي به لحاظ گزيشتريب انعطاف بين ترتيد نمود و به ايتول
ن يبد. گردد ي و فروش، فراهم ميابي و بازاريگذار هي و سرماياز مالين

 واقع يابي و ارزيزات موجود مورد بررسيها و تجه لحاظ، دستگاه
مانند  ي مي باشند حفظ و باقي عملکرد مناسبيرا که داييشوند، آنها يم

ه شده يد شکر تصفي تولياز برايزات مکمل مورد نيها و تجه و دستگاه
 . شوند ي ميانداز نصب و راه

د ينان نسبت به توليجاد اطميها دارند، ا ن دستگاهي که ايگريت ديمز •
 است که يبردار  طول فصل بهرهيت مناسب در تماميفي با کيمحصول

 يها تيفي، کي طوالني بارندگيها ات دورهتأثيرن امر با حذف يا
 ينيواقع، تضم رد و دريپذ يره، صورت مي و غيه مصرفيمتفاوت مواد اول

د با ي توليزير  و برنامهي تجاري داشتن انعطاف در عقد قراردادهايبرا
 .د استي توليي و کارايور نان به بهرهيحصول اطم

  
  گذاري سرمايه 

ک کارخانه ي احداث ياز براي مورد نيگذار هيسه سرماي به مقامياگر بخواه
از يه مورد نيم، سرمايپرداز د، بيد نمايسه شکر تولي ک۱۰۰۰۰قند که روزانه 

د در آنجا ي خواهد داشت که کارخانه جديط و مختصاتي به شرايبستگ
  .گردد ياحداث م

 در مورد ۳از، جدول شماره ي مورد نيگذار هيزان سرمايسه ميبمنظور مقا
  . پرداخته استين بررسيل به ايبرز

  ها گذاري مقايسه سرمايه: ۳جدول شماره 

  نوع کارخانه
گذاري  سرمايه
)٪(  

  )اي  و شکر دانهVHPروش (کارخانه با روش مرسوم و متداول 
  )تخصيصي(تصفيه خانه 

  )روش سنتي، مجتمع(کارخانه بصورت مرسوم با تصفيه خانه 
  ) شکر خام وتصفيه شده (DRDکارخانه با روش 

۱۰۰  
۱۴۰  
۱۸۰  
۱۳۰  

  
آالت و تجهيزات براي يک کارخانه کامـل شـامل             ماشين:  اقالم به حساب گرفته شده    

زدايـي،    هـاي پخـت، رنـگ       پراسيون، ديـگ  اهاي فراوري شربت، او     ديفوزيون و دستگاه  
هـا و اتـصاالت،       کـن شـکر و غيـره، لولـه          کريستاليزاسيون، سانتريفوژ کـردن، خـشک     

  .آالت اندازي و به زير بار بردن ماشين وماسيون اصلي، مونتاژ، راهات
آالت، خدمات    ن کامل ماشين  وامور تاسيساتي و ابنيه، اتوماسي    :  اقالم به حساب نياورده   

  .و انبار شکر) سازي، دفاتر اداري آزمايشگاه، کارگاه ماشين(پشتيباني 
  .گردد به مورد تعيين ميگذاري مورد  هاي موجود، ميزان سرمايه براي دستگاه

  
  گيري  نتيجهـ DDRآثار روش توليد 

 بر صنعت قند و الکل يدالوصفي زاتأثير DDRد يرسد که روش تول يبنظر م
 با ارزش افزوده باالتر را به يد محصوالتين روش، امکان توليا. داشته باشد
 کارخانه ي براي فراواني و تجاريدهد و بوضوح منافع مال يکارخانه م

ه شده را ي قادر خواهند بود که شکر تصفيها براحت درواقع کارخانه. ربرداردد
ن يند و در عيد نمايسه با روش متداول، توليار ارزانتر، در مقاي بسيمتيبا ق

ز خواهند ي را نVHPا يستال و يد شکر خام بصورت کريحال، امکان تول
دهد و  يانه م را به کارخي مغتنميها ر بودن فرصتيپذ ن انعطافيا. داشت

 يعني ,رساند ي را به حداقل زمان ممکنه مييانبار کردن محصول نها
 بازار در ي کوتاه و مطابق تقاضايط فروش در زمانين شرايقت بهتريدرحق

آثار :  عبارتند ازDDR يديات روش تولتأثيرن يدرواقع مهمتر. آن زمان
  .ي و اقتصادي، تجاريکيتکنولوژ

  
  آثار تکنولوژيکي

ند ي در رشد و تکامل فراياديشرفت زين پي مبDDRد يروش تولشک،  يب
 محسوب ين و شاخصي نويه شده است و درواقع، تکنولوژيد شکر تصفيتول
د که يآ ي حاصل ميدي جديها شرفتين روش، امکان پيبا ا. گردد يم
آالت   ني و ماشيديروش تول. باشد يز مي نيشتري بيها شرفتيددهنده پينو

DDRدر سراسر جهان موفق به ثبت اختراع و يمتعدد ي در کشورها 
  .اند نامه شدهيکسب گواه

  
  آثار تجاري

د شکر با ينه تولي کمتر از هزDDRه شده با روش يد شکر تصفينه توليهز
 آن ي تجارتأثيرن ين منظور ما به چنديبد. باشد ي و مرسوم ميروش سنت
  :ميينما ياشاره م
 ي جاري از تقاضايتواند بخش ي مDDR با روش يديد توليشکر سفالف ـ 

 . در بازار را بدست آورديه شده سنتي شکر تصفيبرا
 قادر يثررند، بنحو مؤي را بکار گDDR يدي که روش توليکارخانجاتب ـ 

  د خواهند بود، ي شکر در بازار شکر سفيها خانه هيبه رقابت با تصف
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 به فروش يمت کمتريتوانند محصول را به ق ينکه ميالخصوص بعلت ا يعل
 .رسانند
 يدکنندگان فعلي تولي را برايار مغتنمي فرصت بسDDRد يروش تولج ـ 

سازد تا ارزش محصولشان را باالتر  يشکر خام در سراسر جهان فراهم م
 .شود يشتر ميقابتشان هم بب، قدرت رين ترتيببرند و به ا

  
  آثار اقتصادي

 ي از دو اصل مختلف ناشDDRد ي روش توليري بکارگيآثار اقتصاد
  :شوند يم

 کمتر از روش متداول و DDRه شده با روش يد شکر تصفينه توليهزــ 
 .مرسوم است

 باالتر از فروش شکر DDRه شده با روش ي فروش شکر تصفيدرآمدهاــ 
 .بصورت خام است

  
  :گردد ير حاصل ميج زي، نتاDDR روش يرين با بکارگيابرابن

 هستند، يخانه متداول سنت هي تصفي که داراي کارخانجات قنديبرا الف ـ
ن يبد. شود يد مينه تولير هزي موجب کاهش چشمگDDR روش يريبکارگ

اده ي شامل پDDR روش يري بکارگياز براي مورد نيگذار هيلحاظ سرما
د، از رده خارج يآالت  خط تول ني از ماشيساختن بخشکردن و از رده خارج 

 ي که برايزاتيها و تجه ر دستگاهييخانه موجود و اصالح و تغ هيکردن تصف
د ينه تولي که در هزيبا درنظر گرفتن کاهش. باشند ي مناسب مDDR روش

 ي انجام شده برايگذار هيگردد، کل سرما يه شده حاصل ميشکر تصف
 قابل برگشت است که براساس حجم يبردار ره سه فصل بهيل، طيبرز
 يه شده در روز و براي شکر تصفييلوي ک۵۰سه ي ک۱۰۰۰۰ معادل يديتول

 . روز کار محاسبه شده است۱۸۰
 را بکار DDRد يد شکر خام، روش توليک کارخانه تولي که يزمان ب ـ
ت  بابي اضافيگر مبلغيرا بدست خواهد آورد، بعبارت د» يسود مازاد«بندد، 
ا يستال يه شده نسبت به شکر خام، اعم از کريمت شکر تصفيالتفاوت ق مابه

VHP .است که در يدهنده سود مازاد  نشان۶ و ۵ شماره يها شکل 
 ۶شکل شماره . ل بوده استي مورد نظر در بازار شکر قابل تحصيها دوره

ستال چقدر يه شده نسبت به کريدهد که سود مازاد شکر تصف ينشان م
 تا چه اندازه است و سود مازاد VHPستال نسبت به يسود مازاد کراست و 
 .ن استيشي مجموع دو سود مازاد پVHPه شده نسبت به يشکر تصف

 طرح روش ي اجراياز براي مورد نيگذار هيزان سرمايدر مثال مذکور، م
DDRد شکر خام، ي توليرات الزم در روش فعلييجاد تغي ايها نهي، هز
باشند، با  ي پروژه الزم مي اجراي که برايديآالت جد نيمت ماشيبعالوه ق

 نشان داده شده، در ۶ که در شکل شماره ين سود مازاديانگيتوجه به م
 دو فصل ين، در طيشيط مشابه مندرج در جدول پيل و در شرايبرز
  .، قابل برگشت خواهد بوديبردار بهره
 با حفظ رد،ي را بکار گDDRد ي که روش تولين کارخانه، هنگاميهم
د که بدون ينه را انتخاب نماين گزيتواند ا يگر شکر، ميد انواع ديت توليظرف

ز يه شده ني از بابت شکر تصفي اضافيکاهش حجم فروش شکر خام، فروش
  .ز بهتر خواهد شديه نيزان برگشت سرمايب، مين ترتيداشته باشد و به ا

  گيري نتيجه
زان ي، مينيب شيده قابل پني از آن است که در آيانداز موجود حاک چشم

روش . ت جهان خواهد بوديشتر از نرخ رشد جمعي ب شکر احتماالًيتقاضا برا
سه ي کمتر، در مقايگذار هيد و سرماي توليها نهي با توجه به هزDDRد يتول

 را يار مغتنمي مرسوم و متداول، فرصت بسيها خانه هيبا کارخانجات و تصف
راهم ساخته است تا بتوانند ارزش  فيشکريدکنندگان شکر ني توليبرا

    .ش دهندي خود را افزايدي توليافزوده کاال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  توسعه چغندرقند با تراکم مختلف

  دکتر رضا شيخ االسالمی: مترجم 
  ۵۴۲ ص ۷/۲۰۰۶سوکرايندوستری : نقل از 

  
 بوته در ۱۱۱۰۰۰ و ۸۳۰۰۰ , ۶۷۰۰۰در پاکستان تراکم بوته در تعداد 

 نتايج موفقيت اخيربرای دو تراکم . هکتار مورد آزمايش قرار گرفتند 
در رابطه با عملکرد چغندر و همچنين عيار نسبت به آميز معنی داری 

 و ۸۳۰۰۰ بوته در هکتار بدست آمد تفاوت بين ۶۷۰۰۰تراکم 
 در Tandojamبرای منطقه .  بوته در هکتار معنی دار نبود۱۱۱۰۰۰

 بوته در هکتار دارای ۸۳۰۰۰ با تراکم Kawetermaپاکستان بذر نوع 
   . برای کشت توصيه می شودکيفيت و عملکرد مطلوبی بود و بنابراين

  
  

  پيشرفت کشت چغندرقند در هلند
   بوسيله تحقيق و توسعه

  دکتر رضا شيخ االسالمی: مترجم 
  ۵۴۲ ص ۷/۲۰۰۶سوکرايندوستری : نقل از 

   
و صنايع قند هلند در مقاله ای در رابطه با موفقيت کشت چغندرقند 

ا دو سوکريونی ببرای دو شرکت قندی . مطالبی ارائه شده است
با ظرفيت  CSM و کارخانه ۱۵,۰۰۰ و ۱۸,۵۰۰کارخانه قند با ظرفيت 

 ۱۴۰۰۰ هکتار ۹۷,۱۰۰در مساحتی برابر  تن در شبانه روز ۱۷,۰۰۰
ميانگين عملکرد چغندر . کشاورز اقدام به کشت چغندرقند نموده اند

 تن در هکتار و سهميه شکر ۸/۱۰و عملکرد شکر  تن در هکتار ۷/۶۶
عملکرد شکر توانست از زمان تأسيس صنعت . ي باشد  تن م۸۶۵,۰۰۰

انواع بذور توليدی در مقابله با .  درصد افزايش يابد۵۰قند در هلند 
 درصد کاهش يافته و خاک و ۳۰مصرف کود ازته , آفات مقاوم شده

  درصد کاهش ۵۰گل همراه چغندرهای تحويلی به کارخانه حدود 
  .يافته است
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  سازي کيفيت شکر سفيد مورد نياز در صنعت نوشابه
  مهندس محمدباقر پورسيد          :            مترجم ٧/٢٠٠٦سوکرايندوستری : نقل از 

  
  

  لهچکيده مقا
 قرار تأثيرد را تحت يت شکر سفيفيه شربت، کي تصفي برايمواد مصرف

 بر ي مواقع اثر منفيبرند و  در برخ يت را باال ميفي اوقات کيدهند، بعض يم
مواد . ا به نحو نادرست مصرف شوندياد يآن دارند، بخصوص اگر به مقدار ز

 جدا يدرستد به ي توليا چغندر که در طيشکر يدهنده موجود در ن ليتشک
صنعت . گذارند ي م تأثيريديد توليت شکر سفيفيز، بر کينشده باشند، ن

 يها ستي تکنولوژيالملل نيت شرکت بي، تحت حمايساز نوشابه
ت هماهنگ شده يفي کي از رهنمودهايا ، مجموعه(ISBT) يساز نوشابه

ند ير فرايها را ارائه کرده و اکنون درگ  در نوشابهي ساکاروز مصرفيبرا
 ييها تيآنال. ع استي ساکاروز ماي از رهنمودها برايل مجموعه مشابهيکمت

ت يقابل: اند ر، انتخاب شدهيل زيا چند دليک يشان، به به خاطر تأثير
  .يحستأثيرم و ي قابل تنظيازهايفراورش، ن

ن مقاله يدر ا. شود ي استفاده مايکومسا يها ر از روشيپذ در موارد امکان
ه شده، يتوص) يا هيتجز (يکيتي آناليها کيها و تکندرباره ارائه رهنمود

 تأثير ييد در مواد غذايت که بر مصرف شکر سفيفير مسائل کين سايهمچن
  .شود يگذارند بحث م يم
   
   مقدمهـ۱

ه يد اغذي توليها تک شرکت دکنندگان شکر با تکي، تولي متماديها سال
ب که هر شرکت يترتن ي داشته و دارند بدي تجارتيها يزن مذاکرات و چانه

دکنندگان ي مورد نظر خود را به توليتيفي کيها ازها و مشخصهيدار نيا خري
د يشود به تول يت اغلب منجر مين وضعيا. کنند يکته کرده و ميشکر د
  دار،ي هر خري براتقريباً متفاوت، يارهايد با معي سفي از شکرهايا مجموعه
  شده که بعضاًيري بکارگيها ش از رويا ه گستردهينکه درباره آرايبدون ا

ا يداران ي خري اوقات، تقاضاهايگاه.  هستند، بحث شوديميار قديبس
 ين تقاضاها به علت عدم آگاهي ايباشند ول ير نميپذ ا امکاني و يرمنطقيغ

، ين دستييع پايجاد مشکالت در صنايل به اجتناب از ايدرباره ساکاروز و تما
ط قرارداد ي شرادار معموالًيچون خر. وندش يهمچنان وجود دارند و مطرح م

ح دهد که يدار توضيشود به خر يدکننده شکر ناچار ميرا در مد نظر دارد، تول
  .ستندي ني خوبيها ها درباره شکر، آزمون  از آزمونيچرا بعض

را ي دارند زينيداند که چرا آنها استاندارد مع يدار نمي اوقات خريگاه
ن ي در طول زمان، از بيته شدن کارکنان اصلاطالعات الزم به علت بازنشس

  .رنديگ يداران قرار ميار خريا به صورت محدود دراختياند  رفته
 ييک شرکت بزرگ مواد غذايت يفير کنترل کيکبار مدين مقاله يسنده اينو

 يرا فراخواند تا از او بپرسد که چرا شرکت او به دنبال مشخصه کدر
 نکهين آزمون بودند بدون اي به دنبال اآنها. استاندارد در ساکاروز است

 ي به مواردن مقاله ضمناًينده اــسينو. ن آزمون الزم استيبفهمند که چرا ا
    AOAC  روش، معموالًيميار قدـــيک روش بسيبرخورد کرد که در آنها 

  
  
 تقريباً ي بوده است و حتيضرور) ي رسميها دان هي تجزيميه شياتحاد(
ده يفا ي آن روش را بAOACرا ين شده است زرممکين روش غيافتن اي

دار يز خود حذف کرده است، اما نه خري آناليها  کرده و از کتاب روشيتلق
کا، ياالت متحده امريدر ا. ن باره ندارندي در ايو نه فروشنده اطالع

ده که حجم ي کشور رسيروب اداره غذا و داي به تصوAOAC يها روش
ب، ين ترتيبد. ود اختصاص داده است از مدارک را به خيار بزرگيبس

ها را انتخاب  ن روشي، ايخي از جنبه تارييدکننده مواد غذاي توليها شرکت
  .برند ياند و بکار م کرده

ن يتر و بهتر ب يجاد ارتباط قويت دشوار، اين وضعي ايپاسخ روشن برا
 درباره شکر ياديدکننده شکر مطالب زي تولمطمئناً. دار و فروشنده استيخر
 در مواد ي شکر مصرفي براياتيط و مقتضي دارد که چه شرايداند و آگاه يم

ه ي از مواد در تهياري که با بسييدکننده مواد غذاي است و تولي ضرورييغذا
ن موضوع که يا.  ندارديا غذا سروکار دارد، درباره شکر اطالعات گسترده

 و يري بکارگ داشته و از نحوهيهر دو طرف از اطالعات مورد انتظار آگاه
  . استيار خوبيده بسير بااطالع باشند، ايتحقق آنها ن

  
  سازي و رهنمودها هاي نوشابه  تکنولوژيستـ۲
، تحت يساز ، صنعت نوشابه۲۰۰۲آمدها، در حدود سال   ين نوع پيخاطر ا به

 يها ستي تکنولوژيالملل ني ساکاروز شرکت بيته فرعيت کميحما
 و يتيفي کي رهنمودهايساز هنگ، پروژه هما(ISBT) يساز نوشابه

. ها را آغاز کرد  در نوشابهيد مصرفي شکر سفي براي آزمونيها دستورالعمل
 يکايسازان عمده در امر  از همه نوشابهيندگانيکار گروه مربوطه شامل نما

شکر، ي نيها خانه هي از تصفيندگانين نماي و اروپا و همچنيشمال
) هي تجزيميش (يکيتيمشاوره آنال و سازمان يدکنندگان شکر چغندريتول

ن يا.  منتشر شد۲۰۰۴در سال ) گرانوالر (يا  درباره شکر دانهيسند. بودند
 سوم آن يدنظر قرار گرفت و بازنگري مورد تجد۲۰۰۵سند سپس در سال 

ف يار اندک و ظريها بس يرات در بازنگرييتغ.  صورت گرفت۲۰۰۶در سال 
  .بود
جه ينت. افتيع ادامه ي شکر مايمشابه براک سند يه يقات به منظور تهيتحق

 مضاعف، همراه با توافق يها ات، حذف آزمونين عمليو حاصل عمده ا
 جه، ضمناًين نتيا. ت ساکاروز بوديفيدهنده ک لي تشکيروشن درباره اجزا

داران ساکاروز يدکنندگان و خرين تولي بيدهد که ارتباط بهتر ياجازه م
 يها رو، کنفرانس در  جلسات رويک سريت رهنمودها به صور. برقرار شود

ن همه ي بيکيله پست الکترونيره به وسيها و غ ر روشيي و تغيتلفن
کننده  کنندگان در پروژه ارائه شرکت. ر ارائه شدندي درگيها طرف

  : ساکاروز عبارت بودند ازيرهنمودها
-Amalgamated Sugar Company, 
- Archer Daniels Midland, 
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- Beverage Research Center, 
- Cadbury Schweppes, 
- Cargill Sweeteners, 
- The Coca Cola Company, 
- Danisco Sugar, 
- Imperial Sugar, 
- NutraSweet, 
- Pepsi-Cola Company, 
- Silliker Labs, 
- Sugar Processing Research Institute, 
- Tate & Lyle Europe, 
- Tate & Lyle North American. 

  

 استفاده ايکومسا يها ر، از روشيپذ م گرفته شد که در مواقع امکانيتصم
ق يها از طر د روشيي ساکاروز و تأي بر رومنحصراًايکومسا را يشود ز

 در ايکومساک روش ي که يدر صورت. کند يد ميک تأيمطالعات گروه
ن آزمون ممکن که مورد استفاده همگان است، انتخاب يدسترس نباشد بهتر

  .دشو يم
  
   منطق آزمونـ۳

شود تا  ير اختصاص داده ميه زي از سه توجيکيکم  به هر آزمون دست
  :ها عبارتند از هين توجيا. بتوان آن را در رهنمودها گنجاند

، بو و )ييچشا( طعم و مزه ي بر روي منفتأثير که يژگيک وي : يـحس
  .  نوشابه دارديصورت ظاهر

ند کنترل ي را در فرايديارامتر کلک پي که يژگي وي نوع: قابليت فراورش
ک ي. کند يف مي تعريساز ک نقطه نظر مهم را در صنعت نوشابهيشده و 

  .ون استيزاسيگذارد، پالر ي متأثيرت فراورش ي که بر قابليمثال از آزمون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م کردن مشخص ي که حد آن را عمل تنظي مشخصيژگي و: تنظيم کردن
  .دينما يم

 يکه در بازنگر) يا دانه (ي شکر معمولي فهرست رهنمودها برا۱ در جدول
 ICUMSA يها اگر چه روش. شود ي گنجانده شده، مالحظه م۲۰۰۵سال 

 در دسترس ICUMSA روش ي اگر در موارديانتخاب ارجح هستند، ول
شود تا  ي ميها بازنگر ر روشي و ساي خوديها نبوده باشد، آنگاه در روش

 در موارد نبود ISBT يها ل روشين دليبه ا. ب گرددن روش انتخايبهتر
در کتابچه رهنمودها و . ن شدنديي انتخاب و تعICUMSA يها روش
اند، به   نشده درجICUMSA يها  روشي درج شده ولIBST يها روش

 را از ICUMSA يها توانند روش ي شده است که چگونه ميادآوريکاربرها 
 يها ادداشتينمودها شامل ره. ندي نمايداري خرICUMSAموسسه 

 در خشک کردن، قند يعات وزني، لخته، ضاي در مورد رنگ، کدريآموزش
، موضوعات و )ها کش ها و آفت کش کروبيم (يندي فرايها ماندهيانورت، باق

 انبار کردن و ضبط و ربط ي و رهنمودهايکروب شناختيموارد مربوط به م
ک و يوالرزوي ايدهاي اس دربارهي کوچکيها ادداشتي ضمناً. باشند يم
جاد بو و ينها به تناوب در ايها گنجانده شده است که ا نيرازيک و پيريبوت

، مختصر ي آموزشيها ادداشتي. کنند يفا مي نقش ايطعم در شکر چغندر
ز ين اطالعات خالصه شده نين حال شامل بهتري در عيباشند ول يموجز م

 يداران ساکاروز طير کمک به آموزش خي را برايهستند و راه دراز
  .کنند يم

 يله مهمي آماده، وسيک منبع اطالعاتين اطالعات در يدر دست داشتن ا
د و مصرف ساکاروز يد، خرير تولي که درگيي استفاده همه آنهاياست برا

  .باشند يم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٥, ه ای برای ساکاروز دانه ای رهنمودهای تجزي : ١جدول 
  منطق  روش  رهنمود  استاندارد

        
  حســی IU ۳۵  ICUMSA  GS2/3-10چغندر  / IU ۴۵نيشکر   رنگ

 حســی  ICUMSA  GS2/3-12   %٠١٥/٠ماکزيمم   )رسانايی ويژه(خاکســـتر 
 حســی  ISBT  ۱روش کار   ٢٠ماکزيمم   کدری

 حســی  ISBT  ۲روش کار   نوعی/ غيرقابل اعتراض   بو/ طعم و مزه 
  تنظيم کننده ICUMSA GS2/3-23  ماکزيمم يک ميلي گرم بر کيلو گرم  آرســنيک

  قابليت فراورش ICUMSA GS2/3-1  ٨/٩٩مينيمم   )آزمايش(پالريزاســـيون 
 حســی ICUMSA GS2/3-29 ماکزيمم يک ميلي گرم بر کيلو گرم  مس
 حســی  ICUMSA GS2/3/7/8-31 مماکزيمم يک ميلي گرم بر کيلو گر  آهن

 حســی  ISBT  ۳روش کار  تعداد آزمون  لخته زايی بالقوه
   ICUMSA GS2/3-40 (A)يا       

  حســی ICUMSA GS2/3-19  ميلي گرم بر کيلو گرم١٠ماکزيمم   رســـوب
  تنظيم کننده ICUMSA GS2/3-24  ميلي گرم بر کيلو گرم١/٠ماکزيمم   ســــرب

  قابليت فراورش ICUMSA GS2/1/3-15   درصد٠٤/٠کمتر از   آب موجود/ ـک کردن افت وزن در خش
 قابليت فراورش ISBT  ۴روش کار    گرم۱۰ بر CFU ٢٠٠نا بيشتر از   باکتری مزوفيليک کل ميکروب شناختی

 قابليت فراورش ISBT  ۵روش کار    گرم۱۰ بر CFU ١٠نا بيشتر از   )مخمــر(خميرمايه 
 قابليت فراورش ISBT  ۶روش کار    گرم۱۰ بر CFU ١٠ از نا بيشتر  قارچ 

  تنظيم کننده/ قابليت فراورش  ICUMSA GS2/3-5   درصد٠٤/٠ماکزيمم   قند انورت
  حســی ICUMSA GS2/3   ميلی گرم بر کيلوگرم٦ماکزيمم   گوگرد دی اکســيد

 CFUواحد تشکيل کلونی  ۱
 CRAتصفيه خانه های ذرت ) شرکت(اتحاديه  ٢
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 گنجانده ۱ که در جدول شماره يلي پنج روش تکم: هاي تکميلي روش
ک ي به انتشار يلين پنج روش تکميرا ايباشند ز يز در دسترس مياند، ن نشده
  :آنها عبارتند از. کنند ي مياديژه کمک زي ويتيفيه کينشر

  کومساي ا۱GS-۱۵روش :   دکستران-
 ISBT مربوط به SM-۱روش :  ونيلتراسي سرعت ف-
:  ي شکر چغندريژه برايو زان لخته بهين ميي تعي ساعته برا۲۴ آزمون -

  کومساي ا۴۰-۳/۲GS(B)روش 
  کومساي ا۲GS-۳۷روش :   اندازه ذره-
 مربوط به SM-۲روش   : )يچهار استخالف(وم نوع چهارم يبات آموني ترک-

ISBT  
  

بات به عنوان ين ترکي ا: )چهار استخالفي(ترکيبات آمونيوم نوع چهارم 
ندرت  روند و ممکن است به ي از جهان بکار مييها کش در بخش کروبيم

کا مجاز به ياالت متحده امريبات در اين ترکيا. د شونديشکر سفوارد 
 ي کارامليها  ممکن است با رنگيونيبات کاتين ترکيا. ستنديمصرف ن

) واکنش متقابل( کوال بر هم کنش يها  موجود در نوشابهي بار منفيدارا
  .وجود آورند  بهيند و مشکالت حسيها را راسب نما انجام دهند و رنگ

  
باشند  ي ميا ه شکر دانهيع شبي مربوط به شکر ماي رهنمودها: يعکر ماــش

ا مشخصه آب موجود در آنها وجود يون يزاسيرچ مشخصه پالينکه هيبجز ا
 درصد و ۶۸ تا ۶۶ن ي آنها بيندارد و محدوده ماده خشک رفراکتومر

ع مقدار قند انورت يدر شکر ما.  است۶/۸ تا ۹/۶ن ي آنها بpHمشخصه 
 مقدار ي معموليا  که در شکر دانهي درصد است در حال۵/۰مجاز حداکثر 

 است که يع محلوليشکر ما.  درصد است۰۴/۰مم، يز ماک قند انورت مجاز،
ه ي توصاًيقو. ديآ يدست م  ساکاروز با آب بهينياز اختالط و انحالل مقدار مع

 يع با رهنمودهاي ساکاروز ماي مورد استفاده برايا شود که شکر دانه يم
ع به شکر يرهنمود ساکاروز ما.  مطابقت داشته باشدISBT يا کاروز دانهسا
 ندارد، مثل يد شده است ارتباطي توليون قبليزاسيستالي که بدون کريعيما
ن نوع ي ايبرا. ديآ  يدست م ون بهي به روش تبادل يي که از رنگزدايورليک

  . وجود ندارديچ رهنموديشکر در حال حاضر ه
  
  ها خانه ر سفيد تصفيههاي شک  مشخصهـ۴
 يي بروشورهايشکري و شکر نيدکنندگان شکر چغندرين روزها، همه توليا

 محصوالت، چاپ و يها  محصوالت خود مشخصهيات برايبا ذکر جزئ
ز ي مربوطه نيها ت شرکتيسا  وبين اطالعات بر رويا. اند منتشر کرده
ساکاروز ن مشخصات، شامل اطالعات درباره مقدار يا. شود يمشاهده م

زان يها، م ع اندازه دانهي، آب موجود، اندازه و توز)ونيزاسيرپال(موجود 
کا و يد در امريسف) يا دانه(شکر گرانول . باشد يخاکستر و مقدار قند انورت م

  .کنند ي با مشخصات مندرج در رهنمودها مطابقت مدر اروپا معموالً
  
  د اقالمي که در رهنمودهاي منتشر شده وجود ندارنـ۵
 در رهنمودها  مربوطند که مشخصاًييها تمي موضوعات و مطالب به آيبرخ

ا يست ي آنها در دست ني برايا  هماهنگ شدهيها را روشيوجود ندارند ز

ها  ا آزموني، يشود به حوزه مشخص ي، نادر است و محدود م موضوع
 ن نوع موضوعات عبارتندي از اييها مثال. ده هستنديچيت پرخرج و پينها يب
ت يد حاصل از ارتقا دادن و تقوي در شکر سفAن يتامي ويها ماند پس: از

ها و  ي کمک صافي کشورها، همراه روي در بعضيدي شکر توليفيکردن ک
ثر در  مؤpHزان ي که ممکن است مييها شرکت آنها در رسوبات، کربنات

ها و  کش کروبي ميماندها ن، پسير دهند، فلزات سنگييجاد لخته را تغيا
  .ها کش تآف
 ي در گردن بطريندي ناخوشايشود که حلقه روغن يموجب م Aن يتاميو

 که يت، همانند لخته، به کسانين وضعيا. جاد گرددي ايرالکلي غيها نوشابه
 که يداراني است به خري اخطاريزند ول يخورند صدمه نم ينوشابه م
ها ممکن است  کش آفت. خرند ين مشخصه نامطلوب مي با ايمحصول
ه ي تجزيها روش.  کشورها باشندي بعضي برايه خاصيوع و قضموض
ه به ي شامل استخراج و تجزيا دهيچيکند که نمونه پ يها اقتضا م کش آفت

 يها نها، آزمونيا. ه گرددي، تهي جرميينما فيط/ي گازيروش کروماتوگراف
ها الزم شود،  کش ز آفتيب، هرگاه آنالين ترتيبد.  هستنديار تخصصيبس

ها تخصص دارند،  کش ه آفتي که در تجزييها شگاهيا را به آزماه نمونه
 ي برايمشابه) نامه تفاهم(کا، پروتکل ياالت متحده امريدر ا. فرستند يم

خانه شکر نمونه شکر  هيب که تصفين ترتيشود بد يه مين تهيفلزات سنگ
ن ي آزمون فلزات سنگي برايشگاه معتبريکبار در سال به آزمايخود را 

. ستيکا نيالت متحده امري در ايها مسئله مهم کش ز آفتيآنال. تدفرس يم
جاد طعم و مزه و بو در شکر يبات فرار خاص که موجب ايز ترکيآنال

ده يچي پيزهاي از آناليگريشوند، محدوده د ي ميشکري و شکر نيچغندر
شود، مانند  ي استفاده ميده تخصصيچيزات پياست که در آن از تجه

SPME/GC/MSوجود نداردي استاندارديها  آنها روشي برا، که .  
  
  (TAB) آليسيکلوباسيل - ۶
 يز به عنوان باکتريها، که ن ر گونهيس و سايدوترستريلوس اسيکلوباسيسيآل

اند   شناخته شدهAliceن به عنوان ي و همچنTABددوست يگرمادوست اس
اگر .  هستنديرکربناتي غيها  نوشابهيدر حال رشد برا) موضوع(تم يک آي

ن حال در ساکاروز يباشند، در ع يوه و آب مي همراه خاک، مچه آنها عمدتاً
ه ي از اغذي ناشيماري موجب بspلوس يدوباسياس. اند افت شدهيز يع نيما
 متشکله ي از اجزاي که بعضي هنگاميي در مسائل فسادزايشوند، ول ينم

وکول يزا را گا ممواد بوزا و طع. کنند، نقش دارند يجاد طعم و بو مينوشابه ا
 يا فنولي يآورد که بو و طعم دود يوجود م به) فنول ي متوکس-۲ يعني(
 برومو  ي د-۶،۲کلروفنول و  ي د-۶،۲ها مانند  ا هالوفنوليکنند  يجاد ميا

ن يا. ندينما ي مواد گندزدا متصاعد مي دارو و بوي از نوع بوييفنول که بوها
در حدود چند قسمت در ( دارند يندکار اي بستأثيرجاد احساس يبات در ايترک
ثر ؤون ميليک قسمت در بيشتر آنها به اندازه کمتر از يو ب) ونيليتر
 به TAB. سازند ي نامطبوع مها را کالً ها نوشابه ن بوها و طعميا. باشند يم
 يعني (ي و فشار اُسمزييزدا د، آبيش در مقابل گرما، اسيل اسپورهايدل

توان اسپور  يون ميزاسيدر عمل، پاستور. اوم است مق )اديساکاروز با غلظت ز
، pHر ييل تغيجاد فساد، از قبي اي برايبه عالوه عالئم آشکار. جاد کنديا
ا طعم، مهم و يتنها بو . شود يا رسوب مشاهده نميجاد گاز ير رنگ، اييتغ
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 مصرف، يشه نوشابه برايش از باز شدن درپوش شيدار است که تا پ يمعن
  .شود يم آشکار نعمالً
 محصول ينه کردن امکانات رشد آلودگي کنترل، بر کميها ن برنامهيبهتر

 يزات مبتنيت بهداشت تجهيز کردن و رعايق تميند از طريدر سرتاسر فرا
ق و ي تحقي برايا رفته شدهيدر حال حاضر، روش استاندارد پذ. باشند يم
 مورد ها عمالً  از روشياريها وجود ندارد، اگر چه بس سميد حضور ارگانييأت

  .رنديگ ياستفاده قرار م
  
   ساير عوامل کيفي براي شکر سفيدـ۷

دگاه ي از ديگري ديسازها، عوامل اضاف گذشته از نقطه نظرات نوشابه
 از آنها در يسازان وجود دارند که بعض)افزا  طعم (يسازان و چاشن ينيريش
عنوان  د بهيا را بISBT يا  ساکاروز دانهيشوند، رهنمودها ينجا ذکر ميا

  .ه بکار برديکنندگان اغذ هي از تهياريت ساکاروز در مورد بسيفي کيالگو برا
ر يدها و ساييمر آلفاگلوکوز است که لوکونوستوک مزانترويک پلي :دکستران
 در خاک وجود دارد و يعيطور طب به. کنند يد ميها آن را تول ليالکتوباس

ن شکر ي و همچنين شکر چغندردکنندگاي تولي برايا تواند مشکل عمده يم
 يط بهداشتيا کارخانه در شرايست ي که هوا خوب ني، در مواقعيشکرين
 ساکاروز يست وليبخش ن انيدکستران، ز. جاد کنديره، اينه قرار ندارد وغيبه

د يتواند همراه محصول شکر تا آخر خط تول يو م) عاتيضا(دهد  يرا هدر م
ون يزاسيستاليته، کريسکوزيش ويافزا(د وجود آور  بهيديبرود و مشکالت تول

ا شکالت سخت و سفت ينبات   که آبيي قنادهايدکستران برا). کُند
ستال اغتشاش ي کريريگ را در شکليکند ز يجاد ميسازند مشکل ا يم
شود  يل مي طوcستال در طول محور يب که کرين ترتيآورد، بد يوجود م به

ک ين يا. دهد ير شکل مييغنبات را ت ت به نوبه خود آبين وضعيکه ا
د يله باين وسيرا ايق است زيوب نجات غري سازندگان تيمشکل خاص برا

 وجود داشته ي اگر دکستران با غلظت بحرانيکامال مدور ساخته شود، ول
ده و درازنا يچيق در هم پيوب نجات غريشتر، تيا بي ppm۱۲۵باشد، 

ن دکستران در يي تعي برا )پادتن (يباد ي در روش آنتراًي اخSPRI. شود يم
ع يک روش سري انجام داده است تا بتواند به يه شده مطالعاتيشکر تصف
  .ابديه شده دست ين دکستران در شکر تصفيي تعيمعتبر برا
 کاربرد دارد تا غلظت نشاسته يشکريالز در صنعت شکر نيم آمي آنز: آميالز

شکر و ياه ني در گيعيطور طب نشاسته به. اوردين بيي پايشکريرا در شربت ن
 به راًي سبز که اخيشکرهاي نارس و نيشکرهاياد در ني زيها با غلظت

طور معمول در  نشاسته به. شوند، وجود دارد يصورت گسترده برداشت م
افته است، در انواع يش ي افزاي جنوبيقايدا و آفريانا، فلوريزيي لويشکرهاين

. ادتر استي، نشاسته زيميسه با ارقام قديشکر، در مقايد و پرمحصول نيجد
برند تا  يشکر بکار مي صنعت ني براراًي مقاوم در مقابل گرما را اخيها ميآنز

قدر  ها آن مين آنزيسفانه،  امتأ.  نشاسته موجود را کنترل کنديبتواند بخوب
 يها و حت آب  ظ و پسي غليها مقاوم هستند که همراه شربت تا داخل شربت

جه در يشوند و درنت يز مي وارد شکر خام ني حتروند و يش ميداخل شکر، پ
  .کنند يت خود را حفظ ميز وارد شده فعاليه شده نيشکر تصف
د شکر يند توليان فرايالز مقاوم در مقابل گرما در جري آميهمراه رو

دار مانند   نشاستهيها هي تا درون محصول شکر، موجب فساد اغذيشکرين

شود مقدار  يو ميند سس باربکظ ماني غليها  و سسي فوريها نگيپود
ع يکند و نشاسته را ما ي متأثير يم موجود در طول زمان به آرامياندک آنز

 يبرخ. شود ين نوع غذاها ميه اي بافت اوليجه موجب فروپاشيسازد و در نت
 قند فروشنده شکر يها کنند که کارخانه يها اکنون تقاضا م خانه هياز تصف

 يالزهايانواع آم. م در مقابل گرما استفاده نکنندالز مقاويخام به آنها از آم
 ا در حال انجام است تيکنند و اکنون مطالعات ينگونه عمل نميگر بديد

  .الزها فراهم کردي استفاده از آمي برايا نهيط بهيبتوان شرا
  
   خالصه مقالهـ۸
 دفترچه يساز  نوشابهيها ستي تکنولوژيالملل نيه بيطور خالصه، اتحاد به

  عي ساکاروز مايه کرده و آن را براي تهيا  ساکاروز دانهي برايدرهنمو
   ک الگو ين رهنمودها به عنوان يا. اند م دادهيسازان تعم مورد مصرف نوشابه

گر بکار يع دير انواع رهنمودها در مورد مصرف ساکاروز در صناي سايبرا
گان، دکنندين تولين توافق در بين رهنمودها بهتريرا در ايند زيآ يم

گران ارائه شده و کوشش شده است به  ليکنندگان و تحل مصرف
 هر رهنمود يريل بکارگيدکنندگان، دالين تولي همچن کنندگان و مصرف

   .نش شده را آموزش دهنديگز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يعات قندی در چغندرهای سيلو شده در مزرعهضا

   با روپوش پالستيکی و بدون روپوش
  ۶۳۰  شماره ۳/۲۲۰۶شوگرآبستراکت : نقل از 

  
در ع پوشش ها انواشش آزمايش سيلو کردن چغندر در مزارع با 

بين اواخر چغندرها در فاصله زمانی .  انجام گرفت۲۰۰۵/۱۹۹۹سالهای 
.  نيمه اول فوريه سال بعد سيلو شده بودند و تااکتبر تا اواسط نوامبر 

.  روز طول کشيد۱۱۴ الی ۸۹دوره سيلو کردن در مزارع مختلف بمدت 
 تا قبل از ماه مارس ۰۳/۲۰۰۲آزمايش های سال بعلت شرايط جوی 

  .انجام نگرفت
چغندرهای سيلو شده در بين مواد ميانگين اختالف ضايعات قندی 

 ناچيز بود و در سالهای گوناگون کوچک و, مختلف مصرفی در روپوش
 fleeceيلوهای پوشيده شده با صفحات  سافت قند در. يکسان نبود

بدون روپوش دو در حاليکه در سيلوهای  گرم ۱۶۰حدوداً پايين تر از 
فليس محافظ استفاده شده در .  گرم بود۴۰۰برابر و نيم يعنی حدود 

اين ماده افت . ی رودآزمايش ها اکنون در اکثر مناطق سودزوکر بکار م
قند را در طول دوره سيلو کردن محدود کرد و با حفاظت موثر تحت 

چغندرها  را در وضعيت مطلوب برای توليد تا حداکثر , شرايط متداول
  . روز بعد از سيلو کردن نگهداری می کند۱۰۰
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        کارخانجات قند آلمان   چغندرقندبرداري ه گزارش بهرهــــــخالص
  ۲۰۰۵سال  در

  مهندس اکبر سجادی:         مترجم ۵/۲۰۰۶سوکرايندوستری : نقل از 
  
  
   مقدمه- ۱
      ،  Jülich AG کارخانجات ۲۰۰۵ يبردار ان بهرهين گزارش شامل جريا

Pfeifer & Langen Werke Appeldorn  ،Elsdorf  ، Euskirchen ،  
Lage  ،Könner و Diamant  دباش يدر جنوب آلمان م.  

  
  برداري  بهره- ۲
و  )تن در هکتار( چغندرقند عملکرد , شرايط جوي، سطح کشت-۲-۱

.  نداشتي گذشته تفاوت چندانيها  با سال۲۰۰۵ در سال کيفيت چغندر
ک تابستان ي گذشته تا اواخر تابستان يها  با درجات متوسط سالروند دما

در ماه . )۱شکل  ( تا آخر نوامبر را نشان داديجي تدريمتوسط خنک با گرما
در دما . د گذشته بويها تر از سال خنکسانتيگراد  درجه ۳/۱-۲ه دما يفور

درجه حرارت تر از  نيي درجه پا۴/۲گراد، ي درجه سانت۲/۱۶ماه اوت با 
سه با اوقات مشابه يدر ماه اوت در مقا. ه استر بوديست ساله اخيمتوسط ب
 دما در ماههای .سردتر بودگراد ي درجه سانت۱/۱۶ با ۱۹۹۳ سال يبه استثنا

 درجه ۶/۱-۳۰/۳ يعني درجه ۲/۱۴ ي درجه و حت۴/۱۶سپتامبر و اکتبر 
  . ساله گذشته بود۲۰گرمتر از متوسط 

 ۸/۷۳ه يه و فوري ژانوي نشان داد که در ماهها۲۰۰۵ در سال يع بارندگيتوز
 يها ش از ساليمتر بيلي م۲۰-۲۸ن يده که بيمتر باران باريلي م۹/۷۷تا 
 يمتر باران با هوايلي م۱/۳۹ ماه مارس  متقابالً.)۲شکل  (ته بوده استگذش
شتر و ي بي اندکي بارندگيل و مي آوري در ماههاي خشک داشت ولنسبتاً
 با متوسط يزان بارندگيدر کل، م.  کمتر بودي اکتبر و دسامبر بارندگيماهها
  .دهد ي نشان نميه تفاوت چندانت ساله گذش۲۰
 با ساعات مشابه در يزي تفاوت ناچ۲۰۰۵ در سال يبع ساعات آفتايتوز

د ي شروع کشت در ماه مارس، خورشيبرا. )۳شکل  (سنوات گذشته داشت
ش از ي بمسلماًد که ي ساعت تاب۹/۲۴۲ ساعت و در ژوئن ۳/۹۷فقط 
 با )سپتامبر و اکتبر(چغندر  برداشت يدر ماهها. ه و اوت بودي ژوئيماهها
ش از متوسط ساعات تابش مشابه يتابش ب ساعت، ساعات ۴/۱۸۸ و ۲۰۵
  . قبل بوده استيها سال

 از مرحله کشت تا برداشت در مناطق طبقجدول يک روند رشد چغندرها 
 درصد باال ۱۵ به عللی Diamant و Westfalen, چغندرکاری روزانه راين

  . درصد زياد شد۳  سطح کشت چغندر Westfalenرفت و در منطقه 
نکه با بروز ي شد و تداوم داشت تا اشروعا، رشد با شروع گرم شدن هو

ل، در شمال ي درجه در ماه آور-۱۰ نابهنگام شبانه کوتاه مدت تا يسرما
، Könnern ۶۸۰کارخانه ( هکتار ۱۴۰۰ يکار ر به دوبارهيآلمان ناگز

Thöringswerder ۶۶۰ و Nauen ۳۰ل يآخر ماه آوردر . دنديگرد)  هکتار
   باال آمدنيجو  بودند سپس با نوساناتي دو برگ چغندرها عموماًيو ماه م

  
  
  
   
  

  
  
  

  
  
  
  

در .  بروز کردDitylenchus خسارت آفت يل ماه ميبرگها و رشد آن در اوا
 ادامه يده شد و تا آخر ماه مي برگها دي روي قارچيها ه لکهيل ژانوياوا

   ال تن در هکتار با استحص۷/۶۲زان برداشت يط باال، ميرغم شرا يعل.داشت
 ۶۷ن رقم ي اLageدر کارخانه . دي تن قند در ماه سپتامبر برآورد گرد۵/۱۰

 تن ۴/۹ تن در هکتار و ۵۲ن رقم ي اDiamantتن در هکتار و در کارخانه 
تر از سال  نيي تن در هکتار پا۷۵/۶۱ن رقم يدر منطقه را .ديقند برآورد گرد

 هکتار در زمان  تن در۹/۵۱ و ۵/۶۷ ارقام Diamant و Lageگذشته و در 
   درصد و Lage ۳۴/۱۷ن و يار چغندر در منطقه رايع. کسان نشان داده شدي
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  ۲۰۰۵روند رشد چغندرقند در سال  : ۱جدول 

  Rheinland Westfalen  Diamant  
   آپريل۷ مارس تا ۲۹کشت بذر از   کشت بذر 

  - ۱/۱۵%    +۸/۲%   - ۴/۶%   سطح زير کشت

  آب و هوای گرم  کشت مجدد
   آپريل ۲۲ تا ۲۰از 

  يخبندان

  عملکرد
مورد انتظار 

  )اواسط سپتامبر(

 تن چغندر  ۷/۶۲
  در هکتار

 تن شکر     ۵/۱۰
  در هکتار

   تن چغندر  ۶۷
  در هکتار

  شکر تن ۴/۱۱
  در هکتار

   تن چغندر۵۲
  در هکتار

   تن شکر۴/۹
  در هکتار

  برداشت 
   سپتامبر۲۲تا 

  %۹۲    %۹۸    %۹۸  

  
  

   و سطح زير کشتعملکرد : ۲جدول 

    Rheinland  Lage Diamant  
۲۰۰۳  ۲۰/۵۷  ۰۰/۶۷  ۳۰/۴۱  
۲۰۰۴  ۲۰/۶۶  ۵۰/۶۵  ۵۰/۵۰  

  لکرد ـــــــعم
  تن در هکتار

۲۰۰۵  ۷۵/۶۱  ۵۰/۶۷  ۹۰/۵۱  
          

۲۰۰۳  ۱۳/۱۷  ۲۳/۱۷  ۰۸/۱۸  
۲۰۰۴  ۸۲/۱۶  ۳۹/۱۷  ۴۱/۱۹  

  عيـــــــــار
  درصد

۲۰۰۵  ۳۴/۱۷  ۶۰/۱۷  ۳۰/۱۸  
          

۲۰۰۳  ۸۰/۹  ۵۰/۱۱  ۶۰/۷  
۲۰۰۴  ۱۰/۱۱  ۴۰/۱۱  ۸۰/۹  

  يولوژيکی قندعملکرد ب
  تن در هکتار

۲۰۰۵  ۶۷/۱۰  ۹۰/۱۱  ۵۰/۹  
          

۲۰۰۳  ۶۰/۸  ۳۰/۱۰  ۷۰/۶  
۲۰۰۴  ۸۰/۹  ۲۰/۱۰  ۸۰/۸  

  شکر قابل استحصال
  تن در هکتار

۲۰۰۵  ۶۱/۹  ۶۰/۱۰  ۵۰/۸  
          

۲۰۰۳  ۹۳۰ ۶۱  ۸۰۰ ۸  ۱۲۴ ۲۸  
۲۰۰۴  ۸۱۰ ۵۹  ۹۷۰ ۷  ۹۰۰ ۲۹  

  طح زير کشت ــــس
  هکتار

۲۰۰۵  ۴۸۸ ۵۶  ۱۹۳ ۸  ۳۸۹ ۲۵  

 بعد از Diamantدر کارخانه .  درصد که در کل باالتر از سال قبل بود۶/۱۷
قند . دي رس۲۰۰۳ درصد به باالتر از ۳/۱۸ رقم ۲۰۰۵ و ۲۰۰۴ارقام شاخص 

 در منطقه (bereinigt) يه شده محاسباتيد تصفيدر هکتار و ارقام شکر سف
 باالتر از سال ي ول۲۰۰۴تر از رقم مشابه  نيي پاي اندکDiamant ن ويرا

  . آورده شده است۲تفاوتهای سطح کشت در جدول .  بود۲۰۰۳
ت چغندر آورده يفينه معرف کيه ازت آلفا آمي ارقام تجز۴در جدول شماره 

 ۳۰ ارقام در حدود ۱۹۹۰دهد در سال  ين نشان ميشيتکامل پ. شده است
ن رقم نصف شده است که يرم چغندر بوده که تا امروز امول بر صد گ يليم
 يزي و کودري تراز انرژيساز نهي اصالح و به ـجه  تکامل نژاديد نتيشا

  .باشد
  
   انرژي مصرفي ـ ارقام فني ـبرداري  ارقام بهره-۲-۲

 يبردار  اطالعات جامع از مشخصات بهرهيک سري ۳در جدول شماره 
 ۱۲-۲۷کارخانجات قند در فاصله .  استکارخانجات مورد نظر آورده شده

شتر يندر ب چغي که کمLageسپتامبر شروع به کار نمودند بجز کارخانه 
  . کوتاهتر از سال گذشته بوديبردار دوره بهره. مصرف نمود
 تن در روز ۸۰۰۰-۱۶۰۰۰ن ي مصرف روزانه بAppledornدر کارخانه 
 ي چغندر مصرفLage و Jülich و Elsdorfدر کارخانه . نوسان داشت

 تن در ۱۰,۰۰۰ن رقم ي اEuskirchenروزانه کمتر از سه سال گذشته و در 
ار چغندر در سال يع.  آورده شده است۲ در جدول شماره يارقام فن. روز بود
.  باالتر از سال قبل بودKönnern کارخانه يها حت  در تمام کارخانه۲۰۰۵
تر از ارقام مشابه ظ در تمام کارخانجات باالي غليها ان شربتيکوس
سر ي مين آوردن قند از مالس بخوبيي امکان پاجتاًي قبل بود و نتيها سال

ان مالس آنها ي کوسLageها بجز کارخانه  ب همه کارخانهين ترتيشد و بد
ق در ي رقيها ش رنگ شربتيافزا. ده بودي درصد رس۶۰ به يبه آسان

ن رقم در ي استثنائاًا. کومسا بودي واحد ا۲۲۰۰ تا ۱۵۰۰ن ي باواپراسيون
 Elsdorfکارخانه . کومسا بودي واحد ا۲۵۰ کمتر از Könnernکارخانه 

 ديکومسا گردي واحد ا۲۸۵۱ تا ۱۳۰۰ معادل يش رنگيمواجه با متوسط افزا
 ير رنگ بااليثچنانچه تأ. ي بودبردار سه بهرهين رقم مورد مقايکه بزرگتر
 قبول يريگ خانه را در معدل کاراواپراسيون از حادثه در يظ ناشيشربت غل

 در يعنيکومسا ي، هزار واحد ا۲۰۰۵ سال يش رنگ معموليزان افزايم ميکن
زان رنگ يش ميافزا.  خواهد بودرگي ديها ش رنگ کارخانهيحدود رقم افزا

شتر ي بي کمJülich و Lageتر و در  نيي پاي کمEuskirchenدر کارخانه 
  . بوده است۲۰۰۴از رقم سال 

 يها يريگ اندازه. دهد ي را نشان ميدي تولي مصرف انرژينگ چگو۵جدول 
ک از واحدها مصرف ي که در هر ير نشان داد که در صورتي اخيها سال
 وجود ي و کاهشييجو گر صرفهيده باشد، دي به حداقل خود رسيانرژ

 بطور استثنا يد وليد گرديين مطلب تايز اين سال نينخواهد داشت که در ا
 کوره بخار و ي که در آنجا توانستند رقم مصرف انرژLageدر کارخانه 

کن را   تفاله خشکي کارخانه و براي برايب مصرف کل انرژين ضريهمچن
  برابر بود۲۰۰۴ رقم مصرف با سال Appledornدر . اورنديتر ب نييباز هم پا

ک يکن و مصرف کوره بخار  ن سوخت تفاله خشکيکه در آنجا بيدرحال
   به رقم ساليز مصرف انرژين  Könnern در .  بود صورت گرفتهييجابجا



  ـ سال سي ام ـ وابسته به سنديكاي كارخانه هاي قندوشكر ايران1385 ـ مهر  آبان  179مجله صنايع قند ايران شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ۲۰۰۳-۲۰۰۵ارقام مصرف چغندرقند در سالهای   : ۳جدول 

    Appeldorn Elsdorf  Euskirchen  Jülich  Könnern  Lage  
۲۰۰۳  ۱۰/۰۹  ۱۱/۰۹  ۲۲/۰۹  ۲۳/۰۹  ۲۲/۰۹  ۲۶/۰۹  
۲۰۰۴  ۱۴/۰۹  ۱۴/۰۹  ۱۴/۰۹  ۲۸/۰۹  ۱۲/۰۹  ۰۵/۱۰  

  تاريخ شروع بهره برداری

۲۰۰۵  ۱۲/۰۹  ۱۵/۰۹  ۲۲/۰۹  ۲۶/۰۹  ۱۹/۰۹  ۲۷/۰۹  
                

۲۰۰۳  ۱۱/۱۲  ۱۲/۱۲  ۱۳/۱۲  ۱۳/۱۲  ۱۰/۱۲  ۱۱/۱۲  
۲۰۰۴  ۲۰/۱۲  ۲۴/۱۲  ۲۱/۱۲  ۲۶/۱۲  ۲۴/۱۲  ۱۴/۱۲  

  تاريخ خاتمه بهره برداری

۲۰۰۵  ۱۵/۱۲  ۱۵/۱۲  ۱۵/۱۲  ۱۷/۱۲  ۱۴/۱۲  ۱۴/۱۲  
                

۲۰۰۳  ۹۳  ۹۳  ۸۳  ۸۲  ۸۰  ۷۷  
۲۰۰۴  ۹۸  ۱۰۲  ۹۹  ۹۰  ۱۰۴  ۷۱  

  تعداد روزهای بهره برداری

۲۰۰۵  ۹۵  ۹۲  ۸۵  ۸۳  ۸۷  ۷۹  
                

۲۰۰۳  ۷۱۷  ۹۲۱  ۸۳۱  ۱۰۶۳  ۱۲۴۱  ۵۷۶  
۲۰۰۴  ۷۷۸  ۱۰۰۸  ۱۰۰۰  ۱۱۵۷  ۱۶۰۸  ۵۲۳  

  چغندر مصرفی در هزارتن

۲۰۰۵  ۷۶۵  ۸۹۹  ۸۵۱  ۱۰۷۳  ۱۴۰۶  ۵۵۷  
                

۲۰۰۳  ۷۷۱۴  ۹۹۰۶  ۱۰۰۱۳  ۱۳۴۵۸  ۱۵۶۶۲  ۷۴۸۲  
۲۰۰۴  ۷۹۴۲  ۹۸۸۱  ۱۰۱۰۱  ۱۳۴۱۲  ۱۵۴۵۶  ۷۳۷۰  

  چغندر مصرفی روزانه
  تن در روز

۲۰۰۵  ۸۰۵۱  ۹۷۷۲  ۱۰۰۱۵  ۱۳۲۴۹  ۱۶۱۶۲  ۷۰۴۵  
                

۲۰۰۳  ۶/۱۶  ۹/۱۶  ۵/۱۷  ۴۰/۱۷  ۱/۱۸  ۲/۱۷  
۲۰۰۴  ۷/۱۶  ۷/۱۶  ۲/۱۷  ۷۳/۱۶  ۵/۱۹  ۴/۱۷  

  عيــــــــار

۲۰۰۵  ۹/۱۶  ۱/۱۷  ۰/۱۸  ۴۱/۱۷  ۳/۱۸  ۶/۱۷  

  
  

  ۲۰۰۳-۲۰۰۵ارقام تکنولوژی در سالهای   : ۴جدول 

    Appeldorn Elsdorf  Euskirchen  Jülich  Könnern  Lage  
۲۰۰۳  ۶/۱۶  ۹/۱۶  ۵/۱۷  ۴/۱۷  ۱/۱۸  ۲/۱۷  
۲۰۰۴  ۷/۱۶  ۷/۱۶  ۲/۱۷  ۷/۱۶  ۴/۱۹  ۴/۱۷  

  %عيـــــــــار چغندر  

۲۰۰۵  ۹/۱۶  ۱/۱۷  ۰/۱۸  ۴/۱۷  ۳/۱۸  ۶/۱۷  
                

۲۰۰۳  ۹/۹۲  ۰/۹۳  ۱/۹۲  ۲/۹۳  ۷/۹۲  ۰/۹۴  
۲۰۰۴  ۴/۹۴  ۸/۹۳  ۴/۹۳  ۱/۹۴  ۶/۹۳  ۳/۹۴  

  %کوسيان شربت غليظ   

۲۰۰۵  ۶/۹۴  ۰/۹۴  ۷/۹۳  ۴/۹۴  ۳/۹۴  ۴/۹۴  
                

۲۰۰۳  ۳/۵۹  ۷/۶۰  ۴/۵۸  ۸/۵۸  ۴/۵۷  ۷/۶۲  
۲۰۰۴  ۸/۵۸  ۵/۶۰  ۳/۵۸  ۱/۵۹  ۶/۵۶  ۸/۵۹  

  %کوســــــيان مالس  

۲۰۰۵  ۵/۵۹  ۰/۵۹  ۴/۵۸  ۴/۵۸  ۵/۵۷  ۳/۶۰  
                

۲۰۰۳  ۴/۷۶  ۰/۷۱  ۶/۷۴  ۸/۷۲  ۳/۷۲  ۶/۷۲  
۲۰۰۴  ۳/۷۶  ۰/۷۱  ۹/۷۴  ۶/۷۰  ۱/۷۴  ۳/۷۲  

  %ماده خشک شربت غليظ  

۲۰۰۵  ۲/۷۵  ۶/۷۰  ۹/۷۳  ۸/۷۱  ۵/۷۳  ۹/۷۲  
                

۲۰۰۳  ۱۴۴۱  ۱۷۶۸  ۱۷۴۱  ۹۳۸  ۱۴۹۴  ۱۴۹۲  
۲۰۰۴  ۱۲۹۸  ۱۵۷۷  ۱۵۷۵  ۱۰۲۴  ۱۳۹۰  ۱۴۹۵  

  رنگ شـــــــــربت رقيق  
  ايکومسا

۲۰۰۵  ۱۲۳۴  ۱۵۵۲  ۱۵۳۰  ۱۰۵۵  ۱۲۹۳  ۱۶۰۵  
                

۲۰۰۳  ۱۹۷۰  ۲۸۰۷  ۲۱۶۷  ۱۵۳۸  ۱۷۰۶  ۲۰۶۷  
۲۰۰۴  ۱۶۶۶  ۲۶۱۶  ۲۰۶۱  ۱۴۵۷  ۱۵۷۴  ۱۹۸۷  

  رنگ شـــــــــربت غليظ 
  ايکومسا

۲۰۰۵  ۱۶۲۵  ۲۵۸۱  ۲۰۲۰  ۱۵۴۱  ۱۵۲۲  ۲۱۸۲  
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 هزار تن ۲۰۰، ۲۰۰۵ در سال ياز نظر کل مصرف انرژ. دي رس۲۰۰۴ 

ظ درنظر يغلره شده يکه مقدار شربت ذخيچغندر کمتر مصرف شد درحال
دهنده   بوده است که نشان۲۰۰۴ در سال يگرفته شود حداکثر چغندر مصرف

 ۲۰۰۵در سال .  است۲۰۰۳تر مصرف سوخت نسبت به سال  نييت پايظرف
ظ برابر بوده يکه مقدار شربت غليدر حال. شود ي برعکس ميريگ جهين نتيا
ن آمده يي پا کلي انرژيکه رقم بازدهيتر است بطور نييه محاسبه پاي پايول

  .است
  
  Elsdorf کارخانه اواپراسيونهاي   رسوب روي لوله-۲-۳

بدنه چهارم بعلت ی دما درجه يبردار در کارخانه مذکور در هفته چهارم بهره
ن يدند اير گرديد که ناگزيساز گرد  مشکليبقدر دما و سقوط يريگ رسوب

  . ن کار شستشو دهندي و در حيبردار بدنه را در هنگام بهره
د و علت يها دو روز طول کش  لولهي حذف رسوب اکساالت رويتوقف برا

  .ستي هنوز روشن نيبردار  ل بهرهين بدنه در اوايب در ايترس
  
  گذاري  سرمايه- ۳
هاي فالينگ فيلم ريزشي به   از لولهاواپراسيون تبديل سيستم -۳-۱

  Jülichاي در کارخانه  صفحه
 اواپراسيون بدنه يت گرمادهيرفن کارخانه ظي اي توسعه سطح حرارتيبرا
ک محفظه ياده و ي موجود پي حرارتيها محفظه لوله. ر داده شدييتغ

 دستگاه يب سطح حرارتين ترتيبد.  آن قرار داده شدي بجايا صفحه
آنچه . افتي مترمربع توسعه ۶۰۰۰ مترمربع به ۴۵۰۰ از اواپراسيون

 بخار به  مخزن فشار است که با صندوقيرمعمول است شکل عموديغ
  .دهد ي شکل مخصوص ماواپراسيون
گر يکدي يمتر رويلي م۴۱۷ شده به ارتفاع يبند  دسته طبقه۱۸ مجموعاً

  .)۴شکل  (ديده و نصب گرديچ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
 

  
  ۲۰۰۳-۲۰۰۵مصرف انرژی در سالهای  : ۵جدول 

    Appeldorn Elsdorf  Euskirchen  Jülich  Könnern  Lage  
۲۰۰۳  ۳/۱۶۴  ۷/۱۷۹  ۹/۱۸۳  ۵/۱۶۰  ۰/۱۶۵  ۴/۱۷۳  
۲۰۰۴  ۴/۱۵۶  ۶/۱۷۸  ۰/۱۸۰  ۷/۱۷۱  ۴/۱۶۲  ۸/۱۷۴  

  انرژی الزم در بهره برداری
کيلووات ساعت بر تن 

  ۳/۱۶۷  ۷/۱۵۲  ۲/۱۶۸  ۰/۱۷۳  ۷/۱۸۳  ۵/۱۶۴  ۲۰۰۵  چغندر
                

۲۰۰۳  ۳/۳۱  ۴/۴۴  ۲/۳۲  ۱/۳۳  ۱/۵۰  ۰  
۲۰۰۴  ۶/۲۹  ۳/۴۳  ۷/۳۰  ۳/۳۱  ۷/۴۰  ۰  

درصد پس آب         
  شربت غليظ

۲۰۰۵  ۰/۳۱  ۰/۴۴  ۶/۳۱  ۶/۳۲  ۸/۴۷  ۰  
                

۲۰۰۳  ۸/۹۹۵  ۱/۱۰۹۵  ۰/۱۰۱۸  ۰/۱۳۱۳  *  ۸/۸۳۲  
۲۰۰۴  ۶/۱۰۸۱  ۹/۱۰۹۸  ۷/۱۰۰۴  ۰/۱۶۰۹  *  ۳/۹۴۲  

  خشک کردن تفاله 
  کيلووات ساعت بر تن 

  ۱/۸۱۳  *  ۳/۱۵۱۱  ۶/۱۱۵۹  ۳/۱۱۲۸  ۳/۹۹۰  ۲۰۰۵  ماده خشک
                

۲۰۰۳  ۲۷۲  ۴۱۵  ۳۵۷  ۳۰۸  ۲۷۳  ۲۷۵  
۲۰۰۴  ۲۶۱  ۳۷۵  ۳۲۴  ۳۳۳  ۲۴۹  ۲۶۵  

  انرژی الزم
  کيلووات ساعت بر تن

  ۲۴۸  ۲۵۰  ۳۲۸  ۳۴۸  ۳۹۸  ۲۶۱  ۲۰۰۵  چغندر
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  ۴پارامترهای ساخت دستگاه اواپراسيون مربوط به شکل 
   مترمربع۶۰۰۰  ســــــــــــــطح حرارتی

  ۶  ه های حرارتیتعــداد محفظ
   مترمربع۳۳۳  ســــطح حرارتی هر محفظه
   ميليمتر۳  عمـــق صفحات هر محفظه
   ميليمتر۸/۰  ضخامت صفحات هر محفظه
   ميليمتر۴۱۷  ارتفـــاع صفحات هر محفظه
   متر۳/۲  طــــول صفحات هر محفظه
   متر۲/۲  عـــرض صفحات هر محفظه

   تن۴۹  لــــــــــــــــــــوزن ک
  
 

 ۴۵۰باشد که معادل  ي متر م۵/۸ها با محفظه ورود شربت  ارتفاع صفحه
ن رقم بزرگتر از رقم شربت وارده به بدنه يشود و ا يمترمکعب شربت وارد م

 در بدنه دوم ي حرارتيها ر در محفظهيتبخ. است)  مترمکعب۳۵۰(اول 
ن است، ي کلو۵/۲کند که معادل  يجاد مي اbar۲۵/۰ معادل يتفاوت فشار

 مترمکعب در ۲۰۰ يستم عموديان در سيدر مقابل، مقدار شربت در جر
  .کند يدا ميل پيساعت تقل

در . ديجه مطلوب رسي به نتيچگونه مشکلين دستگاه بدون هيکار ا
ه هوا و ي آب بخار و تخليکش  لولهيها م دستگاهي تنظ۲۰۰۶ يبردار بهره

ر آب کندانس يرد تا تبخيگ ي قرار مي بخار گرم مورد بررسيها محفظه
 .اصالح گردد

  
   تکنولوژي و تحليل- ۴
   مصرف سنگ آهک-۴-۱

ل مصرف ي تقلي برايادي زي در کارخانجات آلمان سعيبردار ن بهرهيدر آخر
دو . )۵شکل  (ت انجام گرفتيسنگ آهک در کارخانجات قند با موفق

 معادل ي رقمElsdorfلوگرم بر تن و کارخانه ي ک۱۹  برابر يکارخانه رقم
 سال قبل در مقايسه با Lageدرکارخانه . لوگرم بر تن بدست آوردي ک۹/۱۸

 LIMOSستم معروف ي سElsdorfدر . داشتلوگرم ي ک۶افزايش حدود 
بمورد اجرا گذارده شد و در )  در مصرف سنگ آهکييجو ستم صرفهيس(

Appledorn۵/۴سه با سال قبل يزان مصرف سنگ آهک در مقاي م 
  Euskirchen  ۱/۲در . ديلوگرم در تن رسي ک۷/۱۸ه ن آمد و بييلوگرم پايک
 
 

 
 

در سه کارخانه . ديلوگرم بر تن رسي ک۲/۱۹ن آورده شده و به ييلوگرم پايک
. دي هر تن چغندر مصرف گرديلوگرم سنگ آهک براي ک۸/۲۱ و ۲۱گر يد

زان يمنيز  Jülichتوان گفت  ي مLage و Elsdorfعالوه بر کارخانجات 
ستم ياده کردن سيپ. تر آورد نييلوگرم پاي ک۵را مصرف سنگ آهک 

LIMOSدا کرد و کارخانجات ي پير کارخانجات تسري در ساElsdorf در 
 درصد از ۲۵ داشتند و حدود يشتري بييل مصرف سنگ آهک کارآيتقل

     .مصرف خود کاستند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اثر گل کربنات کلسيم تصفيه شربت روی توليد 
  شکر و عملکرد محصوالت بعدی در شمال

  دکتر رضا شيخ االسالمی: مترجم 
  ۴۷۲  ص ۶/۲۰۰۶سوکرايندوستری : نقل از 

  
  تن در هکتار۱۸ و ۹/۸ , ۴/۴به مقدار گل توليدی در تصفيه شربت 

در اين مزارع  بعد بهار سالدر . بعد از برداشت چغندر به زمين داده شد
گندم و در سال بعد از آن  سويا کشت گرديد و در بهار سال بعد یلوبيا

له کودپاشی با گل توليدی از تصفيه بوسي.  چغندرقند کشت شدمجدداً 
باالترين . عملکرد باالتری بدست آمد شربت در مقايسه با شاهد

ملکرد عيار و ع. عملکرد چغندر با استفاده از کود طويله بدست آمد
هيچگونه اثر منفی روی گياه بعدی ديده نشد . شکر هم افزايش يافت

  . اثر گل بستگی به خصوصيات زمين دارد
  

يرات اندازه ذرات غيتاستفاده از آناليز تصويری 
  شربت گل دار در خالل آهک خور اول

  دکتر رضا شيخ االسالمی: مترجم 
  ۵۵۱  ص ۸/۲۰۰۶سوکرايندوستری 

  
 و ته نشين مؤثربرای صاف شدن ) زنی مقدماتیآهک (آهک خور اول 

بخشی از رسوب . شدن گل از اهميت زيادی برخوردار است
 و در اغلب موارد گل کربناتاسيون دوم نيز به آهک کربناتاسيون اول

هدف اين کار بدست آوردن ذرات گل در  .خور اول فرستاده می شود
 قسمتهای شربت گل  دار برگشتی و شربت در. حد الزم می باشد

تم می توانند بعنوان سيس) بريگل مولر(مختلف دستگاه آهک خور اول 
polydisperseآنها دارای کربنات کلسيم و مواد .  نشان داده شوند

سيستم آناليز تصويری . می باشندغيرقندی فشرده و يا جذب شده 
)LUCIA ( انتشار ذرات با آزمايشهای ميکروسکوپی برای اندازه گيری

نتايج بدست آمده نشان می دهد که . گل دار تلفيق گرديددر شربت 
همچنان بزرگ می شوند ولی در خالل آهک خور اول اندازه ذرات 

. ذرات ريز در اولين و دومين قسمت آهک خور اول از هم می پاشد
از حل شدن ذرات جلوگيری شود توصيه می گردد بنابراين برای اينکه 

   . ل آيددر اضافه کردن گل نهايت دقت بعم
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   در صنعت قندهاي خأل و بازدهي انرژي پمپ
  مهندس محمدباقر پورسيد:           مترجم ۱۲۹۰/۲۰۰۶شوگرژورنال : نقل از 

  
  

  چکيده مقاله
 در (liquid ring)ع ي خأل حلقه مايها ات استفاده از پمپين مقاله، ادبيادر 

ر منـابع   يمقاله درباره مقـاد   .  شده است  ي آن بازنگر  يها  تيصنعت قند و مز   
هـا و روش      هين، توصـ  ي و همچنـ   ,ينـشدن ) انسکنـد (ع  ي ما يمختلف گازها 

 يواحـدها (پراتورهـا   ا او يهـا   مربوط به محاسبه نشست   ) يمتدولوژ (يشناس
 يز بـرا  يـ افـزار ن    ک نـرم  يـ . پـردازد   ي پخت به بحث مـ     يها  و آپارات ) ريتبخ
 يج مطالعه و بررسـ    ينتا. ده شده است  ير کش ي خأل به تصو   يها  نش پمپ يگز
 در حال نصب بـا      يها  د و عملکرد پمپ    واحد صنعت قن   ۱۲ت شده در    يريمد
، ي اضـاف  يکـ يت باالتر از حد الزم و به همراه آن، مصرف تـوان الکتر            يظرف

  .مورد بحث قرار گرفته است
  

  مقدمه
 يها  ها درباره پمپ    ين مقاله بررس  يدر ا . از دارد ي به پمپ ن   داًيصنعت قند شد  

صـنعت قنـد     واحد   ۱۲ت شده در کوبا در      يري شده و مطالعه مد    يخأل بازنگر 
  .مورد بحث قرار گرفته است

Perry        زان خأل، سه نوع يها، دما و م اني، بعد از به حساب گرفتن سرعت جر
 - رفـت يهـا  پمـپ : ه کرده استي صنعت قند توصيزات را برايلوازم و تجه 

ع ي حلقه مـا   يها  و پمپ  (ejectors)ها    پاش  ونبر،  (reciprocating) يآمد
(liquid ring) .ه راين نظريا Gibbs  و Hull  با درنظـر  . اند د کردهييز تاي ن

. نه است ين گز يع بهتر ي حلقه ما  يها   پمپ  د پمپ شود،  ي که با  يا  گرفتن ماده 
Huse     از بـه اسـتفاده از      يـ  ن يل قابـل مالحظـه بـرا      يـ ه و تحل  ي، بعد از تجز
 ين انتخـاب بـرا    يجه گرفت که بهتر   ي در صنعت قند، نت    يکي مکان يها  پمپ

 بـا   يهـا )چگالنـده ( از کندانـسور     يبي خأل، ترک  يها   پمپ ر و ي تبخ يواحدها
ب، امکـان   يـ ن ترک يـ ا.  اسـت  يکي خأل مکان  يها   ناهمسو و پمپ   يها  انيجر

ن يـ  بـا ا   Hugot. سـازد  ي کمتـر و آب کمتـر را فـراهم مـ    يمـصرف انـرژ  
ع، ي خـأل حلقـه مـا   يهـا  کنـد کـه پمـپ       يد م يمشاهدات، موافق است و تاک    

کننـد و مـصرف    يجـاد مـ  ي اي کمتري نگهداريها نهيه و هز  ي اول يها  نهيهز
  .ن استييز پايتوان آنها ن

شـود و فـشار       ي که پمپ م   يت گاز يامروزه مشخص شده است که نوع، کم      
د بکـار گرفتـه شـود و        ي با يکنند که چه نوع پمپ      ين م يي مربوطه تع  ياتيعمل
 يتوانـد مـواد خـارج       ي است کـه مـ     يع تنها پمپ خالئ   ينکه پمپ حلقه ما   يا

  .من و مطمئن، پمپ کنديان گازها به صورت ايعات را با جريهمراه ما
ها، همراه با فروش شکر و دامنـه تـوان قابـل صـدور، بـه                   فروش يور  بهره

زات يـ  بخـار آب، تـوان و تجه       يعوامل مختلف و مهمتر از همـه بـه بـازده          
 خـأل نـوع حلقـه       يها   قند کوبا، پمپ   يها  در کارخانه .  دارد ي بستگ ينديفرا
را يـ انـد ز   شـده ي آمـد - رفـت يهـا  ن پمـپ يگزي، جـا (liquid ring)ع يما

هـا و کنتـرل آنهـا          کـردن کارخانـه    يکـ يرالذکر از لحاظ الکتر   ي اخ يها  پمپ
   به يا  مسائل و مشکالت عمده  آنهاينگهدار آورند و  يوجود م مشکل به

  
  .همراه دارد

ر ي کـه سـا    ييهـا   تيـ براسـاس ظرف  : ييع کوبا ي حلقه ما  يها   پمپ يها  طرح
ـ    يه م يدهند، ته   يان ارائه م  سازندگ ن حـال چـون مطالعـه    ي در عـ يشوند، ول

 کـه آنهـا    ييهـا   ستمي س يها   آنها براساس مشخصه   يها   درباره اندازه  يقيعم
 يشـود کـه در بعـض       يت کنند، صورت نگرفته است، مـشاهده مـ        يريد مد يبا

 بـه   ي واردات يها   پمپ يها  تي از ظرف  ي به آگاه  ياز مبرم ي قند، ن  يها  کارخانه
  .گردد ي، احساس مکشور

رند و خوب   يگ  ي خأل، همواره مورد آزمون قرار نم      يها  ستميدر صنعت قند، س   
نه مجاز در   يشير مقدار ب  يزان نشت آنها همواره در ز     يشوند تا م    ي نم ينگهدار

ت يـ  ظرفيبود، با مقـدار   ين م ياگر چن .  حفظ گردد  يبردار  هنگام شروع بهره  
 ي ورود ي هوا يعي طب ير جزئ يمقادشدند که     يها قادر م    ، پمپ يره منطق يذخ

  . جبران کننديها را به نحو ق منافذ نشتياز طر
  

  هاي خأل گزينش ظرفيت پمپ
ـ ،   نکزي، سـپ   وينش مولفـان مختلـف از جملـه کانـس         ي گز يارهايمع ،  کولياوپ

دهـد    يتوجه م  پوگام. اند  ل شده يه و تحل  ي تجز   و ناش      ، هوگو  نازي، م  پوپوف
 ه شده را انتخاب کرد و حتماً      يت توص يرگتر از ظرف   خأل بز  يها  د پمپ يکه نبا 

  .ار مهم هستند درنظر گرفتيها را که بس د نشتيبا
 يبـردار    در طـول بهـره     ينـشدن ) کنـدانس (ع  ي مـا  يسه منبع عمده گازهـا    

 آزاد شـده از شـربت؛ هـوا و          يهـوا و گازهـا    :  قند وجود دارنـد    يها  کارخانه
ق يـ  از طر ي ورود يا آب و هوا   يع شدن   ي آزاد شده از مأل در حال ما       يگازها

  .ستميها به داخل س منافذ نشت
 يشکريـ  شـربت ن   ياند که برا     از مولفان توافق کرده    يدرباره منبع اول، برخ   

ـ يـ  تبخي شربت در واحدهاppm۲۵۰توان فرض کرد که      يم  تـا  ۵۰ن ير و ب
ppm۱۰۰  در مـورد   . گردد  ير م ي آپارات پخت تبخ   يظ در واحدها  ي شربت غل
 مـشاهدات    و ناش ، هاوس ده از آب در حال کندانس، هوگو   آزاد ش  يگازها
 سرعت  يان آب برا  ي در مورد جر   ppm۱۰۰ تا   ۳۰. (اند   را انجام داده   يمشابه
)). کـن   خنـک ( حاصل از اسـتخر فـواره        ppm۳۰ حاًيمم، و ترج  ير ماکس يتبخ
 نـشان   رسونيمعذلک ر.  درنظر گرفته شود ppm۶۰کند که     يه م يتوص ناش

 از  يع نـشدن  ي مـا  ير، گازهـا  يـ ک واحـد تبخ   يـ  در   يار عـاد   کـ  يداد که برا  
ppm۳۰      ـ يـ گذشـته از ا . کننـد  ي آب کندانسه تجـاوز نمـ  مراجـع   ين، پردون
 ppm۳۰ مختلف را ارائه داد که در آنهـا          ي دماها ي انحالل آب برا   يکيگراف

 بـاالتر کمتـر     ي دماها ين مقدار برا  ي ا يکند، ول   ي مطابقت م  C۱۰° يبا دما 
 ي خروج ين گازها يي تع ي برا ppm۳۰ همه نظرات مذکور،     با توجه به  . است
  . دين گرديي کندانس تعيها از آب

 آشکار است، علـت     اند و کامالً     از مولفان اظهار نظر کرده     يهمانطور که برخ  
 دارد، اندازه پمـپ     يع نشدن ي ما ين ارتباط را با کاهش گازها     يشتريسوم که ب  

  رعتــن سيياز به تعيناس نيو رتز يي. است  ستم خألي در سياز به انرژيو ن
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زات يـ  تجه ي و نگهدار  ي طراح يمبنانشـــت را به عنوان     مم  يان ماکس يجر
  .خأل مشخص کردند

 شود و همواره    يريگ  د اندازه يدهند که نشت با     يح م ي توض ي و پدرون  کيلودو
  .ن کار وجود دارديامکان ا

، فـشار   گـر يجاد شود، به عبـارت د     ي ا Vزات به حجم    ي در تجه  يهرگاه خالئ 
توان با اسـتفاده   ي را م  ي درون ۱M يابد، جرم هوا  يل  ي تقل ۱P به   يمطلق درون 

تـوان بعـد از کـم شـدن           ين کار را م   يو هم   از قانون گاز کامل محاسبه کرد       
ان يـ ب، سـرعت جر   يـ ن ترت ي انجـام داد کـه بـد       t شده   يفشار در مدت سپر   

ن موضـوع   ي است بر ا   ين روش، مبتن  يا. ن نمود يي تع يستيبا  ي را م  G يجرم
ک روزنـه ثابـت درنظـر گرفتـه         يق  ي از طر  ي ورود يان هوا يکه سرعت جر  

 ۵۳/۰ کمتـر از     ي به فـشار خـارج     ينکه نسبت فشار داخل   يشود، مشروط به ا   
ن شـرط، تحقـق     ي که ا  يدر صورت .  باشد يان بحران ي، سرعت جر  يعنيباشد،  

ـ   يان نشت، مستقل از افزا    يابد، سرعت جر  ي  خواهـد بـود کـه       يش فشار داخل
ـ        ين وضع ي ا نطقاًم ن يـ در ا. ديـ آ  يش مـ  يت موقع خاموش کردن پمپ خـأل پ

 حجـم   يستيـ با  يده شده به داخل، مـ     ي مک ين مقدار هوا  يي تع يت، برا يوضع
ن حجـم، روش داخـل شـدن مقـدار          يـ  از ا  ي آگاه يبرا. ميزات را بدان  يتجه
، سرعت  يط بحران يدر شرا . شود  يق افشانک بکار گرفته م    ي هوا از طر   ينيمع
  .ماند يق افشانک ثابت مي طران ازيجر

ر بـا   يـ ک واحـد تبخ   يـ  در   يريـ گ  با استفاده از روش افشانک، ده مورد اندازه       
ک کارخانه قند در استان ماتانزاس کوبا در طول         يت متوسط، در داخل     يظرف
 يها نشان دادنـد کـه مقـدار هـوا           يريگ  ن اندازه يا.  انجام گرفت  يبردار  بهره

 قابل توجه از ارقام     يا  هيک مقدار حاش  يازه  ا تراوش کرده به اند    ينشت کرده   
ر يـ  تبخ يج حاصل از واحـدها    ي، نتا يکند، ول   يمم تجاوز م  ين شده ماکس  ييتع

ــرا ــد  يدر ش ــق دارن ــداد تواف ــا آن اع ــر، ب ــره. ط بهت ــردار در به ــديب ، ي بع
 پخت، با استفاده از روش حجم معلـوم         يها   نشت در آپارات   يها  يريگ  اندازه

ن شـده قابـل     يـي مم تع يجه گرفت که ارقام ماکـس     يتتوان ن   يانجام شدند و م   
  . که ناش ارائه داده است مطابقت دارنديحصول هستند و با ارقام

 نـشت و    يهـا   يريـ گ  ل نظرات مولفان مختلف و انـدازه      يه و تحل  يبعد از تجز  
ن يـي  تع ير برا يم گرفته شد که از معادله ز      يچند محاسبه که انجام شد، تصم     

 اسـتفاده   Ae يعنـ ير  يقابل استخراج از واحد تبخ     يع نشدن ي ما يمقدار گازها 
 .شود

  
)۱(                                              . E, [g/h]۴. W + a۳. J + a۲Ae= a   
  

  : که در آن
۲a    ،هوا و گاز آزاد شده از شربتppm۲۵۰  
J    ظ شود، يد غلي که بايان شربتيسرعت جر t/h 
۳a   ق آب کندانس، يز طر اي وروديهوا و گازهاppm۳۰  

W  ان آب کندانس، يسرعت جر  t/h 
۴a   ق منافذ نشت،ي از طري وروديهوا  ppm۳۵۰۰    

E   در بدنه آخر،يديان متوسط بخار توليسرعت جر   t/h  
 

 At استخراج شوند    يستيبا  ي که م  يي پخت، مقدار گازها   يها  در مورد آپارات  
  :شود يفرض م

)۲(                    . ρmel .Vt ,[g/h]۴.W + a۳.ρmel . Vt + a ۲At = a 
  

ر درنظـر  يـ  تبخي هستند که در مورد واحـدها ييها  همانW و  ۳aکه در آن    
  .گرفته شدند

۲a    ظ  ي آزاد شده از شربت غل     يهوا و گازها , ppm/h۱۰۰ يها   آپارات ي برا 
  C آپارات پخت ي براB ،ppm/h۵۰ و پخت Aپخت 

mel ρ ۳ظ، يشربت غل) تهيدانس (يچگالt/m۴۴/۱ ، Nash    
Vt    ،۳حجم آپارات در حال کار  m 

۴a   ق منافذ نشت، ي از طري وروديهواppm/h۴۰۰  
  

) چگالنـده ( کندانـسور    ي و حرارت  يان آب کندانس از موازنه جرم     يسرعت جر 
هـا و سـرعت       ر در بدنه آخر براسـاس غلظـت       يسرعت تبخ . ديآ  يبه دست م  

  .ديآ يدست م ان شربت بهيجر
توان آن را با ضـرب کـردن    يستند، ميها در دست ن  که همه داده  يدر موارد 

 يها در مورد آپارات. دست آورد  بهkg/hm۵/۴۱ ۲ بدنه آخر در يسطح حرارت
دسـت     مختلف به  يها   پخت ير را برا  ين مرجع ارقام سرعت تبخ    يپخت، هم 

  .دهد يم
 يريـ گ  انـدازه  ابداع شده اسـت کـه        يافزار   آسان کردن محاسبات، نرم    يبرا
هـا   ي پخت و صـاف يها ر، آپاراتي تبخي واحدهاي خأل برايها  ت پمپ يظرف

ده شـده بـه داخـل،       يـ  مک ين هـوا  يـي  مختلـف تع   يها  را با استفاده از روش    
افـزار   ر نـرم ي کـه صـفحه تـصو   ۱ن موضوع در شکل     يا. سازد  ير م يپذ  امکان

  .ده شده استير کشيدهد به تصو ينش پمپ را نشان ميگز
  

  
  

  يج و بحثنتا
 پمپ خـأل    يها  ستگاهيل در ا  يه و تحل  يک تجز ي ۱۹۹۴ يبردار  در طول بهره  

 کارخانه قند در استان ماتـانزاس صـورت گرفـت کـه امکـان محاسـبه                 ۱۲
 يهـا    پمـپ  ي توان مصرف  يريگ   مربوطه و اندازه   ي خأل با موتورها   يها  پمپ

ـ  يهـا   ج حاصل نشان دادند که نصب پمـپ       ينتا. نصب شده را فراهم کرد     ا  ب
 بـه   يش متناظر در توان مصرف    يت الزم، منجر به افزا    يت باالتر از ظرف   يظرف

 ت ي با ظرفيها   پمپي الزم برايها توان. شود ي مkw۱۰۰۰ يبياندازه تقر
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 کـه   ييهـا   شوند، با استفاده از داده      ي محاسبه م  ۲متناظر که از معادله شماره      
. ن شـدند  يـي د کـرد، تع   ييد و سپس ناش آنها را تا      ار قرار داده بو   يناز در اخت  يم
 مـنعکس  ۲ در شـکل  ي توان واقعـ يها يريگ ن اندازهيها و تفاوت ب ن داده يا

. دهـد  يدرصـد نـشان مـ    ۱۰۰ شـده را     يريـ گ  ن شکل، توان اندازه   يا. اند  شده
 يک کارخانه قنـد مـصرف تـوان واقعـ         يشود، در     يطور که مالحظه م     همان

ن يگر، ا يک کارخانه قند د   يحاسبه شده است و در      پمپ خأل کمتر از مقدار م     
ـ (در هفت کارخانه قند     .  هستند يهر دو، مساو   مـصرف  )  درصـد  ۵۰ش از   يب

 شـده   يريگ   درصد توان اندازه   ۶۰ درصد و    ۴۰ن  يها ب   تيتوان متناظر با ظرف   
  تن۲۶۰۴۰  ت مصرفيک کارخانه قند با ظرفيدر :  به عنوان مثال . است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اسـت و  ي آن کـاف ي براh۳ m۳۵۶۸/ت ي با ظرفيشکر در روز، پمپ خالئين

  .است kw۱۱۲  ن پمپ فقط يمصرف توان ا
ر همـه   يـ  تبخ يس دهنـده واحـدها    ي سـرو  ين، پمـپ خألهـا    يـ عالوه بـر ا   

و ) ۱(طبق معادله   : ن استان به دو روش محاسبه شدند      ي قند هم  يها  کارخانه
 ضربدر حجم kg/hm۳۲۵/۰ ۳قطه نشت با مقدار متوسط به حساب گرفتن ن

 افت که با آنچه که قـبالً      ي در هر دو حالت، تحقق       يج مشابه يتحت خأل، نتا  
 خـأل   يهـا    که پمـپ   يدر موارد . کرد  ي انتشارداده بود، مطابقت م    ن مولف يا

     زان الزم نـصب يـ  بـاالتر از م يهـا  تيـ  بـا ظرف (liquid ring)ع يحلقه مـا 
  الزميها توان. افتيش ي افزا kw۵۰۰ الزم به اندازه يها توان،  شده بودند
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 الزم يهـا  محاسبه شدند و توان   ) ۱( متناظر با استفاده از معادله       يها  تيظرف
ن يـ ا. دندين گرديي پخت تعيها  همانند مورد آپاراتي واقعيها تي ظرف يبرا
 ۱۰۰ را   ي نـصب شـده واقعـ      يهـا   تي ظرف ي که توان برا   ۳ها در شکل      داده

ک يـ توان مالحظه کـرد کـه در    يم. شوند يدهد، مشاهده م  يدرصد نشان م  
 نصب شده اسـت      است که واقعاً   يکارخانه قند، محاسبه، همان محاسبه پمپ     

 الزم يهـا  کـه در آنهـا تـوان    )  درصد ۷۰ش از   يب( در شش کارخانه قند      يول
سـت، متنـاظر اسـت بـا        تر ا   نييا پا ي درصد   ۵۰ خأل طبق محاسبه     يها  پمپ
ک کارخانـه قنـد بـا       يـ در  : به عنوان مثـال     .ي نصب شده واقع   يها  تيظرف
  از يـ شکر در روز، پمپ خـأل بـا تـوان مـورد ن            ي تن ن  ۵۲۶۳۲ت مصرف   يظرف
kw۱۴۹ت يـ  به ظرفي با پمپيراحت تواند به ين مي نصب شد و ا/h۳ m۱۷۳۶  
  . توان الزم داردkw۳۶ ن شود که فقط يگزيجا

 يها  نش پمپ ي گز ي در ط  يشنهاديجه نظرات متفاوت پ   يق در نت  ت فو يوضع
 مـوارد،   ي نامناسب در بعـض    يجاد شده است از جمله نصب و نگهدار       يخأل ا 
 يها برا  پمپيها  از مدلي، فقدان برخيبردار  فصل بهره  يش نشت ط  يافزا
 .يريدرزگ  آبي بااليازها و دماين نيتام

د ييـ ه کرد که اگر ارقام متوسط تأ      يتوان توص   ين عوامل، م  يبا درنظر گرفتن ا   
 را  يع نـشدن  ي مـا  يافتـه باشـند، مقـدار گازهـا       يشده در مورد نشت تحقـق       

 نتوان  کهيدر حالت.  به کردح داده شده در باال محاسيتوان به روش توض يم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان يـ د، سرعت جريل شده آنها را تحقق بخش    يستم تحل ي س يدگيچيل پ يبه دل 
ستم يـ ا سيـ  اگـر از روش افـشانه        ي شود، حت  يريگ   اندازه قاًي دق يستيت با نش

  .محاسبه حجم استفاده گردد
م متوسـط متنـاظر   ي، با تنظـ يبردار د در آغاز فصل بهرهي نشت بايريگ  اندازه

ن، يهمچنـ . کـسان شـوند   ي يريـ گ  نکـه دو انـدازه    يرد، تا ا  يستم صورت گ  يس
 فـصل   ينـشت در طـ    ) متناوب (يا   دوره يها  يريگ  شود که اندازه    يه م يتوص
 ي عـاد  ي انجام شوند تا از نشت بزرگتـر اجتنـاب شـود و الگـو              يبردار  بهره
ت يد و تثب  يي موثر تا  ياتي عمل يک استراتژ ي ي آنها به منظور فرمولبند    يرفتار
  .گردد

  
  بندي جمع

ل مختلـف، از جملـه فقـدان در         يـ مشخص شده است کـه در کوبـا بـه دال          
نش و نـشت    يارها در گـز   يها، تنوع مع    اسب پمپ  من يها  دسترس بودن اندازه  

ت باالتر از حـد  ي خأل با ظرفيها  از پمپيا   مجاز، به صورت گسترده    ياضاف
 از  ياديـ تـوان بـه تعـداد ز        يت را م  ين وضع يهذا، ا   مع. شود  يالزم استفاده م  

مم ي مقـدار ماکـس    ها اطالع داد، مشخصاً      پمپ (suppliers)کنندگان    تدارک
ح ينش صـح  ين صـورت گـز    يـ ن کـرد و در ا     يـي ستم تع ي هر س  ينشت را برا  

         .ابدي ي ارائه شده تحقق ميشناس ها متعاقب روش پمپ
  
  

     
       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اســـ بی هوازی وينهضــــــــم
   برای توليد متان در واحد تقطير نيشکر

  دکتر رضا شيخ االسالمی: مترجم 
  ۲۰۰۶ سپتامبر سال Aguas de são pedro ۲۰-۱۷ در SPRIکنفرانس : نقل از 

  

های بزرگ دنيای صنعتی در اين  م در ميان کنسرسيوآمدبصورت پايدار و کارروی گسترش و تنوع نياز به شق های جديد انرژی 
استفاده از اتانول از منابع قابل تجديد چالشهايی همراه با فرصتهايی در صنايع قند پيش آورده . بشدت حساب می شودقرن جديد 

 اين کنسرو کردن و برگرداندن آب و منابع انرژی مسلماً يکی از,  برای کارهای عملياتیآمد تدارک سيستمهای هزينه ای کار. است
که در واحد تقطير اتانول از منابع صنعت قند بدست می آيد و بعلت باال بودن ويناس پس مانده ای مايع است . چالش ها است

BOD) گالن ويناس ۱۲)  ليتر۷/۳هرگالن (بطور ميانگين از هر گالن اتانول . چالش جدی بوجود می آورد) نياز اکسيژن بيوشيميايی 
مطالعه ای در رابطه با توليد ويناس به .  می باشدBOD)  گرم۴۵۲هر پاوند ( پاوند ۱۹/۰ناس دارای هر گالن وي. توليد می شود

 شکر به اتانول از طريق بهبود تراز تخمير هدف اين مطالعه بهبود کارآئی .ليد متان انجام گرفته استو بی هوازی و تهضمروش 
است و در دو ) مخلوط کن( بی هوازی دارای رآکتوری کامل هضم. ود فرايند اصلی بپس آبو همچنين بهبود کيفيت انرژی تقطير 

 درجه سانتيگراد ۴۰در دمای ) digester(محاسبات دستگاه هضم . مرحله اسيدی و باکتريولوژی برای توليد متان انجام می شود
 ويناس توليدی BODی هوازی  بهضماتانول در سال از عصاره نيشکر به روش  ميليون گالن ۴۰نشان داد که که در صورت توليد 

.  کيلووات برق کفايت می کند۲۰۰۰ درصد کاهش می يابد و گاز متانی که در اين فرايند توليد می شود برای توليد ۷۰حدود 
برای رشد بيولوژيکی داشته که با ويناسی که به مقدار کافی نيتروژن و فسفر ی درحال. ميانگين مدت توقف در واحد هضم ده روز بود

   . پاوند در روز بافت سلولی توليد می شود۹,۴۴۹ پاوند در روز ۶۱۴,۱۵۸ اوليه BODد از باش
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   در ماگدبورگ۲۰۰۶هاي قند در سال  مقاالت مجمع تکنولوژيست
  دکتر رضا شيخ االسالمی:           مترجم ۶/۲۰۰۶سوکرايندوستری : نقل از 

  
گيري قليايي در رابطه با باز کردن الکتريکي  عصاره: توماس ميشل برگر

   در موقعيت تحقيقات Electroporationسلولي با 
با امکان استفاده از ) سهامي عام( شرکت شکر جنوب آلمان ۲۰۰۰از سال 

Electroporationهاي چغندر تحقيقاتي را   براي باز کردن الکتريکي سلول
هاي مختلف در کارگاه آزمايشگاهي  عد از بررسي روشب. شروع کرده است

الکتروپوريشن خالل چغندرقند نسبت به ريشه : به نتايج زير رسيده است
گيري  ترکيب الکتروپوريشن با عصاره. کامل از توان بيشتر برخوردار است

برگشت دما . دهد قليايي در دماي پايين خطر آلودگي ميکروبي را کاهش مي
)  درجه سانتيگراد۵۰گرم کردن به آرامي تا ( قليايي خالل گيري در عصاره
پذير  ٪ ماده خشک امکان۴۵تا (دهد  گيري تفاله را افزايش مي درجه آب

هايي که از  تصفيه شربت با شربت استحصالي از خالل). است
الکتروپوريشن در محيط قليايي بدست آمده است داراي کيفيت خوبي در 

).  ثانيه در سانتيمترمربع۵/۰يب فيلتراسيون ضر(دار بود  هاي گل شربت
ا و شربت س واحد ايکوم۹۰۰شربت رقيق مقاوم در مقابل حرارت با رنگ 

 گيري قليايي ظاهراً عصاره. ا بدست آمدس واحد ايکوم۱۳۵۰غليظ با رنگ 
ها بوسيله دماي معکوس  روي خالل. تر است بوسيله الکتروپوريشن مناسب

اکنون زمان توسعه راکتورهاي . شود اي انجام مي عمليات ويژه
هاي مناسب است که شرکت زيمنس ساخت و توليد آن را در  الکتروپوريشن

  .بعد صنعتي تعهد کرده است
بهترين فرم تصفيه شرکت بوسيله جدا کردن گروهي : راد  محسن اژدري
  خور اول  از شربت آهکاي از مواد سفيده

خور اول به يک دکانتور   شربت آهکSZ/RTدر روش تصفيه شربت جديد 
گل خروجي از پايين دکانتور در يک دکانتور سانتريفوژي . شود منتقل مي

خور  آهک(خور دوم  شربت زالل دکانتور به آهک. شود بيشتر تغليظ مي
هاي  رود که در آنجا مقدار آهک افزودني در مقايسه با روش مي) اصلي

 نشان داد ۲۰۰۴رن در سال ها در واب آزمايش. تواند کاهش يابد معمول، مي
 دقيقه ۶۰نشين شدن به  مدت ته) از نظر زماني (٪۲۰که با ضريب اطمينان 

 و ميزان آهک ٪۴۰و همچنين ماده خشک گل دکانتور سانتريفوژ به حدود 
 در CaOميزان . رسد ليتر مي  در صد ميليCaO گرم ۶/۰مصرفي به 

 گرم در ۴۰ بيش از رسد کاربوکالک که بعنوان خوراک دام به مصرف مي
ها در مقابل حرارت  اين روش بر مقاومت شربت. صد گرم ماده خشک است

 قندي شربت خام در مقايسه با کارخانه  نداشت و مقدار مواد غيراثر منفي
 کيلوگرم در صد کيلوگرم ۴/۰جدا کردن . ٪ بيشتر بود۲۵-۳۰افشتاين 
وم نشان داد که خور د ليتر قليايي آهک  گرم در صد ميلي۴/۰چغندر و 

 کيلوگرم در هر تن چغندر کاهش ۲۴مصرف آهک بصورت تئوري حدود 
اندازي شد و با مصرف   يک پيلوت راه۲۰۰۵در افشتاين در سال . يابد مي
   دقيقه ۶۰نشين شدن  خور اول در ساعت مدت ته  مترمکعب شربت آهک۲۰

ه در هايي ک آزمايش. ٪ بدست آمد۳۱ تا ۲۷با حداقل ماده خشک گل از 
   و  انجام شد مصرفSZ/RTبه روش تصفيه شرکت   ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۴سال 

ضريب تصفيه شرکت تصفيه شربت چغندرهاي يخ زده در آزمايشگاه 
 گرم ۱/۰(بخشي حتي با اضافه کردن دکستران، الوان و يا پکتين  رضايت
زده بويژه  بنابراين، اين روش براي چغندرهاي يخ. بدست آمد) در ليتر

زيرا در مقايسه . باشد برداري مناسب مي والني شدن دوره بهرهدرصورت ط
مصرف بيشتر آهک، برگردان   تراناز،س استفاده از دکمثالً(با ساير تمهيدات 

  .گيرد تحت تاثير مواد اوليه صدمه ديده قرار نمي) گل
  برش با فشار آب : يودو هارتن

 خرد کردن هاي مختلفي براي حل هاي اخير در شکر شمال راه در سال
بوسيله آب با فشار زياد . چغندرقند بوسيله فشار آب آزمايش شده است

هاي  با اين کار، سطوحي زبر و ورقه. توان شکافي در چغندر ايجاد کرد مي
. ها به يکديگر مقدور نبود چسباندن ورقه. شود نامرتب و گوه شکل توليد مي

) بونکر(ن ذخيره چغندر در صورت استفاده از آب با فشار زياد نيازي به مخز
شوند و سايش  هاي همراه چغندر بوسيله آب خرد مي ناخالصي. باشد نمي

مصرف چغندرهاي . آيد  بوجود نميچغندرها در اثر وجود شن و ماسه عمالً
آيد که  هاي مقدماتي چنين برمي از آزمايش. آورند کهنه مشکلي بوجود نمي

 ليتر در هر تن ۱۰۰ ساعت و  کيلووات۴انرژي و آب مورد نياز به ترتيب 
 ۴۰ تن چغندر در ساعت و مصرف ۴۰۰بعبارت ديگر مصرف . چغندر است

آزمايش . کند تر ايجاد ميم  ميلي۲۵۰هايي تا عمق  مترمکعب آب برش
مقدماتي با آسياب خاللي که بخشي از آن تغيير کرده بود عملکردي را 

نوان نمونه مورد مورد تاييد قرار داد و يک آسياب توربو طراحي و بع
توان از آب کندانس کارخانه که تا  آب الزم را مي. برداري قرار گرفت بهره
 چغندرها در اثر ٪۱۵حدود .  درجه سانتيگراد سرد شده باشد، تامين کرد۴۰

شوند و بنابراين از دستگاه جداسازي آب و خرده چغندر  برش با آب خرد مي
 ه خرده چغندر از آب و رسيدن مادهبعد از جداسازي اولي. بايد استفاده شود

اي داراي  به دستگاه پرس زاويهرا آنها , ٪ ۲۰خشک خرده چغندرها به 
آب پرس حاصل عاري از خرده چغندر . شوند هاي مختلف هدايت مي قسمت

توان  چغندرهاي خروجي از پرس را مي  خرده. شود به شربت خام اضافه مي
  .گاز مصرف کردکن و يا در تاسيسات بيو در تفاله خشک

هاي   در کارخانهBHKWکسب تجربه در رابطه با واحد نيروگاه حرارتي 
  قند

نيروگاه  (BHKW کارخانه قند پوليش يک دستگاه ۲۰۰۲ در سال :يشکا
فرض کار اين دستگاه  پيش.  را بکار گرفتMW۴/۱ با توان ) حرارتي بلوک

برداري  وع بهرهبدون مشکل توليد بموقع و به مقدار کافي گاز بعد از شر
توليد بيوگاز بصورت مطلوب با استفاده از همزن در راکتورهاي متان . است

هاي انتقال گاز  عالوه بر اين براي کار مطلوب رطوبت از لوله. ميسر است
، مقدار متان بيوگاز، مورد آزمايش )خروجي آب کندانس(بايد حذف شود 

براي . از بايد جدا شود از بيوگH2Sقرار گيرد و همچنين گاز سولفيدريک 
 بوسيله کربن دسازي گاز استاندار جذب ترکيبات سيليسيم در پوليش از آماده

عدم حذف گاز سولفيدريک از بيوگاز سبب رسوب . شود فعال استفاده مي
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کردن ترکيبات گوگردي و گرفتگي و زنگ زدن وسايل انتقال حرارتي گاز 
توان  گاز سولفيدريک را مي. و يا جابجايي آنها خواهد شد) اگزوز(خروجي 

 و يا کربن فعال آلوده شده با يديد پتاسيم FeCl2در راکتور متان بوسيله 
کاري دستگاه و رسوب  بخاطر وجود کلسيم در روغن يا روغن. حذف کرد

  . آن مشکالتي در پوليش بوجود آمد
 از نتايج کارهاي شرکت دوتس در رابطه با بيوگاز و روند کار :شيل لو
مقدار آمونياک : ب و بدون اشکال، ارقام زير حاصل شده استمطلو

۳mg/Nm۱۵۵۰-۱۵ ۳، مقدار هالوژنmg/Nm۶۰-۱۰ مقدار سولفيدريک ،
۳mg/Nm۳۰۰۰-۵ و مقدار نمک NaCl ۳ به ميزانmg/Nm ۲۰۰۰-۱۰ .

 در اثر الکتروليت عات خوردگینوساناتي در ارزش حرارتي و همچنين ضاي
توان گاز را سرد کرد و آب  ا اين موارد ميبراي مقابله ب. کند بروز مي

در صورت وجود گوگرد ممکن است در اگزوز . کندانس را جدا نمود
اسيدسولفوريک توليد شود که منجر به توليد رسوب در دستگاه انتقال 

  .حرارتي اگزوز و خوردگي آن گردد
 يک دستگاه ۲۰۰۵رخانه اولتسن شکر شمال از سال  در کا:تاشمي

BHKWموتور گاز از نوع  با يک TGG 2020 V16 )شرکت دويتس (
 با سهم انرژي kW۳۶۵۰توان حرارتي سوخت آن به . مشغول به کار است

بالغ ) ۹/۴۴٪( kW۱۶۳۸و سهم انرژي ) kW۱۵۰۰) ۱/۴۱٪الکتريکي 
انرژي حاصل و وارد شده به . است) kW۵۱۲) ۱۴٪شود و ضايعات آن  مي

شود و انرژي  بقت و ارزيابي مي مطاEEGشبکه با قانون انرژي نوسازي 
مطابقت ) KWKقانون (حرارتي حاصل با قانون کوپلونگ نيرو و حرارت 

توان با توليد يک ميليون کيلووات ساعت در يک ماه  بنابراين مي. دارد
.  بدست آوردKWK و سهميه EEG يورو از قانون ۱۱۳۰۰۰درآمدي حدود 

  .ندازي وجود داردا گذاري، سرويس و راه درمقابل هزينه سرمايه
 نصب شده در کارخانه مونسل شرکت شمال ظرفيت مفيد BHKW :المپه

.  کيلووات ساعت نشان داد۷۰۰حداکثري و محدوديت قابل تحملي در حد 
هاي فاضالب توليدي و در  برداري بيوگاز مصرفي از محموله در طول بهره

ين ساله با تجربه چند. بهار از مواد خام در حال رشد تهيه گرديده بود
تبديل بيوگاز به نيروي الکتريکي از . مانده سبزيجات نيز وجود دارد پس
گرماي مفيد .  کيلووات ساعت به ازاي هر مترمکعب گاز است۰۱/۳ تا ۶۴/۲

. بيوگاز هر مترمکعب  کيلووات ساعت به ازاي۹۳/۲ تا ۳۷/۲برابر است با 
اکسيژن  (CSBتن  مترمکعب در هر ۴۸۵-۵۴۰مقدار بيوگاز توليدي برابر 

٪ و مقدار سولفيدريک ۶۰-۷۴و سهم متان در بيوگاز ) شيميايي الزم
ppm۱۰۰-۲۰يک دستگاه کنترل توان فشار بيوگاز را در راکتور . باشد  مي

براي . هدف، استفاده از بيوگاز در تمام طول سال است. دارد مي ثابت نگه
رده چغندرها که اين کار در يک آزمايش دو ساله اول از طريق افزودن خ

 ۵/۷ميانگين (بوسيله يک دستگاه برگ خردکن ريز ريز شده بودند 
از اين طريق . برداري طوالني گرديد به راکتور متان، دوره بهره) متر ميلي
 مترمکعب بيوگاز از ۵۰۰ از هر تن چغندر و يا CSB کيلوگرم محموله ۲۵۰

کن است کف آيد، البته از اين طريق مم  بدست ميCSBهر تن محوله 
سوم محموله  تا يک.  در راکتور متان پيش آيدpHزيادي همراه با کاهش 

هاي چغندر  توان با مصرف خرده الزم براي توليد انرژي الکتريکي را مي
برداري را  و دوره بهره) بدون اسيدي کردن مقدماتي و جداگانه(تامين کرد 

. تر کرد طوالني ٪۵۰ مين بخار تا حدودوگاز در بهار و تأبا استفاده از بي
جويي در مصرف گاز طبيعي براي توليد بخار از طريق استفاده بخار از  صرفه

  .٪ برسد۱۰تواند به  چغندر مي  مصرف خرده
  اي ريزشي تجربياتي با دستگاه تبخير صفحه

اي ريزشي   در کارخانه کالون شکر شمال يک دستگاه تبخير صفحه:گهلر
 نصب ۲۰۰۳هاي بخار دروني با سال ساخت   با کانالEvapPlusنوع 
 متر و ۵ متر، قطري برابر ۴/۲۰اين دستگاه تبخير ارتفاعي برابر . گرديد

هاي جداگانه براي   مترمربع دارد و داراي بخش۷۲۳۰سطح حرارتي کل 
هدايت . باشد  و بخار خروجي توربين مي(VDT)کن بخاري  بخار خشک

بعلت ساختمان جمع و . شود کديگر انجام ميآب کندانس نيز مجزا از ي
جوري که اين دستگاه دارد، مساحت الزم براي نصب آن در حد مطلوب 

    پراسيون بدون مشکل و تا بريکسانصب آن بعنوان بدنه اول او. است
ارقامي که توسط کارخانه سازنده اعالم شده است . باشد ٪ مقدور مي۲۵-۲۰

هاي مختلف بخار اشباع توصيه  جود بخشبعلت و. مورد تاييد قرار گرفت
هاي بخاري  کن شود که از اين دستگاه تبخير براي بکارگيري خشک مي

  .استفاده شود
يک )  بدنه۶پراسيون با ااو( در تاسيسات تبخير کارخانه قند السدورف :مور

اي ريزشي بجاي بدنه چهارم با پارامترهاي زير نصب  دستگاه تبخير صفحه
 متر، فشار بخار ۴ متر، قطر ۱۵ مترمربع، ارتفاع ۵۰۰۰رتي سطح حرا. گرديد

اين دستگاه توسط شرکت .  درجه سانتيگراد۱۵۰ بار و دماي مجاز ۵/۳
٪ با رقم حرارتي ۶۰٪ به ۳۹دور براي تغليظ شربت از بريکس  بالک

W/(Cm2.K)۱۴۵۰ ليتر در ۰۲/۱) شماره جريان شربت( و پوشش 
يي که شده است اين دستگاه بدون سبد ها برخالف توصيه. سانتيمترساعت

هاي   چندين مرتبه پاکت۲۰۰۱برداري  در بهره .صافي کار کرده است
کن  صفحات بند آمدند و درنتيجه ماده خشک شربت بطور ناگهاني در پخش

شربت افزايش يافت بطوريکه در مرتبه سوم، ديگر با يک تا دو ساعت 
پس . کامل و بيشتري بودشستشو مشکل برطرف نشد و نياز به شستشوي 

از باز کردن دستگاه ديده شد که ذغال شکر توليدي منفجر و باعث بند 
بعد از . توانست عبور کند آمدن شده است بطوريکه بندرت شربت مي

برداري در مسير بخار خروجي از شربت سبد صافي و همچنين دستگاه  بهره
بعد از آنکه . دکننده وزن مخصوص از طريق افزودن آب نصب گردي کنترل
برداري   بروز کرد در بهره۲۰۰۱ همان مشکالت سال ۲۰۰۴برداري  در بهره
 تغيير يافت و دستگاه تبخير اواپراسيونهاي   طرح اتصال بدنه۲۰۰۵
برداري  اي ريزشي بعنوان پيش بدنه نصب گرديد و لذا در طول بهره صفحه
  . حادث نشد  مشکلي۲۰۰۵
اي  هاي تبخير صفحه کر جنوب دستگاه در گروه ش۱۹۹۲ از سال :لورنس

نظر از پايين بودن  صرف. باشند ريزشي از سازندگان مختلف در حال کار مي
توليد ذغال شکر . بريکس شربت، مشکل ديگري وجود نداشته است

تواند روي صفحات معروف به صفحات داس مانند که مرز محدوده بخار  مي
بدين جهت بايد از . رسد ٪ مي۷۰در آنجا بريکس به . داغ است، توليد شود

خروج آب .  دوري کرد شود، سطوح افقي که شربت روي آنها جمع مي
آوري آب کندانس و خروج شربت،  کندانس بايد بالفاصله در محل جمع

عالوه بر مطلوب کردن تکنيک تميز کردن، . خارج از دستگاه انجام پذيرد
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ده از بريکس باال بايد حداکثر وزن مخصوص جريان گرما در روش استفا
  .تعيين گردد

گزارش : کن شکر کن و خنک طرح جديد تلفيق شکر خشک: شوانکه
  تجربي

کن  طرح تلفيق خشک کردن و خنک کردن شکر که هم مزاياي خشک
و ) عملکرد مطمئن در صورت تساوي مقدار آب و مقدار شکر(اي  استوانه

 نياز کم به رفتاري خوب با محموله شکر،) (سيکلوني(سردکن گردبادي 
براي اولين مرتبه در کارخانه قند . را دارد) سرويس، کارائي باالي سردکن

 تن شکر ۳/۳۰در آنجا . نوراشتمن براي شکر سفيد يک و دو انجام گرفت
٪ و مصرف ۲۶/۰ درجه سانتيگراد و با مقدار آب ۳/۵۳سفيد يک با دماي 

 درجه ۵/۲۴ کيلووات ساعت در هر تن به دماي ۹۹/۷انرژي کل ويژه 
در مورد شکر سفيد دو مقدار شکر . ٪ رسيد۰۲/۰سانتيگراد و رطوبت 

 درجه سانتيگراد، مقدار آب ۳/۴۹ تن در ساعت با دماي ۵۱ورودي به 
 ۲۴ در تن، به دماي ت کيلووات ساع۸۵/۹٪ مصرف انرژي کل ويژه ۶۱/۰

 يازده واحد از اين مجموعاً. ٪ رسيد۰۲۹/۰درجه سانتيگراد و رطوبت 
از سال . باشند و يا قرارداد آنها منعقد شده است تم مشغول کار ميسيس
اي تلفيق شده بصورت ورود شکر در  کن استوانه  يک دستگاه خشک۲۰۰۲

. داخل يک لوله مرکزي در جهت مخالف جريان شکر مشغول به کار است
در اين سيستم از گرماي باقي مانده در هواي خنک حداکثر استفاده شده 

هاي جلوي استوانه  وجود  ه بااليي از هواي خشک در قسمتاست و عرض
کن  کن و خنک کاهش مقدار هوا براي مراحل فرايندهاي خشک. دارد

جويي  توان در مصرف انرژي صرفه پذير شده است که مي بصورتي امکان
کرد و تحت هر شرايطي روند کاري مطمئن بدست آيد و گلوله شدن شکر 

  . توان از استوانه خارج کرد ز شکر را مي پيش نيايد، ذرات ريعمالً
در کارخانه قند تسرنس واقع در : اي  تجربياتي با سرد کردن حفره:توت

هاي شکر، گلوله شکر وجود   همواره در بسته۲۰۰۴مجارستان تا سال 
علت آن، توان پايين ). کارخانه تسرنس فاقد سيلوي شکر است(داشت 
. رسيد  درجه سانتيگراد مي۳۵به کن شکر بود که دماي شکر خروجي  خنک

اي جديدي که بصورت جريان  کن شکر حفره  ساخت خنک۲۰۰۴در سال 
شکر . اندازي شد کند، راه ناهمسو طبق اصل تبادلگرهاي حرارتي عمل مي

اند آرام و  کن در جهت صفحاتي که بصورت افقي قرار گرفته در حفره خنک
اي خارج  کننده لرزه منتقلکند و بوسيله  بدون صدمات مکانيکي حرکت مي

دو (کننده  در اين کارخانه قند، شکر بوسيله آب بعنوان مأل خنک. شود مي
 درجه ۲۸ به ۴۰ تن شکر در ساعت از دماي ۵۰با ظرفيت ) مسير آب سرد
گير  براي حذف نخاله شکرها الزم بود که يک نخاله. رسد سانتيگراد مي

اين سردکن . گرددشکر و همچنين يک دستگاه گردگير شکر نصب 
وجور و اقتصادي دستگاهي است قابل تنظيم، داراي روند کاري خوب  جمع

  .و همچنين نياز به انرژي کم
هاي بلند قابل تنظيم براي تکميل مرکز سرويس و خدمات   قفسه: هونيش

از شروع کار مرکز . نصب گرديدشکر شمال واقع در کارخانه قند اولتسن 
 فاکتورهاي مختلفي موثر بودن آن را ۱۹۹۹سال در سرويس شکر شمال 
هاي سنتي در انبارهاي بلوکي، ساختار  اند، مثل قفسه تحت تاثير قرار داده

، تعداد قطعات متنوع و روزافزون و )انبارهاي خارجي(انبار غيرمتمرکز 

، بدان جهت، توسعه طرح لجستيکي). چهارم پالت يک(هاي کوچک  محموله
بندي متنوع، تقبل عمليات   تسلط به مواد بستهتمرکز ظرفيت انبار،شامل 

انبار سرويس و خدمات، فواصل و راههاي کوتاه در انبار، مديريت موجودي 
 پشتيباني بمنظور تقويت لجستيکي که بايد EDYهاي  حل منسجم مثل راه

يد و دهاي ج گذاري در ساختمان مورد توجه قرار گيرد و همچنين سرمايه
تاسيس انبارهاي قراردادها، . ديمي، ضروري بودهاي ق نوسازي ساختمان

هاي خالي و مواد  توسعه رامپ تخليه و نقل مکان محل تحويل پالت
 در اولتسن يک انبار مرتفع ۲۰۰۴در سال . بندي از ديگر تغييرات بود بسته

اين انبار کانالي خودکار با ساختار سيلو حدود . قابل تنظيم نصب گرديد
 ۷۰۰اي با جمعا  هاي اروپايي در سه بلوک قفسه الت محل قرار دادن پ۷۰۰۰

افزار مواد و  نرم. دهد  پالت را در خود جاي مي۱۰کانال دارد که هر کدام 
ها بوسيله بارکد انجام  تحويل پالت. شود مديريت انبار با رايانه پشتيباني مي

باعث شد که )  هفته۸حدود (اندازي نسبتا طوالني اين انبار  راه. شود مي
هاي ناخوانا،  ها، اتيکت منابع اشکال و نارسايي، کيفيت نامرغوب پالت

اکنون جزء ثابتي  اشکاالت جعبه برق و غيره به سرعت رفع شوند و انبار هم
  .از فرايند لجستيکي شکر شمال است

  کردن تحويل شکر) همزمان يا هماهنگ(سنکرون : زوباي
نيسکو بمنظور کاهش در دا) سنکرون کردن تحويل شکر( طرح ۳۵با کمک 

. هزينه انبارداري و پخش زنجيري بين فروش و توليد برقرار شده است
 بطور هدف آن بود که نياز قبالً.  مورد استفاده قرار گرفته استKPIسيستم 

بيني شود تا موجودي در انبار کاهش يابد و تحويل شکر به  دقيق پيش
  . از کارخانه انجام شودمشتري مستقيماً

ه مشترک براي تغييرپذيري تحويل و محقق کردن خواسته يک برنام
بيني  اجراي روش جديد پيش. مشتري در رابطه با تحويل سريع ضروري بود

ميانگين مقدار . سوم کاهش داد بيني نياز را تا يک دقتي در پيش فروش بي
٪ کاهش ۵۰ا تهاي يک و دو کيلوگرم توانست  شکر در انبار بصورت بسته

موجودي کارخانه براي مطلوب کردن تحويل مستقيم به د و اعمال ابي
اعمال فرايند . ٪ بهبود در روند سفارش گرديد۱۰ تا ۵مشتري منجر به 

 منجر به برنامه ماهانه و متغير در رابطه با SAP-PPمشترک با پشتيباني 
  .نياز شده است

  مدرن کردن منطقه انبار و اجناس کارخانه قند فراون فلد:  فاونچ
درن کردن منطقه انبار و محصوالت در کارخانه قند فراون فلد در علت م
 روي هم رفته کوچک بودن بونکر روزانه براي انبار کردن ۲۰۰۴سال 

، کم بودن ) تن در ساعت۲۵(محصوالت، کم بودن توان تاسيسات الک 
و همچنين مسائل )  تن در ساعت۵۰(توان تخليه فله بوسيله کاميون 

 در سال عمليات ساختماني احتماالً. وده بوده استبهداشتي در اين محد
تاکنون موارد ضروري بهداشتي طبق استاندارد . رسد  به پايان مي۲۰۰۶
BRC و ISISبيني بوده است  انجام شده و هزينه آن در حد بودجه پيش .

 تن در ۳۰تاسيسات الک، با دو ماشين الک جديد با ظرفيت هر کدام 
ها در بونکر محصول با  ر فراکسيون الکشک. ساعت جايگزين شده است

ت سقبل از فروش طبق درخوا. شوند حجم کافي بطور موقت سيلو مي
هاي درخواستي بدون نياز به بونکر  کريستالاندازه های مشتري شکر با 
با بارگيري فله در کاميون اين امکان وجود دارد که . شود روزانه مخلوط مي
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بار .  تن شکر بارگيري شود۱۰۰ساعت با کمترين توليد گرد شکر در هر 
بارگيري پالت در . هاي قطار نيز در حد نياز مدرن شده است کردن واگن

هاي کنترل  تمام دستگاه. شود حال حاضر در يک سالن بسته انجام مي
اند طبق برنامه و با اطمينان کار  فلزي که در تمام خط توليد نصب شده

  .کنند مي
در کارخانه جديد کومرا، روش کار، فن اتوماسيون : النگ هاوس

  .ريزي و انجام پروژه ساختمان جديد برنامه
 به ۲۰۰۴در اواخر سال ) ترکيه(ساختمان جديد در کارخانه قند کومرا 

زيمنس همراه با مشتري طرح کاملي براي . برداري رسيده بود بهره
يل تحو.  اجرا کرده استFeldbussystemاتوماسيون با پروفي باس بعنوان 

کشي وسايل و  نيروي محرکه و کنترل سيستم و همچنين طراحي سيم
 گرفته تا ترانسفورماتورهاي الزم بعهده زيمنس بوده pHتجهيزات از آناليز 

.  استفاده شده استPCS7بعنوان سيستم راهنما از سيستماتيک . است
زيمنس همچنين يک مجتمع کامل نيروگاهي براي توليد انرژي تحويل 

 اين مجله ۲۰۰۵ساخت و نصب فن اتوماسيون در شماره مارس . دهد مي
در کونيا و کومرا سيستم اطالعاتي . شرح داده شده است) سوکرايندوستري(

که در آن کليه اعداد و ارقام آزمايشگاه و فرايند ديده (MIS)  مديريت
الين در موقع  در آنجا سيستم بصورت آن. شود، نصب گرديده است مي

  .دهد  دو کارخانه گزارش کامل را ارائه ميتنظيم براي هر
مطلوب کردن اجراي فرايند با استفاده از تيتراسيون خودکار و :  گل ارت

  تعيين درجه خلوص
در کارخانه کالون عالوه بر استفاده از دستگاه افزون شير آهک وابسته به 

ور خ آهکفشار تيتراسيون، با کمک تجهيزات تيتراسيون خودکار، قليايي در 
 و ۳ و ۱هاي رقيق   فيلتراسيون يک و شربت,)دوم(خور اصلي  اول، آهک

در تجهيزات . گردد خور اول و دوم تعيين مي همچنين آهک کل در آهک
کننده نمونه بصورت  تيتراسيون خودکار ماده مورد آزمايش بوسيله تقسيم

بت  تصفيه شرحاال سه روش مؤثر. شود ري آماده ميگي سيکلوني براي اندازه
کنترل نسبت شربت خام به شير آهک، : در کارخانه کالون وجود دارد

الين با دستگاه افزودن شير آهک  استفاده از تيتراسيون خودکار بصورت آن
  . و باالخره استفاده از دستگاه افزودن شيرآهک وابسته به فشار تيتراسيون

له و لو(هايي  محاسب درجه خلوص براي کنترل فرايند عالوه بر سوراخ
 ۵افزار در رابطه با سيستم تقسيم نمونه براي  داراي رايانه و نرم) غيره

ر، سوند دما و سطح شربت همزن، کمد تمتر، دو عدد رفراکتوميرالنمونه، پ
ماده خشک و درصد قند در شربت رقيق، شربت . باشد محاسب با تهويه مي

االخره آب شکر سفيد دو و ب شربت ورودي به شکر سفيد دو، پس. غليظ
 محصول ۵ خودکار، آناليزهاي رايانه کامالً. شود آب شکر خام تعيين مي پس

 دقيقه ۴۰کند و حدود  را براي هر يک از دو پارامتر کنترل و هدايت مي
اند که  اي با نتايج آزمايشگاه نشان داده هاي مقايسه آزمايش. کشد طول مي

.  ممکن استالين ماده خشک و درجه خلوص اصوالً گيري آن اندازه
محاسب درجه خلوص نسبت به (هاي آزمايش  هاي سري نابرابري

هاي  توان بوسيله يک فاکتور تصحيح کرد و ناخالصي را مي) آزمايشگاه
          گيري شده خارج ارقام اندازه(در پارامتر ) کربنات، اکساالت(رسوبي 
  طح در راکتورگيري س اندازه. مديريت کرد  توان با شستشو را مي) از محدوده

  .رقيق کردن بايد بهبود يابد
  شانس کشاورزي اروپا در جهان پهناور: ايزرماير

در ده ) غير از شکر، گوشت گاو، گوسفند و بز(محصوالت کشاورزي اروپا 
سال گذشته افزايش يافته است ولي در مقايسه جهاني، بخش کشاورزي 

ي و آسيا رشد داشته  امريکاي جنوبها مخصوصاً اروپا کندتر از ساير قاره
مرز توسعه و رشد را آقاي ايزرماير در چين و هندوستان مبتني بر . است

هر قدر آزادسازي جهاني پيش . کند ساختار واحدهاي کشاورزي بررسي مي
با . دهد برود، بهمان اندازه اقتصاد کشاورزي خودش را متفاوت نشان مي

بخش انرژي . خوبي داردوجود اين، بزرگترين قسمت کشاورزي اروپا آينده 
 توليد مثالً(تواند نيروي محرکه اقتصاد کشاورزي در جهان باشد  مي

توان اتانول بصورت  در برزيل مي) بشکه( دالر در هر بارل ۳۵از ). بيواتانول
مقرون ) از ذرت(و آمريکا ) از نيشکر( دالر در تايلند ۴۰. اقتصادي توليد کرد

هاي مواد  منجر به افزايش شديد قيمت دالر ۷۰ تا ۶۰از . به صرفه است
هاي محصوالت کشاورزي جهاني در درازمدت  غذايي خواهد شد زيرا قيمت

تواند  اروپا مي. هاي انرژي جهاني هماهنگ کنند بايد خودشان را با قيمت مي
ها با وجود افزايش  گندم را بعلت عملکرد باال در مقايسه با ساير قاره

  .ت توليد نمايدها بصورت قابل رقاب هزينه
هاي  اگر چه دانه. کند غالت خوراک دام با ذرت از ماوراء درياها رقابت مي

روغني در اروپا عملکرد بااليي دارند ولي بعلت هزينه بااليي که دارند، 
براي مثال در فرانسه يک . ها رقابت کنند توانند با محصوالت ساير قاره نمي

 مرتبه با ۳ مرتبه و در آرژانتين ۶ مرتبه در سال، در کانادا ۱۴کشاورز 
اين وضعيت بايد بوسيله ساختار . رود آالت کشاورزي روي زمين مي ماشين

بعلت مزيت . کشاورزي که مستلزم هزينه بيشتري است بمرور کاهش يابد
اي شکر نيشکري در مقابل شکر چغندري بويژه بوسيله امکانات  هزينه
 برزيل، کشت چغندرقند کننده مثالًاي در هر کدام از کشورهاي توليد توسعه

فقط در جايي باقي خواهد ماند که از نظر سياسي پشتيباني و محافظت 
. براي نگهداري توليد شکر، اروپا بايد سياست خودش را قوي کند. شود

توليد شير در اروپا . توليد شکر از چغندر هم بايد در امريکا فراموش شود
اي است،  رد شير توليدکننده برجستهمزيتي ندارد ولي چون اروپا در مو

در مورد گوشت گوساله چون در اروپا . آيد هزينه، چندان به حساب نمي
توان در تمام سال از محيط باز استفاده کرد، اروپا در مقايسه با ساير  نمي

در رابطه با خوک و طيور در تمام . مناطق از عيب بزرگي برخوردار است
رار است ولي بعلت تراکم جمعيت و قوانين مناطق روش توليد يکساني برق

  .بيند ساختاري سخت آقاي ايزرماير در اين مورد هم مشکالتي را مي
تمهيدات سياسي در بخش کشاورزي در اروپا بايستي از محافظت، اجتناب 

دسترسي به قابليت رقابت در . و به طرف کمک به کشاورزي حرکت کند
 فن ژنتيک آقاي ايزر ماير شانسي در. بخش کشاورزي بايد اساس کار باشد

. ، هر چند که سياست در رابطه با جمعيت بخوبي پيش نرفته استمی بيند
بايد ( "must have"برطرف کردن موانع فن ژنتيک در اروپا با محصول 

  .سياست بايد آن را پيش ببرد. پذير است امکان) داشت
 ه آن نامطمئن و از همنظر پروفسور ايزر ماير در رابطه با انرژي بيو و توسع

شود ولي فقط در مناطقي از  توليد انرژي بيو قابل رقابت مي. گسسته بود
تواند  زا و خام مي جهان که از امتيازات باالتري برخوردارند و مواد انرژي
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بدين جهت الزم است که سياست فکر کند که . تر حمل و نقل شوند ارزان
. و مواد غذايي باارزش را صادر نمايدزا را وارد کند  بهتر نيست مواد انرژي

 مثالً.  در اينجا که ريسک و احتمال معافيت مالياتي وجود داردمخصوصاً
توان گازوئيل بيو را ناخواسته  اگر محافظت خارجي وجود نداشته باشد، مي

 توليد مواد EEGتوليد گاز بيو از ذرت سيلويي طبق ضوابط . صادر کرد
، چون آنها در هر قانون بشدت پشتيباني اندازد غذايي را به خطر مي

شوند و ممکن است به آنجا برسد که سهم اقتصاد مواد غذايي از آلمان  مي
 Businessplansسياست بايد با کمک طرح . سوبسيدش را از دست بدهد

توسعه و نياز در بخش اقتصاد کشاورزي و تمام عواقب و امکانات را مورد 
  .بررسي قرار دهد

  ر جهاني شکر در حالت دگرگونيبازا: آلفلد
به دليل انتظار کاهش جديد ذخيره شکر در جهان بعلت شرايط جوي 
نامساعد، تغيير در ضوابط شکر در بازار مشترک اروپا، خريدهاي سوداگرانه 
شکر، انتظار وضعيت حساس ذخيره شکر و همچنين نياز روزافزون به 

 بشدت افزايش داده اتانول قيمت شکر در جهان را از چند سال گذشته
در اين . ها خواهد ماند  بعنوان سال بيادماندني در خاطره۲۰۰۵سال . است

سال براي اولين مرتبه وابستگي قيمت شکر و اتانول به قيمت نفت روشن 
ها، شرايط جوي نامساعد در  بيني  سال تغييرات پيش۰۶/۲۰۰۵سال . گرديد

ه سقوط توليد نسبت به تعدادي از کشورهاي آسيايي و امريکايي منجر ب
 ميليون تن رسيده ۹/۱۴۳ ميليون تن شده و به ۶ حدود ۰۵/۲۰۰۴سال 
بيني نيست که آيا مصرف شکر   هنوز قابل پيش۰۷/۲۰۰۶براي سال . است

نظر از شرايط جوي و تقاضا براي اتانول،  صرف) مجدداً(از ميزان توليد 
ني شکر به مرز  مصرف جها۱۶/۲۰۱۵تا سال . تجاوز خواهد کرد يا خير

هاي توليد در کوبا و  در مقابل حذف ظرفيت.  ميليون تن خواهد رسيد۱۸۰
 سال آينده ۶ و ۵از طرف ديگر در برزيل در . اروپا نيز پيش رو قرار دارد

هاي جديد براي  براي تخصيص سطح زير کشت جديد و تاسيس کارخانه
در . مريکا الزم استپوشش دادن تقاضا براي شکر و اتانول ده ميليارد دالر آ

در حاليکه .  صادرات شکر در جهان بود٪۴ برزيل جوابگوي ۹۲/۱۹۹۱سال 
در هر صورت توسعه . ٪ رسيده است۳۵ اين رقم به ۰۵/۲۰۰۶در سال 

بيشتر توليد شکر و اتانول در برزيل بدون انجام عمليات زيربنائي مناسب 
 در کشورهاي هاي توليد اتانول حتي برنامه. بدون ريسک نخواهد بود

تواند به سقوط توليد شکر منجر  منظور جبران و تامين انرژي ميه آسيايي ب
بنابراين .  به قيمت نفت بستگي داردها شديداً البته موفقيت اين برنامه. شود

اگر چه آن را تثبيت . توليد اتانول فاکتور نامطمئني در بازار شکر است
  . بنمايدتواند آن را ناپايدار نيز کند ولي مي مي

هندوستان و پاکستان و اهميت در حال رشد آنها :  مورگن روتشرودر و 
  در بازار شکر

صنعت .  هندوستان با معيار صنعتي شکر توليد کرده است۳۰از اواسط دهه 
در سال جاري انتظار .  بعد از استقالل همواره رشد داشته استقند مخصوصاً

شکر از رشد يکنواختي برخوردار توليد . رود  ميليون تن شکر مي۲۰بيش از 
کاهش توليد، .  با پستي و بلندي افزايش يافته استنبوده است بلکه غالباً

هاي غلط حکومت و   معلول نامساعد بودن شرايط جوي و سياستغالباً
هاي نيشکر در  کارخانه. رقابت با ساير محصوالت کشاورزي بوده است

که در آنها ) پاتيلی( open-panهاي معروف به  رقابت شديدي با کارخانه
 ميليون کشاورز که ۴۵. شود، قرار دارند شکر گور و خانساري توليد مي

 ۴/۱دهند با سطح زير کشت ميانگين  نشين را تشکيل مي ٪ جمعيت ده۵/۷
در جهان بعنوان دومين . کنند ها کار مي هکتار در هر واحد؛ براي کارخانه

يليون تن در سال نيشکر توليد  م۲۳۰-۳۰۰توليدکننده شکر، هندوستان 
 تن در هکتار و در ۵/۵عملکرد شکر خام در شمال کشور حدود . کند مي

در شمال پاکستان و هندوستان اندکي .  تن در هکتار است۹/۹جنوب 
در .  تن در هکتار دارد۵-۲۰شود و عملکرد حدود  چغندرقند کشت مي
فعاليت ) ۸۰دود در پاکستان ح( کارخانه نيشکر ۵۰۰هندوستان بيش از 

بيش از )  همان واحددر پاکستان هم تقريباً(ظرفيت سي واحد . کنند مي
. باشد  تن در روز مي۱۲۰۰۰باالترين ظرفيت حدود .  تن در روز است۵۰۰۰

در حال حاضر . باشند هاي تعاوني مي ها در هندوستان کارخانه بيشتر کارخانه
ها را بازسازي  بخش خصوصي بشدت در حال توسعه است و کارخانه

  .کند مي
يک .  نفر را در استخدام دارد۵۰۰۰۰۰هاي نيشکر هندوستان حدود  کارخانه

در شمال . باشد  پيمانکار مي۳۰۰۰۰ هزار تني در روز داراي ۱۰کارخانه 
 ماه طول ۱۰ ماه و در جنوب کشور ۵-۶برداري  هندوستان دوره بهره

 تا ۵۰۰۰با ظرفيت ) ريبدون گور و خانسا( کارخانه قند ۳۰-۵۰. کشد مي
بيش از صد . روز يا در طرح هستند و يا در حال ساخت  تن در شبانه۱۰۰۰۰

براي سال . باشند کارخانه داراي تاسيسات توليد اتانول از مالس مي
براي .  ميليارد ليتر اتانول توليد شود۳/۲شود  بيني مي  پيش۰۷/۲۰۰۶

  .ده استريزي ش اتانول به بنزين برنامه ٪ ۵-۱۰افزودن 
شود براي هر  ريزي مي در هندوستان بهاي نيشکر که توسط دولت برنامه

ها براي هر تن   در کارخانهعمالً.  يورو تعيين شده است۱۵تن نيشکر 
 ۲۵۰هزينه توليد براي هر تن شکر بالغ بر . شود  يورو پرداخت مي۲۳نيشکر 
 کيلوگرم ۱۸مصرف سرانه شکر بدون گور و خانساري حدود . باشد يورو مي

 کيلوگرم ۲۴شود که مصرف سرانه به  بيني مي  پيش۲۰۱۰براي سال . است
سطح زير کشت نيشکر در مناطق با عملکرد خوب بوضوح افزايش . برسد

ادامه بازسازي و . نظر کردني نيست تاسيس کارخانه جديد صرف. يافته است
مک به  ميليون تن در سال و ک۵-۷سازي، منجر به افزايش توليد  خصوصي

      .تامين خودکفايي شکر خواهد شد
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تراکم بوته مطلوب با بذور مقاوم به ريزومانيا
  برای دستيابی به باالترين عملکرد شکر

  دکتر رضا شيخ االسالمی : مترجم 
  ۴۷۱  ص ۶/۲۰۰۶سوکرايندوستری : نقل از 
.  دو منطقه فوکس هوم و مينه سوتا آمريکا کشت گرديدبذور مقاوم به ريزومانيا در

 , ۱۲۵ , ۱۰۰تراکم روی .  سانتيمتر بود۵۵ متر و فاصله بين خطوط ۹طول خطوط 
خط ميانی ,  بوته در سی متر تنظيم گرديد و از هر سه خط ۲۲۵ و ۲۰۰ , ۱۷۵ , ۱۵۰

 در سی متر  بوته۱۷۵تراکم . برداشت و عملکرد چغندر و کيفيت آنها تعيين گرديد
 ۱۷۵ سانتيمتر و تراکم ۵۵بنابراين فاصله دو رديف . باالترين عملکرد شکر را داشت

بوته در سی متر صرفنظر از اينکه از بذور دی و يا تريپلوئيد استفاده شود مناسب 
 .می دهند  ترين مقاومت را نشان
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  اي براي کريستاليزاسيون سوکروز از شربت خام پيشنهاد تازه
  دکتر محمد حجت االسالمی:           مترجم ۲۰۰۳نشريه سمينار مادريد : نقل از 

  
  

  خالصه
طي ساليان اخير رويکردهاي مختلفي با هدف حذف کامل فرايند سنتي 

اين امر بدليل .  گاز مورد ارزيابي قرار گرفته است ـصفيه به کمک آهکت
مشکالت شناخته شده است که در زمينه مصرف آهک و توليد گل 

  .کربناتاسيون وجود دارد
  : ايم ما در اين مقاله پيشنهادهاي زير را ارائه نموده

   کريستاليزاسيون مستقيم شربت خام و در ادامه تصفيه شکر حاصل-۱
 کريستاليزاسيون شربت خام ميکروفيلتر شده با هدف بدست آوردن شکر -۲

  سفيد تجارتي در نخستين مرحله کريستاليزاسيون
ها به روش کروماتوگرافي از شربت خام ميکروفيلتر   جداسازي ناخالصي-۳

  شده و در ادامه انجام چند مرحله کريستاليزاسيون
  .ايم د استفاده کردهها از کريستاليزاسيون سر در تمامي اين روش

در چند مورد از اين رويکردهاي متفاوت در مورد مزاياي آنها در مصرف 
ها  براي تکميل طرح اجمالي اين روش. انرژي و آب نيز تاکيد شده است

توانند براي حذف روش سنتي تصفيه بکار گرفته شوند،  هايي که مي حل راه
نيمه (در مقياس کوچک هاي آزمايشگاهي و انجام آزمايش  بوسيله آزمون

امکان انجام فرايند بر روي شربت خام . اند مورد ارزيابي قرار گرفته) صنعتي
  :به مراحل زير بستگي دارد

  شربت خام )softening (ميکروفيلتراسيون و نرم کردن -
 کريستاليزاسيون سرد اوليه با هدف بدست آوردن شکر سفيد تجارتي -
 اول کريستاليزاسيون به کمک ها از پساب مرحله جداسازي ناخالصي -

 روش کروماتوگرافي 
 )بخش سرشار از مواد قندي(رنگبري شربت  -
کريستاليزاسيون سرد شربت در پنج مرحله با هدف بدست آوردن شکر  -

) انحالل مجدد(سفيد تجارتي در دو مرحله اول و سپس برگشت مجدد 
  مرحله بعدي۳شکر حاصل از 

اي  مراه با نمودارهاي مورد نظر و مقايسهدر اين مقايسه نتايج بدست آمده ه
  .اند بين رويکردهاي قبلي ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته

  
  مقدمه

 -چند سال قبل تحقيقات درباره موضوع حذف فرايند تصفيه به روش گاز
محيطي، انرژي و طراحي  آهک را که موجب مشکالت زيادي از نظر زيست

د شکر ايم که قادريم تولي ه ادعا نکردهشد، آغاز کرديم، هيچگا مهندسي مي
  بسيار کنيم و تنها در ذهنمان مشکالت از اين مشکل آزاداز چغندر را

اين مشکالت شامل . ايم مرتبط با تغييرات تکنولوژيک را تسهيل کرده
مطالعات تکنولوژيک و آزمايشگاهي، انجام آزمايشات در مقياس کوچک در 

يگزين ممکن با در نظر گرفتن مشکالت هاي جا کنار ارزيابي تمامي راه
  به هر حا ل نياز است که براي .  اقتصادي مرتبط با اين تحقيقات جديد بود

  
  
  

هايي صورت گيرد زيرا  رويارويي با اين مشکالت صنعتي جديد تشويق
 مقداري خطا نشان تحقيقات علمي هر چند هم که دقيق باشند عمدتاً

  .دهند مي
اي دور يا نزديک صنعت توليد  داريم که در آينده ز مي ابرابه هر حال اکيداً

تر  شکر با مصرف کمتر انرژي و بويژه جلوگيري از مصرف آهک بسيار ساده
بنابراين با درنظر داشتن اينکه مجبور . زيست سازگارتر خواهد شد و با محيط

 ها را اي از انتخاب توان گستره حل را انتخاب کنيم و مي نيستيم تنها يک راه
توانند کاربردهاي مختلفي در شرايط متفاوت داشته باشند، برگزينيم  که مي

  .هاي ممکن درنظر گرفته شود حل سعي شد تا تمامي راه
هاي اخير تالش کرديم تا امکان کريستاليزاسيون مستقيم شربت  در سال

خام و همچنين شربت خام پس از ميکروفيلتراسيون يا کروماتوگرافي شربت 
  . شده پيش از تغليظ و کريستاليزاسيون را مورد بررسي قرار دهيمميکروفيلتر

آوري از ديدگاه مصرف انرژي اشاره شد به  هنگامي که به مزاياي اين فن
 مورد بحث اًداليل انجام تغليظ در دماي پايين و کريستاليزاسيون سرد عميق

الخصوص  هاي صنعتي جديد علي امکان بکارگيري اين روش. قرار گرفت
ها به روش کروماتوگرافي را ساير  کروفيلتراسيون و جداسازي ناخالصيمي

محققين نيز در مقاالتشان ذکر کرده و حتي در جلسه حاضر نيز ارائه 
  .اند نموده

در مقاله حاضر در مورد امکان استفاده از يک طرح اجمالي کاربردي 
ه در جايگزين با درنظر گرفتن جداسازي به روش کروماتوگرافي، البته ن

مورد همه حجم شربت خام، بلکه بر روي پساب خروجي از کريستاليزاسيون 
  . مورد بحث قرار گرفته است سرد پس از ميکروفيلتراسيون و نرم کردن،

  
  تجربيات

 نشان ۱هاي ما مورد نظر بوده در شکل  طرح اجمالي روشي که در آزمايش
هايي  ن که صافيشربت خام پس از عبور از فيلترهاي چرخا. داده شده است
هايي که  شود و مطابق شاخص  هستند ميکروفيلتر ميμm۱۰۰با قطر منافذ 

در هر صورت، اگر . شود  در آنتورپ ارائه شده نرم ميCITSدر کنگره قبلي 
هاي بسيار کوچک  چه در تحقيقات قبلي، شربت خام با استفاده از دستگاه

هايي با  وني از دستگاهشد در تحقيق کن آزمايشگاهي ميکروفيلتر و نرم مي
  . استفاده شده استh۳ m۱۵/مقياس صنعتي با ظرفيت 
 ظرفيت بااليي هايي در مقياس صنعتي که تقريباً دليل استفاده از دستگاه

دارند تنظيم شرايط آزمون بر مبناي شرايط واقعي توليد در کارخانجات و 
  .مطالعه مشکالت مرتبط با افزايش ظرفيت است

  
  : اند عبارتند از  مقياس کوچک بکار گرفته شدهغشاهايي که در

 يک واحد  پيش فيلتر -
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مراحل درنظر گرفته شده در اين ) طرح اجمالي( نمودار جريان -۱شکل 
  تحقيق

  
 
با يکديگر ( داشته ۲m۴۰۰دو غشاء پليمري که هر يک سطحي حدود  -

، kDa۲۰سولفوني با ابعاد  هاي پلي و از مدول) شوند تعويض مي
kDa۱۵۰ و kDa۳۰۰اند  تهيه شده. 

از جنس (هاي چند کانالي   با لوله۲m۲۹يک واحد سراميکي با سطح  -
۲ZrO ۳ وO۲Al ( و قطر منافذμm۲/۰. 

براي نرم کردن شربت عبوري، از دو ستون رزين تبادل يون سديم با قدرت 
  ).۳شکل ( استفاده شد ۳m۴/۱ضعيف و حجم 

  
  
  
  
  

   يک واحد که از تکنولوژي-۲شکل 
  واحدهاي. کند گيري مي يي بهرهغشا

  .باشند غشاهاي مدور قابل رويت مي
  
  
  
  
  
  
  

  
  کننده شربت  واحد نرم-۳شکل 

  
اي که با بخار   بدنه۳پراتور اشربت ميکروفيلتر شده و نرم شده در يک او

bar۷/۲تن در ساعت آب تبخير کند تغليظ ۵/۱۲شد و قادر بود   گرم مي 
) ۵۰۰ECمدل آلفاالوال (اي  ز نوع صفحهپراتورها اااين او) ۴شکل (شد 
 با اواپراسيونايم که بايد از سيستم  ما در مقاالت قبلي تاکيد کرده .بودند

استفاده شود ) جهت حرکت بخار و شربت عکس هم باشند(جريان معکوس 
در اين سري . تا مشکالت مربوط به انورت شدن به حداقل رسانده شود

 بکار گرفته شد در حاليکه همواره ها سيستم همسوي معمولي آزمايش
زايي يون سديم با افزودن هيدورکسيد  مراقب بوديم که عليرغم اثر مالس

  . نگهداريم۸ را باالتر از pHسديم، 
پراتورها نبود بلکه نشان ادليل اين انتخاب تنها در دسترس بودن اين نوع او

ت به افزايش توان براي سازگار کردن شرب دادن اين نکته بود که چگونه مي
     می توان با استفاده از اواپراتورهای بسيار سريع غلظت نظير آنچه 

صفحه ای بدست آورد دست يافت ما تاييد می کنيم که تغييرات ترکيبات 
  .شربت در خالل اواپراسيون کامالً مشابه شربتهای رقيق سنتی است
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  هاي اواپراسيون  بدنه-۴شکل 
  
 و افزايش اندک pH، کاهش PCAتوان شاهد افزايش   مي۱ر جدول د

در مورد شربت ميکروفيلتر شده و . رنگ با وجود مقدار باالي قند انورت بود
ها مورد استفاده قرار  ها و ساير آزمايش اي که در اين آزمايش تغليظ شده

  .گرفته است در اين مقاله شرح داده نشده است
  

  خام ميکروفيلتر شدهکريستاليزاسيون شربت 
براي تاييد نتايج بدست آمده در مقاالت قبلي و بدست آوردن مقدار کافي 

هاي کروماتوگرافي مقداري از شربتي که نگهداري  پساب براي انجام آزمون
  هاي ما اين آزمون .تاليزاسيون مستقيم قرار گرفتـــــشده بود مورد کريس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ليتر۱۰۰عدد کريستاليزاسيون را با استفاده از يک آپارات طباخي به حجم مت

افزار مناسبي که در  و يک رفريژرانت که به سيستم کامپيوتري با نرم
ميانگين  .ايم مقاالت قبلي شرح داده شده است متصل بودند انجام داده

  . منعکس است۳ و ۲نتايج بدست آمده در جداول 
  درجه۸۰ تا ۳۰با سرد کردن از (تاليزاسيون ــــــــسميانگين راندمان کري

 درصد بوده و خصوصيات شکر بدست آمده با ۵۰اندکي بيش از ) سانتيگراد
مدت کريستاليزاسيون بصورت مداوم .  اروپايي مطابقت داشت۲شکر درجه 

 ساعت کاهش يافت و همانطور که در مقاالت پيشين نيز ذکر ۵ به ۵/۷از 
  .ها دربر نداشت تالــدما هيچ مشکلي از ديد کيفيت کريسشده است نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شربت خام ميکروفيلتر شده تغيير ترکيبات  : ۱جدول 
  شربت خام خروجی از ميکروفيلتر که تغليظ شده است  يايی شده خروجی از ميکروفيلترشربت خام قل    

  ۵۰/۶۸  ۴۰/۱۲  درصد   (Bx) ماده خشک رفراکتومتری
  DS%   ۹۰/۸۶  ۲۰/۸۷   (Qz) درجه خلوص

pH    ۸۰/۸  ۲۰/۸  
  IU ۲۱/۶  ۲۳/۶  رنگ
  g /100 g DS  ۵۱/۰  ۴۲/۰  زوگلوک

  g /100 g DS ۳۳/۰  ۳۴/۰  فروکتوز
  g /100 g DS ۲۸/۰  ۳۲/۰  کتاتآنيون ال

  g /100 g DS ۱۹/۰  ۱۹/۰  آنيون استات
  g /100 g DS ۰۲/۰  ۰۲/۰  آنيون فرميات

PCA g /100 g DS ۱۹/۰  ۴۹/۰  

     
  اطالعات مرتبط با کريستاليزاسيون شربت خام ميکروفيلتر شده : ۲جدول 

  راندمان کريستاليزاسيون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــآبپســــــــــ  شربت خام خروجی از ميکروفيلتر که تغليظ شده است
    ۳۷/۷۳  درجه بريکس  ۱۳/۸۳  درجه بريکس
    ۷۸/۷۷  درجه خلوص  ۵۸/۸۷  درجه خلوص

  Z(  ۰۷/۵۷    %۳۶/۵۰ (  روزاکادرصد س  ۸۰/۷۲  )Z (  روزاکادرصد س
    N(  ۶۰/۱۶(درصد مواد غيرقندی    ۳۲/۱۰  )N(درصد مواد غيرقندی  

    W(  ۲۳/۲۶(درصد آب    ۸۷/۱۶  )W(ب  درصد آ
Z / N ۰۵/۷  Z / N ۵۰/۳    
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ها ازدياد طولي در  همانگونه که در مقاالت قبلي آمده است ظاهر کريستال
  . از خود نشان دادcراستاي محور 

 نشان داده شده است در زمان انجام مراحل ۴همانگونه که در جدول 
 و اندکي انورت شدن pHش رنگ، کاهش کريستاليزاسيون، شاهد افزاي

  .شکر بوديم
هاي حاصل از کريستاليزاسيون شربت خام ميکروفيلتر  هاي پساب ناخالصي

 ليتري مجهز ۱۸شده به روش کروماتوگرافي و با استفاده از مخازن رزين 
 )سازي شده پيوسته با بستر متحرک سيستم شبيه (SSMBبه سيستم 

    اين دستگاه چنانچه خلوص شربت وروديبا استفاده از . جداسازي شد
 ۵۰ با خلوص کمتر از ی و رافينات۹۸توان شربتي با خلوص   باشد مي۸۰-۷۸

مشخصات شربت حاصل از انجام فرايند بر روي پساب در . بدست آورد
  . نشان داده شده است۵جدول 

 درصد رنگ ۶۵ تا ,براي کاهش رنگ فرايند از ذغال اکتيو استفاده شد
  . داشتIU۱۴۰۰يدا کند و با اين عمل شربت توليدي، رنگي برابر کاهش پ

با درنظر داشتن خلوص باالي شربت، در اين مقاله طرح اجمالي 
 نشان داده شده است، مدنظر ۶اي که در شکل   مرحله۵کريستاليزاسيون 

  .بوده است

  
  

 شکل ظاهري کريستال ساکاروز بدست آمده از کريستاليزاسيون -۵شکل 
  ربت خام ميکروفيلتر شدهسرد ش

  
  

  نخستين مرحله کريستاليزاسيون سرد شربت
 ليتر از اين شربت با استفاده از پايلوتي که در باال شرح داده شد ۱۵۰حدود 

ها  در دو بخش کريستاليزه شده با درنظر داشتن درجه خلوص باالي شربت
 براساس دو درجه بريکس مختلف C۳۰° تا ۹۰محدوده سرد کردن از 

 براي بدست آوردن شکر کريستالي بيشتر از شربتي که C۸۵°. مال شداع
 براي بدست آوردن سياليت بيشتر در C۸۳° درصد است و ۶۰بريکس آن 

ها در شربتي   با درنظر گرفتن سرعت باالي رشد کريستال.ماگماي حاصله
 ذکر شده ۶ درصد است همانگونه که در جدول ۹۸که درجه خلوص آن 

  .ليزاسيون تا مقدار مطلوب کاهش يافتاست مدت کريستا
توان قضاوت کرد،  همانگونه که با استفاده از اين سري اطالعات مي

        برحسب دماي کريستاليزاسيون، مدت کلي کريستاليزاسيون به حدود
 نشان  ۷همانگونه که در جدول .  ساعت و چهل دقيقه کاهش يافته است۴

 تايج مورد نظر هيچ مشکل بخصوصييدن به نــــداده شده است براي رس
  بدليل اينکه سيستم سبد سانتريفوژ مورد استفاده در محل. وجود نداشت

خصوصيات شکرسفيد بدست آمده از کريستاليزاسيون سرد  : ۳جدول 
  شربت خام ميکروفيلتر شده

  پوان اروپايی نوع دوم  پوان اروپايی    
  ≤ ۷/۹۹    ۸/۹۹  پالريزاسيون

  ۶  ≤  ۶/۳  ۲/۲۷  رنگ در محلول
 ۱۵  ≤  ۴/۳  ۰۰۶۲/۰%    خاکستر
 ۹  ≤  ۵/۲  ۲۵/۱  نوع رنگ

  ۰۴/۰  %  ≤    ۰۱/۰%    انورت

  
تغييـــــــــــرات برخی عوامل مؤثر در کيفيت در زمان  : ۴جدول 

  کريستاليزاسيون سرد شربت خام
  پســآب  شربت خام ميکروفيلتر شده و تغليظ شده  

  ۸۷۰۰۰  ۷۰۵۰۰   )ايکومسا(رنگ 
      د مواد غيرقندیدرص

  ۳/۲  ۲/۲  قند انورت
      درصد مواد غيرقندی

pH ۳/۸  ۵/۷  

  
  ويژگيهای شربت بدست آمده از کروماتوگرافی پســآب : ۵جدول 

  ۷۲/۶۷  درصد ساکاروز
  ۰/۶۴  درجه بريکس

pH  ۰/۹۸  
  ۳/۹  درجه خلوص

  ۴۰۰۰  رنگ 
  ۰۸۵/۰  درصد انورت

  
 مرحله اول  مراحل سرد کردن ازطرح اجمالی : ۶جدول 

  کريستاليزاسيون شربت
  سرعت سرد کردن  

)°C / hour(  
  زمان سرد کردن  محدودة دما

  ۶۴  ۷۸-۹۰  ۱۱  مرحله اول
  ۵۱  ۶۶-۷۸  ۱۴  مرحله دوم
  ۴۸  ۵۴-۶۶  ۱۵  مرحله سوم

  ۵۱  ۴۲-۵۴  ۱۴  مرحله چهارم
  ۶۴  ۳۰-۴۲  ۱۱  مرحله پنجم

  
از همان روشي که داد  ها را نمي تخليه به ما اجازه شستشوي کافي کريستال

بعنوان . ايم در مقاالت قبلي ذکر شده است در اين تحقيق نيز استفاده کرده
هاي آلي  تهيه شد و آن را با حالل) مصنوعي(مثال ماگما بصورت دستي 

 اروپايي ۱خصوصيات شکر بدست آمده برحسب شکر درجه . شستشو داديم
ست آوردن رسيد که بد بنظر نمي.  نشان داده شده است۸در جدول 

ها داشته   هيچ اثر منفي بر روي کيفيت کريستال۱محصول بيشتر از پخت 
توان  شود مي باشد و تغييرات اندکي را که در خصوصيات آنها مشاهده مي

ها نسبت داد که درمورد نخست کوچکتر و  به نحوه توزيع گرانولي کريستال
رفت خواص  همانطور که انتظار مي. در مورد دوم اندکي بزرگتر هستند

هاي  هايي است که از محلول ها بسيار شبيه کريستال ظاهري کريستال
  .آيند قندي با خلوص باال بدست مي
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 مراحلي که براي کريستاليزاسيون سرد شربت درنظر گرفته شده -۶شکل 
  است

  
  

آوري  آيند جمع هايي که از اين دو مرحله کريستاليزاسيون بدست مي پساب
گيري از وسايل  اي براي کريستاليزاسيون مجدد با بهره مونهشدند و بعنوان ن

   .کوچکتر مورد استفاده قرار گرفتند
ميانگين خصوصيات پساب خروجي از مرحله اول کريستاليزاسيون سرد 

  .نشان داده شده است  ۹شربت چغندر در جدول 
  

  ون سردمرحله دوم کريستاليزاسي
 و دمايي ۴/۸۲اند بريکسي برابر   نشان داده شده۹هايي که در جدول  شربت
ها با همان دمايي که در مرحله اول شرح داده   دارند اين شربتC۹۰°برابر 
حلي که براي  راه. در معرض کريستاليزاسيون قرار گرفتند) ۶جدول (شد 

نگهداشتن مدت کريستاليزاسيون انتخاب شد بر اين حقيقت استوار بود که 
ال باشد که تنها تغييرات اندک در درجه خلوص شربت بايد به حدي با

صحت اين انتخاب با عدم . سرعت کريستاليزاسيون را بتوان انتظار داشت
وجود کريستاليزاسيون ثانوي به هنگام انجام کريستاليزاسيون سرد و توليد 

خصوصيات شکر بدست آمده در . شود شکري با کيفيت مطلوب اثبات مي
  . اروپايي بود۲ه شکر درجه اين مرحله پس از شستشوي مطلوب مشاب
و کمتر از ميانگين ) درصد۳۵/۴۹(بازدهي کريستاليزاسيون در مرحله دوم 

 دليل اين امر، بريکس نسبتاً. بازدهي آن در مرحله اول کريستاليزاسيون بود
پايين شربت در ابتداي عمليات کريستاليزاسيون شربت بود، اين انتخاب به 

  :دو دليل انجام گرفت

  
  

  
  

  
  

 b و مرحله دوم aشکل کريستالهای بدست آمده در مرحله اول  : ۷شکل 
  کريستاليزاسيون

  

  
  
  

  شکل کريستال بدست آمده در مرحله سوم کريستاليزاسيون : ۸شکل 
  
  
     بريکس شربت، چندان پايين باشد )۱
 نشان داده شده است براي برگرداندن شربت ۲همانگونه که در شکل  )۲

 در مراحل بعدي کريستاليزاسيون نيز حاصل از شکر خام توليدي
ريزي بايد اجازه دهد تا  اين برنامه. ريزي انجام گرفته است برنامه

خلوص شربت به حدي باشد که بتوان آن را براي مرحله دوم 
کريستاليزاسيون شربت فرستاد و بازدهي کريستاليزاسيون را افزايش 

زنه جرمي کل در در مورد اين نکته در ادامه و هنگامي که موا. داد
سيستم کريستاليزاسيون شربت مورد بحث قرار خواهد گرفت صحبت 

 .خواهد شد
 طول کريستال با حرکت کريستال از مرحله اول به مرحله دوم ظاهراً

يابد اين اثر در مراحل بعدي   کاهش ميbکريستاليزاسيون در راستاي محور 
  .کريستاليزاسيون نيز قابل مشاهده است

ز مرحله دوم کريستاليزاسيون، ترکيبي مشابه آنچه در جدول پساب حاصل ا
توان در آن افزايش بيش از پيش  دهد که مي  ارائه شده است نشان مي۱۱

در حقيقت شربت . رد را مشاهده نمودالهاي ماي رنگ بعلت گسترش واکنش
    تــقرار نگرفته اس  گاز  ـ آهک فيه به روشــخامي که تحت عمليات تص
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 اواپراسيوندار در آن باقي مانده و در ادامه در طول مراحل  ترکيبات نيتروژن
و کريستاليزاسيون باعث ايجاد رنگ بيشتر از حد انتظار ما در فرايندهاي 

اين غلظت باالي رنگ به معني آن است که در مرحله . شود معمول مي
 بايد دوباره تحت فرايند آيد که سوم کريستاليزاسيون شکر خامي بدست مي

  .کريستاليزاسيون قرار گيرد
  

  ون شربتمرحله سوم کريستاليزاسي
 تغليظ Bx° ۱/۸۶پساب خروجي از مرحله دوم کريستاليزاسيون تا بريکس 

 مرحله کريستاليزاسيون سرد را نيز همانگونه ۵شده و در ادامه باقي مراحل، 
مدت کريستاليزاسيون در اين مرحله . کند که در قبل گفته شد طي مي

شود  تر مي اندکي در مقايسه با مراحل اول و دوم کريستاليزاسيون طوالني
علت کاهش احتمالي سرعت کريستاليزاسيون، کاهش درجه ). ۱۲جدول (

  .خلوص شربتي است که بايد کريستاليزه شود
هاي شکر بدست آمده در مرحله سوم   نشانگر ويژگي۱۳جدول 

  واضح استکامالً.  سانتريفوژ کردن و شستشو استکريستاليزاسيون پس از
توان بعنوان شکر  که نظر به باال بودن رنگ محلول، چنين شکري را نمي

. تجارتي درنظر گرفت و بايد فراروش بيشتري بر روي آن انجام گيرد
بازدهي کريستاليزاسيون در اين مرحله بقدر کافي، باال بود و هيچ مشکلي 

  .بروز نکرد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

که ) ۸شکل (تر شد   کوتاهbها در راستاي محور  از نظر ظاهر نيز کريستال
ها در  علت آن، وجود مواد غيرقندي مخصوصي است که بر رشد کريستال

  . اين مبحث در ادامه خواهد داد. گذارند محلول اثر مي
 نشان ۱۴ترکيب پساب حاصل با تاکيد بيشتر در مورد مواد رنگين در جدول 

  .داده شده است
    

  ون شربتمرحله چهارم کريستاليزاسي
ساب حاصل از مرحله سوم که تحت در مرحله چهارم کريستاليزاسيون، پ

 درجه بريکس تغليظ شده است در معرض فراروش قرار ۴/۸۷ تا خأل
  .بود  C۸۴°دماي اوليه کريستاليزاسيون سرد . گيرد مي

 ۱۵ تحت شرايط ذکر شده در جدول الذکر کريستاليزاسيون به داليل فوق
  .يابد ادامه مي

قابل مالحظه است که در شکري که در اين مرحله بدست آمده است 
عوامل مخرب کيفيت، در حد باالتري، در مقايسه با مراحل قبلي 

  ).۱۶جدول (گيرند  کريستاليزاسيون سرد، قرار مي
مده و رنگ در اين مرحله بازدهي کريستاليزاسيون طبق برنامه بدست آ

 محلول شکر حاصل نيز همانند شکر بدست آمده در مرحله سوم
توان بصورت کاهش سرعت   را مياين واقعيات. کريستاليزاسيون بود

  ظاهر. يون توجيه کردـتاليزاســتاليزاسيون بعلت افزايش مدت کريســکريس
   

  
  در مورد شربت خروجی از کروماتوگرافینتايج انجام آزمون های کريستاليزاسيون  : ۷جدول 

  مرحله اول آزمون کريستاليزاسيون
    پســــــــــــــــــــــــــــــــــــآب  شـــــــــــــــــــــــــــــــربت

    ۲۳/۶۹  درجه بريکس  ۰/۸۵  جه بريکسدر
  ۹/۹۴  درجه خلوص  ۰/۹۸  درجه خلوص

  Z(  ۷۰/۶۵(درصد ساکاروز    ۳/۸۳  )Z(درصد ساکاروز  
  راندمان کريستاليزاسيون

   درصد۰۲/۶۲
  N(  ۵۳/۳(درصد مواد غيرقندی    ۷/۱  )N(درصد مواد غيرقندی  

  W(  ۷۷/۳۰  (درصد آب  ۰/۱۵  )W(درصد آب  
  آبــنسبت کريستال به پس

۰۷/۱  
Z / N ۰۰/۴۹  Z / N ۶۱/۱۸    

  مرحله دوم آزمون کريستاليزاسيون
    پســـــــــــــــــــــــــــــــــــآب  شـــــــــــــــــــــــــــــــــربت

    ۲/۶۹  درجه بريکس  ۰/۸۳  درجه بريکس
  ۸۱/۹۵  درجه خلوص  ۰/۹۸  درجه خلوص

  Z(  ۳/۶۶(درصد ساکاروز    ۳۴/۸۱  )Z(د ساکاروز  درص
  راندمان کريستاليزاسيون

    درصد۳۵/۵۳
  N(  ۹/۲(درصد مواد غيرقندی    ۶۶/۱  )N(درصد مواد غيرقندی  

  W(  ۸/۳۰(درصد آب    ۰/۱۷  )W(درصد آب  
  نسبت کريستال به پســآب

۷۶/۰  
Z / N ۰۰/۴۹  Z / N ۸۶/۲۲    

  
  مشخصات شکر بدست آمده از کريستاليزاسيون شربت : ۸جدول 

  شـــکر درجه يک اروپا  مرحله دوم آزمون کريستاليزاسيون  اول آزمون کريستاليزاسيونمرحله   
  ≤ ۷/۹۹  ۹۸/۹۹  ۹۹/۹۹  پالريزاسيون

  ۳  ≤   پوانIU  ۰/۱۷ = ۳/۲   پوانIU  ۰/۱۲ = ۶/۱  رنگ در محلول
 ۶  ≤   پوان۹/۱ = ۰۰۳۵/۰%     پوان۸/۲ = ۰۰۵۰/۰%    خاکستر
 ۴  ≤   پوان۲ = ۱   پوان۱ = ۵/۰  نوع رنگ
  ۰۴/۰  %  ≤  ۰۱/۰%    ۰۱/۰%    قند انورت

  ۸  ≤مجموع پوان ها    ۲/۶= مجموع پوان ها   ۴/۵= مجموع پوان ها   
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  ويژگيهای پسآب خروجی : ۹جدول 
  ۴۸/۶۶  درصد ساکاروز
  ۴۱/۶۹  درجه بريکس
  ۷۸/۹۵  درجه خلوص

  N(  ۹۳/۲ (رقندیمواد غيدرصد 
  W(  ۵۹/۳۰ (درصد آب
Z / N ۶۹/۲۲  
Z / W  ۱۷/۲  

pH  ۹۵/۸  
  ۶۰/۴  رنگ

  ۱۷/۰  درصد انورت

  
مشخصـات شـــــــکرسفيد بدست آمده در مرحله دوم  : ۱۰جدول 

  کريستاليزاسيون شربت
  ۹۶/۹۹  پالريزاسيون

  نپوا IU  ۰/۳۰ = ۰/۴  رنگ در محلول
   پوان۵/۲ = ۰۰۴۶/۰%    خاکستر
   پوان۵/۳ = ۷۵/۱  نوع رنگ
  ۰۱/۰%    قند انورت

  ۰/۱۰= مجموع پوان ها   
  ۳۵/۴۹%    راندمان کريستاليزاسيون

  ۶۴/۰  نسبت کريستال به پســآب

  
 ترکيبات پســــآب حاصل از مرحله دوم کريستاليزاسيون  :۱۱جدول 
  شربت

  ۵۰/۶۵  درصد ساکاروز
  ۲۰/۷۱  کسدرجه بري

  ۰۰/۹۲  درجه خلوص
  N(  ۷۰/۵(درصد مواد غيرقندی 

  W(  ۸۰/۲۸(درصد آب 
Z / N ۴۹/۱۱  
Z / W  ۲۷/۲  

pH  ۹۲/۸  
  ۶۸/۱۲  رنگ

  ۲۹/۰  درصد انورت

  
  

  
  

   شکل کريستال بدست آمده در مرحله چهارم کريستاليزاسيون-۹شکل 
  

  خص درو يک شيب مش) ۹شکل (هاي بدست آمده نيز تغيير کرد  کريستال
  اين اثر شبيه حالتي است که در. تال قابل مالحظه استــسمت چپ کريس

در . وجود داشته باشد) پليمرهاي فروکتوز(محلول فروکتواوليگو ساکاريدها 
 هنگامي که شرح کامل نتايج مراحل کريستاليزاسيون بيان اين مورد بعداً

تاليزاسيون در پساب حاصل از مرحله چهارم کريس .شود بحث خواهد شد مي
  . رنگ محلول شديد است ،۱۷طبق جدول 

  
رد کردن از مرحله سوم ـــــــطرح اجمالی مراحل س : ۱۲جدول 

  کريستاليزاسيون شربت
  سرعت سرد کردن  

(°C / hour) 
  مدت سرد کردن  محدوده دما

min  
  ۹۷  ۷۴-۸۶  ۴/۷  مرحله اول
  ۷۱  ۶۳-۷۴  ۳/۹  مرحله دوم
  ۶۳  ۵۲-۶۳  ۵/۱۰  مرحله سوم

  ۷۱  ۴۱-۵۲  ۳/۹  ه چهارممرحل
  ۸۹  ۳۰-۴۱  ۴/۷  مرحله پنجم

  
مشخصات شکرسفيد بدست آمده در مرحله سوم  : ۱۳جدول 

  کريستاليزاسيون شربت
  ۸/۹۹  پالريزاسيون

   پوانIU  ۱۵۶ =  ۸/۲۰  رنگ در محلول
   پوان۷/۶   =۰۰۱۲/۰%    خاکستر
   پوان۵/۸ = ۲۵/۴  نوع رنگ
  ۰۱/۰%    قند انورت

  ۰/۳۶= ها مجموع پوان   
  ۲/۵۶%    راندمان کريستاليزاسيون

  ۸۰/۰  نسبت کريستال به پســآب

  
ترکيبات پســآب حاصل از مرحله سوم کريستاليزاسيون  : ۱۴جدول 
  شربت

  ۵۰/۶۲  درصد ساکاروز
  ۹۲/۷۴  درجه بريکس
  ۴۲/۸۳  درجه خلوص

  N(  ۴۲/۱۲(درصد مواد غيرقندی 
  W(  ۰۸/۲۵(درصد آب 

Z / N ۰۳/۵  
Z / W  ۴۹/۲  

pH  ۹/۸  
  ۲۰/۳۶  رنگ

  ۵۶/۰  درصد انورت

  
  چهارمرد کردن از مرحلهـــــطرح اجمالی مراحل س : ۱۵جدول 

  کريستاليزاسيون شربت
  سرعت سرد کردن  

(°C / hour) 
  مدت سرد کردن  محدوده دما

min  
  ۲۹۲  ۸۴/۷۳  ۵/۲  مرحله اول
  ۵۰۵  ۶۲-۷۳  ۱/۳  مرحله دوم
  ۶۷۶  ۵۲-۶۲  ۵/۳  مرحله سوم

  ۸۹۰  ۴۱-۵۲  ۱/۳  له چهارممرح
  ۱۱۸۲  ۳۰-۴۱  ۵/۲  مرحله پنجم
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 مشخصات شکرسفيد بدست آمده در مرحله چهارم  :۱۶جدول 
  کريستاليزاسيون شربت

  ۷/۹۹  پالريزاسيون
   پوانIU  ۲۱۰  = ۲۸  رنگ در محلول

   پوان۱/۸ =  ۰۱۴۵/۰%    خاکستر
   پوان۵/۹ = ۷۵/۴  نوع رنگ
  ۰۱/۰%    قند انورت

  ۶/۴۵= ان ها مجموع پو  
  ۷/۵۱%    راندمان کريستاليزاسيون

  ۶۰/۰  نسبت کريستال به پســآب

  
 ترکيبات پســآب حاصل از مرحله چهارم کريستاليزاسيون  :۱۷جدول 
  شربت

  ۵۲/۵۶  درصد ساکاروز
  ۷۶/۷۹  درجه بريکس
  ۸۶/۷۰  درجه خلوص

  N(  ۲۴/۲۳(درصد مواد غيرقندی 
  W(  ۲۴/۲۰(درصد آب 

Z / N ۴۳/۲  
Z / W  ۷۹/۲  

pH  ۲۴/۸  
  ۴۰/۵۳  رنگ

  ۶۱/۰  درصد انورت

  
طرح اجمالی مراحل ســـــرد کردن از مرحله پنجم  : ۱۸جدول 

  کريستاليزاسيون شربت
  سرعت سرد کردن  

(°C / hour) 
  مدت سرد کردن  محدوده دما

min  
  ۸۷۸  ۹۰/۷۸  ۸۲/۰  مرحله اول
  ۹۴۸  ۷۸/۶۶  ۰/۱  مرحله دوم
  ۱۵۴۸  ۶۶/۵۴  ۲/۱  مرحله سوم

  ۲۲۶۸  ۵۴/۴۲  ۰/۱  مرحله چهارم
  ۳۱۴۶  ۳۰-۴۲  ۸۲/۰  مرحله پنجم

  
 مشخصات شکرسفيد بدست آمده در مرحله پنجم  :۱۹جدول 

  کريستاليزاسيون شربت 
  ۰/۹۹  پالريزاسيون

   پوانIU  ۳۱۵  = ۴۲  رنگ در محلول
   پوان۲۰۱ =  ۳۶۲۵/۰%    خاکستر
  ----  نوع رنگ
  ۰۳/۰%    قند انورت
  ۰/۵۱%    يستاليزاسيونراندمان کر

  ۴۷/۰  نسبت کريستال به پسـآب

  
  ون سرد شربتمرحله پنجم کريستاليزاسي

 درجه تغليظ ۸۹پساب حاصل از مرحله چهارم کريستاليزاسيون تا بريکس 
 آغاز C۹۰°زني کريستاليزاسيون سرد آن از دماي  شود و پس از مايه مي

 سرد کردن تحت شرايط ذکر  گفته شد مدتبنا به داليلي که قبالً. گردد مي
  .تر شد  طوالني۱۸شده در جدول 

  

  
  

 طرح اجمالي احتمالي تغييرات فوق اشباع در خالل مرحله پنجم -۱۰شکل 
 ناحيه (C) ناحيه متا، (B) محلول غيراشباع، (A)کريستاليزاسيون شربت 

طرح اجمالي صحيح تغييرات فوق ) ۱( بندي،  نقطه آغاز دانه(D)ثبات،  بي
  ها اثر ناخالصي) ۲(ع در خالل کريستاليزاسيون سرد، اشبا

  
تري نسبت به شکر بدست آمده در مراحل  شکر بدست آمده کيفيت پايين

 ذکر شده ۱۹قبلي کريستاليزاسيون داشت، اين مطلب بوضوح در جدول 
بيني بود زيرا در اين مرحله  کاهش کيفيت شکر اندکي قابل پيش .است

ي که رنگ بسيار شديدي دارد استحصال مقدار کمي محصول از شربت
شود که نه تنها مدت کريستاليزاسيون در آن باالتر بود بلکه تشکيل  مي

هاي معيوب نيز در مدت کريستاليزاسيون سرد، شدت يافت که با  کريستال
شايد اين مطلب را بتوان با . ها نيز همراه بود سرعت پايين رشد کريستال

رقندي مانند رافينوز و کستوزها که موجب تجمع بيش از پيش ترکيباب غي
وجوه مختلف کريستال و به تاخير انداختن ) معيوب شدن(مسموم شدن 
به بيان ديگر در ادامه کريستاليزاسيون، .  توجيه کرد شوند، رشد آن مي

شود ضريب فوق اشباع به ناحيه  هنگامي که سرد شدن بآهستگي انجام مي
  .شود هاي معيوب مي کريستالبندي رسيده و موجب تشکيل  دانه

  "متا" پس از تشکيل هسته جديد ضريب فوق اشباع به ناحيه ثبات 
ها سرد شدن بيشتر  کند ولي بعلت معيوب شدن کريستال نشيني مي عقب

هاي  موجب افزايش مجدد ضريب فوق اشباع و بعالوه تشکيل کريستال
حظه نمود که  مال۱۰توان در شکل  چنين مکانيسمي را مي. شود جديد مي

در آن خط شکسته نشانگر طرح اجمالي صحيحي است که بايد ضريب فوق 
اشباع در آن محدوده نگهداشته شود در حاليکه خط ممتد بيانگر وجود 

هاي بخصوصي است که موجب محدود شدن يا حتي متوقف شدن  ناخالصي
ها داراي اثر  اين واقعيت که وجود ناخالصي .شود ها مي رشد کريستال

کنندگي گزينشي بر روي وجوه بخصوصي در کريستال هستند  عيوبم
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شود که درنظر داشته باشيم شکل ويژه کريستال  هنگامي آشکار مي
 شرح داده شده است ۱۱ مرحله کريستاليزاسيون که در شکل ۵ساکاروز از 
  .آيد بوجود مي

 و کشيده شدن آن در راستاي محور bکوتاه شدن کريستال در طول محور 
cواضح استمچنين نقطه نقطه شدن ناحيه سمت چپ کريستال کامالً ه  .

 واضح است که اين همانگونه که در مقاالت پيشين ذکر شده است کامالً
 - ۱(ساکاريد  اوليگو آثار به علت حضور ساکاروز در محلول حاوي فروکتو

درحقيقت در غياب فرايند . آيند بوجود مي)  کستوز و تئوکستوز-۶ کستوز،
 گاز از ميزان کستوزهاي موجود در چغندر کاسته -ه به روش آهکتصفي

نشده و آنها بصورت دست نخورده در شربت ميکروفيلتر شده و عصاره 
الخصوص نئوکستوز حتي در  علي(اين فروکتواوليگو ساکاريدها . وجود دارند

باعث کاهش سرعت رشد نواحي راست و چپ کريستال ) مقدار بسيار اندک
 سمت چپ کريستال qالخصوص معيوب شدن وجوه  ليساکاروز و ع

شود که در آن کريستال، در راستاي  شوند که باعث تحريک شکلي مي مي
ترکيب مالس .  کشيده شده استb در طول محور  و مشخصاcًمحور 

الخصوص غلظت اوليگوساکاريدها پاسخگوي تغييرات  استحصالي و علي
  . نشان داده شده است۲۰دول ها نيز هست اين امر در ج ظاهري کريستال

   

  
  
  

 شکل ظاهري کريستال بدست آمده در مرحله پنجم -۱۱شکل 
  کريستاليزاسيون شربت

  
 دليل خلوص باالي  مالحظه نمود که احتماال۲۰ًتوان در جدول  بعالوه مي

مالس، عدم استخراج کافي ساکاروز از مالس با وجود مدت طوالني 
ها به روش  سازي فرايند جداسازي ناخالصي  با بهينه. کريستاليزاسيون است

ها در  کروماتوگرافي با هدف کاهش مواد عامل معيوب شدن کريستال
توان   مي۲۰در جدول . تر آورد توان درجه خلوص مالس را پايين شربت مي

رنگ شديد و غيرعادي مالس را نيز مالحظه نمود که اگر درنظر داشته 
 گازکربنيک، ترکيبات -کمک آهکباشيم در فقدان عمليات تصفيه به 

دار و قند انورت موجود در شربت موجب توسعه بيش از پيش  نيتروژن
  .شوند، اين نتايج قابل توجيه است اي شدن مي هاي قهوه واکنش

  
  بحث در نتايج

 الف ـ: گيريم که ايم نتيجه مي آوري کرده هايي که جمع براساس تمامي داده
ردن شکر سفيد از شربت خام ميکروفيلتر توان تاکيد کرد که بدست آو مي

توان مقدار  ميب ـ . شده به روش کريستاليزاسيون سرد، اقدامي عملي است

زيادي از مواد ناخالصي را از پساب کريستاليزاسيون شربت خام ميکروفيلتر 
  ـج. شده جداسازي کرد و شربتي با درجه خلوص باالتر بدست آورد

ساکاروز را به روش کريستاليزاسيون ) لوبزدايي مط پس از رنگ(توان  مي
 مرحله کريستاليزه کرد و در دو مرحله اول آن شکر سفيد ۵سرد شربت در 

 نتايج حاصل ۱۲در شکل  .تجارتي و در باقي مراحل شکر خام بدست آورد
با استفاده از اين اطالعات . ها بطور خالصه آورده شده است از آمازيش

 ذکر شده است، ۲۱همانگونه که در جدول توان بيالن کلي جرم را  مي
همچنين قابل مالحظه است که با توجه به خلوص باالي . بدست آورد

عصاره و خلوص پايين مالس حاصل، بازدهي کلي کريستاليزاسيون به 
   .رسد بويژه اينکه وزن مالس نهايي نيز پايين است  درصد مي۹۷حدود 

توان در مورد فرضيه  لي مي نوع شکر استحصا۵با درنظر داشتن خصوصيات 
شکرهاي بدست آمده در مراحل سوم، چهارم و ) انحالل مجدد(برگشت 

پنجم کريستاليزاسيون به شربت اصلي تاکيد کرد، درحقيقت از مرحله اول 
 اتحاديه اروپايي را بدست آورد و ۱توان شکر درجه  کريستاليزاسيون مي

 اول کريستاليزاسيون  محصول شکر خام پاياني به پساب مرحله۳برگشت 
  .شود موجب بهبود شکر بدست آمده در مرحله دوم کريستاليزاسيون مي

  
ترکيبات مالس نهائی بدست آمده پس از مرحله پنجم   :۲۰جدول 

  کريستاليزاسيون
  ۵۹/۴۵  درصد ساکاروز
  ۵۳/۸۳  درجه بريکس
  ۵۸/۵۴  درجه خلوص
  ۷۵/۰  درصد انورت

pH  ۰/۸  
  ۱۱۰,۰۰۰  رنگ

  ۳۸/۱  نوز درصد رافي
  ۴۶/۳   کستوز۶+۱درصد 

  ۲۹/۰  وزتدرصد نئوکس
  
ها بر روي اين فرضيه تالش کرديم تا مرحله دوم  س از انجام آزمون پ

. کريستاليزاسيون را با نسبت نه چندان باالي کريستال به پساب ادامه دهيم
توليدي در مراحل سوم، (شکرهاي خام ) انحالل مجدد(درحقيقت برگشت 

موجب افزايش بازدهي و درنتيجه افزايش ) جم کريستاليزاسيونچهارم و پن
  .شود نسبت کريستال به پساب مي

از طريق محاسبه غيرمستقيم که در باال شرح داده شد برگشت شکر خام 
براي رسيدن به شرايط پايدار کريستاليزاسيون با حفظ درجه خلوص 

نظيم نسبت هاي مرحله اول کريستاليزاسيون و مالس و همچنين ت پساب
. شود کريستال به پساب در سه مرحله انتهايي کريستاليزاسيون ميسر مي

 خالصه شده است و موازنه جرمي آن ۱۳نتايج چنين محاسباتي در شکل 
توان مالحظه نمود که  مي.  آمده است۲۲نيز در حالت جديد در جدول 

برگشت شکرهاي خام موجب بهبود خواص شکر سفيد استحصالي از مرحله 
دوم کريستاليزاسيون و ثبات نسبت کريستال به پساب در اين مرحله به 

  هاي جايگزين توان از محلول  ميمشخصاً. ميزان قابل توجهي شده است
م ميکروفيلتر شده با  تسهيل برگشت شکر خام به شربت خاديگري براي

  .هدف بهبود خصوصيات شکر سفيد توليدي استفاده کرد



  ـ سال سي ام ـ وابسته به سنديكاي كارخانه هاي قندوشكر ايران1385 ـ مهر  آبان  179مجله صنايع قند ايران شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 



  ـ سال سي ام ـ وابسته به سنديكاي كارخانه هاي قندوشكر ايران1385 ـ مهر  آبان  179مجله صنايع قند ايران شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  ـ سال سي ام ـ وابسته به سنديكاي كارخانه هاي قندوشكر ايران1385 ـ مهر  آبان  179مجله صنايع قند ايران شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گيري بندي و نتيجه جمع
توان گفت که قادريم چرخه فرايند چغندر  در پايان تمامي اين تجربيات مي

ن تصفيه به روش آهک گاز با استفاده از ميکروفيلتراسيون و را بدو
ازي ــــــــــکروماتوگرافي را تنها براي جداس. کروماتوگرافي تصور کنيم

  هاي پساب خروجي از کريستاليزاسيون شربت خام ميکروفيلتر شده ناخالصي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
چون  بريم که مزيت بي م ميکروفيلتر شده بکار ميبه جاي تمامي شربت خا

امکان استفاده از . و چراي آن کوچکتر شدن واحد کروماتوگرافي است
ن براي توليد برخي مواد مانند بتائيکروماتوگرافي ) پساب خروجي(رافينات 

   .افزايد که از نظر تجارتي طرفدار دارند نيز به جذابيت اين روش مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) بدون برگشت دادن شکر خام توليدی(موازنه جرمی کريستاليزاسيون شربت  : ۲۱جدول 

  موازنه جرمی بدون برگشت دادن 
  

  کريستال  آب  مواد قندی  شکر  جرم

گم
 ما
س

يک
بر

ص  ا
خلو

جه 
در

  

ی 
ده
باز

ون
سي
يزا
ستال

کري
ل   

ستا
کري

ت 
سب
ن

آب
پس

به 
  

  ۰  ۰  ۰۰/۹۸  ۷۳/۸۲  ۰  ۰۰/۳۶  ۲۸/۱  ۷۲/۶۲  ۱۰۰  شــــــــــــــربت غليظ
  ۷۷/۰  ۷۰/۵۳  ۷۸/۹۵  ۴۲/۸۲  ۶۸/۳۳  ۳۶/۱۳  ۲۸/۱  ۰۴/۲۹  ۶۹/۴۳  مرحله اول کريستاليزاسيون

  ۶۴/۰  ۳۵/۴۹  ۰۰/۹۲  ۰۸/۸۶  ۳۳/۱۴  ۴۷/۶ ۲۸/۱  ۷۱/۱۴  ۴۶/۲۲  کريستاليزاسيوندوممرحله 
  ۸۰/۰  ۲۱/۵۶  ۴۲/۸۳  ۳۸/۸۷  ۲۷/۸  ۵۸/۲ ۲۸/۱  ۴۴/۶  ۳۱/۱۰  کريستاليزاسيونسوممرحله 
  ۶۰/۰  ۶۷/۵۱  ۸۶/۷۰  ۰۴/۸۹  ۳۳/۳  ۱۱/۱ ۲۸/۱  ۱۱/۳  ۵۱/۵  کريستاليزاسيونچهارممرحله 
  ۴۷/۰  ۰۰/۵۱  ۵۸/۵۴    ۵۹/۱  ۵۴/۰ ۲۸/۱  ۵۳/۱  ۳۵/۳  کريستاليزاسيون پنجممرحله

  
  

  )برگشت دادن شکر خام توليدیبا همراه (نه جرمی کريستاليزاسيون شربت  مواز :۲۲جدول 
   برگشت دادن همراهموازنه جرمی 

  

  کريستال  آب  مواد قندی  شکر  جرم

گما
 ما
س

يک
بر

ص  
خلو

جه 
در

  

ی 
ده
باز

ون
سي
يزا
ستال

کري
ل   

ستا
کري

ت 
سب
ن

آب
پس

به 
  

  ۰  ۰  ۰۰/۹۸  ۷۳/۸۲  ۰  ۰۰/۳۶  ۲۸/۱  ۷۲/۶۲  ۱۰۰  شــــــــــــــربت غليظ
  ۷۷/۰  ۷۰/۵۳  ۸۷/۹۶  ۳۵/۸۶  ۶۸/۳۳  ۷۶/۱۰  ۰۳/۱  ۹۰/۳۱  ۶۹/۴۳  مرحله اول کريستاليزاسيون

  ۱۱/۱  ۹۰/۶۲  ۰۰/۹۲  ۰۸/۸۶  ۰۶/۲۰  ۲۰/۵ ۰۳/۱  ۸۴/۱۱  ۰۷/۱۸  کريستاليزاسيوندوممرحله 
  ۸۰/۰  ۲۱/۵۶  ۴۲/۸۳  ۳۸/۸۷  ۶۵/۶  ۰۸/۲ ۰۳/۱  ۱۸/۵  ۳۲۹/۸  کريستاليزاسيونسوممرحله 
  ۶۰/۰  ۶۷/۵۱  ۸۶/۷۰  ۰۴/۸۹  ۶۸/۲  ۹۰/۰ ۰۳/۱  ۵۰/۲  ۴۳/۴ ن کريستاليزاسيوچهارممرحله 
  ۴۷/۰  ۰۰/۵۱  ۵۸/۵۴    ۲۸/۱  ۴۳/۰ ۰۳/۱  ۲۳/۱  ۶۹/۲  کريستاليزاسيون پنجممرحله

  

  صــــــــــــــــافی های جديد شربت
  ۴۳۳  ص ۶/۲۰۰۶سوکرايندوستری  : نقل از 

  
صاف کننده آن عمل صافی کيسه ای و صافی شمعی را با هم نموده است که صفحات نموده و تقاضای ثبت آن را هم نوعی صافی اختراع   Eatonموسسه 

زمان توقف برای .  درصد باالتر از صافی کيسه ای است۶۵سطح صاف کننده صافی .  برده است خاصيت صاف شدن را باال و با اين کارتجميع نموده است
موجب تقليل هزينه توليد را داده و  درصد بيشتر ۵۰ عبور شربت تا افزايشای صافی ها امکان قابه. دمی گرد هزينه توليد و باعث کاهشتعويض کوتاهتر است 

اين دو استوانه در داخل طوری بهم جوش . اين صافی عبارتست از دو استوانه که داخل هم قرار می گيرد. شودمی می گردد و در مصرف وسائل نيز صرفه جويی 
  .ای مرسوم استقطر اين استوانه عيناً معادل يک صافی کيسه . دداده شده است که هيچگونه منفذی ندار
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  SPRIيده مقاالت کنفرانس ـــــــچک

  ۲۰۰۶  سال سپتامبر۱۷-۲۰در   Aguas de são pedroدر 
  دکتر رضا شيخ االسالمی:          مترجم ٨٤٧/٢٠٠٥بتراويه : نقل از 

  
  

  تاريخچه ای موفق: برزيل در توليد اتانول ــ 
ی منظور کاهش واردات نفت برنامه پشتيبانه  ب١٩٧٥دولت برزيل در سال 

 ۹۱نيشکر از از آن سال توليد .   را براه انداختProalcoolبنام از الکل را 
امروزه کشت نيشکر . افزايش يافت) ۲۰۰۵( ميليون تن در سال ۴۰۶به 

که سه  ميليون هکتار ۶کشاورز در سطحی برابر  نفر ۷۰۰۰بوسيله بيش از 
در . را شامل می شود انجام می گيرددرصد سطح زير کشت مزارع برزيل 

در سال رسيده  ميليون مترمکعب ۸/۱۶ به ۵۶/۰همين دوره توليد اتانول از 
 ميليون تن در سال افزايش ۵/۲۷ ميليون تن به ۶است و توليد نيشکر از 

توليد شکر و اتانول تراز صنعتی و توليدی در برزيل براساس . نشان می دهد
بيشتر های اتانول در بازار جهانی از بموقعيکه قيمت شکر . محاسبه می شود

می شود و از مالس برای بيشتری برای توليد شکر مصرف نيشکر , است
در سی سال گذشته درصد نيشکری که برای . توليد اتانول استفاده می کنند

 درصد ۶/۲۵از (برخوردار بوده است شکر مصرف شده است از تنوع زيادی 
در .  بوده است%۵۰  حدوددر پنج سال گذشته اين درصد. )  درصد۳/۸۶تا 

 و بهای , دخالت بازار حذف,الکل در جريان بوددوره ای که طرح پشتيبانی 
و نوسانات بازار روی  برای غلبه بر قيمتهای پايين. الکل آزاد شده بود

تکنولوژی های جديدی کار شده و آماده واگذاری می باشد مثل پيشرفت 
کنترل امراض و آفات  ,تجربه بهتر با خاک ورزی, واريته های جديد نيشکر

 تن در ۵۳تمهای جديد برداشت که کارائی مزرعه را از و همچنين سيس
.  رشسانده است۲۰۰۵ تن در هکتار در سال ۹۰به ) ۱۹۷۷(هکتار در سال 

.  درصد رسيده است۱۴ درصد به ۵/۹عالوه برآن درصد قند نيشکر هم از 
د افزايش  درص۹۶-۹۸به   % ۸۸ ضريب عصاره گيری در همان دوره از

و نمايش پارامترهای صنعتی فرايند  با استفاده از اندازه گيری .ه استيافت
 به ۱۹۷۷ درصد در سال ۷۵-۷۸بهبود عملکرد تخمير از , تخميری الکل 

بدون اين موفقيت ها و .  مقدور شده است۲۰۰۵ درصد در سال ۹۲-۹۰
غيرممکن خلی دا پايدار نگهداشتن قيمت های پايين در بازاربهبود راهکارها 

و در نيشکر و و تخمير الکلی پيشرفتهای علمی و تکنولوژيکی . بود
مديريت فرايند و کارا صنعت اتانول را در برزيل پايدار همچنين بهبود 
 واحد تقطير در سطح کشور با مرکزيت توليد ۳۲۴امروزه . نگهداشته است

 آينده در پنج سال. جنوب و شمال غربی وجود دارد, در مناطق مرکزی 
به  ميليون تن نيشکر در سال ۲ واحد ديگر با ظرفيت حدود ۳۰بيش از 

بيشتر واحدهای تقطير در برزيل ويژه توليد شکر  .بهره برداری خواهد رسيد
. الکتريسيته نيز توليد کردو اتانول نمی باشند بلکه می توان در آنها بيو

برای صنعت يکی برگهای نيشکر و همچنين باگاس برای توليد نيروی الکتر
چون توليد شکر و اتانول . و فروش به شرکتهای برق به مصرف می رسند

  که توليد الکتريسيته در فصل خشک وقتي, در فصل خشک انجام می شود

  
  
  

در فصول خشک عرضه . ذخيره آب در حداقل است مناسب تر است
قطير لکتريسيته از منابع آبی با مشکل روبرو می شود درحاليکه واحدهای تا

بيشتر واحدهای . مشکلی ندارند و برای زمانهای بحرانی مناسب می باشند
شکر و , به افق های جديد برای توليد اتانول تقطير در برزيل با توجه 

  . بيوالکتريسيته آينده ای موفقيت آميز خواهند داشت
  

بهبود کارائی سيرکوالسيون بوسيله استفاده از همزن ــ 
نه طباخی با کريستاليزاتور عمودی پروانه ای افقی در بد

  کاسکات
بهم زن و در وسط لوله وسط ) واکوم(در بدنه طباخی چندين دهه است که 

)calandria (امروزه از نوع بهم زن استاندارد . نصب می شودkaplan 
افقی که در زير گرمکن دو بدنه اين هم زن را با هم زن پروانه ای . است

 مورد ۲۰۰۴ نصب شده بود در بهره برداری Goslawiaطباخی کارخانه قند 
دو بدنه طباخی بعنوان سومين و همچنين . بررسی و مقايسه قرار گرفت

بطور مداوم زير بار ) پخت بعدی (Cو ) شکر خام (Bدومين مرحله پخت 
در اين بررسی حرکت هر هم زن در سه سرعت دورانی در دقيقه . رفتند

هر بدنه ين ضريب انتقال حرارتی ميزان مصرف انرژی هر هم زن و همچن
که در لوله استاندارد کاپالن بهمين روش هم زن . تعيين گرديدطباخی 

مرکزی زير اطاقک گرمکن هر دو بدنه نصب شده بود مورد بررسی قرار 
هم زن پروانه ای افقی امکان رسيدن , در مقايسه با هم زن کاپالن  .گرفت

.  دور پايين تر مقدور می سازدبه ضريب انتقال حرارتی باالتری را در
انتقال حرارتی و مقايسه مصرف انرژی آنها در همان شدت سيرکوالسيون 

در . مقايسه بين دو نوع هم زن با توجه به کارائی سيرکوالسيون انجام شد
کارائی سيرکوالسيون هم زن پروانه ای افقی از هم زن  , ۳Bبدنه طباخی 

 ۶/۲ اين ضريب برابر ۲Cدر بدنه طباخی .  باالتر بود ۸/۲کاپالن با ضريب 
     .بود

     
, جايگاه آن در دنيای محصوالت ارگانيک : کر ارگانيک ـــ ش

  آيا آينده ای دارد ؟
شکر ارگانيک در بازارهای آمريکای شمالی و اروپا همانند گروه غذاهای 

) طبيعی(اين مقاله به دنيای توليدات ارگانيک . ارگانيک در حال رشد است
يک . نگاهی دارد و نياز آنها را به شکر ارگانيک مورد بحث قرار می دهد

مشتمل بر بررسی بر روی روند بازار جاری با تمرکز روی شکر ارگانيک 
الزمه گواهی ارگانيک در رابطه . بِروز کردن بازار آمريکا انجام گرفته است

. ه استبا شرايط رشد و روش توليد شکر ارگانيک مورد بررسی قرار گرفت
    .   بعضی از محصوالت شکر ارگانيک رايج نشان داده خواهد شد


