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  ها روي رشد چغندر قند كش اثرات فيزيولوژيك قارچ
  مهندس محمد ناصر ارجمند:       مترجم۲۰۰۷بخش کشاورزی سالنامه جهانی شکر: نقل از

  
مقدمه

كنترل بيماري سال گذشته قارچ كشهاي حاوي تريازول براي ۱۰ -۱۵ر د
يافتگي  توسعه.اينده اي توسعه يافته استقندبطورفزهاي مهم برگي چغندر

به دنبال مصرف گسترده آنها روي غالت مي باشد كه ها  كش قارچاينگونه 
و طيف گسترده ) سيستميك( رنباتفراگير بودن آنها د رآيي وبه خاطركا

كرده  رده هاي قبلي پيشرفت شايان توجهيواسفيدك عملشان نسبت به فر
كنترل لكه برگي  برايآمريكاكش ها در اروپا و نگونه قارچاكنون اي. اند
    طحيس سفيدك, (Cercospora beticola)كوسپورياييرس

(Erysiphebeate)       زنگ     (Uromycos beticola)  
.  در چغندر به كار گرفته ميشوند  (Ramularia beticola)راموالرياي

(Hermann 2006) از ميان فوايد زياد مشاهده شده روي چغندر قند 
قند كه بطور معمول از اي چغندرهسته پير شدن مشهود برگهميتوان به آ

والي يا اوت به بعد روي برگهاي مسن تر شروع ميشود و سبز جماههاي 
منافع پيش . پاييز اشاره نمودتا اواخر )برگها (ماندن اندامهاي سايه انداز 

قند بيماري بطور خفيف روي نواحي گفته شده مشهود است درمزارع چغندر
عالوه بر اين در بعضي از .  ميدهدسم پاشي نشده يا مزارع همجوار رخ

كرتهايي كه سمپاشي نشده اند و در معلوم شده است آزمايشات در بريتانيا 
افزايش محصول مي تواند از , آنها هيچگونه بيماري توسعه نيافته است

 كش تريازول بدست آمده باشد در حاليكه قارچه وگركشهاي  مصرف قارچ
نشي روي افزايش محصول نشان ه غير تريازول هيچگونه واكهاي گرو

مطالعاتي به منظور بررسي تعيين مكانيزمهاي اثر فيزيولوژيكي . داده اندن
 بصورت كمي انجام شده ,ه تريازول و فوايد آنها روي محصولومستقيم گر

  .است
  

    عملكرد در غياب بيماري
قنددر طول سه سال از كش در مزارع چغندر دي آزمايش قارچدر بريتانيا تعدا

 در مناطق مختلف كه در آن مزارع يا بيماري به ميزان ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۱سال 
اجراي اين آزمايشات .  وجود نداشت اجرا شدكم توسعه يافته بود و يا اصالً

ا قارچ كش را روي محصول در غياب بما را قادر ساخت كه اثر سمپاشي 
 هايي كه وردهااز ميان فر). ۲۰۰۵آشرو اوير(بيماري مورد بررسي قرار دهيم

 ,كش از گروه تريازولها زمايشات قرار گرفته شامل دو قارچدر اين آ
و سيپروكونازول ) ونت انگلستانپدوسي ساخت كارخانه  -پونچ( فلوزيازول

كش خارج از گروه تريازول و  و يك قارچ ) امولسيون شركت باير۲۴۰آلتو (
 ,وه تريازولهاي گر كش قبل از معرفي قارچ. ن شاهد بودندگوگرد به عنوا

گوگرد به صورت گسترده اي براي مهار بيماري سفيدك سطحي كه يك 

مورد استفاده قرار ميگرفت ولي تاثير مثبت , بيماري شايع در انگلستان است
 آزمايش ۱۲نتايج . آن بر افزايش عملكرد در غياب بيماري شناخته شده نبود

ست كه در آن ه ا نشان داده شد۱در جدول شماره )  آزمايش در هر سال۴(
والي ج۲۴كش به طور انفرادي بسته به سال بين  سمپاشي كامل هر قارچ

 ۱۰برداشت همه آزمايشات بصورت دستي بين .  اوت انجام شده است۱۴و 
و عملكرد ريشه و  ر باز هم بسته به سال انجام شدمب نوا۲۸اكتبر و 

از %) ۵(لكرد بطور كلي افزايش جزيي عم . قندنيز تعيين گرديد) عيار(درصد
گروه تريازولها وجود داشت كه معلوم نشد از گوگرد است و نتوانستيم آنرا به 

  .مهار بيماري نسبت دهيم
 دو آزمايش كه در مناطق مختلف بريتانيا انجام شده اين اثر را تائيد اخيراً
 كش  هاي گروه تريازول و قارچكش در اين دو آزمايش قارچ . استنموده

 آگرو ساينس  داوفورترس شركت(از گروه غير تريازول هاي كينوكسي فن 
محلول پاشي كامل  بصورت ۲۰۰۵والي جدر اواخر ماه  )با مسئوليت محدود

مشاهده گرديد كه توسعه بيماري در كرتهاي . مورد استفاده قرار گرفتند
 محصول حاصله از ۱ شكل. قبل از برداشت معني دار نيستسمپاشي نشده 

درهريك ازمكانهاي . مه ماه نوامبر را نشان ميدهدمعدل برداشت در ني
كش كينوكسي فن   هاي گروه تريازول نسبت به قارچكش آزمايش قارچ

  . شد توليدبودبيشتر% ۶کالً متوسط بطور و ناچيز محصول بيشتري كه نسبتاً
 كم و تابع تغييرات طبيعي در كشهاي تريازول نسبتاً چون تاثير قارچ

ب اوقات اثبات كردن تاثير و بخصوص تاثير معني دار آزمايشات است لذا غال
آزمايشات با معذالك وقتي نتايج . از نظر آماري در هر آزمايش مشكل است

 از مصرف قارچ% ۵ايش محصول معادل به روشني افز ,هم مقايسه ميشوند
البته . نشان ميدهندنشده ها و از كرتهايي كه بيماري در آنها مشاهده  كش

شدت بيماري ( ايي كه در آنها بيماري قابل توجهي وجود دارددر مورد كرته
  . باال خواهد بودافزايش محصول اساساً) زياد است

  
  )جوان(اثرات فيزيولوژيكي روي بوته هاي نارس 

  وكش هاي گروه غير تريازول وقتيكه روي بوته ها اثرات غير زيستي قارچ
عه پيدا كنند مصرف در اوايل فصل قبل از آنكه بيماري هاي برگي توس

آزمايشي  در يك ۲۰۰۴در سال .  روشني معلوم استميشوند بصورت كامالً
ها در اوايل ژوئن در طول دوره  كش  انگلستان قارچسافولک,  برومز برندر

  پوشش گياهي حاصل % ۵۰ايكه توسعه برگ سريع است يعني زمانيكه تنها 

  ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران۱۳۸۶  مهر آبان ـ ۱۸۵مجله صنايع قند ايران شماره 
۲  



  

  ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۱ آزمايش چغندر قند با بيماری کم يا بدون بيماری از سالهای ۴چ کش ها در ـ معدل افزايش عملکرد حاصله از مصرف قار۱جدول
تن (عملکرد ريشه   )تن در هکتار(افزايش عملکرد در کرتهای سمپاشی نشده

  )b().درهکتار
درصد سطح برگ آلوده در کرتهای : بيماری 

  )a.(سم پاشی نشده
  

        Sulphur Cyproconazol  Flusilazoleگوگرد 
۳,۲  ۳,۷  ۳,۹  ۶۹  ۲  ۲۰۰۱  
۰,۴  ۵  ۴,۸  ۸۲,۴  ۰,۸  ۲۰۰۲  
۰  ۳,۹  ۴,۱  ۹۲,۳  ۱,۲  ۲۰۰۳  
۱,۲  ۴,۲  C۴,۳  ۸۱,۲  ۱,۳  متوسط  

a :ارزِيابی هفت هفته بعد از سمپاشی کرتها انجام شده است.  
b: تعديل شده است% ۱۶ برداشت با عيار عملکرد ريشه در زمان.  
c:۵ %تن در هکتار تعديل شده۲,۲= ای قارچ کش کمترين اختالف معنی دار بين تيماره .  

  

  
والي ج هرگز قبل از اواسط اًشده است بكار برده شدند بيماريهاي برگي غالب

 سالم و اندامهاي هوايي در اين زمان كامالً شوندان ظاهر نميدر انگلست
    .هستند

يك هفته بعد از سم پاشي توسعه برگ با سم پاشي با گروه تريازولها 
ف شد كه در مقايسه با كرتهاي آزمايشي سمپاشي نشده يا كرتهاي متوق

سمپاشي شده با كينوكسي فن و در نهايت غلظت كلروفيل در برگها 
 منتج به يك سبزي موقت در كرتهاي رداين مو) ۲شكل (افت افزايش ي

 منجر به افزايش حساسيت به ,در طوالني مدت  وسمپاشي شده گرديد
جه نتيو كاهش در محصول نهايي ) ۲شكل (دبيماري در اواخر فصل ش

يماري گزارش نگرديده اين كاهش محصول نيز در آزمايشي كه ب.حاصله بود
ها در  كش شني مي توان گفت كه كاربرد قارچبه رو )۳شكل .(وجود داشت

   اين زمان به صالح نخواهد بود ولي آزمايش براي نشان دادن اثرات
  
  

  
ي توانند از خود بروز دهند مورد استفاده قرار فيزيولوژيكي كه تريازولها م

  .استگرفته 
  

 اثرات فيزيولوژيكي قارچ كشها در اواخر فصل
در يك سري از آزمايشات ديگر ما به دنبال راهي براي شرح مكانيزمهاي 

محصول هم براي تريازول و هم  )ملموس(پوشيده فوايد مشاهده 
اوبر و ( .بوديم, ده شده بودنداستروبيلورين كه در زمان مناسبي به كار بر

در انگلستان تقريبا يك سوم از محصول نهايي بعد از ماه ) ۲۰۰۴همكاران
اين بهره وري و بنابر) ۱۹۹۲اسكات و جاگارد. (وداوت مشخص و تعيين ميش

يكي از اثرات . ر سخت استاسودمندي زراعت در اواخر تابستان و پاييز بسي
زول و استروبيلورين به تاخيرانداختن هاي تريا كش ر قابل انكارقارچغي

مورد . رشد مي باشد  فصل  در اواخر  انداز سايه پيري اندامهاي هوايي و
فوق با افزايش نگهداري كلروفيل در برگها و به ميزانهاي آهسته تر كاهش 

 ,اين اثرات ,در بعضي موارد .پوشش در سايه انداز نشان داده شده است
  حت استرس باشد بيشتر اشته باشد و گياه تزمانيكه كمبود آب وجود د

  

  ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران۱۳۸۶  مهر آبان ـ ۱۸۵ه صنايع قند ايران شماره مجل
۳  



  

  
  

 همانگونه كه در باال ذكر شد اين آزمايشات براي .)۴شكل(كندخودنمايي مي
  پيشگيري با گوگرد براي مهار بيماري سفيدك سطحي سمپاشي شده بودند 

نشان اقدامات اوليه نيز . از اين رو سطوح بيماري ناچيز و قابل اغماض بود
ساير ميكروارگانيزمهاي هاي سيستميك بر جمعيت  كش قارچداده است كه 

 . )داده های آزمايشی ارائه نشده است (ديگر روي گياه تاثير گذار نيست
آزمايشات مشابهي روي گندم نشان داده است كه ميكرو فلور سطح در 

فزايش پيدا ميكند ولي اواكنش به قارچ كشها يا كاهش مي يابد و يا 
  )۲۰۰۴كرومي و همكاران . (ش يافته استهميشه محصول افزاي

از آنهايي كه تنها با ميتوان  كه با قارچ كش سم پاشي شده اند  راكرتهايي
گوگرد در اواخر فصل سمپاشي شده اند بر اساس ميزان سطح سبز برگ 

معهذا الگوي رشد . قابل رويت كه سطح خاك را مي پوشاند تشخيص داد
زايش خيلي زياد محصول در تيمارهاي شبيه سازي شده نشان ميدهد كه اف

 .صرفاً مبتنی بربهبود جذب نور توجيه کرد نمي توان  ها راقارچ كش
اختالفات خيلي بزرگتري در پوشش گياه زراعي در ابتداي فصل نياز به 

 بيش می بايستی ,بنابر اين محصول. گرددتفاوتهاي محصولي مشهود توليد 
ده نسبت به روشنايي دريافت شده تحت  نور مورد استفاکارايیاز يك وظيفه 

به محض آنكه گياهان سم پاشي شدند اثرات قابل . تاثير قرار گرفته باشد
يندهاي ارويت روي اندامهاي هوايي ممكن است نشانه هايي از فر

مي توان از يك معادله . دنبيوشيميايي درون برگها باشد كه دير ظاهر ميشو
براي نشان دادن اهميت فاكتورهايي كه ) ۱۹۸۳مكاران استيون و ه(ساده 

  G =fS*a0*P. استفاده كرد,در رشد دخالت دارند

 قسمتي از نور كه توسط برگها جذب f, تابش ورودی sدر اين معادله 
 و Co2)قسمتي از انرژي نوراني براي تثبيت ( مصرف بهينه نور a0 ,ميشود

P اده خشك و قند تبديل قسمتي از كربن كه به م( شاخص جداسازي

 ممكن است Pبه عنوان مثال با افزايش ميزان تنفس مقدار . است)ميشود
 تغيير در توليد محصول  منجر  بهنوسان هر يك از اين متغيرها. كاهش يابد
 F در تمام تيمارها ثابت بود و تفاوتها در Sدر يك آزمايش . خواهد شد

 تلقي توجيه کننده امل  به عنوان عوa0و Pاين مورد   دركوچك بودند
  .دشونمي

  
  

 ميزان فتوسنتز سنين مختلف برگ در كرتهاي سمپاشي شده ۶شكل شماره 
 .نشان ميدهدرا ها  كش مقابل برگهاي سمپاشي شده با قارچبا گوگرد در 

 به طوريكه تفاوتها  است اندازه گيري شده,فتوسنتز تحت شرايط نور اشباع
ساير آزمايشات نشان داده . از نسبت داده شوندنتوانند به نفوذ نور سايه اند

اندامهاي (اند كه تحت شرايط فراواني نور با پوشش كامل سايه انداز 
مقدار كمي نور به قسمت تحتاني سايه انداز و برگهاي مسن نفوذ ) هوايي
.  كربن گياه خواهد داشت اقتصاد مشاركت اندكي در,رو نور از اين. كند

 اختالف كمي در مقدار , بيان شده بر اساس كلروفيلميزان فرايند فتوسنتز
كلروفيل برگ نشان ميدهد كه اين مقدار كلروفيل براي بيان تفاوتهاي 
مشاهده شده در فتوسنتز اندازه گيري شده بر اساس سطح برگ كافي 

 كش د كه سودمندي محصول از مصرف قارچاين پديده بيان ميدار. نيست
  .  باشدa0 از طريق نگهداري مقدارها ممكن است بطور گسترده اي

اندازه گيري راندمان واقعي فتوسيستم  و قسمتي از انرژي نوراني كه براي 
فتوشيميايي مصرف نميشود ولي به صورت حرارت از دسترس خارج ميشود 

 بيشتري کارايینشان ميدهد كه برگهاي سمپاشي شده با قارچ كش 
  )۷شكل.(دارند
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 كلروفيل اندازه گيري فلورسانس فاده از تكنيكهاي نيز با استFv/Fm پارامتر
 كه ثابت ميكند وسايل مورد  استشده توسط اين تيمارها موثر نبوده

ابر ( .مد هستندآاستفاده در فرايند فتوسنتز از نظر انجام موارد مورد نظر ناكار
مربوط به پير شدن در  اضمحالل بنابراين هيچگونه) ۲۰۰۳و همكاران 

ارد كه فرايندي است كه تنها در مراحل نهايي مرگ برگ برگها وجود ند
  .ظاهر ميشود

 شدگي كه  پير,تفسير عقالني داده هاي آماري آن است كه در مراحل اوليه
 قبل از مشاهده هر عالئمي آشكار مي گردد شروع احتماال با افت فتوسنتز

كي به ها از نظر فيزيولوژي كش اين فرايند توسط مواد موثره قارچشود و می
  .تاخير مي افتد

  
 

  طرز عمل قارچكشها روي گياهان
كه  چگونه اين تركيبات براي جلوگيري از رشد قارچها طراحي مي شوند

 نگاهي تيز با ند روي گياهان نيز اثرات فيريولوژيكي بگذارد؟نهمچنين بتوا
. به نشانه هايی دست خواهيم يافتها  كش ارچبينانه به نقطه اثر ق

ا جلوگيري از سنتز استرولهاي اصلي و حياتي بر قارچها تاثير ريازولها بت
به هر حال آنزيمهاي هدف از . ميگذارد كه گياهان به آنها احتياجي ندارند

در گياهان ممكن به ) ۲۰۰۰رادماخر( منوكسي ژناز P450جمله ستيوكروم 
وسها حساس باشندو اين مواد سنتز ترپنوئيد ناشي شده از تركيبات گولارتو
ر گياهان را كاتاليز كنند كه ميتوان به ژيبرلين ها و براسينوستروئيد ها د

هر دو گروه تركيبات بر رشد و نمو سلولها تاثير ميگذارند كه . اشاره كرد
هاي گروه تريازول را  كش ثرات بازدارنده رشد بعضي از قارچممكن است ا

 ۳ات پيچيده گروه از طرف ديگر استروبيلورين ها بازدارنده تركيب. بيان كنند
ها كشنده هستند ولي براي  كه براي قارچ كشدر مسير تنفسي هستند 

 با .كه ميتوان به اين اثرات مربوط دانستگياهان و جانوران كشنده نيستند 

 تداخل با انتقال الكترون ميتوكندري ها حتي به طور موقت ,اينوجود
يداز جانشيني در احتمال دارد كه پاسخهاي اجباري از جمله فعاليت اكس

 ا نتيجه اين فرايند ممكن است ب.)۲۰۰۳دوتيلول و همكاران (مسير باشد
اكسيژن هاي مختلف دوباره فعال شده بهبود يابند كه خسارت به بافتها و 

جالب است كه  ).۲۰۰۱دوتيدمان ( .تسريع در فرايند پيري نتيجه عمل است
  پاشي شده با قارچميزان تنفس در تاريكي در بوته هاي چغندر قند سم

داده هاي آماري ارائه نشده  (.ها در مقايسه با گوگرد تنها بيشتر است كش
 در ,تحريك شبيه به تنفس در بوته هاي جهش يافته داراي زخم) است

مسير تنفسي مشاهده شده است كه بيانگر افزايش فعاليت متناوب تنفس 
ي يشترببا جزئيات  مطالعات بيوشيميايي .)۲۰۰۳دوتيلول و همكاران( است

ها  كش در سطح مولكولي چگونه فارچمورد نياز است تا نشان دهد كه 
 با اين می توان. بطور مستقيم بر محصول دهي گياه تاثير مي گذارد

 آنها از کارايیها را براي به حداكثر رساندن  كش  كاربرد قارچ,اطالعات
است به طراحي اين دانش همچنين ممكن  .دکراثرات فيزيولوژيكي بهينه 

يي گياه را در مقابل پاتوژنها آكش شيميايي جديد كمك كند كه كار قارچ
  .بيشتر حفاظت كند) بيمارگران(

  
  
  حث و نتيجه گيريب
قند سمپاشي شده با گوگرد به  بوته هاي چغندر, مهم های غياب بيماريدر

 كه به برگهاي سبز.  سبز بودندهاي غير تريازول اكثراً كش با قارچتنهايي 
طور قابل رويتي پوسيده مي شوند با سرعت ماليمتري نسبت به بوته هايي 
كه با تريازولها و استروبيلوريونها سمپاشي شده اند قابل رويت تر هستند 
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 كه با تركيبات فيزيولوژيكي فعال  است كمتر از بوته هايي,ولي محصول
  . سم پاشي شده اند مي باشد

بر ) سيستميك(هاي فراگير  كش  اينگونه قارچ)امتياز(به نظر ميرسد مزيت 
 بهره وري مواد حاصله از فتوسنتز باشد كه كل حفظمحصول از طريق 

  .  را با هم كامل ميكنند رشدسطح برگ و طول دوره بخش آخر فصل
نتايج فعلي دقت الزم را ندارد تا تفاوت فراورده هاي گروه تريازول و 

اثرات منفي كاربرد . محصول جدا كنداستروبيلورين را بر حسب اثرات بر 
ها روشن است ولي شرح ساده اي براي  كش قارچ) واليج(ود هنگام ز

  با.بيان مكانيسم تاثير در اثرات طوالني مدت كاربرد زود هنگام وجود ندارد
والي يا اوت وقتي كه سايه انداز بوته ها بطور جاستفاده از قارچ كشها در 

 ,دن قارچ كشها در متابوليسم گياه اثر ميگذارماالًاحت ,كامل توسعه مي يابند
د و تعادل بافتهاي برگ را نهورموني گياه را تغيير ميده) نظام(سيستم 

تحقيقات  .دن روي توليدات فتوسنتز تاثير ميگذاركه نهايتاً .ندنمختل ميك
بيشتر براي فهميدن فيزيولوژي مولكولي اثر قارچ كش روي نبات بخاطر 

 . اصالح آنها در فوايد حاصله از محصول الزم استبهره مندي از

  
 

  
  مصر

  حرکتي به سوي خود کفايي
  

  مهندس اسداهللا موقری پور:   مترجم۹/۲۰۰۷سوکر ايندوستری : نقل از
  ۷۳۰ص 

  
ک ين، ي الديي محمود محي مصر آقايه گذارير سرمايبنابه اظهار وز

 خواهد يبهره بردار در مصر به ۲۰۰۸ه يگر در فوري دیکارخانه قند چغندر
د يکارخانه جد. شودين کشور اضافه ميد اي تن شکر به تول۱۲۵۰۰۰د که يرس
د ي عالوه بر تول, واقع استيغربنيل  يه دلتايدر ناحکه  Noubariaدر 

ه کرده و يز تصفي تن شکر خام را ن۱۲۵۰۰۰انه يشکر از چغندر قادر است سال
  . ديد نماي تن مالس تول۵۰۰۰۰

شکر در مصر هم اکنون   مصرفMENA يخبرگزاربنابه گزارش 
 ۲۰۱۰ن فاصله در سال ي ايد آن کشور است وليشتر از تولي تن ب۸۰۰,۰۰۰

لوگرم ي ک۵/۳۲انه يمصرف سرانه شکر در مصر سال. ن خواهد رفتياز ب
  . است

ون تن يلي م۴/۲زان مصرف ين کشور در حال حاضر ميت ايبا توجه به جمع
  . ديون تن خواهد رسيلي م۵/۲ه مقدار  ب۲۰۱۰ -۱۱است و در سال 

ک ي احداث ایز بري نيگري قرارداد دMENA يبنا به گزارش خبرگزار
 Dakahlia تن شکر در استان ۱۲۵۰۰۰انه يت سالي با ظرفيديواحد تول

 يزمان راه انداز. ده استي به امضاء رس ،يل شرقي نيواقع در منطقه دلتا
  .ان نشده استين واحد بيا

ون تن و در سال يلي م۳/۵ معادل )۷/۲۰۰۶(ر در سال گذشته د چغنديتول
شود که در بهره ي مينيش بيون تن بوده است و پيلي م۶/۳ مقدار ۶/۲۰۰۵

ر کشت در سال يسطح ز. ش داشته باشديافزا% ۱۳زان ي م۸/۲۰۰۷ يبردار
ن يافته، همچنيش يافزا)  هکتار۱۰۲,۰۰۰(ب ي جر۲۶۵۰۰۰، ۷/۲۰۰۶

 افتهيش يب افزاي تن در جر۱/۲۲ب به ي تن در جر۴/۲۰ ز ازيد نيراندمان تول
   هکتار بوده است۱۹۱,۰۰۰ ، ۶/۲۰۰۵ر کشت در سال يسطح ز. است
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  س ي در سو۲۰۰۶ يگزارش بهره بردار

  دکتر رضا شيخ االسالمی: مترجم         ۵/۲۰۰۷سوکر ايندوستری : نقل از
  

  ده يچک
مقدار چغندر . دي ناميدين چغندر توليانگير ميد سال زي را با۲۰۰۶سال 
شروع بهره . ن ساله بودين چنديانگيکمتر از م% ۵ار يو ع% ۱۵ يديتول

. ر افتديست دو روز به تأخيباي ميط جوياعد بودن شرا بعلت نامسيبردار
د ي حاکم گرديط برداشت عالي شراير هوا در تمام دوره بهره بردارييبا تغ

د ين توليانگيم. که بصورت کاهش افت چغندر ها خودش را نشان داد
و % ۴/۱۶ار يمتوسط ع. دي تن در هکتار رس۶/۶۵س به يچغندر در سو
  .هکتار بود تن در ۷/۱۰عملکرد شکر 

  
  کشت چغندر قند - ۱
افت و به رقم يش ي تن افزا۱۰۰۰۰ه حدود ي سهم۲۰۰۶ ي سال زراعيبرا

 ۴۳۰ هکتار، که ۱۸,۹۳۰ر کشت يسطح ز. دي تن شکر رس۲۱۰,۰۰۰
ر مجدداً کشت چغندر يک سال تأخيبعد از . ش از سال قبل بوديهکتار ب
  . ديو شروع گرديقند ب

  
   يط جويشرا

 ي برايار سختيط بسي مرطوب بهار شراي آب و هوادر مقابل سال قبل
 بموقع انجام ياپي پيهايکشت بذر بعلت بارندگ. کشت بذر بوجود آورد

ط يشتر مناطق در شرايل و در بي آور۲۰شتر چغندرها در يدر مورد ب. نشد
ر ي با تأخيسبز شدن بذور مرتب ول.  انجام شدي بذر کار,نينامناسب زم
شتر مزارع ي بير و استرس آب و هوائيختابذر با بعلت کشت . انجام گرفت

ن امر باعث تراکم کم در يا. اهچه مبتال شدنديچغندر بمرض مرگ گ
 ي هواين وجوالژوئ يبعد از ماه مه مرطوب ماهها. دي مناطق گرديبعض

 قرار ير خشکي پست تحت تأثين هايژه زميبه و.  داشتنديگرم و خشک
ن کمبود را جبران ي ايآگوست تا اندازه اد تر در ماه ي شديبارندگ. داشتند
  . کرد

  
  برداشت 

برداشت چغندر نتوانست , مه دوم سپتامبريد در ني شديهايبعلت بارندگ
 در کارخانه يشروع بهره بردار.  شده انجام شودينيش بيطبق برنامه پ

 خشک، برداشت يبعد از آن هوا. ر انجام شديبرگ با دو روز تأخرقند آ
 مواجه بود و بموقع هم توانست يط مطلوبي کار با شراچغندر در ادامه

  . ابديان يپا
  

  ت يفيعملکرد و ک
 تن در ۶/۶۵ معادل ي به عملکرديسين کشاورزان سوئيانگيبطور م

 تن در ۷/۱۰عملکرد شکر معادل % ۴/۱۶ار يبا ع. افتنديهکتار دست 
ش روند کاه. ر رقم سال قبل بوديز%۱۵ج ين نتايا). ۲شکل (هکتار بود

درصد قند چغندر ). ۳شکل (افت يس ادامه ي سوئيدرصد قند در همه جا

ر مناطق با کمال يو با وجود برداشت زود نسبت به سا% ۹/۱۶و ي بيها
 صرف نظر از درصد ۲۰۰۶ت چغندر قند در سال يفيک. تعجب باالتر بود

م يم و پتاسير سديمقاد.  داشتيط معمولي شرايادين تر تا حد زيقند پائ
بنابر . شتر بودي ب۲۰۰۵ نسبت به سالآلفا امينو نيتروژن يکمتر ول يقدر
اضافه کردن مالس به ).۴شکل (ش داشت ي افزايدين مقدار مالس توليا

  .افتيج مثبت ادامه يتفاله چغندر بعلت کسب نتا
  

   وي بيچغندرها
ن وضع ي بعداً اي داشت ولي کميو در شروع کار مشتري بيچغندرها
. لو نشدياد سيبرعکس سال گذشته چغندر به مقدار زدا کرد و يبهبود پ
  .و کشت و مصرف شدندي بيانه مجدداً چغندرهاين در گزاش ساليبنابرا

   
  ل چغندر حم- ۲

ط برداشت ي شراي خشک در طول تمام بهره برداري هواياديتا حد ز
با  % ۱/۸ خاک، سنگ و علف يافت چغندر برا.  را فراهم کرديخوب
ه چغندر همچنان يتراکم در تخل ) ۵شکل (.ر برابر بودي اخين سالهايانگيم

شرفت ي و حمل چغندر توسط کشاورزان همچنان پيريبارگ. ادامه داشت
قسمت اعظم چغندرها توسط . دي رسيلي تحويچغندرها% ۴۴داشت و به 

  .ديقطار حمل گرد
  
   ي ،تجارب بهره برداريارقام بهره بردار- ۳
  
   يمدت بهره بردار- -۱-۳

ار کوتاه ي روز در هر دوکارخانه بس۷۳ با کارکرد حدود يره بردار مدت به
کمتر % ۱۵ تن که ازسال قبل ۱۸۱,۱۰۵د شکر يزان توليم). ۱جدول (بود 

 يد تفاله توده ايتول.  تن قرارداشت۲۱۰,۰۰۰ه ير سهميز% ۱۳و حدود 
  .  کيلوئی رسيد۱۰۵۰بالن  ۶۰,۵۰۰و به حدود  ۲۳%
  
   يمصرف انرژ-۲-۳

 يبعد از کاهش باال) ۶شکل  (ي مصرف مواد سوختفراون فلده در کارخان
در کارخانه قند .  ماندي عمالً همچنان ثابت باق۲۰۰۴ و ۲۰۰۳ يسالها

ش مصرف روزانه مصرف مواد يلو و افزايت بهتر سيريمد برگ بعلترآ
ستم ين دو کارخانه مربوط به سياختالف ب.  کاهش داشتي کميسوخت

ون در کارخانه ي اواپراسيتراکم کردن بخار بدنه هادراثر م. آنها بوده است
.  بدست آمديکي الکتريلو وات ساعت از هر تن چغندر، انرزي ک۱۳برگ رآ
لو وات ساعت در ي ک۹۲۶ نسبت به شکر برابر يژه مواد سوختياز وين

 ش يافزا) لو وات ساعتي ک۹۱۳(سال گذشته   بهبتنسکه هرتن شکر بود 
  

  ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران۱۳۸۶  مهر آبان ـ ۱۸۵مجله صنايع قند ايران شماره 
۷  



  ۲۰۰۶رداری ارقام بهره ب: ۱جدول 
  جمع  فراون فلد  آربرگ  

    دسامبر۱۲سپتامبر تا ۳۰   دسامبر۱۸ اکتبر تا ۵  بهره برداری
    ۷۳  ۷۴  مدت بهره برداری به روز

  ۱۲۵۸۹۶۳  ۶۳۰۳۲۹  ۶۲۸۶۳۳  مصرف چغندر به تن
  ۱۶,۴  ۱۶,۲  ۱۶,۵  )عيار(درصد قند

  ۱۸۱۱۰۵  ۸۹۷۰۳  ۹۱۴۰۲  شکر توليدی به تن
  ۴۱۲۲۲  ۲۰۸۳۴  ۲۰۳۸۸  مالس توليدی به تن

  ۲۳۳۱۳۰  ۹۹۶۸۶  ۱۳۳۴۴۳  تفاله پرس شده توليدی به تن 
  ۶۰۴۶۴  ۲۵۲۵۲  ۳۵۲۱۲   کيلوگرمی بصورت بالون۱۰۵۰تعداد بسته های 

  ۱۴۹۶۵  ۱۱۱۳۰  ۳۸۳۵   به تن*پلت تفاله خشک کن
   در آربرگ بيشتر خشک شده است*

 
 ۱۴۵۳ ي مصرفي انرژفراون فلد کارخانه يدر تفاله خشک کن. داشت

  . نداشتيريي هر تن تفاله خشک بود که تغي وات ساعت برالويک
 

  
  
   برگرکارخانه آ-۳-۳ 
   يروند بهره بردار-۱-۳-۳

ون يفوزيمشکل در د.  انجام شدي نسبتاً بدون مشکل۲۰۰۶ ي بهره بردار
س يز بودن و خيل (يتنها حادثه کار.  نداشتيبرج اثر قابل مالحظه ا

 را يتوقف نسبتاً طوالن)  حوض شدن که منجر به ترک خوردنيبودن زم
 تن در ۸۰۰۰ (يت اسميمصرف چغندر در برج غالباً از ظرف. بدنبال داشت

 تن در ۸۹۰۳ يچغندر در طول بهره بردار ن مصرفيانگيم. گذشت) روز
 تن ۹۰۰۰چغندر به   مصرفياردر پنج هفته بهره برد). ۷شکل  (روز بود 

 تن در روز در ۵۵۰۰ ياسمت يالل با ظرفخ )مخلوط کن( هشيما. ديرس
در سوم . ن خواهد شديگزي جايشه بزرگتريله ماي بوس۲۰۰۷ يبهره بردار

ر ي که در مسيبعلت اشکال) ونيفوزيد( مجدد برج ينوامبر در راه انداز
. دينان برج گرديد اطميش آمده بود منجر به قطع کليتفاله پرس شده پ

 مجدد يراه انداز. ردندبعد از رفع اشکال تمام دستگاهها شروع به کارک
ر بار ينگ زي کوپل۷ يدر شروع راه انداز. برج به سرعت انجام نشد

)(Autogardدرمحل مربوطه قرار داده ي دستيستيباي برج جدا شدند و م 
د، ي شدیريبعد از آب گ.  نداشتينک ها مشکلي از کوپليکي. شوند

مجدداً . دي نرسيت اسمي به ظرفي شد وليون مجدداً راه اندازيفوزيد
 ن يده شد که هفتمي قرار گرفت و ديبخش محرکه برج مورد بررس

  
 

اب اشتباهاً روشن يب ي عيهاغ دارد و چرايکيشکل مکاننک ميکوپل
ب متوقف ي بعلت رفع عي مجدداً مدت کوتاهيستيبايبرج م. نشده بودند

  . امديش ني پي در روند بهره بردارين توقف مشکليبعد از ا. شود
 ياد کمکمو-۲-۳-۳

ژه کاهش مجدد يبه و) ۸شکل (. ابديکاهش  توانست ينه مواد کمکي هز
منجر به کاهش  ،ير اقالم مصرفي ساينه کک همراه با صرفه جوئيهز
 . نه بدست آمده شديهز
 

  
  
  عاتيدفع ضا-۳-۳-۳

ژن ياز به اکسين (CODلوگرم ي ک۶/۱ بار آب انتقال چغندر مجدداً تا 
درمحوطه کارخانه با ). ۹شکل (افت يدر کاهش در هر تن چغن) ييايميش

  له يبوس.  به دست آمديار خوبيسبجه يه چندر با آب و پمپ چغندر نتيتخل
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ب کارخانه فوراً مصرف ين مقدار فاضالب در حوض ترسيشتريبارکمتر ب
لتر بدون مشکل انجام يله ممبران في گل چغندرها بوسیريآب گ. ديگرد
 . شد
 

  
  
ابد يش يافزا%۴/۷۵شک گل پرس شده توانست مجدداً تا ن ماده خيانگيم
نسبت به ماده خشک ) والنتفلوک(مصرف مواد منعقد کننده ) ۱۰شکل(

 تن خاک ۲۴۶۹۲. ديرس% ۸۷/۰به % ۸۴/۰ش داشت و از ي افزاياندک
سهم . ديل گردي خاک تحوي مصرف و فروش به شرکت آماده سازيبرا

ن رقم هنوز هم باال است و يا. بود% ۱۱ابر  در حد سال گذشته بريمواد آل
 . همچنان ادامه داردي کاهش مواد آلي برايسع. برسد% ۱۰د به يبا
 

  
  
  ۲۰۰۶ يه گذاريسرما-۴-۳-۳

 شکر ي مصرفي شربتهايد برايک مخزن مخلوط جديبرگ ردر کارخانه آ
 سه بخش با يدر مخزن مخلوط که دارا. دينصب گرد) ۱۱شکل (د يسف

ک، و کلرس شکر ي پخت يظ، پس آب قويشد، شربت غل بايهمزن م
ن شربت با درجه خلوص ي ا.شوديخام و پخت سه مخلوط و استاندارد م

د شکر ي توليبرا% ۷۵کس يظ کردن تابريون و تغليلتراسيبعد از ف% ۹۶
 از جنس يسات همگين تأسي ا.رسديبمصرف م) کيت درجه يفيک(د يسف
 يد شکر ژله ايسات جديگ تأس آربريواحد گروه بند. ل هستندياست

سات يتأس). ۱۲شکل ( کرديرا نصب و راه انداز) د مربايمخصوص تول(
عات ي تن در ساعت، بعلت ضا۶ن، حداکثر يت پائي با ظرفيشکرژله ا

 تي از اهميميوم و قدارمدي بزرگتر غيسه با دستگاههايکمتر در مقا
ابل  قيستم بطورين سيمخلوط کن در ا.  برخوردار استيشتريب

ا ب کند و ي حرکت ميچ مشکلي وبدون هي است که به سادگيدسترس
 . شوديز مي کامالً شسته و تمين آب پاشيک کابينه در ين هزيکمتر

 

  
  
 باالتر در اشکال يري خود کار کردن انبار هم زمان با انعطاف پذيبرا

ل ي ريآنها رو). ۱۳شکل(د ي پالت نصب گردي، دو عدد ربوتايبسته بند
 يبسته بند). ۱۴شکل( باشند ي مربوط ميل مرکزي و فويگن جابجائبا وا
 ۱۰ و ۵ ي فله ايا واحد هاي و يلوئيک کي يته هاستواند با بي ميپالت
امکان قرار دادن .  کوچک و بزرگ انجام شوديرم در تمام پالت هاگلويک

ک پالت استاندارد و ي ي روي هم مثل دو پالت دو سلدوفيدو پالت رو
 هم ي خاليپالت ها.  باشديمقدور منيز ي بسته بندي هاينيز ساستفاده ا

کش  ليورودپالت به فو. شوندي حمل مTaxiwayله يبطورخودکار بوس
 يلوئيک کي يب انجام شود مثالً پاکت هاي تواند بدون نظم و ترتيم
ک ي قند حبه ي بزرگ و پاکت هايسه هايا کي و يلوئي ک۵۰ يسه هايک
قسمت .  شونديب پالت بنديور دلخواه بهر ترت توانند به طي ميلوئيک
محل ، در ي الزم در رابطه با مواد غذائيريگي پيکت زن براي اتيها
 . ق شده استيستم، تلفيس
  

  
  
   کارخانه فراون فلد-۴-۳
   يروند بهره بردار-۱-۴-۳

ر يافت و فقط تحت تأثي ادامه ي اه بدون حادثيدر فراون فلد بهره بردار
 کمتر از ين مصرف چغندر کميانگيم.  قرار داشتيزيمشکالت ناچ

همه ). ۱۵شکل ( تن بود ۸۸۰۰ن مقدار سال گذشته و برابر يباالتر
 شروع به کار يچ مشکليد که نصب شده بودند بدون هي جديدستگاه ها

ار چغندر استقبال يبودن ع ني بعلت پائيدر شروع بهره بردار. کردند
يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه های قندوشکر ايران ـ سال سی و ۱۳۸۶  مهر آبان ـ ۱۸۵مجله صنايع قند ايران شماره   

۹  



د که کارخانه ين موضوع باعث گردي ا.ل چغندر کم بوديکشاورزان در تحو
حدود اواخر . ن چغندر مواجه شودي با مشکل تأميدر اوائل بهره بردار

د و مشکل يل گردي تحوي هم بر خالف انتظارچغندر کمتريبهره بردار
 بعلت بروز سه يان بهره برداريدر جر. دمن چغندر مجدداً به وجود آيتأم

 .دا کردي مصرف چغندر کاهش پيمشکل فن
 

  
  

 يرويباال رفتن آمپر ن(غندر  چيتوقف دستگاه شستشو: اول نوامبر
  و مشکل نوار چغندر) محرکه

   يه بدنه طباخيل تخليض فنتيتعو : بيستم نوامبر
  پرس ين دستگاه هايم تفاله بيس تقسياز کار افتادن هل: دوم دسامبر

 

  
  

 طول يبردار از آخر هفته ها و اواخر بهره يبعلت کمبود چغندر در بعض
امبر ودر شروع ماه ن.  روز اضافه شد۲ حدود ۲۰۰۶ يدوره بهره بردار

 تن در روز ۹۵۰۰ش از يالل بخ شينن مصرف روزانه چغندر در مايانگيم
نکه بهره ي ايبرا. تن چغندر در شبانه روز بود۹۵۰۸ن رقم يو باالتر

 بعد تا خ بهي را در حد مطلوب نگهدارند مصرف چغندر را از آن تاريبردار
در کارخانه فراون فلد . ک صد تن کاهش دادندي حدود يبردار اواخر بهره

 با اعمال يول) ۴شکل(ش از اندازه معمول بود ي بيديهم مالس تول
ن مشکل غلبه ي بر اي مصرف آن در تفاله خشک کني در راستايداتيتمه

ورده  انتظار مورد نظر را برآيت شکر در طول دوره بهره برداريفيک. ديگرد
 .کرد

 

  
  
   يمواد کمک-۲-۴-۳

 ين بهره برداريانگيافت و به ميمصرف سنگ آهک همچنان کاهش 
 هدف دار يشهاي آزما.)۱۶شکل (ديلوگرم در هر تن چغندر رسيک۲۱

ن ي بيزي مختلف نشان داد که اختالف ناچيدررابطه با سنگ آهک ها
 هر تن لو گرم دريک کي مصرف سنگ آهک حدود يآنها وجود دارد و رو

افت يش ي افزاي قدري بطور کلينه مواد کمکيهز. گذارديچغندر اثر م
 که در سال گذشته داشت در ياديش زي کک بعد از افزايبها). ۱۷شکل (

 از مواد ينه بعضيگر، مصرف و هزياز طرف د. افتي کاهش يسال جار
 .ش داشتي افزايکمک

 

  
   

شتر از يب%۸بود که چغندر لوگرم در تن ي ک۷/۱ در آب کانال يبار مواد آل
  . باشديم) لوگرم در تني ک۶/۱(ن رقم بدست آمده تا کنون ين تريپائ
   ۲۰۰۶ يه گذاريسرما-۳-۴-۳

ستم ي س۲۰۰۶ در سال ي انبار و بسته بندي ساختمان ها يباز سازبعد از 
  يو ضوابط بهداشت )۱۸شکل (ه شکر فله با راه آهن ساخته شد يتخل
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ن دتوسعه و خودکار کر. دي اعمال گرديمطابق استاندارد مواد غذائ
ت بد چغندر يفي با وجود ک)۱۹شکل (ه شربتيون  تصفيلتراسيسات فيتاس

شتر در دوره بهره ينسبت به سال قبل و با کمال مصرف سنگ آهک ب
حدود ( درمصرف سنگ آهک يشتري بي هايو صرفه جوئي بيبردار
 ي مقدماتيشهايآزما که تا کنون از يجيه نتااز آن گذشت. بدست آمد%)۳

 استفاده از مواد ۲۰۰۶دهد که در سال يد را مين نويبدست آمده است ا
 ي را در بهره برداريه شربت، سنگ آهک مصرفيمنعقد کننده در تصف

 را ۱ون شربت گل آلود يلتراسيا دست کم مدت فينده کاهش داده و يآ
 بود و ي خوبيليت خيفي کي داراخوشبختانه شکر.  کنديبتواند طوالن

   % ).۵۸سال گذشته . (ديرس% ۲/۵۸ن درجه خلوص مالس به يهمچن

  های قندوشکر ايران ـ سال سی و يکم ـ وابسته به سنديکای کارخانه۱۳۸۶  مهر آبان ـ ۱۸۵مجله صنايع قند ايران شماره 
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   کاريمنيا- ۴

در فراون . ک حادثه اتفاق افتادي در کارخانه آربرگ يدر خالل بهره بردار
 تعداد حوادث يدر اواسط بهره بردار.  بدون حادثه بوديفلد بهره بردار

نان دامه دارد چروند مثبت هم. ال گذشته بودکمتر از س% ۳۰حدود 
هر چند که بطور . افتي کاهش ۳۰ به ۵۸ مرد از ۱۰۰۰ه يسهم). ۲شکل (

 توقف در اثر حادثه در يتعداد ساعتها. ستي هنوز هم خوب نينسب
کارخانه آربرگ ). ۲۱شکل (کارخانه فراون فلد همچنان کاهش داشت 

 را نشان يش باالئيفانه افزا تر متأسيبت طوالنيا غيبعلت دو حادثه 
 يط کار روند مثبتي محيمني اي و کوشش فراوان در راستايسع. دهديم

ت ين تعداد حوادث هنوز هم رضايبا وجود ا. دهديدر تعداد حوادث نشان م
  .  دارديشتري و کوشش بياز به سعيست و نيبخش ن
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   شکر جنوب ي پولسکا۲۰۰۶ يگزارش بهره بردار
  دکتر رضا شيخ االسالمی:     مترجم۵/۲۰۰۷سوکر ايندوستری   : نقل از

  
  کشت چغندر قند - ۱
افت ي تن و در۴۴۰۰۰ه حدود ين بازار شکر که کاهش سهميرات قوانييتغ

 ۰۷/۲۰۰۶ کشت چغندر در سال ي تن، هم رو۳۵۰۰۰ در حد يه اضافيسهم
ن يعالوه بر ا. شاورزان گروه شکر جنوب بشدت اثر گذاشت کيو هم رو

 ي شکر جنوب اثر بسزائي پولسکا۰۷/۲۰۰۶ يند بهره برداري روند فرآيرو
 تن و در صد قند مورد انتظار، ۱۹۰۰۰ حدوده يدر اثر کاهش سهم. داشت

 تن چغندر کمتر از سال قبل ۳۰۰,۰۰۰گروه شکر جنوب در لهستان حدود 
شد % ۱۱دود حر کشت ين منجر به کاهش سطح زيل ادرعم. ل گرفتيتحو
د کننده همزمان ي طرف تولي رويفشار مضاعف اقتصاد). کيشکل ( 

ن يا. ر داديي کشاورزان خرده پا را به نفع کشاورزان بزرگ تغيحقوق قانون
ر کشت ين سطح زيانگير کشت منجر به آن شد که مي سطح زيجابجائ
که تعداد کشاورزان فعال حدود يحالدر ) ۲شکل .(افتيش يافزا% ۹حدود 

ژه يش تراکم حقوق کشاورزان به وين گرايا. دا کرديکاهش پ% ۱۹
رات در بازار شکر بشدت ييفت تغرشي باال در اثر ادامه پي با توانائيکشاورزان

 .ديت گرديتقو
 

  
 

  
کشت بذر .  چندان مناسب نبود۲۰۰۶ يمه اول سال زراعي در نيط جويشرا

کمبود آب در شروع . ر داشتيند ساله دو هفته تأخچن يانگيا مسه بيدر مقا
ت يفين کاهش عملکرد و کي مداوم اواخر ژوئن مبيدوره رشد و بارندگ

  . سه با سال قبل بودي در مقايکيتکنولوژ
ع با يارزه وسب در حد الزم و مي نا مناسب، کودپاشيط جويبا وجود شرا

شکل ( شد % ۵ قند در حدود ش عملکرد چغندريامراض و آفات باعث افزا
کاهش داشت % ۹سه با سال قبل ين درصد قند در مقايانگيبر عکس، م). ۴

 ي عملکرد تئور۲۰۰۶ ين در سال زراعيبنابرا. ديرس% ۴۴/۱۷و به رقم 
  . دي تن در هکتار رس۵/۸شکر به 

 

  
   يروند بهره بردار- ۲

 خود را يار ده کارخانه قند بهره برد۲۰۰۶در گروه شکر جنوب در سال 
ار چغندر ها باعث شد که يسه با سال قبل کاهش عيدر مقا. شروع کردند

ن يبنابرا% ). ۸ تا ۲ن يب( ش دهند يت روزانه خود را افزايکارخانه ها ظرف
 ماند يباً ثابت باقي تن تقر۳۴۰۰۰ شکر جنوب با يهارف روزانه کارخانه صم
ر مصرف نکرد، در بهره  چغند۲۰۰۶اگر چه کارخانه لوبنا در سال ). ۵شکل(

 در يه گذاريسرما.  روز بود۸۷ ين دوره بهره برداريانگي گذشته ميبردار
ل و يت تحويريند، مديت فرآيريه شربت، مدي تصف,ينه اقتصاد انرژيزم

ند بطور ي  و انتقال در کارخانه، مصرف باالتر و مطلوب کردن فرآينگهدار
رف سنگ و مص) ۶ شکل  ,%۱۰حدود  (يد که مصرف انرژيدائم سبب گرد
  .ابدي کاهش يريبطور چشمگ%) ۷هر کدام حدود (آهک و کک 

   
   ستيط زي و حفاظت محيه گذاريسرما- ۳

  و،يرکسورسک به ژ بخار از پيگ هاي انتقال دياز نظر انرژ
ک ي در يه گذارين سرمايمهمتر ) ۱۹۱۵ساخت(گ بخار ي دو ديبجا

 . شکر جنوب بوديکارخانه پولسکا
 يرويل به ني تبديديو تمام بخار توليرکسن بار در ي اوليران بيبنابرا
. افتيش يافزا% ۱۰ش از ي بخار بيگ هايب ديضر. دي گرديکيالکتر

 راتييا آن تغبو همراه ) ون شکر خاميزاسيستاليکر( مداوم ياستفاده از طباخ
گر ي ديکي.  بدنبال داشتي اثرات مثبتژوپسيس در کارخانه يدر اقتصاد انرژ

 طيمسئله حفاظت مح۲۰۰۶ن کارها در کارخانه پولسکا در سال ي مهمتراز
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در آنجا موفق شدند مصرف آب تازه را در تمام قسمتها کاهش . ست بوديز

 ين کاهش انرژير و همچنيسات گرد و غبار گي در تأسيگذار هيسرما. دهند
   و  CO2ل گرد و غبار، انتشار ي در تقليژه مصرف اثر بسزائيو

NOXتمام کارخانه ۲۰۰۶ ي قبل از شروع بهره برداري حت)۷شکل(.شتنددا 
  .افت کردنديمجوز مربوطه را در) در صورت لزوم(ها 

 . ديبه موازات آن در تمام کارخانه ها طرح کاهش پس مانده ها شروع گرد

  
 يکيولوژيه آب کامالً بيسات تصفيداً تأسيست جديط زينه حفاظت محيدر زم

ه آب يسات تصفين تأسي ايزيربرنامه . ده استينصب گردو يدر کارخنه کرک
ب هم در دوره بهره ه فاضالي تصفي برايا ک مرحلهيه يبر اساس تصف

 آب يدر بهره بردار.  انجام شده استي و هم بعد از بهره برداريبردار
 يبعد از بهره بردار. شودميه يتصف) با آب کانال بعنوان منبع کربن(کندانس 

ند يج فرآيتوان و نتا. شودي شده است کار ميه جمع آورکبا آب کانال 
 گروه يدر ادامه بازساز.  کنديد ميرح را تأئطن ير ثمر بخش اي تأثيمعمول

ت ي شکر به ظرفيلوي سيس و راه اندازيشکر جنوب در لهستان، تأس
) خبنداني (يوط جيبعلت نامناسب بودن شرا.  تن صورت گرفت۵۰,۰۰۰
لو با ين سيتفاوت ا. دي شروع گرد۲۰۰۶ه يا از فورون هي فونداسيزيبتون ر

 بدنه وآن با ورقه ي شکر جنوب در لهستان، پوشش داخليلوهاير سيسا
له يلو بوسي کردن سيلخا.  تماس با محصول استيل در محل هاي استيها

ون قراردارد انجام ير صفحه فونداسيلو زي که در تونل وسط سينوارنقاله ا
ه را کامل يود دارد که عمل تخلجس ويک هلي ملاکه ي تخليبرا. شوديم
  . کنديم

لو در يواره سيبرش سازه د.  متر است۴۵ متر و قطر آن ۴۲لو يارتفاع س
 . نشان داده شده است۱۰ شکل

  
  
   تيفي کيستم هاي سيگواه- ۴

ک از ي را در هر ISO ي گروه شکر جنوب گواه۲۰۰۶ يدرسال اقتصاد
 در ISO 9001 _ 2000ت يفيستم کيس.  گسترش داده استيمراکز تا حد

رتبه اعمال من ي اولي براي تخصصين بخشهاين کارخانه و همچنيچند
 دو کارخانه . ديگرد

  
  

ک کارخانه، ين در يعالوه بر ا. افت کنندي مربوطه را دريتوانستند گواه
  .ز اعمال شدي نOHSAS 18001 : 1999ستم يس

ت يفيستم کي شکر جنوب سيرکارخانه هاي در سا۲۰۰۷ يدر سال اقتصاد
  .  اعمال خواهد شد۹۰۰۱ -۲۰۰۰
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 يافت انرژي بزرگتر ، بازيواحدها :خشک کردن تفاله چغندر با بخار
  CO2و کاهش معتنا به ) يگلخانه ا(VOC يشتر، بدون انتشار گازهايب

  مهندس محمد باقر پورسيد:     مترجم۱۳۰۱/۲۰۰۷   ل شوگر ژورنالاينترنشنا: نقل از
  

  ده مقاله يچک
 تفاله چغندر ي براير کن بخاکسات تفاله خشيف تأسين مقاله بر توصيا

ن ي ايدي کليازهاي پردازد و امتيکا مي در آمري چغندريدر کارخانه ها
 مربوطه و ي در کارخانه هايل کاهش مصرف انرژيدستگاهها را از قب
  .  دارديان مينه ها را مشخصاً بيکاهش سر جمع هز

  
  مقدمه 

شارگردو ت کاهش انينده براي فزاي سوخت و تقاضاي بااليمت هايق
کا ي در آمريران صنعت قند چغندري، توجه مدي گلخانه ايغبار و گاز ها

 نموده ي بخاريرا جلب کرده و آنها را وادار به نصب تفاله خشک کن ها
انه خ در کاريدر حال حاضر پنج دستگاه تفاله خشک کن بخار. است
ز در حال ساخت است يده و واحد ششم نيکا نصب گردي آمري چغندريها
 در رن SMBSC دو دستگاه خشک کن، نخست در کارخانه). ۱جدول (
 ۱۹۹۹ز سال ي ازآنها در طول پائيبهره بردار. و تا نصب شده اندسنيل ميو

 ساخت و Niro A/Sن تفاله خشک کن ها را شرکت يا. ديآغاز گرد
 ي داراي توانستند تفاله هاين تفاله خشک کن ها نميچون ا. ل داديتحو

 خواسته EnerDry را خشک کنند از شرکت اديذرات درشت به مقدار ز
 يزات داخلي تجهEnerDryشرکت . ن مشکل اقدام کنديشد که با رفع ا

 که تفاله يا اصالح کرد به طوريض و ين تفاله خشک کن ها را تعويا
ت يز خشک کنند و ظرفي درشت را نيخشک کن ها توانستند تفاله ها

ن تفاله ي اول۲۰۰۳ال در س. نديمن نماي خشک کردن تفاله را تأياسم
 Minn-Dak به EnerDryله شرکت ي شده به وسيخشک کن طراح

Farmersن يگر به اي قند ديب توجه کارخانه هاين ترتيل شد و بدي تحو
  .دينوع تفاله خشک کن جلب گرد

  
   Nampaکارخانه قند 

در ) ۴ و ۱ يشکل ها(J ن مدل تفاله خشک کنيد ترين و جديبزرگتر
. تد نصب شدي متعلق به شرکت قند آمالگا مNampa يکارخانه چغندر

ون پوند يليکند و دو مي تن چغندر مصرف م۱۲۰۰۰ن کارخانه روزانه يا
ره يظ ذخيمانده شکر به صرت شربت غليباق. دي نمايد ميشکر در روز تول

تا سال گذشته تفاله در سه کوره خشک کن زغال سوز از نوع . شوديم
 سال گذشته يدر طول بهره بردار.  شدي خشک م۱۹۵۰ دهه يکوره ها

  .  شروع به کار کرديتفاله خشک کن بخار
 در مصرف زغال سنگ و ييق صرفه جويد از طريتفاله خشک کن جد

ون دالر يليشتر، در حدود دو ميدار بق به مpelletد تفاله خشک نوع يتول
ن کوره تفاله خشک اصالً سوخته يرا در اي کرد زييدر روز صرفه جو

 دالر به ۵ دالر به ۲۷ن کوره از ي از اي بهره بردارينه هايهز. شدينم

ن ي اي برايه گذاريکل سرما. افتي کاهش pelletد هر تن ي توليازا
  .ون دالر بالغ شده بوديلي م۵/۱۶تفاله خشک کن به 

ت در ين ظرفي بزرگتري داراNampaخشک کن نصب شده در کارخانه 
قطر مخزن آن .  جهان استدر) ي بخاريتفاله خشک کن ها(نوع خود 

توان نصب شده .  فوت است۶۵ فوت و ارتفاع آن ۳۰/۴۱) رأس/کف(
hp۳۰۰۰ ۲۴۰۰ که فقط از يبود در حالhpشدي استفاده م .  

ر يک جعبه دنده غيق يالتور را از طريموتور در طبقه اول نصب شد و وانت
زات باعث شد که يش تجهين آرايا.  چرخانديم)ه داريزاو( م يمستق

  . ستم از روز اول نصب خوب کار کنديس
 دو درجه ي داراNampaدر کارخانه ) ۳ و ۲ يشکل ها(ستم بخار يس

  . فشار بخار است
د ي تولpsi۲۰۰گر، بخار يگ بخار دي و دو دpsi۴۰۰ گ بخار، بخاريک دي
ن يتورب.  استيدکيگ بخار گاز سوز يک ديگ بخار چهارم يکنند و ديم
د  ي برق توليرويفشار نصب شده اند و ن هر دو سطح ي بخار برايها
ک ي ي از زمان ساخت داراي بخاريهمه تفاله خشک کن ها. کننديم

م گرفه شد که خشک کن به ين مورد تصمي در ايول. تر هستنديسوپر ه
 توان با يتر باالتر را مير هپب سوين ترتيتر مجهز گردد که بديدو سوپر ه

ن يبد. ه کردي تغذpsi۴۰۰ با بخار ن تر راييتر پاي و سوپر هpsi۲۰۰بخار 
 استفاده شود و مصرف psi۴۰۰ که فقط از بخار يت، با حتيب ظرفيترت

رو به يد نيله تولين وسي به کمتر از نصب برسد که بدpsi۴۰۰بخار 
  . مانديباً ثابت مي، تقردرسيحداکثر م
ن است که بخار حاصل از تفاله خشک کن يگر اي ديژگيا ويگر يهدف د

نات وارد يرود و بخار حاصل از اواپراتور رافينات به کار ميظ رافيل تغيبرا
سه با کارخانه ي در مقايگر، انرژيبه عبارت د. شودي شربت مياواپراتورها

ز به يگر نيک مرحله دي، در يگر مجهز به تفاله خشک کن بخاري ديها
  .رسديمصرف م

 يز انرژ ايل مقداريخشک کردن تفاله با بخار، همواره امکانات تبد
 اصالً تلف يانرژ.  کندي فراهم ميکيد در بخار را به قدرت الکتروموج
ن يل از بيبعد ازخشک کردن تفاله با بخار، تنها امکان تبد.  شودينم
 MWد توان در سال اول در حدودي تولNampaدر مورد کارخانه . روديم
  . تنزل کرد۴
شروط به شود مينده مي در آMW۲,۵ت، تنها موجب کاهش ين وضعيا
 رات در يي تغيجاد برخيق اياز طر. ابديش ي افزاMW ۱,۵د توانينکه توليا
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  تفاله خشک کنهای بخاری برای تفاله چغندر در آمريکا : ۱جدول
تفاله نوع   ايالت  شرکت

  خشک کن
  ظرفيت عملی  ظرفيت اسمی  شرکت سازنده

SMBCS MN 102 size× Niro 1999. 
Rebuilt by EnerDry 2004 

  
*ht /402 ×

 

 
ht /442× 

Minn-Dak 
 Farmers  

 
ND  

 
Size H  

 
EnerDry 2003  

 
55t/h  

 
40t/h  

Amalgamated Sugar Co 
Nampa  

 
ID  

 
Size J  

 
EnerDry2006  

 
74t/h  

 
80t/h  

Michigan Sugar Co 
Bay City  

 
MI  

 
Size H  

 
EnerDry2006  

 
55t/h  

 
40t/h  

American Crystal Sugar Co 
East Grand Forks  

 
ND  

 
Size H  

 
EnerDry2007  

 
55t/h  

  

            بر حسب تن کوتاه در ساعت *

 

  
  
له بخار ين وسيافت که بدين هدف دست ي توان به ايستم کنترل ميس
 شود و بعداً آب psi۴۰۰ن ينده وارد توربي آيبردار  در بهرهيشتريب

گ بخار ها يماً وارد دي مستقpsi۲۰۰کندانسه داغ حاصل از تالش تانک 
 ارائه شده ۳ موضوع در شکل نيا). بدون وارد شدن درفالش تانک(شود 
نه همراه ي توان در زمي را مMW۲,۵د قدرت به اندازه يکاهش تول. است

  .  مشاهده کردMW ۶۲ سوخت در مورد ييبا صرفه جو
ن امکان را فراهم کرد ي اEnerDryله شرکت ياختراع ثبت شده به وس

ه لين وسيرکوله شود و بدي از بخار در تفاله خشک کن سيان بزرگيکه جر
جدول . ديک مخزن کوچک فراهم آيت بزرگ در يک ظرفيد يامکان تول

 را با هر دو فشار مشخص در سوپر Nampaر تفاله خشک کن ي تبخ۲
 خشک کن به يش فنيآزما. دهدي نشان مينيي و پايي بااليتر هايه

تفاله خشک  ال در داخليچ نوع مشکل در بستر سيه.  انجام شديراحت
  . ديجاد نگرديکن ا
 تن در ساعت ۸۰ري بار واردشده را با تبخي به راحتيله خشک کنتفا
 دماها و يبر مبنا. ا تفاله وارد سطوح باالتر نشدنديرفت و بخار يپذ

ر در ي تن تبخ۹۱مم طبق محاسبه به يت ماکسي به کاررفته ظرفيفشارها
جاد يگ موجب ارخ زده، سنگ  و شاخ و بي يچغندر ها.  رسديساعت م
 از ذرات درشت وارد تفاله ياريبس. شوندياب خالل مي در آسيمشکالت

رد و ي درصد رطوبت را بگ۷۶ توانديشوند و قسمت پرس تفاله تنها ميم
ک يبا استفاده از . رسدي درصد م۸۰ و ۷۸ اوقات رطوبت تفاله به يگاه

 يها توان تفالهي مEnerDryله يوساختراع شده بگريتفاله خشک کن د
  . خت خشک کردکنوايز به طور يدرشت را ن

  
   Bay Cityکارخانه قند

د ي کن جدک تفاله خشBay Cityگان ودرکارخانه قند يشيت قندمکدرشر
درقسمت تفاله خشک .   شروع به کار کرد۲۰۰۶زسال يي در پاHپ يت
کن  ک تفاله خشکي گازسوزيکن استوانه ا سه خشک ي به جاينک

د يکوچک جدتفاله خشک کن در خارج از ساختمان . دي نصب گرديبخار
ن يا.  نصب شدي چرخان داخلير فلکه هايهمراه با همه نقاله ها و ش

ن است يي آنها پاي زمستانيکا که دماي مناطق آمري بعضيت برايوضع
 است و خودش psi۲۳۰ بخار يکارخانه تنها دارا.  باشدير ميامکان پذ
شک تور تفاله خاليم گرفته شد که وانتين تصميبنابرا. کنديد نميبرق تول

 که در ين بخار و جعبه دنده از نوعيک توربيتفاده از س با ايکن
چرخانده ( نصب شده بود کار کندMinn-Dak Farmer در ۲۰۰۳سال
 ي بدون مشکل انجام شد و تفاله هايز امور راه اندازينجا نيدر ا). شود

جاد ي مشکل ايدر آغاز جعبه دنده اندک.  خشک شدنديز بخوبيدرشت ن
کردند و معلوم بود که يجاد نمي ايشکالت چندان مسئله ان مي ايکرد ول
  . شوندي رفع ميبه زود

 درصد ۷۴ و پرس کردن تفاله تا psi۲۳۰با استفاده از بخار کم فشار 
 تن تفاله خشک نوع ۴۰۰د که ين حالت ممکن گرديرطوبت و در بهتر

pelletتفاله .  تن در ساعت بود۴۵ر يمم تبخيت ماکسيظرف.د شودي تول
   خشک کردن همه يبرا. مانده به عنوان تفاله پرس شده فروخته شديقبا
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 Nampa در کارخانه قند Jظرفيتهای تفاله خشک کن تيپ : ۲جدول

  تبخير  خروج تفاله  ورود تفاله  بخار مصرفی  
  psi     74 t/h 200/400  گارانتی

  psi      78 t/h 400/400  گارانتی

  psi  109 t/h  29 t/h  80 t/h 195/360   ۲۰۰۷ فوريه۱۴ساعت در۲۴متوسط 

  psi  121 t/h  30 t/h  91 t/h 200/400 *ظرفيت ماکسيمم محاسبه شده

  محاسبه بر مبنای داده های بهره برداری*

  
 به  يفشار بخار ورود ايشدند  ي اصالح ميستيبا ي پرس ها م,تفاله

 . افتييم ش ي افزا خشک کنتفاله         
  

  و گاز انتشار گرد و غبار 
 از لحاظ ورود و يشود، مشکليک مخزن دربسته خشک ميچون تفاله در 

گرد و غبار اصالً . ديآ يش نميانتشار گرد وغبار و گاز در اتمسفر عمالً پ
ن مورد مراقبت نشود ممکن است مقدار ي اگر در ايول.  شوديپخش نم

 ي مي آليدهاي اسيتفاله حاو. ز در جو پخش شودي ريلي از ذرات خيکم
  شوند و ازتفاله خشک کن همراه با ير ميباشد که همراه با آب تفاله تبخ

 
 شده ينيش بي که قبالً پيشوند و وارد اواپراتوري خارج ميبخار خروج

 از اواپراتور خارج يستند ولي نيع شدني که ماييگازها. گردندياست م
خارج  ين گازهايا.  باشنديدها مين اسي از اير کوچکي مقاديشوند حاويم

ن يبد. ن به مصرف رسانديي پايک رشوفر با دمايتوان در يشده را م
 گرم در ۵۲۸ توان از مقدار ي را مfexک يداستي مانند اسيديله اسيوس

را مقدار عمده آن همراه با آب در تفاله ي گرم در روز رساند ز۱۲روز به 
گر وجود يد در آب کندانسه دين اسيا. شودير ميخشک کن تبخ

ن نگهداشته شود دوبارهيي آب پاي که دمايشت و تازماننخواهددا
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ه ين مرحله در واحد تصفيک نخستيد استيل اسيتشک. رنخواهد شديتبخ

  .ز کرديه و تمي توان تصفي مين آب را به راحتيبنابرا. آب است
د فاضالب ي آن توليري و به کارگي تفاله خشک کن بخاريبا معرف
ر آب در يش مقدار فاضالب با تبخين افزاي ا.ر استي اجتناب ناپذياضاف

 تا ۵۰۰ در حدود BODبار . م دارديتفاله خشک کن ارتباط مستق
PPM۱۰۰۰له بار ين وسيبد.  استBODه فاضالب به ي در واحد تصف

 .افتيش خواهد ي درصد افزا۲ يبيمقدار تقر
  CO2 و کاهش انتشاري در انرژييجو صرفه

 مصرف زغال سنگ را در حدود Nampaتفاله خشک کن کارخانه قند 
 در ي به طرز موثرCO2له انتشار ين وسيبد.  تن در روز کاهش داد۲۰۰

 . افتي تن در روز کاهش ۷۰۰حدود 
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  فراخوان مقاله
نارساالنه ين دوره سميام ي سيجهت برگزار
    راني قندوشکر ايکارخانه ها

 سه يران در روزهاي قندوشکر اي ساالنه کارخانه هاينارهاين دوره سميام يس
 شکر يي در محل تاالر گردهما۱۳۸۷ت پنجشنبه نهم خردادماه يشنبه هفتم لغا

. ن در مشهد برگزار خواهد شدع قند اطرايق و آموزش صناي وتحقيمرکزبررس
 خود يشود مقاله هاينار دعوت مين سميله از عالقمندان به ارائه مقاله در اينوسيبد
 نديه نماير تهينه مسائل و موضوعات زيدر زمرا 
  

  )تيريمد,يبازرگان,ياقتصاد (يبخش عموم
  ران و جهانيمت تمام شده شکر در ايسه قيمقا. ۱
   حاکم بر صنعت قنديت هاي و حماارانه هاي, مقررات]نيقوان. ۲
   در صنعت قندي فروش و بازرگانيکهايتاکت. ۳
   واردات شکري مناسب براي تعرفه اياستهايلزوم اتخاذ س. ۴
  ه شکري رويمشکالت حاصل از واردات ب. ۵
  )يسه اي مقايبررس(گاه صنعت قند در اقتصاد کشوريجا. ۶
 WTOران و يصنعت شکر ا. ۷
  يي غذاتينقش شکر در امن. ۸
  زانيع قند توسط برنامه ريت صناير نگرش دولتمردان و باور اهمييلزوم تغ. ۹
   در صنعت قندي ماليل نسبتهايه و تحليتجز. ۱۰
  دي کردن تولي الزم رقابتي فرهنگينه هايزم. ۱۱
  زمان در صنعت قندت يريمد. ۱۲
   در صنعت قنديمنابع انسانت يريمد . ۱۳
   در صنعت قنديابيعارضه . ۱۴
   مجدد آني صنعت قند و لزوم مهندسيتيري و مديساختار سازمان. ۱۵
  ي صنعتيروانشناس. ۱۶
  ييکايرفتار سند. ۱۷
   کارکنانيزش و مسائل رفاهيعوامل انگ. ۱۸
  ست در صنعت قنديط زيمح. ۱۹
  شکر و چغندر قندي شکر از نيد جهانيتول. ۲۰
   نظارت بر صنعت قندي برايات عاليجاد هيضرورت ا. ۲۱
نه ي توسعه و بهي موجود در برنامه هايد و نرم افزارهاي جدياستفاده از فناور. ۲۲
  ع قندي صنايساز

  
  ي کشاورزيبخش نهاده ها

  شکر يد چغندر قند ونيش تولي در افزاي کشاورزينقش نهاده ها. ۱
  شکري هرز زراعت چغندر قند و نيها و علفهايماريب, نه آفاتيت بهيريمد. ۲
  ت چغندر قنديفيت وکي بر کميميلط اقير شرايتاث. ۳
د ي و توليدر کشاورز ) IT وينانو تکنولوژ, يو تکنولوژيب( نو يهايرات فناوريتاث. ۴
  شکر و چغندر قندين
  شکر ي در زراعت چغندر قند و ني سموم مصرفيي کارايبررس. ۵
داشت و برداشت چغندر قند و , ج در کشتينقش آموزش کشاورزان و ترو. ۶
  شکرين

  ف آب مصرينه سازيشکرو بهي مزارع چغندر و نياريح آبيت اصول صحيارع. ۷
  ت مزرعه يري و مدي بهره بردارينظامها. ۸
  روشهاي آماده سازي بستر کاشت  در زراعت چغندرو نيشکر . ۹
مکانيزاسيون و ماشينهاي مناسب کاشت ، داشت و برداشت چغندر و نيشکر در  .۱۰

  اقليمي ايران  شرايط
  نقش تناوب زراعي در کشاورزي پايدار .۱۱
ت ي و هداياهميت خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک و نقش مواد آل .۱۲

   ييايمي شيح از کودهايکشاورزان جهت استفاده صح
   تن شکر در هکتار ۱۲د يدن به تولي مناسب جهت رسيراهکارها .۱۳
  روز  ۱۲۰ آن در مزرعه به مدت ي چغندر و نگهداريحيبرداشت صح .۱۴
  د بذر چغندر قند يقات و توليتحق ي سازيخصوص.۱۵
  ت يفيد چغندر قند بر اساس کي خريد برايشنهاد جديپ.۱۶

   و صنعتيبخش تکنولوژ
   ي مصرف سوخت و انرژينه سازيبه .۱
   جهت مصارف خانواريدي محصول توليجاد تنوع در بسته بنديلزوم ا .۲
 و ي مصارف خانگيد مختلف براي گرت ويفيد انواع مختلف شکر با کيلزوم تول .۳

  از ي مورد نين استاندادهاي و تدويصنعت
د يه ، اسيرمايخم(  در صنعت قند و شکري جنبي و فرآورده هايع جانبيصنا .۴
  ت آنيو اهم...) ک ،الکل و ياست
  ع قند در جهاني صناي هاينوآور .۵
   در صنعت قنديمنيحراست و ا .۶
ق يران و تطبي صنعت قند در ايزات اختصاصيجهن آالت و تيامکان ساخت ماش. ۷

  دي جدي هايساخت با فناور
  ع قند کشور يع در صنايد و مصرف شکر ماي توليايمزا .۸
   يبردار ت بهرهيزات در موفقين آالت و تجهيرات ماشي و تعمينقش نگهدار .۹
   قنديه فاضالب کارخانه هاي موفق تصفيروشها .۱۰
   يش بهره وريفزاآموزش کارگران در ا نقش. ۱۱
 کارخانجات ي توسعه و بازسازي و طرح هاين مشاور در نوآورينقش مهندس .۱۲
  قند
   قنديد در کارخانه هايمت تمام شده تولي کاهش قيراهکارها .۱۳
  لوها يحذف س .۱۴
  د شکر خام ي جديه خانه هاي تصفثاحدا .۱۵
  ديد شکر سفيه و تولي شکر خام درتصفيفي کينقش پارامتر ها .۱۶
  
 و CDشود دو نسخه از اصل مقاله خود را همراه با ياز عالقمندان درخواست م 

 به دفتر ۱۳۸۶ اسفند ۲۵نار حداکثر تا ي شرکت در سميفرم  پرشده اعالم آمادگ
 يمشهد ، صندوق پست( ران يع قند ايق و آموزش صناي و تحقيمرکز بررس

 يأت علميرت قبول هده در صويمقاالت رس. نديارسال فرما ) ۹۱۳۷۵۰۰۵۱۵۳
 مقاالت يوستر انتخاب خواهند شد و برا پهيا تهينارو ي در سمي سخنرانيبرا

راد ي اي که مقاله آنها برايفرزانگان. شودي در نظر گرفته ميزيانتخاب شده جوا
نه ثبت نام در يرش قرار گرفته باشد از پرداخت هزيذپد و يي مورد تأيسخنران

  . اف خواهند بودنار معيسم
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  قات قند آگرانا در تولنيشرفت در تحقيند پي فرآيکاهش مواد کمک

   يخ االسالمي شرضا دکتر:مترجم         ۲/۲۰۰۷ سوکر ايندوستری :نقل از
  

 در رابطه با يدات مختلفيش متعلق به اگرانا تمهيرت قند ايدرکارخانه ها
 در رابطه با مبارزه.  شروع شده استيدر مصرف مواد کمک يصرفه جوئ
 يقيزات تلفي همراه با تجهيدات ساختاري تمهيکيق مکانيبا کف بطر

ن توسعه يدر خاتمه ا. بکار گرفته شد شستشو با استفاده از سوند کف
کندو ي پاس کار مير بايک مسيار قرار گرفت که در ي در اختيدستگاه

  .دي نماين و بصورت مطلوب عمل ميياز ضد کف را تعيمقدار مورد ن
له توسعه و ي بوسي هائي زا هم صرفه جوئيائيمواد قلمصرف در مورد 

ن يا. حاصل شده است LISA ين سختييک تعيوماتتاستفاده از دستگاه ا
. کندي کالرک کار مي طبق روش صابونين سختييدستگاه بر اساس تع

زات ي کننده رسوب و تجهيري استفاده از مواد جلوگين دستگاه برايا
  .ردي مورد استفاده قرار گدنتوايز مين نير با رزي گيسخت

 از ين استفاده اقتصادين مقاله به توسعه باالتريدر بخش سوم ا
LIMOSه شربت ي تصفيرآهک را در حد مطلوب براي که شيزي چ

  . کند پرداخته شده استين مييتع
 
  مقدمه ـ ۱

شد از ي ميد را به تنهائيد شکر سفينه تولي هنوز هم هز۱۹۷۰تا سال 
اصوالً . ن کرديمثل مالس و تفاله خشک تأم يفروش محصوالت فرع

 در يبا بحران انرژ. ن کردي چغندر را با فروش شکر تامي بهايستيبايم
  .افتير يين بار تغي اولين وضع براياروپا ا

نه تمام شده اثر قابل ي در هزينه مواد کمکي هز۱۹۹۰از اواسط سال 
مصرف مواد  در ي صرفه جوئي در راستايقات مختلفيافت و تحقي يتوجه
  .ديروع گردشد يند تولي و مطلوب کردن فرآيکمک

له آن ي بود که بوسيه دستگاهيگر تهين اقدامات، بعبارت دي ايهدف نهائ
ق يرا بطور دق) تراکشنساک (يرياز مواد در محدوده عصاره گيبتوان ن

 ي ساده برايليار محکم و خي بسيزاتين تجهيعالوه بر ا. ن کردييتع
 زا و ضد رسوب تا يائيق مطلوب مواد قليم بمنظور تزرين مقدار کلسييتع

ق مقدار ي تزري برايش و برنامه ايرتقات تولن اين توسعه در تحقيآخر
 در يت صرفه جوئيه شربت و در نهاير آهک در بخش تصفيمطلوب ش

  . کک بودومصرف سنگ آهک 
ا ک از دستگاههيهر . وجود دارد) يخيتار( مداوم ين رابطه توسعه ايدر ا

 آنها برخوردار يا هردوي و يسم کنترل مشابهي و مکانياز اصول ساختار
از به حداقل يو مقاوم و ن  محکميصورت درباره دستگاهدر هر . هستند
د متذکر شد که در ينجا بايدر ا.  دقت شده استيس و نگهداريسرو

 ي مسائل روانياديک بلکه تا حد زي نه فقط تکني مواد کمکيصرفه جوئ
  . کندي مي را بازيم پرداخت رل مهمياً به آن خواهکه مخصوص

   در مصرف مواد ضد کف يصرفه جوئ- ۲
 را در رابطه با مواد ضد يقاتي خواسته شد که تحقZFT  از۱۹۹۴در سال 
د کف غالباً در يمسائل تول.  شروع کنديشيرتک کارخانه ايکف در 

 در باًيقند تقرع يدر مورد صنا.  کندي بروز مي مواد غذائيمحدوده تکنولوژ
 يه شربت و حتي، تصفيريژه در قسمت خام، عصاره گيبه وند يکل فرآ
ش از همه يد کف بيعلت تول.  شوديد مي کف توليون و طباخياواپراس
)  چغندريش از همه در سطح خارجي فعال، بيمواد سطح(ن ياپونسوجود 

ن يا.  محلول شرکت داردـستم دوفاز ثابت گاز ي باشد که در ساخت سيم
، انتقال يعات قنديز کردن مخازن همراه با ضايمشکالت به صورت سرر

 در ي مشکالتيله پمپ ها و بطور کليکنواخت بوسير يشربت غ
 بطور ي فنيند هايدر فرآ. شوديده مي ديري کنترل و اندازه گيدستگاهها

که از ) ضد کف( با مواد فعال در سطح يمعمول استفاده از مواد مختلف
 کنند رواج يد شده را حذف مي توليا کف هاي و يريوگلجد کف يتول
 در کل ين نوع موادسهم بسزائينه اي موارد هزيدر بعض. افته استي

 . دارندي مواد کمکينه هايهز
  

  
  

  . د آن استي از توليرين مبارزه با کف جلوگيها بهتريبا وجود همه نوآور
ول ک محلي  انتقاليو درست اجرا) طرف چپ( روش غلط ۱شکل 
  .دهديک مخزن نشان ميد کف را در يل به توليمتما

 که لوله به يش از همه آنجائين فرم و شکل مخازن و بيبا کمک ا
ن تر از ي المقدور پائيخزن حتمواره يماس به دم(شود يمخزن وارد م
در .  کردياديد کف کمک زيتوان به کاهش توليم) سطح محلول

 نکند قبل از استفاده از ضد کف تي کفايدات به تنهائين تمهيکه ايصورت
ک ي ۲شکل .  با کف استيکي وجود دارد و آن مبارزه مکانيگريامکان د

ک محلول يق يق تزريمبارزه با کف از طر. دهدينشان م را ين طرحيچن
. شوديژه انجام مي و)nozzle(ک افشانک ي سطح کف با استفاده از يرو

  بهیادين محلول آب زي ايستيباي مي در سوخت و انرژيبعلت صرفه جوئ
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 در شربت يستيدر حالت مطلوب مبارزه با کف با. ند وارد نکنديفرآ

 ي از شربت جدا و سپس روين کار مقدار کمي ايبرا. رديمربوطه انجام گ
کند ين کار بروز مي که در ايشکلم. شوديده ميسطح شربت با افشانک پاش

 يستيبايق شربت ميو تزر است که در شربت وجود دارد يزيوجود ذرات ر
ن افشانک که براساس ي ا۲در شکل . ردي انجام گيبا افشانک مخصوص

رد کار ا نديگچ نقطه تني کند و هيد کار مي شد)bounce(برخورد 
شربتها . شوديز مسدود نميله ذرات رين علت منفذ آن بوسيبد. کنديم

انک از ن افشي ايستيباين جهت ميز بهمراه دارند و بدي ماسه نيمقدار
ر ي تأث۳شکل . ش مقاوم باشندي ساخته شودند که در مقابل سايمواد

چنانکه . دهديک کارخانه نشاسته نشان ميافشانک را در مبارزه با کف در 
 يستيبايت مطلوب نگردد ميقا منجر به موفي نشود و يدات عملين تمهيا

ود  از ضد کف استفاده شيالبته در صورت. از مواد ضد کف استفاده شود
ن يدر ا. از باشد و مقدار آن هم از مقدار الزم تجاوز نکنديکه واقعاً مورد ن
ن سوند ها از يا). ۴شکل ( کنند ي مي کف کمک بزرگيرابطه سوند ها
زوله شده اند و فقط نوک آنها بدون پوشش ي اي که بخوبيدو الکترود فلز

له يوسنوک دو الکترود بن ي بيکه ارتباط يموقع. ل شده اندياست تشک
 افتد و ضد يق مواد ضد کف به کار مي شود، عالمت تزريمکف برقرار 
کند که ي بروز ميوقتتم سين سيمشکل ا. شوديق مياز تزريکف در حد ن

ق يستم تزرين دو الکترود قطع نشود و ضد کف همچنان به سيارتباط ب
از .  الکترود ها استيستم شستشويک راهکار ساده نصب سي. گردد

ن رفته و ين الکترود ها از بين متناوب آب کندانس ارتباط بديق پاشيطر
 آگرانا يدر کارخانه ها.  بکار خود ادامه دهنديوبتوانند بخيالکترود ها م
ده تر از يچيپ.  مجهز شده انديزاتين تجهيک چني کف به يتمام سوند ها

 AFOضد کف معروف به ) مقدار الزم( همه توسعه و مطلوب کردن دز 
 پاس کار ير بايک مسي است که در ين دستگاهيا). ۵شکل (است 

. دي نمايمق ين و تزرييه کردن ضد کف در حد مطلوب را تعفکندو اضايم
 بتشر(  است که با شربت مربوطه يزي مخزن سرريستم داراين سيا
ن يدر ا. شوديدر حد الزم شسته شده و سپس پر م) ون، آب پرسيفوزيد

شود و يوا بداخل شربت فرستاده م هيژه ايق دستگاه ويشربت از طر
 ۴حدود (ن ي معيکه در مدتيدر صورت. گردي قرار ميد کف مورد بررسيتول
 مقدار الزم ضد يکي الکترونيکف به الکترود ها برسد، دستگاه) قهيدق

. شوديدر حالت عکس مقدار الزم ضد کف کم م. دهديش ميکف را افزا
ش از ي مقدار الزم ضد کف بنان نسبتاً بااليب اطميالبته با توجه به ضر

ق مقدار الزم ضد کف در رابطه با ين طرياز ا. افتي کاهش نخواهد ۳/۱
گر مقدار يارت دبتم بعسيت سيهدا. شوديم ميد کف تنظيل به توليتما

ت يستم هدايا سي و يت اختصاصيله هدايتوان بوسيالزم ضد کف را م
 مقدار الزم را ستم در آن است کهيت سيمز. ند موجود انجام داديفرا
نقطه دات ين تمهيهمچنانکه قبالً ذکر شد در ا. اد کرديا زيتوان کم و يم

ن ييت تعي از مسئولينجا بخشيدر ا.  ندارندي نقش اندکي روانينظر ها
ه کامالٌ يق پرسنل مربوطه به دستگاهها منتقل و از پايمقدار الزم از طر

 و رقابت پرسنل يد  سعيالبته نبا. شوديل مي تبديه واقعي به پايانسان
ه آمار و يا تهي مختلف را در رابطه با مصرف کمتر ضد کف و ي هاتفيش

  . ن کارخانه ها را از نظر دور داشتياطالعات مربوطه ب

  
  
 در رابطه با ي دستگاهها اطالعات و دانش فنسر اداره بدون درد يبرا
ن محل نصب افشانک و الکترود ها يان مداوم شربت و همچنيجر

  .دهديستم را نشان مير کل سيتصو) راست(۵ل شک.  استيضرور
رفته ي که تا کنون انجام پذياتي عملي است بر اجرايديي تأ۶نمودار  

ر يولن و ساتروند توسعه مصرف مواد ضد کف در کارخانه قند . است
سه با يدر مقا. ديتوان دي م۶ آگرانا را در نمودار يشيرت ايکارخانه ها

 ي ضد کف مصرف۱۹۹۳ و ۱۹۹۲ ي مصرف درسالهازانين ميباالتر
ش از ي پين سالهايانگيسه با ميدر مقا. دهديرانشان م% ۷۵ حدود يکاهش
ارائه ارقام و . کمتر شده است% ۵۰ش از ي امروزه مصرف ضد کف ب۱۹۹۰
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ک ينکه همواره  يبعلت ا) ۶نمودار (لوگرم ي گرم در کيلياعداد بر حسب م
 است يهيبد. از شناخته شده استنوع ضد کف مصرف شده است مج

نه کل ي متفاوت در هزيمت هاي مختلف با اثر و قيمصرف ضد کف ها
 يسه ضد کف هاي مقايعتاً برايستم طبين سيا. اثر گذار خواهد بود

  . باشديار مناسب ميمختلف بس
   

  
  
   زا يائين اندازه الزم و مطلوب مواد قلييتع- ۳

ر ازت ي، باال بودن مقاديائي قليون هايکمبود (ت چغندر يفيدر رابطه با ک
در قسمت ) يکروبي ميآلودگ(و روش کار در کارخانه ) مضره و قند انورت

د از مواد يم باي کلسيون هايدن يه شربت، بمنظور به حداقل رسانيتصف
از ي زا در حد نيائينجا افزودن مقدار مواد قليدر ا.  زا استفاده گردديائيقل
 يون هايش ي زا منجر به افزايائيندک مواد قلمصرف ا. ار مهم استيبس
. ون خواهد شديد رسوب در اواپراسيت توليق و در نهايم در شربت رقيکلس

ق و ي در شربت رقPHش ين مواد بر عکس باعث افزاياد ايمصرف ز
 به بار يمشکالت) ونيزاسيستاليکر (يشود که در بخش طباخيظ ميغل
ابد، مشکل حادتر خواهد ير ييب تغت چغندر مرتيفيکه کيدر صورت. آورديم

 شربت ين سختيي زا در حد مطلوب، تعيائين اندازه مواد قلييشرط تع .شد
له آن ي ابداع کرده است که بوسي دستگاهZFT.ه استيبعد از تصف

  .ن کردييتوان تعي ميت ها را بسادگبم شريون کلسيغلظت 
م با استفاده از صابون يون کلسين يي مشکل کف تعي برايبدنبال راه حل 

هد شد د نخواي توليگر کفيکند و ديم که رسوب مي کلسيد نمکهايو تول
 ين روش تحت نام روش صابونيا.  سال دارد۱۵۰ش از ي بيخچه ايتار

 .دي گرديلمع وارد منابع ۱۸۵۲ آب در سال ين سختيي تعيکالرک برا
 که ک دستگاهي در ين روش به سادگيهم اکنون شکل خودکار شده ا

د کف در شربتها ين توليي تعي است که براي همان عناصر دستگاهيدارا
  )۷شکل .(دهدي را انجام مين سختييشود، تعياستفاده م

شود مقدار يده مي شربت که هوا بداخل آن دمينين روش در مقدار معيدر ا
م ي صابون با کلسيملکولها. شوديده مي محلول صابون پاشينيا اندازه معي

 يريد کف جلوگيهند و از تولديمل ي نا محلول تشکينمکهام، يزيو من
له يد که بوسيش مقدار محلول صابون کف تولين افزايبا کمتر. کننديم

بر اساس اندازه . گرددي منتقل مAFOالکترود ها وجود کف به دستگاه 
بعد . ن کردييم را در شربت تعيزيم و منير کلسيتوان مقاديالزم صابون م

 يه شربت و شستشويد مربوطه، فرمان تخلي کليونتيتراساز خاتمه 

 است و AFOن دستگاه مشابه يا. کنديمخزن و الکترود ها را صادر م
 کوچکتر يشود فقط قدري روشن استفاده ميش از شربتهايچون کم و ب
مقدار کم شربت . باشندي مي قطر کمترين جهت لوله ها داراياست و بد

ن کار به جهت صرفه يحسن ا. ز دارداي نتيتراسيون محلول يبه مقدار کم
ن يا.  باشدي ميبانيکاهش مشکالت پشتست بلکه ينه ني در هزيجوئ

از به يرا گرفته است و ن) ي آهکيه گر نمکهايتجز (LISAدستگاه عنوان 
ن دستگاه يا. ج مطلوب در موارد مختلف داردي کسب نتاي برايدانش فن

 تبادل يت دستگاههاي هدا کنترل و, زايائي اندازه کردن مواد قلیبرا
از مواد ضد رسوب کاربرد ير مورد نيم مقادير و تنظي گي سختي برايوني

 يز چنداناين دستگاه ساختمان محکم و مقاوم آن است و ني ايايمزا. دارد
 ي مشکلتيتراسيون ي ندارد و استفاده از محلولهايس و نگهداريبه سرو

ن ياز ا)  باشدين در دسترس م محلول آ,پالميتيند يمحلول اس. (برندارددر
  . اروپا مورد استفاده قرار گرفته استير کارخانه هايدستگاه در سا

  
   

  
  
  

  
   سنگ و کک يصرفه جوئ- ۴
ک قانون يا سنگ آهک هنوز هم يرآهک و يدر رابطه با مقدار ش 

 CaOد ي شربت خام باير قنديمواد غ% ۱۰۰ وجود دارد که يتشسرانگ
  . شوديم % ۳-۵/۳به چغندر برابر اضافه کرد که نسبت 
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ش يسنگ آهک، کک پ% ۷-۸س سنگ آهک هم معموالً ي تکلي برا
د ينه تولي در هزين سنگ آهک و کک فاکتور مهميبنابرا. کنندي مينيب

  .مت تمام شده وجود داردي در قيل صرفه جوئيشکر دارد و پتانس
  

  
  
ت شربت يفيکک فاکتور محدود کننده در کاهش مقدار آهک عالوه بر ي
ت صاف شدن يش از همه قابليو ب) سختی رنگ، ,يمقاومت حرارت(

نکه بر اساس امکانات و ي اي برا۱۹۹۹ سال ياز بهره بردار. شربت است
 شروع ن را در کارخانه توليابند، کارهائي دست يات به صرفه جوئيفرض
 بعد از شمعیلتر يف (ي صافي دستگاه هايداران کارخانه يا. کردند
ن فشار در ي بيشها رابطه اين آزمايدر اول. باشديم) ون دومياتاسکربن
ک ين رابطه ياز ا. ديدا گردي پيرفصر آهک ميون و مقدار شيلتراسيف

 يور خارج قسمت مقدار شربت صافن فاکتيت بدست آمد به ايفاکتور هدا
  عنوان  است و) ي هر بار فشار صافيمتر مکعب به ازا (ي فشار صافبه
 نوشته شد يوتريک برنامه کامپين اساس يبر ا. دارد» ي صافژهيتوان و«

ن برنامه اطالعات خود را در يا. ديخاب گردت آن اني براLIMOSو نام 
ند يت فرآيستم هداي از سي و مقدار شربت صافيرابطه با فشار صاف

سه يمقا set value)( را محاسبه و با ارقام يژه صافيرد و توان ويگيم
آهک در ريشنهاد اندازه الزم شيج بدست آمده پين نتايبا ادر رابطه . کنديم

 اندازه کردن يم برايگنال مستقيرد و سپس سيگيفاز اول انجام م
  . شوديرآهک صادر ميش

کند در ير آهک بروز ميمبود شک که در اثر ي از مشکالتيريبمنظور جلوگ
ت ن همانند آن اسيو ا. شده استينيش بيرآهک پيبرنامه حداقل مقدار ش
ن مرحله از يدر اLIMOS  .شتري با دقت بيدهند وليکه پرسنل انجام م

ک برنامه ي طباشد بلکه فقي نمAFO همانند ي دستگاه مستقليکار دارا
  )۸شکل .(است 
 روش ۹نمودار . شوديانجام م) پرسنل (يند همانند روش دستيت فرآيهدا

 و مقدار يفژه صايارقام مربوطه به توان و. دهديکار برنامه را نشان م
 يتردر صو.  ثبت شده انديق شده در دو دوره بهره برداريرآهک تزريش

 ) ۶/۹-۲/۱۰( ف شده يه تعرنن تر از داميا پائي باالتر و يکه توان صاف
دا يا کاهش پيش و يق شده افزايرآهک تزريبشود، مطابق آن مقدار ش

 از نقطه . بارها الزم شدي بهره بردارين کار در طول دوره هايا. کنديم
 که توان يف شده است که در مواقعيک حداقل تعري در برنامه يمنينظر ا

 بود که در يزين آن چيد و اياين تر بيد پائي خوب است نبايليلترهم خيف

 ي حداکثر,ن حداقليمتناظر با ا. طول دوره، بارها مورد توجه قرا گرفت
 ياديش ز بخ۱۰نمودار . ديچوقت به آن رقم نرسيهم وجود داشت که ه

م ارآهک انجيق شيزان تزري مLIMOS را که با يک دوره بهره بردارياز 
  .دهديگرفته بود، نشان م

  

  
  

د در قسمت دوم ي انجام گردLIMOSرآهک  در تمام دوره با يق شي تزر
ر بقول معروف يت خوب چغندرها زيفيرآهک بعلت کيدوره مذکور مقدار ش

له پرسنل اعمال يکه بوسيالً در صورت قرار داشتند که احتماروانشناسیمرز 
رآهک ياز شين برنامه با توجه به نين استفاده از ايبنابرا. شديشد کمتر نميم

رآهک بدنبال ي در مصرف شي داري معنيدر حد مطلوب، صرفه جوئ
در طول تمام دوره بهره . شوديده مي بوضوح د۱۱ن در نمودار يا. داشت
ن ارقام بخصوص در يعلت وجود اب.  محاسبه انجام گرفت۱۱۹۹۰ يبردار

 يبرا. ديک مصرف گردهر آي شيار کمير بسي مقادياواسط بهره بردار
ن يا. ديرس % ۰۲/۲ به ي مقدار سنگ آهک مصرفيبهره بردار تمام دوره

ن ي ناسوخته و خرده شده و همچنيمقدار سنگ آهک شامل سنگ ها
مه آن در شود و هيلو مصرف مي کردن آب سيائي قلي است که برايآهک
 .ه شربت مصرف نشده استيتصف

  
  
. باشدي کارخانه قند تولن م۲۰۰۲ ين آمار و ارقام مربوطه به بهره برداريا

ش نشان يرت قند اي مصرف سنگ آهک را در کارخانه ها۱۲نمودار 
سه کارخانه قند آگرانا است که در ن نمودار ارقام مربوط به يدر ا. دهديم
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افته يکاهش % ۲به حدود % ۳ش از يز برابطه با مصرف سنگ آهک ا
  . است

ظ يرنگ شربت غل) لوگرم به تن چغندريک(ف سنگ آهک عالوه بر مصر
د باعث بد ين کاهش مصرف سنگ نبايبنابرا. هم نشان داده شده است

 تصور کرد که رنگ اينجا نبايد چنيندر ). ۱۲نمودار (ت بشود يفيشدن ک
 از شيت آن بل دارد بلکه عيظ با مصرف کم آهک بستگير شربت غلبهت

ل يو تح لوژستيکدر تغييرات و يهمه کوتاه تر شدن دوره بهره بردار
 ي فقط در کارخانه هائLIMOSن زمان استفاده از يتا ا. چغندر بوده است

ه يکه در بخش تصفيوقت. ن بودند مقدور بودويلتراسيزات في تجهيکه دارا
ن يگزيجادو دکانتور  با ونيلتراسيزات فيشربت کارخانه قند تولن تجه

 يدر راستا .دا کرديند پيت فرآي هداي برايدي ارقام جديستيبايشدند م
 يلتر پرس ممبرانيد در مرحله اول قرعه انتخاب به فيدا کردن ارقام جديپ

نکه ي بعلت ايول. شد افتادي آب کردن گل دکانتور استفاده مي بيکه برا
  .  نداشتيچندان يژگيد وي آير بدست ميگنال آن با تأخيس

ج ير پروژه ها نتاي بود که در ساياتورينيش دکانتور مي آزمايقدم بعد
ن هدف ي ايد براداين دستگاه ارائه مي که اياطالعات.  داده بوديخوب
م گرفته يت تصميدر نها.  باال بوديلينه آن خي هزي خوب بودند وليليخ

. توان از آن گرفت شود که ارقام الزم را بي طراحياتورينيلتر ميشد که ف
 لتر از طولي في اصلي بود که شمع هايتر شمعلي فياتورينيلتر مين فيا

نه قابل تحمل بود و هم عالئم يق هم هزين طرياز ا. کوتاه شده بودند
 ين دستگاه دارايا). ۱۳شکل (گرفتيار قرار ميع در اختيمطمئن و سر

. ز داردي نکل شستشوي باشد و سي بزرگ ميلترهايبخش کنترل همانند ف
ک بار در هفته ي. )کباري ساعت ۲۴ هر )يکماسيد فور(مورچهد ياس% ۳( 
ت ازفشار متوسط در يارقام هدا. شوديرون شسته ميض و از بيلتر تعويف
 فشار در يرياندازه گ. دي آيبدست م) قهي دق۶-۸(م يک دوره قابل تنظي

سپس  منتقل LIMOSن ارقام فشار به يا. شوديه انجام ميهر دو ثان
ت يستم هداير آهک به سيت اندازه کردن شي هداي برايبرنامه عالئم

 را انجام يماتي تنظLIMOSابد ير ييط تغيچنانکه شرا.  فرستديند ميفرآ
ستم ين سي ، ا۲۰۰۴ ي در بهره برداريشين دوره آزمايبعد از اول. دهديم

نه  در کارخاي عمالً در تمام طول بهره بردار۲۰۰۵ سال يبردار در بهره
 آخر نشان داده يج دو بهره برداري نتا۱۴در نمودار . کرديقند تولن کار م

د يروند کاهش مصرف سنگ آهک با کمک نوع جد. شده است
LIMOSنکه منجر به بد شدن قابل مالحظه در رنگ شربت ي بدون ا

ن برنامه در کارخانه قند تولن باعث شده يظ شده باشد کار کردن ايغل
لوگرم در هر ي ک۹/۱۵به  ک در کارخانه تولنسنگ آه است که مصرف
 در هر تن چغندر ۸/۱۷ آگرانا ين کارخانه هايانگيم. تن چغندر برسد

 . است
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نکه يا اي روز هستند ، يم هنوز هنر تکنولوژي مستقيا کندانسور هايآ

  ده است ؟ يد نظر فرا رسيزمان تجد
  مهندس اسداهللا موقری پور:       مترحم۱۳۰۱/۲۰۰۷اينترنشنال شوگر ژورنال :نقل از

  
  ده مقاله يچک

که   موجب شده استي سفارشين کندانسور صفحه اي اوليراه انداز
نه يآنها در کاهش هز) توان بالقوه(يت  و قابلي سطحيورهامفهوم کندانس

 عمده شکر يد کننده هاي از توليکي. رديد مورد توجه قرار گي توليها
 از يکيک موجود خود را با ي بود که کندانسور بارومترينهائياروپا جزء اول

 ين کندانسورهايو کامل ب قيسه دقيمقا. ن کرديگزين واحد ها جايا
 ي از نظر ماليسازد که کندانسور سطحي مشخص ميحم و سطيمستق

  . بهتر است
 درکاهش يحط کندانسورسيت هايشتر به خاطر قابليبن امر يل ايدل
ه ي از تصفيکه برخيدرحال.  و آب استينه مصرف انرژيها در زمينه هز

 شناخته اند و ي را مي سطحيد کندانسورهايخانه ها از مدتها قبل فوا
ط يرات محييل تغيت آنها به دلي کرده اند، اهمياره گذي آنها سرمايرو

  و يمت انرژيش قيافزا. افته استيش ي در طول سال گذشته افزايتجارت
 يزه توجه به نوع صفحه اي انگي حرارتيافت انرژياز به باز ين متعاقباً

  . شتر کرده استي را بي سطحيکندانسورها
  

  مقدمه 
 س کندانيستمهايرتباط با س در اي سنتيافت طراحي رهي متماديسالها

. م بوده استي مستقي شکر استفاده از کندانسورهايه خانه هايکردن تصف
 از چند لحاظ يط تجارتين کار درست است؟ محيا امروزه انجام اي آيول
 يمت انرژين موضوع آنست که قين و مورد توجه ترياول .ر کرده استييتغ

 صنعت ي از اهداف اصليکينه ها ين هزيباالرفته است و امروزه کاهش ا
ها اشاره به  ر تشکليست و سايط زي طرفدارمحيگروهها ،يدر ثان. است
 از نقاط جهان يدر واقع در بعض. بالوقوع کمبود آب دارندي قريها نشانه

  .ئله محدود کننده استسک مين موضوع يهم اکنون ا
 يا کندانسور هي و ماليطيست محي زياين مقاله به هر دو موضوع مزايا

 يم مي مستقيسه باکندانسورهاي شکردرمقايه خانه هاي تصفيسطح
 کند که يه ارائه مي محاسبه برگشت سرماي براين روشي همچن.پردازد

 ي سطحي کندانسورهايه منافع ماليح و توجي توضيتوان از آن برايم
 نوع ن ي تر بازده پر کندانسوريکه نوع صفحه اياز آنجائ. استفاده کرد
 AlfaCond يور صفحه انس در دسترس است از کندايحکندانسور سط

 .به عنوان مثال استفاده شده است
  
  
 

   ؟يا سطحيم ي مستقيورهاسکندان
 ي طباخي بدنه اي کندانس کردن بخارهايدر صنعت شکر، دو روش برا

  : ون وجود دارديا بدنه اواپراسي
نس کردن االبته کند. يم و کندانس کردن سطحيکندانس کردن مستق

  .شتر مرسوم استيم بيستقم
م با ماده ي در تماس مستقي وروديم، بخار هايدر کندانس کردن مستق

رند و با توجه يگيقرار م) کيآب پمپاژ شده به ستون بارومتر(خنک کننده 
ن کندانس يدر فشار مع) بخار آب و آب( دو ماده يبه اختالف دما

نک کننده از  از بخار کندانس شده و ماده خيبعداً مخلوط. شونديم
ک يق يا از طرين مخلوط کندانس شده يسپس ا. شوديکندانسور خارج م

ا فرستاده يا درينکه به رودخانه و يا ايد يآ يمخزن مجدداً به گردش در م
 )۱شکل . (شوديم
  

  
 

  دو مزيت اصلي کندانسور سطحي 
توان ماده کندانس ينکه مياول ا.  دارديت اصلي دو مزيکندانسور سطح

. را به منظور استفاده به کارخانه قند برگشت داد)ر شدهيب تقطآ(شده 
  .  داردي باالترين کندانسور بازدهينست که اين مطلب ايدوم
 توان ماده کندانس ينست که مي اي سطحي کندانسورهايت اصليمز

 رکوله کرده و مورد استفادهيشده را به منظور استفاده در کارخانه قند س
 در ي وروديح است که بخارهايل صحين دليبه ان موضوع يا. قرارداد

  .شوندين آلوده نميبنابرا. رنديگيم با ماده خنک کننده قرار نميتماس مستق
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در کانال بخار، . شوديا لوله خنک کندانس ميواره يدر عوض بخار آب در د
 يشترير شده و بخار، بخار بين قطرات آب تقطيبل انتقال حرارت يبه دل

شتر هم ي بي موج دار حتين انتقال حرارت در کانالهايا. شوديکندانس م
ن ماده خنک کننده يکه ا. شوديواره با ماده خنک کننده خنک ميد. شوديم

  . ان دارديک مدار بسته جريدر 
با اصالح .  باالتر آنها استي بازدهي سطحيت دوم کندانسورهايمز
 بخار عاتي اثر ضاي بي گازهايفرع ي و خنک سازييند گاز زدايفرآ

م در يک مستقي از کندانسور بارومترييکه گاز زدايدر حال. ابدي يکاهش م
 يا حذف گازهاي ييگاز زدا. رديگي بخار انجام مي محل وروديکينزد
وندد، که ي پين قسمت به وقوع مي در سردتريسطح در کندانسور يخنث

ت ين واقعيبا توجه به ا.  آب کندانس استيک محل خروجيمعموالً نزد
جه يشوند که در نتيشتر خنک مي بي در کندانسور سطحي خنثيهاگاز

 به پمپ يرود که بارکمتري به پمپ خالء ميمانده کمتري باقيگازها
  . دهديعات بخار را کاهش ميکند و ضايخالء وارد م

  
  

د مورد توجه قرار ي که با ي از کندانسور سطحيدينوع جد
   رديگ

 توان ازآنها به عنون يد که م وجود دارين نوع تبادلگر حرارتي چند
 و ي، لوله ايچياز انواع مار پ استفاده کرد و عبارتند يکندانسور سطح

 مفهوم AlfaCond ي از سريا  صفحهيکندانسورها. يصفحه ا
 يطراح.  را در مورد کندانس کردن خالء با خود همراه دارديديجد

تقرار ت اسي بزرگ بخار و وضعيمنجصر به فرد اتصاالت، شامل ورود
ت استقرار نا متقارن کانال بخار از کانال يدر وضع. نامتقارن صفحه است

 ي اندازه هاي آب داراي خنک سازي کاربردهايآب گشادتر است، که برا
  .  استيمعمول
 نا متقارن موجب افت فشار کم در قسمت ي بزرگ بخار و طراحيورود

اندمان مربوطه ر.  گرددي انتقال حرارت ميبخار توأم با راندمان باال
ن يتا ب. گذاردي ميش روي را پيديب بعد کامالً جدين ترتيواحد بد

در . رديم انتخاب مناسب صورت گير مستقيو غ مي مستقيکندانسورها
 ضد زنگ فوالدر ينه نظيت استفاده کمتر از مصالح و مواد پر هزينها

 يسه با راه حل هاي در مقاي منطقيه گذاري سرمايهاه نيموجب هز
 )۲شکل ( . شودي ميتم لوله اسيس

 م ي کني صرفه جوئيک بازار پر فشار در انرژيچگونه در 
نه ها ورقابت در حال ير که در آن هزي ثبات و متغي بيک بازار انرژي

 خود را با  يسازد که کارخانه هايد کنندگان را مجبور ميش است توليافزا
 ي باالينه هاي هز رسدين به نظر ميعالوه بر ا. سازند بيشتري بيبازده
  . نده باشدي در آيوئي هر سناريک فرض مسلم براي يانرژ
 کندانس گرم به ي توانند با برگرداندن آبهاي شکر ميه خانه هايتصف

 يبر خالف آبها.  اقدام کنندي انرژي صرفه جوئيبرا  مختلفيبخشها
 کندانس يم که آلوده هستند آبهاي مستقيکندانس شده در کندانسورها

 حل يند برايدر فرآ ماًيتوانند مستقي مي سطحير کندانسورهاشده د
ن آب کندانس با ينجا ايرند،که در ايقرار گکردن شکر مورد استفاده 

آب . شودي آن استفاده مز آب تازه ايحرارت باالتر در دسترس است و بجا
ک درجه حرارت بخار آب کندانس شده در يکندانس با درجه حرارت نزد

ن آب ي از اختالف درجه حرارت بيانرژ يصرفه جوئ. ددسترس قرار دار
مالحظه  آب بطور قابل يدما. شودي و آب تازه حاصل ميافتيکندانس باز

مناطق سرد . کندير مييه خانه قرار دارد تغي که تصفيه به محلت بسيا
.  دارنديترمآب تازه با درجه حرارت ک معموالً ي شمالي مانند اروپايتر
 يشتر هم بشود و صرفه جوئيد که اختالف دما بشوين امر موجب ميا

  .رديشتر صورت گي هم بيانرژ
   

   چقدر است ؟ي انرژي هاين صرفه جوئيمقدار ا
 يدهد که محدوده بالقوه صرفه جوئي ساده بهتر نشان ميمحاسبه ا

  . چقدر استيانرژ
) آب تازه (-Tو ) يآب کندانس طباخ (T يبا فرض اختالف دما

 شده ي صرفه جوئي تن در ساعت، انرژ۳۰ يوزنان ي و جر۲۰-۵۰=۳۰
جهت ساده . شودي مKW۱۰۴۵ در حدود يزيگرمکن،چش يبخاطرپ

ش گرم کردن، توسط بخار يم که پيم فرض کني تواني موضوع، ميساز
ن اعداد محاسبه يست، بنابراي نين حالت واقعيا .گرفته باشدتازه صورت 

بهر حال . شونديشود کمتر مه استفاده ي ثانوياز انرژ که ي زمانيشده بعد
 مااري در اختي انرژيي در مورد توان بالقوه صرفه جويده اين محاسبات ايا

 مربوط KW۱۰۴۵ بازاء KJ/KG۲۲۰۰ معادل ييبا فرض نها. دهديقرار م
 بخار و با فرض t/h۱,۷ يان وزنيافته معادل جريقال ت انيبه بار حرارت

نه ي ساعت هز۸۰۰۰ات يورو مدت عملي ۱۵نه هر تن بخار معادل يهز
ورو خواهد شد ي ۲۰۴۰۰۰ حدود يزي شده چيصرفه جوئ

  ) ۱,۷*۱۵*۸۰۰۰=۲۰۴۰۰۰يورو(
  

   قابل برگشت يه گذاريسرما
 ۳/۱ ي حتي کمتر خواهد بود ولي واقعييان شد صرفه جويهمانطور که ب

نه يسه هزيمقا. شوديورو در هر سال بالغ مي ۶۸۰۰۰ن مبلغ به حدود يا
 يه گذاريسازد که سرمايه آشکار مي  و برگشت سرماياره گذي سرمايها
ک تا دوسال يو در مدت ين سناري در اي سطحي کندانسورهايبرا

  . گردديمستهلک م
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ک با يرک دستگاه کندانسور بارومتيض ي تعوين اعداد حتي به ايگاهنبا 
ند ا تويستم کندانس کننده موجود ميک سي در يک کندانسور سطحي
  .  منجر  گردديمدت برگشت مشابهد باشد و به يمف

م از ير مستقيده نشود بلکه بطور غاماً استفياگر از آب کندانس شده مستق
 توان در ي استفاده شود باز هم مي حرارتير تبادلگر هايحرارت درون سا

ک کندانسور يره شده با استفاده از ي ذخي ازانرژيمورد قسمت کمتر
  .مطمئن بود
 الخصوص نوع صفحه ي عل,يت که کندانسور سطحين واقعيبا توجه به ا

 ماده و ين بخار ورودي بيکتري نزديافت اختالف دماي به ره, آنيا
 ي را با دماي، کندانسور سطحرسد، ماده خنک کنندهيخنک کننده م

 استفاده ي را برايشتريکند  اختالف درجه حرارت بي ترک ميباالتر
  . دهديار قرار مي در اختيحرارت

  
    در آب تازهيئصرفه جو

بهر حال  مهم است بخاطر داشته .  بودي شماليمثال فوق در مورد اروپا
اگر به .  ندارديتي محدودي شمالي به آب تازه در اروپايم که دسترسيباش

ک صورت يا مکزي يمانند دوب ر نقاط جهان،ي که در سايمطالعات مورد
ست يس نندان در دسترچم که در آنجا آب تازه يگرفته مراجعه کن

ل ي به دل, مثاليارب. متفاوت است)يريچشمگ (يت به طرز شگرفيوضع
 را در مورد يج پروژه ايه خانه شکر الخلي آب، تصفي باالينه هايهز

آنها .  داشتي در پير کننده ايج متحي آب انجام داد که نتاييصرفه جو
 يهاان داشتند که با استفاده از کندانسوريدر ارائه پروژه شان به وضوح ب

 يي به صرفه جويرير، بطور چشمگي با برگشت کامل آب تقطيسطح
  . ل شده اندي نايقابل مالحظه ا

  
  نقطه عطف بزرگ

 کارخانه مشخص ي آب داغ را در اکثر قسمتهايهايازمنديج، نيدر الخل
م و گاز ي مستقيکردند و در همان زمان تلفات آب را در کندانسورها

ن ي ايک کندانسور سطحي يريبکار گبا .  کندانسور مشخص کردنديزدا
 در يطفعک مدار به هم وصل کردند که نقطه يدو بخش را بعنوان 

 يبه ازا)  ليترm3۰,۲ )۲۰۰زان ي به مصرف آب تازه به ميابير دستيمس
 با ي توان به سادگي را ميد اقتصاديفوا. هر تن شکر خام حل شده بود

ک متر ينه مصرف ي شده در هزييضرب کردن مقدار آب تازه صرفه جو
ه ي تصفينه هاي هزيستي کاملتر بايدر تالش. مکعب آب تازه محاسبه کرد

در اکثر .رديز مورد محاسبه قرار گين) ت آب تازهيفيبسته به ک(آب تازه 
 يضرور) يا آماده سازيه يتصف(ند يموارد قبل از اضافه کردن به فرآ

  . است
  

   که ارزش توجه را دارد يديتهد
ن هنوز يست، بنابراي نيه آب هنوز مسئله اصلي مناطق ته ازياريدر بس

 يري آب تازه را بطور چشمگيمت هايران مجبور نشده اند که قااستمديس
 نشان ۲۰۰۱مت ها را در سال ي اختالف ق۱جدول شماره . ش دهنديافزا
 اغلب کمتر هستند ي رسميمتهاي در حال توسعه قيدر کشورها. دهديم

 يمت هايت به قيشوند که در نهاي مسلط ميسمر رين غي قواني گاهيول
ش ي بر تعداد پ,)به هر حال(همزمان .  گردنديار باالتر منجر مي بسيينها
 توان فرض يه مجيدر نت. شودينده افزوده مي کمبود آب در آي هاینيب

نده ي آي رشدخواهدکرد ودر سالهاي تجاريط هايرات درمحييکرد که تغ
با توجه به .  خواهند داشتير اقتصادي شکر تأثيه خانه هاي تصفيرو

 يد احتماليد تهدي بايستم کندانس کردن با عمر طوالنيک سي يطراح
شود  يجاد ميط ايرات در محييل تغيد را که به دلي تولينه هايش هزيافزا

 .  مد نظر قرار داديه گذاريمات سرمايدر تصم

  
  در فاضالب ييصرفه جو

ر ي تاثي داراي موارد حتيفوق که در بعضم با پاراگراف يدر ارتباط مستق
در . د مورد فاضالب گرفته شودي است که بايمي باشد، تصميبزرگتر م

شتر ينه آب تازه بيه فاضالب از هزي تصفينه هاي از کشورها هزياريبس
  . است

، ي سطحي خاص کندانسورهايل طراحيبه دلنکه يگر ايموضوع د
چگاه با يو بخار کندانس شده ه ماده سرد کننده ي جداگانه برايمدارها

 BODتا . شوديماده خنک کننده توسط شکرآلوده نم. ابندييهم تماس نم
 ين موضوع فرصتهايا. ش دهديرا افزا) ازي مورد نيکيولوژيژن بياکس(

م از آب ي دهد که از جمله آنها استفاده مستقيش رو قرار مي را پيديجد
  .رودخانه بعنوان ماده خنک کننده است

ک مدار يک متداول اکثر کارخانجات با يانس بارومترد کنيستمهايس در 
 کندانس شده و آب خنک يآبها.  کننديبسته از ماده خنک کننده کار م

 يدر استخر ها.  شونديخنک  وارد ما برج ي افشان يکننده در استخرها
ب يمعا.  کندير خنک ميق تبخي ماده خنک کننده را از طراافشان هو

  :  باشندير ميتم به شرح زسين سيعمده ا
 ي کمتريخنک ساز) يريمناطق گرمس( گرم است ا که هويدر مناطق -
 خنک يشود دماي کند که موجب مي ماده درون حوضها فراهم ميبرا

شتر يب) ونيکوالسريس (يزان آب برگشتي ميستيکننده باالتر باشد، لذا با
  . شود

 با توجه به غلظت شکر، ه شوندياگر قرار باشد مخازن و استخر ها تخل -
ه فاضالب ينه تصفيکه هزي است و از آنجائيادي زBOD يفاضالب حاو
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نه يد انتظار هزي مربوط است باBODزان يبا مم ياغلب بطور مستق
 و يکيلوژويکات بيش غلظت شکر موجب تحريافزا.  را داشتيباالتر

کرد  در عمليشود که مشکالتي نامطبوع در ماده خنک کننده ميجاد بويا
ط و ي محي نامطبوع براين بوي آورد  و ايک بوجود ميکندانسور بارومتر

  . کنديجاد مزاحمت ميه خانه اي تصفيفضا
  

  فاضالب کمتر 
 به يستين حالت، شکر وارد شده به آب کندانس باي بهتريويدر سنار

ن حالت غلظت شکر مرتباً در يافت شود و در بدتريند برگردانده و باز يفرآ
 يب برايک عيان شد بعنوان يابد و همانطور که قبالً بيي مشيآب افزا

  .تم محسوب گرددسين سيا
 با دو مدار يت پا بر جاست که کندانسور سطحين واقعي ا,در هر صورت

 ماده کندانس شونده نسبت به ي برايار کمتريان بسيزان جريمجزا م
. د کنيم ارائه مي مستقي کندانسورهايمدار گردش آب خنک کننده برا

توان يمجدداً م. ابدي ي برابر کاهش م۳۰باً يجه مقدار فاضالب تقريدر نت
 کردن مقدار فاضالب صرفه ب را با ضريزان منافع اقتصادي ميبه سادگ

  .مت هر متر مکعب فاضالب بدست آوردي شده در قييجو
  
   يريجه گينت
ه خانه ي تصفيستم کندانس کننده برايک سي ينيا بازبي ي به طراحيوقت
 ما قرار يش روي را پيدير مباحث جديط متغيم محي پردازيکر مش
نده به ي حال و آينه هاي در هزيي صرفه جوي براين مقاله راهيا. دهديم

د ي که ماده کندانس شده را به چرخه توليک کندانسور سطحيکمک 
شتر خنک ي بي را با باز دهي خنثيگرداند و گاز را جدا کرده و گاز هايبرم
 صنعت سبز ين مقوله فقط به پروژه هايبعالوه ا. ه داده استکند ارائيم
 به ياديبلکه ارتباط ز. شوديمربوط نم) يطيست محي زيپروژه ها(

 ي دستگاههاي کندانس کننده برايستمهاي سي مجدد و نوسازيطراح
  .  کنديدا ميموجود پ

 استفاده از ي برايگريآثار مثبت د ،ياقتصادد يعالوه بر فوا
، آب تازه يکاهش مقدار آب تازه مصرف.  وجود داردي سطحيکندانسورها

 يکنند باقي ميه خانه زندگي تصفيکي که در نزدي مردمي برايشتريب
جه صرفه ينت. دهديش مير را افزاين تأثي کمتر فاضالب ايآلودگ. گذارديم

 ي مي گلخانه اي که موجب کاهش انتشار گازهاي در مصرف انرژييجو
نجا ي به شرح آن درايازيه شده است و نئگر ارايت د مقاالياريشود در بس

 ي متنوع بر رويتهاينکه چگونه فعاليا در مورد ايمردم سرتاسردن.ستين
ک مورد ير، وستم کندانسيس. کننديشتر فکر ميگذارند بير ميط تأثيمح
 .ن فهرست استيد از ايجد
 
  
  
  
 
 
 

  ـ قيمتهای آب تازه سراسر جهان ۱جدول
  ه ازاء متر مکعب بآمريکادالر  کشور
  ۱,۹۱  آلمان
  ۱,۶۴  دانمارک
  ۱,۵۴  بلژيک
  ۱,۲۵  هلند
  ۱,۲۳  فرانسه

  ۱,۱۸  بريتانيای کبير
  ۰,۷۶  ايتاليا
  ۰,۶۹  فنالند
  ۰,۶۳  ايرلند
  ۰,۵۸  سوئد
  ۰,۵۷  اسپانيا

  ۰,۵۱  اياالت متحده آمريکا
  ۰,۵۰  استراليا

  ۰,۴۷  آفريقای جنوبی
  ۰,۴۰  کانادا

 
 
 

  
  ه تشويقي هند براي هر تن شکر صادراتي دالر جايز۱۵

  ۵۰۱ ص ۶/۲۰۰۷ سوکر ايندوستری :نقل از
  مهندس موقری پور: مترجم

  
 تن شکر وتثبيت ۵۰۰۰۰۰بمنظور صادرات ,  هندوستان eximشرکت  

 ي بازاء هر تن شکر صادراتکهم گرفته است يتصم, قيمت بازار داخلی
 صادرات ي براي تا مشوق,دخت کنزه به صادر کننده پرداي دالر جا۱۵مبلغ 

  . شتر شکر باشديهر چه ب
 که  در نظر گرفته استدولت هندوستان نيز يارانه ای برای صادرات شکر

 دالر ۷/۳۵ و ي صادرات هر تن شکر کارخانجات ساحلي دالر برا۳۳ مبلغ
ل ي از اواسط آور هاارانهين يپرداخت ا.  استير ساحلي کارخانجات غيبرا

  .اشتدخواهد ادامه ۲۰۰۸ل ي آور۱۸تا  شروع شده و ۲۰۰۷
عالوه بر  ,  Exim دالر يارانه شرکت ۱۵است که پرداخت بديهی 
  . دالر يارانه دولتی می باشد۷/۳۵پرداخت 
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   چک ي جمهور۲۰۰۶ يگزارش بهره بردار
  دکتر رضا شيخ االسالمی:     مترجم۵/۲۰۰۷سوکر ايندوستری : نقل از
          
  دهيچک

ن ي خوب چغندرها و همچنيت تکنولوژکيفي با ک۰۷/۲۰۰۶ ي بهره بردار
مجموعاً .  فوق العاده در دوره رشد و مصرف چغندر شاخص بوديط جويشرا
 روز  ۸۸ظرف  % ۱۸,۴۳ن يانگيار ميدر قند با عون تن چغنيلي م۸۱۲/۲

در ده کارخانه قند در .  تن بود۴۶۷,۴۰۰ بالغ بر يديمصرف شد و شکر تول
 ي هايژگيو.  تن چغندر مصرف شد۴۱,۴۰۷ روزانه يدوره بهره بردار

 چک نام خود را يجمهور.  نسبت به سال گذشته بهتر بوديکيتکنولوژ
. د نموديه اروپا تأئي اتحادي در کشورهايعالد يد کننده شکر سفيبعنوان تول

خانه قند ر سه کا,يچک بعد از بهره بردار Eastern متأسفانه شرکت قند
واتانول از چغندر قند يد بي تول۰۷/۲۰۰۶ يدر بهره بردار. ل کرديخود را تعط

  .ديچ شروع گرديراويدر کارخانه قند دب
   
  ط کشتيشرا- ۱

 و يکي، تکنولوژي جويا پارامترهاه بط در راب۰۷/۲۰۰۶ يبهره بردار
ر يط غيدر تمام دوره رشد شرا. ر بودي اخين سالهاي از بهتريکي ياگرونوم

ن سالها به يانگيدما در تمام دوره باالتراز م. ده نشدي ديمعمول دما و بارندگ
 درجه ۵/۶ش از ي سال بين سيانگيسه با مي بود و در مقايژه در جواليو

ن باالتر مخصوصاً يانگي از ميزان بارندگيم. ش داشتيگراد افزايسانت
 باال در تمام دوره بهره يدما.  متر بوديلي م۶۰ش از يباً بيوست تقرآگدر

ن دما و يانگيم.  نبودي معمول خبريز از سرماي ادامه داشت و در پائيبردار
.  شده استيک جمع آوري در جدول ۲۰۰۶ در دوره رشد يزان بارندگيم

 ساعت و در آگوست ۱۸۰ل يمراه با روند دما در آورد هيمدت تابش خورش
 و دما را در يزان بارندگين ميانگيک ميشکل .  کردي مي ساعت برابر۳۵۰

. دهدين سال را نشان مين ماهانه چنديانگين مي و همچن۲۰۰۶دوره رشد 
 مطلوب در دوره رشد نشان داده شده يزان بارندگين دما و ميعالوه بر ا

  . است
 ين آب و هوايک مبي نقطه برخورد دو محور در شکل ياالمربع راست ب

 خشک و گرم، سمت چپ ين، آب و هوايگرم و مرطوب و سمت راست پائ
 يآب و هوا ن،ين سمت چپ پائي سرد و مرطوب و همچنيباال آب و هوا

از مزارع يبعلت مصرف علف کش در حد ن. دهنديسرد و خشک را نشان م
  . فاقد علف هرز بودند

   چغندرمصرف - ۲
 ، ۲جدول .( ده کارخانه قند مشغول کار بودند۰۷/۲۰۰۶ يدر بهره بردار

 کار مهرن  واحد در۷ کارخانه، سه واحد در بومن و۱۱درسال قبل ) ۲شکل 
سه شرکت هر . بودند ي شرکت سهام۶ن ده کارخانه متعلق به يا. کردنديم

ت يگر اکثريا بعبارت دي کالً و يسه شرکت سهام. ک کارخانه داشتنديکدام 
 بعد از يکارخانه ورد.  بودندي خارجيهايه گذاريسهام آنها متعلق به سرما

کل . ديواتانول از چغندر قند شروع گرديد بي تول۰۷/۲۰۰۶ يبهره بردار
ف چغندر هر کارخانه رن مصيانگيم.  تن بود۴۱,۴۰۷چغندر مصرف روزانه 

مصرف .  تن بود۲۰۰۰تول که ي تن و ل۱۱۸۵۰چ که يوري تن، بجز دوب۴,۱۴۱
طول دوره بهره .  دسامبر ادامه داشت۲۰ سپتامبر شروع و تا ۲۳چغندر از 

 روز ۳/۷۲ هر کارخانه ين طول دوره بهره برداريانگيم.  روز بود۸۸ يبردار
ن دوره درپنج سال گذشته بوده است و علت آن کاهش يبود که کوتاه تر

 يطوالن.  است هکتار بوده۵۵۸۰۰ هکتار به ۶۵۵۰۰ر کشت از يسطح ز
کارخانه کوجتن . بود)  روز۸۸( متعلق به کارخانه اپاوا ين دوره بهره برداريتر
  . روز کار کرد۵۶
  
   يکي تکنولوژي هايژگيو- ۳

درصد . ون تن چغندر مصرف شديلي م۸۱۲/۲ چک يمجموعاً درکارخانه ها
درصد قند . ون تن چغندر مصرف شديلي در نوسان م۲۴/۱۹ تا ۵/۱۷ن يقند ب

 شکر بطور يکيولوژيعملکرد ب). ۳جدول ( در نوسان بود ۱۹,۲۴ تا ۱۷,۵ نيب
 يديد توليشکر سف.  تن در هکتار بود۱۰,۹۴ و حداکثر ۹,۳۱ن يانگيم

علت آن کاهش . نسبت به سال گذشته کمتر بود% ۲۰ تن بود که ۴۰۰/۴۶۷
زان شکر يم. د چغندر قند کمتر بوده استيجه تولير کشت و در نتيسطح ز

 تن ۸۲۶/۴۵۴ کشور چک برابر يافته برايه اختصاص ي با سهميديتول
 يديزان مالس توليم. بود % ۱۶,۶۲راندمان کارخانه . مطابقت داشت

 يکيت اصول تکنولوژيت خوب چغندر و رعايفيعلت آن ک.  تن بود۰۰۰/۹۳
 يعات قندي و ضا۳,۳۰ ي به درصد چغندر مصرفيديزان مالس توليم. است

% ۹۳,۳۸ و ۸۹,۸۲ن يدرجه خلوص شربت خام ب. ودچغندر ب% ۱,۶۵مالس 
 است بر يدين تأئيا. بود% ۹۱,۴۱ن درجه خلوص يانگيم. در نوسان بود

ن يد و بيرس% ۲۴,۵رس شده به پت خوب چغندرقند، ماده خشک تفاله يفيک
در ده . ت دستگاهها درنوسان بودي درصد بسته به نوع وظرف۲۸,۲ و ۲۱,۷

ه شربت بعلت ي در تصفيزان آهک مصرفيم. دد شيکارخانه تفاله خشک تول
چغندر % ۲,۶۳آهک  مصرف سنگ. چغندر بود% ۱,۱۵ت خوب چغندر يفيک

سال قبل ( درصد /. ۲۴ يمصرف مواد سوخت. که با سال گذشته برابر بود
% ۱,۵که  % ۳۲,۳ در بخار کوره آهک CO2چغندر درصد گاز ) درصد/. ۲۳

  . دشتر بويب% ) ۳۰,۸(مطلق از سال گذشته 
د که يت خوب چغندرها باعث گرديفي در دوره رشد و کيط خوب جويشرا
PHد ي مقاوم در مقابل حرارت توليابد و شربتهايون کاهش ني در اواپراس 
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  ۲۰۰۶شرايط جوی در بهره برداری : ۱جدول 
  سپتامبر  آگوست  جوالی  جون  مه  آوريل  ماه

              دما به سانتی گراد
  ۱۲,۸۰  ۱۶,۴۰  ۱۶,۹۰  ۱۵,۵۰  ۱۲,۳۰  ۷,۳۰  ميانگين چندين سال

  ۱۶,۹۷  ۱۶,۴۳  ۲۳,۰۳  ۱۸,۲۳  ۱۴,۰۶  ۹,۶۷  ۲۰۰۶ميانگين سال 
  +۴,۱۷  +۰,۰۳  +۶,۶۳  +۲,۷۳  +۱,۷۶  +۲,۳۷  تفاوت

              
              بارندگی به ميلی متر
  ۵۲  ۷۸  ۷۹  ۸۴  ۷۴  ۴۷  ميانگين چندين سال

  ۱۳,۲  ۱۳۶,۶  ۲۶,۲  ۶۲,۷  ۸۲,۳  ۶۴,۱  ۲۰۰۶ميانگين سال 
  -۳۸,۸  +۵۸,۶  -۵۲,۸  -۲۱,۳  +۸,۳  +۱۷,۱  تفاوت

  
 

  توان مصرف چغندر کارخانه ها: ۲جدول 
مصرف   کارخانه  رکتش

تن در 
  روز

Cukrovary TTD, a.s.1  Ceske Mezirici 
Dobrovice  

۵٠٠٠  
١٢٠٠٠  

Eastern Sugar Ceska republic a.s.2  Hrochuv Tynec 
Kjitin 

Nemcice n.H.  

۵٠٠٠  
٣۵٠٠  
٣١٠٠  

Moravskolezske cukrovary, a.s.3  Hrusovany n.J. 
Opava  

۴٨٠٠  
٣٣٠٠  

Cukrovar Vrbatky, a.s.  Vrbatky  ٢٠٠٠  
Hanacka potravinaska spolecnost, a.s.  Prosenice  ٢٠٠٠  

Litovelska cukrovarna, a.s.  Ltovel  ١٨٢٠  
1 Beteiligung:65%Tereos, 35%Nordzucker.2 Eastern Sugar 
Group.3 98%Beteiligung der Agrana. 

  
 ي به ازاNa2Co3 گرم ۱۵ و NaoH گرم ۲۶۰ زا يائيمصرف مواد قل. شوند

 هر تن چغندر ي گرم به ازا۴۹,۳زان مصرف ضد کف يم. هر تن چغندر بود
ق با سال ي شربت رقيپارامترها. بود% ۳۳,۱۲ه يب تصفين ضريانگيم. بود

 ۹,۱ ي مساوPH%) ۹۳,۶۳ (۹۳,۷۰درجه خلوص .  داشتيگذشته برابر
 ۵۹,۳۷ن يظ بيکس شربت غليکومسا بريواحد ا) ۱۵۴۶ (۱۵۷۷، رنگ  )۹,۰(

  .بود% ۶۴,۳۸ن آن يانگي و م۶۹,۱۱و 
ن يانگيم. چغندر بود% ۸۹ تا ۷۰ن ي بير شده در طول بهره برداريآب تبخ

ظ يدرجه خلوص و رنگ شربت غل. ديرس% ۸۱,۴آن در همه کارخانه ها به 
). ۲۲۸۹( کومسا ي واحد ا۲۳۰۰و ) ۹۴,۲(  %۹۴,۱. ودندبا سال گذشته برابر ب

ن شربت يدر کارخانه کوچت . کار کرده انديهمه ده کارخانه با طرح سه پخت
 از مالس يري تمام سال قند گنمچيچیکارخانه .  کننديره ميظ را ذخيغل

% ۵۹,۸.  نسبت به سال گذشته کمتر بوديدي توليزان ماگمايم.  کنديکار م
درجه خلوص شکر خام ماگما نسبت به سال گذشته ). ۴دول ج%) (۶۶,۵(

  . ش از حد الزم باال بوديسال گذشته ب. کمتر بود
  :ر است ي ده کارخانه بطور متوسط بشرح زيديد توليمشخصات شکر سف

   % )۰۰۴/۰-% ۰۱۱/۰ % (۰۰۸/۰خاکسترـ 

  
  )۲۰ -۳۲(کومسا ي واحد ا۲۵,۵ رنگ محلول ـ
   )۹/۰ -۲( پوئن ۱,۴ يرنگ ظاهر ـ
گروه   )۱۰,۵سال گذشته  (۱۰,۶ن يانگيد بطور ميت شکر سفيفي پوئن کـ
  .کومسايستم ايک و دو سي

 
  ۰۷/۲۰۰۶, ۰۶/۲۰۰۵, ۰۵/۲۰۰۴ارقام بهره برداری :۳جدول

  ۰۵/۲۰۰۴  ۰۶/۲۰۰۵  ۰۷/۲۰۰۶  
  ۵۵۸۰۰  ۶۳۱۰۰  ۶۸۹۷۰  سطح زير کشت به هکتار 

  ۲۸۱۲۰۰۰  ۳۴۳۱۰۰۰  ۳۴۸۷۷۷۰  چغندر توليدی به تن
  ۱۸,۴۳  ۱۸,۴  ۱۸,۵۳  %يار ع

  ۹,۳۱  ۱۰,۲  ۹,۳۷  عملکرد قند تن در هکتار
  ۴۶۷۴۰۰  ۵۵۸۴۰۰  ۵۵۳۹۶۰  شکر توليدی تن

  ۸,۳۸  ۸,۸۵  ۸,۰۳  عملکرد شکر خالص تن در هکتار
  ۱۶,۲۸  ۱۶,۲۸  ۱۵,۸۸  چغندر % راندمان 

  ۹۳۰۰۰  ۱۳۱۰۰۰  ۱۴۲۸۰۰  مالس توليدی تن
  

   يمصرف انرژ- ۴
واحد دوگانه ۲  در هفت  کارخانه ذغال سنگ،يد انرژي تولي برايمواد سوخت

 تن ذغال سنگ، ۱۷۹۰۰. ک واحد گاز سوز بوديو ) مازوت و گاز(سوز 
). داستي که اثر چوب در آن پيزغال سنگ (ي تن زغال قهوه ا۴۲۳۰۰
 مصرف يون متر مکعب گاز در بهره برداريلي م۲۳,۴ تن مازوت و ۱۹۸۰۰

  .شده است
. بود)  مطلق کمتر از سال قبل۲,۳% (۸۳,۴ نيانگين ميگ بخار ايب ديضر
 مگاژول در هر ۸۹۰ تا ۶۴۶ متفاوت و از يلي الزم در هر کارخانه خيگرما

اژول در هر تن چغندر گ م۷۷۳ن برابر يانگين ميا. تن چغندر در نوسان بود
 يژه مواد سوختيمصرف و. کمتر است) ۸۲۸(بود که نسبت به سال گذشته 

که نسبت % ۳,۱۶ن يانگيچغندر و م% ۳,۸۲ و ۲,۵۸ن يب.  نوسان داشتيليخ
  . مطلق کمتر است %۶/۰به سال قبل 
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  ارقام مربوط به ماگمای طباخی: ۴جدول
  ماگمای پخت سه  ماگمای شکر خام  ماگمای شکر سفيد  

  ۶,۰  ۱۸,۰  ۳۵,۸  چغندر% توليد به
  ۹۳,۳  ۹۱,۵  ۹۱,۲  %ما ده خشک 
  ۷۹,۴  ۸۸,۴  ۹۵,۲  %درجه خلوص 

 
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 

 
قيمت محاسبه شده شکر در برخی از کشورهای 

جهان و قيمت شکر برای مصرف کنندگان تعدادی از 
 کشورها

 ”Sugar Statistics, World of  Sugar, “Sugar Online.com:نقل از 
 

 
 
 

 
 

 
  :فرمول تبديل واحد قيمت

US dollars per tone = 22.046 ×US cents per pound  
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