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  .کليه کارشناسان و صاحب نظران می توانند مقاالت خود را در مجله صنايع قند به چاپ برسانند 
   .حق ويرايش ، حذف و اصالح مطالب برای مجله محفوظ است 

  ۲۳ميدان دکتر فاطمی ـ خيابان شهيد گمنام ـ شماره 
  ۸۸۹۶۵۷۱۵ ـ ۸۸۹۶۹۹۰۳ ـ ۸۸۹۶۴۲۶۰: تلفن 

 ۰۲۱-۸۸۹۶۹۰۵۵: نمابر 
 

  .مقاالت ارسالی به هيچ وجه مسترد نخواهد شد  
 .مطالب مطرح شده در مقاالت بيانگر نظرات نويسندگان و مترجمين آنها است  
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  سازي زمين بوسيله کشت گياهان ضد نماتد سالم
  )آيش (ههاي رها شد استفاده اقتصادي از زمين

  ا شيخ االسالمیدکتر رض: سوکرروبن                  مترجم : نقل از 
  
  

بعنـوان  ) اواخر مرداد (اهان خانواده شبرو مقاوم به نماتد تا اواسط اوت          ياگر گ 
ت نماتـد   يشد، جمع با باال   ين به اندازه کاف   ي زم يه کشت شوند و دما    يکود پا 

 .Heterodera folii fونجه ي و نماتد Heterodera Schachtiiچغندرقند 

sp bet  ت نماتـد در  يـ ن کاهش جمعي هلند اطيدر شرا. دهند يرا کاهش م
 يط جـو  يدر شرا . بوده است  ٪  ۳۰ش از   ي ب Phazelia بنام   ياهيسه با گ  يمقا

ن وضع بطـور    يا.  ندارد ير صفر برسد اثر   ين به ز  ي زم يکه دما يبدتر درصورت 
  .ز صادق استي شمال و غرب اروپا نيط جوي شراي برايکل

انـه بمراتـب    يشت م ن کـ  يـ ترانه ا ي مد ياي در يدر مناطق گرم مثل کشورها    
ماتـدکش در    بـا ن   ييايمياز آن گذشته مبارزه شـ     . تر است   يثرتر و اقتصاد  مؤ

ط شمال و غرب اروپا     يک بهبود مبارزه با نماتد در شرا      ي. همه جا گران است   
.  خواهد بـود يعمل) شيآ( رها شده يها نياهان تله در زميق کشت گ  ياز طر 

 ين زراعـت را اقتـصاد     يمـ ش ز يـ زه آ ي با جـا   يين در همگرا  ي زم ياثر بهبود 
دو بار کشت   . توان از تمام دوره رشد استفاده کرد        ين صورت م  يدر ا . کند  يم

ـ  يريق بکـارگ  يـ ن کـار از طر    يـ ا. تواند انجام شود    يدر تابستان م   ـ  يذور ب ا ب
 از  ي تعداد يا   مزرعه يها  شيدر آزما . ر است يپذ   کند امکان  يزن  سرعت جوانه 

  .اند  شدهين بذور معرفيا
ـ يريا شـ يـ ، لوبيه مثل تربچه روغن  ي پا ياهان کود ي گ  از يتعداد ا اثـر  زن و کل
ــه ــدگ خف ــارچ ي رويکنن ــ و درنهاPolymyxabetae ق ــ ويت روي روس ي

ن رابطـه انجـام     ي که در ا   يا   گلخانه يها  شيآزما.  دارند BNYVVا  يومانزير
  .دهند ين مطلب را نشان ميگرفته است ا

  
  اثر گياهان تله نماتد روي عملکرد چغندرقند 

 بـا بـذور مقـاوم بـه نماتـد تربچـه             يا   مزرعـه  يهـا   شي آزما ۱۹۸۸در سال   
د مبارزه بهتـر کـشت در       يبه ام . اه انجام گرفت  يد، گندم س  يخردل سف   ،يروغن

 و خردل، دو    يانواع تربچه روغن  . زه انجام شد  ييسه با کشت پا   يماه مه در مقا   
ن يـ ج ا ينتـا .  کشت شـدند   ي اواخر جوال  يگري اواسط ماه مه و د     يکيمرتبه  
ا يـ اه اسـتاندارد فازل   يـ سه با گ  يآنها در مقا  . دکننده بود ي ناام يها تا حد    شيآزما

 از  ين کـشت در تعـداد     يدر دومـ  . ت نماتد را کاهش دادنـد     ي٪ جمع ۴۵فقط  
ـ  جه جوانهي با نتي بعد از گلدهي تربچه روغن  يها  شيمازآ  خـوب   مجـدداً يزن

ت يـ  کـاهش جمع   ز انجـام شـد    يينکه کشت در پـا    يبا توجه به ا   . برداشت شد 
ـ   ۱۹۹۱ش در سـال     ين آزمـا  ياول. ديحاصل نگرد  ت بـا دوره رشـد      يـ م  ي در ال

ق خـردل   يـ ن طر يـ از ا .  خرد شده انجام شـد     ي و دو بار تربچه روغن     يطوالن
ر ين سـوال بـا اسـتفاده از سـا         يرا پاسخ ا  يش قرار نگرفت، ز   يد مورد آزما  يسف

ا يرد شدن و فازل   اه و شبرو بدون خ    يش گندم س  ين آزما يدر ا . منابع روشن بود  
در  (Cis- Diclorpropen اضـافه کـردن   با/ و بدونيبعنوان استاندارد خنث

  . انجام گرفت)  استفاده از آن ممنوع استيتـسيط زيآلمان بعلت ضوابط مح

  
 Heteroderaت يدهند که کاهش جمع يک نشان ميج در نمودار شماره  ينتا

ش شـاهد  يسه بـا آزمـا  يـ مقا مقاوم در ي با انواع تربچه روغن   يها  شيدر آزما 
) نرمال(رمقاوم  ي غ يت تربچه روغن  يگتر و سرعت رشد جمع    را بمراتب بز  يفازل

 نـوع   ي روغنـ  يها  ن انواع تربچه  يدر ب : ش از سه برابر است    ي ب Siletinaبنام  
Ultimo سه بـا   يـ ت در مقا  يـ سرعت رشـد جمع   . ت را داشت  ين موفق ي باالتر

  .ام گرفت، کمتر بود انجCis- Diclorpropen که با ييها شيآزما
اه يـ  و گCis- Diclorpropen که با  ييشه نسبت به آنهاي ريعملکرد نسب

  . کمتر بوديا انجام گرفته بود اندکي فازليپوشش
سه با تربچـه    ي در مقا  ي خوب رشد کرد ول    يلي خ (Fagopyrum)اه  يگندم س 
  .العاده نبود  برداشت، فوقي مقاوم از لحاظ جذب نماتد و اثر رويروغن

ـ  ي بـا آلـودگ    يشيـ  در کلستر بورن آزما    ۱۹۹۳ر سال   د  تـا حـدود     ۶۰۰ش  ي ب
چـون  . مترمکعب خـاک انجـام گرفـت   ي تخم و الرو در هر صد سانت  ۱۵۰۰۰
زان يـ  بـه م   ي بود، سرعت رشـد هـم بـستگ        يدي نوسانات شد  ي دارا يآلودگ
 تخم و الرو    ۵۰۰۰. (ش در دو قسمت انجام گرفت     يآزما  ه داشت، ي اول يآلودگ

 که بـه شـدت      يش قطعات يدر آن آزما  ). متر مکعب خاک  ينتکصد سا يدر هر   
٪ ۳۰ تـا    ۱۰ا انجـام شـده بـود        ي که با فازل   يسه با قطعات  يآلوده بودند در مقا   
ش ي نسبت به آزما   ي اثر بدتر  يبه روشن .  داشتند يت کمتر يسرعت رشد جمع  

 ي کمتـر، حتـ    يدر قطعـات بـا آلـودگ      .  مشاهده شـد   ۱۹۹۱ت در سال    يم  يال
 در کلـستر بـورن در خـالل         يط جـو  يشـرا . ده شد يتد د ت نما يش جمع يافزا
 ي رشـد خـوب    ين محـصوالت مختلفـ    يـ  با وجود ا   يول. ار بد بود  يش بس يآزما

  . انجام شد۱۹۹۶ در سال نجا کشت چغندرقند مجدداًيدر ا. داشتند
  

  اثر دما بر مبارزه با نماتد
د رسـ   يگر تفاوت داشتند، بنظر م    يکديش در سه سال با      يج سه آزما  يچون نتا 
ت نماتـد اثرگـذار   يـ ن در طول دوره رشد بر کاهش جمعيي پاي نسبيکه دما 

زان تـابش آفتـاب در      يـ  متوسط هـر مـاه و م       ين جهت دما  ياز ا . بوده است 
ک نـشان داده  يـ ج در جدول   ينتا. سه شدند يگر مقا يکدي مختلف با    يها  سال

ه د ب يت را با  ين موفق ي از ا  يد که بخش  يآ  ين برم ين جدول چن  ياز ا . شده است 
 دما در بهـار   ۱۹۹۳ در سال    اًمخصوص. ما و تابش آفتاب منظور کرد     حساب د 

  .ز تفاوت داشتنديي پاي کم و بندرت با دمايليل تابستان خيو اوا
ر قابـل   يز تـاث  يياهـان تلـه در پـا      يدهنـد کـه اسـتفاده از گ         يج نـشان مـ    ينتا

ه بـا    مبـارز  ي رو يبارندگ.  نماتد چغندرقند ندارد   يزان آلودگ ي بر م  يا  مالحظه
ست بلکـه فقـط     يز، موثر ن  يياهان تله، نه در بهار و نه در پا        يق گ ينماتد از طر  

 ي فرعـ  يها  شهي الروها در ر   يي جابجا يوجود قطرات آب در ذرات خاک برا      
  .ار مناسب استيز بسييهم در بهار و هم در پا
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هاي  روند تغييرات دما و تابش آفتاب در دو آزمايش مزرعه:  ۱جدول 
  ۹۳/۱۹۹۲ميت در سال  در الي) آيش(رها شده 

  ن دمايانگيم
   °C  ۱۰ + Cm ۱۰  

  تابش
  ژول به مترمربع

  ماه
  تيم يال

۱۹۹۲  
  کلستربورن
۱۹۹۳  

  تي ميال
۱۹۹۲  

  کلستربورن
۱۹۹۳  

  مه
  جون

  جوالی
  اگوست
  سپتامبر

۱/۱۵  
۸/۱۶  
۴/۱۸  
۲/۱۸  
۴/۱۵  

۳/۱۳  
۵/۱۴  
۱/۱۵  
۱/۱۴  
۱/۱۲  

۹۳۹/۶۴  
۴۷۵/۵۹  
۴۶۵/۵۷  
۳۸۲/۴۵  
۹۱۶/۳۲  

۱۴۸/۵۵  
۹۸۹/۵۴  
۲۷۹/۴۳  
۸۱۰/۳۷  
۶۷۰/۲۵  

  
  

 و BNYVVاثر گياه قبلي روي پتانسيل آلودگي ريزومانيا  : ۲جدول 
  )۱۹۹۲محل آزمايش ناگل (عيار قند و همچنين عملکرد ريشه نسبي 

  يل آلودگيــپتانس   
۱۰- ۰ BNYVV  

  عملکرد نسبي  ار قندــعي
   در هکتار

گندم پاييزه 
  )زمستانه(

  ياهيزرع س زمين لم
  کلزا

  کلم روغني
  مرتع
  زميني سيب

۹  
۴/۷  
۲/۷  
۷  
۸/۵  
۶/۷  

۴/۱۱  
۱۱  
۱۱  
۵/۱۱  
۸/۱۰  
۲/۱۱  

۱۳۰  
۱۲۱  
۱۲۴  
۱۱۹  
۱۰۸  

  ۱۰۰=۵تن /هکتار

  
  

هاي فرعي و اثر آن بر خـواص گياهـان            توسعه سيستم ريشه  
  تله

 يها شهي به توسعه ر ي بستگ يماري آفات و منابع ب    يدر زراعت، کاهش آلودگ   
ست برسـند و    ها و الروها در سي       به تخم  يستيشه با يرترشحات  .  دارد يفرع

ست که در آن انحالل پوسـته انجـام         يشه تا س  يفاصله ر . پوسته را حل کنند   
 يه بـرا يـ  کـود پا ين مواد اصل  يبنابرا. متر است يشود محدود به چند سانت      يم
 ي بزرگتر بهتـر جداسـاز     يها  شهي داشته باشند در ر    ينکه جذب نماتد بهتر   يا
  .شوند يم
گر يکـد ي بـا  ين رقم کلم روغنيشه چندي توسعه ريا ش گلخانهيک آزما ي در
شه انواع مختلف ي در طول ر يدر نمودار شماره دو تفاوت اندک     . سه شدند يمقا

سه بـا   يـ در مقا . شتر بـود  يـ ها ب   شهين وزن ر  ياختالف ب . ده شد ي د يکلم روغن 
ـ       يکمتـر شه  يـ ، وزن ر  Peglettaش از همـه     يارقام استاندارد، ارقام مقاوم، ب

نـوع  . شتر بـود  يـ شه در اثر حمله نماتد در تمام ارقـام ب         يکاهش وزن ر  . دارند
Adagio      نسبت  يدار  يرفت، بطور معن    ي م يشه بهتر ي که از آن توقع رشد ر 

سه قـرار  يـ شه مـورد مقا يـ ش حجم ر  ي آزما يدر دوم . ر ارقام بهتر نبود   يبه سا 
 بـا توسـعه     Pegletta يش همه ارقام مقاوم بـه اسـتثنا       ين آزما يدر ا . گرفت
 يهـا   نيش در زمـ   ي آزما يدر تعداد . شه برابر بودند  ي طول ر  يشه دارا يرشد ر 

 ۳ج در نمـودار شـماره       ي شد کـه نتـا     يريگ  شه اندازه يآلوده به نماتد توسعه ر    
  ،Melotop  بيدهند که به ترت ينشان م ج ينتا. ان داده شده استـــــنش
  

  
  
  

  نماتد چغندراثر گياه کودی پايه روی افزايش  : ۱شکل 
  
  

  
  
  

  سطح ريشه تعدادی از انواع کلم های روغنی : ۲شکل 
  
  

Salubre   و Adagio       و بعد از آنهـا Ultimo  يهـا   شهيـ ن توسـعه ر   ي بهتـر 
  .ار کم استي اگر چه اختالف، بس, در فاز اول توسعه را دارنديفرع

  
  (BNYVV)ومانيا زثير بر آلودگي به رياحتمال تأ

اهـان تلـه کـشت    ي از گي بعد از آنکه تعداد  يا  ش گلخانه ي آزما يک سر يدر  
 ل ي در پتانـس   يا  نشان داد که کـاهش قابـل مالحظـه        ) ۱۹۹۸(ن  يهاشدند، د
. ونـدد يپ يبوقوع مـ   BNYVVروس ي و وPolymyxa betae قارچ يآلودگ

نمـودار  .  و کلـزا بودنـد     Nemex نـوع    ياهان تله استفاده شده کلم روغنـ      يگ
   در يزان آلودگينسبت به م (يل آلودگيانسدهد که پت ي نشان م۴ماره ــــش
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م کـشت   يرمـستق ي بـه اثـر غ     ين اختالف عملکرد شکر بستگ    يممکن است ا  
    را يت بـستر بـذر داشـته باشـد کـه امکانـات            يفيک و ک   بر ساختمان خا   يقبل

ــاث ــرار مــيتحــت ت ــودگ ير ق  يهــا  Zoosporeu له ي بوســيدهــد کــه آل
Polymyxs betaeن يـ در گذشـته ا . کند يل مي را تسهي فرعيها شهي در ر

هـا و کلـم        علـف  يه مثـل بعـض    يـ  پا ياهان کود يم گ يرمستقين اثرات غ  يچن
  .اند موجب شدهرا  ٪ ۳۰ش عملکرد تا ي، افزايروغن

  

  
  بندي جمع

ن يه و همچنـ   يـ اهان خانواده شبرو مقاوم به نماتـد بعنـوان کـود پا           يغالب گ 
مناسـب  ) شيـ آ( رها شده    يها  ني کشت در زم   يگر برا ياهان د ي از گ  يتعداد

    .توان مصرف سموم مبارزه با نماتد را کاهش داد يق مين طرياز ا. هستند
زان يـ ط مطلـوب م   ي در شـرا   تـوان   ي در اول سال مـ     يبا کشت کلم روغن   ــ  

  . به استفاده از سم نباشديازيگر ني به نماتد را آنقدر کاهش داد که ديآلودگ
وزن ريشه انواع کلـم هـای روغنـی در آزمـايش مزرعـه ای در                 : ۳شکل  

  ۱۹۹۳ جوالی ۲۲باکسن در 
اهـان را   ين گ يزان اثر ا  يتواند م   ي بد در اول سال و تابستان م       يآب و هوا  ــ   

   .ر قرار دهديتحت تاث
متر ي سانت ۲۰ه در ارتفاع حدود     يد که کود پا   يآ  ي بدست م  ياثر مطلوب وقت  ــ    

ندرت بطور    د به يرا سبز نشدن خردل سف    ي خرد شوند، ز   يطول دوره گلده  در  
 . کشت اول سال نامناسب استين امر برايشود و ا يکامل انجام م

  

زان آب بـستر بـذر و ذرات        يم بر ساختمان و م    يرمستقينظر از اثر غ     صرفــ  
 توسـعه   يه رو يـ  پا ياهـان کـود   ي از گ  يچ اثـر مثبتـ    يخاک در سال بعـد هـ      

Polymyxa betaeا مشخص نشديومانزيله ري بوسي و آلودگ. 
 در  ي فرعـ  يهـا   شهيـ اهان تله، توسـعه ر    ي جذب بهتر نماتد توسط گ     يبراــ  

 . برخوردار استياديت زيذرات خاک از اهم
ش شـده   ي آزما يها  ين کلم روغن  ي ب يزي، فقط اختالف ناچ   يساز  شهيدر ر ــ  

    .ديمشخص گرد
  

  
  

نـسبت بـه   (اثر گياهان خانواده شب بو روی پتانسيل آلـودگی     : ۴کل  ــش
      و آزمايش گلخانه ای با ده تکرار BNYVV  و Polymixa) آلودگی اول

      
    

ر ين سـا ي و خـردل زرد و همچنـ  يبعـد از کـشت کلـم روغنـ        ) موقع کـشت    
 با  يل آلودگ ي تعجب است که پتانس    يجا. ابدي يمحصوالت بشدت کاهش م   

ل يـ ن دل يتوانـد بـد     ين امر م  يا. ابدي يش نم ي چغندرقند افزا  يعنيزبان  ياه م يگ
 شي، نه افزا  ي آلودگ يداري انجام شده بود که فقط پا      يش طور يباشد که آزما  

 کـه   ينياهان در زم  ي همان گ  يا  ش مزرعه يک آزما يدر  . ، حادث شود  يآلودگ
. ديو بعد از آنها چغندرقند کشت گرد    ) ۱۹۹۱(بشدت آلوده بودند کشت شدند      
ن ي چنـ  ۲از جـدول    . ا اثبات شد  يومانزي به ر  يدر موقع کشت چغندرقند آلودگ    

 و نـه بـا   ار قنـد يـ ، نـه بـا ع  ۹ تـا  ۸روس از  يد که اختالف در فشار و     يآ  يبرم
ار قنـد و    يـ  بـاال ع   يل آلـودگ  يبا وجود پتانس  .  دارد يشه، همبستگ يعملکرد ر 

 نـسبت بـه کـشت    يا عملکرد شکر بعد از گندم زمستانه بطور قابل مالحظه 
  .ه باالتر بودي پاياهان کوديش و گيبعد از آ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كارخانه بوگاز ليــان در تركيه
  مدرن ترين كارخانه قند در جهان

  787 ص 11/2006سوكرايندوستري : نقل از 
  دكتر رضا شيخ االسالمي: متـــرجم 

  
ا كارخانه قند بساخت و راه اندازي ,  قراردادي براي طراحي2005در فوريه 
گروه قند , ي سري  تن در شبانه روز بين شركت شكر ك10000ظرفيت 

 بدنه 5اين كارخانه داراي . سيوم فرانسوي منعقد گرديدتركيه و يك كنسر
كريستاليزور مداوم براي ,  مترمربع 24000اواپراسيون ريزشي با سطح 

دو , پنج واحد سانتريفوژ بچ  و ده سانتريفوژ مداوم  , C و A , Bپخت هاي 
 مترمكعب و يك واحد شكر 640عدد كريستاليزور سرد افقي با ظرفيت 

  .است تن در ساعت 80خشك كن با ظرفيت 
حمل و نصب در مدتي كوتاه فقط , تمام دستگاههاي اين كارخانه از ساخت 

  . ماه انجام گرديده است15
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تجربه جاري و توانايي بالقوه آتي باگاس براي ـ  ـتقويت بخش نيرو
  م بخار و برق در جهاند توأتولي
  مهندس ايرج نبوی:      مترجم ۱۲۷۹/۲۰۰۵شوگر ژورنال : نقل از

  
  

  خالصه
رو از باگاس در يد بخار و ني تولي برايا م و بالاستفادهي بالقوه عظييتوانا

کننده شکر در جهان با ديچنانچه کارخانجات تول.  وجود دارديسطح جهان
د توام بخار و برق ي بالقوه خود در تولييد از تواناي جدي تکنولوژيريبکارگ

(CHP)ند حدود ده درصد از مصرف ساالنه برق بازار مشترک ي استفاده نما
 ي براي بالقوه عالوه بر منافع اقتصاديين توانايا. ندينما ين مياروپا را تام

 يطيمح  ستي و منافع زي اقتصاديها تواند فرصت يکارخانجات، م
  .شکر فراهم سازديدکننده ني تولي نواحي را برايتر گسترده
 انجام شده در يها يگذار هي از سرمايا  منافع قابل مالحظهياديمناطق ز

 ۷/۳در حال حاضر حدود . اند د توام بخار و برق از باگاس بدست آوردهيتول
باشد و  يو برق از باگاس مد توام بخار يت نصب شده توليگاوات ظرفيگ

 استفاده ي برايدي چند مانع کليول. شود يت اضافه مين ظرفيروزانه به ا
ن موانع شامل يا. د توام بخار و برق در صنعت شکر وجود دارديکامل از تول

 ي منصفانه برايها  برق، مذاکره در مورد تعرفهيها  به شبکهيدسترس
 انجام يها برا  از بانکيلالت ماين تسهيفروش برق به شبکه و تام

 (CHP:Combined Heat and Power) ١د توام بخاروبرقي توليها پروژه
م منافع حاصله از يل به تسهيرو تمايد نيع شکر و توليچنانچه صنا. باشد يم
ن يان برداشتن اي از ميست برايبا يد توام بخار و برق داشته باشند ميتول

  .ندي نمايموانع با هم همکار
  

  مقدمه
د شکر و برق يند تولي فرايد همزمان بخار براي توليسوزاندن باگاس برا

 ي بالقوه براييتوانا. باشد ي ميد انرژي در تولي شبکه روش کارآمديبرا
ع يع شکر و صنايصنا. اد استيار زيد برق از باگاس در جهان بسيتول
د يل در توسعه توي برق منافع مشترکي ژنراتورهايالملل نيدکنندگان بيتول

.  دارندي گسترده و مختلفيها نهيبرق از باگاس بمنظور استفاده در زم
ها و  نهيد شکر را با کاهش هزي توليتوانند راندمان کل يدکنندگان شکر ميتول

دکنندگان يده و تولي از فروش برق بهبود بخشين درآمد اضافي تاماحتماالً
 Biomassوخت آالت برق عالوه بر کسب تجربه در استفاده از س  نيماش

  .ش فروش محصوالت خود را فراهم سازنديموجبات افزا
 يادي از باگاس منافع ز(CHP)د توام بخار و برق ينکه توليبا توجه به ا

   يها  تعجب است که انجام و توسعه پروژهيکند جا ي جامعه عرضه ميبرا

                                                 
گذاري براي باگاس اخيرا مورد بررسي مجدد قرار  هاي سرمايه بداليل مختلف اهميت فرصت ١

 ساختار بازار آن ,باشد   فعاليت اصلي صنعت توليد شکر نميقگرفته است، اين حقيقت که توليد بر
  .بصورت يک محصول قابل عرضه قيمت داشته باشددهد که برق  اين اجازه را نمي

 

  
  
  

 يجرا از اي ناشياياز مزا. رفت، نبوده است يباگاس آسانتر از آنچه تصور م
جاد اشتغال، سرعت يتوان به ا يد توام بخار و برق از باگاس مي توليها پروژه
 کاال ي جهانيها متيل آثار قي و تقليدن به توسعه، کاهش آلودگيبخش

 ي، چگونگ د بخار و برق توام از باگاسيوه تولـ بالقييبرآورد توانا. اشاره کرد
 ,  بالقوهيها يين توانايا به يابي دستيع شکر و برق براي صناينحوه همکار

د ي توليها  پروژهي که اجراينحوه متقاعد کردن جامعه درباره منافع بزرگ
ن مقاله ي هستند که در ايتوام بخار و برق از باگاس خواهد داشت، موارد

  .مورد توجه قرار گرفته است
  

  ؟ (CHP)چرا باگاس براي توليد توام بخار و برق 
  :ر جالب توجه استيل زياگاس به دالد توام بخار و برق از بيتول
ن از يد است و بنابرايک منبع قابل تجدين است که باگاس يت ايواقع •

 بوده و ي کربن خنثيباشد، باگاس دارا يست قابل توجه ميط زينظر مح
SO2 و COر يسنگ و سا  آن کمتر از ذغالي خروجي و گازها
ر و برق، د همزمان بخايل تولين بدليهمچن.  استيلي فسيها سوخت

 بخار و برق، از راندمان يکيد تفکيند توليسه با فراي در مقا ند آن،يفرا
 . برخوردار استيشتريب
 باگاس از نقطه نظر يها ل کوتاه بودن مدت بازپرداخت، پروژهيبدل •

ک صفر ينه سوخت نزديهز. ها قابل توجه هستند نهي در هزييجو صرفه
 را چنانچه امکان فروش (CHP) باگاس يها د، پروژهياست و تنوع تول

 .سازد يشکر جالب توجه ميبرق وجود داشته باشد از نظر کارخانجات ن
 ييشود و توانا ي در مناطق حاره کشت ميا شکر بصورت گستردهين •

 .شتر استي از کشورها بيد توام بخار و برق از باگاس در بعضيبالقوه تول
ش اشتغال در يفزاد برق در محل و با استفاده از باگاس موجبات ايتول •

 .سازد ي را فراهم ميجامعه محل
 ي برايت اعتماد باالتريت و قابليفي از باگاس، از کيديبرق تول •

کنندگان برق از شبکه برق  ن مصرفيشکر و همچنيکارخانجات ن
 .برخوردار است

 يها  پروژهيق اجرايد برق در محل از طري از توليگريمنافع گسترده د •
 .ديآ يباگاس بدست م

تر و قابل   است که عرضه برق مطمئنين معنيد بديب متنوع توليکتر •
. ابدي ي کاهش ميواردات) يانرژ (ي به کاالياعتمادتر است، وابستگ

 را فراهم ي احتماليازهاي از نيتنوع، خود موجبات رفع مشکالت ناش
 در يسال ن برق در زمان خشکيتوان به تام يبطور مثال م. سازد يم

 . وابسته هستند، اشاره کردي برق آبيروي به ن که به شدتيمناطق
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تر به بار  کينزد(گردد  يد ميشود که تول ي مصرف ميد برق در محليتول •
 بهبود شبکه برق ي برايگذار هياز به سرمايب نين ترتيو بد) شبکه برق

 يها  شرکتي برايا  قابل مالحظهييجو را کاهش داده و صرفه
  توسعهين منابع مالي که تاميگريفروشنده برق، دولت و هر سازمان د

 .گردد يجاد مي شبکه را بعهده دارند، ا
 يد برق از کارخانجاتين توليد برق جانشين نوع تولينکه ايبا فرض ا •

 يکنند، موجب کاهش آلودگ ي مصرف ميليشود که سوخت فس يم
 .سازد ي را فراهم ميتر ط پاکيشود و مح يم

  
  وه استفاده نشدهــتوان بالق

توان براساس آمار مربوط به  يد برق از باگاس را مي توليالقوه و تئورتوان ب
شکر حدود يک تن نيبطور متوسط از فراورش . شکر برآورد نموديد نيتول
د بخار و يستم توام توليک سي يالبته وقت. گردد يد مي تن باگاس تول۳/۱

ک ي شود، بلکه ي نميد، تلقيعات توليبرق نصب شده باشد باگاس بعنوان ضا
 ۳/۱لوگرم باگاس ي از هر کمعموالً. منبع سوخت با ارزش خواهد بود

شکر که ممکن است يبر نيدرصد ف. گردد يد ميلووات در ساعت برق توليک
ر ي حاصله از باگاس تاثير کند در ارزش حرارتيي درصد تغ۲۰ تا ۱۱ن يب

ته يسيترد الکيشتر تولي بيي توانايشکر به معنيبر باالتر در نيف. خواهد داشت
د برق از ي بالقوه تولييک خالصه توانايجدول شماره . از باگاس است

شکر و يد نيآمار تول. دهد يشکر را نشان ميدکننده ني توليباگاس در کشورها
توان مشاهده کرد که باگاس  يم.  است۲۰۰۲ مربوط به سال يمصرف انرژ

از ) لندي سوازدر مورد( درصد ۴۵تا ) نيدر مورد چ( درصد ۶۸/۰تواند از  يم
 و ين برآورد با فرض ثابت ماندن انرژيا. دين نماي برق را تاميکل تقاضا

 ي از کشورهاياديقابل ذکر است که تعداد ز. باشد يشکر ميد نيتول
 برق ي از تقاضايتوانند بخش قابل توجه ي مييقايشکر آفريدکننده نيتول

  .ندين نمايد توام بخار و برق از باگاس تاميق توليخود را از طر
د بخار و يکارخانجات تول. شتر باشديتواند ب ي مي بالقوه واقعييقت توانايدرحق

 از ياند از گاز خروج ج نصب شدهي رايبرق توام که با استفاده از تکنولوژ
سوزاندن باگاس . کنند ي خشک کردن باگاس استفاده نميدودکش برا

لووات ي ک۱۲۰ط از تواند بطور متوس يد برق را ميخشک شده راندمان تول
 ٢شکري هر تن نيلووات ساعت براي ک۱۵۰شکر به ي هر تن نيساعت برا

شرفته ي پيها يشکر با استفاده از تکنولوژي کارخانجات ن-ش دهديافزا
   . دا کنندي پي دسترسي قابل توجه باالتريها ي به بازدهيتوانند حت يم
         رايتواند بازده يز ميشکر نيد گاز از باگاس و استفاده از خاشاک نيتول
کرـــــــــــشيلووات ساعت از هر تن ني ک۳۰۰ تا

    
  .ش دهديافزا ٣

ک ضربدر يشکر در جدول شماره يد نيع براساس کل توليک محاسبه سري
 که ييشکر در واحدهاي هر تن نيبرا) لووات در ساعتي ک۳۰۰(رقم حداکثر 
د برق براساس يدهد که تول يکنند نشان م يشرفته استفاده مي پياز تکنولوژ

 تن وات ساعت در سال است ۳۸۴شکر در حال حاضر بالغ بر يد بالقوه نيتول
   در بازار مشترک اروپا۲۰۰۲ برق در سال ياـــشتر از ده درصد تقاضيکه ب

                                                 
 IPRO در شرکت B.Morgentorthمذاکره خصوصي با دکتر  ٢                                                

  IPRO در شرکت B.Morgentorthمذاکره خصوصي با دکتر  ٣
 

  :باشد يم
   ضــربدر تن در سال۰۰۰/۸۱۴/۱۶۰/۱
  مســاوی هر تنيلووات ساعت براي ک۳۰۰
 ل تن وات ساعت در سا۳۴۸

  ٤ تن وات ساعت۲۹۸۶ بازار مشترک اروپا ي برا۲۰۰۲کل تقاضا در سال 
 .بوده است

د توام بخار و برق با راندمان ي توليج براي راي با استفاده از تکنولوژيحت
ک هدف ي تن وات ساعت در سال ۱۳۹د يلووات ساعت، تولي ک۱۲۰حدود 

لقوه برق از د بايروشن است که توسعه کامل تول.  نخواهد بوديرواقعيغ
د ي کارخانجات توليا از به تعداد قابل مالحظهين نيتواند جانش يباگاس م

 کربن يچون باگاس دارا. گر گرددي ديها يسنگ با تکنولوژ برق از ذغال
ش ي آن مسلما استفاده از آن را افزايطيمح ستيباشد مناسع ز ي ميخنث

  .خواهد داد
 که در ياتينظر از فرض ن که صرفي روشن است و آن اک نکته کامالًي

 ي کمک به صورتحساب برق در نواحيمحاسبه توان بالقوه باگاس برا
رقابل تصور ينه غين زميرد، امکان بهبود در ايگ يشکر انجام ميدکننده نيتول

  .است
  

  ظرفيت موجود
 ي واقعيها  آمار دادهيار دشوار است وليت موجود بسي به ظرفيابي دست
شکر يدکننده ني مختلف توليا شده در کشورها اجريها  پروژهيها تيظرف

ستند، عدم ي در دسترس نين که آمار بطور کليا. ستنديچندان روشنگر ن
ا در آمار در يآ. شمارنديباشند، ب يها که مانع درک روشن آمار م تيقطع

ن آمار فقط مربوط به يا ايها منظور شده است؟ آ تيب ظرفيدسترس ضرا
  انه است؟يا متوسط سالي و شکري از نيبردار دوره بهره

ز استفاده کنند جزو يها ن ر سوختي که عالوه بر باگاس از سايا کارخانجاتيآ
  اند؟ ن آمار منظور شدهيا

 ي اطالعات قابل توجهيباشند بعض ي که در دسترس ميدرهر صورت ارقام
 را نشان يا  انتخاب شدهي کشورها دوجدول شماره. دهند يرا نشان م

ت باگاس موجود در آنها قابل حصول بوده ي مربوط به ظرفدهد که آمار يم
 نصب يت کل جهاني از ظرفين کمتريآمار ناقص است و مسلما تخم. است

 کشورها بدست ي آمار فقط از تعداد معدودرا اوالًيدهد، ز يشده را نشان م
  .شوند ي ميانداز  راه مرتباًيدي کارخانجات جداًياند و ثان آمده

ت کشور از نظر ين اهمي ناقص بيک وابستگيد که ده يجدول نشان م
. ک منبع مهم وجود دارديت باگاس بعنوان يزان اهميشکر و ميد نيتول

 با باًيا تقريدکننده بزرگ دنين تولين و سومين دوميبعنوان مثال هند و چ
ن يک از اي بالقوه باگاس که هر يبيب چهار در مورد توان تقريک ضري

ا از جمله ده کشور عمده ياسترال. اند تفاوت دارند هافتيکشورها به آن دست 
 مگاوات ۳۰ مگاوات توان بالقوه فقط ۹۵۰باشد از  يشکر ميدکننده نيتول

 ۱۹۰۰لند با وجود توان بالقوه يگر تاياز طرف د. توان نصب شده دارد
   ۴۳۰با ) باشد ي م۲۰۰۲د سال يدر هر دو حالت، برآورد براساس تول(مگاوات 
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  شکريدکننده ني عمده تولينواح در (CHP)د توام بخار و برق ي تولي بالقوه باگاس براييتوانا:  ۱جدول 

  کشور
  شکريد نيتول
  ∗)تن/سال (

  سال
  ۲۰۰۲ کل يتقاضا

  ∗∗گاوات ساعتيگ
  د بالقوه برقيتول

  )∗∗∗سالگاوات ساعت در يگ (

   بالقوهييتوانا
 سال ي درصد از تقاضا
۲۰۰۲  

  ۹۷/۱  ۳۱  ۱۵۸۷  ۲۰۰۲  ۲۸۲،۰۰۰  آنگوال
  آرژانتين   ۱۴،۷۵۰،۰۰۰  ۱،۶۳۷  ۸۱،۶۵۰  ۳-۲۰۰۲  ۰۱/۲

  ۳۶،۹۹۵،۰۰۰  استراليا  ۳-۲۰۰۲  ۰۱/۲  ۴،۱۰۶  ۱۹۵،۵۹۰
  ۵  ۵۶۵  ۲۰۰۲  ۴۵،۰۰۰  ۸۸/۰  بنين

  ۰۹/۱۰  ۳۵،۵۲۰  ۲۰۰۲-۳  ۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰  برزيل  ۳۵۱،۸۹۰
  ۰۳/۱۲  ۴۰  ۳۳۶  ۲۰۰۲  ۳۶۴،۰۰۰  بورکينافاسو
  ۳۹/۱۵  ۲۱  ۱۳۸  ۲۰۰۲  ۱۹۱،۰۰۰  بوروندي
  ۲۰۰۲  ۳،۴۳  ۱۱۴  ۳،۳۲۱  ۱،۰۲۷،۰۰۰  کامرون

  ۳۳  ۸۹  ۲۰۰۲  ۳۰۰،۰۰۰  ۲۵/۳۷  چاد
  ۶۹/۰  ۱۰،۰۰۲  ۲۰۰۲-۳  ۹۰،۱۰۷،۰۰۰  چين  ۱،۴۵۶،۶۰۰

  ۲۳/۵  ۲،۱۵۳  ۴۱،۱۴۰  ۲۰۰۲-۳  ۱۹،۴۰۰،۰۰۰  کلمبيا
  ۱۷/۱  ۵۶  ۴۷۴۰  ۲۰۰۲  ۵۰۰،۰۰۰  کنگو

  ۲۰۰۲  ۳۶/۵  ۱۵۹  ۲،۹۷۶  ۱،۴۳۶،۰۰۰  ساحل عاج
  ۳،۸۵۲  ۱۳،۴۰۴  ۲۰۰۲-۳  ۳۴،۷۰۰،۰۰۰  ۷۴/۲۸  کوبا

  ۳۲/۶  ۵۶۳  ۲۰۰۲-۳  ۵،۰۷۰،۰۰۰  دمونيکن  ۸،۹۱۰
  ۵/۳۲  ۵۷۴  ۱۰،۷۹۰  ۲۰۰۲-۳  ۵،۱۷۳،۰۰۰  وادوراک

  ۸۷/۱  ۱،۴۱۰  ۷۵،۵۷۸  ۲۰۰۲  ۱۲،۷۰۰،۰۰۰  مصر
  ۲۰۰۲-۳  ۳۵/۱۱  ۴۹۶  ۴،۳۷۰  ۴،۴۶۸،۰۰۰  السالوادور

  ۲۹۷  ۱،۹۹۸  ۲۰۰۲  ۲،۶۷۲،۰۰۰  ۸۴/۱۴  حبشه
  ۶۹/۱  ۱،۰۸۰  ۱۸  ۲۰۰۲  ۱۶۴،۰۰۰  گابن
  ۲۹/۳  ۲۶  ۷۹۵  ۲۰۰۲  ۲۳۶،۰۰۰  گينه

  ۱۴/۶  ۳۱،۳۰۲  ۵۱۰،۰۹۰  ۲۰۰۲-۳  ۲۸۲،۰۰۰،۰۰۰  هندوستان
  ۰۷/۳  ۲،۸۳۴  ۹۲،۳۸۰  ۲۰۰۲-۳  ۲۵،۵۳۰،۰۰۰  اندونزي

  ۸۴/۹  ۴۲۷  ۴،۳۳۷  ۲۰۰۲  ۳،۸۴۵،۰۰۰  کنيا
  ۱۳/۴  ۳۲  ۷۸۱  ۲۰۰۲  ۲۹۱،۰۰۰  ماداگاسکار

  ۶۳/۲۵  ۲۵۹  ۱،۰۱۲  ۲۰۰۲  ۲،۳۳۶،۰۰۰  ماالوي
  ۲۷/۵  ۳۴  ۶۵۱  ۲۰۰۲  ۳۰۹،۰۰۰  مالي

  ۶۲/۳۲  ۵۵۷  ۱،۷۰۷  ۲۰۰۲  ۵،۰۱۸،۰۰۰  موريس
  ۵۷/۲  ۴،۸۷۸  ۱۸۹،۶۶۰  ۲۰۰۲-۳  ۴۳،۹۴۸،۰۰۰  مکزيک
  ۱۵۷  ۱۴،۲۳۶  ۲۰۰۲  ۱،۴۱۸،۰۰۰  ۱۱/۱  مراکش

  ۸۴/۴  ۲۴۴  ۵،۰۴۶  ۲،۲۰۰،۰۰۰  ۲۰۰۲  موزامبيک
  ۳،۴۳۱،۰۰۰  ۴۲/۱۶  ۳۸۱  ۲،۳۲۰  ۲۰۰۲-۳  نيکاراگوا
  ۱۱/۰  ۲۰  ۱۸،۴۳۰  ۲۰۰۲  ۱۸۲،۰۰۰  نيجريه
  ۱۸/۹  ۵،۷۷۸  ۶۲،۹۶۰  ۲۰۰۲-۳  ۵۲،۰۵۶،۰۰۰  پاکستان

  ۵۴/۶  ۴۲،۳۸۰  ۲۰۰۲-۳  ۲۴،۹۶۲،۰۰۰  فيليپين  ۲،۷۷۱
  ۵۴/۱۹  ۱،۰۸۴  ۲۱۲  ۲۰۰۲  ۱،۹۰۹،۰۰۰  ريونيون
  ۸۱/۵  ۹۴  ۲۰۰۲  ۸۴۵،۰۰۰  ۱،۶۱۵  سنگال

  ۵۷/۲  ۶  ۲۳۷  ۲۰۰۲  ۵۵،۰۰۰  سيرالئون
  ۱۹۱،۰۰۰  سوماليا  ۲۰۰۲  ۲۲۳  ۲۱  ۴۹/۹
  آفريقاي جنوبي  ۲۵،۰۴۵،۰۰۰  ۲۰۰۲  ۱۸۹،۳۶۳  ۲،۷۸۰  ۴۷/۱
  سوازيلند  ۴،۷۲۷،۰۰۰  ۲۰۰۲  ۱،۱۷۳  ۵۲۵  ۷۴/۴۴
  تانزانيا  ۱،۷۲۷،۰۰۰  ۲۰۰۲  ۲،۵۶۶  ۱۹۲  ۴۷/۷
  تايلند  ۷۴،۱۰۰،۰۰۰  ۳-۲۰۰۲  ۹۵،۶۳۰  ۸،۲۲۵  ۶/۸
  توگو  ۲۷،۰۰۰  ۲۰۰۲  ۴۵۱  ۳  ۶۶/۰
  اوگاندا  ۲،۲۱۸،۰۰۰  ۲۰۰۲  ۱،۴۰۱  ۲۴۶  ۵۷/۱۷
  آمريکا  ۳۱،۱۷۸،۰۰۰  ۲۰۰۴  ۳،۶۵۹،۹۸۹  ۳،۴۶۱  ۰۹/۰
  ونزوئال  ۶،۲۵۰،۰۰۰  ۳-۲۰۰۲  ۸،۹۳۰  ۶۹۴  ۸۶/۰
  زامبيا  ۲،۱۰۰،۰۰۰  ۲۰۰۲  ۵،۳۴۵  ۲۳۳  ۳۶/۴
  زيمبابوه  ۵،۱۳۶،۰۰۰  ۲۰۰۲  ۱۱،۲۲۰  ۵۷۰  ۰۸/۵

  جمع کل  ۱،۱۶۰،۸۱۴،۰۰۰  ۲۰۰۲  ۷،۲۵۷،۱۶۸  ۱۲۸،۸۵۰  ۷۸/۱
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دکننده ي توليان کشورهايدر م.  جلوتر استيمگاوات توان نصب شده اندک
با . کند ي درصد توان بالقوه خود استفاده م۶/۳ا از حدود ي استرالبزرگ مجدداً
 درصد از توان بالقوه خود استفاده کرده است، ۹/۳۸ن  حدود يوجود آنکه چ

 ۲۳۵۰تواند از  يشرفت قابل مالحظه که مي پيطور مطلق فضا برا به
  .مگاوات تجاوز کند، وجود دارد

ک يوه فقط اند که استفاده از توان بالق  کوچک ثابت کردهي اقتصادهايول
س يره موريجز. ک اقدام کارآمد و سودآور استيست بلکه ي نياحتمال نظر

 به بعد ۲۰۰۲ت باگاس خود از سال ي مگاوات از ظرف۲۴۲انوس هند يدر اق
ره ي جزي نصف تقاضاباًي ثابت کرده است که تقرياستفاده نموده و براحت

 ي نظر اقتصاده ازيق باگاس به صورت قابل توجيتواند از طر ي برق ميبرا
 درصد از توان بالقوه خود استفاده ۴/۷۲ که Belizeکشور . ن گردديتام

باشد در حال حاضر  يب مي کارائياي در دروشري پي از کشورهايکيکرده و 
  .دينما ين ميق باگاس تامي خود به برق را از طرياز داخلي درصد از ن۵/۳۶

افته است و يدبخش استفاده از امکانات تحقق يالذکر نو بحث فوق
 به يول. اند  داشتهيا شرفت قابل مالحظهيدهد که پ ي را نشان مييها نمونه

شرفت بطرف يابند و چرا پيست توسعه يبا يمانده م ي باقي بازارهايچه نحو
ن دو ي بيتعاون و همکار.  بالقوه کند بوده استيها ييشتر از تواناياستفاده ب

شرفت را فراهم يفع مشکالت و پتواند موجبات ر يصنعت عمده در باگاس م
  .آورد

  
  نقش بخش شکر

 نقش ها احتماالً ر افراد و سازماني و سايشکريمالکان کارخانجات قند ن
د توام بخار و برق از باگاس ي تولي برايگذار هي در فعال کردن سرمايموثر
 منافع ي است وليت اصليد شکر فعاليشکر، توليالبته در صنعت ن. دارند
ران صنعت قند يج توسط مديتدر د برق از باگاس بهياز تول حاصله ياصل

د توام ي توليعوامل فعال در صنعت شکر برا. مورد توجه قرار گرفته است
  :باشد ير ميمتفاوت و شامل موارد ز (CHP)بخار و برق 

ها که ممکن است دفع کردن آنها پرخرج باشد  ابيعات آسيل ضايتبد 
 .بفروش برسدتواند  ي که ميک محصول جانبيبه 

ن کردن يق جانشي بخار از طريها  سوخت کورهيها نهيحذف هز 
ک يمت آن نزدي قباًيکه تقر) باگاس(شکر يعات نيع با ضايسوخت ما
 .صفر است

ق ارتباط و يدکننده شکر از طري توليها د در شرکتي توليتنوع اقتصاد 
 .توسعه با شبکه برق

ست و يز طيبه مح به اعتبارات مربوط يابي کوشش به منظور دست 
توانستند  يد نمي که در کارخانجات قند بدون تنوع توليميرات اقلييتغ

 .ن اعتبارات را داشته باشندي به ايابي امکان دست
 ." حيکار صح"ت در جامعه درارتباط با انجام يجاد رضايا 
 بر ي مبن۲۰۰۵ل سال ي در اوا(WTO) يم سازمان تجارت جهانيتصم

دکنندگان شکر ي به توليرقانوني غيدهايپا سوبسنکه بازار مشترک ارويا
 توسعه صنعت شکر در ي براي عامليطور کل تواند به يکند، م يپرداخت م
شرفت ي پيک علت مضاعف براين، ي در حال توسعه و همچنيکشورها

  .د توام بخار و برق از باگاس باشديتول

ت شکر  صنعيبرا» کيبرنامه شتاب استراتژ «يانداز بطور مثال در راه
م سازمان تجارت يتوسط بازار مشترک اروپا که به منظور انتقال اثرات تصم

ن ي تضمي بوده و دسترسيحيازات ترجي امتي که دارايي به کشورهايجهان
باشد،  يمت شکر آن، گران ميشده به بازار شکر در بازار مشترک اروپا که ق
 توام بخار و برق ديشتر به توليدارند و تنوع در صنعت شکر که شامل توجه ب

م اتخاذ شده يطبق تصم.  ٥باشد، مورد توجه قرار گرفته است ياز باگاس م
شکر و يدکننده ني حاصله از صنعت شکر در مناطق تولي درآمدهايستيبا

جه يک نتي. ابديش ي افزا ٦لنديل و تايا، برزي استرالين در کشورهايهمچن
 يکنندگان در محدوده داخلدي توليزن ش توان چانهيتواند افزا يزودهنگام م

  .شکر و شکر باشديدکننده ني توليکشورها
لووات ي ک۳۰ تا ۱۰شکر نمونه به يک کارخانه نين نکته که يبا مالحظه ا

د ي در توليگذار هياز دارد با سرماي نيشکر مصرفي هر تن نيساعت برق برا
 هر تن يلووات ساعت برق براي ک۲۹۰ تا ۱۱۰توام بخار و برق، صدور 

  .ر استيپذ ، به شبکه برق، امکانيشکر مصرفين
شتر در کارخانجات ي از هزار تن در روز که بيشکريت کارخانجات نيظرف

ل و ين معمول است تا چهل هزار تن در روز که در برزيشکر در هند و چين
د و يز در توليکند و تفاوت قابل مالحظه ن ير ميي وجود دارد، تغ ٧لنديتا

ک کارخانه ين فرض يبا ا. شکر وجود دارديت نفروش برق در کارخانجا
تواند  ي خود، مياز داخلي تن در روز، پس از رفع ن۶۰۰۰ت يشکر با ظرفين

 فروش ي مگاوات ساعت برق برا۱۷۴۰ مگاوات ساعت تا ۶۶۰ن يروزانه ب
لووات ساعت يک کيمت ين فرض که قين، ايد و همچنيد نمايبه شبکه تول

 برق ي برايفروش  خردهيمت متوسط صنعتي ق-باشد ي دالر م۰۶۷/۰برق 
 ي درآمد اضاف-٨ ۲۰۰۰ و ۱۹۹۴ يها ن سالي بOECD يدر کشورها

 يها نهي دالر در روز عالوه بر کاهش هز۸۰/۱۱۶۵کارخانه مذکور معادل 
  .سوخت خواهد بود

۸۰/۱۱۶۵ =۱۰۰۰ * ۱۷۴۰ * ۰۶۷/۰  
ستند و يالبته در اغلب کشورها کارخانجات قادر به فروش برق به شبکه ن

لووات ساعت برق ي هر کي دالر برا۰۶۷/۰مت ي با قي حتIPP يقراردادها
ل يه و تحلين، تجزيبا وجود ا.  هستنديا ار سخاوتمندانهي بسيها متيق

د ي در توليگذار هي سرماي بالقوه براي از درآمد اضافيبيک برآورد تقريع يسر
زه ين انگين چنيط اي از شرايدر بعض. دهد يتوام بخار و برق را نشان م

  . جالب توجه خواهد بوديها به اندازه کاف  پروژهي اجراي براياقتصاد
د توام بخار و برق از باگاس موارد ي توليشتر کارخانجات موجود که برايب
 يتر نييار پايشکر در سطح بسيند ني هستند در حال حاضر از نظر فرايآل دهيا

(Sub- Optimum)ران ي مديت اصلي شکر فعالن کهيل ايبدل. کنند ي کار م
د شکر يش راندمان تولي افزاي دارند برايران سعيباشد و مد يکارخانجات م

د يران صنعت در حرکت به جلو بايند، مدي نمايگذار هيشکر سرماياز ن

                                                 
za.co.sugartech://http -۲۰۰۵اخبار صنعت شکر، ماه ژوئن ٥  
، Oxfam اخبار منتشره توسط -اعالم غيرقانوني بودن سوبسيد شکر در بازار مشترک اروپا٦  

 .۲۰۰۴چهارم آگوست 
٧   .IPRO در شرکت B.Morgentorthمذاکره خصوصي با دکتر 

رق  بيالملل نيمت بي ق-کاياالت متحده آمري ايت اطالعات انرژيريمد٨  
..http://www.eia.doe.gov 
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د توام بخار ي در توليگذار هي سرماي موجود برايها مطمئن باشند که فرصت
  .د شکر از دست نرودي توليعني يت اصلي در فعاليگذار هيو برق، سرما

 يشکر و کارخانجات برايدکنندگان نيک کوشش هماهنگ شده توسط تولي
د برق ي توسعه توليدکنندگان برق براي و تولي محليها متعهد کردن دولت
 مشخص اتصال به شبکه برق و يها روش.  استياز باگاس ضرور

د مذاکره قرار  موريستين بايه طرفي کلي منصفانه برايها ن تعرفهيهمچن
 حي تشري جامعه و اقتصاد محلي برايستيد برق از باگاس بايمنابع تول. رديگ

  .شود و روشن گردد
  

  نقش بخش برق
ست ي بايباشد، م ي بالقوه باگاس مييچنانچه نظر بر استفاده از توانا

ارتباط .  بعهده داشته باشنديا ندهيها و افراد از بخش برق نقش فزا سازمان
 يگذار هي سرماين موانع براي بزرگتري جبرانيها رق و تعرفهبه شبکه ب

سات يا تاسيه نقاط دنيدر کل. باشد يد توام بخار و برق ميبزرگ در تول
 اتصال شبکه ي براي با موانعياسيدکننده توام بخار و برق در هر مقيتول

 ين اقدام عملي که اي در نقاطيحت.  مواجه هستنديخود به شبکه برق محل
 برق ي برايا مت منصفانهيشه قيدکننده برق هميسات توليشد، تاس بايم

 ي براي مبلغ اصوالًي از نواحي در بعضيحت. کنند ي پرداخت نميداريخر
ران بخش ي مدي برايک تالش اصلين يا. گردد ي پرداخت نميافتيبرق در

 و تعاون حل و فصل يست با همکاريبا يباشد که م يبرق و صنعت شکر م
   .گردد
      ي همکاري برايا  گسترده نهيز زمي در داخل خود بخش برق نيحت

         -ل کاريها جهت تشک  شرکتيهمکار. جهت رفع موانع وجود دارد
    مثليها جاد شده توسط سازمانيالت اي مشترک و به کمک تسهيها گروه

             » رمتمرکزـــــي غي انرژي برايانــ جهيتگــازمان همبســــــــس «
(Word Alliance for Decentralized Energy) ا ي وGogen SP در 

 يها  از شرکتيبعض. ع موانع استي نشان دادن رفع سري برايل مثاليبرز
، Peter Brotherhood ،Siemensزات ژنراتور برق مانند يسازنده تجه

Thermaxها  تن شرکيا. کنند يت ميد توام بخار و برق فعالي در صنعت تول
د ي توليها  در معامله با شرکتيا ز تجربه قابل مالحظهيدر حال حاضر ن

ندگان ي قانع کردن نماياز را براي و دانش مورد نيبرق دارند و اطالعات فن
دکننده ين موضوع که ارتباط با کارخانجات توليد برق به اي توليها شرکت

  . دارا هستند د،باشن يمن و قابل توجه مي ايتوام بخار و برق از نظر فن

       

ک يها به عنوان  ن پروژهي ايد برايت صنعت شکر بدون ترديالبته حما
  . استياتي حيز، امريشکرخيد برق در مناطق نيت توليشرف

جاد يشناخت طراحان بخش صنعت برق از منافع حاصل از باگاس به ا
 يها تجربه. نه کمک خواهد کردين زمي در ايگذار هيل و توجه به سرمايتما
 در يگذار هي نشان داده است که سرمايوتري کامپيها جام شده در مدلان

سه و مقابله با ي در مقا(CHP)رمتمرکز مانند باگاس ي غي انرژيتکنولوژ
 ٩ درصد۳۵ را تا ييربناي زيا هي سرمايها نهيتواند هز يکارخانجات متمرکز م

  هزينه ــ به ازيجه کاهش ني نترمتمرکز عمدتاًي غياقتصاد انرژ. کاهش دهد

                                                 
٩  resources/ogr.localpower.www://http
 

  .باشد يع برق مي انتقال و توزييربناي زيها 
 يها تيد توام بخار و برق کسب حماي تولييد بودن و کارآيل قابل تجديبدل
، بخصوص هندوستان ياريز بسيشکرخيمناطق ن. تر خواهد بود  آسانياسيس

 به يا  قابل مالحظهي برق خود وابستگيازهاين نين، به منظور تاميو چ
. ش استيطور مداوم در حال افزا ز بهياز به برق آنها نيرند و نذغال سنگ دا
از به واردات ي و ني برق از طرفيش تقاضا براي که با افزايا در هر منطقه

استمداران، ي وجود ندارد که سيلي باشد دليگر مواجه ميبرق از طرف د
ت يد توام بخار و برق در کارخانجات قند را در اولوي در توليگذار هيسرما

  .قرار ندهند
ا ي و ي در سطح ملين منابع مالي تاميها ل، فرصتين داليبهم
 باگاس در چهارچوب يها پروژه. ابديش يتواند افزا ي مي خارجيگذار هيسرما

  .رد توجه قرار گرفته استمو  ١٠وتويپروتکل ک» سم توسعه پاکيمکان«
 ايب کرده ي را تصوي مختلفيها ي متدولوژCDM ييره اجرايات مديه

د برق از باگاس ي با تول منحصراAMOO15ً يمتدولوژ.  دارديتحت بررس
(Bagasse Generation)ارتباط دارد .  

  
  هاي بعدي قدم
 منافع حاصله از باگاس يها نهي که بتواند زمي اقدامات متفاوتياجرا

(CHP)ها عبارتند از نين ايتر عمده.  استي را به سرمنزل برساند، ضرور:  
 منصفانه به شبکه توسط کارخانجات قند يابي ست دي براياقدامات 
دهد  ي وجود دارد که نشان مي مختلفيها مثال. رديست انجام گيبا يم

 CHP ي برايگذار هيه شبکه موجب شده است که سرماي تغذيها تعرفه
 .ابديش يافزا

خواهند  يشکر که ميدکنندگان ني توليل براي در برزPROFINAبرنامه  
ه ي تغذيها د بوده است و تعرفهيد کنند مفيرا تولاز خود يبرق مورد ن
 جلب يار مهم برايک عامل بسيالت ماهاراشترا در هند يشبکه در ا

 . استCHP باگاس يها  در پروژهيگذار هيسرما
 ير منابع انرژي باگاس مشابه سايها  پروژهي براياتي ماليها زهيانگ 

 ي برايگذار هي سرمايد تا بارهايد بوجود آيدشونده بايتجد
 .گذاران را کاهش دهد هيسرما

د توام بخار و برق از باگاس را بعنوان يست توليبا ي ميموسسات اعتبار 
 بهره را يها ت شناخته و نرخيه به رسمي قابل توجيگذار هيک سرماي

 .ندين نمايي تعمتناسباً
د توام بخار و برق از باگاس در ي توليها  بالقوه پروژهيي توانايستيبا 

 قرار يبردار مورد بهره» سم توسعه پاکيمکان«وتو موضوع يکپروتکل 
 .رديگ
ش يقات در جهت افزاي تحقيستيشکر بايدکننده نيدر مناطق تول 

ها از آن  ابد و دولتي ادامه (CHP)د توام بخار و برق ي توليکارآمد
 .نديت نمايحما

د توام بخار و برق ي توليسات فعلي در تاسي ابداعيها يد تکنولوژيبا 
 .ردي قرار گيبردار ورد استفاده و بهرهم

                                                 
٠ Kyoto Protocols Clean Development Mechanism  ١
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  ۱جدول شماره منابع 
 ).۲۰۰۲(قا ي در آفرCHPد بالقوه يشکر و توليد شکر و ني تول∗
 Kassiap دکتر -قايد برق در قاره آفري توليشکر براي باگاس ن∗

Deepchan-سيره موريس، جزيت شکر موريري مد. 
 GAIN Global Agricultureمه ساالنه ي و ن۲۰۰۴ گزارش ساالنه ∗

Information Network. 
، CHP يکا و باگاس براي آمري وزارت کشاورزي بخش خدمات خارج∗

  .Word Alliance for Decentralized Energy, 2004 ي جهانيي توانايبررس
 ي انرژيکا، آمار جهانياالت متحده آمري ايت انرژيري مد∗∗

..http://www.eia.doe.org/ 
سوم  کيشکر حدود يک تن ني که ين فرض کليا محاسبه براساس ∗∗∗

  .کند يد ميلووات ساعت برق توليک کيلو باگاس يتن باگاس و سه ک
  ۲جدول شماره منابع 
 ي انرژيکا، آمار جهانياالت متحده آمري ايت اطالعات انرژيري مد∗

..http://www.eia.doe.org/ 
د يکر و تولشيسوم تن باگاس از هر تن ن کيد ي تولي براساس فرض کل∗∗
  لو باگاسيلووات ساعت برق از هر سه کيک کي

 ي انرژي براي جهاني شده توسط همکاريآور  اطالعات جمع∗∗∗
  (Word Alliance for Decentralized Energy)رمتمرکز يغ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مانيتول بعنوان مشخصه فساد نيشكر
   و پس مانده هاي باكتريولوژيكي توليدات الكلي

  
باكتري لوكونوستوك مزون تريودس توليد مي شود و مانيتول غالباً بوسيله 

مشخصه حساسي است براي فساد نيشكر كه ميتوان از طريق آن مشكالت 
 7 تا 4(روش سريع آنزيمي اخيراً . اين رابطه پيش بيني كرد فرايند را در 

ابداع شده است كه ميتوان مانيتول را در عصاره پرس شده ) دقيقه
اين وسيله نمايشي به كادر . به كارخانه اندازه گيري كردنيشكرهاي تحويلي 

رايند اثر اجازه مي دهد كه كه بسرعت محموله هايي را كه روي فكارخانه 
 كنند و بعضي از آنها را كه سبب مشكالتي در ي گذارند شناساييمنفي م
 ,قند نيشكريدر كارخانه هاي با امكانات موجود . شوند برگردانندمي فرايند 

مانيتول با اسپكتروفتومتر و يا استفاده از مانيتول . اين روش قابل اجرا است
 واكنشگرها پايداري. دهيدروژناز بعنوان كاتاليزگر آنزيمي تعيين مي شود

درستي و دقّت اين , خطي بودن , عصاره نيشكرآماده سازي محدوديت 
 مانيتول است و حضور ويژة, اين روش بشدت. روش شرح داده شده است

. فروكتوز و يا دكستران در نتيجه آزمايش اثري ندارد, گلوكوز , ساكاروز 
ت كرده مانيتول ثاب.  سنت آمريكايي است60هزينه فعلي هر آزمايش فقط 

كه مشخصه پيشرفته اي براي پس مانده هاي باكتريولوژيكي نيز است 
از اين فاكتورهاي اصلي كه سبب كاهش عملكرد تخميري يكي . هست

در . الكل نفتي و مشكالت لخته شدن و كف مي شود ساخاروميسس است 
مخمر توليد مانيتول بوسيله سلول ) انديكاتور(ساير مشخصه ها مقايسه با 

باكتريولوژيكي   بوسيله پس مانده هاي تخميرفقط در خالل ود بلكه نمي ش
توليد مي گردد غلظت آن رابطه ) غالباً بعضي نژادهاي لوكوباسيلوس(

. مستقيم با فعاليت باكتريولوژيكي دارد و ميتوان به راحتي آنرا تعيين كرد
ر همبستگي شديدي بين تخمير مانيتول و تعداد باكتري ها در عصاره نيشك

  .  و تخمير مالس بوسيله پس مانده هاي باكتريولوژيكي وجود دارد

 روشــهاي برداشت چغندر در آينده
 813  ص11/2006سوكرايندوستري : نقل از 

  دكتر رضــا شيخ االسالمي: متــرجم 
ت چغندرقند موارد زير مورد در سميناري در رابطه با روشهاي آينده برداش

    .تأكيد قرار گرفت
انگلستان و , فرانسه , ــ روشهاي برداشت چغندرقند رايج در آلمان 1

زيرا روشها در هر كشور تحت . آمريكا عمالً با يكديگر متفاوت مي باشند
 بنابراين انتقال يك سيستم از يك ,دننظام و مقررات آن كشور عمل مي شو

  .صوالً هزينه بيشتري را مي طلبد كشور به محل ديگر ا

نتايج دومين سال استفاده از عامل بازدهي 
بمنظور تخمين ضايعات قندي مالس چغندرهاي 

  حوزه درياي مديترانه
ــ با توجه دوره نگهداري طوالني تر چغندر و ارزيابي سهم طوقه در 2

بعضي از مناطق مي بايستي ضخامت مطلوب طوقه مجدداً مورد بررسي و 
در هلند استفاده از ماشين هاي برداشت آمريكايي كه . ارزيابي قرار گيرد

 برگ مي كنند نتيجه خوبي داده چغندرها را با تسمه هاي الستيكي بي
  .است

  
براي چغندرهاي  فرمول جديد كيفيت 2004براي اولين بار در سال 

در . ساخته شد) 2003(هارلينگ براساس فرمول راندمان بوربا و مراكشي 
شربت غليظ و , آناليز مالس روزه 40 در يك دوره 2004بهره برداري سال 

خالل چغندر در همان كارخانه اي كه اين فرمول در آن آزمايش شده بود 
.  را داشت2004 همان ساختار فرمول سال 2005فرمول سال . انجام گرفت

يتروژن محلول به آلفاآمينو نيتروژن تنها اختالف بين آنها مربوط به نسبت ن
فرمول راندمان مراكش از نتايج دو بهره برداري بدست آمده است و . بود

اجازه مي دهد كه كيفيت فني نسبي چغندرقند بر مبناي آناليزهاي استاندارد 
)amino-N , Na , K (اين طرح نيازي به طرح . در عيارسنج ارزيابي شود

  . يظ و مالس نداردپيوست براي توليد شربت غل

ــ صرف نظر از تكنيك استفاده شده كيفيت برداشت بيش از همه به 3
براي كمك به راننده در آينده . تنظيم ماشين ها بوسيله دست بستگي دارد

سنسورهايي كه عمل تنظيم را اتوماتيك و بطور مطلوب و مداوم انجام  
  . مي دهند بكار گرفته خواهند شد

ــ نگهداري چغندرها در فاصله بين برداشت و محل در مزرعه با توجه به 4
زيرا در شرايط , تميز شدن چغندر در دو مرحله در آينده از بين خواهد رفت

 از نگهداري چغندر در كنار  ايمعيني مي توان بعلت هزينه اضافي تا اندازه
 آزمايشهاي مزرعه صرف نظر كرد در اين رابطه در كشورهاي اسكانديناوي

  .تحقيقاتي انجام گرفته است
  

  دكتر رضا شيخ  االسالمي: مترجم        8/2006سوكرايندوستري : نقل از      
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 تكنولوژي تصفيه بدون استفاده از آهك:  عمليات تصفيه شربت خام
  دکتر محمد حجت االسالمی:        مترجم ۲۰۰۳نشريه سمينار مادريد : نقل از 

  
هاي زيادي بعمل آمده تا فرآيند تصفيه شربت مبتني  در سراسر جهان تالش

زني با فرآيند ديگري كه با اكثر كارخانجات سازگار باشد جايگزين  بر آهك
العاده فرآيند تصفيه شربت با استفاده از آهك  دم كارآيي فوقبعلت ع. شود

 درصد مواد غيرقندي شربت ۳۰تنها حدود (در كاهش مواد غيرقندي 
هاي  فرآيندهاي مرسوم از سوي تكنولوژي) شوند مي ورودي به تصفيه جدا

بكارگيري روش جديد جداسازي . جديد به مبارزه فراخوانده شدند
 توليد سنتي شكر را یها  قندسازي بسياري از جنبهها در فرآيند ناخالصي

بايست براي اطمينان از عدم تاثير قابل توجه  دهد كه مي تحت تاثير قرار مي
يكي از مباحث بسيار مهم در . بر كيفيت محصول مورد بررسي قرار گيرند

هاي طوالني در  اين امر بدست آوردن نتايجي قابل اتكا برپايه بررسي
كه . عتي است كه از نظر اقتصادي و عملي امكانپذير باشدمقياس نيمه صن

اين امر با در نظر گرفتن اين حقيقت كه تركيبات شربت خام در طول فصل 
  .شود تر مي برداري متغير است پيچيده بهره

 تكنولوژي جديد تصفيه شربت Amalgamated researchچند سال قبل 
بررسي ). ۱۹۹۵( ثبت كرد خام را برپايه كروماتوگرافي در مقياس صنعتي

هاي  برداري اين تكنولوژي جديد در مقياس نيمه صنعتي در طول  بهره
ها به نقاط مختلفي  نتايج اين بررسي.  عملي بودن آنرا نشان داد,متمادي

 است براي اصالح چند مرحله از اين  ارسال شد و مشاهده شد كه الزم
ي بيشتري صورت گيرد تا از ها  و آزمونهايي انجام شود فرآيند جديد تالش

هدف ديگر اين . عملي بودن آن در مقياس وسيع اطمينان حاصل شود
 در موردمطالعات بدست آوردن مقادير كافي مواد زايد همراه شربت است تا 

اين كار در . مصارف احتمالي و يا چگونگي دفع آن تحقيق بعمل آيد
ه انجام شد كه شرح  كارخان۸المللي متشكل از  چهارچوب كنسرسيومي بين

  .كننده است جزييات اختصاصي آن در اختيار گروه كارخانجات حمايت
به هرحال اطالعات كلي كه براي تجاري شدن اين تكنولوژي نوين الزم 

همچنين اين مباحث موجب . است است در مقاله حاضر گردآوري شده
 ارتقاي سطح پيشرفت و تكنولوژي تصفيه شربت بدون استفاده از آهك

هاي موجود  آوري سازي اين تكنولوژي با فن  راههاي يكپارچه دربارةشده و
  .است بحث شده

  
  شرح فرآيند

دياگرام بلوكي فرآيند در . فرآيند تصفيه شربت خام شامل چند عمليات است
روز و اكبراي جلوگيري از تخريب سااست، ابتدا   شرح داده شده۱شكل 

هاي ما نشان  تخمين. نظيم شد آن تpH ,تثبيت كيفيت شربت ديفوزيون
هاي   ناخالصي,توان با استفاده از روشي ساده و بنحوي موثر د كه مينده مي

  .معلق را جدا كرد
  براي كاهش ضايعات قندي موردنيز مجدداً) گل(ين شده ـنش جريان ته

  جريان فوقاني كالريفاير تنها حاوي ذرات بسيار ريزي. گيرد استفاده قرار مي

برحسب نوع فيلتر انتخاب . شود فيلترهاي ممبراني فرستاده مياست كه به 
شده ممكن است برخي فيلترها نياز داشته باشند تا منافذشان از انسداد 
   محافظت شوند براي اين امر شربت با عبور از غشاهاي ميكروفيلتر يا

بر اساس آرايش سيستم غشايي و نسبت . شود ليزه ميي استر,اولترا فيلتر
 ستیباي) رتنا(به مواد باقيمانده در پشت غشا ) پرميا(بوري از غشا مواد ع

 و براي كاهش  وزن ملكولي باال از شربت جدا شودمقداري از مواد با
تجربيات ما نشان داده است .  مورد فرايند قرار گيرندضايعات قندي مجدداً

اندن توان مقدار كل ضايعات قندي كه در اثر گل فيلتراسيون و باقيم كه مي
اي نسبت به ضايعات  شوند را در حد قابل مقايسه در پشت غشا ايجاد مي

شربت عبوري از . صافي فرايندهاي مرسوم كارخانجات قند كاهش داد گل
هاي دو ظرفيتي كه  تا مقدار كاتيون) شود كاتيون زدايي مي (نرم شود, غشا

سانده شوند به حداقل ر يهاي كروماتوگرافي م موجب كاهش كارآيي رزين
از . شود  درصد تبخير مي۷۰خشك  ت نرم شده تا رسيدن به مادهشرب. شود

 ديگر نيازي به كنترل رسوب در اواپراسيون نيست ,آنجا كه با اين اقدامات
 ظخام تغلي سپس شربت.  موثرتر است عمالً,لذا در اين مرحله اواپراسيون

اي با   عصارهگيرد كه در نتيجه آن شده در معرض كروماتوگرافي قرار مي
. آيد درجه خلوص باال راهي كريستاليزاسيون شده و شكر سفيد بدست مي

) اس واحد ايكوم۱۰۰۰ كمتر از عموماً(رنگ بسيار پايين عصاره بدست آمده 
. دهد تا در مرحله طباخي از آن شكر سفيد بدست بياوريم به ما اجازه مي

 توان مجدداً را مي) رافينات(پساب بدست آمده در مرحله كروماتوگرافي 
محاسبات موازنه . تبخير نموده و بعنوان خوراك دام مورد استفاده قرار داد

جرم انجام شده برروي نتايج حاصل از مطالعات وسيع آزمايشگاهي نشان 
 درصد ضريب كلي ۹۲خامي با درجه خلوص   توان از شربت اند كه مي داده

 . انتظار داشت را درصد۸۸-۸۹استخراج 
هاي متعدد  برداري مورد نظر در مقياس آزمايشگاهي در طول بهرهفرآيند 

مورد مطالعه قرار گرفت كه در آن دستگاههاي نصب شده در مقياس 
 ساعته در ۲۴ بصورت ml/min۵۰۰آزمايشگاهي بصورت مداوم با دبي 

هاي  نتايج آزمون. برداري بكار مشغول بودند  بهرههفت روز هفته در مدت
  .اند  و همكارش درج شدهKearneyله انجام شده در مقا

براي بررسي امكان افزايش ظرفيت عمليات واحد مورد نظر و همچنين 
بدست آوردن مقادير كافي مواد زايد جهت ارزيابي قابليت استفاده با دفع 

 ظرفيت دستگاههاي آزمايشگاهي افزوده شود، الزم بود که ,اين ضايعات
 .Amalgamated sugar Coكارخانه اين دستگاهها در مقياسي بزرگتر در 

اين دستگاهها كليه مراحل مورد . فالز ايالت آيداهو نصب شد واقع در توين
 m3/h۲۲ جريان سرعت شربت خام با . كردند سازي مي نظر فرآيند را شبيه

 چند سيستم ,در ادامه. شد كننده آزمايشگاهي وارد مي بعنوان تغذيه به شفاف
     براي اطمينان. كننده و اواپراسيون نصب شدند هاي نرم ممبراني، سيستم

   واندازه هاارتي استفاده كرد ـتوان از اين سيستم در مقياس تج  مي هاينكاز 
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لوازم جانبي مانند صافيها، . هر سيستم به دقت انتخاب شدندعوامل 
يژگيهايشان مورد ها به منظور مطالعه و هاي حرارتي و هيدروسيكلون تبادلگر

  .ارزيابي قرارگرفتند
 

  خام جداكردن ذرات معلق شربت
زدايي از شربت يا كروماتوگرافي   رزيني مانند سختيیدر هر سيستم جداساز

مقدار مواد . هاي تغذيه سيستم حذف شوند  از محلول ذرات معلقمی بايستی
ه هاي سنتي مشخص شده و باور عموم بر آنست ك جامد معلق در فرآيند

 تحت تاثير مواد معلق (RDS)گيري مواد جامد به روش رفراكتومتري  اندازه
 اين وجود تجربيات ما در خصوص شربت خام نشان داده كه  .گيرد قرار نمي

      مواد معلق ممكن است موجب بروز خطا در محاسبات شود
(Kochergin, 2001).  

ير جزئي مواد دهند كه وجود مقاد  نشان مي۱اطالعات مندرج در جدول 
 ساکاروزجامد معلق در شربت خام موجب تفاوت قابل توجهي در موازنه 

 شامل ذرات معلق موجود RDSگيري مقدار  از آنجا كه اندازه. شود مي
شود لذا بايد مقدار آنها از كل جريان شربت كسر شود كه اين امر  نمي

ه خلوص باعث افزايش درج[ گردد  موجود ميساکاروزموجب افزايش درصد 
گيري مقدار   اندازه,در موازنه جرم فرآيند تصفيه مورد نظر. ] شود شربت مي

RDSيافتن راهي اقتصادي براي .  شامل محاسبه مواد معلق نخواهد شد
        اگرچه. جداكردن ذرات معلق شربت خام پروژه را به چالش كشيد

  ي فرآيند جديد بايون مورد نياز براـــآيد ولي عمليات فيلتراس ساده بنظر مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 نمودار جريان : ۱شــکل 

 هاي اوليه دريافتيم در آزمون. فرآيندهاي مرسوم فيلتراسيون متفاوت است
     استفاده ازمستلزم, ه استفاده از فرآيندهاي مرسوم فيلتراسيون تحت فشارک
 است كه هزينه برآورد صافی مواد كمك , درصد حجم شربت۴/۰-۳/۰

رد نياز و دشواري دفع آنها پروژه را غيرعملي  موصافیشده مواد كمك 
غلظت مواد معلق در شربت خام به مرحله ديفوزيون بستگي دارد . ساخت

ويژگي اين .  درصد وزن شربت باشد۵/۰-۱كه ممكن است در محدوده 
  . اندازه آنهاستة توزيع گسترد,ذرات معلق موجود در شربت

 توسط ۲۰۰۰ل  كه در ساARiسازي بكاررفته توسط  روش شفاف
Kocherginي از بزرگدهد تا بخش   مي  و همكارانش ثبت شد به ما اجازه

اين روش براي چند سال با استفاده از . اين ذرات را حذف كنيم
 به رسميت شناخته m3/h۲۲ متر و جريان ورودي ۴قطر ه كالريفايرهايي ب

 يك  نشانگر كارآيي كالريفايرها در طول۲اطالعات مندرج در شكل . شد
توجه داشته باشيد كه اين اطالعات برحسب غلظت .  برداري است بهره

 مواد جامد ,بعلت دشواري توزين. اند حجمي ذرات معلق در ساعت ثبت شده
اند اين امر نشان داد  بصورت معمول برحسب مقياس حجمي بررسي شده

. دکر درصد وزني ذرات معلق را از شربت خام حذف ۸۰-۹۰توان  كه مي
 ppm۵۰۰-۴۰۰ اين مرحله غلظت مواد معلق باقيمانده موجود بين پس از

 موجب كه الزاماً) C۸۵°حدود (سازي  بعلت دماي باالي فرآيند شفاف. بود
ها  شد كاهش چشمگيري در تعداد باكتري پاستوريزاسيون شربت مي

ختي ــسسازي موجب كاهش  نين اين روش شفاف همچ.دگرديمشاهده 
   تجاریفرآيند برگرفته از اين روش بصورت. دشد  درص۱۰شربت به ميزان 
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كه از ذرات جامد  روز در هنگامياكا تخمين اختالف موازنه س-۱جدول 
  پوشي شود معلق چشم
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 ۸۸  ۸۸  %درجه خلوص شربت خام 
RDS۱۶  ۱۶  ها گيري  طبق اندازه  

  ۸/۸۵۹۶  ۰/۸۶۴۰  دبي شربت خام، تن در روز
   غلظت،۵/۰%مواد جامد معلق براساس 
  B ۲/۴۳   تن در روز

  ۴۳/۱۲۱۰  ۵۱/۱۲۱۶  روز موجود در شربت خام، تن در روزاكاس
  -B ۰۸/۶  روز، تن در روزاكاتفاوت مقدار س

  B  ۴۸۶۴۰۰  برداري اختالف، دالر در هر بهره
  .است  دالر در هر تن برآورد شده۵۰۰ قيمت شكر  روز و۱۶۰برداري  دوره بهره

  
  

به  در يكي از كارخانجات قند آمريكا مورد استفاده قرارگرفت كه منجر
  .مقداري كاهش در مصرف سنگ آهك گرديد

 ۳نمودار حجمي توزيع ذرات در شربت شفاف شده به اين روش در شكل 
        تگاهـــــاز دستفاده ــاين اطالعات با اس. تــاس  دهـان داده شــنش

Malvern mastersizer 2000به هرحال اين نمودار بايد . اند  بدست آمده
. همراه با اطالعات موجود درمورد غلظت مواد معلق مورد ارزيابي قرار گيرند

      در توزيع ذرات کوچکیوجود مقدار اندكي ذرات درشت باعث انحراف
ته قابل نك. رروي نتايج داشته باشدتواند تاثير زيادي ب د و ميوشمی 

 زيرا ,يزترين ذرات موجود در محلول است رتر در نظرگرفتن اندازه اهميت
رسم نمودار اطالعات .  مورد نياز استصافیه تعيين كننده قطر منافذ ک

دهد كه اكثر ذرات موجود  هاي توزيع نشان مي مشابه بعنوان شاخص
 را ۴شكل (يكرون دارند  م۱-۲درشربت شفاف شده قطري كمتر از 

براي جداكردن موثر ذرات در اين محدوده تنها به استفاده از ). يدکنمالحظه 
  . داريم نيازفيلتراسيون غشايي

     

  است غلظت شربت درالزمل رساندن ضايعات قندي براي به حداقـ ۳
هاي غشايي در  پشت غشا به حداكثر ممكن برسد، كاركردن سيستم

 از ساکاروز چندان معمول نيست و براي جداكردن ۵۰-۱۰۰هاي  غلظت
 سيستم ديافيلتراسيون استفاده ازهاي باقيمانده در پشت غشا  جريان

 . استضروری

 
  فيلتراسيون غشايي

 برروي تكنولوژي غشايي توسط ۱۹۸۲نخستين آزمايشات در سال 
Nielsen با هدف افزايش درجه خلوص تا رسيدن به مقدار مساوي يا 

به هر حال آناليز ساده تركيبات . ل فرآيندهاي سنتي انجام گرفتمعاد
 به اين هدف دستيابینشان داد كه )  را مالحظه نماييد۲جدول (شربت رقيق

اكثر  . بسيار مشكل است,نباشدبا استفاده از فيلتراسيون غشايي غيرممكن 
يند ها مويد اين نكته است كه تنها بخشي از فرآء مطالعات اخير برروي غشا

توان با استفاده از اولترافيلتراسيون يا ميكروفيلتراسيون انجام  تصفيه را مي
توان  توان نتيجه گرفت كه فيلتراسيون غشايي را نمي داد بنابراين مي

  .هاي مرسوم تصفيه نمود بصورت اقتصادي جايگزين روش
هايي كه بصورت تجارتي در دسترس ء اند كه اكثر غشا مطالعات نشان داده

باشند قادرند كيفيت و شفافيتي مشابه تصفيه به روش كروماتوگرافي را  مي
ان داد كه ـــايجاد نمايند به هر حال فيلتراسيون غشايي شربت چغندر نش

به داليل زير چالشي جدي براي توليد كنندگان غشاي مورد استفاده در بنا 
  .تصفيه شربت خام وجود دارد

ها در   و محدود شدن رشد باكتريبراي به حداقل رسيدن ويسكوزيتهـ ۱
 ممكن مایهاي قندي بايد در باالترين د  اكثر محلولءمحل ورود به غشا

هاي قندي بمدت زياد در دماي  شود كه شربت فيلتر شوند و توصيه نمي
 گزارش شده در مقاالت  هایاكثر آزمايش.  نگهداري شوندºC۸۰كمتر از 

د كه اين امر مشكلي جدي براي ان  انجام شدهºC۹۵-۸۵اخير در دماي بين 
  .كند هاي پليمري ايجاد ميء توليد كنندگان غشا

در كارخانجات چغندري جريان ورودي به غشا همواره حاوي مقاديري ـ ۲
ريزه و سيليكا هستند اگرچه بسياري از آنها در فرآيند شستشوي  سنگ

د نمان  در شربت باقي ميمچنانشوند ولي مقاديري از آنها ه چغندر حذف مي
كه در چرخه فرآيند غشايي در سرعت باالي جريان شربت از خالل غشا در 

يابند اين ذرات ممكن است باعث ايجاد خطر فرسايش  پشت غشا تجمع مي
 شده غلظت اسيد در مواد وریدر شربت خام پيش فرآ. سطحي غشا شوند

 . درصد كل ذرات معلق برسد۲۰-۳۰محلول ممكن است به 

 متر ۳۰۰-۷۰۰هايي در محدوده  ايي جريانهاي غش  در سيستمغالباًـ ۴
هاي  شوند ولي براي جبران هزينه مكعب در ساعت بكار گرفته مي

هاي  هاي بيشتري است و جريان گذاري نياز به استفاده از جريان سرمايه
 LMH(liters/m2/hour) ۴۰۰-۵۰عبوري از غشا بايد در محدوده 

 .نگهداشته شوند
هاي ورودي ممكن است  معلق در جريانتركيب محلول و درات جامد ـ ۵

برداري تغيير چشمگيري داشته باشد، بعنوان مثال  در طول يك دوره بهره
شويم ميزان دكستران موجود در  برداري نزديك مي هرچه به پايان بهره

كند همچنين مقدار و كيفيت ذرات جامد معلق  شربت خام افزايش پيدا مي
  .ير است انجام شده متغپيش فرآورشبراساس 

 
برآيند عوامل فوق بيانگر چالشي است كه براي تضمين كارآيي فرآيند در 

در اين تحقيق قادر به نمايش عمليات . مقياس تجارتي وجود دارد
برداري   دوره بهره۳ ساعت و در طول ۷۵۰۰فيلتراسيون غشايي بمدت 

 برداري  دوره بهره۳ منحني كارآيي اين سيستم در طول ۵در شكل . بوديم
در  كارآيي سيستم برحسب مقدار گالن ,در اين منحني. است نشان داده شده

هر (است   نشان داده شده(GFD) غشا عبر فوت م هر محلول عبوري ازروز
GFD برابر است با LMH ۷/۱ .( در سيستم آزمايشيARi براي اطمينان 

از اينكه اين تكنولوژي در مقياس وسيع قابل بكارگيري است طول مسير 
هر . ندها مطابق معيارهاي تجاري انتخاب شد  لولهاندازةدش شربت و گر

در طي اين .  انجام شد۴۸-۷۲هاي مختلف بمدت  آزمون در غلظت
 مورد ,هاي مختلف تميزكردن غشا و شرايط مختلف كار ها روش آزمون

  ا به ـهمچنين مشخص شد كه سرعت عبور مواد از غش. آزمايش قرار گرفت
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  )آيداهوي جنوبي( آناليز كلي شربت ديفوزيون -۲جدول 

  برحسب درصد ماده خشك  دغيرقنديبرحسب درصد موا  جزء تشكيل دهنده  لكوليووزن م  تــــــــــــــغلظ
  روزاكاس  ۷۵/۸۷  غير قابل محاسبه  ۳۴۲
  قند انورت  ۰۳/۱  ۵۹/۸  ۱۸۰
  رافينوز  ۴۲/۰  ۵/۳  ۵۹۵
  بتايين  ۳۱/۰  ۵۸/۲  ۱۱۷
  اسيدسيتريك  ۷۳/۰  ۰۹/۶  ۲۱۰
  اسيد ماليك  ۳۶/۰  ۰۰/۳  ۱۳۴
  اسيد الكتيك  ۱۲/۰  ۰۰/۱  ۹۱
  اسيد استيك  ۲۵/۰  ۰۸/۲  ۶۰
  اسيد اگزاليك  ۲۹/۰  ۳۸/۲  ۱۲۶
  اي آليساير اسيده  ۲۰/۰  ۶۷/۱  -
  منيزيوم/كلسيم  ۳۵/۰  ۹۲/۲  ۴۱-۲۴
  پتاسيم/سديم  ۰۱/۲  ۷۶/۱۶  ۴۰-۲۳

  ...)كلريد، سولفات، نيترات و(اسيدهاي معدني   ۹۷/۲  ۷۶/۲۴  >۱۰۰
  ها پروتيين  **  -  ۱۰۰۰۰۰-۱۵۰۰۰
  مواد رنگين  **  -  ۱۰۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰
  ها دكستران  ۳/۰  ۵۰/۲  ۲۰۰۰۰۰۰-۵۰۰۰۰
  پكتين  **  -  ۴۰۰۰۰۰-۲۰۰۰۰

  *گلوتامين  ۷/۰  ۸۴/۵  ۱۴۶
  *ساير آمينواسيدها  ۷/۰  ۸۴/۵  ۳۰۰-۱۰۰

  مواد غير قندي ديگر  ۲۶/۱  ۵۰/۱۰  -
  كل مواد غير قندي  ۰۰/۱۲  ۰۰/۱۰۰  -
  كل مواد جامد  ۰۰/۱۰۰    -

  .است  درصد مواد غيرقندي محاسبه شده۹غلظت گلوتامين و آمينواسيدها برحسب مالسي با حدود * 
  . دسترس نبوداطالعات در** 
  .اند  مواد جامد محاسبه شدهواحد ۱۰۰ در واالن  ميلي اكي۱۲م برحسب كلسيم و منيزي***
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يفيت شربت بستگي دارد ولي هيچ همبستگي بين سرعت عبور مواد از ک
  .غشاها و تركيب اجزا مشاهده نشد

ر منظم مورد آزمايش آزمايشات كيفيت شربت عبوري از غشاها بطودر اين 
 عاري از ذرات جامد معلق , شربت عبوري از غشا شفافقرار گرفت همواره

ها بود و اين ويژگيها موجب شد كه شربت عبوري از غشا براي  و باكتري
  .آل باشد هاي كوچك ايده رزيناز استفاده 

  
  زدايي از شربت خام سختي
زيرا زدايي از آن است  راحل ضروري در تصفيه شربت خام، امالحيكي از م

موجب ازبين رفتن كارآيي ) مكلسيم و منيزي(هاي دو ظرفيتي  ون كاتيوجود
هاي تبادل  زدايي از رزين سختي. شوند ها در عمليات كروماتوگرافي مي رزين

ت زدايي از شرب سختي. اي براي مهندسان صنعت قند نيست يون فرآيند تازه
رقيق بيش از بيست سال است كه بصورت تجارتي مورد استفاده قرار 

 مزيت اين فرآيند بهبود عملكرد اواپراسيون و طباخي و عمدتاً. گيرد مي
توان  همچنين گاهي با استفاده از اين روش مي. افزايش ظرفيت آنهاست

 زدايي از  سختيغالباً. هاي آن تنظيم نمود فرآيند تجاري را مطابق نياز
  .كروماتوگرافي همراه است ها به روش شربت با فرآيند جداكردن ناخالصي

بين شربت خام و مالس اختالف زيادي وجود دارد كه بر كارآيي 
 منيزيم یمالس و شربت رقيق حاوي مقدار كم. گذارد زدايي اثر مي سختي

 با انجام تصفيه بكمك زيرا سختي بصورت كلسيم است زيادیو مقدار 
 درصد سختي ۹۰كنند در حاليكه  باال امالح كلسيم رسوب مي pHآهك در 

هاي  برهمكنش يون.  امالح منيزيم استمبتنی برموجود در شربت خام 
مختلف موجود در شربت خام بر تعادل فرآيند تبادل يون اثر گذاشته و 

 شربت خام حاوي غالباٌ. شود ها مي موجب كاهش ظرفيت و كارآيي رزين
الن سختي منيزيم و كلسيم در صددرصد مواد جامد وا  ميلي اكي۱۲-۱۰

 وجودتر و هم  هم ظرفيت پايين. است كه اين مقدار از مالس باالتر است
زدايي  هاي سختي  نيازمند استفاده از سيستم, بيشترامالح مولد سختي

  .هاي مورد استفاده در مورد شربت رقيق است بزرگتري در مقايسه با سيستم
زين، پساب حاصل از تصفيه رزين ممكن است شامل برحسب نوع و شكل ر

هاي ضعيف كه فرم احياي آنها  براي رزين(منيزيم /سولفات كلسيم
هاي قوي كه فرم  براي رزين(منيزيم /يا كلرور كلسيم) هيدروژنه است

هر دو مورد در كارخانه . باشد) احياي آنها با يون سديم همراه است
ت و مشخص شد كه با هر دو روش مورد بررسي قرار گرف ARiآزمايشي 

برحسب سختي در صد درصد مواد (واالن   ميلي اكي۵/۰توان به سختي  مي
ارزيابي دقيق قابليت استفاده مجدد پساب حاصل از مواد . دست يافت) جامد

اي از اين روش براي  احياكننده با امكان دفع آنها نيازمند آنست كه كارخانه
 سختي ,برخالف شربت رقيق و مالس.كندزدايي از شربت استفاده  سختي

  .ماند برداري ثابت باقي مي شربت خام در طول بهره
  

   تصفيه به روش كروماتوگرافيدر موردمطالعات 
خام تغليظ شده و مالس از   شربت,بعنوان خوراك سيستم كروماتوگرافي

نسبت قند به مواد غير قندي . هاي مختلفي با يكديگر متفاوت هستند جنبه
که شود  ربت خام تغليظ شده باالتر از مالس است كه منجر به آن ميدر ش

       براي يكسان ماندن مقدار مواد غيرقندي بتوانيم مقدار بيشتري شربت
         ARiهاي كروماتوگرافي  بعلت آنكه ابعاد سيستم. مکني وریرا فرآ

ي مورد اند بنابراين سيستم كروماتوگراف براساس مواد غيرقندي تنظيم شده
              درصد بزرگتر از سيستمي باشد كه۲۵براي تصفيه شربت خام بايد  نياز

        است در هر حال استفاده از اين تكنولوژي براي مالس در نظر گفته شده
)Kearney 2000 (شود تا  هاي جديد كنترل موجب مي در تركيب با روش

بدون افت كيفيت ) ها لصيجداسازي ناخا(بتوانيم ظرفيت سيستم تصفيه را 
بنا به نتايج بدست آمده بحسب ابعاد و سيستم . تا دو برابر افزايش دهيم

 ۳۰-۴۰توان هزينه سيستم تصفيه را  نصب تجهيزات كروماتوگرافي مي
د كه نده هايي كه اخيرا انجام شده نشان مي سازي بهينه. درصد كاهش داد

را ) ها از مالس  ناخالصيسازي جدا(توان هزينه سيستم تصفيه مالس  مي
 اين نكته  به.بحدي كه براي تصفيه شربت خام مناسب باشد كاهش داد

هم بايد اشاره شود كه براي تصفيه مالس و شربت تغليظ شده از يك نوع 
توان براي هر دو منظور از تجهيزات  شود بنابراين مي رزين استفاده مي

  .دهد  فرآيند را افزايش ميمشابهي استفاده كرد كه اين امر انعطاف پذيري
  

بداع ادهد درصورتيكه سيستم تصفيه كروماتوگرافي  تحقيقات اخير نشان مي
 درصد مواد ۸۵-۹۰ با دو برابر ظرفيت كار كند قادر است ARiشده توسط 

 طريقغيرقندي و رنگ را از شربت ورودي حذف كند و استحصال شكر از 
 عصاره بدست آمده از درجه خلوص. رسد  درصد مي۹۸اين سيستم به 

درجه خلوص شربت خام ورودي به (رسد   درصد مي۹۷سيستم تصفيه به 
و در صورت باالتر بودن درجه ) است  درصد بوده۸۸سيستم كروماتوگرافي 

توان   به درجات خلوص باالتري در شربت خروجي ميورودیخلوص شربت 
  .رسيد

  
  هايي درخصوص شكر سفيد نهايي لعملدستورا
توان از عصاره بدست آمده در  است كه مي ات قبلي نشان داده شدهدر تحقيق

روش كروماتوگرافي شكر سفيد مطلوب يا شكري كه پاسخگوي مشخصات 
بعلت پايين بودن رنگ . تعيين شده براي شكر سفيد باشد بدست آورد

انتظار ) ا كمتر استس واحد ايكوم۱۰۰۰ از معموالً(عصاره بدست آمده 
ممكن است . پي شكر سفيد بدست آوردن از دو پخت پيآوات  كه ميدرو مي

بعلت باالتر بودن درجه خلوص عصاره بدست آمده از سيستم كروماتوگرافي 
مطمئن  در روش استحصال شكر نهايي تغييراتي داده شود تا الزم شود که

در مطالعات انجام شده . است   حداكثر قند از مالس خارج شدهشويم که
كه با استفاده از اين سيستم است  اجزا نشان داده مورد انحالل پذيری

 .بدست آيد درصد ۴۳مالسي با درجه خلوص داشت توان انتظار  مي
مطالعات موازنه جرم انجام شده نشان داده است كه براي رسيدن به درجه 
خلوص مورد نظر براي مالس نيازمند انجام مراحل بيشتري در طباخي 

ه جآوردن مقادير اندك شكر خام با دربه هر حال براي بدست . هستيم
نيازي به ايجاد تغييرات در فرآيند ) ۳ و ۲شكر پخت (خلوص باال يا پايين 

است   و همكارانش انجام شدهVaccari يك تحقيق مجزا كه توسط .نداريم
  ,توان از دو پخت كه با استفاده از كريستاليزاسيون سرد مياست نشان داده 

  .شكر سفيد بدست آورد
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  هاي اقتصادي نبهج

هاي اقتصادي  براي شناسايي كامل مزاياي فرايند تصفيه شربت خام ارزيابي
براي اين امر با تقسيم فرآيند به دو بخش مختلف آنرا از . كاملي انجام شد

بخش اول شامل . نظر اقتصادي مورد تجزيه و تحليل قرار داديم
همانگونه كه . ز بودفرآيندهاي وابسته مورد نيا فيلتراسيون غشايي و پيش

 بحث شد بكارگيري فيلتراسيون غشايي داراي مزاياي قابل توجهي قبالً
فروش رساند بنابراين ما سعي ه نيست كه بتوان آنرا در مقياس وسيع ب

زني آنرا در ادامه با سيستم  كرديم براي جايگزيني سيستم سنتي آهك 
ه و مورد تجزيه و كروماتوگرافي تكميل نمودبه روش گيري  تصفيه و سختي
كه قندگيري از مالس با استفاده است امروزه ثابت شده . تحليل قرار دهيم

      از سيستم كروماتوگرافي در صنايع قند آمريكا امري عملي است 
         بنابراين الزم است نشان دهيم استفاده از فيلتراسيون غشايي بقدر كافي

         گذاري آنرا هاي سرمايه  هزينهجويي در فرآيند خواهد شد كه موجب صرفه
  :هاي ما مفيد است گيري هاي زير در نتيجه بررسي. پوشاندمی 

 از مالس به  براحتیتوان سيستم تصفيه به روش كروماتوگرافي را ميــ ۱
  .خام فيلتر شده تغيير داد گيري شربت شربت خام براي سختي

رت اقتصادي با مزاياي توان بصو تصفيه به روش كروماتوگرافي را ميــ ۲
 .گيري تنظيم كرد سيستم عصاره

هاي بخش اواپراسيون   تامين نيازمنديبرایزدايي از شربت خام  سختيــ ۳
عواملي هستند كه در تنظيم شرايط تصفيه به روش كروماتوگرافي در نظر 

 .اند گرفته شده

هاي انجام شده تغييرات بعمل آمده در سيستم  در تجزيه و تحليلــ ۴
          اين عوامل در هر كارخانه منحصر بفردزيرااند  طباخي لحاظ نشده

 .می باشند

هاي غشايي بنا بر  هاي عمليات و نگهداري سيستم تخمين هزينهــ ۵
اين تجهيزات و براساس اطالعات تجربي بدست آمده اظهارات توليدكننده 

 .ه اند محاسبه شدARiتوسط 

تواند تحت تاثير نصب  يك از مراحل فرآيند چغندر مي اين موضوع كه كدام
. سيستم فيلتراسيون غشايي قرار گيرد كامال مورد مطالعه قرار گرفت

اند و   آمده۳گيرند در جدول  هايي كه تحت تاثير قرار مي بيشترين بخش
. است  ذكر شده۴هاي احتمالي نيز در جدول  تغييرات بوجود آمده در هزينه

ترين بخش در هزينه عملياتي فرآيند تصفيه بدون آهك تعويض  اصلي
.  انتخابي داردیهزينه تعويض اين غشاها بستگي به نوع غشا. غشاها است

نظر  سال در۵هاي انجام شده عمر غشاهاي سراميكي  در تجزيه و تحليل
است هزينه تعويض غشاها را بصورت مشابه در مورد غشاهاي  گرفته شده

   .گيريم پليمري با عمر يكسال در نظر مي

   روزه حدود ۱۶۰ تني در يك دوره كاري ۷۰۰۰هزينه عملياتي يك كارخانه 

  است كه اين مقدار شامل مواد، نيروي انساني، برآورد شدهدالر  ۴۱۸۰۰۰۰
كارخانه داراي  يک محاسبات مشابهي در مورد  .انرژي و نگهداري است

برآورد دالر  ۲۳۶۶۰۰۰ فيلتراسيون غشايي انجام شد كه هزينه ساليانه آن 
 در نتيجه در هر سال. شده كه شامل هزينه تعويض ساليانه غشا نيز هست

 هر تن دالر برای ۶۲/۱ جويي بعمل آمد كه معادل  صرفهدالر  ۱۸۱۴۰۰۰۰
وان اين محاسبات را با توجه به عملي بودن تصفيه ت مي. باشد چغندر مي

هزينه فيلتراسيون غشايي،  .شربت خام در اين خصوص نيز انجام داد
زدايي، كروماتوگرافي و ساير اطالعات مورد نياز براي هر بررسي  سختي

  .باشد  در دسترس ميARiاكنون توسط  هم

  

  هاي عملياتي  تغييرات احتمالي در هزينه-۴جدول 

  درصد كاهش  هزينه

  ۶۷  هزينه مواد مصرفي و مواد شيميايي

  ۵۵  هزينه تعميرات و نگهداري

  ۲۰  برق مصرفي

هاي  هك و حوضچههاي زيست محيطي وابسته به كوره آ هزينه
  ۱۰۰  آهك

  ۲۲  نيروي انساني

  شود افزوده مي  ها تعويض غشا

 درصد هزينه ۵/۲براساس اطالعات سازندگان آن هزينه نگهداري سيستم غشايي * 
  .گذاري اين سيستم تخمين زده شد سرمايه

  ر مواد حذف شده و اضافه شده در طي فرآيند چغند-۳جدول 

  د حذف شدهموا

  ريزه و سنگ آهك سنگ

  سوخت كوره آهك

  كك

  سودا

  هاي شربت رقيق پارچه صافي يا صافي

  مواد كاهش يافته

  صافیكمك 

   مواد رسوب دهندهوضد كف 

  د افزوده شدهموا

   كاربرد دارندpHمواد شيميايي كه براي تميزكردن غشاها و تنظيم 

  ربرد دارد مجاري كاpHآهكي كه براي تنظيم 
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دهد كه ضايعات كالريفاير داراي ارزش غذايي  العات ما نشان ميمط
توان آنرا با ساير  مناسبي براي مصرف بعنوان خوراك دام است ولي نمي

آيد مقايسه  ضايعاتي كه در فرآيندهاي سنتي بعنوان خوراك دام بدست مي
 و بعنوان كود به کردتوان ساير ضايعات جامد را مخلوط  همچنين مي. نمود
  .رعه عودت دادمز

  ي تكميلاههار

 كارخانجات موجود را از بسياري جهات تحت ,از آنجا كه فرآيند مورد نظر
دهد لذا بايد بصورت تدريجي بكارگرفته شود كه براي اين امر  تاثير قرار مي

  . گرفته شوددر نظرراهكارهاي بسياري ممكن است 

ري فرآيند ممكن است قندزدايي از مالس نخستين گام براي بكارگيــ 
جديد باشد كه امكان دارد براي اين امر تنها بخشي از مواد مورد نظر تحت 

توان از اين دستگاهها براي فرآيند  فرآيند قرار گيرند در مرحله بعدي مي
  .شربت خام استفاده نمود

درصد بااليي از مواد غيرقندي در فرآيند تصفيه بروش كروماتوگرافي ـ ۳
 ۳۰ درصد مواد غير قندي در مقايسه با حدود ۸۵-۹۰(شوند  حذف مي

بسياري از مواد غيرقندي ). شود درصد كه در فرآيندهاي سنتي حذف مي
يرممكن كه با استفاده از فرآيندهاي سنتي جداكردنشان سخت و يا غرا 

  .توان با اين روش بوضوح كاهش داد  مي,است
زدايي از شربت خام پس از  انجام عمليات فيلتراسيون غشايي و سختيــ 

اي كه صورت   جداگانههایدر آزمايش. فيد استبرداري بسيار م فصل بهره
گرفته قابليت نگهداري شربت خام تغليظ شده در مقياس آزمايشگاهي مورد 

اين انتخاب در مورد كارخانجاتي كه ظرفيت بخش خام . تاييد قرار گرفت
تواند  آنها باالست ولي در خصوص ظرفيت بخش تصفيه مشكل دارند مي

سازي و  از شربت خام با استفاده از شفاف بخشي وریبا فرا. مفيد باشد
 . درصد افزايش داد۱۰-۲۰توان ظرفيت فرآيند را  فيلتراسيون غشايي مي

 و ردليزه شده يا ميكروفيلتر شده وجود دايامكان نگهداري شربت استرـ ۴
 .ماند خام نگهداري شده ثابت باقي مي كيفيت شربت

هاي  توان به روش  به روش كروماتوگرافي مياز دستگاه تصفيهـ ۵
ريزي كارخانه  برنامهبوسيله آن برحسب کرد و گوناگوني استفاده 

 . قرار دادورشخام تغليظ شده و يا مالس را مورد فرآ شربت

اين فرآيند با هرنوع ساختاري براي توليد شكر نهايي سازگار است كه ـ ۶
 .شود اين امر شامل كريستاليزاسيون سرد عصاره كروماتوگرافي نيز مي

هايي با درجات  دهد عصاره پذيري فرآيند تصفيه به ما اجازه مي انعطافــ 
با كاهش درجه خلوص عصاره خروجي از . خلوص متفاوت داشته باشيم

 شكر را باال برده و حداقل تغييرات در توان استحصال كروماتوگرافي مي
د هستند  همراه شكر سفي بوهاي نامطبوعي كه عموماً,با اين روشـ ۷ .فرآيند را انجام داد

زني و   اين تركيبات در حالت عادي در آهكزيرايابند  كاهش مي
هايي كه عمليات قندگيري آنها در كارخانجات متعددي انجام  در كمپانيــ     .كربناتاسيون وجود دارند

ها  شود انتقال شربت خام تغليظ شده ممكن است براي كاهش هزينه مي
ها نيز بايد مورد  در اين مورد ساير گزينه. مفيدتر از انتقال چغندر باشد

يك كمپاني ممكن است با توجه به مزاياي تصفيه . ررسي قرار گيرندب
شربت به روش كروماتوگرافي كه در ادامه خواهد آمد اين روش را انتخاب 

 .كند

  
 

 

  خام مزاياي روش تصفيه شربت

زني و كربناتاسيون در فرآيند  اين امر باعث حذف كامل مراحل آهكـ ۱
، )كننده شفاف(ند كالريفاير مان(برخي از ادوات فعلي . شود چغندر مي

ممكن است در اين فرآيند جديد مورد ) ، پمپها و ابزارهاي كنترلمخازن
مشكالت موجود در خصوص دفع گل، كوره آهك، . استفاده قرار گيرند

عمليات كربناتاسيون و مشكالت مربوط به نگهداري دستگاهها كامال 
  .شوند رفع مي

قدار ضايعات جامد كارخانه به برحسب محل كارخانه و مصرف آهك مـ ۲

8

1
تا

7

1
و ضايعات جامد موجود تنها ذرات چغندر و . كند  كاهش پيدا مي

) كننده شفاف( شربت در كالريفاير مدت توقفبعلت . خاك باقيمانده است
 .ها در اين روش بسيار پايين است  شمارش باكتريºC۸۵در دماي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  اســــ وينپتانسيل

  دكتر رضا شيخ االسالمي:        مترجم 8/2006سوكر ايندوستري : نقل از 
  
  

زيستي ماند چالش هاي محيط مي باقي هرچند ويناسي كه بعد از تقطير 
ع زيادي براي فولي توليد اتانول از مالس نيشكر منا, زيادي ببار مي آورد 

.  تن ويناس مي شود10-15هر تن الكل باعث توليد . صنعت قند دارد
ا ويناسهايي كه از ب بااليي است و BOD , COD, ويناس داراي پتاس 

تلف اين گفتمان موارد مخ. شراب چغندر و ذرت بدست مي آيد تفاوت دارد
, در چين مصرف ويناس را مورد بحث قرار مي دهد و آنچه را كه 

تركيبات ويناس .  روشن مي كندهندوستان و برزيل انجام گرفته است
, افكار جديدي در رابطه با هضم بي هوازي . مختصراً شرح داده خواهد شد

تبديل به خاكستر بعنوان افزودني به منابع سوختي , كمپوست كردن بيو 
تعدادي از كارهاي انجام شده در رابطه با ويناس كلمبيا .  شده استارائه

  .نشان داده شده است
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  فيدــکر سـکنترل سانتريفوژي و کيفيت ش
   همچنان بيشترين توجهات را به خود معطوف نموده استG.T.Sنتايج 

  فريبرز عظيمی:             مترجم ۸/۲۰۰۵سوکرايندوستری : نقل از 
  
  
  

. دينما ي م فاءيت شکر ايفين کيي را در تعيار بارزيفوژ کردن نقش بسيسانتر
توان  يرد و نميگ يون صورت ميزاسيستالين دستگاه بعد از عمل کريکار ا

 يبند ا نحوه پخش دانهي و يکور اصلي همچون همراه داشتن ليوبيع
ن در کارخانجات قند ذلک، اغلب چو اما مع.  را برطرف نموديستاليکر

 يها کنترل ت آبپاشي شستشو و وضعي برايزان آب مصرفينسبت به م
فوژ کردن در حداکثر ي اوقات سرعت چرخش سانتريرد، گاهيگ يصورت نم

مجتمع  (G.T.S يقاتيش کارشناسان تحقي سال پ۳۰حدود . ستيخود ن
ن حداکثر يي تعي را براييها ها و تست شي آزمايک سري)  قند فرانسهيفن

  .ن نمودندييفوژ تعيسرعت چرخش سانتر
. ز انجام گرفتي در هلند نCSM در کارخانه قند يقاتين نحو، تحقيبه هم

ن ي در مورد اCSM و G.T.S يقاتيج بدست آمده در دو مرکز تحقينتا
. ها وجود دارد ستالي کريي خاکستر فقط در سطح رو,کسان بود کهيت يواقع

 در يکور اصلي به وجود قطرات ليها اعتقاد يهلنداما در مورد رنگ، گروه 
ن ي بر اG.T.S کار گروه ي که اعضايها ندارند، در حال ستاليدرون کر

ن يدي و مالنوئHADPکارامل، (ه يما ک از سه عامل رنگيباورند که هر 
  .ندينما ي عمل ميا بطور جداگانه) ]ارديواکنش ما[
  
   مقدمه- ۱

رد و بعنوان يگ يون انجام ميزاسيستاليمل کر بعد از عپخت کردن  فوژيسانتر
 شکر محسوب يها ستالي از سطح کريرقندين مرحله حذف مواد غيآخر
گذارد که در مرحله خشک کردن  ي مي از آب باقيشود و فقط آثار اندک يم

تواند  يها نم ي حذف ناخالصين مرحله نهائيذلک، ا اما مع. گردد ير ميتبخ
د به تمام يت شکر سفيفيک. دي را چاره نمايبلش آمده در مراحل قيوب پيع

لو ي و سينحوه نگهدار( دارد يش از پخت بستگي چغندرقند پيمراحل فرآور
ژه ين بويو همچن) ظيه شربت خام و تغلي، تصفيريگ کردن چغندرقند، شربت

 يستالي کريبند ن اندازه دانهيين مرحله در تعيتر ون که مهميزاسيستاليبه کر
  .باشد يها م ستالي در کريرقنديد مواد غ مجديو جداساز

نظر بهم  د از نقطهي شکر سفيداريها از لحاظ پا ستاليت کريفيت کياهم
ن، جذب آب در سطح يبنابرا.  نشان داده شده استراًيها، اخ دن دانهيچسب
 در يرقنديها و وجود مواد غ  به اندازه دانهي بستگياديزان زيمه ها ب دانه

 که در مرحله يالخصوص در مورد شکر يد، علها دار ستاليسطح کر
 بودن و ين زوجيده است و همچنيفوژ بطور کامل شستشو نگرديسانتر

ها  ستالين کري در بيرقنديگردد مواد غ يها که موجب م کلوخه شدن دانه
  . بمانديباق
  

  
  
  
 ۱۹۷۰، از دهه يفوژ صنعتيط کنترل سانتريمنظور استاندارد کردن شراه ب
بکار برده )  قنديمجتمع فن (G.T.S در يشگاهين آزماک روش امتحاي
ط شستشو با ين شرايتر  مطلوبيريش شامل بکارگين آزمايا. شود يم

ظ مجدد ماگما با محلول اشباع شده ساکاروز خالص ياستفاده از روش تغل
ه ي اتحادينيير تعيمقاد (يتيفيها و ضوابط ک اسيل مقيه و تحليتجز. باشد يم

ص يش، امکان تشخيقبل و بعد از انجام آزما) کستر و رنگ خاي برايياروپا
  .دهد يفوژ کردن را ميوب در مرحله سانتريع

ده شدن سطح يستال و پوشاني کريها ن دانهي در بيرقنديقرار گرفتن مواد غ
 واقع شده است، در G.T.Sق ي و تحقيز مورد بررسي، نيکور اصليآنها با ل

ق ينه تحقين زميرانش هم در ا و همکا(Verhaart)ن حال ورهارت يع
ش ي سال پ۴۰ باًياش به تقر ها که سابقه ليه و تحلين تجزيج اينتا. اند نموده
ه يمنظور حذف اله فوژ بيت کنترل دور سانتري از اهميگردد، حاک يبازم
 G.T.Sن يعالوه بر ا. باشد يستال مي دور کريکور اصليل شده از ليتشک
وژ چه بصورت متناوب و چه فير سرعت چرخش سانتيز براي نيجدول

 ي براG.T.S يها هين مقاله توصيدر ا. ه نموده استيچ تهبصورت ب
ه ي آنها بطور مختصر مورد تجزي و امکان شستشويرقندي مواد غيجداساز
  .ل قرار گرفته استيو تحل

  
   آزمايش براي کنترل ميزان شستشو- ۲
 يزير  کردن طرحفوژيت شکر پس از سانتريفيش بمنظور کنترل کين آزمايا

ن يا. باشد يد ميفوژ شکر سفيط کار در سانتريهدف بهبود شرا. ده استيگرد
 صورت ۱۹۷۰ در دهه G.T.Sون يزاسيستاليکار در ابتدا توسط کار گروه کر

ه شده يد تخلي شکر سفيها ستاليت کريفيسه کين امر شامل مقايا. گرفت
 در يديبا شکر تول) ت پخ از همانيعني(چ، با همان شکر فوژ بياز سانتر

ز يآم تي موفقيساز ه و آمادهيش شامل دو مرحله تهيآزما. باشد يشگاه ميآزما
. باشد ي با محلول اشباع شده ساکاروز ميماگما در درجه حرارت معمول

 گرم محلول اشباع ۱۰۰ به ازای گرم شکر ۱۰۰: ن قرار هستنديط بديشرا
ک از دو يهر . شود يده مک بشر به هم زيقه در يدق۱۵مخلوط بمدت . شده

 يشگاهيفوژ آزمايک سانتريفوژ کردن توسط ي با سانتريروش ماگماساز
) تريل يلي م۳۰(زوپروپانول يسپس شکر بدست آمده با ا. گردد يدنبال م

ش با استفاده از سه نمونه ماگما ين آزماينخست. گردد يشستشو و خشک م
 يرقندي مواد غ ٪۹۰ر حدود د. را فقط دو جواب الزم بوديکنار گذارده شد، ز

٪ در ۱۰دند و ين مرحله شستشو حذف گرديدر نخست) خاکستر، رنگ(
  .دي حاصل نگرديشتريشرفت بيگونه پ چيمرحله دوم؛ در مرحله سوم ه
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 ياسات روي در مقيريي که تغيتا زمان  G.T.Sش يج بدست آمده از آزماينتا
فوژ خارج يسانتر که از يدرواقع، نمونه شکر. کسان خواهد بوديندهد 

کور ي از ليا هيش با اليباشد که کم و ب ي مييها ستاليگردد مرکب از کر يم
 يمقدار(ش از حد لزوم شستشو ي که بييها ستاليده شده و کري پوشانياصل
 را نشان دهد، الزم است که يب مهميش عيچنانچه آزما. اند دهيگرد) حل

ن يا. ش تکرار شوديو آزمافوژ انتخاب ي سانتري از خروجي مختلفيها نمونه
ا ي از دستگاه و ي ناش شود که غالباًي منتهيج مختلفيامر ممکن است به نتا

  .باشد ي شستشو ميم نبودن ابزارهايتنظ
  
  

در ) مقياسات تعيينی اتحاديه اروپا(رنگ و خاکستر محتوی  : ۱جدول 
  قبل و بعد از آماده سازی ماگما

  رنگ محتوی  خاکستر محتوی  کارخانه
  بعــــد  قـــبل  بعــــد  قـــبل  

A ۶/۴  ۸/۱  ۶/۱  ۹/۰  
B  ۳  ½  ۸/۱  ۳/۱  
C  ¼  ۸/۲  ۶/۲  ۸/۱  
D  ۵/۵  ۹/۳  ۷/۲  ۲  
E  ۶/۶  ۴  ۶/۳  ۹/۲  
F  ۸/۸  ۴  ۵/۴  ۶/۳  
G  ۶/۹  ۳/۶  ۱/۵  ۷/۳  

   
  
 

  
  

مقايسه بين مقادير تعيين شده رنگ و خاکستر محتوي قبل و بعد : ۱شکل 
  از آزمايش سانتريفوژ

  

  د غيرقندي در کريستال مکان موا- ۳
  S.T.G نتايج ـ۱ـ۳

 که در يخاکستر.  تحت کنترل عبارتند از خاکستر و رنگيرقنديمواد غ
م موجود در چغندرقند يم و پتاسي از سدگردد عمدتاً يافت ميد يشکر سف

ن خاکستر در سطح يا) ٪۵۰ ي ال۳۰(بخش اعظم . جاد شده استيا
. شود يش شستشو برطرف مين خاکستر در آزمايا. ستال قرار دارديکر
 است يدهنده مقدار ، نشانین کل خاکستر و خاکستر سطحيالتفاوت ب مابه

ون يزاسيستاليشتر، کريا به احتمال بيفوژ و يکه ممکن است منشاء آن سانتر
 در شکر يزان خاکستر محتويکور بر مياستاندارد بودن درجه خلوص ل. باشد
زان يص باالتر باشد، تفاوت در من درجه خلويهر چه ا. ر دارديد تاثيسف

 ماگما کم خواهد بود G.T.Sش ي در قبل و بعد از آزمایخاکستر سطح
  ).۲شکل شماره (

 گرم ماده ۱۰۰به /  واحد رنگ۳۰۰د که افزودن ين معلوم گرديهمچن
اس ي واحد در مق۵/۰زان ي بميکور استاندارد موجب تفاوتيخشک در ل

ستال يا در درون کريها در سطح و  هيارنگم. گردد ي به رنگ شکر ميياروپا
ک يدر . ه داردي رنگمايت و اندازه مولکولي به ماهيقرار دارند که بستگ

ن يتر ها نامطلوب د که کارامليها معلوم گرد هيت رنگمايق درباره ماهيتحق
افت يستال يباشند که هم در سطح و هم در درون کر ين لحاظ ميماده از ا

 که يياي قليدهايارکمنوسا (HADPها همچون  هير رنگمايسا. شوند يم
ها در سطح  نيديا مالنوئيو ) گردند يت محصول ميفيموجب کاهش ک

 .گردند يل ميستال تشکيکر

  

  
  

   در ميزان خاکستر سطحي شکر سفيد پختتاثير درجه خلوص  : ۲شکل 
  
  
 CSM نتايج ـ۲ـ۳

 را قبل از +K و +Na يها وني و همکارانش (Verhaart)ورهارت 
فوژ کردن اضافه ي قبل از سانتريکور اصلين به ليون و همچنيزاسيستاليکر

ط يشگاه با استفاده از شرايفوژ در آزمايون و سانتريزاسيستاليکر. نمودند
، يه خاکستر محتويها و تجز ستالي کريبعد از شستشو. استاندارد بعمل آمد

ستال يونها در سطح کريدند که يجه رسين نتيسندگان مزبور به اينو
ش يون و پيزاسيستالي قبل از کريعنيها  ونيباشند و هر دو روش افزودن  يم
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 يج مشابهي، منجر به نتايفوژ کردن، در رابطه با خاکستر محتوياز سانتر
افتند که، چنانچه يگر، ورهارت و همکارانش درياز طرف د .ديگرد
ا ي و ۳۰۰، ۲۰۰ و سپس با ۱۰۰شگاه با ي بدست آمده در آزمايها ستاليکر

 در داخل يکور اصليه وجود قطرات ليتر آب شستشو گردند، نظريل يلي م۴۰۰
ها و  هي رنگمايدن برخين چسبيهمچن. ستيد نييستال، قابل تايکر

به سطح ) ياهي گيدهايگلوکوز(ها  ني مانند ساپوني فعال سطحيها مولکول
زان يش مي که بدست آمد افزايگري ديجه منطقينت. ديستال معلوم گرديکر

  .کنددا يستال کاهش پي که اندازه کري وقت استيجذب آب سطح
ستال به يفوژ کردن از سطح کرين عمل سانتري در حيرقنديانتقال مواد غ

 که بخاطر کوتاه يا انتقال ماده: دينما يت ميزم تبعيآب شستشو، از دو مکان
 که بازگشت يکيزان آن محدود است و انتقال مکانيبودن زمان تماس م

باشد که باز بخاطر  يستال به آب شستشو ميده به سطح کريد چسبموا
ن عمل ي در حيه سطحي اليريزان نفوذپذي، ضخامت و مي چسبندگيروين

ز از ي گريروهاين نيت، موازنه بيدرنها. فوژ، مقدار آن محدود استيسانتر
که ( مرکز ي کششيروهايو ن) راند يکه آب شستشو را به خارج م(مرکز 

گر از ي ديکي) گردد ي ميا هجداگانم تا نازک يه ضخي الليموجب تشک
  .باشد يم فوژي سانترييعوامل اختالل در کارا

  
   نمودار سانتريفوژ غيرمداوم- ۴
 مدرن، الزم است يفوژهاي حاصله در ساخت سانتريها شرفتيرغم پ يعل

 از نکات مهم در يصين نمودار تلخيا. مياورياد بي اصول را به يکه برخ
  .باشد يم فوژي سانتريط عملکردين شرايتر لوبمورد مط

  
   نحوه گردش کار در سانتريفوژـ۱ـ۴

 نشان داده ۳ در شکل شماره يفوژ بصورت نمادينحوه گردش کار در سانتر
گردش کار . ابدي يش ميدر مرحله چرخش سبد، سرعت افزا. شده است

 در سرعت.  استي اصليه و شستشوي اولي، شستشويريشامل مرحله بارگ
ن يدر ح. باشد يکنواخت مي با حالت يفوژي سانتريثابت، هدف جداساز

بعد از اتمام دوره کار، . رديگ يه صورت ميکاهش سرعت، عمل تخل
 .شود ي انجام ميز از مرکز متوسطي گريروي سبد با نيشستشو

  

  
  

  نحوه گردش کار سانتريفوژ بصورت نمادي:  ۳شکل 

   بارگيري ـ۲ـ۴
 به با ي مراحل گردش کار، بستگي تمامي بران حالتيدن به بهتريرس

واره يک ديجاد ي بمنظور ا، خصوصاًيريب در بارگيقاعده بودن و نظم و ترت
رد و ي انجام گي با سرعت ثابتيستي بايريبارگ. باشد يکسان ميبا ضخامت 

کن  پخش. کنواخت و ثابت باشدي نيز يري بارگي برايده ب خوراکيضر
 از ينيت معيفي کي از شکر برايه منظمي که الدهد ين امکان را مي اپخت
، يرين حالت و حداکثر بارگي بهتريواضح است که برا. دي بدست آپخت

  . استي اساسي، امرپختکسان و ثابت يت يفيک
  
   شستشوي اوليه يا پيش شستشوـ۳ـ۴

ط عمل و کم يش شستشو عبارتست از خارج کردن پساب از محينقش پ
که زدودن آن را ) پساب مادر  (ير اصلکوي ليکردن غلظت و چسبندگ

ش شستشو و سرعت چرخش دستگاه در يمدت زمان پ. سازد يآسانتر م
 شکر، مقدار يت مورد نظر برايفيفوژ و کي هر سانترين عمل برايان ايجر
  . استينيمع
 يستيش شستشو را نباي بهتر، در گردش کار، پيي و کارآيريگ جهي نتيبرا
رسد  ي، بنظر ميبه لحاظ تجربه عمل.  نمود زودتر از موعد شروعيليخ

شود و  ي به زرد بدل ميا  است که رنگ شکر از قهوهين زمان وقتيبهتر
ش شستشو ين مرحله، اگر پيدر ا. قه استي دور در دق۳۵۰سرعت چرخش 

 قبل از موعد شروع شود، ممکن است شاهد برگشت آب به رنگ يليخ
ش شستشو بر رنگ ير پياز تاث يا  خالصه۲جدول شماره . مي باشيا قهوه

همانطور که مالحظه . باشد ين در گردش کار مي مدت معيشکر برا
 ساده يسه با شستشويش شستشو موجب بهبود رنگ شکر در مقايشود پ  يم
  .گردد يم
  
   شستشوي جدار داخلي پوسته سانتريفوژـ۵ـ۴
 انجام شود، موجب بهبود يحيان کار چنانچه بطور صحين مرحله در جريا

ن مرحله ي بيستين امر بايا. گردد يت پساب ميفي در کيا قابل مالحظه
ت يفين مرحله در کير ايتاث). ۴شکل (ش شستشو و شستشو انجام شود يپ

کل  ـپساب در ش
ان داده ـــ نش۵
     ت ــــــده اسـش
ا ـــــدر آنج که
 يا هــــــسيمقا

ها با  ن پسابيب
شستن و بدون 

ن نحو شستشو موجب بهبود درجه خلوص يا. گ، بعمل آمده استيشستن د
ن يت استفاده از زمان ايبهرحال، الزم است که نها. شود يو کاهش رنگ م

  .مرحله بشود
  
   شستشو-۵-۴

غلظت، (ت دارد پخت يفي به کي شستشو بستگي برايصرفحجم آب م
ند، حجم ينما يبرخالف آنچه که عموم تصور م). ستالي کريها اندازه دانه

تاثير زمان پيش شستشو بر رنگ  : ۲جدول 
  شکر

  مدت زمان پيش شستشو
  ثانيه

  زمان شستشو
  ثانيه

  رنگ
  ايکومسا

۰  ۹  ۳۶  
۰  ۷  ۴۵  
۳  ۵  ۳۰  
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 که نبـــايد. ستي نيفوژيانترـــآب شستشو به تناسب مقدار شکر س
ش از حد يآب ب. گرفتاشتباه » يين لباسشويماش«فوژ را با يدستگاه سانتر

لو شکر از يک کي ياديلو آب زيک کي هر ي براباًيقرگردد که ت يموجب م
  .ن بروديب

  

  
  زمان و موقع شستشوي جدار داخلي پوسته در گردش کار:  ۴شکل 

  
  

  
  

  ها شستشوي ديگ و پيامدهاي آن در کيفيت پساب:  ۵شکل 
  

  
  

  ترين سرعت براي سانتريفوژ مطلوب:  ۶شکل 

)  مورد رنگ و خاکستردر(تکامل و بهبود مقياسات اروپايی  : ۳جدول 
  برای شکر بعنوان تابعی از سرعت سانتريفوژ

  مجموع  خاکستر محتوی  رنگ  )دقيقه(سرعت 
۱۱۵۰  ۶/۴  ۶/۸  ۲/۱۳  
۱۱۰۰  ۹/۳  ۰/۷  ۹/۱۰  
۱۰۳۰  ۸/۳  ۰/۶  ۸/۹  
  ۱/۹  ۵/۵  ۶/۳  )مطلوب ترين (۹۸۰
۹۱۰  ۱/۴  ۸/۵  ۹/۹  
۸۵۰  ۸/۳  ۹/۵  ۷/۹  

  

شده ممکن است تفاوت داشته ت شکر شسته يفي از آب، کيني حجم معيبرا
الزم است . که بستگي به موقعيت و زمان شستشو در گردش کار داردباشد 

به شکل (م يفوژ فراهم سازي هر نوع سانتريط را براين شرايتر که مطلوب
  ).ديي مراجعه فرما۳ و جدول شماره ۶شماره 
 آب شستشو را بطور يستيبا) جتــیا چند ي يپاش مه (ي آبپاشيشستشو

 ياما بهرحال، برا.  خاکستر و رنگ فراهم سازدي جداسازيکنواخت براي
در هنگام .  وجود داردييها تيفوژ محدوديه شکر در سبد سانتريضخامت ال

د، در يجاد نماي را ايکسانيه هموار و يد اليکننده با ت، پخشپخ يريبارگ
 مقدار شکر يه، آب الزم برايص ضخامت الي با تشخآشکارساز که يحال
  .دينما يم ميوجود در سبد را تنظم
  
   تخليه و شستشوي سبدـ۶ـ۴

 شکر در سبد ياديرا مقدار زيز  رد،يگ ي انجام نميه اغلب بطور مطلوبيتخل
  مرتباًيستيه بايغه تخليت. شود ي سبد حل نميماند و بعد از شستشو ي ميباق

ن سبد دشوار يي پايها  کامل قسمتي اوقات شستشويگاه. کنترل شود
ده و مانع خروج يافتد که شکر در ته سبد انباشته گرد ي و اغلب اتفاق ماست
 که آثار رنگ ي، زمانينيتوان بطور ع ي را ميبين عيچن. گردد يها م پساب

ن يا. ت نموديرو  شود، يه مشاهده ميان عمل تخليد در پايزرد در شکر سف
  . استي ضروري کامل سبد امريدهد که شستشو يمساله نشان م

  
  سانتريفوژ مداوم - ۵

 ي در انتهايط کاري شرايريگ زان چشميمه فوژ مداوم، بي با سانتريجداساز
د ين روش در تولي ايريمتاسفانه بکارگ. بخشد يد شکر را بهبود ميخط تول
  . همراه استييها يد مرغوب، با دشواريشکر سف

  
  پختکيفيت ـ ۱ـ۵

 μm۳۰۰از ش ي بيستيستال شکر باين حالت اندازه کريتر در مطلوب
ت يفي با کپختک يدر ) >μm۵۰ (يزتريچ ذرات ريکرون باشد و هيم

ستال موجب بهبود ي کريها پخش منظم دانه. افت شودي يستيخوب نبا
ستال موجب ارتقاء درجه يز کري ريها ش نسبت دانهيافزا. گردد يت مياليس

ز ي ريها ستالير کري نشان دهنده تاث۷شکل شماره . شود يخلوص مالس م
٪ ۲ که ييها سه با مالسيدر مقا.  درجه خلوص مالس استدر
ش ي٪ افزا۲ آنها وجود دارد، با پخت در يکروني مμm۷۰ز ي ريها ستاليکر

  .رود ي واحد درجه خلوص مالس باالتر م۱ باًي تقريکروني مμm۶۰ذرات 
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  شعاعی و هم محوریمقايسه بين روشهای شستشوی  : ۴جدول 
  آزمايش  )ليتر در ساعت(آب مصرفی   وصــــــــــــــخل

    هم محوری  شعاعی  مالس  شکر
  الف  ۱۸۰  ۰  ۹/۶۰  ۴/۹۰
  ب  ۱۴۰  ۴۰  ۷/۶۰  ۲/۹۴

  
   کيفيت الک-۵-۵
گردد، اگر  ي آنها ميدگي شکر از الک موجب سائيها ستاليرد کردن کر 

ن باشد، يرچچنانچه الک کهنه و پ
در . دتر خواهد بوديب وارده شديآس

ش يزان ساي م۶جدول شماره 
 شکر، بخصوص در يها ستاليکر

اصله از زان خاکه حيرابطه با م
فوژ، بطور خالصه نشان داده يسانتر

 ۱۰شکر خام ممکن است . شده است
زان يشتر خاکه نسبت به ميبرابر ب

  . داشته باشدپختموجود در 

غنی شدن مالس  : ۵جدول 
با شکر بعنوان تابعی از 
اختالف درجه حرارت بين 

     و بخارپخت
Δ خلوص   / K Δ  هاي ريز در درجه خلوص مالس تاثير کريستال:  ۷شکل  

۴/۰  ۰    
۴/۰  ۵  

  ۱۰  ۶/۰  پخت ميزان پخش ـ۲ـ۵
 به يده زان خوراکيف باشد، الزم است که مي ضعپختت يفي کچنانچه
د تا آنجا که مقدور است به ي باپختپخش . فوژ را کم و محدود نموديسانتر
واره ي دي در راستايکساني با ضخامت يعني(رد ين وجه صورت گيتر منظم
ت مرغوب و يفي بدست آوردن شکر با کين امر برايا). فوژ انجام شوديسانتر

 کار و اجتناب از لرزش و يمني و از نقطه نظر ا,ک طرفي موثر از يشستشو
  .گر، الزم استيلنگ زدن دستگاه، از طرف د

۱۵  ۸/۰  

   
تغيير در چشمه (های شکر در سانتريفوژ  ريستالسايش ک : ۶جدول 

  )های الک و درصد تغيير در کريستال های  ريز
  تـــــــــــپخ  ـکر خامــــــــــشـ

ک
ه ال

شم
ش چ

م
ک  

ه ال
شم

ش چ
م

  

  
   ميزان آب مصرفي و شرايط شستشوـ۳ـ۵  تالـــــدرصد کريس  تالــــدرصد کريس

 ۴٪ ي ال۳ يستي شستشو نبايزان آب مصرفي، ميک قاعده کليبعنوان 
 ژه دريروش شستشو بو. ه شده به دستگاه باشدي تغذپختزان يشتر از ميب

    ا ي باشد (Radial) ي شستشو که شعاعيرابطه با نحوه پخش آب برا
 ينظر برا ت شکر و خلوص مورديفي با کيستي با(Co-axial) يمحورهم 

  .ديمالس تطابق نما

μm ۶۰ >  μm ۷۰ >  μm ۷۰ >  μm ۶۰ >      
۲۹۲  ۵/۰  ۳/۱  ۲۲۶  ۶/۵  ۶/۵  
۳۲۲  ۲/۰  ۵/۰  ۳۰۲  ۲/۶  ۲/۶  

را روش يشود، ز ي بکار برده مي محور همياغلب فقط روش شستشو
 ن حالياما با ا. گردد يش خلوص مالس مي موجب افزايع شعايشستشو

 ي که به نحو مناسبي شعاعين فقط روش شستشوييدر مورد شکر درجه پا
    نسبت به روشي کمتريزان آب مصرفيتواند با م يم شده باشد، ميتنظ
ن نکته را به يد اين بايهمچن. دين نماي، خلوص مورد نظر را تاميمحورهم 

            ي آب در روش شستشويخاطر داشت که مصرف مقدار معتنابه
 ۴در جدول شماره . گردد يش خلوص مالس ميز موجب افزاي نيمحور هم
  . بعمل آمده استي و شعاعي محوري شستشويها ن روشي بيا سهيمقا

  
ها بعد از دو ماه کارکرد  شود که الک يه مي، توصيک قاعده کليبعنوان 

 از ي فصليبردار دهند که در شروع بهره يات نشان ميتجرب. ض گردنديتعو
، پختا رنگ در ي درشت، فلزات و يها ستاليکارخانه، بخاطر وجود کر

ه شروع يل در چند روز اومعموالً. شتر استيها ب ب وارده به الکيآس
    .شود ي دست دوم استفاده ميها  از الکيبردار بهره

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   استفاده از بخارـ۴ـ۵

. شود ي شستشو استفاده مي، از بخار براپخت يبمنظور کاهش چسبندگ
ن ي درجه کلو۱۰ از يستي و بخار نباپختهذا، اختالف درجه حرارت  مع

    دن مالس با ــــاد شيزان باعث زــــــــين ميباالتر از ا. دـــمتجاوز باش
  ).۵جدول شماره (د ي شکر خواهد گردياديمقدار ز
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  زند بختي به بخش شکر هند لبخند ميخوش
   دکتر علی اردهالی:مترجم       ۱۲۹۲/۲۰۰۶اينترنشنال شوگر ژورنال : نقل از 

  
 خالصه

 ۰۶/۲۰۰۵د در سال يتول.  روبروستيکيامروزه بخش شکر هند با دوران تار
.  برگشته استييار باالي دو برداشت کم محصول به سطح بسبعد از
اد در مصرف شکر در يدکنندگان شکر، رشد زي تولي جالب برايسودها

د توامان با احتراق ي توليرويد بازار اتانول و نيداخل و توسعه رو به تزا
 يها يگذار هي از سرماي موجيهمگ) ونيکوجنراس(باگاس و مالس و شکر 

 عمل      فعاالنه,بخش شکر هند. اند ر کردهي بخش سرازنيبه ارا د يجد
ن مقاله يا. ه استبود روبرو ي بحراني وضعبا نه چون گذشته که ,می کند

ن بخش عوض شد و يکند که چطور سرنوشت ا ي ميبطور خالصه بررس
نده ي آيها  آن در ساليشرفت و سودآوري را که در پيدي عوامل کليبعض

گر ين مطالب ديدر ب. دهد يق قرار مي دقت و تحقاثر خواهند داشت، مورد
 راًيت بازار که اخيريمت شکر و مدي درباره قي اساس افکار نسبتاًياثر بعض

بعالوه با . شود يز مالحظه و مطالعه ميشنهاد شده است نيتوسط دولت پ
 يها متي قي کليد و صادرات، دورنماي توليتوجه به انتظارات صنعت برا

  . خواهد شديز بطور خالصه بررسي نيانشکر در بازار جه
  

  مقدمه
 بعد ۰۶/۲۰۰۵د در يتول.  بخش شکر هند استي براي سختياکنون روزها

 ينيب شي سابق برگشته و دولت پيزان فراواني به ميمحصول از دو سال کم
قند صنعت . ديون تن خواهد رسيلي م۱/۱۹د شکر به يد که تولينما يم

 بدست خواهد آمد ۰۷/۲۰۰۶در محصول  يشتريش بيمطمئن است که افزا
ون تن خواهد يلي م۵/۲۱د بالغ بر ين است که تولي بر اي جاريو نظر عموم

ن سود يو همچن( شکر ي داخلي بااليها متين قيبا وجود ا). ۱شکل (شد 
 ۱۲ در يمت بازار جهانيبعالوه ق. ماند ي مير باقي باال و متغنسبتاً) دار کارخانه

افته و صادرات شکر هند همچنان يش ي افزايانيماه گذشته بطور نما
  .ابدي ادامه  استتوانسته
گر جهان شکر تنها منبع حساس و مهم در ي ديها  از قسمتياريمانند بس

ن يمسئول. ف آن قرار گرفته استيز در رديست بلکه اتانول نين صنعت نيا
گر ي د بار۲۰۰۶ هند را در اکتبر ی درنظر دارند برنامه اتانول سوختيدولت
 از ي مخصوصيها  در قسمت۲۰۰۳ن برنامه که ابتدا در يا. نديت نمايتقو

قت يدرحق.  داشته استيشرفت محدوديکشور به اجرا درآمد تاکنون فقط پ
مت مالس يد در محصول شکر و مالس قي بعد از کاهش شد۲۰۰۴در سال 

 صرفه يگر از نظر اقتصادي دید اتانول سوختيآنقدر باال رفت که تول
 ي دولت مرکز,مت نفت خاميبهر صورت با توجه به باال رفتن ق. اشتند

 در سراسر ي نفتيها  شرکت۲۰۰۶که از اکتبر است م گرفته ياکنون تصم
ن برنامه يت ايبسته به موفق. ندين نماي٪ اتانول داخل در بنز۵هند موظفند 

  .برسد ٪ ۱۰ به ۲۰۰۷ن ممکن است از اکتبر ي بنززان اختالط اتانول بايم
  يان اجرايکر در جرـــ کارخانه ش۵۰تا است که ان گزارش شده ين ميدر ا

  
 در ي انرژيع تقاضا برايش سري تا در افزاقرار گيرند يد انرژيتولي ها طرح

  .  بدست آورنديهند سهم
 يها شرفتي شکر و پياد در مصرف داخليد شکر، رشد زيسود جالب در تول

ن ي در ا رايدي جديها يگذار هيما سررو جمعاًير بازار اتانول و نيچشمگ
 يش داده و معدوديد را افزايت توليان ظرفين جريا. جاد کرده استيبخش ا

ن ي از ايبعض. ن صنعت قرار خواهد داديان مسلم ايشوايها را پ از شرکت
تشان را توسعه داده يه فعالناند که دام طلبانه اعالم کرده اکنون جاه فعاالن هم

  .اهند رساندو به خارج از هند خو
که در گذشته يشرفت است در صورتيامروزه بخش شکر هند مسلما در راه پ

 يگذار هيدر آن زمان انبوه بزرگ سرما.  بودينه چندان دور در وضع بحران
 مانع بود که داًيها بوده و شد  بر دوش کارخانهينيسات بار سنگي تاسيبرا

هر وقت . سر موعد بپردازندشان را به کشاورزان در  يها بتوانند بده کارخانه
شکر که يمت ني در قيافت کاهش متقابلي يمت شکر در بازار کاهش ميق

ش يشود، پ ين ميياکنون هم تع شد و هم ين ميي تعيالتيتوسط دولت ا
ا يم يون نفر بطور مستقيلي م۴۵قت که درآمد حداقل ين حقيا. آمد يم
شکر را يمت نين قييع تياسي سيباشد مبنا يشکر ميم وابسته به نيرمستقيغ

ط موجب شد که سود کارخانه تحت ين شراي ا,جهيدر نت. داد ينشان م
 ي به بازار جهاني اضافيبعالوه صادرات موجود. رديحداکثر فشار قرار گ

تر از  نييار پاي بسيمت بازار جهاني نبود چون قي عمليدي مدت مديبرا
د يار مشکالت شدجه گرفتيداران درنت کارخانه.  بوديمت بازار داخليق

 از آنها ياري شد و بسي شده و پس افت مطالبات کشاورزان طوالنينگينقد
ا ير کرد آييچطور شد که وضع صنعت تغ. گذاشتندکنار را يشکرکارين
  افت؟ ين صنعت ادامه خواهد ينده به نفع اي بازار در آيها شرفتيپ

  
  يک واقعه جالب

ک يجاد ي صادرات، ايا بري مانند کمک ماليکه دولت اقداماتيدرحال
ها بمنظور  د واميد سررسي تمدي و مقررات براي ملياطي احتيموجود
 يط برايجاد شراي در ايز نقش موثريعت نيف بحران بعمل آورد، طبيتخف

شکر و يد نيد در توليکاهش شد.  کردي صنعت شکر بازيبهبود اوضاع مال
ناطق  در مي بعلت خشکسال۰۵/۲۰۰۴ و ۰۴/۲۰۰۳ يها شکر در سال

ن بردار شکر را ينه سنگياد و هزي زدیحساس و مبارزه با آفت شته، موجو
که يدرحال. افتي ي قابل توجهيمت شکر در بازار ترقيجه قيدرنت. ن آوردييپا

 يزان مقرر دولتيمت آن را باال برده و اغلب از ميد قيشکر بايکمبود ن
 ننمود و سود يمت شکر را خنثيش قي افزا کامالً,انين جري ايند ولرابگذ

  .داران باال رفت کارخانه
داران از  ن آمد، درآمد کارخانهيي که سطح محصول شکر پايبعالوه در مدت

 از کمبود شکر در داخل کشور، يريبمنظور جلوگ.  اضافه شديجديدق يطر
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 تحت برنامه ينه گمرکيدولت اجازه داد که شکر خام بدون پرداخت هز
ن برنامه ي که تحت اييها کارخانه. رد گردد وا(ALS) پروانه از قبل ياعطا

 ماه بعد از واردات شکر خام ۲۴کردند متعهد شدند در ظرف  يشکر وارد م
 ي بود که در زمانين معنين تعهد بديا. نديد صادر نمايبهمان مقدار شکر سف
د يل به شکر سفي آن پس از تبديشد صرفه اقتصاد يکه شکر خام وارد م

سرانجام . د بوديمت حاصل از صادرات شکر سفيته به قبسوا معلوم نبود زيرا
د و صادرات ي ساله خود رس۲۵ به حداکثر ۲۰۰۶ل ي شکر در اوايمت جهانيق

 شرح داده اگر چه بعداً(ار جالب گشت ي بسALSآن زمان بنا بر تعهدات 
 ALSا صادرات ينکه آي درباره ايخواهد شد که در حال حاضر ابهامات

). ا نه، وجود دارديشود  ي صادرات در بخش شکر مديت جديمشمول ممنوع
 برسد با ۰۶/۲۰۰۵ون تن در يليک مي به صادرات حداکثر  کهانتظار است
ت چهار ساله واردات شکر از هند را در ينکه پاکستان ممنوعيتوجه به ا

  . کردي ملغ۲۰۰۵اگوست 
  

  هاي سازنده در بازار جهاني پيشرفت
 يکي واردات شکر خام ي آن کشور برايد شکر در هند و تقاضايکاهش تول

 شکر در جهان از يتقاضا/ از عوامل متعدد در محدود کردن مازاد عرضه
توان استدالل کرد که دو  يبهر صورت م. ن طرف بودي به ا۰۴/۲۰۰۳
ن طرف وجود داشته که ي به ا۰۴/۲۰۰۳ از کارساز واقعیگر يشرفت ديپ

  . گذاشته استير در بازار جهان شکيها متي قين اثر را در دورنمايتر قيعم
 ياريتر از آن بود که بس قيدتر و عميه اروپا شدياست شکر اتحادير سيي تغــ

  ادراتش را بهــه اروپا صيجه اتحاديدر نت. کردند ي مينيب شي پ۰۴/۲۰۰۳در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

اکنون  ن امر همي کاهش خواهد داد و اداًي شد۰۷/۲۰۰۶ از ي بازار جهان
 ي بازار جهانيها متي قيار سازنده برايشرفت بسيک پيت کرده است که ثاب

  .است
 با يها ني ماشيل بعلت معرفي اتانول در برزي داخلي فاحش تقاضاي ترقــ

ز اثر قابل يمت نفت نيش قيل همراه با افزايسوخت دوگانه در بازار اتومب
ک يالوه بع.  شکر داشته استيان مدت بازار جهاني مي در دورنمايتوجه
ل که ي اتانول برزيگر براي دي کشورهاي شده در تقاضاينيب شيش پيافزا
ا توسعه دهند يد ن را شروع کننيشقدم شدند تا اختالط اتانول در بنزيپ

  .شود واردات اتانول به آن کشورها باال رود يموجب م
جاد کرده ي شکر اي برايان مدت مساعدي مي دورنما,شرفتين دو پيا

 کاال ياکنون به بازارها که هم( هم يران مالي مدي آنها برابعالوه. است
 در بازار يا  تازهيها يگذار هيسرما) اند  جلب شدهيدي جديها هيبعنوان سرما

 در ي از پول سازمانيزان قابل توجهينده مي و در آ اندشکر فراهم کرده
  .صنعت شکر وارد خواهد شد

 يد دارد که مسئله اساسيانک عقم رفت؟ رابوبينجا به کجا خواهي ما از ايول
ل خواهد توانست سال به سال نرخ يا برزين است که آي اي بازار جهانيبرا

 يت عملکرد آن را ادامه دهد تا قادر شود تقاضايشکر و ظرفيد نيرشد در تول
ن حال يد و در عين نماي و صادرات اتانول را تاميش داخليرو به افزا

اگر توسعه حجم صادرات شکر . ز نگهدارديش شکر را نيصادرات رو به افزا
اد ينکه قطع گردد به احتمال زيا ايابد و ي نتواند ادامه يل بهر علتيبرز
می روند تا شکر بيشتری از صادرکنندگان ديگر بدست آيد يا ها باال  متيق

  .تقاضا کاهش يابد
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اعالم . کند يهم مها فرا متي قي برايشتري بيها تحوالت نرخ ارز کمک
ر ي اخيها کا در ساليل در قبال دالر امري، پول برز"Real"مت ي قيترق

 يليداران برز  شکر و اتانول کارخانهيها متيش تعادل موثر قيمطمئنا به افزا
  زير ي بازار جهانيها متي ق از تنزلتوان يکه نميدر حال. کمک کرده است

  کرد، محتمالًيريدر جهان جلوگن صادرکننده يزتريآم مت متعادل رقابتيق
د ي جديگذار هي بماند، سرماي مدت زمان,ن سطحيتر از ا نييها پا متياگر ق
ت خواهد يها را تقو متي ق,ان مدتيافت و در ميل کاهش خواهد يدر برز
 يها متيل اثر مخالف در قي هر کاهش قابل توجه نرخ پول برزعتاًيطب. نمود
  . خواهد داشتيجهان

د ييل را تاي برزيمت اتانول در بازار داخليش قيمت نفت افزايقباال رفتن 
ن ي ايول. رساند ي شکر را ميمت جهانيش قي افزابه نوبه خودکند که  يم
 که عرضه ي فقط موقعست و احتماالًي صادق نيطيد تحت هر شراييتا
 شکر و اتانول محدود ي براي و جهاني داخليل در قبال تقاضايشکر برزين

شکر در ين جهت است که اگر محصول فراوان نين بديا. ت داردياست واقع
ا يجه ناچار بصورت مازاد اتانول و يد درنتي بدست آينيل در سال معيبرز

مت اتانول در ي موجب کاهش ق خوده نوبةن امر بيشکر درخواهد آمد و ا
  .ن خواهد شديمت نفت و بنزيسه با قيمقا

 که وجود دارندل ي در برزيدم که عوامل متعديريگ يجه مين نتيما چن
ت ينها شامل جديا. دنکن يد مييان مدت تاي را در مي بازار جهانيها متيق

مت ي و قي قويد شکر و اتانول، ارز خارجيع و مداوم توليدر حفظ رشد وس
. ستي نينيب شير قابل پينها متغيک از ايچيبهر صورت ه.  نفت استيباال
ان مدت يها در م متي قيرا مساعد بران عوامل يکه ما اين قرار در حاليبد

 همراه با ي اصليها ن محرکيد در ايرات شدييم، ترس تغيکن يفرض م
 ينه را براي زم, شکريک صادرکننده جهانيل بعنوان يالعاده برز ت فوقياهم

  .کند يجاد مي سال به سال اي برمبنايمت بازار جهانياد قيجهش ز
  

  شرايط جالب بازار محلي در هند
) ۱جدول (د ي بعد از دو سال کاهش در تول۰۶/۲۰۰۵ يل جاردر سا

ن امر بنوبه خود يا.  سابق برگشته استيمحصول شکر هند به وضع فراوان
زان ين ميکه باالتر( هنگفت شکر در کشور ي است که موجودين معنيبد

 برطرف يا اکنون تا اندازه) ديد رسيون تن شکر سفيلي م۱۱به متجاوز از 
 ,ير نقاط در بازار از راه همکاري سايها شرفتين ضمن پيدر ا. شده است

 رسد که هند مجدداً يجه بنظر ميار باال برده و درنتي را بسيمت بازار جهانيق
  .دا کنديمازاد پ

  
  

 

  
  
  
  
  
  

 نشان ۲ چنانکه در شکل يخي تاريز با استانداردهاي ني بازار داخليها متيق
ستم پخش ماهانه يق سي طربهر صورت دولت از. باشد يداده شده باال م

 بر ياريد نفوذ بسينما يان شکر را در بازار آزاد نظارت ميه که جريسهم
که ( بازار يها انيکه روشن است بنيجه در حاليدرنت.  داردي داخليها متيق

 به مصرف در داخل هند نشان داده شده يله نسبت موجودي بوس۲در شکل 
ار مساعد ي بس,و زمان حاضر ۰۴/۲۰۰۳ن ي بي داخليها متي قيبرا) است
د ين است که دولت بايل بر اي دليستم پخش ماهانه دولتي وجود ساست
  .ها  داشته باشد انين بنيله ايمت بوسيشرفت قي از پيري جلوگي برايقدرت

  ه فروش آزاد ياد سهميد دولت در ازديم جديله تصمين استدالل بوسيارزش ا
ون يلي م۶/۰ون تن که يلي م۱/۴تا  ۲۰۰۶)  تا سپتامبريجوال(سه ماهه سوم 

ن امر بنا يا. ده شده استيباشد، د ي م۲۰۰۵ه متقابل در يشتر از سهميتن ب
 يون تنيليک ميمه واردات يک سهي باز کردن ي برايشنهاد دولتيک پيبر 

 مورد بحث ۲۰۰۵ و سپتامبر ين جوالي بيشکر با پرداخت حقوق گمرک
 واردات ي رد شد ول متعاقباًيادشنهيه پي سهميتعرفه گمرک. قرار گرفت

 خواهد بود ي معاف از پرداخت حقوق گمرک۲۰۰۶ سپتامبر ۳۰شکر که تا 
. د قابل رقابت با واردات باشدي باي شکر داخليها متيدهد که ق ينشان م

 يها متي باال است و قي شکر در بازار جهانيها متي در حال حاضر قيول
ن يبد.  استي بدون تعرفه گمرکيت حتمت واردايتر از ق نيي پايبازار داخل

  .ردي واردات صورت گي مدتي احتمال ندارد که برا,قرار
مت يم دولت را به قيه فروش آزاد و اقدام به واردات تصميهر دو اقدام سهم

 ي فصل زراعي و ابتدا۰۶/۲۰۰۵ ين آخر فصل زراعي شکر در دوره بيباال
قت يدرحق. دهد ي نشان ماد استيها ز شرفتيش پي که امکان افزا۰۷/۲۰۰۶

م صادرات تا ي بر تحري مبن۲۰۰۶ يل جوالي در اواياعالم وزارت بازرگان
د ينما ي م راتي دولت حداکثر جد که استيگريل روشن دي دل۲۰۰۷مارچ 

در زمان . دي بعمل آيريها جلوگ متي در قيشتريش قابل توجه بيتا از افزا
ن ي از اALSدرات تحت ا صايست که آين مقاله هنوز روشن نينوشتن ا

 و يي صنعت شکر و وزارت امور مواد غذا مطمئناً-م معاف خواهد بوديتحر
  . گرددين مقررات مستثني از اALSلند که صادرات تحت يکننده ما مصرف

  

  دوره شکر؛ آيا در اين ايام متفاوت است؟
شکر و يمت نين قيي در تعيالتي و ايبا توجه به درجه دخالت دولت مرکز

 صاحبنظران ممکن است تعجب کنند که چرا در يبعض) هماهنگنا(شکر 
 بهر صورت. شود ي ميگذار هين بخش سرماي در اياديحال حاضر مبالغ ز

  کننده ن مصرفيد نه فقط بزرگترــهن. کننده است رهي بازار هند خيدورنماها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )ارزش شکرسفيد, ميليون تن (تقاضای شــکر / توازن عرضه  : ۱جدول 

  

  ٠۴/٠  ٢٠٠٣۵/٢٠٠۴  ٠۶/٢٠٠۵  ٠٧/٢٠٠۶  
  دـتولي  ۶/۱۳  ۷/۱۲  ۱/۱۹  ۵/۲۱
  مصرف  ۳/۱۷  ۵/۱۸  ۲/۱۹  ۹/۱۹

  واردات  ۶/۰  ½  ۵/۱  -
  صادرات  ۳/۰  ۰/۰  ۰/۱  ۰/۲
  موجودی  ۲/۸  ۵/۴  ۹/۴  ۶/۴
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 هم در مصرف شکر دارد که با ييار بااليدر جهان است، بلکه نرخ رشد بس
 که انتظار ي داخليبا تقاضا. گردد يت ميت و سطح درآمد تقويش جمعيافزا
ابد، محرک يش يون تن افزايلي م۱ تا ۸/۰ن يرود هر سال ب يم
  ).۳شکل (گردد  ياد محصول روشن ميدر ازد يدکنندگان محليتول

 نشان ۳ و ثابت خواهد بود؟ شکل ينيب شي قابل پيا  چطور هر توسعهيول 
ار مستند داشته يک دوره بسي يخيد شکر هند از لحاظ تاريدهد که تول يم

 . بوديشتر در اثر عوامل جوي ب,دين کاهش در توليدتريکه جديدرحال. است
 در اثر پس يشتر مربوط به جمع شدن موجوديب سابق يا  دورهيها کاهش

 محصول که ين مشکل در مواقع فراوانيا.  به کشاورزان بوديافتادن بده
زان مقرر يمت باال بنا بر ميشکرشان را به قيکردند ن ي ميکشاورزان سع

داتشان يها در فروش تول  کارخانهيها بفروشند ول  به کارخانهيدولت
. آمد يش مي بودند، پينگيتار مسائل نقد داشتند و گرفييها تيمحدود

د يشکر به توليد نيشان را از توليها ني زموس متعاقباًيکشاورزان ما
ها به   کارخانهيشکرشان را بجايا نير دادند و ييگر تغيمحصوالت د

) فوژ نشدهي سانتريميشکر قد (يگور و خاندسارشکر دکنندگان يتول
  .افت کردنديرل محصول ديفروختند و پولشان را با تحو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

   

  
د يقت که تولين حقين مشکالت در سابق و با درنظر گرفتن ايبا توجه به ا

ا يد که آيآ يش مين سوال پيش است، ايدر حال حاضر بسرعت رو به افزا
 چنانکه سابق هم اتفاق افتاده است، ,يا ک کاهش دورهي تاًين اوضاع نهايا
 در يا ر در بازار هند و جهان اثر عمدهي اخيشامدهايا پيش خواهد آورد؟ آيپ

  طرح صنعت درباره درآمد و محصول خواهد داشت؟
  

اي پيش   آيا تفکر اصولي تغيير عمده-ها سياست و قيمت
  خواهد آورد؟

رسد  يان مدت بنظر نمي معتقدند که در م عمده صنعت مطمئناًيها قسمت
. شکر باشدي نيها فت پرداختا  در اثر پسيخيهند شاهد دوره شکر تار

 ۵/۱ تا ۱(شتر از يرود ب ي انتظار م,ان مدتيو ممدت د شکر در کوتاه يتول
، انبوه يبا امکان صادرات مازاد موجود.  آن باشديتقاضا برا) ون تنيليم

 يها متي مربوط به آن و قينگي و مشکالت نقديشدن هنگفت موجود
 بازار يها متيده که قين عقيا.  مربوط به گذشته بودين شکر مسائلييپا

نده باالتر از سطح درازمدت در سابق باشد ي آيها  در سال ظاهراًيجهان
  .دينما يد ميين استدالل را تاي ايبروشن
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ن درآمد و سود صنعت در هند يي بهر صورت در تعي داخليها متيق
ن مسائل درباره يبنابرا.  خواهد بودي صادراتيها متيهمچنان مهمتر از ق

) ۲(داند و  يمت عادالنه را چه ميدولت ق) ۱(   ازندمد و سود شکر عبارتدرآ
ا در حد ي بازار معادل يها متيچکار خواهد کرد تا بازار را مطمئن سازد که ق
 افکار ن مقاله دولت هند نسبتاًيو در سطح مورد نظر است؟ در زمان نوشتن ا

  . ردت بازار درنظر دايري شکر و مديها متي درباره قياساس
شنهاد کرده است که ي پ۲۰۰۶ در آخر جون ير کشاورزيبنابر گزارش، وز

معروف به شکر (٪ تمام شکر ۱۰ که بنابر آن يستم شکر عوارضيس
مت ي به ق(PDS) يع عموميستم توزيها به س د توسط کارخانهيبا) يعوارض

 يبجا.  گردديد است، فروخته شود، ملغينه توليار کمتر از هزيثابت که بس
مت کمتر يده و به قي بازار خريمت جاري شکر به قيني دولت مقدار معآن

. ل گرددي بفروشد و خسارت آن بر بودجه دولت تحم"PDS"توسط 
٪ ۱۰ل فروش يها از تحم ست که آزاد کردن کارخانهي به گفتن نياجياحت

ار ي اثر مثبت بسد مطمئناًينه توليمت کمتر از متوسط هزيمحصولشان به ق
  .ام درآمدها و سودها خواهد داشت بر تميمهم

  ازیطيفدرعوض دولت . شنهاد شده استيز پيستم فروش ماهانه نيلغو س
 طيف مثال يبرا(ن خواهد کرد يي را تعيفروش  خردهيها متيحداکثر ق

اگر ). لوگرمي هر کيه براي روپ۲۵لوگرم تا ي هر کيه براي روپ۲۰مت يق
ق خواهد کرد يد دولت واردات را تشون حداکثر باالتر روي بازار از ايها متيق

  .ق خواهد کرديتر رود صادرات را تشو نييها از حداقل پا متيو اگر ق
رد افکار دولت را درباره سطح يشنهادات مورد موافقت قرار نگين پياگر ا

 يها متيبراساس ارتباطات ق. کند ي روشن ميا مت قابل قبول تا اندازهيق
ه ي روپ۲۰ از يفروش مت خردهي قطيف) ۴شکل (ر ي اخيها  در ساليواقع
 يها متي برابر با قباًيلوگرم تقري هر کيه براي روپ۲۵لوگرم تا ي هر کيبرا

ک يمترتن  هر يه براي روپ۸۵۰ يبه استثنا. (شود ي ميفروش خالص عمده
در مراکز ). ات شکري و مالي اضافي، حقوق گمرکيات عوارض مرکزيمال

 هر تن يکا براي دالر امر۳۷۸(ک ي تن متر هريه براي روپ۵۰۰/۱۷عمده از 
 هر يکا براي دالر امر۴۸۵(ک ي هر تن متريه براي روپ۵۰۰/۲۲تا ) کيمتر

  ).کيتن متر
ه مجاز در سه ماهه ي به واردات و توسعه سهميد دولت در دسترسيدقت جد

 خالص عمده يها متيق. کند يها مطابقت م متي قين نظر قبوليسوم با چن
 دالر ۴۱۰ (تن متريک هر يپه براي رو۱۹۰۰۰ باًي تقر۲۰۰۶ در جون يفروش
 معادل باًيدر مراکز عمده مصرف بود که تقر) تن متريک هر يکا برايامر

) تن متريک هر يکا براي دالر امر۳۸۵ (تن متريک هر يه براي روپ۱۸۰۰۰
ن دو يشود و چنانچه در باال بحث شد دوره ب يدر خروج از کارخانه م

  .شتر استيمت بيادتر قيش زيست که امکان افزا اي موقعيمحصول
       تعيين ير کشاورزيله وزيمت مقرر بوسيف قين ردييبهرصورت حد پا

داران فراهم   کارخانهين وضع را برايرسد بهتر ي که بنظر ممی شود
 تن متريک هر يه براي روپ۵۰۰/۱۷ يفروش مت خالص عمدهي ق-کند يم

دهد  يداران م  به کارخانهي و فرصت کافد باالستي جديبنابر استانداردها
 بر يلينکه تحمي بپردازند بدون اي مقرر دولتيها متيتا به کشاورزان ق

  .ديسودشان وارد آ

 که عناصر يطي در محينده چطور خواهد بود؟ حتيشکر در آيمت ني قيول
 در يا ر عمدهييرد، تغيگ ياست شکر در معرض سوال قرار مي سيديکل
مت ين قي بيک رابطه رسميس يق تاسيشکر از طري نای بهستم پرداختيس

 ياسيت سيبا توجه به حساس. دينما يد مي بنظر بع,شکريمت نيشکر و ق
 از يالتي و اي مرکزيها رسد که دولت يد بنظر ميشکر بعيمت نين قييتع

  .شکر دست بردارنديمت نين قييحق تع
ش است يفزاشکر در حال حاضر در سراسر کشور رو به اير کشت نيسطح ز
شکر در يدرصد مصرف ن ((Drawal rate)مه آن ين نسبت ضميو همچن

ها در  قت کارخانهيدرحق). يگور و خاندسارشکر د يد شکر در مقابل توليتول
 يمت مقرر دولتيشتر از قيشکر را بيمت ني اوتارپرادش قي از نواحياريبس
 شکر تا ياط مساعد بازار بريدهد که شرا ين امر نشان ميا. پردازند يم

 جه ممکن است در کوتاهيدرنت. گذارد ي م اثرشکريمت نين قيي در تعيا اندازه
شکر يمت نيدا کند اگر چه قي با سود کارخانه پيان مدت برخوردي تا ممدت

 شکر ظاهراًي نيمت بااليبهرصورت ق. ر و شناور استيدر حال حاضر متغ
ش يشکر افزاير کشت نيشود سطح ز يق کرده و موجب ميعرضه را تشو

  .دي کاهش بعمل آيگور و خاندسارشکر د يشکر در توليا در عرضه نيابد ي
است ساده و روشن که در يک سي ي و برقراريستم آزادسازيافتن سيان يپا

اد يمت واردات زيش قي صادرات باال رود و در زمان افزا,متيزمان کاهش ق
انبوه شدن  از مشروط به اينکهد ينما ي به صنعت ميشود خدمت بزرگ

 دوره شکر هند ين امر محرک اصلي کند و ايري بزرگ جلوگيها يموجود
 باشد که با تمام احتماالت ي آنقدر قويستمين سياگر چن. در گذشته بود

 کمتر ي بازار جهانيها متيد قابل سوال است، بعنوان مثال اگر قيمبارزه نما
 باالتر ي جهانيمتهاي قنکهيا ايد در دوران وجود مازاد باشد و ينه تولياز هز
ش ي پي که واردات الزمست، باشد مشکالتي در موقعي داخليمتهاياز ق

ن آورد و ييش را پايها نهيد در تقال باشد هزيشه بايلذا صنعت هم. خواهد آمد
  راي مساعد بازار جهانيها متي اصول مثبت بازار که قيزير تنها به طرح
داند  يآشنا به جهان شکر باشد م که يهر کس. د، مطمئن نگردديفراهم نما

  .کند ير مييها تغ يزير ن طرحيکه به چه سرعت ا
  

  يک نمونه جديد فعاليت ـ تصفيه
 يگري در آندرا پرادش و ديکي(خانه در کنار بندر  هياعالم ساختن دو تصف

ط ي بخش شکر در قبال شراي برايشترينده انعطاف بيدر آ) يدر بنگال غرب
 بطرف اتحاد يا ن قدم تازهيهمچن. جاد خواهد کرديا بازار ي و خارجيداخل

ن واحدها قادر خواهند بود که در دوره يا.  شکر خواهد بوديهند با بازار جهان
 يزان قابل توجهي به م که محتمالًيا نهيا هزبسال شکر خام وارد کرده و 

ه و ي تهي اضافيها نهيک کارخانه بعلت هزي يکمتر از آن است که برا
  .ديه نمايشود، تصف يه شکر خام تمام ميو تصف ينگهدار
ا در خطر کمبود است شکر خام ي که هند کمبود شکر دارد و ييها در سال

ت يمز. رود يه شده و در داخل فروش مين واحدها وارد و تصفيله ايبوس
 که هند مازاد شکر يبهر صورت در زمان.  روشن است,تين فعالي ايتجارت
 کار کنند و شکر يالعمل  حق,شتريممکن است بها  خانه هين تصفيدارد ا
النکا و بنگالدش دوباره ي مهم منطقه مانند سريه شده را به بازارهايتصف

  .صادر کنند
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.  استي تا چه اندازه جالب خواهد بود؟ سوال خوبيکار العمل سود حق
 ي شکر نشان داده است که تعداديالملل نيله سازمان بيد بوسي جديبررس
شامل چهار (خانه در سراسر جهان در نوبت است  هيس تصفي تاسيها طرح

زان يم). نده در بنگالدش نصب گرددي دو سال آيواحد که انتظار است در ط
کند که اضافه  يها ثابت م ن طرحيد در اي جديها تي در ظرفيگذار هيسرما

 اروپا بعنوان يهنکه اتحادي امشروط بهنده کم خواهد شد يمت شکر در آيق
  . حذف گردد ظاهراً,کننده عمده شکرک صادري

  
  شود  شروع ميبرنامه اتانول مجدداً

بر  اکتي شده برايزير برنامه (یدوباره قوت گرفتن برنامه اتانول سوخت
ن برنامه يا.  صنعت شکر فراهم خواهد کردي برايشتريقدرت ب) ۲۰۰۶
ز در يجاد خواهد کرد و مالس ني اتانول اي براي معتنابهي اضافيتقاضا

 که ييها  کارخانهيبرا. د شده و فراوان خواهد گشتيجه دوباره تولينت
د درصد مخلوط ي برنامه جديد اتانول شوند، معرفيم گرفتند وارد توليتصم

جاد ي اي جالبي درآمد اضاف, اتانولي بااليها متين و قيبا بنزآن کردن 
  .شود يم

 

ل مطمئن گردند  الکيمي اهتمام نموده است تا سازندگان قد, حداکثر,صنعت
 مصرف در ي موجب کمبود مالس برای به بخش اتانول سوختيهر تعهد
د شکر و مالس در يشوند که تول يآنها متذکر م. گر نخواهد شديمقاصد د

 را بدون به مخاطره ی اتانول سوختي تقاضا برايافته و بآسانيش ينده افزايآ
  .دينما ين مي تاميميکنندگان قد  مصرفيانداختن مالس برا

مت ين قيي تعيح برايحل صح ک راهيد يقت که دولت هنوز باين حقيا
. مدت خواهد بود ک مسئله مهم و حساس الاقل در کوتاهيدا کند ياتانول پ

 يها  از کارخانهياريتر اتانول بسي هر ليه براي روپ۷۵/۱۸ يمت جاريبه ق
 و  بفروشنديدهند محصول خود را به سازندگان الکل مصرف يح ميشکر ترج

  . بدست آورنديشتريسود ب
  

  نتيجه
د بسرعت يتول. رود يش مينده پي آينان بسويصنعت شکر در هند با اطم

د و هم يت تولي هم ظرف,دي جديگذار هيک موج سرمايافته و يبهبود 
 بازار يها متيق. ت خواهد کردي را تقوياس اقتصادي به مقيبردار بهره
 ي اگر چه بازار صادرات سودها،)ي مدت جاريالاقل برا( ثابت است يداخل
د ين باور تاکي بر اي بازار جهانيها شرفتيبعالوه پ. دارد ي عرضه ميجالب
ر ي باالتر از سنده ظاهراًي آيها مت متوسط شکر در ساليکند که ق يم
  .ها در درازمدت خواهد بود متيق
 شکر در ياست داخليرات در سيي تغي براير وزارت کشاورزيشنهادات اخيپ

ستم شکر يکنار گذاشتن عوارض س. کند يد ميين بخش را تايز اي نهند
سم يبحث درباره لغو مکان. ها را باال خواهد برد مطمئنا درآمد و سود کارخانه

ن يي قابل قبول شکر چطور تعيها متينکه قي اي و دورنمايآزادساز
مت شکر يدهد که ق يها م  به کارخانهي و مجال کافاستز مثبت ي ن,شود يم
 هم بدست ي بپردازند و در ضمن سود مطمئنيزان مقرر دولتيا بنابر مر

رفته نشود، ياست مخصوص پذير سيين تغينکه ايبعالوه بفرض ا. آورند
ن يي تع ـ فقط مسئلةد ماندن خواهير باقيي مورد قبول بدون تغيها متيق

     مطرح ,ها در حدود قابل قبول متي قي نگهداري برايلير و وسايتدب
  .د بودخواه

ن ياز جمله ا. ماند ي هنوز مبهم ميادين مقاله موارد زيدر زمان نوشتن ا
 از ALSا عدم شمول شکر ي، شمول ۲۰۰۶ يجه باران موسمي نت,موارد
ت يري در مديشنهادات وزارت کشاورزينکه پيت صادرات و احتمال ايممنوع

ست که بخش شکر هند ي ني بهر صورت شک.ب خواهد شديبازار تصو
 ادامه ي بازار جهانيها شرفتي مورد توجه پيبنده و عامليده، فريچيت پبصور

  .افتيخواهد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
دي كه در شكرخام و شكرسفيد نيشكري موا

  سبب انسداد منافذ فيلتر مي شوند
  

  8/2006سوكرايندوستري : نقل از 
  دكتر رضــا شيخ االسالمي: مترجم 

  
  

با ممبران هايي كه داراي محلولهاي شكرخام و رافيناد پي در پي 
 ميكرومتر 45-60با اندازه هاي مختلف از منافذ ريز و ميلي متري 

و موادي كه روي ممبران باقي مي مانند بوسيله صاف مي شوند 
نتايج بدست . ميكروسكوپ الكتروني مورد آزمايش قرار مي گيرند

 ميكرومتر و يا 2/1آمده نشان مي دهند كه روي صافي ها با منافذ 
سطح ممبران را محلولهاي شكرخام . كوچكتر موادي جمع مي شوند

. وه اي روشن مي پوشانندـــــبا اليه اي يكنواخت به رنگ قه
و يا نداشته مقدار كمي رنگ داشته محلولهاي شكرسفيد ممكن است 

آزمايشهايي ميكروسكوپي نشان مي دهند كه سطح ممبران با . باشند
و در قسمتهايي در آن يده مي شود و بي شكل پوشموادي ژل مانند 

شايع . فرو مي روند و كامالً تمام منافذ صافي را مسدود مي كنند 
است كه اين مواد در فرايند شكر هم به رنگ و هم به كدري كمك 
. مي كنند و وجود آنها در اثر خرد شدن شديد باگاسيلو مي باشد

ي رافيناد نيشكر كه بيشتر محلولهامطالعات فيلتراسيون نشان داده اند 
به شكر صاف شود منافذ فيلتر  گرم 100قبل از اينكه محلولي با 

مطالعات آنزيمي نشان داد .  ميكرومتر را مسدود مي كنند45/0اندازه 
كه آنزيم ها همراه با سلولوز و همي سلولوز باعث تنزل كيفيت 

و  هيدروليز آزمايشهاي. ولهاي شكرخام مي شوندفيلتراسيون محل
آنها تركيبي از مقدار گازي اين مواد نشان دادند كه توگرافي كروما

كه بيشتر مانوز و گلوكوز است و مي باشند زيادي   پلي ساكاريد 
تركيبات مختلف ديگر از مواد محلول ديواره سلولهاي نيشكر مثل 

اين مواد در بستر رزين تبادل . پلي ساكاريد در آنها ديده مي شود 
   .تيوني نيز ديده شده اس
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   SPRIمجموعه مقاالت کنفرانس 
  دکتر رضا شيخ االسالمی: مترجم         ۸/۲۰۰۶سوکرايندوستری : نقل از 

  
  

 در آخرين تحقيقات: رفی فرايند ـــــکاهش مواد مصــ 
  توسعه تحقيقات شکر تولن

شکر با کمترين هزينه توليد شکر از چغندرقند بشدت تحت فشار عرضه 
با اهميت در هزينه توليد هزينه مواد مصرفی در يک سهم . توليد قرار دارد
اين کار گزارشی است از پيشرفتهای توسعه تحقيقات شکر . فرايند است

اولين . ويی مواد مصرفیدر سه محور مختلف در راستای صرفه جتولن 
عالوه بر . قسمت مربوط به تعيين کمترين مقدار مورد نياز ضدکف است

کف دستگاه بهينه کردن ساختار اندازه گيری ساده و سنسورهای ويژه 
اين . مورد بحث و بررسی قرار گرفته است بطور کامل AFOضدکف 

قدار م, نصب می شود) by pass(قسمت که در داخل يک مسير کنارگذر 
ضدکف برای ضدکف مورد نياز در حد مطلوب را محاسبه و نسبت به تزريق 

.  ناميده می شودLISA, دومين دستگاه. شربتهای مختلف اقدام می کند
 و پايدارولی کلسيم باقيمانده در شربت را به روشی ساده  اين دستگاه

و  مجهز است by passاين دستگاه نيز با يک . تکرارپذير تعيين می کند
اين دستگاه می تواند . اساس کار آن نامحلول بودن صابون کلسيم است

مقدار قليايی و همچنين مواد محافظ لوله ها و مخازن را در حد مطلوب 
سومين قسمت در اصل بعنوان يک برنامه کامپيوتری بنام . تزريق کند
LIMOS) اين دستگاه . طراحی شده است) سيستم مطلوب کردن شيرآهک
شاخص های آهک الزم را تعيين و بهمان مقدار براساس ر قل شيمقدار حدا

عملی فرايند مثل مقدار شربت خام و فشار در صافی به سيستم تزريق    
در شروع کار اين سيستم فقط در کارخانه هايی که بخش صافی . می کند

بوده مورد استفاده قرار گرفت ) فيلتر دکانتور(تغليظ گل سيستم آنها دارای 
دارای  تم در کارخانه های قديمی اين سيسستگاهی جديدبا طراحی دولی 

شرح کامل اين قسمتها و مراحل . دکانتور نيز قابل استفاده می باشد
عملياتی آنها و اطالعات موفقيت آميز آنها نه تنها در داخل مجموعه بلکه 

  . گزارش شده استAgranaدر خارج از 
  

  نبا تحويلداراهمکاری : بهبود کيفيت شــکرخام ــ 
برای . کيفيت شکرخام يک فاکتور مديريتی است  در هر تصفيه خانه

سولفيت و مواد , دکستران , نشاسته , خاکستر , کدری , رنگ , شکرخام
نامحلول از پارامترهای مهم کيفی موثر در فرايند تصفيه اعم از تکنيکی و 

ها اثر منفی بر اثر مثبت و مقادير زياد آنمقدار کم آنها . اقتصادی است
تصفيه در رأس پيشرفتهای جديدی که در تکنولوژی . کيفيت شکر دارند

ا کيفيت ب بعضی از تصفيه خانه ها به داشتن شکرخام .شکر انجام شده است
    و هماهنگ کردن آنها با برنامه های توسعه ای تصفيه خانه شان برتر 

  ازراحت تر است, کرخام در آسياب کاهش ناخالصی های ش. عالقه دارند
  .کاهش آنها در تصفيه خانه 

  

  
  
  
  

 برایکرخام و ــ خامی است برای توليد شنيشکر ماده, سياب نيشکر آدر 
ابزار .  بشدت توصيه شده استآسياب کردن خوبار عمليات صنعتی ک ادامه

برای کار کردن با نيشکر با توحه به , سيستم های مديريتی , نمايشی 
, شستشوی نيشکر , حمل نيشکرهای تازه و سالم  , برداشت, رسيدن نيشکر

 شربت خام با درحه خلوص باال و با انتخاب توليدخرد کردن و باالخره 
بهترين کمک کننده همه اينها , تغليظ و کريستاليزاسيون, روشهای تصفيه

 شناخت خوب ,برای توليدکننده شکرخام. برای کيفيت باالی شکرخام است
خانه و سعی در تأمين اقتصادی آنها با استفاده از نيازمندی های تصفيه 

تقابل و تسهيم سود برای هر مبرنامه های مناسب برای بهبود و همکاری 
شــکر الخليج که يک تصفيه . دو طرف از اهميت زيادی برخوردار است

ترين تحويل کهن که ) Copersucar(خانه است با کوپرسوکر برزيل 
توافق نامه های موفقيت آميزی منعقد کرده , دهنده شکرخام به او می باشد

 يکديگر کار می کنند و اهدافی را برای بهبود  آنها با۲۰۰۰است که از سال 
و توليد شــکرخام ) پوالريزاسيون خيلی باال (VHPکيفيت شــکرخام 

VVHP) با توجه به اقتصادی بودن آن ) پوالريزاسيون خيلی خيلی باال
آثار با ارزشی برای والريزاسيون خيلی خيلی باال شکر با پ. تعيين می کنند

اين مقاله کامالً برنامه بهبود کيفيت . تصفيه خانه الخليج در بر دارد
شــکرخام و نيازمنديهای موفقيت آميزش را برای کارخانه نيشکر 

  .کوپرسوکر شرح     می دهد
  

  ــ تعيين موادخارجی و اثر آنها بر شــکر توليدی در کلمبيا
بارگيری و حمل نيشکر را از , برداشت از فاکتورهای بسيار مهم که کی ي

. است) غير از نيشکر(می کند موادخارجی مزرعه تا آسياب همراهی 
تحقيقات گسترده ای در مناطق مختلف جهان نشان داده اند که وجود مواد 

) شـــکر(خارجی هم روی ميزان توليد و هم کيفيت محصول نهائی 
بنابراين يکی از مواردی که در صنعت کشاورزی کلمبيا . اثرگذار ميباشد

و مطرح است نياز به داشتن سيستم ارزيابی است که بطور تضمينی و سريع 
عملياتی بتواند مقدار مواد خارجی را که به آسياب وارد می شوند تعيين 

و کاهش ) نسوخته(نمايد و بهترين روش برداشت به ويژه برای نيشکر سبز 
د خارجی همراه نيشکر را در مزرعه و محموله های وارده به مقدار موا

  و يا تميز کردن coreبوسيله نمونه برداری مکانيزه . آسياب نشان دهد
دستی نمونه ها ابزار سيستمهای نمونه برداری در ايستگاه ارزيابی مقدماتی 

از نتايج . نده انيشکر با روشهای مختلف برداشت مورد توجه قرار گرفت
کردن تميز , برمی آيد که برداشت نيشکر با برش دستی آمده چنين بدست

وارده به منتج به کاهش مواد خارجی ) سيستم يک(فرايند نيشکر سبز 
 NIRامکان استفاده از . آسياب شده و عملکرد نيشکر را افزايش می دهد

تحويل , بارگيری ,  برای شناسايی مواد خارجی نيشکر در خالل برداشت 
.   در قالب طراحی يک پيلوت در کاوکاولی در حال پيگيری استبه آسياب

   

       ه سنديكاي كارخانه هاي قندوشكر ايران ـ سال سي ام ـ وابسته ب1385  آذر دي ـ 180مجله صنايع قند ايران شماره 
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