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هاي ريشه  مديريت پوسيدگي
   چغندرقند

       edu.uidaho.wwwسايت اينترنتی : نقل از 
  مهندس محمدناصر ارجمند: مترجم 

  
  قدمهم

 هوا بخصوص در ي و گرماي  به علت کمبود بارندگ۸۴-۸۵ يدر سال زراع
شه که ي ريدگي کشور پوسي چغندر کارناطقر و مرداد در اکثر مي تيماهها
با . دي چغندرکاران گرديد و باعث نگرانياله وجود داشت تشدــهر س
 و ي انجام شده توسط کارشناسان محترم دفتر نباتات صنعتيهايبررس

 در مناطق مختلف چغندر چغندرقنده بذر يقات اصالح و تهيموسسه تحق
 و عدم ي جاريل زراع خاص سايميط اقلي کشور معلوم شد که شرايکار
شه ي ريدگيش پوسي در اکثر مزارع سبب افزايت اصول به زراعيرعا

باً مشابه مناطق کشت يط تقريبا توجه به شرا. ده استي گردچغندرقند
 انجام ي علميهايم بودن بررسيران و قابل تعميکا و اي در آمرچغندرقند

           ر تحت عنواني زسهيران مقاي ايط مناطق چغندرکايکا به شرايگرفته در آمر
ار يان دانشيکه توسط جان گال » چغندرقندشه ي ری هايدگيت پوسيريمد «

ر درآمده است جهت اطالع ي برشته تحرهوداي دانشگاه آياهپزشکيبخش گ
ن شماره چاپ يت آنها در ايري و مدچغندرقندشه ي ريدگياز عوامل پوس

  . گردديم
  

   چغندرقندمديريت پوسيدگي هاي ريشه 
قند در د چغندرين عامل محدود کننده توليشه مهمتري ريها يدگيپوس
ن مقاله بحث در يهدف او منظور .  باشنديز مي از مناطق چغندر خياريبس

 باشد که يشه مي ريهايمارين بي، عوامل و مهار مهمترمورد عالئم
  .دهدير قرار ميک تحت تأثيفي پاسي را در شمال شرقچغندرقند
 ريزوکتونيايی يدگيشه پوسي ريها يدگين پوسي تريمن و عمويمعمول تر

حاصله از زردی های ، ي آونديياي باکترنکروز و يدگي پوس,طوقهشه و ير
  .  باشند يشه مي رايیرپيتومی و فيتو ت يدگي پوس,فوزاريوم

ن گونه ين اي ترين و جدي تري معمولطوقهشه و ي رريزوکتونيايی يدگيپوس
 تواند ي ميماريک بيش از خسارت ي بيل باشد ويها تا کنون ميماريب

چون عوامل کشت مشابه . ر قرار دهديک مزرعه تحت تأثيمحصول را در 
 يدگي پوسيکه براکنترلی  باشند اقدمات يمارين بي تواند مناسب چنديم

 ييهايماير بي مهار سايشود معموالً براي انجام مطوقهشه و ي رريزوکتونيايی
ن ين رو در اياز ا. رد موثر خواهد بوديگيمنجا مورد بحث قرار يکه در ا

  .  شده استطوقهشه و ي رريزوکتونيايی يدگيد بر پوسيگزارش تأک
  

   ريشه و طوقه يیپوسيدگي ريزوکتونيا
جاد ي اريزوکتونيا سوالنی يشه و طوقه توسط قارچ خاکستري ريدگيپوس
که  باشد و در هر جا يقند م هنگفت به چغندري شود که عامل خسارتهايم

شد که بطور متوسط ين زده ميتخم. گرددي شود ظاهر ميقند کشت مچغندر
  رود و از دست می يرماين بي توسط اچغندرقنداز محصول   درصد۲ساله هر
 

 
 

  .) باال , ۱شکل (ست ير معمول ني درصد خسارت غ۵۰ تا ۳۰مشاهده 
 يروله ترشيدر ناح.  تواند کل مزرعه را نابود کنديشه مي ريدگي پوسيماريب

 در عرف سبب ي بطور معموليماري، بي شرقاورگان و داهويالت آيدر ا
 ييايزوکتوني ريدگير پوسي اخي در سالهايشود ولين خسارتها مين تريسنگ
ش يور در حال افزايک ريک و اسني مجي در دره هايريشه بطور چشمگير

 تواند ين ميد است و هم چنيار شدي گرم بسي در حرارتهايماريب. است
 است و معهذا ياهچه گردد که اصوالً بعد از جوانه زني برگ گيماريب بسب

ر قارچها در ي خاک در زمان کاشت معموالً ساي خنکيعيط طبيبخاطر شرا
ن يدر چند.  دخالت دارندشمالغربی پاسيفيکاهچه در منطقه ي برگ گيماريب

 گرم و مرطوب يش هوايداي برگ با پي سوختگچغندرقندمنطقه کشت 
  .ت است ي فاقد اهمي از نقطه نظر اقتصادي شود وليظاهر م
 در يدگيک قارچ عامل پوسيماً به عنوان ي مستقريزوکتونيا سوالنیگرچه 

ط را ين قارچ شرايده توسط اي خسارت ديشه هاي ريست وليلو مطرح نيس
ها در ين آلودگيا.  کندير قارچها فراهم ميها و ساي توسط باکتري آلودگيبرا
جه يشود که نتي ميجاد نقاط دائمي منجر به اچغندرقند يدار نگهيلو هايس

  .  باشد يلو شده مي سي به چغندر هاي هنگفتيآن خسارتها
  

  عالئم  
 يي هوايشه و طوقه در اندامهاي رييايزوکتوني ريدگي پوسن عالمتياول

 و معموالً ي باشد که به دنبال آن زرد شدگيره شدن برگها مي و تيپژمردگ
و برگها بعد از . شودي مسن تر شروع مي برگهايت که رومرگ بافت اس

 يبرگها دارادم يانتها) ۳ و ۲شکل (مانند ي ميده به طوقه باقيمرگ چسب
 يشه آلوده شده قهوه اي باشند و بافت رياه ميره تا سي تي قهوه ايزخمها

  ) ۴شکل ( باشد ياه ميره تا سيت
شه يق در ري عمياکند شانکرها و شکافهيشرفت مي پيماريهمچنانکه ب

.  باشنديا در سطح طوقه ميشه يابند که معموالً در کنار ري يتوسعه م
عامل . يده شوند قارچ ممکن است در شکافها دي قهوه اميسيليوم های

  شه حمله کند که منجر بهين منطقه از ري تواند به چنديز ميزا نيارـــــميب
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   ۳کل ـــش
 

 
 

  ۴شــکل 
 

 فرورفته هستند که ممکن است يميد که بطور مالو شي متعدد ميزخمها
 )۵شکل ( ان شوند يشه نمايا بدون شکاف در سطح ري کوچک يبا شکافها

. شه کامالً واضح و مشخص استيمار در داخل رين بافت سالم و بيه بيحاش
  تي ممکن است در اثر فعاليفت است ولــــده شده سيه پوســـشيبافت ر

  
 

  ۵شــکل 
  

  . شوند نرم بشوديشه حمله ور مي که به رييهايه و باکتري ثانويقارچها
  

  زا عامل بيماري
        ارچـق) يــــر جنســيغ(والنی مرحله ناقص ـــــا ســونيــــــريزوکت

Thanatephorus cucumeris ي جنسيد اسپورهاي باشد که توليم     
 ي معموالً و بطور اتفاقيلاب است وي نادر و کمين مرحله جنسيا.  کنديم

ريزوکتـونيــا .  شوندي آلوده مشاهده ميبرگها دميودر اواخر فصل ر
 ياريشود و بسمی  ظاهر ي کشاورزي در سراسر جهان در خاکهاســوالنی
ور ريزوکتـونيــا ســوالنی اسپگرچه .  کندي را آلوده مياهي گياز گونه ها

       آني برايت مشخص قارچ صفهيف های رويشی يکند وليد نميتول
 جوان هيف های. شوديص داده ميکروسکپ تشخي با مي باشد و به آسانيم

اکثراً  يف هاه.  شوندي ميده هستند و با مسن شدن قهوه ايرنگ پر
 در يک فشردگي شوند  که معموالً يمنشعب م) قائم( ه راست يبصورت زاو

واره ي ديسلولهاف هير شدن يباگذشت زمان و پ. شوديده ميه انشعاب ديناح
وندند تا ي پي شکل بهم مي بشکه ا,رهي تيرنگ قهوه اه م و بيضخ

ل دهند که اسکلروت ي تشکيساختمان خشک و سخت و بهم فشرده ا
شود يت است و سبب مير مسلح قابل روين اندام با چشم غيا. شوديده مينام

  .ط نامساعد زنده بمانديزا در شرايماريکه عامل ب
پ که بر اساس يا تي نژاد ۹ به زوکتـونيــا ســوالنیريدر حال حاضر 

 که ف مختليها ط کشتي درمحهيف هاخته شدن ي و قدرت بهم آمييتوانا
 يم بندي تقس)AGتيپ های (شوند يده مي ناميتاموزــــ آناسيگروهها

 بروز يکي در داخل گونه ها اختالفات ژنتAGمختلف تيپ های . شونديم
جاد ي اAG2-2 اصوالً توسط چغندرقند طوقه شه وي ريدگيپوس.  دهنديم
 برگ معموالً به ياهچه و سوختگي مرگ گيهايماريکه بيدر حال. شوديم

AG4شودي نسبت داده م ,AG2-2 اهچه شود و ي تواند عامل مرگ گي م
شه و طوقه ي ريدگي عامل پوسAG4شود و ي برگ را سبب نميسوختگ

 به عنوان عامل يلشود وي مينيب زمي سبب خسارت به سAG3. ستين
 در ينيب زمي به کرات از سAG4. شودي محسوب نمچغندرقندزا در يماريب
  ي خسارتينيب زميرسد که به سي بنظر نميو جداشده است ولــداهالت آييا

  .ديوارد نما
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 که چغندرقندشده از   جداAG 2-2 مينه سوتا ـ کروکستوندر دانشگاه 
ده يگرد  جداسوياا سبز و ي لوب دارد ازچغندرقند ي رويدي شدييزايماريب

 ينيب زمي وجود دارد که ممکن است سينکه شواهدينظر به ا. است
 نوکولوم ي تواند سطوح اي باشد و مAG2-2 ي براي عالئميزبان بيم

 توان يد مي در خاک حفظ نما راAG2-2گروه  ريزوکتـونيــا ســوالنی
 وقتيکه ياوبن زراعت تني بهترينيب زمياذعان نمود که ممکن است س

 .  نباشدچغندرقند يبرا شه مشکل ساز باشدي رييايزوکتوني ريدگيپوس
  

   چرخه بيماري
روت بخصوص در مواد ا اسکلي ميسيليوم بصورت سوالنیا يزوکتوني ريبقا

 درجه ۲۵-۳۳که درجه حرارت خاک به يوقت.  در خاک استيزائد آل
ر ي فقيخاکها. شوديبرسد قارچ فعال م) فارنهايتدرجه  ۷۷-۹۱(گراد يسانت

     يماريقارچ عامل ب.  استيدگي پوسيماريوع بياد مناسب شيو رطوبت ز
ده شده است ي دي بفراوانيد وليشه حمله نماي از ري تواند به هر قسمتيم

 است که در تماس با يي برگهايا روي در طوقه يماريکه نقطه شروع ب
ه بعد از برداشت  آلوده شده در مزرعياهيرهاشدن مواد گ. خاک باشند

ا يزوکتونيرن يعالوه بر ا. کنندي فراهم مي بعدي زراعتهاينوکولوم را برايا
اند ه نشده ي که بطور کامل در خاک تجزياهي مواد زائد گيبه آسان سوالنی

اهان ي گي قادر است رويمارين قارچ عامل بيبنابرا.  کننديزه مـــيکلون
شدت . ات دهدي ادامه حياهيگ مواد زائد يت رويا بصورت ساپروفيزنده 

 در خاک ريزوکتونيا سوالنیت ي مربوط به جمعچغندرقند در مزارع يماريب
ش ي قارچ هستند افزايزبانهاي کشت که شامل مياست که توسط نظامها

  . ابدي يم
  
  و کنترل مهار 
شه و ي رييايزوکتوني ريدگي مهار پوسي براي ثبت شده اييايميماده ش
 هستند که يي آنها,ين اقدامات کنترليموثرتر.  ندارد وجودچغندرقندطوقه 
ريزوکتونيا .  کنندي زراعت چغندر فراهم ميط رشد مطلوب را برايشرا

 تکامل و توسعه ي که براين معنيد است بياريت اختيک پارازي سوالنی
 يماريط مناسب باشد سبب بيکه شراي وقتيزبان زنده ندارد ولي به ميازين

ن ي به اي آلودگي را براچغندرقند تواند ي ميمتعدد يشهاتن. خواهد شد
 و يه اي تغذيشها شامل رطوبت و تنشهان تنيا. ديزا مستعد نمايماريعامل ب
 است که راه ورود عامل يکين حشرات، نماتود و صدمات مکانيهم چن

ص زود هنگام يتشخ.  کننديل مي تسهچغندرقندشه يزا را به داخل ريماريب
د تا ي چغندر کاران فراهم نماي را برايت است فرص ممکنيماريتوسعه ب

  ) ۲شکل ( ر دهند و خسارت را به حداقل برسانند يي را تغيات زراعيعمل
    و تناوب و نظام کشت گردش زراعيـ 

د يا وجود نداشته باشد بايشه کم باشد ي رييايزوکتوني ريدگيهرجا که پوس
ش از سه سال کشت ين بزباير مي غياهان زراعي که گي در تناوبچغندرقند

شه مسأله ساز ي رييايزوکتوني ريدگيهر جا که پوس .شوند قرار داده شودينم
کوتاه کردن مدت گردش .  ساله باشد۵ا ي ۴د ي بايباشد دوره گردش زراع

 يدگيش خسارت پوسي افزاير عامل اصلي اخيدر سالها يزراع
راعي بين کوتاه کردن گردش ز. شه و طوقه بوده استي رييايزوکتونير

ريزوکتونيا  منجر به شکل گيري جمعيت هاي زياد چغندرقندکشتهاي 
.  و ساير عوامل بيماريزاي پوسيدگي ريشه در خاک مي شودسوالنی

و جمعيتهاي زياد عامل بيماريزا خطر پوسيدگي ريشه را افزايش ميدهد 
   . و پرهزينه تر ميکندمهار آينده بيماري را مشکل تر

 چغندرقند هستند که قبل از يين زراعتهايز بهتريرا غالت دانه يذرت 
 يشه در گردش زراعي ريدگي پوسيماريت بيري مديکشت گردند و برا

د ي معموالً منتج به شدچغندرقند ي در پيکشت پ. مناسب هستند) تناوب(
شه ي ريدگي پوسيماري هنگفت حاصله از بيخسارتها. شودي ميماريشدن ب

ا يلوب. دار شوديونجه پدي و ينيب زمي، ساهايلوب تواند بعد از کشت انواع يم
 ينيب زميزا است و سيماري عامل بAG2-2زبان نژاد ي مچغندرقندمثل 
.  کندي را حفظ مAG2-2و   AG4ي آناستاموزي گروههاييتهاجمع

 که يشه در مزارعي رييايزوکتوني ريدگي از پوسي هنگفتيخسارتها
ا ي لوبيد تجربه شده است ول داشته انچغندرقند مدت ي طوالنيتناوبها

  .  حاصل کرده استياديمحصول ز
  

  
  

   ۲شکل 
  

  
  

  ۶شکل 
  

  کپه کردن خاک اطراف بوته ـ 
  باشند و ي مونيا سوالنیـريزوکت ين نقاط ورود براي تريبرگها و طوقه عموم

  برگها و طوقه با خاکتماس دمکپه کردن خاک در اطراف بوته که باعث 
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 که در بروز مشکالت حاصل از يي فاکتورهاني از مهمتريکي شوند يم
نگونه ي درخاک ساکن است و ايمارين عامل بيا.  مشارکت دارنديماريب

         حساسين نواحي به ايماريات اصوالً سبب وارد شدن عامل بيعمل
 يدگي پوسيماريات، خصوصاً هر جا که بين عملي شوند و از ايم
     د جداً ي مطرح است بايأله اشه و طوقه به عنوان مسي رييايزوکتونير

 از حد خاک در هادي از کپه کردن زي نمونه ا۶شکل .  شوديخود دار
 هرگز کشت نشده بوده چغندرقند است که قبالً ياطراف بوته در مزرعه ا

 برگها ي رو۷ در شکل شماره ريزوکتونيا سوالنیه ي اوليآلودگ. است
  . که خاک برداشت شده مشهود استيوقت

  

  
  

  ۷ل شک
  

   خاک فشردگيـ 
 ييايزوکتوني ريدگيوع و شدت پوسي شيريخاک فشرده شده بطور چشمگ

باً ي تقرچغندرقندنه ي رشد بهيط خاک برايشرا. دهديش ميشه را افزاير
بمحض .  خاک استي و فرج در فضاللخ% ۵۰مواد جامد و % ۵۰شامل 

    کهابد ي ي رخ دهد اندازه و تعداد خلل و فرج کاهش ميآنکه فشردگ
 مثال يبرا. شودي و نفوذ آب ميهکشز زي و نجه آن کاهش هوادهیينت

 را ي فشردگ,هيل نقلين آالت و وسايکه با کنترل آمد و شد ماشيکشاورزان
  .دهندي مهش کا رايماري بيان توجهيدهند به طور شايکاهش م

ز يه خاک در پائيات تهيا تمام عمليز با حذف اکثر و يه بستر در پائيته
. دهندي را کاهش ميکه ممکن است خاک مزرعه مرطوب باشد فشردگيزمان
 تواند در يز آماده شود کشت مي کشت در پائين مزرعه برايکه زميوقت

شد يه خاک مزرعه در بهار صرف مي تهي که قبالً برايطول مدت کوتاه
 شه و طوقه راي رييايونــــزوکتي ريدگين عمل مشکل پوسيا. رديانجام پذ

  .چغندرکاران حذف نموده است اکثر يبرا
    اريـــآبيـ 
 عاًي مناطق سريستند و در بعضيکنواخت ني از مزارع ياريافت خاک در بسب

از به آب ي از مزرعه نيکه در صد کميوقت.  کننديدا ميش پي گرايبه خشک
رد و ممکن است حداکثر مساحت مزرعه در يگي صورت مياريداشته باشد آب

 توسعه يط مطلوب را برايافت کنند که شراي دري آب اضافيارياثر آب
در هر جا که امکان وجود داشته باشد از . کنديشه فراهم مي ريدگيپوس

ت ي کنند استفاده شود تا از وضعين ميي که رطوبت خاک را تعييسنسورها
 اطالع حاصل شود و بر آن اساس ياز آبيحداکثر مساحت مزرعه ازنظر ن

   ني بچغندرقند رشد ينه خاک برايوبت بهرط. م گرددي تنظياريبرنامه آب
 ي زمانچغندرقندمزرعه .  خاک استيت رطوبتي بار ظرفي سانت-۶۰ تا -۴۰
 يشه در خاکهايه مناسب ري در ناحيت رطوبتي شود که ظرفياريد آبيبا
 . بار باشدي سانت-۸۰ تا -۶۰ن يوم ب ليلتي سي و در خاکها-۴۰ حدود يشن

 بار دچار يسانت -۱۰۰ تواند در ي مچغندرقندمطالعات نشان دهنده آنستکه 
اگر .  گذاردي محصول مي رويير جزيها تأثن گردد که تيتنش متوسط
حاً يکه رطوبت خاک ترجيشه وجود داشته باشد، زماني ريهايدگيمشکل پوس

ش از حد و هم يهم رطوبت ب. م گرددي تنظياري خشک باشد برنامه آبيکم
 .ندنک ي مستعد ميدگي را  به پوسچغندرقنداد ي زيخشک

    محصولمديريت بقايايـ 
   ت شوديري مدچغندرقند کشت  محصول قبل ازياي که در آن بقايروش
 بطور يستي محصول بايايبقا.  اثر گذار باشديماي تواند در شدت بيم
ه يزه شدن و تجزيع شود تا از کلونيل خاک توزيکنواخت در سراسر پروفي

کاه و  فقطهرجا که . ميد مطمئن شويمف يسمهايکروارگاني توسط ميکاف
 از يادي زير خاک رفتن توده هايشود منجر به زيش غالت شخم زده مکل

 کاه و ي خود را روي هايريزوکتونيا سوالنی کلنشود که يش ملکاه و ک
       شيت قارچ افزايدهد و جمعيل ميده نشده تشکيه و پوسيش تجزلک
شه در ي ريدگيد از پوسيه خسارت شدر بج تواند منين موضوع ميا. ابدي يم

تروژن محدود يزان نيکه خاک مرطوب و ميوقت.  شودچغندرقند يکشت بعد
ه الزم ي تجزيتروژن هر دو برايرطوبت و ن. شتر باشدي تواند بير ميباشد تأث
  . هستند

   ه متعادل تغذيـ 
ه شده بر اساس آزمون ي توصيات کود دهيد به دقت عملين بايزارع

ش بود مواد يا بي خواه کمبود ييتنش غذا. خاک را دنبال کنند يزيحاصلخ
 از مصرف يستيبخصوص با. کنندي مستعد مي چغندرقند را به آلودگييغذا
  .  گرددي خود داريتروژن اضافين

   تراکم بوته ـ 
  ييايزوکتوني ريدگي پوسيمارياد در خاک مناسب توسعه بيدرجه حرارت ز

تراکم بوته و رشد خوب داشته باشد و  که يمزرعه ا. شه و طوقه استير
 تاًي اندازند و نهايه مي پوشانند و بر خاک سايعاً  مي کشت را سريفهايرد

کصد فوت از هر ي بوته در ۱۵۰ن يانگيابد مي يل ميدرجه حرارت خاک تقل
 تراکم ي براينچي ا۲۲ف يبا فاصله رد) ن بوته هاي بينچي ا۹فاصله (ف يرد
ک تر کردن فاصله بوته ها و ينزد ن باي از زارعينه مناسب است و بعضيبه
     نکهيبه محض ا.  بدست آورده انديج مطلوبيفها نتايک تر کردن رديبار
ريزوکتونيا  يابد احتمال آلودگيتراکم و تعداد بوته ها کاهش ) کهيوقت(

  . ابدي يش مي افزايماري و خسارت حاصله از بسوالنی
    هرزمهار علف هايـ 

 ).Amaranthus retroflexus L (هرز از جمله تاج خروس  چند نوع علف
ر ياه غيکشت گ. شه و طوقه هستندي ريدگي پوسيماريزبان عامل بيم
 هرز ي نخواهد بود چونکه علفهاي کنترل موثريزبان درتناوب زراعيم

نرو کنترل مطلوب ياز ا. کنندي حفظ مييزايماريموجود در مزرعه عامل ب
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ک اقدام يرند يگ ي قرار ميردش زراع گ که دري هرز در هر زراعتيعلها
  .  استيماري کنترل  بيمهم برا

   مقاوم واريته هايـ 
 يدگي پوسيماري با مقاومت متوسط به بچغندرقند يته هاي از واريتعداد کم

 يماريد بي که مشکل شديشه و طوقه وجود دارد و ممکن است در مواردير
ته ها فاقد سطوح الزم ين واريا. رنديوجود داشته باشد مورد استفاده قرارگ

         چغندرقند برگ يدگيچيا پي تاپ يل کريروسي ويماريمقاومت به ب
 ي از مناطق چغندرکارياري بسي انجام شده برايهاي باشند که با بررسيم

 مورد استفاده ييته هاي وارچنيناگر .  باشندي مناسب مشمالغربی پاسيفيک
 يدگي نسبت به پوسکرلی تاپ از يد تريرند خسارت شديقرار گ

ته ها ين گونه وارين ايعالوه بر ا. دهدمی شه و طوقه رخ ي رييايزوکتونير
ط ي استاندارد تحت شرايته هايت نسبت به واريفيکالً از نظر محصول و ک

شه متوسط است ي ريدگيمقاومت به پوس. ن تر هستنديي پايماري از بيعاد
 بدست يکه در باال شرح داده شد برايائات مناسب کشت از جمله آنهيو عمل

  .ت شوديد رعايآوردن حداکثر بهره از مقاومت با
  

  پوسيدگي و نکروز باکتريايي آوند
شه، توسط ي رييناي ارويدگيا پوسي آوند، يياينکروز باکتر  ويدگيپوس
       جاد ي اErwinia carotovora subsp. betavasculorum يباکتر

ار ي بسيماري تواند سبب بيشه بعضاً مي ريياي ارونيدگيپوس.  شوديم
 ي بوميزراع ري و غي زراعي از خاکهاياري در بسيباکتر.  گردديمخرب

 ينيب زمياه سي ساق سيماري که سبب بير باکتيانت هاياست و وار
 تواند عامل ي اوقات ميبعض) E. carotovora var. atroseptica (شوديم
 يشه روي ريياي ارونيدگيالئم پوسع.  باشدچغندرقند يزا برايماريب

شود يده مي است که در طول دمبرگها دياه رنگي سي شامل نوارهاچغندرقند
 دمبرگ و طوقه ياه شدن انتهاي شود و سبب سيکه از طوقه شروع م

  . شوديم
شه در يشوند و بافت ريک ميشه نکروتي در دمبرگها و ريدستجات آوند
شوند و در مجاورت هوا يبرش داده مکه ي نکروزه شده وقتيمجاورت آوندها

 تواند ي ميدگيد پوسحل بعادر مر.  شوندي رنگ ميرند ارغوانيگيقرار م
  . ابدي خشک توسعه يدگيا پوسيبصورت تر و 

     دمبرگيجاد زخم  روي با ايماري بي و توسعه بعديياي باکتريآلودگ
د يم تشداد، درجه حرارت گريتروژن اضافه، رطوبت زيطوقه ها و برگ ها ن

 جوان نسبت به يبوته ها. شوديش فاصله بوته ها ميشود و سبب افزايم
 از ي تواند در بعضي ميماري دارند و بيشتريت بي مسن حساسيبوته ها

  . هرز زنده بمانديهافعل
  

   ار بيماريــمه
 يياي ارونيدگي مقاومت نسبت به پوسي داراچغندرقند يته هاياکثر وار

ات يعمل. دهدي هنوز رخ ميماريب  حاصله ازيتها خساري باشند وليشه مير
از . نچ باشدي ا۸ تا ۶ فاصله بوته درحد ي شامل نگهداريستيز باي نيکنترل
 گردد و ياده از حد خود داري زياري شود و از آبيري شدن بوته جلوگيزخم

کنترل خوب و مطلوب .  شوديري طوقه جلوگياز قرار دادن خاک رو
  .  حفظ شوديا گردش زراعيول مدت تناوب  در طيستي هرز بايعلفها

  

  وم زردي هاي حاصله از فوزاري
                يزـــــــارچ خاکــط قــ توسيوميوزارـــــــــــ فياــ هيزرد

Fusarium oxysporum f.sp. betae ک يشود و به عنوان يجاد ميا
 اوقات يگاه يست وليداهو مطرح نيالت آي در اي و اساسيمشکل اصل

 رگبرگهاین ي بين عالئم زرد شدگياول. د شده استي شديسبب خسارتها
.  نسبت داديي توان به کمبود مواد غذاي مسن تر است که مي برگهايرو

 کند زرد يشرفت مي پيماريز ممکن است همچنانکه بي جوانتر نيبرگها
 و نکروتيکک طرف برگ خشک يغالباً تنها .  را نشان دهنديشدگ
 نکروتيک ي که باد وجود داشته باشد نواحيطي شوند در شرايده مشکنن
بوته ها ممکن است .  ممکن است شکسته شود و برگها پاره پاره شوندبرگ

 يشه قهوه اي داخل ريپژمرده شده و رشدشان متوقف شود و بافت آوند
 يبعض.  وجود ندارديچگونه عالئم خارجيشوند به جز توقف رشد معموالً ه

 شوند که ي ميشه اصلي ري انتهايدگيزا سبب پوسيماري عامل بيااز نژاده
  .  گردندي جانبيه هاشير ريممکن است منتج به تکث

  
   مهار بيماري
 يالنوط  مدتياه برايا مواد زائد گي تواند در خاک و ي ميماريقارچ عامل ب
 کردن مدت ي، طوالنع داردي وسيزبانيبخاطر آنکه دامنه م. زنده بماند
  .  نداشته باشديري هرز تأثي ممکن است بدون کنترل علهايراعگردش ز

  

  شه ترايي و پتيومي ريپوسيدگي هاي فيتوف
 و Phytophthora drechsleriارچ ــــــــــــــــــــدو ق رــــــــه

Pythium aphanidermatumدر حرارت چغندرقندشه ي ريدگي عامل پوس 
نگونه يا.  باشندينها باال باشد م که آب سطح االرض آيي باال و خاکهايليخ

 آب وجود داشته ييستاي پست مزرعه که ايشه غالباً در نواحي ريهايدگيپوس
شوند ي بوته ها پژمرده ميماري به هر دو بي اثر آلودگدر .شوديافت ميباشد 

 يزايماريشه توسط عوامل بيب بافت ريم تخريجه مستقيکه به عنوان نت
 مشابهند و يماري هر دو بيشه براي ريرو يماريعالئم ب.  باشديفوق م

 ياه است که معموالً از قسمتهاي تا س ای مرطوب قهوهيدگيشامل پوس
در اثر . کنديشرفت ميشود و بطرف باال پي شروع ميشه اصلين تر رييپا

 يده شده ممکن است قهوه اي بافت پوسPhytophthoraشه به ي ريآلودگ
  .شوديده ميمار دين بافت  سالم و بي باهيره تا سي تيه قهوه ايشوند که حاش

  
  مهار بيماري  
 مناسب خاک و ي و هوادهي تواند با نگهداري ميماريکنترل هر دو ب

 يماريت مناسب آب از اصول کنترل بيريمد. دي مناسب بدست آيزهکش
   . است
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 تال شکر تا يک محصول تخصصيــاز کريس
                    ديمحمد باقر پورسمهندس : مترجم           ۱۲۹۳/۲۰۰۶اينترنشنال شوگر ژورنال : نقل از 

 
  

   ده مقاله چکي
. دي آي فرآورده ها به وجود مي برايدي جديدر بازار شکر دائماً چالشها

جه يشود و در نتي تر مي دائماً تخصصييع غذاي محصوالت صنايتقاضا برا
ر و تحول ييه تغ بيي پاسخگويبرا. رديد صورت بگيز باي نياقدامات منظم

 پر خرج چالشها، هم در بازار و هم در مورد مقررات در فراورش يجيتدر
   شي که پيدي جديات، مدرن تر شود تا بتوان از فرصتهايد عمليشکر با

 يبا استفاده از مراجع خاص در مورد دو واحد صنعت.  کرديريد بهره گي آيم
 که ي ايدي از عوامل کلين مقاله درباره برخيسوکر در آلمان، ادمدرن نور

ح داده و به يرسانند شرح و توضين توسعه ها و ابداعات را به اطالع ميا
ار باال که يت بسيفيد شکر با کيتول: ن ها عبارت اند از يا. پردازديبحث م

ر ييدار بماند و ساختار آن تغي دراز مدت پاي و نقل هابتواند در مقابل حمل
      وهوادهی, متي کنترل ق,ي بهداشتيق به رهنمود هايتوجه دق. نکند

 يري، بارگي چند قسمتيلوهاي غربال کردن و سين هاي، ماشييغبار زدا
   ي واحد صنعتينبار کردن و طراحا خودکار، يت بند، پاليسته بندب م،يحج

  
   مقدمه 

م ي تقسي و مصرف کننده صنعتيبازار شکر به دوقسمت مصرف کننده خانگ
ار ي بسياز هايا ني تقاضاها يدار نامبرده دارايهر دو گروه خر. شده است
 يافته سهم مصرف محلي توسعه يدر اقتصاد ها.  هستنديژه ايمتفاوت و و

گذشته از . گرددين مي آماده تأمي با غذاهاينده ايشکر عمدتاً و به طرز فزا
 ي هايه شده در داخل بسته بنديمحصوالت استاندارد مانند شکر تصف

 از يبرخ. ژه هستندين حال به دنبال محصوالت وير عداران دي خر,يکاغذ
 به بازار يديل دارند گهگاه محصوالت جديد کنندگان شکر، که تمايتول

 يازهاين حال نيدران را جلب و در عيت خرينکه رضاي ايند برايعرضه نما
ط محصوالت يت و شرايفي کي پاسخگويستيند باين نمايژه آنها را تاميو

  . خود باشند
  

  : ن محصوالت عبارتند از ياز ا يبرخ
  ) ي پزينيري و شيينانوا( محصوالت پخت و پز ي نرم برايليشکر خ -
   ي قهوه و چايبخصوص برا) معطر(ک يشکر آرومات -
  ا همراه با اسانس ي شکل با ظواهر جالب ي حبه مکعبيقند ها -

  باي هايز به بسته بندي مدرن ني خانه دار,ن نوع محصوالتيگذشته از ا
ز باشد و ي شدن مجدد نيظاهر جالب توجه دارد که عمالً قابل بسته بند

    مختلف با تعداد افراد متفاوت مناسب باشدي خانوارهاي آن براياندازه ها
  ) ندارديازي نيلوگرمي ک۲ ي به بسته هايکنفريک خانواده يمثالً (
 دار بماند و خواصيد در دراز مدت پايز که محصول بايت نين واقعيا

مثالً شکر (ت است يار حائز اهمي خود را از دست ندهد بسياختصاص
  )  کلوخه شوديستي نبايخي با محصوالت يد بستنيمخصوص تول

  
از يت شکر مورد نيفيک.  بخصوص دارندي تقاضاهايمصرف کنندگان صنعت

 يد کامالً در ارتباط با محصوليم باله به طور مسيذد کنندگان اغيژه توليا وي
د کننده انواع شکالت ها يمثالً تول. برندير آن، آن شکر را به کار مباشد که د

. از خواهند داشتيسه با نوشابه سازان ني از شکر در مقايبه انواع متنوع تر
داران ي و بهداشت، خريمنيد درباره اي و شدي اجبارياز هايبه عنوان ن

خاص  ها را در فراورش هر محصول ي از وارسي ضرورتاً محدوده ايصنعت
شه ي جنس شازک ترکش يد که يبه عنوان مثال تصور کن( گنجانند يم
 بر اثر يعات بزرگيجه ضايد و در نتودر خوراک بچه وارد ش) شهيخرده ش(

  ) ديش آي به فروشنده پييپس دادن آن ماده غذا
 محصوالت شکر ياجات برايف احتي مختلف، تعرياز هاين نيبر اساس ا

 يشوند ضروريد ميت مدرن توليک فعاليطرق  که در فراورش از يستاليکر
  .است

   
    محصوالت شکريتقاضاها برا
دار باشد، ي خري تقاضايت موفق که جوابگويک فعالي يبدون شک برا

ب ين ترتي کنترل محصول به مصرف برسد و بديد براي بايينه هايهز
  .دا کنديد توسعه پي جدي دربازارهاي از نوآوريد با برخورداريمحصول با

  
  ت يفيک

د در طول يان بايل رنگ، کوسي شکر از قبيفي کي که مشخصه هايدر حال
و نقل و  ر طول مدت حملد يداريفراورش مشخص شوند، عامل پا

 ياگر دانه ها. کنديدا مي پينده ايت فزايز اهميدار ني در انبار خريانباردار
. حل کردد آنها را يگردد که بايجاد مي شکر خرد شوند، غبار شکر ايستاليکر

) يريف دانه ، انحالل پذيط(کند ير ميين، خواص آن همواره تغيعاله بر ا
ن حالت ي در بدتر,دهدير ميي شکر را تغي اصليجه مشخصه هايکه در نت

ن روشن يبنابرا. دار بخواهد آن را به فروشنده پس دهديممکن است خر
ه نشود و  کلوخيدار که در طول انبار داري پايستاليک ساختار کرياست که 

  .  استير رنگ ندهد، ضرورييتغ
  

 آن ي برايف شده ايط تعريبعد از خشک شدن شکر، شرا
  الزم است 

 شکر است که ي از دانه هايف بزرگيلو شامل طيک سيشکر انبار شده در 
 به يداران صنعتيخر.  ندارديداران صنعتي از خرياري بسي برايحالت مطلوب

 ي فراورش صنعت اختصاصيهاازي شکر که نيفي کي مشخصه هايبرخ
     مختلف عمالً ثابتييع غذايصنا.  دهنديت مين کند اهميآنها را تأم

 را بر شکر x ي از واحد صنعتيديران شکر، مثالً شکر تولاديکرده اند که خر
ت آن يفيل که کين دليفقط به ا. دهنديح مي ترجy ي از واحد صنعتيديتول
  .  کنديمق ي فراورش خاص آنها تطبيازهايبا ن
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     ي محصول ضروريليات تفصي همراه با جزئيمشخصه ها
   باشند يم

 يز مطرح مي نيرشتي بيفي کي شکر، مشخصه هايف دانه هايگذشته از ط
 ياديت زيداران اهمي از خرياريبس. دهديت ميدار به آنها اهميباشند که خر

ن، يابرابن. دهندي آنها مي دست نخورده و سالم و درخشندگيستال هايبه کر
اد ياصطکاک ز. دار استي خرين تقاضاير ايغبار شکردر صورت وجود، مغا

ستال ها را کاهش ي سطح کريستال شکر درخشندگي کرين دانه هايب
  .دهديم
  

  بهداشت
، حفظ يک عامل مهم جهاني، يد صنعتيش مصرف شکر در توليبا افزا

 HACCP ي از کشورها اقدامات مقرراتياريدر بس. بهداشت شکر است
ت ي هداي سخت و جديد شکر را در جهت تحمل مقررات و رهنمودهايتول
 .کننديم
   

 ي ضروريف هدف اقدامات بهداشتيل و تعريه و تحليتجز
   است 

 ي در مورد بهداشت، موجب فرسودگي از اقدامات مقرراتيگستره ا
 يته هايل روزبه روز کمين دليبه ا. گرددي مي فراورشي صنعتيواحدها

مثالً  .شونديل مي راه حل ها تشکي و طبقه بنديي شناساي برايشتريب
EHEDG) است که يچند سال)  بهداشتي مهندسي اروپا برايگروه طراح 

ن آالت و ساختمان ها اقدام ي ماشي براي عملينه توسعه رهنمودهايدر زم
  . کننديم
  
  نه ها يهز

ت يت شکر رضايفينکه کينان از اينه ها ضمن حصول اطمي هزيدستکار
 در صنعت شکر وجود ييابد تا همواره چالش هاي يبخش باشد ادامه م

 محصوالت دي توليارن روزها بيمراحل فراورش مختلف که ا. داشته باشد
رسند، ي به نظر ميداران ضروري خريازهاين نيت بخش از نظر تأميرضا

  . کنندينه ها را طلب مي از هزيده ايچيهمواره ساختار پ
 به يي تمام شده محصوالت نهاينه هايدرباره هزق ي دقيلياطالعات تفص

ه و ج که به توي قند ، موضوعاتيدر کارخانه ها. باشندياز مي مورد نيروشن
  : از دارند عبارت اند از يدقت خاص ن

  
  عات محصوالت يضا -
   د نصب شوند ي که بايزاتين آالت و تجهي ماشيا گستردگي يفراوان -
  يمصرف انرژ -
  کارکنان -
  زات ي تجهيدگفرسو -
  

 و کارکنان به صورت گسترده در ي مصرف انرژي که داده هايدر حال
  .  باشد، اندک استينه مي باشند، اطالعات درباره آنچه که بهيدسترس م

 يد غبار، داده ها تفاوت هاين و تولييت پايفي از کيعات ناشيبه علت ضا
د، به يد و شايا که بيعات به صورتين گونه ضاي دارند و اغلب ايگسترده ا

     ل است کهين دليبه هم.  شونديمل نيه و تحليق تجزيصورت دق
د پنهان ي اغلب از حوزه ديي صرفه جوي براي قابل مالحظه ايل هايپتانس

  .  روندي مانند و از دست ميم
  
عات برطرف نشده و عامل آنها يق ضايادداشت کردن دقي

  ار کمک کننده هستند يبس
تور کردن يمون.  هستنديستم ذاتيد در سيالت تولن آيفرسوده شدن ماش

.  کننديدار اول کمک مي خرينظم، به مسائل حقوق ميو نگهدار) شيپا(
ل يه و تحليافت داده ها به عناصر مربوط به تجزي مدرن دريستم هايس

  .  رسانندي مياريش آنها ين آالت و فرسايماش
  

   است  ير ضروري علت و تأثيل پردازش دائميه و تحليتجز
ه به عوامل زد دائماً و همه روي باي صنعتيگذشته از فراورش شکر، واحد ها

نها، آ ي و فراوانيرموجوديد، مقادي توليزيبرنامه ر.  توجه کننديسازمان
ن انبارش ياهداف متناقض ب. ندي نماين ميي روزانه را تعيات بسته بنديعمل
جه يرد استفاده و در نتن آالت مويرات در ماشييجاد تغيد، اغلب به ايو تول

م يت همواره با تنظين وضعيا.  شودي منجر مي بسته بنديکاهش بازده
  .  شود همراه استيعات قابل توجه مي که موجب ضاينه اير بهي غيها

. ستيق ني دقينيش بيک ابزار پي فروش لزوماً ي برايزين برنامه ريهمچن
د احتماالً به ي تولينه هاين کار به دقت انجام نشود، هزي که ايدر صورت

به طور . ابدي يش ميا فوق العاده کم افزاياد يا فوق العاده زي، يعلت فراوان
د و ين توليم موثر بيک تنظيدار و ي فروش پاي برايزيده آل برنامه ريا

نان باشد، بدون فراموش ي بر ارقام قابل اطمي انبارش که مبتنيت هايظرف
 شود که ي ميدي توليزي برنامه ر برپا کردن، منجر بهيهاه نيکردن هز

 ي موثر برايزي از برنامه ريبيترک.  کنديک مينه نزينه ها را به ارقام بهيهز
  . استيداً ضروريت انبار کاال شديريد و مديتول
  

   ينوآور
ت شده ي حمايتنها بازار ها.  بودي اصليک غذايدر گذشته شکر فقط 

د يد تولي جديده هايد  اکردنيت بخش حفظ ميحدود منافع را در سطح رضا
 ي، راههاانه هيت هزيمحصول، بدون در نظر گرفتن اصالحات در وضع

چنانکه قبالً نشان داده شد، .  باشندين صنعت مي ايحفظ بهره ور
شوند يژه تر ميک محصول روز به روز متنوع تر و وي يدار براي خريتقاضاها

 آنها را يازها حاضرند بهاين امتي از ايداران در مقابل برخورداريکه البته خر
 ي برايشتري بي احتماالً حاضر است بهايدار صنعتيک خري. ز بپردازندين

نکه استفاده بهتر از آن ي مشروط به اماده خام مورد نظر خود بپردازد
د به ي بايابيد و بازارين جاست که توليدر ا.  باشديرد توجه وومحصول م

 به يي پاسخگوي براي بهترايد يمحصوالت جد. گر کار کننديکديکمک 
  . دا کنندي بازار پيازهاير نييتغ
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  ينه سازيل بهيفراورش و پتانس
   

  )ه مطبوعيتهو(  هوا يمشروط ساز
و )  درصد۱/۰در حدود کمتر از ( رطوبت يشکر تازه خشک معموالً مقدا

، يدر طول انباردار.  درصد دارد۰۵/۰ حداکثر تا ي آب سطحيمقدار
  .  دهنديون مجدد از دست ميزاسيستاليخود را بر اثر کرستال ها رطوبت يکر

ر يلوها توجه شود، مقاديره شده در سير شکر ذخي که به مقاديدر صورت
ک تن آب يحداکثر (د مورد مالحظه قرارداد ي از آب همراه شکر را باياديز

  ).، موسسه بارتنز قندي تن شکر، تکنولوژ۱۰۰۰ يبه ازا
. از انبار شکر خارج کرد) ون يالسيوانت( ه يه تهوليد به وسين رطوبت را بايا

عات ي گراد بعد از خشک شدن شکر، احتمال ضاي درجه سانت۳۰ر ي زيدماها
  . دهندي را کاهش ميتيفيک

ند تا رطوبت آن را خارج ي نماي شکر ميلوي گرم و خشک را وارد سيهوا
ردن کنک  خشک به اضافه خي که از مجموعه هوايدر صورت. دنينما
 و سپس وا را ابتدا خنکه. اهد شدود خي عايجه بهتريه شود نتداستفا

 مشروط يده آل برايه اي اوليدما. کنندي و درآخر دوباره گرم مييرطوبت زدا
ه در ي تهويچه هايدر.  درجه است۳۰ تا ۲۵ن يهوا ب) ه مطبوعيتهو ( يساز

م از ه ها هوا دائچين دريق ايو از طر) ۱ شکل( شوند يه ميلو تعبيکف س
 ي انتخابيچه هاي مجهز به دريستم هايس.  کنديحجم توده شکر عبور م

 با سطح بزرگ و فشار کم ي حلقويستم هاي پر فشار، به صور سيو هوا
 يت است وليک واقعيل شکر به کلوخه ي کنند مسئله تبدي مييخودنما
) ه مطبوعيتهو (ي مشروط سازيستم هاي توان به کمک سي که ميتيواقع

ه شکر ي توان رفع کرد و تخلي را ميفيعات کيضا.  آن اجتناب کردمدرن از
هزينه های , ن آالتين گونه ماشي ايبرا. ستيز چندان مسئله ساز نين

بنابراين بايستی عمليات چند سيلوی شکر . بتاً زياد استسسرمايه گذاری ن
ستم يک سيکسان را مورد مالحظه قرارداد تا فقط به يبا ماشين آالت 

  . اج باشدياحت) air conditioning( هوا يمشروط ساز يمرکز
  

  
  

        لوي هفت سي برايبيالت ترکن آي ماشي نوعيادآوريبه عنوان مثال 
       . در آلمان ارزشمند است) ۲شکل (اولسن نوردسوکر در کارخانه  قند 

    يدي جديبين آالت ترکي ماش۲۰۰۰ سال يدر طول مدت بهره بردار
ز کردن نقاله به يلو و تمي سيهوا) ه مطبوعيتهو (يساز مشروط يبرا
         دهيا.  قرار گرفتيلوها در کارخانه مورد بهره برداري در سمک خألک

ک ي يا غبار روبي يريهمراه با غبار گ) ه مطبوعيتهو (يمشروط ساز
 يرا که از مشروط ساز    " هواي برايبين آالت ترکيماش  " ستميس

  . کند فراهم کرديباني پشت۸ و ۶ تا ۱ يهالو ي سيمشترک برا
  : مم همزمان وجود دارد يماکس) ه مطبوعيتهو ( يستم مشروط سازيک سي

  )WZ1 + WZ2(لو در حال پر شدن يس ۲ ) الف
  )WZ1 + WZ2(  . شونديش گرم ميش از پر شدن ، از پيلو پي س۲  )ب

شوند و  يم) ه مطبوعيتهو (ي پر شده دوباره مشروط سازيلو هايسپس س
 ي مشروط سازرن روش کايا.  شونديش گرم شده پر مي از پيلوهايس

  . مجدد حداکثر تا سه روز ادامه دارد
شده چند ) ه مطبوعيتهو ( ی مشروط سازيلو با هوايگرم کردن کامل س

. لو ها چقدر باشندينکه اندازه ها و ابعاد سيرد، بسته به ايگيروز وقت م
             يجه گرفت که امکان مشروط سازي نتيضاي توان به روش رين ميبنابرا

  . لو به طور همزمان وجودداردي س۴) ه مطبوعيتهو(
هر .  است۳m ۲۰۰,۰۰۰  حدود۸ و ۶تا  ۱ يلوهاي سيحجم کل الزم برا

 يالتورهاي شده به کمک وانتي مشروط سازيور جداگانه با هواطلو به يس
 که يلو، زماني به کف سيه شده ورودي تصفيهوا.  شوديکنترل شده پر م

 کند وارد يعود م صيلوي سي به طرف بااليستم لوله کشيک سيله يبه وس
) ه مطبوعيتهو (ي شود که در واحد مشروط سازي مي مرکزيک صافي

  . ه شده است ي تعبيمرکز
خشک کردن  (ين آالت مشروط سازيلتر شده مجدداً به طرف ماشي فيهوا

. ددرگی  آماده ميساز  مشروطيباره براشود و درآنجا دويت ميهدا) مطلق
 به ,ستم خشک کردن مطلقيک سي هوا با استفاده از يند مشروط سازيفرآ
 يهوا.  ندارديارتباط) يجو (يرطوبت اتمسفر رون وي بي هوايدما
.  نداردي، به محصول شکر ارتباطيدارر، مخصوصاً در طول بهره بيطيمح
  .  دما و رطوبت ثابت استيارالو همواره دي به سي ورودين هوايبنابرا

.  شونديه مي مشترک، تهويه هوايستم تصفيک سيله يلو ها به وسيهمه س
لو ي مربوط به خود آن سيستم اختصاصياز از سي مورد نيلو هوايدر هر س

ستم يس )ه نشدهيتهو( مشروط نشده يلوهاي همه سيبرا.  شوديافت ميدر
  قطع  بسته و) ييکشو (يچه اير فلکه دريک شيله ي به وسي وروديهوا
  . شوديم
 به هر ي وروديم شده است، مقدار هوايک مقدار استاندارد که قبالً تنظي
ه شده در داخل يستم تعبيک سي را ي ورديحجم هوا. کندين مييلو را تعيس

 ,در آغاز.  کنديم ميلو قراردارد تنظي سيالتور که در جلويلوله پشت وانت
.  روديله کنترل به کار ميک وسينوان لو به عيفشار هوا در داخل س
ستم قطع کننده فشار، يک سيله ي به وسي داخليلويهمزمان فشار در س

 با يني به اندازه معي داخليلوي که فشار در سيدر صورت. گردديکنترل م
 صورت ي مناسبيم هاين تفاوت، تنظيفشار جو متفاوت باشد متناسب با ا

  . رديگيم
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 در حد ي داخليلوير سيستم غبار گيلو سي هر سي الزم برايمطابق هوا
   ي، خروجي اضافيلو هايدر مورد س.  شوديم ميا تنظيک مقدار پاي
 به ي اضافيدن هوايبا دم. گردديم مير تنظيالتور غبار گيوانت) يبازده(

. گردديم مي تنظيلو به طرز مناسبي از سي خروجيحجم هوا لو،يداخل س
  ستميستم کنترل فشار که در منطقه گاز خالص سيک سيند را يفرآن يا

  .کندير نصب شده است نظارت ميغبار گ
التور هوا در مقابل يگر فشار وانتي ديلويک سيدر آغاز  با فعال کردن 

. کندير فلکه که در حالت بسته قراردارد عمل مي شيا کشويچه يدر
ق توان را فراهم يا فوراً امکان تطبکند تيافت مي دريامير، پيالتور غبارگيوانت
  . ر فلکه را به طرف لوله گاز باز کنديچه بسته شيو در آورد

     حفظ يا منفيسه با فشار جو، در حد مثبت ي در مقاي داخليلويفشار س
  .رديگي صورت مي وروديزان هواير ميين کار با تغي شود که البته ايم
  

  براي ثابت نگهداشتن جريان هوا ) الف
ل مختلف متفاوت است، ي مورد نظر به دالي که مقدار هواييت هايعر موقد

ع يا توزي)  مخلوطيهوا( متفاوت خألط يلتر، شرايمثالً گرد و خاک گرفتن ف
التور ها به طرز خود کار به ي سرعت چرخش وانت, شکريمتفاوت دانه ها

   مورد نظر يمقدار هوا  شود هر افت دريم ميله مبدل فرکانس تنظيوس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ز يت نين وضعيعکس ا. گردديالتور ميش سرعت چرخش وانتيمنجر به افزا
  . کنديابد صدق مي يش مي که مقدار هوا افزايموقع

  
  نظارت بر سرعت جريان هوا ) ب

ک مقدار يالتور ها، ي وانتيم مقدار مورد نظر استاندارد برايعالوه بر تنظ
  حدیکه مقدارياگر و در صورت. شوديم ميز تنظيستم کنترل ني سي برايحد

چه ها يدر).  افتدياز کار م(شود يستم خاموش ميا افت کند، سيسقوط کند 
    بسته)  خروج هواـورود هوا (رفلکه ها در هر دو سمت ي شيا کشوهاي
   التوري که سرعت وانتي شود در حاليالتور خاموش مي شوند و وانتيم

   . د ي نمايلوها مطابقت ميه سي بقياز براي نر با توان مورديغبار گ
   د يه جديستم تهوي س۷ شماره يلوين پروژه در سي ايدر زمان اجرا

سات و يسز به تأيلو نين سين بود که ايقرار ا. دي نصب گرديسه ايمقا
  .زات نصب شده مشترک مرتبط شوديتجه

   
   يفرآور
  ) غربال( الک ين هايماش

. رنديگينجا مختصراً مورد بحث قرار ميالک در ا ين هايانواع متفاوت ماش
  شدند،يز معموالً در گذشته جدا ميانه و ريکردرشت، مــــاگر چه سه نوع ش
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  . ژه تر و متنوع تر شده اند يار وينروزها بسيداران اي خريتقاضاها
    رييق تغي مورد نظر را از طري توان بخش هاي، مازهاين ني تحقق ايبرا
    ندي فرآيي آرازبا. د کرديداوم غربال ها در صورت لزوم، تولض ميا تعوي

 است ي ضرور, حفظ مدت توقف ها در حداقليغربال کردن، معذالک برا
    توقف کوتاهيا مدت هاب خوب و يات با بازدهي عمل,بين ترتيتا بد
  . از بازار به موقع آماده گردديمطابق ن  الک انجام و محصول،ين هايماش
ر چند کارخانه ساخته شدند که از فلسفه ي اخي در سال ها,بين ترتيبد
. ش گرفتندي را در پي خرده فروشيعنيدند يز گي الک کردن شکر دورياصل

 ياز واحدهاي مورد نيند الک کردن، جداکردن انواع شکر هايمفهوم فرآ
  ره ي جداگانه ذخيلوهايانواع متفاوت شکر ها در س.  متفاوت استيصنعت

 ي توان مطابق خواسته وي ها مي مشترياز برخي در صورت ن شوند ويم
  .ل داديآنها را مخلوط کرد و تحو

اد تا حد ممکن اقدام يار زي بسيم کردن شکر به بخش هاين متن تقسيدر ا
 هر ي ممکن برايريپذ ن انعطافيبزرگتر ب،ين ترتيرا بدي است زيدسودمن

  . شودير مي امکان پذيند اختالط بعديفرآ
ه ي نوع شکر از شکر الک نشده اول۱۰ توانند تا ي مدرن مي صنعتيواحدها

لوها ي مرکب از انواع سيانيک انبار ميبه دست آورند و سپس آنها را در 
 اوقات ممکن است ي بهر بخش از شکر ها گاهياندازه دانه ها.  دهنديجا
  .  برسد mm ۱۵/۰ به 
صورت   شکري هاق دانهي دقي فقط به منظور جداسازينگونه جدا سازيا
ن يک بخش الک شده خالص معيدهد که ي نشان ميتجربه عمل. رديگيم

  . بزرگتر و کوچکتر از اندازه استي درصد دانه ها۱۰ ياوحباً يتقر
 الک ين هاير نشان داده است که ماشي اخيتجربه حاصل از پروژه ها

 ي به دقت الزم برايابي دستين مناسبت براي بهتريدارا) ۳شکل (تخت 
  .  است يداسازج

 ين هايا ماشيدار  بي غربال تخت شين هايگر، استفاده از ماشيانتخاب د
ن انعطاف ي بخش ها با باالتريب جداسازين ترتير است تا بدياندازه گ

 مختلف به چند يبه بخش ها غربال کردن شکر.  ممکن شوديريپذ
   را  بخش هاينسبت ها .از داردي نين الک با طبقات مختلف جداسازيماش

  
  
  
ن و سپس آنها را به کمک ييلو ها تعي توان در موقع خروج شکر از سيم

 ي که مشخصه هاين، مخلوط کرد به نحوين مقدار معييزات تعيتجه
  .مربوطه قابل مشاهده شوند 
افت و . مهم است,  به الک کردن خوبيابيورود خوراک همگن در دست

ار بد منجر يج غربال کردن بسيبه نتا) ۴شکل (ع اندازه دانه ها يز در توزيخ
 مطابقت يگر با مواد وروديرا آنگاه سطوح غربال کردن دي شود زيم

زها ين افت و خي الک کردن اين هاي ماشيهنگام طراح. نخواهند داشت
سطوح . د در نظر گرفته شونديند باي آيش مي شکر پيلوهايکه همواره در س
   . باشندي ابعاد مناسبيد دارايغربال کردن با

  

   ي چند قسمتيلوهايس
ع ي و نصب شوندو توزيف، طراحيک رديد در ي باي چند قسمتيلو هايس

 ي آنها چند قسمتياندازه دانه ها در آنها مطابق شکر الک نشده و الک ها
نان حاصل ي انتخاب شوند تا اطميد به گونه ايلو ها باي سيحجم ها. باشد

 مربوطه ي الک هايخشها بيحاً با درصد وروديلوها ترجيشود که همه س
ن يع اندازه دانه ها، چنيبسته به تعداد قسمت ها و توز.  دارنديهمخوان
  ). ۵شکل ( ساده داشته باشند يلوي واحد س۲۴ توانند تا ي مييواحدها

.  شوديم ميانه تنظي راي طبق دستور کار صادره از سويند اختالط واقعيفرآ
 مناسب يت هايران و موقعداي مورد نظر خريب که مشخصه هاين ترتيبد
 را حفظ ي چند قسمتيلوهاير سيه در زي تخليزان بازبودن کشوي ميبرا
  ) .  ۶شکل ( کند يم

 شود تا حمل و نقل يلو نصب مير سيه در زير تخليشتر موارد، دو مسيدر ب
 يبه سو م، وي حجيريدر دو راستا به طور همزمان، معموالً به طرف بارگ

  . رديت گ صوري بسته بنديخش هاب
در ) ي خروجيمجرا(ق دو پستانک ي ازطري چند قسمتيلوهاين از سيبنابرا
 ي براي مسطح خاصيي کشويچه هايدر. شوديه ميلو، شکر تخليهر س
ف ي ظريبخش ها). ۷شکل ( شوند يه به کار گرفته ميند تخليم فرآيتنظ
ان  تويهر بخش را م. رنديگيلو مي شکر را از سيچيله نقاله پي به وسيخاص

  ب يلو ترکير سي حمل کننده واقع در زيله اجزايگر به وسيبا هر بخش د
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 يرهاير مسيانعطاف پذ) رييتغ( کردن با روشن و خاموش. کرد) ادغام(

از يم را با شکر مورد ني حجيري و بارگين بسته بندي توان هر ماشيحمل، م
  .ه کرد يدر هر حالت خاص تغذ
 ي دهد که براي را ميين استفاده از بخش هاز امکايانتخاب طرز اختالط ن

 ي به نحويي توانند با محصول نهاي وجود دارد  و مي اندکيآنها تقاضا
از يت نين وضعيا. ت شده باشندي الزم رعايمخلوط شوند که مشخصه ها

ن ي که ايکند در حالي ميره را منتفي ذخيلوهايبه برگشت شکر به س
ز نخواهند يلو ها سر ريک از سيچ يکه ه آورد يز به وجود مينان را نياطم

  .کرد 

  
  
  

  م ي حجيريبارگ
گر انجام ي آزاد، دي بارکش در هوايون هايله کاميم به وسي حجيريبارگ
عالوه بر . ستي نين کار چندان بهداشتيرا ايز) حداقل در اروپا( شود ينم
ن آالت نصب يردن ماش بار کيت کافي با استفاده از ظرفيستي باين، ميا
  . هر چه ممکن است کوتاهتر شوديريده، مدت بارگش
 

  

  
  

، مورد يري بارگيک ساختمان بسته برايازها ين ني به اييبه منظور پاسخگو
. د بسته باشندي بايري در طول مدت بارگي وروديدروازه ها. از استين
 کند از اهم يريله حشرات جلوگي به وسي که بتواند از هجوم آلودگيستميس

 يط بهداشتي در مدت کوتاه و در شرايرينکه بارگي ايبرا. واجبات است
 واحد .  باشديرـــــيد همواره در حال بارگيون بارکش بايرد کاميصورت گ
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 يچه هايتا بار به همه در) ۸شکل ( متحرک باشد يستيبارکردن با
 و عازم يريون بارکش بارگي که کاميتنها موقع. ون برسدي کاميريبارگ

ون ها به تناوب ي اگزوز کامي دودها.موتور آن روشن شودد يحرکت باشد با
    يريستگاه بارگيا.  شونديده ميه دود مکي تخليالتورهايله وانتيبه وس

.  استيري  و بهداشت بارگين گونه بازدهي نمونه اشماننورد سوکر در نورد
        خارجي چند قسمتيلوهاياز، شکر از سي مورد نيمطابق مشخصه ها

هر .  گرددي منتقل ميريستگاه بارگيلو ها در ايش سي سپس به پ شود ويم
       شکر يون بارکش را پر کند حاويتواند کام که بيلو به اندازه کافيس
نکه نمونه شکر گرفته شد، يراننده به محض ا).  تن۲۸در حدود ( باشد يم

  . کند ي ميريون بارکش را بارگي تواند کاميخودش م
       منتقل يريستم بارگيبه س) يسيهل (يچيله پک نقايله يشکر به وس

نان ين عمل اطميبا ا.  پوشش متحرک استين نقاله دارايا.  شوديم
ون بارکش منتقل ي به کامي شود که محصول به صورت بهداشتيحاصل م
  . خواهد شد

  
   يبسته بند
  روزها متنوع شده است نياز خانه داران، ايکر مورد نــــ شي برايبسته بند

ابد، ي يف تحقق مي از تکالي، مجموعه ارن کايبا انجام ا) ۹شکل (
ت محصول يفي، کين به صورت واقعي و همچنيبخصوص با مشاهده چشم

 در شکر ي مختلف، امکان دخالت عمقي هايتنوع بسته بند.  شوديحفظ م
  .  کندي مي شده را منتفيبسته بند

  

  
  

، به چند ي آالت بسته بندني، و مطابق آن، انتخاب ماشيانتخاب بسته بند
 ي مفصليزهاي، آناليريم گيش از تصمي پيستي بايم.  دارديعامل، بستگ
 جنبه ي، برخيري، طرز بارگيان آماده کردن کشتيت جريظرف. اجرا شود

  . رنديد مورد مالحظه قرار گي هستند که باييها
گذشته . ن بخش ها درفراورش شکر استي از مهمتريکي يبخش بسته بند

ستم ي سنمايی جاينان باشند، طراحيد قابل اطمين آالت باينکه ماشيااز 
ات ي از هر عمليبانيز به همان اندازه مهم است تا امکان پشتيفراورش ن
 آسان ي باشد که دسترسيد به گونه اي ضمناً بايي جانمايطراح. فراهم شود

  ممکن گردد وي چنگاليل باالبرهاي از قبيليزات به توسط وسايبه تجه
 به ييک جابجاياز با ينمورد  مواد ي بسته بندي برايضمناً فاصله کاف

  . ر باشدي امکان پذيراحت

    ن پارامترها ساخته يدهد که طبق اي را نشان مين آالتي ماش۱۰شکل 
 تن شکر ۲۰۰,۰۰۰تا حدود )  روز در هفته۵ (يفتيستم سه شيبا س. شده اند

 ۲m ۱۲۰۰ تنها يسمت بسته بندکل ق.  کردي توان در هر سال فراوريرا م
ر ين زيدر ا. رديگين صورت مير زمي در زيپالت بند.  کنديفضا را اشغال م

       جابجايک نقاله عموديله ي شده به وسين محصوالت بسته بنديزم
  .  شونديم

ک يسالون کامالً بسته است که فقط از  ايک اطاق ي يبخش بسته بند
      خودشان را ي بهداشتي لباس ها شوند ويق کارگرها وارد آن ميطر
 شده است تا نشست غبار يکاري سالون کاشيوارهايکف و د.  پوشنديم

ر ي امکان پذيز کردن آن به آساني آنها به حداقل برسد و تميشکر بر رو
و به ) شنيرکانديا(ه مطبوع ي به روش تهويه بخش بسته بنديتهو. باشد

ستم يک سيله يشکر به وس. ردي گيه کننده هوا صورت ميلتر تصفيکمک ف
  .  شودي ميده وارد قسمت بسته بنديسرپوش

ن کار را يا.  شوديز مي به صورت خشک نظافت و تميواحد بسته بند
 کنند انجام يم مياز تنظي که مقدار رطوبت را در حد ني خاصين هايماش
 يتنها فضا.  رسانندي را به حداقل ميله خطر آلودگين وسي دهند، و بديم
     ز ينده تميد قند حبه با مواد شوي تولين هاي ماشيراف کمپاکتورهااط
  .  شونديم

 بعدماده شده است تا همه کار ها  آن روش از قبلي اي برايدستورات خاص
  .  خشک انجام شونديط و فضايز کردن در محيات تمياز عمل

  

  
  

   يپالت بند
روز افزون  به طور يد در پالت بندي جديستم هاين آالت سيدر ماش

 روبوت، انعطاف يت تکنولوژيمز). ۱۱شکل ( شود يازروبوت ها استفاده م
 با يک چندان فرقي روبوتيتکنولوژ. نان آن استيت اطمي و قابليريپذ

 به ي کليطراح. ل ندارديک مورد استفاده در صنعت اتومبي روبوتيتکنولوژ
نان يت اطمي و قابليريت از انعطاف پذيله روبوت، حکايچنگ آوردن به وس
د شود که گذشته از انعطاف يد تأکيبا.  داردي روبوتيدر روش پالت بند

  ز در ي نينه کمتري، هزين تکنولوژيک، اي روبوتي استفاده از تکنولوژيريپذ
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ن، ي شده و همچنيحمل و نقل و ضبط و ربط محصوالت بسته بند. بر دارد
 خودکار ي، همگيکيت پالسي با نوارهايچي آماده شامل طناب پيپالت ها
شان داده شده  ن۱۲ن آالت که در شکل ين ماشيدر نصب ا.  شونديانجام م
رند يگيک مورد استفاده قرار ميس کاليستم پالت بندي روبوت و دو س۶است 

 چند ي، بسته بند)يلوگرميک کي(، در داخل پاکت کردن يتا پالت بند
  , )کارتن (ييواــ مقيبه ها، آماده کردن جعسه کردنيپاکت با هم، داخل ک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا ي يي مقواي، جعبه ها هاينيس (يل بنديدن بنيعبه کردن و همچنداخل ج
 ين آالت داراين ماشيا.  دهنديرا انجام م) ي کاغذيچيکارتن ها و نوار پ

حمل ونقل کامل .  باشندي در ساعت ميي پالت اروپا۱۲۰ يبيت تقريظرف
 يل پالت هاي محصوالت آماده و تدارک و تحوي براپالت ها در دو انبار

 يزريت ليستم حمل و نقل بدون راننده با هدايک سيله ي به وسيخال
 يد جمع آورين باره که پالت ها باياطالعات در ا) ۱۳شکل (رد يگيصورت م

  . رديگيند صورت ميستم کنترل فرآيله سيو حمل شوند به وس
  

  انبار کردن 
ات فراهم کردن محصول يف عملرکطيت آماده از در انبار کردن محصوال

ر در مقابل يک ضربه گيگر آماده ساختن يو از طرف د  بازاريطبق تقاضا
 مربوط ينه هايروشن است که هز.  شودي کوتاه مدت انجام ميتوقف ها

) دنيخواب( که موجب توقف ي آماده، بخصوص موقعيبه انبارکردن کاالها
ک انبار ي.  برديه را باال ميداخت بهره سرما پرينه هاي شود هزيه ميسرما

اج به انبار گردان يد موثر و فروش محصول احتيمدرن همراه با برنامه تول
  . هر قلم محصول ندارديانه برايماه

 است تا ي هر محصول کافي متوسط به مدت دو هفته برايانبارگردان
    که  ين کند، بخصوص از نظر ساختار اقالمي محصول را تضميفراوان

  زرگ باــب يتهاي اقالم با کميمطمئناً برخ. شوديافت مينوعاً در صنعت قند 
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 اقالم درجه يول. نه وجود دارنديد پر هزيا با توليف يه ضعيبرگشت سرما
ا چند يک هفته يد به مدت يتنها با) يلوگرميک کي يمثالً بسته ها(ک ي

  .نند بمايروز در انبار باق
 اولسن در ي قسمت بسته بنديد کاال برايک انبار جدي ۲۰۰۴در سال 

در طول چند سال گذشته . ن انبار موجود در اروپا بوديساخته شد که بزرگتر
 خود يان دائمي مشتري را براي از محصوالت تخصصي گستره ااولسن

  ازيوعن فراورش و ارسال انواع متي انبار را برايبقه باالط. ه کرديته
  . د شده اختصاص داده بود ي تولي تخصصيشکرها

 ي برايط فني شرا۱۹۹۰س نورد سوکر در اواخر دهه يل مرکز سرويتکم با
 بازار ي چالش هاي را برااولسنت کارخانه ين وضعيا. ديم گرديد تنظيتول

ت به ناچار ين موقعيا. اد تر شدندي زي اختصاصيانواع شکر ها. آماده کرد
 تمام شده يت انبارش در مورد کاالهاي ظرفي براي دائميموجب تقاضا

رون از ي بي کاالير استفاده از انبارهاين اواخر درگيد که تا هميگرد) آماده(
  .کارخانه بود

سال و ل انبار کردن اري به دنبال مطالعه همه روش ها از قب۲۰۰۲در سال 
ک ي ,ي تا بهبود بازدهيل بسته بنديده کردن مواد و وسااد تا آميتول

 ينه ها به ازايت به کاهش هزين حمايا. دي ارائه گرديبانيچهارچوب پشت
ک انبار مرتفع تر ين اقدام ي به عنوان اول۲۰۰۴در سال . هر پالت منجر شد

     معلوم شديزيدر طول مدت برنامه ر.  پالت ساخته شد۷۰۰۰ت يبا ظرف
                   موسوم به ي خودکار همراه با فن آوريستم انبارش اقماريکه س

 يطبقه باال. نه بوديلو، راه حل بهين شبه سما با ساخت " ي کاناليتکنولوژ" 
 انبارش يانبار شامل کانالها قسمت باالتر. ديم گرديانبار به سه قسمت تقس

  . پالت بود ۹ پالت و ارتفاع حدود ۱۰با عمق 
 يهان است که پالت يگر اي دين انبارهاين انبار در بي خاص ايژگيو

ن علت هر يبه هم.  دادي توان به صورت متقاطع در آن جاي را ميياروپا
ب اگر ين ترتيبد.  باشدي تواند شامل دو کانال دوسلدورفيکانال پالت م

 توان يتک تک خارج شوند م) mm ۸۰۰*۶۰۰ (ي دوسلدورفيپالت ها
اال به  انبار کيرين عمل، بر انعطاف پذيبا ا. تعداد کانال ها را دو برابر کرد

  ينده درمورد واحدهاي آياز هايا نياها ــ تقاضي برايزان قابل مالحظه ايم

  .  شوديکتر افزوده محمل کوچ
 انبار کننده يل هاي با هر دو جرثقيانيا مي ي وسطيا دسته کانال هايبلوک 

هر . ن  کانال ها از هر دو طرف بازهستنديبنابرا.  شوديه ميخودکار تغذ
 انبارش متفاوت را يله نرم افزار عمق هاي به وسيانيمن بلوک يکانال از ا
    اقالم  رات در ساختارييجاد تغيق ايب از طرين ترتيبد.  کنديمشخص م

ر اقدام الزم را به ي انعطاف پذين کانالهاي اي توان در مورد عمق هايم
 يژه بلوک وسطيبه و).  A , -B , -C-تغيير سرعت اقالم ( عمل آورد

را ) ن خروجين ورود اولي اوليعني (fifoژه موسسه ي از پالت واجازه استفاده
  . دهدين محل پالت ها مييبدون هر گونه تع

ا يه ي موسوم به وسائط نقليه اقماريل انبار کننده با وسائط نقليجرثق دو
ک ي.  کنديرون جابه جاميا به بي پالت ها را به داخل ی کاناليون هايکام
 توان تک تک به کار ي را ميي اروپاي هان است که پالتي خاص ايژگيو

 ۱۰۰ حدود رحداکثر د )کليس( مدت چرخه يستم ها برايت سيظرف. گرفت
  .  خروج استي پالت در هر ساعت برا۱۲۰ ورود و يپالت در هر ساعت برا

 ي هايه گذاري سرماي را بدون اجرايري بارگيک هايم پينکه بتواني ايبرا
 يريگ پس  در قسمت بازير کننده اضاف انبايلهاين در مورد جرثقيسنگ

ون بارکش با بار کامل در نظر ي کام۵ يک قسمت استاژ برايم، يجبران کن
 توقف يري بارگي شده برايزي برنامه ريگرفته شده است که در آن کاالها

 پالت در هر ۳۰۰مم يک ماکسي دهد که به پين روش امکان ميا.  کننديم
  . ميدا کنيق پيساعت توف

 پالت شده را يکه کاالها) ۱۴شکل (ستم حمل و نقل بدون راننده ين سيا
 انبار منتقل کند، مدت چند سال کار ي موجود در طبقه بااليبه نقاله ها
ت انبار کاال ،خواص مختلف اقالم انبار يريده مديچيستم پيدر س. کرده است

ند  شوي م گر وجود دارند در نظر گرفتهين اقالم دي که در بيشده به صورت
ز در مد نظر قرار يمم اقامت آن در انبار ني محصول و مدت ماکسيو ماندگار

نان همه اقالم يت اطمي قابليتي حمايک گروه از دستورالعمل هاي. ردي گيم
   ت دري ممکن در مورد ظرفين بازدهيق به باالتريانبار شده را با توجه دق

  .  دهديمد نظر قرار م
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  طيمح
   ييغبارزدا

ن ي، ايا بسته بندي الک کردن ي بخش هاي هايا بازآرائيد يتوسعه جد
در گذشته، ورود هوا به . از دارندي کنترل شده ني وروديروزها به هوا

ا يق درها ي از طري جو ورودي کنترل نشده بود و با هواييستم غبار زدايس
  .  شدي باز جبران ميپنجره ها

ک ساختمان ي توان ي مييه مطبوع و غبار زداي تهويستم هايبا تحقق س
 ي بهداشتيازهايبنا کرد که همه ن) احاطه کننده (يمجهز به پوشش کپسول

 به يريستم غبار گيورود مجدد هوا از س. ن کنديز به طور کامل تاميرا ن
 که غبار موجود يورطمن در نظر گرفت به يا توان يداخل ساختمان را م

ن اقدام، از يت ايمز.  گرم در هر متر مکعب باشديليک ميدر هوا کمتر از 
ن ورود يگر تضمي ديش و از سوي گرماينه هاي در هزييجو  صرفهييسو
    ي روزهايبرا. لتر شده و کنترل شده به داخل ساختمان استي فيهوا

  ,سطوح جذب در ساختمان بنا) اورژانس (يارگرم تابستان و در موارد اضطر
  .  جو بتواند وارد ساختمان شودي مسطح است تا هوايلتر هاي مجهز به ف

  
  : ت در بر دارد ي شده جند مزيري غبارگيستم ورود مجدد هواين سيا

  ش ي گرماينه هاي قابل مالحظه در هزييصرفه جو -
ت ين ظرفين تضميابرا شده و بنيري غبارگي از محل هاي کافيورود هوا -
   يي غبارزداينه برايبه
  ي کارکنان در کارگاه صنعتيط کار مدرن برايجاد شرايا -
   

  ه مطبوع يتهو
 سالون يه مطبوع برايستم تهوي توان سي، ميريستم غبار گيدر خط س
ق ي کند از طري که هوا را وارد سالون ميستميس.  را گنجانديبسته بند

. جاد کندينکه وزش اي سازد بدون اي ميرا جاره شده ي تهويروزنه ها هوا
 با مواد يده آلي اي شود تا سازگاري مصرف شده وارد انبار کاغذ ميهوا

  .جاد گرددي ايط بسته بنديط محي و شرايبسته بند
ا جزئاً يا به طور کامل و ي،  مصرف شدهي، هواي کاهش مصرف انرژيبرا

 يهر مقدار هوا. ود شيه مطبوع برگشت داده ميستم تهويق سياز طر
      به مصرف يي غبار زدايستم هاي سي هواي جبران مابقي براياضاف

  .  رسديم
  
   خأل يز کردن کف سالون ها با جاروبرقيتم
ه در مقابل انفجار، يش تخلي و اقدامات پي بهداشتين هدف هاي تاميبرا

  .  استي ضرور خألي جاروبرقياستفاده از نوع
  

  ) بناها( ساختمان ها
 قند يار مهم کارخانه هاي بسيازهاي از نيمنين روزها عوامل بهداشت و ايا

   .  شکريبخصوص در مناطق الک کردن و بسته بند.  شونديمحسوب م
           توان ي را مي بهداشتيازهاي، همه ني اصول اساسيبا توجه به برخ

   ه ک روش بستي.  رفع کردياختمان فوالدـــ از سياده اــک نوع سمبه ک

 يرهاين تي و همچني افقيرهاي تيز براين) ۱۵شکل  (ي سازساختمان
ن طرح به ي ايامکان انباشت غبار با اجرا.  رودي به کار ميسبک عمود

 ي درز بنديد به درستيز بايشتر به سقف و کف نياتصاالت ب. رسديحداقل م
 يه آسان دارند تا ساختمان را بتوان بياز به درزبنديز نياتصاالت کف ن. شوند
ن ي شود اي استفاده ميچي ساندويوارها از پانل هاي دياگر برا. ز  کرديتم

ز ي تمي باشند تا به راحتي سطوح نرم وصافيد در داخل دارايپانل ها با
  .  آنها به حداقل برسديشوند و انباشت گرد و خاک رو

 ي اپوکسين هايرز. د استفاده شوديد از مصالح ضد اسي پوشش کف، بايبرا
 نظافت ينه هاين اقدامات بعداً هزيهمه ا.  هستنديتفاوت عمالً مواد موثرم

  . ساختمان را کاهش خواهند داد
 که آنها از اقدامات يبه نحو) ۱۶شکل  (يمي قديمدرن کردن کارخانه ها

 ينه چنداني برخوردار شوند لزوماً هزيت مسائل بهداشتيشامل رعا يمنظم
ن شکل، قسمت الک يدر ا. اشت در بر نخواهند د۱۶طبق شرح شکل 

   .  نشان داده شده استيش و بعد از مدرن سازيکردن، پ
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تأثير اقدامات آگرونوميک بر تغييرات کيفيت 
  چغندر در طول مدت انبارش آن

   ۳۹۰  ص۵/۲۰۰۷سوکرايندوستری : نقل از 
  مهندس محمدباقر پورسيد: مترجم 

  
در صورتي که ادامه بهره برداري چغندر در مد نظر باشد ، بايد چغندر را به  

بنابراين اطالعات بيشتر در .  درسيلوهاي ذخيره نگهداري کرد مدت زياد تري
   تي که در کيفيت چغندر بروز مي کند و اقدامات آگرونوميکراباره تغيي

   در دو سال. م پيدا ميکندت انبارش چغندر لزوبراي اصالح و بهسازي قابلي
فته در چغند آزمايش انبارش چغندر با چغندرهاي رشد يا) ۲۰۰۴ و ۲۰۰۳(

چغندر ها با ماشين برداشت شده و در کيسه هاي قابل نفوذ . مزرعه اجرا شد 
در کانتينر هاي داراي شرايط آب و هوايي ذخيره  از نظر هوا در گلخانه يا

اقدامات )  هفته۱۵ روز تا ۳ (تأثير دماي انبارش و مدت انبارش . شدند 
ي کوال، ، سرکوسپوراي، صدمهتنوع ارقام، تغذيه ازت، سر زني(وميک آگرون

ظت هاي چغندر، غلانجماد در اثر يخ زدن ماده نرم و تازه ) ريزوکتونيا سوالني
 قابل  کلنيتروژن  نيتروژن آميني، نيترات، بتائين،Na ,Kساکاروز و مارک، 

براي اقدامات درماني ، . حل ، گلوکوز ، فروکتوز و رافينوز  را تغيير مي دهند 
در طول مدت انبارش ،  . گرفت و مديريت شدتنفس اضافي چغندر صورت

مدت نگهداري  جرم يا توده نرم و تازه چغندر و کيفيت چغندر با افزايش دما و
غلظت ساکاروز افت کرد در حالي که غلظت هاي . در سيلو تنزل يافت

ترکيبات نيتروژن دار قابل حل ، قند هاي احيا کننده و رافينوز شديداً افزايش 
ونيا سوالني ، صدمه خارجي و يخ زني چغندر عمالً شديد ترين ريزوکت. يافت 

قابليت . تأثير منفي را بر اين تغييرات کيفي در طول انبارش اعمال مي کنند
اين عوامل قرار داشته باشند  ر هايي که در معرض تأثير کلي ازندانبارش چغ

کارخانه بسيار پايين مي آيد و مي بايستي چنين چغندر هايي را به سرعت در 
براي اصالح قابليت انبارش چغندر بايد با آنها در طول مدت . مصرف کرد

برداشت ، تميز کردن و حمل و نقل به دقت رفتار شود بايستي چغندرها را با 
  . پوشاندن توده هاي آنها در سيلو در مقابل يخ زدن حفظ کرد
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  : مربوطه  تعيين ثابت اسيديته ساکاروز و محصوالت کريستالي
  محلول ) کولوريمتري(ارتباط آن با رنگ سنجي 

  محمد باقر پورسيدمهندس : ترجم م       ۱۲۹۳/۲۰۰۶اينترنشنال شوگر ژورنال : نقل از 
  
  

ي و هم به فيور کط مربوطه، هم به ي تجاريستاليساکاروز و محصوالت کر
افته ياز . ش شده اندي آزمايوني و قدرت يدي از لحاظ رفتار اسطرز کمي

معلوم شده است pH   ارزشيري روش اندازه گیريکارگي با ب تجربيها
 و محصوالت C12H22O11 ساکاروز ونيزاسيونيا ثابت يته يديکه درجه اس

ن ي بي عاليک توافق و همسازي.  است۱۰- ۱۳ مربوطه در حدود يستاليکر
 يريجه به کارگي مستقل در نتيافت شدةه ير اولي با مقادي کنونيداده ها

 ي محقق شده است که قند دارا.حاصل شده است گري ديک هايتکن
ر ي تاثيقند محلول يرنگ سنج  است که برين کوچکيته معيدياس
نه ها يع مربوطه، در زمي قند و صناي توانند برايم ن داده ها يا. گذارديم

 با ي و تجربين، که از لحاظ نظري معpH محصوالت قند دريرنگ سنج
  .  دار باشند يآب سازگار باشد، معن/ ستم قند ي سpHارزش

   
   مقدمه- ۱
ب يک ترکين است که ساکاروز يک سوء تفاهم معمول درباره ساکاروز اي

 ي    ديب درباره رفتار اسيک ترکيون يزاسيونيا يته يديثابت اس.  استيخنث
 يت             دهد و اهمي به دست مي آن، اطالعات کميون شوندگ ياي

    . ، داردي محصول تحت بررسpH محاسبه ارزشي برايقابل مالحظه ا
ون يزاسيونيا يته يدي اسي ثابت هاي تجربيابين، منطقاً ارزيبنابر ا

آب به کار گرفته / ستم قند ي سpHن ارزشيي تعي که برايمحصوالت قند
ب به ي هر ترکيا بازي  يديا خصلت اسيمشخصه .  شوند جالب است يم

  . ک ارتباط دارد يزي فيمي ش]۱[اصول معتبر 
 است که يديعت اسيا طبي خصلت ي دارايساکاروز ظاهراً در محلول آب

ل آن يدروکسي هي که از گروههايدروژني هيون هاي شود به يمربوط م
  :ر ي زي شوند ، طبق فرمول هايآزاد م

   
)۱(          C12H22O11  C12H21O11

- + H+                                   
)۲(                    ] C12H22O11 / [ H+ ] ] . [ C12H21O11

- Ka= [ 
 

  ون است يزاسينويا ثابت يته يدي ثابت اسKaکه در آنها ، 
 
)۳(                ] C12H21O11

- / [  C12H22O11] [pH= pKa + log 
 
 
 ي مربوطة نمک هايف حاويت ضعي نهاي بيدي اسي محلول هايبرا

   : ي قويبازها
]OH - ] + [ اسيد ] / [OH - [– ] نمک [ log + pKa= pH    

  

  
                

   که ، يرطــــبه ش
  ] نمک] = [ اسيد [ 

pKa= [H+] 
pKa= pH  

ون يزاسيونيا ثابت يته يدي ثابت اسير کمين مقاديي تعين مطالعه برايا
     ستمي سpH مربوطه آغاز شد تا ارزشيستاليساکاروز و محصوالت کر

 در مورد ي اساسي به داده هايابي، دستيهدف اصل. قند مشخص گردد/ آب
     دريديب کليک ترکيون ساکاروز بود با يزاسيونيا ي يديرفتار اس

ن  ي بنابرا.ي اصليک محصول تجاري زنده و يسم هايسم ارگانيمتابول
 ي و به طور کميفي مربوطه، به طرز کيستاليساکاروز و محصوالت کر

  . شده اند  يبررس
 تر ي ها به درک و حل مسائل وابسته به قند و موارد اساسين نوع بررسيا

 ي مرجع براpHت ارزشيتثب مهم در ي  محصوالت قندpHنييل تعياز قب
 .  کندي مي قند ها، کمک مهميزنگ سنج

  
  بررسي هاي تجربي  -۲

ي     کيرـــالکت) ت يهدا( ژه ي ويانندگـــــر شده با رسيـــــآب دوبار تقط
۱-Cm * ۱-Ohm ۶-۱۰ *۲/۱   )S/m ۲/۱  (ش ها به کار ين آزمايدر ا

  .  شود يگرفته م
 مختلف را در ي از ساکاروز هاي قنديانمونه ه: واکنشگر هاي شيميايي 

  خشک ينمونه ها.  کنندي خشک ميکاتور خآلک دسيدر   C۶۰°  يدما
ساکاروز . ند ي نمايز مياز لحاظ مقدار خاکستر و ساکاروز موجود آنالشده 

 درصد است و خاکستر آن قابل ۹۸/۹۹ در حدود رک نمونه آنااليموجود در 
       .A.R ساکاروزيکيالکتر) ت يهدا ( ژه ي ويانندگـــرس. ستيص نيتشخ

) S/m ۲/۱(  Cm * ۱-Ohm ۶ -۱۰ * ۰/۴-۱در حدود )  درصد۵محلول (
 مع هذا .  داردي توافق عال]۶،۹،۱۰ [ ي قبلي هاي بررسياست که با داده ها

ژه يو) ت يهدا ( يسه، رسانندگاي از لحاظ مقي قند تجاريمحلول ها
  .  دهند يم نشان  .A.R به نمونهت نسبيشتريب

NaOH  :ک نمونه آناالر يNaOH ن روش مورد استفاده قرار يز به همي ن
له ير شده به حجم رسانده شد و به وسيبار تقط محلول آن در آب دو. گرفت

  .د ي استاندارد گرد HClمحلول 
) Centuryساخته  ( يشه ايسنج با الکترود ش pHک دستگاهياز  : دستگاه

  بافر ين دستگاه به کمک محلول هايا. اده شد  استفpHيري اندازه گيبرا
 استاندارد يريش از اقدام به اندازه گي پ, ۰/۹ و ۰/۴ ي هاpHنيب) تامپون(

با مجموعه کامل آن استفاده ) ژهيت ويهدا(ي ک پل رسانندگياز . شد
  . د يگرد
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 يمحلول ها :  سنجيpH ساکاروز به روشKaتعيين ثابت يونيزاسيون 
 pH=۰/۷  در آب مقطر مول بر ليتر۵/۰ غلظتند به ره محصوالت قيذخ
 آن يخته شده و دمايک بشر ري در ) ميلی ليتر۱۰۰ (هر محلول. ه شدنديته

 شکر که در آغاز با يمحلول ها. ديشگاه حفظ گردي آزمايبه اندازه دما
NaOH) ۵ ميلی ليتر از محلول NaOH ۱/۰مخلوط شدند به ) مول بر ليتر 
 افزودن يبرا. ون شدنديتراسي تHClبل محلول  در مقاي سنجpH روش

NaOHبعد از هر بار افزودن . کروبورت استفاده شد ي از مNaOH محلول 
  .د يادداشت گردي به دقت pHها خوب با هم مخلوط شدند و مقدار

  
  نتايج و بحث  - ۳
   ي سنجpH ونــيراسـتيت -۳-۱

 يسنج pH ونيتراسي تي مشاهده شده در طي نوعي هاي منحن۱شکل 
 مول بر ۰۹۹/۰ را در مقابل  مول بر ليتر۵/۰ با قدرت مشخص يمحلول ها

 جسم ي حاوي قندي همه نمونه هاييايمياز لحاظ ش.  دهدي نشان مليتر
   ن در هر مورديبنابرا.  باشندي م)C12H22O11( ساکاروز يعنيمشخص، 

     نويتراسي تي هايمع هذا  منحن. د ي ها مشاهده گرديت مشابه منحنيماه
pH با منحنيسنج  ً     )Lبه شکل ( ، متفاوت اند ي معمولي هاي اساسا

             در موردي معموليک منحني ي براS به شکل ين منحنييقسمت پا
ک يساکاروز  راي شوند ، زي مشاهده نمي، در حالت فعليد قوياس / يبازقو
  ميلی ليتر ۱۴۰ار در مورد يو راش و کات تونيبر. ف است يار ضعيد بسياس
ب در ي ساکاروز به ترت ميلی ليتر۵تروز و سدک مول بر ليتر ۳۵۷۲/۰ول لمح

 را مشاهده ي مشابهي هاي منحنNaOH مول بر ليتر ۱/۰مقابل محلول 
  .کردند

 يته محصوالت مورد بررسيدي اسين ثابت هايي تعياز معادالت باال برا
 توان از يعادله را م ظاهر شده در مي گونه هايغلظت تعادل. استفاده شد 

مختلف  ) يبازه ها(  در فواصل ي سنجpHون يتراسي تي هايمنحن
C12H21O11 [ محاسبه يبرا. ون محاسبه کرديتراسيت

- / [  C12H22O11][ 
) ناکامل ( ي شدن جزئيق خنثي که از طریمي شود که نمک سديفرض م

 شود و ي مديسوسيه شود کالً يل ميون تشکيتراسيشرفت تين پيد در حياس
کننده افزوده شده يتر متفاوت محلول تي حجم هاينها برايب، اين ترتيبد

  . . محاسبه شده اند
  

  

        PWSو ) USA (شکري، ن)يه ايتجز( نمونه آناالر ي براpKa يداده ها
 به دست ۳۸/۱۳ و ۵۲/۱۲ , ۰/۱۳ , ۸۷/۱۲ب يبه ترت )لمانآ(و چغندر ) هند(

با ) نمودارها(  ها ي توان آنها را از منحني من حاليمع هذا در ع. آمده اند
      در مقابلpHر متناظر يمقاد) ۲شکل (و رسم نمودار ) ۳ (استفاده از معادله

] C12H21O11
- / [  C12H22O11] [log   به دست آورده مقدارpHي    به ازا 

] = 0 C12H21O11
- / [  C12H22O11][log  ن يي تعي توان برايرا مpKa 
جالب است که . ن کرديي تعيک از محصوالت مورد بررسي هر در مورد

به دست ) ۲شکل  ( يکه از نمودارها) متوسط  ( pKaر يتوجه شود مقاد
  .حاصل شده اند ) ۳( هستند که از معادله يريآمده اند اساساً  همان مقاد

ون آناالر و يزاسيونيا يته يدي اسيا ثابت هاي)  يونيک  يتفک(ون ياسيوسيسد
در جدول .  درج شده اند ۱ مربوط در جدول يستاليروز محصوالت کرساکا
له پژوهندگان مختلف ي شده به وسي ساکاروز بررسيدي ثابت اسي داده ها۲

 ساکاروز با توجه به pKaه شود ججالب است که تو. دوباره ثبت شده اند 
HPO4ته يديثابت اس

  .  به دست آمده است ۲/۲ * ۱۰ - ۱۳ به مقدار  2-
  

  
  

 ساکاروز و محصوالت کريستالی pHثابت اسيديته و ارزش  : ۱دول ج
  مربوطه در دمای آزمايشگاه

 pHارزش   pKa        ثابت اسيديته  محصول

  ۴۳/۶  ۸۷/۱۲  ساکاروز آناالر
  ۵۰/۶  ۰۰/۱۳  )نيشکر آمريکا(ساکاروز 
PWS) ۲۶/۶  ۵۲/۱۲  )هند  

  ۶۸/۶  ۳۸/۱۳  )چغندر آلمان(ساکاروز 
  ۵/۶  ۹۴/۱۲  متوسط

  
ته ساکاروز در يدين موضوع که ثابت اسيل نشان دهنده اير داليسا-۳-۲

   است يحدود مقدار گفته شده قبل
ته قند ها را به صورت يديتون ثابت اسيبر: روش تيتراسيون الکترومتري 

 ثابت ياو گزارش داد که ساکاروز دارا.  قرارداده استيگسترده مورد بررس
   .  است۰/۱*۱۰ - ۱۳ در حدود يدياس
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 ساکاروز را با به Ka مقدار ي و کوزلووسکسمولنسکی : روش پالريمتري
 Kaن کردند و آنها گزارش دادند که متوسط يي تعيمتري روش پالريريکارگ

  .   است ۰/۳*۱۰ - ۱۳مقدار 
 راش و کاتيار ساکاروز را يکيناميته ترموديديثابت اس : روش ترموديناميکي

    : ر گزارش کرده انديندلر به صورت زيم و شيابا استفاده از توافق نامه گوگنه
  
)۴ (            

                              
  

ر يل دهنده اشاره دارد و مقادي تشکيت اجزايب فعالي به ضراƒکه در آن 
ن يير تعي به شرح زDHLL معادله يعنیهوکل دبی  يآنها را قانون حد

              .کرده است

)۵(     
  

  رابطه ن يدر ا
A : ثابت دبی هوکل  
i :  يون نوعiام   

Zi : واالنس يون خالص  
μ :  قدرت يونی  
  

 است، ۵۴/۷۸ آب ي برايکي الکتري ثابت د درجه سانتيگراد۲۵ يدر دما
 Kaب مقدار ين ترتيبد.  شود ي م۵۰۹/۰ يمساودبی هوکل ن، ثابت يبنابرا

  .   است ۰۸۹/۲*۱۰ -۱۳مقدار ) ۴(به دست آمده از معادله 
    ۵۱۲/۲*۱۰ - ۱۳ را به مقدارKaز يار نيرامش و کات : روش پتانسيومتري

ک و متوافق است با مقدار به دست آمده در حالت يگزارش کرده اند که نزد
 که در باال به آنها اشاره يه ايات اولع سازگار است با مطالي که ضمناًفعل

  .شده است 
  
   Kaته يدي ثابت اسيت عملياهم -۳-۳
      ي است که در رنگ سنجيون ساکاروز موضوعيزاسيونيابت ن ثييتع

       تجربه نشان داده است که .  دارديت اساسي اهمي قنديمحلول ها
 ي مقدار کوچکي، قند دارايق و طوالني دقي رغم همه بحث هايعل
         با يار کوچک و جزئيته اگر چه بسيدين اسيمقدار ا. ته استيدياس

 ين آن را ميعالوه بر ا.  دارديادي ارتباط زي قنديها محلول يرنگ سنج
 توان با در ي را مKa ي عمليتاهم د محسوب کرديک اسيتوان اثر انگشت 

  .ر مشاهده کرد ينظر گرفتن آب به عنوان نمونه شاخص به شرح ز
  
  :آن   Kw مقدار ي آب از رويدروژن براي هيونهاين ييتع -۳-۳-۱

           يونــسايوســسيون اثر جرم در مورد د قاني اساسي اصليريبا بکارگ
  : آب ) يونيک يتفک(

 
Kw  يدر دما.  شود يآب محسوب مي ونيا حاصلضرب يون يزاسيونيثابت 

ي         مساوKw مقدار  درجه سانتيگراد۲۵در . ثابت، مقدار آن ثابت است 
  .  است  ۰/۱*۱۰ -۱۴

 
  
  آب / تعادل قند  -۳-۳-۲

ون ياسيسوسي اثرجرم درمورد در مورد دي قانون اساس اثريريبا بکارگ
  : ساکاروز 

Kf[C12H21O11= سرعت واکنش رفت 
-] [H+] 

 Kb[C12H22O11]= سرعت واکنش برگشت 
  : در حالت تعادل 

  سرعت واکنش رفت= سرعت واکنش برگشت 
  

 
  ون است يزاسيونيا ثابت يته يدي ثابت اسKaکه درآنها 

C12H21O11]را ي زار مهم استيرابطه باال بس
 باشند و يمعلوم م [+H] يا [-

  .ن کرديي را تعيگري توان آن دي ميکي ياز رو
  
قند با در دست داشتن مقدار / تم آبيس سي براpHن ارزش ييتع -۳-۳-۳

Ka  
ته يدي اسي مربوط به ثابت هاي داده هاي توان ار روي را مpHر يمقاد

   نده دري نماين داده هايا.  به دست آورد ي قند مورد بررسينمونه ها
 ي توان از داده هاي ساکاروز را ضمناً مpHمقدار .  درج شده اند۱جدول 

   ته ساکاروز که پژوهندگان مختلف به دست آورده انديديمربوط به ثابت اس
       ني ساکارز ارقام بpH مقدار ين داده ها برايا. ن کردييتع) ۲جدول (
  .  باشند ي م۵/۶ تا ۲/۶
  

  در دمای آزمايشگاه)  درصد۹۸/۹۹با خلوص (ساکاروز    Ka : ۲جدول 

 pH مقدار  pKaاسيديتهثابت   مرجع

  ۴۸/۶    ۱/۱*۱۰ -۱۳  کالرک
  ۵۰/۶    ۰/۱*۱۰ -۱۳  )روش الکترومتری(بريتون 

  ۲۶/۶    ۰/۳*۱۰ -۱۳  )روش پالريمتری(اسمولنسکی و کوزلووسکی 
  ۳۴/۶    ۰۸۹/۲*۱۰ -۱۳  )روش ضريب فعاليت(داده های ترموديناميکی 

  ۳۰/۶    ۵۱۲/۲*۱۰ -۱۳  )روش پتانسيومتری(رامش و کاتيار 
  ۳۰/۶    ۵۴۲/۲*۱۰ -۱۳  )داده های رسانايی سنجی(سنيک و همکاران 

  ۲۶/۶    ۹۸/۲*۱۰ -۱۳   سنجیpHداده های 
    تعيين کرده اند۳-۳-۳اين ارقام را مولفان در بخش 
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  قند / ستم آب ي سpHمقدار مطلق  -۳-۳-۴

pHدروژن در يون هيزان شرکت ي توان از مي ساکاروز را مي مطلق برا
         ستمي در س[+H]ب، کلين ترتيبد. ساکاروز و در آب به دست آورد

در مورد آب ۱۰ - ۷ قند و يل هايدروکسي از ه۱۰ - ۵/۶يمساو) قند/ آب (
  . د ي آيدست مب

  
 

 يمساو) قند / آب( ستم يمطلق س pHدهد که ي نشان ميمحاسبه نظر
مربوط به قند  pH و pHن مقدار ين اي بيار عاليک توافق بس ي. است ۴/۶

  . وجود داردpH= ۰/۷ يحل شده در آب دارا
  

   : مربوطه يستالي ساکاروز آناالر و محصوالت کرpHنمودار  -۳-۴
و )  درصد خلوص۹۸/۹۹ (ييت نهايفي ساکاروز با کpH مقدار ۳در شکل 

 pH مقدار يگستره ها. ربوطه شرح داده شده است ميستاليمحصوالت کر
شن هند ينتيد پال شکر سفيو برا) کايآمر(ر شکيه شده ني شکر تصفيبرا
)PWS( گر برگرفته شده استي دي ارائه شده در جاها]۱۲[ از گزارش .

آناالر، با  (ييت نهايفي ساکاروز با کpHجالب است توجه شود که مقدار 
    يعني) ساکاروز/آب(ستم ي مطلق سpH با)  درصد۹۸/۹۹وص لخدرجه 

   ن، استاندارد کردن روشيبنابرا.  دهدي نشان مي تواق عال۴/۶ تا ۳/۶
 نقص ی بفنی يشگفته، ظاهراً از لحاظ علمي رنگ، در گستره پيرياندازه گ

را ي است ز۵/۶ ي آن مساوpHرصد خالص باشد  دهر گاه شکر، صد .است 
       ن، روشيبنابرا.  ماندي، ثابت ميتجربط مفروض يته در شرايديثابت اس
  . استاندارد باشد pH =۵/۶د در ي رنگ محصول شکر بايرياندازه گ

  
  : محلول قند يته در رنگ سنجيديارتباط ثابت اس -۳-۵

 به اندازه گفته [+H]ون يا غلظت يد که آي آيش مين سئوال پياکنون، ا
  اگر چه ،آن کوچک است! ر يا خي قند دارد ي به رنگ سنجيشده ارتباط

 ين مقدار هايين گونه تعي دارد و سهم آن را در ايمع هذا ارتباط بزرگ
. ده گرفتي توان نادي نمي قندي محلول هاي هايمشکل در رنگ سنج

  .ر مشاهده کردي توان به شرح زين موضوع را ميا
ا يد ، موضوع بافر ي مشخص گردpH =۵/۶ قند با يديکبار که خصلت اسي

ا ينش بافر يدر گز. شتر خواهد شد ي مطالعه بي براي مناسب موضوعتامپون
ر يط زيداز شرايا تامپون باي مقاصد استاندارد کردن ، بافر يتامپون برا

  :دبرخوردار باش
  ک باشد يدريزوهيد با قند ها ايبافر با -
ن واکنش را يا کمتريل دهنده قند واکنش ندهد ي تشکيد با اجزايبا -

  داشته باشد
   قندها باشد وpHد در محدوده يد آن باي مفpHگستره  -
  . داشته باشد يکيولوژيد خصلت بيبافر با -
  
اتان ) ـ مورفولينوN (ـ MES) ۲فر ي سازد که با، آشکار مين بررسيا

   ش شدهيقبالً آزما MOPS بافريک آنالوگ ساختاري که )سولفونيک اسيد
  :  است يمناسبر، بافر کامالً يل زي باشد، ظاهراً به دليم

- MES۱۵/۶ است ]۱۳[ک يدريزوهي مطلقاً با قند ها ا =pKa  
 .  است ۷/۶ تا ۵/۵ن ي ب]۱۳[د آن ي مفpHگستره  -
  . ]۱۳[ است يکيولوژي بMOPSه يا تامپون شبين بافر يا -
ن موضوع ي دهد و اين واکنش را مي متشکله قند کمتريبا اجزا -

) ۳جدول (يج  نتار رنگ شرح داده شده در بخشيبا توجه به مقاد
 مشخص است 

که   MESا تامپون ي را با استفاده از بافر يشگاهين آزمايج بي نتا۳جدول 
       باشند ير مير پذير و تکثي دار، سازگار، تکرار پذير معنييبدون تغ

        ن وي ظاهراً مناسبترMESط بافر ين شراين، در ايبنابرا.  کنديف ميتوص
  . قند است ين رنگ محلول هايي تعيله براين وسيتوانمند تر
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نتايج داخل  (MESرنگ محلول شکر با استفاده از بافر  : ۳جدول 
  *) آزمايشگاهی

  مبــــدأ
  رنگ ايکومسـا
  آزمايشگاه

  )۱(  )۲(  )۳(  
  ۱۰  ۱۲  ۱۰  ساکاروز درجة آناالر

  ۱۷  ۱۸  ۱۸  )نيشکری(شکر تصفيه شدة برزيل 
  ۱۴  ۱۴  ۱۲  )نيشکری(شکر تصفيه شدة آمريکايی 

  ۴۶  ۴۴  ۴۳  )نيشکری(شکر تصفيه شدة هندی 
        )نيشکری(شکر سفيد پالنتيشن هندی 

  ۹۴  ۹۶  ۹۴  ۱نيشکر نمونه 
        )نيشکری(شکر سفيد پالنتيشن هندی 

  ۱۰۶  ۱۰۴  ۱۰۴  ۲نيشکر نمونه 

  .ارائه شده اند) ۲۰۰۶, برزيل (اين نتايج در نشست بيست و پنجم ايکومسا * 

   
  

   : pH =۵/۶ رنگ در يري اندازه گيازهايامت -۳-۶
  : ر خواهد بود يژه زي ويار هاي امتيشگفته داراي پpHز رنگ در يآنال
  ست ي نيژه است و دلبخواهي بر اصول وياً مبتنيقو -
   است وابسته استي بر آن مبتنpH که مقدار ي اياديبه مفهوم بن -
ن ي، بنابرادروژن حاصل از ساکاروز استي هيون هايون شرکت يمد -

  سنجش رنگ ها مطمئن تر است
  ي را با توجه به قند دارايسه ايشگفته مقاي پpH رنگ در يرياندازه گ -

   دهديت ،نشان ميفين کيبهتر
     خام را / چغندر / ه شده ي تصفPMWSسه همه قند ها از جمله يمقا -
  ن روش انجام داد ي هميري توان با به کارگيم

 است و به ي منطقي که عمل۰/۷ به درجه pHقدار  ميعير طبي غيارتقا -
   ندارد ير است ، لزومي خسته کننده و اشتباه پذيرد ولي گيدلخواه صورت م

. نتر استيي پاpH =۰/۷سه با ي در مقاpH =۵/۶ر رنگ در ييسرعت تغ -
شنهاد ين رو پياز ا.  در برنداردي، نقص فنيدگاه کنترل تجارين از ديبنابرا

       نيگزي رنگ به عنوان جايري اندازه گي براpH =۵/۶ شود که يم
۰/۷= pHت شود ي تثب  
 و GS 1/3-7/GS 2/3-10/  , GS9/1/2/3-8 ي روشهاياز چند گانگ -

GS2/3-9 کسانيدر مورد محصول  )رنگ(يکسان  پارامتر يکومسا برايا    
  . شود يز ميپره) C12H22O11 ساکاروز (

   
   يبندــــجمع - ۴
 کنند که يد ميي به دست آمده اند که تأيل اساسيک و دال مداريک سري

ن گستره ين ايعالوه برا.  است۵/۶ تا ۴/۶ن ي بpH يساکاروز خالص دارا
pHمقدار يهمزمان. زان رنگ ها داردين ميي با تعيکي ارتباط نزد pH 

           متفاوتيبات آلين رنگ ترکيي تعي نوع بافر براpHمحلول با 
 ي مفروض به روشني است و داده هايضرور) ي در حال فعلمانند ساکاروز(

 ي براMOPSک بافر مناسبتر از ي pH  ,MES =۵/۶دهند که در ينشان م
 ظاهراً pH =۵/۶ن رنگ محلول قند در يين تعيبنابرا. ن رنگ قند استييتع

شنهاد ين پيبنابرا.  نقص استي بي و از لحاظ فنيحصح علمیاز لحاظ 
 اعتبار يج داراي تا نتا)pH =۵/۶(رد ي صورت گيترکشود که مطالعه مشيم

 ي پارامترهاي روش ها براي شود که از چندگانگيم ينيش بيپ. شوند
اجتناب خواهد ) ساکاروز( کساني محصول ين برايو همچن) رنگ(يکسان 

   . شد
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اثر ناخالصي هاي برگزيده بر سرعت رشد کريستال 
  فيت شکر سفيدساکاروز و کي

   ۳۸۸  ص۵/۲۰۰۷سوکرايندوستری : نقل از 
  مهندس محمدباقر پورسيد: مترجم 

  
استفاده از محصوالت ضد رسوب گذار در قسمت اواپراسيون کارخانه هاي قند 

اين محصوالت عمدتاً پليمر هاي محلول در آب شبيه . داول شده است تبسيار م
که نقش آنها پيشگيري از تشکيل به نظر ميرسد  .پلي آکريالت ها مي باشند 
پايداري کمپلکس هاي کلسيم آکريالت در دماي . اکساالت هاي کلسيم باشد  

  مع هذا اين پليمر ها و . باال در محلول غليظ قند هنوز مشخص نيست 
   يافت مي شوند و ممکن است آثار ۱يون هاي کلسيم در کريستاليزاسيون پخت 

   مواد تشکيل دهنده. يستال ساکاروز داشته باشند ويژه اي بر سرعت رشد کر
ضد رسوب گذار برگزيده با يون هاي کلسيم و بدون آن در اين بررسي به 
.  عنوان ناخالصي ها در خالل کريستاليزاسيون ساکاروز به کار گرفته مي شوند

عت رشد کريستال هاي ساکاروز با ساستفاده از اثر اين گونه ناخالصي ها بر سر
 (MICROBOILER)به انتها و روش پايلوت ميکرو بويلر  انتها ش آزمايشيرو

   ميزان کدري شکر حاصل بعد از کريستاليزاسيون در ميکرو بويلر. تعيين ميشود
   نتايج حاصل از طريق مراجعه. کنترل ميگردد) آپارات پخت بسيار کوچک( 

    با نقشبه تحقيق قبلي در آزمايشگاه بخصوص از لحاظ ارتباطي که
  .  و کلسيم برکدري شکر سفيد دارد مورد بحث قرار ميگيردهاماکرو مولکول
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   سال ۲۰بيش از ) عملکرد(ربه تجـ با ) مداوم(وسته آپارات پخت پي
  ديمحمد باقر پورس: مترجم          ۱۲۹۶/۲۰۰۶اينترنشنال شوگر ژورنال : نقل از 

  
   

   ده مقاله يچک
 BMA ين سازي ساخت کارخانه ماشVKT يوسته عموميآپارات پخت پ

ستم يس. ست سال است که در صنعت قند به کار گرفته شده استيش از بيب
VKTتواند در يست که ماز اين امتي اي دارايکي مجهز به همزن مکان 

زات ي توان تجهين ميبنابرا. ز کار کندين نييار پاي بسيتفاوت دما ها
 ي کرد که با انرژي طراحيون را به گونه ايزاسيستاليون و کرياواپراس
: ون دو بدنه است يزات اواپراسين تجهي از ايکي. ند کار کنند بتوانيکمتر

ون به عنوان بخار يزاسيالستيا مرحله کريزور يستاليک کريبخار حاصل از 
ش يژه با افزايبه و. رسديگر به مصرف ميزور ديستاليگرم کننده در کر

 ي برايار جالبي بسيژگيه خانه ها به ويت ها، کاربرد ها در تصفيظرف
 با BMA يستم کنونين مقاله سيدر ا. ل شده اندي مدرن تبديم انرژيمفاه
ز کردن ي تميش هايو شامل مفهوم کنترل و ري و عموديسات افقيتأس
 مدرن يم انرژيق به مفاهيسات مختلف با نگاه دقيتاس. ف شده استيتوص

ن ي چنيريون دو بدنه و کسب تجربه موفق با به کار گيشامل اواپراس
  . ن مقاله ارائه شده اندي در ايساتيتاس
  

   مقدمه
    در حال BMA يوسته عمودي واحد آپارات پخت پ۷۵ش از يامروزه ب
 از ي قند سازيا در حال ساخت است که ازآنها در بخش هاي ياربهره برد

ن يا.  شودي شکر استفاده ميه خانه هايشکر و تصفي از نيچغندر، قند ساز
  : پردازد ين توسعه مي از مراحل مهم ايخچه مختصريمقاله به شرح تار

  VKTن دستگاه ي اول:۱۹۸۳-
   يبردار در حال بهره VKTد شکر ين دستگاه تولي اول:۱۹۸۵ -
  ه  نشده ي شکر تصفي براVKTن دستگاه ياول: ۱۹۹۴ -
   يشکري کارخانه ني براVKTن دستگاه ياول: ۱۹۹۵ -
  
.  استي در انرژيي صرفه جوي برايده آل مناسبيله اي وسVKTستم يس

 بخار و يکيمکان) مجدد(ون يا کمپرسيستم تراکم ي سيا معرفيورود 
 ي براي اضافيون از جمله اقدامات اساسيزاسيستاليون دو بدنه در کرياواپراس

  . است يشتر در مصرف انرژيکاهش ب
  

 VKT/VKH  مفهوم تئوري
آشکار . دي آغاز گرديوسته عمودي که ابداع و توسعه آپارات پخت پيهنگام

اس با طرح آپارات پخت ي در قي بر هم نهاده عموديبود که از محفظه ها
  . استفاده خواهد شد ) ۱شکل  (يعمول

ون يرکوالسي سي برايکي مکاني ابتکار موجب شد که بتوان از همزن هانيا
  . و اختالط مطمئن پخت استفاده کرد 

  

  

  
 

ت عبور ي چهار محفظه با ظرفيشامل واحد ها) يحيترج(دستگاه مناسب 
 توان در ين دستگاه را ميا. ه شده استي تن در ساعت پخت تصف۱۹۰

ز ي شکر نيه خانه هاين در تصفي و همچنيشکري و ني چغندريکارخانه ها
    است که ي به گونه اي محفظه ا۴ آپارات پخت يطراح. به کار گرفت

ش يت دستگاه بازهم افزايل کرد تا ظرفي توان آن را به پنج محفظه تبديم
 ي پخت کم خلوص و پخت شکر خام داراي براVKT يستم هايس. ابدي
  . است يز خارجيستم سرريک سي

 يله قسمت موجود مجهز به آپارات هايغال شده به وس اشيهرگاه از فضا
وسته استفاده يات پي عملي مناسب، برايت هايمدرن با ظرف) وستهيناپ(چ ب

     ز بهره گرفتي نيافق) يره ايزنج (ي توان ضمناً از واحد پله کانيشود م
د از لحاظ يمورد استفاده با )وستهيناپ( پخت بچ يهمه آپارات ها) . ۲شکل(

  .  نصب شده باشند ي مشابه و مجهز به همزن هايطراح
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. گر استيکدي مشابه VKH و VKTستم ي از هر دو سينحوه بهره بردار
ون، به عنوان خوراک، يزاسيستالين محفظه کريه پخت به نخستي پايمرغوب
   وسته وارد همهيا شربت خوراک را به طور پيمحلول .  شوديوارد م

. ردي گيات محفظه ها صورت نمين محتوي بيتالطاخ.  کننديمحفظه ها م
 به ي پخت از محفظه ايستالي کريجه محتوايماده خشک موجود و در نت

 به ين مشخصه ها در محفظه آخريابد و اي يش ميگر، افزايمحفظه د
  . رسند يحداکثر م

 يفوژ شکر به روشنيون موثر، بخصوص در محصول سانتريزاسيستاليکر
 که يستالي کريستال و محتوايت کريفي محصول با کنيا.  شوديمشاهده م

. ون حاصل شده است ارتباط تنگاتنگ دارديزاسيستاليدر طول کر
ان آرام، موجب ي با جريزور هايستالي پخت در کريکيون مکانيرکوالسيس
د ي پخت شکر سفي تواند براي شود که مي باال ميستالي کريد محتوايتول
فوژ يمحصول شکر به دست آمده از سانترجه ي درصد برسد که در نت۵۵تا 
  . خواهد شد ) MCنسبت به (درصد  ۵۰باً يتقر

ستال در يع اندازه کريوسته، توزيون پيزاسيستاليت توقف پخت در کريوضع
، ياز لحاظ عمل.  گسترده تر استي درشت اندکيستال هايگستره کر

   .  تر ندنيي پايچ اندک بيستم هايسه با طرز کار سير در مقاييب تغيضرا
ه پخت يت پايت و کميفيت محصول کيفي موثر بر کيار قطعيمع هذا مع

  . افزوده شده در ارتباط با محصول است 
) ۳شکل (شود يم ثابت استفاده ميتنها از نقاط تنظ VKTستم کنترل يدر س

  : د کنترل شوند عبارت اند از ي که باي اي اصليپارامترها
  فشار بخار گرم کننده  -
   بخار شربت فشار -
  )ماده خشک موجود(ط پخت يشرا -
   يان شربت وروديسرعت جر -
  ا شربت خوراکيمحلول / ه پخت ينسبت پا -
  )ديتنها در مورد شکر سف(ارتفاع سطح پخت  -

   کنترليزان شربت وروديله ميط پخت در هر چهار محفظه به وسيشرا
تم اندازه سين منظور سي اي برايحي ترجيريستم اندازه گيس.  شوديم
 ياز مجموع شربت ورود. است )ويکرو ويما(ز موج ي با استفاده از ريريگ

ن به يک نسبت معيه پخت به ي پاي افزودن مقداري شده برايرياندازه گ
 شود فشار بخار گرم کننده و فشار بخار ي استفاده ميکل شربت ورود

نه و يات بهيب امکان عملين ترتيشود و بديشربت در هر محفظه کنترل م
ت يظرف. سازديز کردن فراهم ميند تمي فرآيک محفظه را برايقطع ارتباط 
 فشار بخار گرم ي هاset pointم يق تنظي از طرVKT از يمواد عبور
ق يارتفاع سطح پخت از طر.  شودين ميي همه محفظه ها تعيکننده برا

ه پخت يق سرعت پمپ تخلي از طري کنترل و در محفظه آخريرهايش
  . شودي ميدارثابت نگه

   در يجاد قشر رسوبي توان از ايت آشکار است که نميک واقعين يا
بخصوص . وسته به طور کامل اجتناب کرديون پيزاسيستالي کريستم هايس

.  شونديه ميان باال تهي با کوسيستم ها پخت هاين سي که در ايموقع
 ز کردن رايامکان تم) ين نوع افقيو همچن (VKT يره عموديطرح زنج
  ک محفظه ي. سازديون فراهم ميزاسيستاليند کرياز به توقف فرآيبدون ن

 که يدر حال. ند قطع گردديشود و ارتباط آن با فرآ  by pass  تواند يم
 ي برايز کردن نوعيند تميفرآ.  دهندير محفظه ها به کار خود ادامه ميسا

VKTارائه شده است ۴د در شکل ي در مورد شکر سف  .  
ز ياز به تميات در چهار محفظه بدون ني عمليعني VKTکار ) چرخه(کل يس

 ي واحد هاي روز، برا۲۰ تا ۱۵د يد شکر سفي توليکردن در مورد واحدها
 يان هايد شکر با کوسي تولي واحد هاي روز و برا۳۰ تا ۲۰د شکر خام يتول
 .  روز است ۶۰ تا C (۴۵پخت ( ن ييپا
  

  نصب تأسيسات و تجارب مربوطه 
 حفظ يعني VKTون يزاسيستالي کريژه محفظه هايا وياص  خيطراح

       و) محفظه گرم کننده (کاالندريا باالتر از يارتفاع سطح پخت اندک
 سازد که ين امکان را فراهم مي همزن ها در هر محفظه ايريبکار گ

 پخت و ين بخار گرم کننده و دماي بي کوچکي با تفاوت دمايستم حتيس
 جه طرز يدر نت.  عمل کندي به خوببارک ينتر از ييار پاي بسيدر فشار بخارها
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 ي براي خوبي موجب گشودن چشم انداز هاVKT ينه دستگاه هايکار به
  . شود ي مي در انرژييصرفه جو
 شده مشتمل بر سه دستگاه ينه سازيسات بهيک نمونه از تأسي ۵در شکل 

VKT ون ين بدنه اواپراسيآخر.  ارائه شده استيکارخانه چغندرک ي در
.  کندين مي ها را تامVKT ي گرم کننده الزم براي بخار هايباً تماميتقر

 درصد ۲۸ظ بدنه آخر به اندازه يجه ماده خشک موجود در شربت غليدر نت
 يديون رنگ چندان شدي که در قسمت اواپراسي شود در حالياضافه م

  .  گردديل نميتشک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ز ارائه شده که از يد شکر خام تمي توليبراVKT  ازي نمونه ا۶در شکل 
در .  کنديکور استاندارد استفاده ميظ ليبخار گرم کننده حاصل از دستگاه تغل

 شود که در ي استفاده م بار۵/۰ استاندارد از بخار کم فشار ليکورر يتبخ
ن ييظ کننده در سطح پاي تغلي سطح حرارتي شربت و دمايماجه دينت

 توان کالً به يظ کننده را ميبه عالوه بخار شربت تغل.  شودي مينگهدار
 در يي صرفه جويعنوان بخار گرم کننده مورد استفاده قرار داد که به معن

  . ون استيسسه با کندانسايمصرف بخار در مقا
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ان باال، در ارتباط با يد با کوسيوسته شکر سفيون پيزاسيستالياصل کر
رگ مورد  بخار شربت در آغاز در کارخانه قند آربيکيون مکانيکمپرس

       د را يکمپرسور بخار جد) تراکم(ون ينسبت کمپرس. استفاده واقع شد
 ي برايکي الکتري انرژاز بهيه نجي کاهش داد و در نت۳:۱ به ۶:۱ توان از يم

  .) ۷شکل  ( کاهش داده شدMW ۹/۱ به MW ۶/۳ون از يکمپرس
ده موسوم به ي شود به پديمنجر م) يتئور(ن مفهوم يتوسعه سازگار ا

   بهيون چند بدنه واقعيند اواپراسين فرآيکه نخست»ون دوبدنهياواپراس«

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 يون اضافيون است که بدون هر گونه کمپرسيزاسيستالي از کريشعنوان بخ
ن يا و ۹۵/۹۴ ي هايدر طول بهره بردار. ردي گيبخار شربت صورت م
 شد يدر آلمان معرفگوسترو و کالين وانزلبن  قند ياصل به کار خانه ها

ان يک نمودار جري ۸شکل . ه به موسسه نورد سوکر تعلق دارندکه امروز
  . دهدي را نشان مياتي عملن اصلي اياساس

د شکر خام کم خلوص از يد شکر خام و تولي تولي براVKTدر دو دستگاه 
   VKTکه ي شود در حالياستفاده م) خأل( بار ۲۹/۰بخار شربت کم فشار 
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      ت اجازه ين وضعي کند  اي کار م بار۱/۰د با خأل يمربوط به شکر سف
د شکر خام و شکر خام کم ي تولي هاVKTدهد که از بخار شربت  يم

.  شوديريد بهره گي شکر سفVKT يخلوص به عنوان بخار گرم کننده برا
  نيي پااز خأل.  شده استي هر دو فشار طراحيون برايستم کندانساسيس
 ابعاد مناسب ي داراخأل يله پمپ هايم به وسي توان به طور مستقيم

 طبق يک کمپرسور بخار حرارتي توان آن را در ينکه مياا ياستفاده کرد 
  . د ي رسان بار۸/۰ به فشار ۸شکل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 VKTنصب چند ) ون دوبدنهي اواپراسيبه موازات معرف(گر يمرحله مهم د
 يج در دوبيد شکر الخليه خانه جدي در تصفR1ه شده ي شکر تصفيبرا

 بخار شربت يکيمکان) تراکم(ون ي کمپرسيانه در اصل بران کارخيا. است
. ديستم بالفاصله نصب نگردين سي ايل محلي به دالي شده بود وليطراح

 از اصالحات قرار ي برخيه در معرض اقدام براين نظري زمان ادر اين
م مورد فراورش در سطح اار باالتر شکر خيت بسيفيل کيگرفت که به دل

   گزارش شد و ي مناسبين توسعه ها در فرصت هايل ايــتفص. حداقل نبود
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 يبرا VKT يري به کار گي بعدياقدام اصل. مورد بحث قرار گرفت
.  درصد بود۹۹ يبيتقر) انيکوس(وسته در درجه خلوص يون پيزاسيستاليکر
با ) ۵R  و۳R , ۴Rامروزه (ه شده ين است که شکر تصفيژه ايک هدف وي

ن ي شود که سپس ايل مي به ماگما تبديار خالصي بستانداردليکور اس
 مورد ييه شده نهايد محصول شکر تصفي تولي براپايه پختماگمابه عنوان 
    . )۲R و ۱R (ردي گياستفاده قرار م

) تراکم(ون يون دو بدنه در ارتباط با کمپرسيگر کاربرد اواپراسينمونه د
د ي کارخانجات تولي شده برا نصبVKT) بخار شربت( بخار بدنه يحرارت

 است که ۱۹۹۷ در سال ي کشور مالزيعني) bhd )MSM ايشکر ماال
 در يي صرفه جويبرا.  کنديزه ميستاليار درشت کريه شده بسيشکر تصف

ن مورد از بخار شربت آپارات پخت بچ به عنوان بخار گرم ي در ايانرژ
بل کنترل فشار ک ترموکمپرسور قاي. استفاده شد) ۹شکل  (R-VKTکننده 

ن بخار شربت يعالوه بر ا.  دهديش مي افزا بار۳/۰ به ۲/۰ن بخار را از يا
ن يتام) فشار مطلق ( بار۳۵/۰ يبي با فشار تقرليکورظ کننده يحاصل از تغل

از به بخار گرم کننده در خط ي شود که نين بخار موجب ميگردد و ايم
از کاهش يقدار مورد ن درصد کل م۷۵بخار شربت آپارات ، تا / کمپرسور 

  . ابد ي
انند بخار مناسب و را که بتي پختيافته خاص آپارات هايک برنامه توسعه ي

ن کنند ي کنترل فشار تاميرا برا)  ترموکمپرسوريورود(فولد يه ماني تغذيبرا
م فشار کوچکتر از فشار در ين نقطه تنظيهرگاه ا. دي نمايمشخص م

 شود آنگاه VKTر گرم کننده بخا)  ترموکمپرسوريخروج(فولد يمان
 ي برايبخار مصرف. شوديان کار ميترموکمپرسور به طور خودکار وارد جر

) مطلق( بار ۳/۰ون بخار شربت آپارات پخت بخار رتور با فشار يکمپرس
  . است 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هوکورن يراً در کارخانه ناکاشاريون دو بدنه ، اخيگر اواپراسياز کاربرد د
ن يدر ا.  شده استيريبهره گ) ۱۰شکل (د ي جدVKTا استفاده از دو ژاپن ب

 است که شکر حاصل VKTک دستگاه ي از Aد شکر يمورد اساس کار، تول
ک شکر ي ليکورن يا از.  خالص به دست آورندليکور بسيارکنند تا يرا حل م

د يگر تولي دVKTک ي در Bشکر .  شوديزه ميستاليار خالص کريد بسيسف
 بخار شربت حاصل از A شکر VKT ي بخار گرم کننده برا. شوديم

VKT  مربوط به شکرBکه الزم باشد از يهر مقدار بخار اضاف.  است 
ن بخار در ي شود که اين مي تام بار۴/۱ون با فشار مطلق يقسمت اواپراس

ن يا.  رودين حال به عنوان بخار محرک ترموکمپرسور به کار ميع
 ۲۴/۰ را از B مربوط به شکر VKT از يروجکمپرسور فشار بخار شربت خ

 مربوط به VKTق، هر دو ين طريبه ا.  دهديش مي افزا بار۳۳/۰به 
  .  کرد ي کوچکتر طراحي توان با سطح حرارتي را مB و A يشکرها

      شود با ي بدنه استفاده مون دوي که در آنها از اواپراسييستم هايس
 ها ي که در اولين معنيبد. ارند دي عمده ايگر تفاوت هاي ديستم هايس
  با درجه سانتيگراد۵۳باً ي تقريعنينتر ييار پايون بسيزاسيستالي کريدما

  : م ي کنير توجه مي زيبه تفاوت ها.  است بار۱/۰فشاربخار شربت 
  
   کاهنده يافته در دمايون کاهش يزاسيستاليسرعت کر -
  )  درصد۷۳ تا ۷۲باً يتقر(نتر ييغلظت اشباع پا -
          يل چگاليژه بخار گرم کننده و بخار شربت به دليبرابر حجم و دو -
  نتر ييپا) تهيدانس(
  
نان بخش يات اطمي به عمليابي دستي است که برايت بدان معنين وضعيا
  : ر را انجام داد يد اقدامات زيبا
   يورود) خوراک( شربت يمشروط ساز -
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  از در دسترس باشد ي مورد نيد در دمايبا) هيما(ستال يپودرکر -
  ستم بخار شربت ي و سVKTبه حداقل رساندن هوا در بخار گرم کننده  -
 امروزه عمدتاً يشکري قند نيرخانه هاادر ک) مداوم(وسته يون پيزاسيستاليکر

 ي برايه گذاريرا سرمايرد زيگي ساده صورت مي افقيستم هايبه صورت س
  .در دسترس است  و بخار گرم کننده الزم ,ستم ها کمترين سيا

 کارآمد يان باال و نصب واحد هاي شکر خام با کوسي روز افزون برايتقاضا
   ن مقالهي مانند راه حل ارائه شده در اي مناسبي راه حل ها,ونيکوجنراس

  .  باشند يم
  

  جمع بندي و نتيجه گيري
 سرآمد و يک فن آوريبه ) مداوم(وسته يون پيزاسيستاليامروزه کر

ت يفيک. ل شده استيه شده تبديد محصوالت تصفي تولياهنرمندانه بر
 ي موردي هايبررس.  توان کنترل کردي را ميدي شکر توليستال هايکر

 و ي متحده، مالزيامارات عرب س،ي نصب شده در آلمان، سوئيدستگاه ها
 خاص ي هايازمندي ني براي متفاوتي دهند که راه حل هايژاپن نشان م

      د، ي جدي کارخانه هايبه هنگام طراح. ددر دسترس قرار گرفته ان
 در ي در انرژيي صرفه جوي براي متعددي مورد بحث راههاينمونه ها

ک ي توان ي توسعه کارخانه ها مي گذارند  در ارتباط با برنامه هايار مياخت
ب ين ترتيک نصب کرد تا بدي فابريواري در خارج از چاردVKTدستگاه 

  . ابدي توسعه کاهش يبرا يه گذاري سرماينه هايهز
 يار عمده اي به مع,نه بريک عامل هزي به عنوان ي، انرژياس جهانيدر مق

  . ل خواهد شدي تبدي رقابتيت هايدر موقع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : کارخانه چغندري جديد بوغازليان 
  درنترين تکنولوژيمرجع جديد براي م

  ۳۸۷   ص۵/۲۰۰۷سوکرايندوستری : نقل از 
  مهندس محمدباقر پورسيد: مترجم 

   
 در ۲۰۰۶/۲۰۰۵يک کارخانه جديد چغندري در سال 

 ساخته شد و به ,بعد از اجراي قرارداد) ترکيه ( بوغازليان 
. کنسرسيومي مرکب از سه شريک تحويل گرديد 

.  از کشور ترکيه OEP فيوکايل و ماگن از کشور فرانسه و
 به (TURN KEY)اين کارخانه به صورت کليد روي در 

 ماه ساخت ساخته شد که کارخانه ۱۵طور کامل در مدت 
ده بهره برداري ا آم۲۰۰۶بسيار مدرني بود و در نوامبر 

تکنولوژي هاي نمايشي انتخاب شده و نتايج . گرديد 
ر گرفته توليد مقدماتي نيز در اين مقاله مورد بحث قرا

 .است  

  

  

  کنترل خواص سطحي
 و اثر بعضي از ضد کف ها که در 
  فرآيند چغندر قند استفاده ميشوند

  
  ۵۷۸ ص ۸/۲۰۰۶سوکرايندوستری : نقل از 

  دکتر رضا شيخ االسالمی: مترجم 
  
  

د يبعد توله  بيندر شوئد از چغيدر صنعت قند کف در تمام مراحل تول
  ن چارچوب دستگاه ين منطقه در اي تري از اصليکي. شوديم

ل کف ي با تشکيمشکالت فراوان. است) ونيفوزيد (يريعصاره گ
ر، کاهش يد مثل بسته شدن و چسبناک شدن عصاره گيآيبوجود م

 يبرا. ز شدن شربتي در اثر سرريعات قنديون و ضايفوزيعملکرد د
ن ي فرمول ايول. شوديق مين مشکالت ضد کف تزريا از يريجلوگ
ن استفاده يبنابرا. ده استيده است و معموالً به ثبت رسيچيد پامو

د کنندگان که فرمول يس تولين ضد کف ها ناچاراً از سرويکننده از ا
ن کار يدر ا. د استفاده کنديدارند بايضد کف ها را محرمانه نگه م

 آنها و دوز ياتيسم عمليه با مکان مختلف ضد کف در رابطيفرمولها
  . مطلوب مورد مطالعه قرار گرفته است

 شش نمونه ضد کف در رابطه با غلظت و دما ي نسبيرياول اثر پذ
ابد ي يش مي با غلظت افزايريج نشان داد که اثر پذينتا. دين گردييتع

از است و باالتر از ي که مورد نياثر دما در دمائ. رسدي ميو به آستانه ا
  دوم . ماندي مي در موقع اضافه کردن ضد کف است باقينقطه کدر

 در يري و اثر پذhydrophobicityضد کف بر اساس نقش آنها در 
 با يريج نشان دادند که اثر پذينتا.  شدندي معمول گروه بنديدما

hydrophobicityيريشتر در ضد کف اثر پذيب. ابدي يش مي افزا 
. شوديح هوا و با محلول انجام ماست که آهسته تر جذبش در سط

 سطح شربت ي فعالينگ ملکولهايسم تراپين است که مکانيفرض بر ا
   ي باال براي جذب در دماي جنبشيت انرژيدر نها.  باشديم

 يشوند مورد بررسي جذب مي معموليبه سرعت در دما هکيضدکف هائ
ف در سطح ش دما جذب ضد کيج نشان دادند که افزاينتا. قرار گرفت

 ي ضد کف در دمايرياز اثرپذبيش ن جذب ين چنيا. کنديل ميرا تسه
 جذب ضد کف از سطح ي فعال برايکاهش انرژ.  مهمتر استيمعمول

ان رفتار ضد کف در ي بيان ممکن براي بعنوان بين به سطح مرزيريز
  .  باشد ي ميسطح مرز
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يون ريزشي صفحه اي در كارخانه قند كالئن ــــتجربيات با اواپراس
  كت قند شمال آلمانرــــش

  دكتر محمد الهي:         مترجم 2007/ 4سوكرايندوستري : نقل از 
  
  

  خالصه مقاله 
ک يـ ق به شرکت قنـد شـمال آلمـان          متعل clauenدر کارخانه قند کالئن     

           شـــرکتEVAPplus مـــدل ي صـــفحه ايزشـــيون ريعـــدد اواپراســـ
GEA Ecoflexسـاخت و نـصب   ۲۰۰۳ بخار در سـال  ي داخلي با کانالها  

 سطح کل ي متر و دارا  ۵ متر، قطر آن     ۴/۲۰ارتفاع کل بدنه اواپراتور     . ديگرد
 ي جداگانـه بـرا    ي قسمت ها  يبدنه دارا .  باشد ي متر مربع م   ۷۲۳۰  يحرارت

بعـد از   ( و بخـار رتـور       ياستفاده از بخار حاصل از تفاله خـشک کـن بخـار           
گر يکـد يده جـدا از     ل ش ي تشک  های ن آب کندانس  يهمچن.  باشد يم) نيتورب

صـرفه  امکـان   ستم،  يـ ن س يـ به خاطر طرز ساخت متراکم ا     .  گردند يجمع م 
ن بدنه  بـه عنـوان بدنـه         يقراردادن ا .   نصب آن وجود دارد    ي در فضا  يجوئ

 وبدون اشکال در کارکرد مجموعه امکان       يون براحت يستم اواپراس ياول در س  
    .  کنـد  يدا مـ  يـ ش پ ي افـزا  ۲۰ -۲۵% داشته و مقدار ماده خشک شـربت تـا          

ز يـ ش ن ي شـده بودنـد، در آزمـا       يله شرکت سازنده گارانت   ي که بوس  ييداده ها 
     ه ي مختلـف، توصـ    يبا توجه بـه امکـان اسـتفاده از بخـار هـا            . ندبدست آمد 

  . استفاده گرددي شود که از سر بخار تفاله خشک کن بخاريم
  
  يات اجرائي روش و عمل-۱

ک ي ۲۰۰۳شرکت قند شمال آلمان در سال    در کارخانه قند کالئن متعاق به       
ستم يـ  س يستيـ جـه با  يدر نت . ديـ  نـصب گرد   يعدد تفاله خشک کـن بخـار      

 يم گرفتـه شـد بـرا      يلذا تصم . د متناسب گردد  ي جد يون با تکنولوژ  ياواپراس
 EVAPplus مـدل    ي صفحه ا  يزشيستم کامل اواپراتور ر   يک س يبدنه اول   

ـ ي کانـال هـا  يرااواپراتور دا.   نصب گرددGEA Ecoflexشرکت   ي داخل
 ي استفاده از بخار حاصل از تفاله خشک کن بخار         يجدا شده ورود بخار برا    

ارتفـاع  .  باشـد  ي کندانس م   های  آب یت مجزا ين هدا يو بخار رتور و همچن    
ـ   ي متر بوده و دارا    ۵ متر و قطر آن      ۴/۲۰کل اواپراتور     ۷۲۳۰ ي سطح حرارت
  . نشان داده شده است۳ تا ۱ر آن در شکل يتصاو.  باشديمتر مربع م

  
   محاسبه شدهي تئوري انتقال گرما و داده هاي چگونگ-۲
 ي بدنـه ا ۶ک يستم کالس يک س يون در کارخانه قند کالئن      يستم اواپراس يس

ـ  ۵ که بدنه  است       .ر کـن در مـدار قـرار گرفتـه اسـت     يـ ش تبخي به عنـوان پ
 يزشـ يدنـه ر   باشـند و ب    ي م ي لوله ا  يزشي ر ي اواپراتور ها  ۶ تا   ۲ يبدنه ها 
ـ     .  در بدنه اول نصب شده است      يصفحه ا   ۲۸۰۳۰ يمقدار کل سـطح حرارت

.  هر تن چغنـدر اسـت       متر مربع به ازای    ۶/۲ان کننده   ي، که ب  استمتر مربع   
 دو حالـت مجـزا در نظـر گرفتـه       ي صفحه ا  يزشيدر هنگام نصب اواپراتورر   

حاصـل از   استفاده معمول از بخار رتور و بخـار      ين حالت برا  ياول. شده است 
   ازي که بخار ورودي زمانين حالت براي باشد و دومياله خشک کن مــتف

  
  
  

 ۵۰ تن در ساعت از بخار رتور و ۵۰محاسبات براي استفاده از   : ۱جدول  

  تن در ساعت از بخار حاصل از تفاله خشک کن بخاري

قسـمت بخار  

 تفاله خشک کن

  قسمت

  بخار رتور

  )m2(سطح حرارتي 
  )(barفشار بخار 

  )°C(دماي بخار 
  )t/h(مقدار حجم سر بخار 
  )bar(مقدار فشار سر بخار 

  )°C(مقدار دماي سر بخار 
  )t/h(مقدار حجم شربت ورودي 
  )t/h(مقدار حجم شربت خروجي 

  (%)مقدار ماده خشک شربت ورودي 
  (%)مقدار ماده خشک شربت خروجي

  W/(m2.K)ضريب انتقال حرارت 
 L/(cm.h)عدد پوشش سطح 

 ۳۳۳۰  
۲۷/۳  
۵/۱۳۶  
۰۶/۴۹  
  
  
۰/۳۹۳  
۹/۳۴۲  
۰/۲۰  
۹/۲۲  

۲۷۰۰  
 

  
  
  
  
  
۹۱/۲  
۵/۱۳۲  
  
  
  
  
  
۷۰/۲ 

۳۹۰۰  
۱۷/۳  
۵/۱۳۵  
۹۸/۴۹  
  
  
۹/۳۴۲  
۰/۲۹۳  
۹/۲۲  
۸/۲۶  

۳۴۷۵  
 

 
 

   تن در ساعت از بخار رتور۱۰۰محاسبات براي استفاده از : ۲جدول 

 قسمت بخار رتور 

  )m2(سطح حرارتي 
  )(barفشار بخار 

  )°C(دماي بخار 
  )t/h(مقدار حجم سر بخار 
  )bar(مقدار فشار سر بخار 

  )°C(مقدار دماي سر بخار 
  )t/h(مقدار حجم شربت ورودي 
  )t/h(مقدار حجم شربت خروجي 

  (%)مقدار ماده خشک شربت ورودي 
  (%)مقدار ماده خشک شربت خروجي 

  W/(m2.K)ضريب انتقال حرارت 
 L/(cm.h)عدد پوشش سطح 

۳۹۰۰  
۳,۲۲  
۱۳۶,۰  
۹۶,۳۳  
۲,۷۸  
۱۳۱,۰  
۳۹۹,۰  
۳۰۲,۷  
۱۹,۷  
۲۶,۰  
۳۵۴۶  
۲,۷۰ 

 
 

ن يـ اله خشک کن موجود نباشد در نظر گرفته شده است، کـه در ا    تفقسمت  
مشخـصات مربـوط بـه    .  گرددين م يه بخار الزم از بخار رتور تام      ي کل ,حالت

  .  گردنديده مي د۲ و ۱ن دو حالت در جداول يا



        ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران۱۳۸۶  خرداد تيــر ـ ۱۸۳مجله صنايع قند ايران شماره 

 31 

، در تـاريخ  ۲۰۰۳ سـال  اعداد ثبت شـده در بهـره بـرداري     : ۳جدول  

۴/۱۲/۲۰۰۳  

قسمت بخار  

 تفاله خشک کن

  قسمت

  بخار رتور

  )m2(ي تسطح حرار
  )bar(فشار بخار 

  )°C(دماي بخار 
  )t/h(مقدار حجم سر بخار 
  )bar(مقدار فشار سر بخار 

  )°C(مقدار دماي سر بخار 
  )t/h(مقدار حجم شربت ورودي 

  مقدار درصد ماده خشک شربت ورودي
  درصد ماده خشک شربت خروجيمقدار 

  W/(m2.K)ضريب انتقال حرارت 
 پيشنهادي W/(m2.K)ضريب انتقال حرارت 

۸/۴۲  
۹۱/۲  
۵/۱۳۲  

  
  
  
  
  
  
۲۶۶۳  
۲۷۰۰ 

  
  
  
  
۳/۷۱  
۳۹/۲  
۰/۱۲۶  
۱/۴۱۵  
۱/۲۰  
۳/۲۴  

  
  
 

۵/۴۶  
۷۰/۲  
۰/۱۳۰  

  
  
  
  
  
  
۲۶۰۱  
۳۴۷۵ 

  
 

، در تـاريخ  ۲۰۰۵اعداد ثبت شـده در بهـره بـرداري سـال       : ۴جدول  

۴/۱۱/۲۰۰۵  

قسمت بخار  

 تفاله خشک کن

  قسمت

  بخار رتور

  )m2(ي تسطح حرار
  )bar(فشار بخار 

  )°C(دماي بخار 
  )t/h(مقدار حجم سر بخار 
  )bar(مقدار فشار سر بخار 

  )°C(مقدار دماي سر بخار 
  )t/h(مقدار حجم شربت ورودي 

  مقدار درصد ماده خشک شربت ورودي
  مقدار درصد ماده خشک شربت خروجي

  W/(m2.K)ضريب انتقال حرارت 
 پيشنهادي W/(m2.K)ضريب انتقال حرارت 

۸/۴۲  
۹۱/۲  
۵/۱۳۲  

  
  
  
  
  
  
۲۶۶۳  
۲۷۰۰ 

  
  
  
  
۳/۷۱  
۳۹/۲  
۰/۱۲۶  
۱/۴۱۵  
۱/۲۰  
۳/۲۴  

  
 

۵/۴۶  
۷۰/۲  
۰/۱۳۰  

  
  
  
  
  
  
۲۶۰۱  
۳۴۷۵ 

 
  
   انجام شده در هنگام کاري هايري اندازه گ-۳

ــدازه گ۴ و ۳جــداول  ــ ان         ۲۰۰۵ و ۲۰۰۳ انجــام شــده در ســال ي هــايري
 شده در زمان کـار تفالـه        يري اندازه گ  ي پارامترها ۲۰۰۳در سال   .  باشند يم

مقدار بخار   ,دليلن  ي هم بهت بوده است،    ي با حداکثر ظرف   يخشک کن بخار  
 ج کـامالً  يلذا نتـا  .  باشد يادتر از بخار رتور م    يار ز ي بس ,ن قسمت ي از ا  يورود

نکـه بخـاطر    يبا توجه به ا   .  باشند يمه محاسبه شده ن   ي اول يمشابه با داده ها   
  از بخار تازه به سمت يادي مقدار زيک کن بخارــاله خشـــاستفاده از تف
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 ي صـفحه ا   يزشـ ي در استفاده از اواپراتور ر     ۲۰۰۵ رود، در سال     ين نم يتورب
 بخـار رتـور     از, شتريـ جـه ب  ي و در نت   ربت را گرم کننـد    شتر ش ي ب ,دي گرد يسع

 ي، کمتـر از انـرژ     يکـ ي الکتر يشتر انـرژ  يد ب يجه با تول  ينتدر   استفاده گردد و  
 اطالعـات در نظـر      يد در هنگـام بررسـ     يـ ن موارد با  يا. استفاده شود  يخارج

ستم يـ  در سينه نمودن استفاده از انـرژ   يبهامکان  ن راستا   يدر ا . گرفته شوند 
  .ون هنوز وجود داردياواپراس

  
  جه ي نت-۴

    فـضا   ياديـ ، مقـدار ز   يفحه ا  صـ  يزشـ يبخاطر سـاخت فـشرده اواپراتـور ر       
 بـه عنـوان     يچ مـشکل  ي و بدون هـ    يبدنه به راحت  .   گشته است  يصرفه جوئ 

ش يافـزا درصد   ۲۵ ي ال ۲۰ ر کرده و مقدار ماده خشک شربت تا       بدنه اول کا  
 از  ي قـسمت  ي دهند کـه وقتـ     ياطالعات محاسبه شده نشان م    .  کند يدا م يپ

 کنـد بخـاطر جـدا       ي کار نمـ   زينه ن ي در حالت به   ي صفحه ا  يزشياواپراتور ر 
 اسـتفاده از بخـار رتـور و سـر بخـار تفالـه       ي براي حرارتيبودن محفطه ها 
اج به  يکه احت ي کند بطور  ي کار م  ين نوع اواپراتور بخوب   ي ا ,يخشک کن بخار  

        ر دهنـده بخـار   ييـ از بـه نـصب تغ  يـ ن ني باشـد و همچنـ     ي نمـ  يگـر يبدنه د 
       . باشدينم
  
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

م شکر و وکپارچه و تدايد ي تولي ساده شده برايتکنولوژ
  يکيولوژي بيسوخت ها

     ۳۸۶ص  ۵/۲۰۰۷سوکرايندوستری :  از نقل
  مهندس محمدباقر پورسيد: مترجم 

    
ت ي اهمي از چغندر به قدري قند سازي سنتيمشکالت مربوط به تکنولوژ

داً يا ، شديتاليدا کرده است که بخش چغندر قند در اروپا و بخصوص در ايپ
نده الزم ي آيد چغندر قند در اروپا در سال هاي توليبرا. ضربه خورده است 
 ، کاهش يق ساده کردن تکنولوژيد از طري تولينه هايخواهد شد که هز

ع و ي و آب ، و حذف فضوالت جامد ، مايمشکالت مربوط به مصرف انرژ
 ينه هاي هزي صنعتي و ابعاد واحدهايدگيچيالزم است پ. گاز کمتر شود 
 محصوالت  و استفاده ازييوع محصوالت نهانت چغندر ، تيفيحمل و نقل ، ک

  . شونديابي ارزي به درستيجنب
فا کنند ين مشکالت اي حل اي کردند سهم خود را برايعسمولفان در گذشته 

 قانع کردن دست اندرکاران صنعت قند در جهان ي براي آنها با مشکالتيول
مشکالت آن . ند مواجه شدندي را دگرگون نماي سنتين نظر که تکنولوژياز ا

ش به طرف صنعت ي گرايعني TOSSIE ييژه اروپاقدر مهم بودند که پرو
 ۲۰۰۶ که در مارس  www.tossie.pw.plock.plدار در اروپا يقند پا

قات حاصل در دهه يج و اشاعه تحقي خود را ترويآغاز شده بود هدف اساس
ند ي از جمله حذف فرآي متفاوتيمولفان راه حل ها.  گذشته قرارداد يها

 ي مامبران ها و طرح هاي تکنولوژيريگک ، به کاريه کالکوکربنيتصف
ند ي حذف فرآيعنيگر يک راه حل ممکن دي. شنهاد کردند ي مختلف پيفرارو

د متوازن عالوه بر شکر ي و تول(EXTRACTION)يريشربت گ
شنهاد ي بود که توسط مولفان پيکيولوژي بيد سوخت هاي توليعني ، يستاليکر

لوت پالنت ارائه خواهد ير واحد پاشگاه و ديه حاصل در آزمايج اولينتا. شد 
  .شد و مورد بحث قرار خواهد گرفت 

  
  تانول از چغندر قند در توليد ارقابت

  ۳۸۶  ص۵/۲۰۰۷سوکرايندوستری : نقل از 
  مهندس محمدباقر پورسيد: مترجم 

   
  

ورود قريب الوقوع بيواتانول به بازار يونان بالفاصله بعد از انتشار 
   که دو واحد از SAاطالعيه عمومي صنعت قند هلنيک 

 هاي قند خود را براي توليد اتانول تبديل کرد تحققکارخانه 
 در بيواتانول توليدي از منابع ملي، همچنين رقابتمع هذا  .يافت

انرژي ملي و همچنين امکان وجود بيواتانول در بخش هاي 
بيواتانول يک .  با ديدگاههاي متناقض همراه بودانرژي در اروپا

 امريکاي التين سوخت اصلي بيولوژيکي در امريکاي شمالي و
در حالي که بازار اروپايي آن . است که رشد سريعي داشته است

تنها به تازگي شروع به توسعه کرده يعني زماني که اروپا در 
 جهان براي خود رقيبي را تصور صحنه توليد سوخت بيوديزل در

  واحد صنعتي توليد بيواتانول يا۳۵کرده است در اروپا تقريباً نمی 
 برداري و يا در دست ساخت مي باشند و به عنوان در حال بهره

  .مي کنند ماده خام از غالت و چغندر قند استفاده
توليد بيواتانول از چغندر قند يا غالت نمي تواند با توليد اتانول از 

. يست نيشکر رقابت کند زيرا کشت آن ادامه پذير و بادوام ن
ر اروپا در حدود غندر قند يا غالت دهزينه توليد بيواتانول از چ

هزينه متناظر آن از ذرت در .  يورو به ازاي هر ليتر است ۴۸/۰
 يورو به ازاي هر ۲۷/۰آمريکا و از نيشکر در استراليا در حدود 

اولويت نيشکر به عنوان ماده خام به خاطر اين . ليتر ميرسد 
 محصول يکواقعيت است که نيشکر تنها حاوي قند نيست بلکه 

گاس نيز دارد که به عنوان سوخت در نيروگاه فرعي به نام با
  . توليد برق مستقيماً از آن استفاده مي شود

. فرآيند توليد بيواتانول از چغندر قند در حال مطالعه است 
بخصوص بهره برداري توليد بيواتانول از چغندر قند تحت 
آزمايش است و همچني سهم کوجنراسيون انرژي و محصوالت 

ش کلي هزينه هاي توليد بيواتانول در دست جنبي مفيد در کاه
به عالوه توليد نسل دوم سوخت هاي بيولوژيکي . بررسي است 

و توسعه فرآيند توليد بيواتانول به عنوان تصفيه خانه بيولوژيکي 
  . مورد بحث قرار گرفته است 
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