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 پیشرفت مادی و اقتصادی در کشورهای غربی چگونه 
لباس عمل پوش��ید؟ این یک پرسش بنیادین است که در 
دوران معاصر بیش��ترین توجه اندیشمندان را به خود جلب 
کرده است و هر اندیشمندی از زاویه ای خاص به آن نگاه 

کرده و به آن پاسخ داده است. 
برخ��ی گفته ان��د و باور دارند که انق��اب صنعتی رخ 
داده در انگلس��تان در حوال��ی ده��ه 1760 ، عامل اصلی 
پیش��رفت مادی و اقتص��ادی در این جزیره و س��پس در 
س��ایر کشورهای اروپایی ش��د. این گروه معتقدند نوآوری 
که به صورت یک موج در آمد و ابزارهای کارآمدی برای 
کش��اورزی، حمل و نقل و صنع��ت و تجارت خلق کرد و 
به تولید انبوه منجر ش��د، راه صادرات را هموار کرد را باید 
دلیل اصلی پیش��رفت ماده غرب دانست. گروه دیگری اما 
می گویند فضای فکری و سیاس��ی ک��ه منجر به اجرایی 
ش��دن این نوآوری و انقاب صنعتی شد، از خود انقاب و 
اختراعات فنی مهمتر بود و اگر این فضا آماده نبود، امکان 

پیشرفت در ساخت ابزارها و ماشین ها پدیدار نمیشد. 
این گروه معتقدند اندیش��ه های آزادیخواهانه افرادی 
مث��ل جان الک که با اس��تبداد فکری مب��ارزه کرده و به 
ش��هروندان آموختند که آزادی عامل رش��د و ترقی است 
را بای��د زیر بن��اي انقاب صنعتی دانس��ت. اما یک گروه 
دیگر ضم��ن پذیرش بحث های دوگانه یاد ش��ده اعتقاد 
راسخ  دارند که رشد و پیشرفت مادی و اقتصادی در غرب 
زمانی توانست از انزوا خارج شده و بزرگ شود که تجارت 
با دنیا از آزادی نس��بی برخوردار ش��د و بازارهای تازه ای 
برای فروش کاالهای تولیدی فراهم ش��د. به نظر میرسد 
هر کدام از دالیل س��ه گانه یاد شده اگر عنصر دیگری را 
در کنار خود نمی دید، پیش��رفت و توسعه مادی در همان 

گامهای اول متوقف می شد.
به ای��ن معنی ک��ه اگر اندیش��ه ه��ای آزادیخواهانه 
دانش��مندان بزرگی مثل آدام اسمیت در اقتصاد تجلی پیدا 
نمی کرد تا آزادی کسب و کار را به صورت علمی توضیح 
دهدو فایده های آن را کالبد شکافی کند، اختراع ماشین و 

دیگ بخار برای تولید انبوه و صادرات نیز پدیدار نمیشد.
 در دنی��ای ام��روز نیز اتح��ادی از آزادی اندیش��ه و 
آزادی کس��ب و کار در جامع��ه ه��ای گوناگ��ون تضمین 
کننده پیش��رفت مادی در کلیت و در اجزای فعالیت های 
اقتصادی اس��ت. اگر می بینم در کش��ورهایی مثل آلمان،  
فرانس��ه و انگلس��تان هنوز فعالیت های صنعتی از جمله 
صنعت قند تحرک و جنبش علمی –پژوهش��ی را تجربه 
میکند و واحدهای صنعتی هزینه های قابل توجهی برای 
ب��ه روز آمد کردن تکنولوژی تولی��د و بازرگانی اختصاص 
می دهند، به دلیل این اس��ت که می خواهند در بازار ملی 
و جهانی حضور داش��ته باشند. این همان حلقه مفقوده ای 
اس��ت که در صنعت قند و شکر ایران دیده نمی شود. اگر 
واحدهای تولید قند و ش��کر در ایران راه پیشرفت در بازار 
را مس��اعد می دیدند و تجارت آنه��ا در داخل و با دنیای 
پیرامون خویش رونق داش��ت، اختصاص دادن منابع مالی 
و فکری برای پژوهش و توس��عه فنی و علمی کار چندان 
دشواری نبود. همانطور که در مقاله های درج شده در این 
ش��ماره از مجله صنایع قند خواهید خواند، تکاپو و تاش 
برای اس��تفاده از دانش و فن ب��رای بهینه کردن کیفیت 
تولید ش��کر در کشورهای دیگر یک اصل است. آیا روزی 
می رس��د که صنعت قند ایران نیز با واحدهای صنعتی پر 
تحرک و متمایل به پیش��رفت جایی ب��رای خود در میان 
رقبای نیرومند پیدا کند؟  این آرزوی بلندی نیست و یک 
کار شدنی است،  اما شرط دارد. این شرط اما در تغییر نگاه 

مدیران دولتی به این صنعت است.
 ت��ا زمانی که مدیران دولتی باور ندارند که می توان با 
اس��تفاده از توانایی های داخلی و حمایت هدفمند و مدت 
دار صنعت داخلی را در مسیر پیشرفت قرارداد،  البته اتفاقی 
رخ نخواهد داد. پیشرفت در دانش و فن زمانی توجیه دارد 
که واحدهای صنعتی دخل و خرجش��ان متناس��ب باشد و 

بتوانند سر پا بمانند. 

 تحريريه مجله صنايع قند ايران

پيش گفتار

رمز پيشرفت
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همه پرسي دررابطه با فن تولید درکشت چغندرقند ازسال1994 
بعنوان نظر کارشناس��ي ش��روع ش��ده اس��ت.هم اکنون اطاعات 
دوازده س��اله براي برآورد پیش��رفت در محافظت گیاه دراختیار مي 
باش��د. درعلف هاي هرزي که کنترل آن مش��کلي اس��ت، افزایش 
ظهورج��اروي زینت��ي و بابونه تعیین ش��ده اند.تا ان��دازه اي     هم 
دربعضي مواقع س��بز میشود. سهم کلزا و چغندر به بذر رفته درمیان 
علف هاي هرزچغندر قندرو به افزایش اس��ت. استفاده ازعلف کش 
هاي غیر گزینه اي در پاییز و اول بهار افزایش داشته و سهم علف 
کش هاي س��طحي تا حد زیادي کاهش داش��ته اس��ت. محافظت 
مؤثر از صدمات حش��رات از طریق ض��د عفوني کردن بذر رضایت 
بخش بوده اس��ت. در این رابطه به وضوح اثر مثبت نوآوریهاي فني 
بیولوژیکي دیده میش��ود. بیماریهاي برگ به ویژه سرکسپورا بشدت 
افزایش یافته اس��ت و هم اکنون در 80 درصد س��طح زیر کش��ت 
چغندر دیده میش��ود. در اثر توس��عه این بیم��اري در آلمان مصرف 
قارچ کش ها بشدت افزایش یافته است. براي کسب موفقیت بیشتر 

مناطق آلوده را سمپاشي مي کنند. 

1-مقدمه 
محصوالت کش��اورزي هم��واره تحت تأثی��ر نوآوریهاي فني، 
بیوتکنولوژیک��ي، تغییرات اقتص��ادي و ضوابط قانون��ي قرار دارند. 
بنابرای��ن مطابق فرآین��د در محصوالت گیاهي نیاز ب��ه تغییرات و 
مطلوب ک��ردن حفاظت گیاه دارد. وظیفه اصل��ي حفاظت گیاه آن 
اس��ت که صدمات بوسیله گیاهان رقیب، بیماریها و آفات به حداقل 

ممکن برسد. 
بنابرای��ن توس��عه حفاظت گیاه براي علوم، مش��اوره و عملیات 
کشاورزي و همچنین پذیرش اجتماعي روش هاي تولید از اهمیت 
زیادي برخوردار است. تا اوایل سال 1990 در تمام آلمان هیچگونه 
اطاعات و آماري براي مش��خص کردن مس��یر تحول در حفاظت 
گی��اه در مزارع چغن��دري وجود نداش��ت. کمیته برنام��ه ریزي در 
انس��تیتوي تحقیقات چغندر قند بدین دلیل از سال 1994 از طریق 
کارخان��ه هاي قند و با مش��ارکت اتحادیه هاي محلي چغندر کاران 
و س��ایر کارشناسان نسبت به همه پرسي در رابطه با فنون تولید در 

زراعت چغندر قند اقدامات را شروع کرد. 

2-مواد و روش 
تمهی��دات الزم براي حفاظت گیاه س��االنه در رابطه با ش��دت 
و ضع��ف بروز علفهاي هرز، بیماریها و آفات تعیین مي ش��ود. بین 

س��الها میتواند اختافات شدیدي در ظهور اثر خسارت حادث شود. 
روند توس��عه و پراکنش بیماریها و آفات و در رابطه با آنها تمهیدات 
حفاظ��ت گیاهي میتوانند فقط با کثرت س��ؤاالت و زمان طوالني تا 
اندازه الزم تعیین گردد. س��ؤال فن تولید همه س��اله مطرح میشود 
و آن نظر کارشناس��ي اس��ت. آمار زراعت چغندر قند با نوسانات کم 
شرایط سالیانه، مثل آماده سازي زمین در هر دوسال یک بار انجام 

میشود.
 ش��رح مفصل و محاسبات مربوطه توس��ط مارکز و همکاران 
انجام گرفته اس��ت. جمع بندي و نمایش ارقام و آمار در انس��تیتوي 
تحقیقات چغندر قند انجام گردید. از همه پرس��ي در رابطه با فنون 
تولید نتایج 12 س��ال، تهیه ش��ده و در ادامه بعنوان ارقام میانگین 
براي آلمان از آنها اس��تفاده شده و مورد بحث و بررسي قرار گرفته 

است.
3-نتايج 

3-1-علف هرز 
کنت��رل علف هاي هرز م��زارع چغندر قند تقریب��ًا 100 درصد 
بوس��یله علف کش هاي ش��یمیائي انجام میش��ود. عاوه بر آن از 

دستگاه علف کن براي کنترل علف هاي هرز استفاده میشود. 
اس��تفاده از این ماش��ین ها از 24 درصد مزارع )سال1994 ( به 

13 درصد )س��ال 2004 ( کاهش یافته اس��ت. طي سالها از ماشین 
هاي علف کن بطور میانگین در70 درصد موارد یک مرتبه استفاده 
میشده است. فقط در سال 2004از این ماشین ها در دو مرحله براي 

نظر کارشناسان در رابطه با حفاظت گياه از سال 
1994 تا 2005

مترجم : دکتر رضا شيخ االسالمي 
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خاک ورزي، سله شکني بعد از گل شدن زمین در اثر بارندگي شدید 
استفاده شده است. همراه انواع علف هاي هرز که غالبًا وجود دارند 
ب��راي ارز یابي و قضاوت در مورد پیش��رفت محافظت گیاه بیش از 
همه علفها ئي که سخت قابل کنترل میباشند جلب توجه مي کنند. 
از سال1996 در میانگین چندین سال بیش از همه از علف هفت بند 
و علف Bingel و جعفري وحش��ي با میانگین سهم 14- 11 درصد 

میتوان نام برد. براي گروه هفت بند از سال2002 رشد زیادي دیده 

ش��ده است. در س��ال 2004 قوي ترین گروه علف هاي هرزي که 
بس��ختي قابل کنترل بودند و گس��ترش زیادي داشتند گروه هفت 
بند بود. علفBingelهم افزایش زیادي از نظر س��هم سطحي از 
س��ال2002-1996 داشت. ولي در سال 2004 س��هم برآورد شده 
مجدداً کاهش داشت. در رابطه بابابونه در دوره مورد بررسي افزایش 
از حدود 2درصد در س��ال 1996 به13 درصدسطح زیر کشت چغندر 
در س��ال 2004 تعیین گردید. بطور کلي بین علفهاي هرزي که به 
س��ختي قابل کنترل مي باشند روند افزایش هفت بند و بابونه بیش 
از همه جلب توجه میکند. س��هم س��ایر گروه ها بین سالها متفاوت 

بود. 
س��ایرگونه هاي گیاهي که خودسبز هستند بیش ازهمه کلزا 6 
درصد و سیب زمیني 2درصد سطح زیر کشت چغندر را بعنوان علف 

هاي هرز غیرقابل کنترل میپوش��انند )ج��دول 2 (. در رابطه با کلزا 
از س��ال 2002 تا 2004 ظهور آن دوبرابر ش��ده و از حدود 6 درصد 
سطح زیرکشت چغندر به 12 درصد رسیده است. افزایشي از حدود4 
درصد )میانگین 2000-1990 ( به 12 درصد سطح زیر کشت حدود 
)2004 (براي بذر و یا چغندر به گل نشس��ته برآورد گردیده اس��ت. 
استفاده از علف کش هاي غیر گزینه اي در بهار قبل از کشت بذر و 

یا بعد از کشت بذر از سال 2000 مورد بررسي قرار گرفت و تا سال 
2004 از 17 درصد به 25 درصد س��طح زیر کشت رسید. )شکل1( 
در هم��ه س��الها مصرف علف ک��ش در بهار ت��ا 80 درصد افزایش 
داش��ت. تقس��یم علف کش بصورت ترکیبي در دو مورد مذکور بین 
س��الهاي 1996و 2004 افزایش به نفع مصرف علف کش در روش 
بعد از کش��ت بذر را نش��ان میدهد )ش��کل2(. در همان دوره تعداد 
عملیات سمپاش��ي در روش بعد از کشت بذر یا تغیرات کمي حدود 
3 درصد بود در حالیکه روش ترکیبي با قبل از کش��ت قدري بیشتر 

بود )شکل 3(.

3-2-آفات و بيماريها 
ب��راي حفاظت در مقابل آفات از س��ال1994 ب��ذور چغندر قند 
بصورت افزایشي با ماده مؤثر Imidacloprid آغشته میشوند. این 
 Gaucho وImprimo،Scooter ،Akteur کارازطریق محصوالت
انج��ام میگیرد. کنترل تراکم ش��ته برگ بوس��یله س��موم از حدود 
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38درصد )1994( به س��طح متوس��ط کمتر از 10 درصد سطح زیر 
کشت رسیده است )2005 -1996  شکل 4 (. طبق این روند خاک 
ورزي با س��موم همراه با بذر از 10 درصد ) 1994 ( حالت )محلول 
+گرانوله ش��ده( به صفر درصد سطح زیر کشت سموم گرانوله شده 

رس��یده است )شکل 5 (. حالت محلول از سال 2000 بعلت اهمیت 
کم، دیگر مصرفي ندارد. 

براي کنترل سیست نماتد چغندر قند و بیماري ویروسي ریزومانیا 
و پوسیدگي ریشه )ریزوکتونیا( هیچگونه ماده مؤثري پذیرفته نشده 
و یا ماده مؤثري شناسائي نشده است. در صورت ظهور این بیماریها 
بمنظ��ور جلوگیري و محدود کردن کاه��ش عملکرد از بذور مقاوم 
و متحمل باید اس��تفاده ش��ود. در س��ال 2005 در حدود 65 درصد 
مزارع چغندرکاري از بذور متحمل به ریزومانیا اس��تفاده شده است 

)شکل6 (.

در سال 1999 این رقم حدود 25 درصد بود. مصرف بذور مقاوم 
و متحمل به نماتد در همان دوره از 0/4 درصد به 0/7 درصد رسید. 
از ارقام متحمل به ریزوکتونیا در س��ال 2005 در 1/5 درصد مزارع 
چغندرکاري اس��تفاده گردید. در کش��ت گیاه بعدي بمنظور کاهش 
تراکم نماتد از بذور متحمل اس��تفاده گردید. این کار بین س��الهاي 
1994 ت��ا 2005 بطور میانگین در 20 درصدم��زارع اعمال گردید) 

ش��کل7 (. دوسوم س��طح زیر کش��ت با بذر متحمل خردل کشت 
گردید. س��ایر آفات موش ها و حلزون ه��ا بودند. کنترل حلزون ها 

بعلت اینکه اهمیت چنداني ندارد درهمه پرسي منظور نگردید. 

3-3-بيماريهاي برگي 
از سال 1994 تا 2005 مبارزه با بیماریهاي برگ )سرکسپورا و 
لکه برگ( و عاوه بر آن از سال 1999 ظهور بیماریهاي برگي مورد 
بررسي قرار گرفت. بیماریهاي برگي با اهمیت شامل بیماریهاي لکه 
اي برگ و همچنین سفیدک مي باشند. در شکل 8 افزایش مبارزه 
ب��ا بیماریه��اي لکه اي برگ ک��ه در س��ال 2003 در اوج بود دیده 
میش��ود. همین روند را ظهور بیماریهاي برگي نیز نش��ان میدهند. 
بنابرای��ن افزایش رون��د مبارزه با بیمایهاي برگ ب��ه ظاهر بیش از 
همه بس��تگي به تغییرات در بروز بیماي لکه اي برگ دارد. س��هم 
بیم��اري لکه اي ب��رگcercospora beticola از حدود 60 درصد 

) 1999 ( ب��ه 75 درصد ) 2005 ( افزایش یافته اس��ت.این درحالي 
است که سهمbeticola  Ramularia و زنگ چغندر زیر 10 درصد 
بود) جدول 3 ( س��هم سفیدک نیز از 20درصد به 13 درصد کاهش 

داشته است. 
بروز آلودگي هاي مخلوط با بیماري هاي مختلف برگ حدود 5 
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درصدسطح زیر کشت برآورد میشود. در سالهاي بین 1994-2005 
بط��ور میانگین 87 درصد مزارع چغندرکاري فقط یک مرتبه س��م 
پاشي شده اند. فقط در مقدارکمي از سالها سم پاشي سه مرتبه و در 

سطوحي که الزم بوده انجام گرفته است )شکل 9(.
4-بحث و بررسي

اهمیت مش��کات عل��ف هاي هرز براي کش��ت چغندر قند و 
هزینه هاي حفاظت گیاه به درجه پوش��ش علف هاي هرز در یک 
مزرعه و نوع ترکیب آنها بس��تگي دارد. مش��خصه “علف هاي هرز 
به سختي قابل کنترل” نشان میدهد که کافي نبودن حساسیت این 
علف هاي هرز اس��اس س��م مصرفي را مشخص مي کند. بنابراین 
الزم اس��ت که در اس��تراتژي علف کش تغییراتي داده ش��ود. این 

میتوان��د ضرورت مصرف مواد مؤثر دیگر، ترکیب مواد مؤثر، غلظت 
مواد مؤثر و همچنین نیاز اضافي را نش��ان دهد. تغییرات استراتژي 
علف کش م��ي تواند هزینه کنترل علف هاي هرز را افزایش دهد. 
بطور کلي بروز علف هاي هرز به س��ختي قابل کنترل، بس��تگي به 
نوسانات شرایط سالیانه دارد. فقط با علف هفت بند و بابونه در همه 
س��الها افزایش مداومي را میتوان دید. در اینجا دیده میش��د که در 
بررسي طوالني، این روند بوضوح آشکار میشود. کاهش ظهور علف 
Bingelبعنوان علف هرز به س��ختي قابل کنترل، از سال 2002 تا 
2004 احتم��ااًل در اثر تغییر اس��تراتژي علف ک��ش از طریق تغییر 
ترکیب مواد مؤثر بوده اس��ت. علف هفت بند ان��واع مختلف، گونه 
هاي polygonum را در بر مي گیرد. در همه پرسي فنون تولید در 
زراعت چغندر قند مش��خصه یکنواختي بدست نیامد که بتوان اظهار 

نظري در رابطه با توسعه هر یک از انواع آنها ارائه داد.
طب��ق نظر نویس��ندگان، بیش ازهمه ظه��ور پرنده علف هفت 

بن��د و کک علف هفت بند افزایش داش��ته ان��د. در گیاهان زراعي 
ش��لغم روغني )کلزا ( و چغندر به بذر رفته بعنوان علف هرز افزایش 
چش��مگیري داشته است. در رابطه با شلغم روغني )کلزا( این امردر 
همبس��تگي مس��تقیم با توسعه سطح زیر کش��ت قرار دارد و نشان 
میدهد که ش��لغم روغني )کلزا( دس��ت کم درحالت افزایش محلي 
درتناوب قرار دارد. انتظار توس��عه کش��ت شلغم روغني )کلزا( بعلت 
وضع اقتصادي باالئي ک��ه دارد در آینده نیز همچنان وجود خواهد 
داشت. شلغم روغني )کلزا( بعنوان گیاه چلیپائي در تناوب چغندر قند 
این خاصبت را دارد که سیست نماتد چغندر را میتواند افزایش دهد. 
این چنین تناوب هم از نظر توس��عه کنترل علف هرز در چغندر قند 
و هم از نظر توس��عه تراکم نماتد براي تحقیق و مشاوره قابل توجه 
مي باشد زیرا مي تواند به  تصمیم گیري در رابطه با زراعت چغندر 
قن��د اقتصادي کمک نماید. ظهور افزای��ش چغندرهاي به بذر رفته 
)همه پرسي 2002 و 2004 ( نیز کنترل علف هرز در زراعت چغندر 
قند را تهدید مي کند. کش��ت چغندر قند هائ��ي که از نظر ژنتیکي 
بحالت متحمل تغییر یافته اند در این رابطه امکانات جالب اقتصادي 
خوب براي محیط زیس��ت و س��اده براي کترل شلغم روغني )کلزا( 
وچغن��در هاي به بذر رفته ارائه میدهد. کاهش اس��تفاده از ماش��ین 
هاي کلوخ خرد کن بنابه نظرمارکز و همکاران بیش از همه مربوط 
به دالئل اقتصادي و فني مي باشد. تغییر در استفاده از سموم علف 
کش بیش از همه استفاده از علف کش هاي غیر گزینه اي در پائیز 
و بهار را شامل میشود. در حالیکه تعداد دفعات استفاده از علف کش 
بعد از سبز شدن تغییري نداشت و سهم سم پاشي بعد از سبز شدن 
فقط بطور نس��بي افزایش داشت. افزایش سموم غیر گزینه اي مي 
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تواند احتم��ااًل تا حد زیادي مربوط به کاهش بر نگرداندن خاک در 
پائیز و بهار باشد )جدول4(.

در صورت نبود و یا کافي نبودن گیاه میان کاش��ت رش��د یافته 
ضم��ن منظم ک��ردن علف هاي ه��رز بیش از هم��ه منظم کردن 
مطمئن سایر علف الزم  است. چیزي که با سموم غیر گزینه اي با 
هزینه کم و خوب براي محیط زیست عملي است. بطور کلي سهم 
س��طح زیر کشت با کاهش خاک ورزي بیش از مصرف سموم غیر 
گزینه اي اس��ت. از این موضوع چنین نتیجه میش��ود که در سطوح 
زیادي تنظیم علف هاي هرز تنها بوسیله خاک ورزي و آماده سازي 
زمین انجام میش��ود رابطه بین افزایش مصرف یک ماده مؤثر س��م 
آفت کش در بذر و ش��دت کاهش شته برگ شرح داده شد. از سال 
2007 به شدت محصوالت جدیدي براي سم پاشي بذر بکار گرفته 
شده است. با توجه به اینکه تراکم جمعیت شته برگ بسیار کم است 
نتایج آزمایشهاي صحرائي اثر این مواد مؤثرنیز کم است و نتایجي 
که تا کنون بدس��ت آمده است اثرطوالني مدت را مي طلبد )شکل 
10( و همه پرس��ي بعدي نش��ان خواهد داد که آی��ا تغییر در ظهور 
ش��ته برگ قابل تعیین اس��ت و مصرف سطحي از سموم دفع آفات 
بدی��ن دالیل مجدداً افزایش مي یابد. بطور کلي س��موم آفت کش 
فقط سهم کوچکي در حفاظت گیاه در زراعت چغندر قند دارد. رشد 

بیماریهاي برگي توانست به وضوح نشان داده شود.
مبارزه با بیماریهاي برگ با هدف منطقه آلوده که قبًا ازطریق 
مونیتور مزرعه مش��خص شده اس��ت انجام مي گیرد. همانطوریکه 
نشان داده شد غالبًا یک سم پاشي کفایت میکند. در حد زیادي هم 
اکنون ارقام با تحمل زیاد هم در مقابل  بیماریهاي برگ کشت مي 
ش��وند و از این طریق مي توان دومین س��م پاشي را صرفه جویي 
کرد. نتایج همه پرس��ي در رابطه ب��ا فن تولید در زراعت چغندر قند 

بستگي به اطاعات کارشناسان شناخته شده دارد.
بعض��ي اطاعات مثل رقم بس��تگي به دق��ت اطاعات دارد. 
اطاع��ات دیگ��ر در بهترین حال��ت برآورد هایي هس��تند که ویژه 

مناطق مورد مطالعه مي باشند. 
بدین طریق اظهار نظر در رابطه با توس��عه سطح زیر کشت در 
فن کشت مقدور اس��ت. این مورد براي سایرمحصوالت کشاورزي 
دراین قدوقواره صدق نمیکند. از اینها گذشته براي تجزیه و تحلیل 
گس��ترده توس��عه حفاظت گیاه دسترسي به ارقام و آمار و استراتژي 
واحد کشاورزي براي حفظ گیاه و براي شناخت پتانسیل نوآوري در 
رابطه با کاهش هزینه و یا نیاز تحقیقاتي از اهمیت زیادي برخوردار 
اس��ت. در مورد مطالبه Neptun وزارت تغذیه، کشاورزي و حمایت 
از مصرف کننده در آینده آمار جمع آوري شده از مطالبات و خواسته 
هاي واحد ها را در اختیار میگذارد که براي بررسي و اظهار نظر در 

رابطه با توسعه میتواند مورد استفاده قرار گیرند. 

5-دورنما 
ایمني عملکرد در زراعت چغندر قند بوس��یله تمهیدات حفاظت 
گیاه بیش��تر بوسیله سموم ش��یمیایي و ارقام متحمل انجام میگیرد 
مصرف باالي س��موم غیر گزینه اي ب��راي کنترل علف هاي هرز 
بیش ازهمه بس��تگي به افزایش عملیات خاک ورزي کم و بنابراین 

تغییردر روشهاي کشت دارد.

به این کار با توجه به حفظ محیط زیس��ت با اس��تفاده از ارقام 
Mulchsaaten و بمنظ��ور جلوگیري ازهم پاش��یدگي بافت  خاک 
)Erosion( اق��دام خواهد ش��د. با تغییرات تن��اوب گیاهي با کلزا و 
چغندرقن��د میتواند در آینده کلزا بعنوان علف هرز رل بزرگي رابازي 
کند و هزینه سمپاشي را افزایش دهد.چگونگي اثر کلزا روي توسعه 

سیست نماتد چغندر قند نیاز به تحقیقات بیشتري دارد.
منبع: سوکرايندوستري 2007/4     

 








 


 

روسيه
 کاهش تعرفه واردات شکر به ميزان 140 دالر از 

ژوئن 2008 
نقل از:سوکر ایندوستري 2008/6 ص417

مترجم: مهندس اسداهلل موقري پور

بنابه اظهار وزارت بازرگانی و توسعه اقتصادی تعرفه 
گمرکی واردات شکر خام نیشکری به میزان 140 دالر 
تعرفه واردات  تعیین شد.  در هر تن در ژوئن 2008 
شکر از دسامبر 2007 تا ژوئن 2008 به میزان 220 
کنندگان  تولید  از  منظور حمایت  به  تن  هر  در  دالر 

داخلی تعیین شده بود. 

فرانسه 
به 352.000  فرانسه  در  چغندر  زير کشت  سطح 

هکتار کاهش يافت.

وزارت کشاورزی فرانسه پیش بیني خود را در مورد 
 2000 تقریبًا   2008 سال  در  چغندر  کشت  سطح 
که  رسانید  هکتار   352.000 وبه  داد  کاهش  هکتار 
10/4 درصد کمتر از سال 2007 و 9 درصد کمتر از 
متوسط 5 سال گذشته است. این تخمین شامل چغندر 
مصرفی کارخانه های قند و همچنین تولید الکل می 
باشد. رژیم شکر اتحادیه اروپا بمنظور کاهش سطح 
کشت و کاهش چغندر سهمیه اعضاء موارد تشویقی 

اعمال نموده است. 
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کارخانه قند چغندري بیش��تر از ش��کر، ماس و تفاله تولیدي، 
م��واد آل��وده کننده  تولید مي کن��د. اگر به تیم��ار و انتقال این مواد 
آلوده کننده توجه نش��ود، سبب آلودگي هاي محیط زیستي شدیدي 
مي گ��ردد. کاهش مواد آالینده نه تنها باعث حفظ محیط زیس��ت، 
بلکه باعث کاهش هزینه هاي تولید نیز خواهد ش��د. همچنین باید 
توجه داش��ت که کاهش مصرف موادي نظیر سوخت و انرژي، خود 

باعث کاهش ورود آالینده ها به محیط زیست مي گردد.
کارخانه قند چغندري یک سیستم باز است که انرژي و ماده خام 
م��ورد نیاز خود را از محیط )طبیع��ت( گرفته و محصول و فاضاب 

خود را نیز به محیط زیست بر مي گرداند. 
براي کاهش بازگش��ت این فاضاب آالینده به محیط زیست، 

در ابتدا باید این آلوده کننده ها شناسایي شوند.
بطور کلي این آالینده ها را در سه دسته مي توان تقسیم نمود:

آالینده هاي اتمسفر )هوا(  )1
آالینده هاي مایع  )2
آالینده هاي جامد  )3

این تقس��یم بندي تا حدي گم��راه کننده اس��ت،  زیرا کنترل 
آلودگي در هر محیط مستقل از سایر محیط ها مي باشد. براي مثال 
در حالي که گاز SO2 خروجي از دودکش کوره بخار به عنوان یک 
آالینده اتمس��فر محسوب مي شود، اما در صورت استفاده از سیستم 
شستش��وي با آب و وارد شدن این گاز در آب، مشکل آالینده مایع 
وجود خواهد داش��ت،  به هر حال این تقس��یم بن��دي مي تواند به 

تفکیک و شناخت آالینده ها در جهت کاهش آنها کمک کند.

آالينده هاي اتمسفر شامل سه بخش مي باشند:
گازها : از کوره بخار، تفاله خش��ک کن، کوره آهک و گازهاي 
غیر قابل کندانس ناش��ي از  سیستم هاي تبخیر و تصفیه فاضاب 

حاصل مي شوند.
ذرات ريز)به انضمام کدورت(: ناش��ي از کوره بخار، انتقال 

زغال، انتقال شکر، خشک کردن تفاله و انتقال آن مي باشند.
بو: در اثر واکنش هاي شیمیایي بر روي چغندر، تفاله خشک کن 
و تصفیه فاضاب ایجاد مي ش��ود. ترکیبات آلي فرار و      حاصله از 
استخرها سبب مشکل بو مي شوند، که معمواًل به خاطر خصوصیات 
شیمیایي شان حذف آنها دشوار است و براي به حداقل رساندن آنها 

باید تاش شود.

آالينده هاي مايع
ش��امل آب شستشو و انتقال چغندر،  فاضاب کوره آهک، مواد 

ش��یمیایي وارد شده به آب کندانس و سیس��تم هاي خنک کننده، 
فاضاب س��تونهاي رزین، آب حاصل از شستش��وي گازها و ورود 

پساب ها به داخل آب مي باشند.

 آالينده هاي جامد
ش��امل ش��ن و س��نگ، لجن و خاک، چوب و علف، ذرات ریز 
چغن��در، ذرات تفال��ه، گل کلس��یم کربنات، ازصافي هاي ش��ربت 
خاکستر سوخت، مواد فلزي و کاغذي مي باشند و اغلب این آالینده 
هاي جامد مضر نیس��تند، اما ترکیبات موجود در آنها در صورت آزاد 

شدن مي تواند به محیط زیست صدمه برسانند. 
در کارخانه قند چغندري تقسیم بندي فاضاب هاي تولید شده 
از نظ��ر مکاني و مقدار و نوع آلودگي، به تیمار فاضاب و همچنین 

کاهش آلودگي محیط زیست کمک مي کند.
مهمتری��ن بخش ه��اي تولید کننده فاض��اب در کارخانه قند 

عبارتند از:
ـ سيلوي نگهداري چغندر

س��نگ، ش��ن، تکه هاي ریز چغندر، ذرات ریز علف و چوب به 
عنوان مواد خارجي آلوده کننده ش��ناخته مي شوند. این مواد خارجي 
معموال جمع آوري ش��ده و به مزرعه برگش��ت داده مي ش��وند. در 

صورت برداشت صحیح مقدار درصد این مواد کاهش مي یابد. 
در صورت آلودگي چغندر در سیلو و تجزیه آن مواد بو دار تولید 

مي شود.
بارندگي مي تواند مواد غذایي را از سطح چغندر بشوید و باعث 
آلودگي آب هاي س��طحي و یا کف سیلو شود. مواد حاصل از فساد 
چغن��در س��بب ایجاد بو و مواد محل��ول در آب مي گردد. در صورت 
فس��اد شدید چغندر و ورود مواد حاصل از تجزیه چغندر به رودخانه، 

این امر مي تواند باعث مرگ ماهي ها شود.
همچنی��ن گازهاي خروجي از کامیون هاي انتقال چغندر، چکه 
کردن س��وخت از کامیون ها، ترافیک ماشین ها جزء آالینده هاي 

محیط زیستي این بخش مي باشند. 
ـ شستشوي چغندر   

از شستشوي چغندر مواد خارجي نظیر شن، سنگ، علف و تکه 
هاي چغندر ایجاد مي ش��ود. این ناخالصي ها مي توانند بین 2 تا 8 
درصد باش��ند. تکه هاي چغندر هنگامي که چغندر حمل شده تازه و 
ترد باشد، افزایش مي یابد. آب شستشوي چغندر نه تنها داراي ذرات 
جامد و ش��ن، بلکه حاوي قند و مواد مغذي حل ش��ده از چغندر در 
آن نیز مي باش��د. در صورت انتقال چغندر ی��خ زده، مقدار مواد وارد 
ش��ده به آب انتق��ال چغندر افزایش مي یابد و در صورت باز ش��دن 

آالينده ها در کارخانه قند چغندري
کاهش مواد آالینده نه تنها باعث حفظ محیط زیست، بلکه باعث کاهش هزینه هاي تولید نیز خواهد شد

ترجمه و تدوين شده در واحد تحقيق و توسعه کارخانه قند شيرين
شهره پودينه
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یخ زدگي، ش��ربت سلولي نیز وارد آب ش��ده و ضایعات قندي بسیار 
زیاد مي شود. 

ـ آسياب خالل و ديفوزيون
مقدار کمي ش��ن نی��ز همراه ب��ا چغندر وارد آس��یاب خال و 
دیفوزیون مي ش��ود، لذا شستشوي خوب چغندر سبب کاهش آسیب 

دیدگي تیغه هاي آسیاب خال مي گردد. 
انباشتگي مناسب در دیفوزیون سبب استفاده بهتر از انرژي مي 
ش��ود که بالطبع مصرف انرژي مورد نیاز براي تبادلگر هاي حرارتي 

دیفوزیون کاهش پیدا مي کند.
آلودگي میکروبي در دیفوزیون س��بب ایجاد اس��ید و ترکیبات 
پیچیده مي گردد. هر چند اس��ید تولید ش��ده، س��بب کاهش pH و 
افزای��ش قابلیت پرس ش��دن تفاله و همچنی��ن افزایش مقدار ماده 
خشک آن مي شود، اما اسید ایجاد شده سبب افزایش حالیت مواد 
غیر قندي در ش��ربت خام مي شود که افزایش مقدار مصرف آهک، 
س��ودا و س��ایر مواد ش��یمیایي طي فرآیند تصفیه شربت و سختي 

گیري شربت مي باشد، را در پي دارد. 
افزایش نمک هاي آهک در ش��ربت موجب افزایش تش��کیل 
رس��وب بر روي س��طح حرارتي تبادلگر ه��اي حرارتي و بدنه هاي 
اواپراس��یون مي ش��ود که نتیجه آن مصرف بیش��تر مواد شیمیایي 

براي تمیز کردن است. 
همچنین مواد غیر قندي تولید شده در اثر فعالیت میکروبي که 
وارد شربت خام شده اند در اثر تصفیه شربت حذف نشده و نهایتًا در 
ماس جمع مي شوند و سبب افزایش ضایعات قندي مي گردند.   

کاه��ش و کنترل  بار آلودگ��ي در طي دیفوزی��ون هم از نظر 
آلودگي محیط زیست و هم جنبه اقتصادي سودمند است. 

ـ تفاله خشک کن
خشک کردن تفاله همراه با ترکیبا ت آلي فرار، CO و آمونیاک 
و خاکس��تر )در صورت اس��تفاده از خشک کن بااس��تفاده از سوخت 
زغال( مي باش��د. کندانس نمودن بخار حاصل از خشک کردن تفاله 
سبب کاهش آلودگي اتمسفر مي گردد. آب کندانس تولید شده داراي 
BOD باال و اس��یدي، و همچنین حاوي مق��دار زیادي مواد آلي و 

ذرات جامد است که به سیستم تصفیه فاضاب وارد مي گردد.
ـ تصفيه شربت

فاضاب حاصل از تصفیه ش��ربت از یک طرف ش��امل رسوب 
کلس��یم کربنات، اکسید کلس��یم، فاضاب تولید شیر آهک، آهک 
ه��اي نپخته وم��واد کمک فیلتر، و از طرف دیگ��ر، حاوي گازهاي 
خروج��ي از کوره آه��ک )NOx. SO2 .CO. CO2 و HCl( ذرات 
جامد و آمونیاک حاصل شده از واکنشهاي تصفیه شربت مي باشند. 

ـ تبادلگر هاي حرارتي، بدنه هاي اواپراسيون و طباخي  
ح��اوي گازهاي غی��ر قابل کندانس ایجاد ش��ده در اثر حرارت 

دادن ش��ربت اس��ت که ش��امل ترکیبات آلي فرار و بیشتر آمونیاک 
مي باشد. 

تمیز کردن س��طوح حرارتي، منجر به تولید فاضاب اس��یدي، 
کربنات س��دیم، هیدروکس��ید سدیم و س��ایر نمک ها مي شود. آب 
 BOD کندانس تولید شده از سر بخار بدنه ها نیز شامل آمونیاک و

مي باشد.
ـ نگهداري شکر و فرآورده هاي جانبي

انتقال، ذخیره و حمل شکر با ایجاد گرد و غبار همراه مي باشد. 
کنت��رل این غبار نه تنه��ا از نظر آلودگي مهم ب��وده بلکه از لحاظ 

جلوگیري از انفجار نیز حائز اهمیت مي باشد. 
ورود ش��کر و فرآورده ه��اي جانبي به محیط، س��بب آلودگي 

آب هاي سطحي و ایجاد بو مي گردد. 
در صورت ش��رایط نگهداري نادرست، ماس مي تواند تجزیه 

گردد و سبب انفجار مخزن ماس یا سوختن آهسته آن گردد. 
ـ فاضالب کوره بخار

تولید بخار از س��وخت جامد، مایع یا گاز طبیعي  همراه با ورود 
آالینده ها به اتمسفر ش��امل: NOx ،NO. NO2 ،SO2،  ترکیبات 
آلي فرار، CO. CO2، مواد س��مي )جیوه، اس��ید کلریدریک و دي 
اکس��ین( و ذرات جامد مي باشد. ایجاد کدورت در اتمسفر و کاهش 
شفافیت نیز ناشي از آلوده کننده هاي خروجي از کوره بخار، بخاطر 

تفرق نور مي باشد.
ـ مواد شيميايي و سوخت

مواد ش��یمیایي استفاده ش��ده در فرآیند و نشت سوخت، سبب 
آس��یب رساندن به محیط زیست مي ش��وند.  مواد شیمیایي از قبیل 
HCl ،SO2، سودا و گازوئیل اساسًا پر خطر هستند، لذا سامت ماده 

غذایي تولید شده و محیط اطراف باید مورد توجه قرار گیرد.
ـ فاضالب هاي ديگر

همچنی��ن باید آلودگ��ي هاي دیگري از قبی��ل زباله، فاضاب 
آزمایش��گاه، مواد تمیز کننده استفاده شده، روغن ها، رنگ، باطري، 
گریس، لجن حاصل از تصفیه فاضاب و ماشین آالت از رده خارج 

نیز در نظر گرفته شوند.

آالينده هاي اتمسفر
آل��وده کننده هاي هوا، مواد ش��ي میایي، فیزیک��ي )ذرات( یا 
بیولوژیکي هس��تند که خصوصیات طبیعي ه��وا را تغییر مي دهند. 
 ،CO.CO2 ،NOx ،SO2 :آالینده هاي حاصل از س��وخت ش��امل
ترکیب��ات آلي ف��رار، ترکیبات س��مي، ذرات ریز و غب��ار )کدورت( 
مي باش��ند که نوع س��وخت اس��تفاده ش��ده نیز در این م��ورد حائز 
اهمیت اس��ت.  دیگر آالینده هاي هوا مش��تق شده از کارخانه قند، 
آمونیاک )NH3( حاصل از مواد غیر قندي در طي تصفیه ش��ربت، 
کلروفلورئوروکربن )CF2Cl2( و سولفید هیدروژن )H2S( حاصل از 

فاضاب مي باشند. 
-ترکیبات آلي فرار و سولفید هیدروژن سبب ایجاد بو در محیط 

اطراف کارخانه مي شوند. 
- آمونیاک، قابلیت ترکیب با SO2 هوا را داشته و تشکیل ذرات 
س��ولفات آمونیوم مي دهد. آمونیاک با افزایش pH در آب کندانس 

به حدود 10/5 )به کمک سودا( و در ادامه هوادهي جدا مي شود.

مواد غير قندي توليد شـده در اثر فعاليت ميکروبي 
که وارد شربت خام شـده اند در اثر تصفيه شربت 
حذف نشـده و نهايتـاً در مالس جمع مي شـوند و 

سبب افزايش ضايعات قندي مي گردند. 
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روش کنترل آلودگ��ي هوا ترکیبي از جلوگیري، کنترل و تیمار 
اس��ت.  استفاده بهتر از انرژي در کارخانه قند سبب کاهش آلودگي 
هوا مي گردد. اس��تفاده از س��وخت و تکنولوژي اشتعال مناسب، به 
افزایش کارایي سوخت مصرف شده کمک مي کند.  سوخت مناسب 
و تمی��ز، حاوي گوگرد، نیتروژن، س��دیم و فلزات س��نگین کمتري 
مي باش��د. سیستم اشتعال مناسب سبب کاهش ایجاد آلوده کننده ها 

مي گردد. 
بیش��ترین مش��کل بوي ایجاد ش��ده در کارخانه قند حاصل از 
فاض��اب، گل ی��ا فاض��اب آهک مي باش��د. به حداقل رس��اندن 
ای��ن م��واد س��بب کاهش ب��وي ایجاد ش��ده مي ش��ود. طراحي و 
 اس��تفاده صحی��ح از اس��تخرهاي فاض��اب نی��ز ب��ه کاه��ش بو 

کمک مي کند.
بوي ایجاد ش��ده از تفاله خشک کن اجتناب ناپذیر است که این 
امر مي تواند با فروش تفاله بصورت تر و یا استفاده از سیستم تفاله 
خش��ک کن بخاري کاهش یابد. هرچند تجمع تفاله ترخود مي تواند 

سبب ایجاد بو گردد. 
ج��دا کردن آالینده هاي هوا باید بطور مؤثر اما اقتصادي انجام 
گیرد. استفاده از سیکلون، فیلتر، شستشو دهنده ها و ترسیب دهنده 
هاي الکتریکي س��بب جدا ش��دن ذرات مي ش��ود. مواد شیمیایي را 
مي توان به محفظه اش��تعال یا گاز خروجي اضافه کرد تاآالینده ها 

بشکل خاکستر و  یا مواد بي خطر جدا شوند. 

کنترل گوگرد وارد شده به اتمسفر 
س��وختن گوگرد ایجاد گاز SO2 مي کند. میزان زیاد آن براي 
انس��ان، حیوانات و گیاهان مضر است به طوري که ppm 500 گاز 

SO2  براي انسان کشنده مي باشد.
باران اسیدي در اثر میزان زیاد گاز SO2 در هوا ایجاد مي شود و 
از ترکیب اکسیژن و آب با آن، اسید سولفوریک تشکیل مي شود که 

سبب کاهش حالت بافري خاک و اسیدي کردن آبها مي گردد.
براي کاهش مقدار گاز SO2  در اتمس��فر مي توان روش��هاي 

زیر را بکار برد:

- ستفاده از سوختي با میزان گوگرد کمتر
- اس��تفاده ازس��نگ آهک )CaCO3( همراه با ذغال در کوره 
هاي ذغالي با بستر شناور: این عمل سبب مي شود که SO2 حاصل 
از س��وخت با اکسید کلس��یم CaO(( حاصل ازسنگ آهک ترکیب 
ش��ده و تشکیل سولفیت کلسیم )CaSO3( مي دهدکه جامد بوده و 

در خاکستر باقي مي ماند.
- شستش��وي گاز خروجي: SO2 با آب واکنش داده و تشکیل 
محلول آبي اس��ید س��ولفوریک مي دهد. اغلب در این سیس��تم از 
هیدروکس��ید کلس��یم براي خنثي نمودن اس��ید اس��تفاده مي شود. 
ام��ا باید کنت��رل pH و میزان حج��م در جریان، ب��راي جلوگیري 
از ایجاد رس��وب در سیس��تم بدقت انجام گیرد. ج��دا کردن ذرات 
 جام��د، س��بب نگهداري بهت��ر پمپ ه��ا، لوله ها و سیس��تم هاي 

کنترل مي شود.
- ترس��یب دهنده هاي الکتروستاتیکي: تزریق هیدرات کلسیم 
یا پودر اکس��ید کلسیم باعث مي شود SO2 بصورت سولفیت کلسیم 

رسوب نماید.
 NOx کنترل

اکس��ید هاي نیتروژن آلوده کننده هوا مي باش��ند. طي احتراق، 
دماي باال سبب تغییر نیتروژن )N2( و اکسیژن )O2( و تبدیل آن به 
اکس��ید نیتریک )NO( میشود. همچنین نیتروژن موجود در سوخت 
سبب افزایش اکسیدهاي نیتروژن که گازي به رنگ قرمز- قهوه اي   

است، مي گردد. 
 NO،بجز مش��کات محیط زیس��تي که این گاز ایجاد مي کند
در اثر تنفس جذب خون ش��ده و به هموگلوبین مي چس��بد و قدرت 
 آن را براي انتقال اکس��یژن کاه��ش مي دهد.  میزان NO بیش از 
ppm 500 سبب مرگ انسان طي 2 تا 4 روز مي گردد. وجود آن به 

میزان ppm 150 س��بب ایجاد برونش��یت طي 3 تا 4 هفته شده  و 
افزایش آن به میزان ppm 50 براي یک ساعت در هر روز به مدت 

6 تا 8 هفته سبب سوزش ریه ها مي گردد.
روش مطلوب براي کنترل و کاهش میزان NOx مش��تق شده 
از طری��ق کنترل دماي باال و افزایش اکس��یژن مي باش��د. کاهش 
دماي محفظه احتراق و کاهش هواي اضافي براي س��وخت و یا هر 
 NO تشکیل شده را کنترل کند. همچنین NO دو مي تواند میزان
مي تواند با افزودن آمونیاک به گاز داغ حاصل از اش��تعال )خروجي 

دودکش( حذف کرد.
کاهش دماي احتراق  س��بب مي شود که میزان NO تشکیل 
ش��ده کاهش یابد. این مس��ئله معم��واًل با مواجهه هواي س��رد یا 
برگش��ت گاز سرد شده به محفظه احتراق انجام مي گیرد. متأسفانه 
کاهش دما مقدار انرژي مؤثر و در دس��ترس احتراق را کاهش مي 
دهد. کنترل NO در این روش، کارآیي سوخت را کاهش مي دهد. 
کاهش اکس��یژن اضافي نه تنها میزان NO را کاهش میدهد بلکه 
همچنین سبب افزایش گاز منواکسید کربن مي گردد. براي حل این 
مسئله، مشعل از دو محفظه ساخته شده است. در محفظه اول آتش 
داغ بوده اما جریان هوا کاهش یافته اس��ت. در محفظه دوم هواي 
س��رد اضافي، جهت تکمیل احتراق CO تولید شده در مرحله اول، 

اضافه مي شود.
هیچ کدام از این روشها هر دو شرط الزم براي تولید NO یعني 

اکسیژن اضافي و درجه حرارت باال را ندارند.

کنترل منواکسيد کربن
منواکس��ید کرب��ن گازي بي رنگ، بدون بو و کش��نده اس��ت. 
س��وخت ناقص یا کمبود اکس��یژن هنگام اش��تعال، سبب تشکیل 
منواکس��ید کربن مي گردد. منابع تولید منواکس��ید کربن کوره هاي 
بخار، کوره آهک و اش��تعال مستقیم مي باشند. مقدار اکسیژن کافي 
در محفظه احتراق س��بب کاهش تولید منواکسید کربن مي شود. در 
دماي 600 درجه سانتیگراد مقدار CO تشکیل شده نسبتًا کم است. 

اسـتفاده بهتـر از انـرژي در کارخانه قند سـبب 
کاهش آلودگي هوا مي گردد. اسـتفاده از سـوخت 
و تکنولوژي اشتعال مناسـب، به افزايش کارايي 

سوخت مصرف شده کمک مي کند
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ه��ر چند افزایش مقدارCO با باال رفت��ن دما رابطه خطي ندارد، اما 
  ppm در دم��اي باالي 900 درجه س��انتیگراد، مقدار آن به بیش از

400 مي رسد. 

کنترل ترکيبات آلي فرار
م��واد آل��ي ف��رار، ترکیب��ات کرب��ن دار و اکس��یژن دارم��ي 
باش��ند که اغلب داراي اکس��یژن، گوگ��رد، نیت��روژن، فلوئور، کلر 
مي باش��ند. این ترکیبات، بخارات ش��یمیایي بوده که وارد اتمس��فر 
مي ش��وند. در کارخان��ه قن��د ای��ن ترکیب��ات از تفاله خش��ک کن، 
 ک��وره بخار، سیس��تم تصفی��ه فاض��اب و تجزیه چغن��در و تفاله 

اصل میشوند. 

PM  کنترل ذرات جامد
ذرات جامد بصورت سوسپانس��یون در هوا معلق مي باش��ند. در 
کارخانه قند ذرات جامد از کوره بخار، تفاله خش��ک کن، پرس تفاله 
و انتقال تفاله خش��ک، خشک کن ش��کر و انتقال شکر حاصل مي 
شوند. ذرات جامد از لحاظ اندازه و ابعاد طبقه بندي مي شوند )غبار، 

 .)PM2.5 ،PM10
ذرات غب��ار نس��بتَا بزرگ ب��وده و ورود آنها به محیط زیس��ت 
مخاطره آمیز مي باشد. ذرات کوچکتر از 10 میکرون و 2/5 میکرون 
به عنوان PM2.5 ،PM10 طبقه بندي مي ش��وند. براي کاهش این 
ذرات مي توان از س��یکلون، ترسیب دهنده الکتریکي،  سیستم  هاي 

شستشو دهنده و فیلتر استفاده نمود. 

کنترل آمونياک
ترکیب��ات نتیروژني غی��ر قندي، منب��ع اولیه تولی��د آمونیاک 
مي باش��ند. آمونیاک تولید ش��ده در ط��ي فرآیند تولید ش��کر قابل 
حذف نیس��ت، بلکه مي توان آنرا به ماده دیگري تبدیل نمود)عمل 

نیتریفیکاسیون طي تصفیه فاضاب(. 

آالينده هاي مايع  
فاضابه��اي  مایعي که هنگام تولید ش��کر ایجاد میش��وند که 
بعضي داراي آلودگي و بعضي فاقد آن مي باشند.  روشهاي متفاوتي 
بکارگرفته ش��ده که آب خارج ش��ده از فرآیند، آل��وده کننده محیط 
زیس��ت نباش��د و از نظر فیزیک��ي، ش��یمیایي و بیولوژیکي داراي 

استانداردهاي مشخصي باشد.
خصوصی��ات فیزیکي کیفیت آب ش��امل دم��ا، رنگ، کدورت 
مي باش��ند. دماي آب با تغیی��ر بر روي میزان اکس��یژن محلول  و 
همچنی��ن تغیی��رات دمایي بر حیات جانداران آب��زي اثر مي گذارد. 
رنگ س��بب کاهش نفوذ نور بداخل آب و در نتیجه کاهش فتوسنتز 
مي گ��ردد. همچنین کدورت آب باع��ث کاهش نفوذ نور بداخل آب 

مي گردد. 
خصوصیات ش��یمیایي کیفي آب شامل اسیدهاي آلي و معدني 
محلول ، مواد جامد و گازهاي حل شده در آن مي باشند. حل شدن 
ترکیبات آلي نظیر قند، وقتي همراه با نیتروژن و فسفر باشد، محیط 

را براي رشد میکروارگانیسم ها فراهم مي کند. 
س��موم و مواد دفع آفات، ترکیبات آلي و غی��ر آلي بیولوژیکي 

فعال مي باش��ند. س��ایر ترکیبات غیر آلي که بر روي کیفیت آب اثر 
میگذارند ش��امل اس��یدها، باز ها، گوگرد و فلزات سنگین، اکسیژن 
و گازهاي دیگر محلول نظیر آمونیاک، دي اکس��ید کربن، س��ولفید 

هیدروژن و متان مي باشند. 
اقتصادي تری��ن روش کاهش آلودگ��ي آب، کاهش فاضاب 
تولی��دي و جلوگی��ري از آلوده کردن آب اس��ت. کاهش فاضاب، 
موجب کاهش مش��کاتي نظیر بو و آلوده ش��دن آبهاي سطحي  و 

چاه ها مي شود. 
از جمله راهکارهاي کاهش فاض��اب تولیدي در کارخانه قند 

مي توان موارد زیر را نام برد:
- برداش��ت صحیح، س��بب کاه��ش مواد آلوده کنن��ده آب به 
کارخانه ش��ده و همچنین آب کمت��ري هم براي تمیز کردن چغندر 

استفاده مي شود. 
- شستش��وي خش��ک س��بب کاهش مصرف آب و همچنین 

ضایعات قندي مي گردد.  
- تعمیر و کارکرد صحیح دس��تگاه ها آب شستش��و را کاهش 

مي دهد. 
- کنترل بار میکروبي و p H آب س��یلو  سبب کاهش تشکیل 

اسید در آب و فاضاب تولید شده مي گردد.
- جلوگیري از خورندگي دس��تگاه ها وبه حداقل رساندن نشت 

آنها 
- جدا کردن سریع مواد جامد  از آب

- سیستم تشخیص قند در آب کندانس براي جلوگیري از آلوده 
شدن زیاد آب کندانس

آالينده هاي جامد 
فض��والت جامد یا نیمه جامدي که در طي فرآیند تولید ش��کر 

ایجاد مي شوند، را مي توان به 5 گروه تقسیم بندي نمود:
• فضوالت قابل جمع کردن و خارج نمودن )سنگ و شن(

• زائدات قابل فروش )گل کربناتاسیون و خاک(
• ترکیبات شیمیایي )روغن هاي استفاده شده، مواد آزمایشگاهي 

و لجن فاضاب تصفیه شده(
• ضایعات دس��تگاهها )آجرهاي کوره آهک و فلزات غیر قابل 

مصرف(
• ضایعات نباتي )چغندر فاس��د شده، تکه هاي چغندر، تفاله تر 

و علف هاي هرز(

برخاف فاضاب مایع و گازي، فضوالت جامد معمواًل در محیط 
پخش نمي شود. این زائدات یا جمع آوري ، تیمار و پراکنده شده و یا 

با مواد دیگر به خاطر کاهش آلودگي آنها مخلوط مي گردد. 

جـدا کردن آالينـده هاي هـوا بايد بطـور مؤثر 
اما اقتصادي انجام گيرد. اسـتفاده از سـيکلون، 
فيلتر، شستشـو دهنده ها و ترسيب دهنده هاي 

الکتريکي سبب جدا شدن ذرات مي شود.
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زائدات جامد در کارخانه قند به صورت زیر مي باشند:
خاک، شن، سنگ و علف هاي هرز

ش��ن، س��نگ، خاک، چوب، فلز و علف هاي ه��رز که قبل از 
فرآیندبهره برداري از چغندر قند باید از آن جدا ش��وند. مقدار آنها با 
توجه به روش برداش��ت، ش��رایط آب و هوایي و نوع خاک سیستم، 

نوسان پیدا مي کند.
بس��یاري از این مواد در حوض ترسیب، استخر آب،  صافي ها 

و دکانت��ور ج��دا مي گردن��د.

جداسـازي شـن و خاک از آب شستشـو
روش جداس��ازي خ��اک و ش��ن از آب شستش��و بای��د بطور 
کام��ل انجام گردد. رطوبت پایین خاک و ش��ن جدا ش��ده س��بب 
مي گ��ردد انتقال آنهاراحت ترو کم هزینه تر صورت گیرد. همچنین 
خاک معلق در آب س��بب ایجاد رس��وب در قس��مت هاي مختلف 
دیگرنظیرلول��ه ها، پمپ ها، تبادلگر هاي حرارتي مي ش��ود. مقدار 
TSS 3)مواد جامد معلق(در آب خارج ش��ده از حوض ترسیب باید 

کمتر از  ppm 1000 )درصد 0/1( باش��د.   

استفاده از حوض ترسـيب دهنده براي جدا کردن 
مـواد جامـد

حوض ترسیب با اس��تفاده از تفاوت دانسیته بین مواد جامد و 
آب س��بب جدا کردن این مواد مي شود. حوض ترسیب دهنده باید 
به اندازه کافي بزرگ باش��د تا آب در آن آرام گرفته و مواد معلق 

ش��ده ترس��یب پیدا کنند. 
توجه به  TSS آب س��رریز حوض، دانس��یته گل خارج ش��ده 
از پایی��ن، مق��دار آب تمی��ز الزم، ظرفیت خ��روج گل از پایین و 
رش��د باکتریها در ح��وض از پارامترهاي کنترلي حوض ترس��یب 

مي باش��ند. 
کارکرد مناسب حوض ترسیب وابسته به مقدار مواد جامد حل 
شده و معلق در آب، دما، pH و مقدار آب ورودي و چگونگي ورود 
آن،  افزایش خروج گل نس��بت به ورود آب گل آلود و اس��تفاده از 

مواد کمک ترس��یب مي باش��د. 

 جدا کـردن مواد جامد با اسـتفاده از صافي فشـار 
بـراي گل

حوض ترس��یب و اس��تخر گل داراي ظرفیت و زمان کارکرد 
محدود مي باش��ند. اس��تفاده از صافي هاي فشار سبب جدا کردن 
سریع گل با رطوبت کمتر مي شود. این امر باعث کاهش آب اضافه 
الزم جهت سیس��تم شستشو و انتقال چغندر، کاهش ضایعات قند، 

کاه��ش حج��م گل و هزین��ه انتق��ال آن مي گ��ردد. 
اما باید توجه داشت که صافي فشار احتیاج به نگهداري دارد. 
همچنین در صورت استفاده از مواد کمک ترسیب ، باید از سیستم 

هاي ترس��یب )دکانتور( اس��تفاده نمود.

گل کربناتاسـيون
گل کربناتاس��یون حاوي 60 درصد کلسیم کربنات، 30 درصد 
آب و 10 درص��د مواد معدني و آلي مي باش��د. ای��ن گل بصورت 

کربوکال��ک با کامیون ب��ه خارج از کارخانه منتقل مي ش��ود و یا 
در اس��تخر هاي جمع ش��ده و بعد از فرس��تادن آب س��طحي به 
تصفیه خانه و ته نش��ین ش��دن آب و کاهش رطوبت، به خارج از 
کارخان��ه انتقال مي یابد و یا در کوره هاي مخصوص دوباره پخته 

مي ش��وند.
  

خاکسـتر سـوخت
در صورت استفاده از س��وخت جامد و تولید خاکستر، خاکستر 
حاصله باید آنالیز ش��ده و سپس مورد اس��تفاده )براي برگشت به 

خ��اک( ق��رار گی��رد.

ضايعـات کـوره آهـک
آج��ر هاي ضایعات��ي کوره آهک حاوي کروم مي باش��ند، اگر 
آب ش��ناور ش��ده از روي ای��ن ضایع��ات حاوي بی��ش از          5 
کروم باش��د، س��مي بوده و باید قبل از وارد شدن به طبیعت تیمار 
گ��ردد. ذرات ریز س��نگ، آهک ه��اي نپخته و ضایعات دس��تگاه 
 میک)تولید ش��یر آه��ک( مي توانند در جاده، س��اختمان س��ازي

 اس��تفاده ش��وند. 

ضايعات روغن هاي اسـتفاده شـده 
دو راه ب��راي تیمار روغن هاي اس��تفاده ش��ده وج��ود دارد: 

س��وزاندن آن و یا بازیافت آن
روغن کهنه موتورها داراي فلزات س��نگین بوده و باید )توسط 
ش��رکت ه��اي مش��خص متخصص(بازیافت ش��ود. روغن کهنه 
گیربک��س ها معمواًل فاقد مواد و فلزات س��نگین مضر بوده و مي 

توانند با رعایت مقرارت س��وزاند. 

ضايعـات نباتـي 
چغندرهاي فاسد وکپک زده، تفاله تر، تکه هاي چغندر و زباله 
ها، ممکن اس��ت به کمک میکروارگانیس��م ها در حضور اکسیژن 
یا بدون آن تجزیه ش��وند. این مواد نباید براي مدت طوالني انبار 
گردند و قبل از فاسد شدن باید از بین برده شوند. از ایجاد شیرابه 
در اثر جمع آوري این زباله ها در یک جا حتي براي مدت کوتاهي 

ه��م بای��د جلوگی��ري نم��ود. 
این ضایعات مي توانند در اثر تجزیه ش��دن آهس��ته به کمک 
میکروارگانیس��م ها مواد مغذي براي خ��اک )کود( تولید کنند، که 

این امر طي چندین س��ال انجام خواهد گردید. 

ضايعات آزمايشـگاهي و مواد شـيميايي
بس��یاري از مواد ش��یمیایي حاصل از عیار س��نج و آزمایشگاه 
سمي بوده و باید رفع آلودگي شوند. همچنین مقدار مواد باقیمانده 
در ته مخازن و بش��که هاي مواد ش��یمیایي و آب شستشوي آنها 
نباید بدون تیمار ش��دن وارد محیطزیست ش��وند. بسیاري از این 
مواد مضر و سمي به کمک مواد شیمیایي دیگر ترسیب پیدا کرده 
و جدا مي شوند. با استفاده از تجهیزات مدرن آزمایشگاهي و آنالیز 

مواد، مي توان اس��تفاده از مواد ش��یمیایي را کاهش داد.  
منبع :Beet-Sugar Handbook) دکتر محسن اسدي زاده(
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1-پيدايـش
در ابتدا اواپراتور هاي ریزش��ي – صفحه اي براي سرد کردن 
گازه��ا طراحي و س��اخته ش��دند. در تاریخ 1967/11/3 ش��رکت 
 P در مونیخ س��رد کننده گاز طراحي ش��ده به شماره Linde AG
1601215 را در اداره ثبت اختراعات کش��ور آلمان به ثبت رسانید. 
در تاری��خ 1972/6/29 مجوز اختراع ثبت ش��ده اهدا گردید و این 
مجوز تا تاریخ 1985/11/3 اعتبار داش��ته است. چون سرد کننده 
 Linde طراحی ش��ده برای سیستم تقس��یم کننده هواي شرکت
کاما مناسب نبوده،  بنابر این از صفحات آلومینیومي براي تبادل 

حرارتي اس��تفاده گردید. 
در س��ال 1981 مخترع تبادلگر حرارت��ي ترکیبي، مجوز ثبت 
اخت��راع را از ش��رکت Linde خریداري کرد. او ش��رکت ماش��ین 
س��ازي Bavaria را تاسیس نمود و در ابتدا براي صنایع شیمیایي 

تبادلگر حرارتي س��اخت. 
همچنی��ن از این نوع تبادلگر ه��اي  حرارتي براي جدا کردن 
نمک از آب دریا به عنوان اواپراتور و گرم کننده ابتدایي اس��تفاده 

گردی��د.
کلم��ه ترکیب به خاطر وجود دو نوع جریان حرکت س��یال در 
تبادلگراس��ت.  در یک طرف، س��مت لوله ها، حالت جریان شبیه 
جریان س��یال در تبادلگر هاي حرارتي لوله اي، و در طرف دیگر، 

س��مت دیواره، حرکت س��یال ش��بیه جریان بر روي تبادلگر هاي 
حرارتي صفحه اي مي باش��د. در نتیج��ه این نوع تبادلگر حرارتي 
ترکیبي از خصوصیات هر دو نوع تبادلگر هاي حرارتي قبلي یعني 

لوله اي و صفحه اي مي باش��د. 

2-اواپراتور آزمايشـي
ش��رکت قند جنوب آلمان در س��ال 1986 در همایش صنعت 
قند در مونیخ اس��تفاده از اواپراتور ریزش��ي – صفحه اي را مورد 
توج��ه ق��رار داد، بطوریک��ه در بهره ب��رداري س��ال 1987 یک 
اواپراتور پایلوت با س��طح حرارتي 725 مت��ر مربع در کارخانه قند 

Waghäusel نصب گردید. )ش��کل 1(

مش��کات بوجود آمده در اولی��ن روزهاي بهره برداري بدلیل 
عدم وجود اطاعات و تجربه هم از طرف س��ازنده و هم از طرف 
صنع��ت قند در مورد اس��تفاده از چنین سیس��تمي، س��بب از مدار 
خارج کردن دس��تگاه گردید.اولین مش��کل مربوط به خارج کردن 
آب کندان��س از اواپراتور بود. اواپراتور بصورت اش��تباه از دوجهت 
حرارت دید، بطوریکه خروج آب کندانس سرد شده امکان نداشت. 
آب کندانس در محفظه حرارتي باقي مي ماند و موجب قفل شدن 

س��طح حرارتی )ورود س��یال گرم کننده( مي گردید.
مش��کل دیگ��ر عدم پخش و تقس��یم صحیح ش��ربت بود که 
موج��ب مي گردید س��طح حرارتي بطور غیر یکنواخت با ش��ربت 

پوش��یده گردد.

3-نـوع مـادر اواپراتـور 
5 س��ال بع��د، در س��ال 1992، در همان کارخان��ه قند یک 
اواپراتور ریزش��ي  صفحه اي با س��طح حرارت��ي 1500 متر مربع 
توس��ط ش��رکت Blacke –Dürr مورد آزمایش و اس��تفاده قرار 
گرفت. از این اواپراتور براي ش��ربت رقیق اس��تفاده نشد، بلکه به 

20سال سابقه اواپراتورهاي ترکيبي ريزشي- 
صفحه اي در صنعت قند  

ش��رکت قند جنوب آلمان در س��ال 1986 در همایش صنعت قند در مونیخ استفاده از اواپراتور ریزشي – صفحه اي را مورد 
توجه قرار داد، بطوریکه در بهره برداري س��ال 1987 یک اواپراتور پایلوت با س��طح حرارتي 725 متر مربع در کارخانه قند 

Waghäusel نصب گردید.

اواپراسـيون  سيسـتم   ،1994 سـال  در 
Groningen کشـور هلنـد  قنـد  کارخانـه 
توسـعه داده شـد و يک اواپراتـور قبل از 
تبخير با سـطح حرارتـي 6000 متر مربع 
و ميزان تبخير 120 تن در سـاعت نصب 

گرديـد.
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عنوان بدنه پنجم اواپراس��یون براي شربتي با ماده خشک بیش از 
70 درصد  بکار گرفته ش��د.زیرا در صورت اس��تفاده موفقیت آمیز 
از این اواپراتور براي ش��ربت غلیظ، امکان به کاربردن آن در کلیه 

بدنه هاي سیس��تم اواپراس��یون وجود میداش��ت. 
ب��ه کم��ک تجربی��ات حاص��ل از اولی��ن آزمایش، س��اختار 
اواپراتورجدید بس��یار بهتر طراحي گردید و بعد از حل مش��کات 
اولیه در ارتباط با تقس��یم شربت، تا انتهاي بهره برداري، اواپراتور 
براحت��ي و بدون اش��کال، کار کرد. از این بدن��ه در بهره برداري 
س��الهاي 1992، 1993 و 995 بدون هیچگونه مشکلي به عنوان 

بدنه 5 اس��تفاده شد)ش��کل 2(.
از ویژگیه��اي خ��اص این اواپرات��ور ورود بخار به هر بس��ته 
صفحه به صورت جداگانه اس��ت. ای��ن اواپراتور بصورت موازي با 

اواپراتوره��اي روب��رت کار م��ي کن��د.

4-اسـتفاده صنعتي 
کیلومترها آنطرف، در سال 1994، سیستم اواپراسیون کارخانه 
قند Groningen کشور هلند توسعه داده شد و یک اواپراتور قبل 
از تبخیر با سطح حرارتي 6000 متر مربع و میزان تبخیر 120 تن 
در س��اعت نصب گردید. ساختار این اواپراتور کاما جدید و دقیق 

طراحي ش��ده بود و تا به ام��روز تنها تغیی��رات اندکي در طراحي 
بعضي از قس��متهای آن انجام گرفته اس��ت )شکل 3 ساختار این 

نوع اواپراتور را نش��ان مي دهد(.
این اواپراتور در مقایس��ه با سایر اواپراتورهاي ریزشي – لوله 
ای س��اخته ش��ده داراي س��اختار بخصوصي بوده ک��ه هم از نظر 

تکنولوژیکي و هم از نظر اقتصادي داراي مزایاي زیر مي باش��د:
- م��دت    مان��د کوت��اه

T اس��تفاده از تفاوت دماي اندک دلتا -
- اس��تفاده از س��طح حرارتي کوچک

- جم��ع و ج��ور ب��ودن اواپرات��ور
- وزن کمتر در مقاس��یه با اواپراتور لوله اي با بازدهي تبخیر 

براب��ر
-  ضری��ب انتق��ال گرم��اي )k( ب��اال

-  تمی��ز ک��ردن خ��ودکار
- کنترل راحت و س��اده

5-اولين سيسـتم کامل اواپراسـيون 
بع��د از آزمایش موفق اس��تفاده از این ن��وع اواپراتور به جاي 
یک بدنه، اس��تفاده از اواپراتورر ریزش��ي- صفح��ه اي براي تمام 
بدنه هاي اواپراس��یون در یک سیس��تم 5 بدنه اي در سال 1997 
در اطری��ش انجام گرفت. این اولین بار ب��ود که یک کارخانه قند 
تصمیم گرفت که فقط از سیس��تم اواپراتور ریزش��ی - صفحه اي 

اس��تفاده کند.
درابتداي پروژه س��طح حرارتي الزم بااس��تفاده ازاواپراتورلوله 

اي و صفحه اي محاس��به و با یکدیگر مقایس��ه گردید. 
براي می��زان تبخیر برابر با اواپراتور لول��ه اي احتیاج، ایجاب 
کرد که سطح حرارتي بیش از 11000 متر مربع  باشد. بدین گونه 
 Hohenau برای کل 5 بدنه سیس��تم اواپراسیون در کارخانه قند
ب��ه جای  مجموعا 33620 متر مرب��ع، مجموعا 22525 متر مربع 

س��طح حرارتی نصب گردید )ش��کل 4(.
در س��ال 1998 بدلی��ل نتای��ج رضای��ت بخ��ش اس��تفاده از 
اواپراتورهای ریزشی - صفحه ای در اروپا، اولین اواپراتور صفحه 
ای در آمری��کا نص��ب گردید. بعد از اولین بار اس��تفاده از این نوع 
اواپراتور، کارخانه قند چغندری Southern در می نس��وتا، سیستم 
اواپراسیون خود را بصورت کامل با اواپراتورهای ریزشی – صفحه 
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ای با س��طح حرارتی 40000 متر مربع تجهیز نمود.
سیس��تم کامل دیگر اواپراس��یون با اواپراتورهای ریزش��ی – 
صفح��ه ای در کارخانه قند Wanze در بلژیک با س��طح حرارتی 

39000 مت��ر مرب��ع نص��ب گردی��د. 
بزرگترین اواپراتور ریزش��ی – صفحه ای بطور مجزا با سطح 
حرارت��ی 8300 متر مرب��ع در یکی از کارخانه های ش��رکت قند 

ش��مال آلمان به عنوان مبدل بخار نصب گردیده اس��ت.

6-خصوصيـات مهـم اواپراتـور
تا سال 2003 اواپراتورهای ریزشی – صفحه ای تنها با مارک 
Blacke –Dürr )اکنون GEA( عرضه می گردید. در سال 2005 
ش��رکت  APVبه عنوان دومین تولید کننده اواپراتورهای ریزشی 
– صفحه ای نوع مشابهي  از این اواپراتورها را عرضه نمود.  بجز 
قس��مت تقسیم شربت، بقیه ساختار اواپراتور نظیر صفحه و اجزاي 

دیگر آن ش��بیه ا نواع س��اخته ش��ده قبل بود )ش��کل 5(. 
س��اختار هر دو نوع اواپراتور دارای وی  ژگیهاي مهم و مش��ابه 

زیر می باش��ند:
بسته صفحه در قس��مت پایین اواپراتور قرار می گیرد.  -

بخ��ار حاصل ازتبخیراز قس��مت ب��االی اواپراتورخارج   -

میش��ود.
ورود ش��ربت در قس��مت محفظه بخار  -

کاناله��ای باالرون��ده داخل��ی   -
اس��تقرار تجهیزات داخلی بصورت افقی  -

چنی��ن س��اختاری نس��بت ب��ه اواپراتورهای لول��ه ای دارای 
مزیتهای بس��یاری اس��ت. هر چند باید در نظر گرفت که س��اختار 
آن در طی این س��الها بس��یار بهبود یافته اس��ت. در گزارش دکتر 
Lorenz )2007( از ش��رکت قند جنوب آلم��ان توضیح کاملی در 

این رابطه آمده اس��ت.
7- معايب و نقاط ضعف در سـاختار اواپراتورهايي 

که تا کنون سـاخته شـده اند
مش��کات پیش آمده مبتني اس��ت بر این که قس��مت های 
مختلف اواپراس��یون را نمی توان از همدیگ��ر دقیقا تفکیک نمود. 
بطوریکه برای مثال برداشت زیاد سر بخار از محفظه بخار حاصل 
از تبخیر باعث کاهش فش��ار در قس��مت تقس��یم ش��ربت شده و 
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باعث می شود شربت به سمت باال کشیده شود. مشکل ناخواسته 
دیگر س��وختن قند در داخل کانال های باالرونده داخلی می باشد 

)ش��کل 6(. 
برای حل کردن این مش��کل تاکنون توانسته اند با هزینه زیاد 
و اس��تفاده از فضای بیش��تر این کانال ها را به سمت خارج سوق 

دهند )ش��کل 7(. 
مش��کل دیگر، مش��کل صفحه های به اصطاح داسی شکل 
بودن��د که بخار ورودی را از ش��ربت جدا م��ی کنند. این صفحات 
از س��مت بخار دارای دمای بخار ورودی می باش��ند، در طی بهره 
برداری بر اثر ورود قطرات شربت همراه بخار به روی این صفحات، 
ذرات قند س��وخته ایجاد می شود. این عمل باعث کاهش کیفیت  

و اش��کال در کار بدنه می ش��ود )ش��کل 8(.
اما بزرگترین مشکل در قسمت باالی اواپراتور، در منطقه ای 

که سر بخار خارج ش��ده و شربت وارد تقسیم کننده میشود، پیش 
م��ي آید  با توجه به اینکه این دو قس��مت کامًا از یکدیگر مجزا 
نمی باش��ند، به همین دلیل، کنترل و تقسیم بندی این دو قسمت 

آسان نیست.  در عمل، فشار شربت ورودی 0/3 الی 0/5 بار بیش 
ازفشار سر بخار خروجی است. در صورت برداشت زیاد سر بخار و 

نوسانات فشار، اشکال در تقسیم شربت پیش می آید. تنظیم فشار 
تا کنون در این قس��مت محقق نش��ده اس��ت.

8- اقـدام متقابـل 

در ط��ی 20س��ال کار و تجرب��ه )از س��ال 1987 الی 2007( 
با اواپراتورهاي ریزش��ی – صفحه ای، ش��رکت ماش��ین س��ازی 
برانش��وایک )BMA( در آغاز س��ال 2007 تصمیم به ساخت نوع 
جدی��دی از این نوع اواپراتور نم��ود. خصوصیات این اواپراتور باید 

ش��امل ویژگي های زیر باش��ند:
- هر قس��مت از اواپراتور بصورت مس��تقل کار کند و جدا از 

قس��مت های دیگر باش��د.
- س��اختار جدید باالی اواپراتور )س��ر اواپراتور(

- گرم کردن اضافي ش��ربت در اواپراتور
-    قط��ره گی��ر کام��ا مطمئ��ن

-  در هیچ س��طحی ذرات س��وخته قند تش��کیل نش��ود
- تنظیم فش��ار در قس��مت باالی اواپراتور

9- نوع جديد اواپراتور ريزشـی – صفحه ای
تمامي اواپراتورهاي ریزش��ي – صفحه اي موجود در کارخانه 
هاي مختلف دنیا توسط ش��رکت BMA مورد بررسي قرار گرفته 
ان��د و یک گروه کارشناس��ي با تجربه، تمام��ي مزایا و معایب این 

اواپراتور ها را مش��خص نموده و در کنار یکدیگر قرار دادند. 
اواپراتور ریزش��ي – صفحه اي به سه قسمت تقسیم گردید تا 
مش��خص گردد هر قسمت بدون هیچ اشکالي مطابق با محاسبات 
حرارتي انجام  ش��ده، کار مي کند. ش��کل 9 ن��وع جدید اواپراتور 

ریزش��ي – صفحه اي را نش��ان مي دهد. 
س��ر اواپرات��ور: ی��ک تفاوت عم��ده بی��ن اواپرات��ور جدید و  
اواپراتورهاي قبلي،  این اس��ت که بخار حاصل از تبخیر در قسمت 
گنبدي سر اواپراتور جدا نمي شود. ورود ي شربت و تقسیم کننده 
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ش��ربت کاما جدید طراحي و س��اخته شد.)ش��کل 10(
س��یني شربت حذف گردیده و شربت مستقیمًا بر روي صفحه 
هاي داس��ي ش��کل با  ارتفاع معین و مشخص ش��ده اي قرارمي 
گیرد.  بر اثر این عمْل، شربت گرم شده و در مصرف انرژي صرفه 
جوئ��ي مي گردد. تش��کیل قند س��وخته مانند م��دل هاي قدیمي 
وجود نخواهد داش��ت. همچنین در این محدوده فشار ثابت است، 
بطوریکه ورود و تقس��یم شربت بدون مشکل حتي هنگام کاهش 

ش��ربت انجام میگیرد.
سطح حرارتي : سطح حرارتي همانند مدلهاي قبلي از چندین 
بس��ته صفحه تشکیل ش��ده اس��ت.با توجه به اندازه اواپراتور این 

بس��ته ها بین 5 تا 20 تا مي باش��ند )ش��کل 11(.
در ن��وع جدید، بس��ته ها در باالي اواپراتور نصب مي ش��وند، 
این عمل باعث شده اس��ت که قسمت باالي اواپراتور در مقایسه 
با مدل هاي قدیمي براحتي حذف ش��وند. مزیت دیگر، این اس��ت 
که کانالهاي داخلي بخار بس��ته ش��ده و سوختن قند در داخل این 

کان��ال ه��ا منتف��ي م��ي گ��ردد. 
محفظ��ه بخار حاص��ل از تبخی��ر : بخار حاص��ل از تبخیر با 
  BMA کیفیت باال به کمک قطره گیر س��اخته شده توسط شرکت
از زیر قس��مت سطح حرارتي بدست مي آید. کانال هاي داخلي و 
یا خارجي بخار دیگر الزم نمي باش��ند، زیرا بخار حاصل از تبخیر 

از قس��مت پایین اواپراتور خارج مي گردد.

چکيـده 
اواپراتور ریزش��ي – صفحه اي اکن��ون کارایي مطلوبي براي 
صنعت قند بعد از تجربیات حاصل ش��ده از س��ال 1987 دارد. بعد 

از 20 سال اس��تفاده از اواپراتور ریزشي – صفحه اي اکنون مدل 
جدیدي با حق ثبت اختراع  توسط شرکت BMA وارد صنعت قند 
گردیده اس��ت. طراحي جدید سبب گردیده که از این نوع اواپراتور 
جدید تحت هر ش��رایطي و با مقدار ماده خش��ک باالي ش��ربت، 
براحتي اس��تفاده ش��ود. همچنین اس��تفاده از این نوع اواپراتور در 
آینده در صنعت قند نیش��کري براحتي ممکن مي باش��د. سیستم 
جدید براحتي در سیس��تم هاي اواپراتورهاي  قدیمي روبرت قابل 

نصب مي باش��د.     منبع:سـوکر ايندوسـتري 2007/8

تمامـي اواپراتورهاي ريزشـي – صفحه اي 
موجـود در کارخانه هاي مختلف دنيا توسـط 
شرکت BMA مورد بررسي قرار گرفته اند و 
يک گروه کارشناسـي با تجربه، تمامي مزايا 
و معايب اين اواپراتور ها را مشـخص نموده 

و در کنار يکديگر قرار دادند. 

سوريه

 افتتاح  تصفيه خانه شکر در Homs با حضور 
نخست وزير

نقل از: سوکرایندوستري 2008/6 ص419
مترجم: مهندس اسداهلل موقري پور

  نخست وزیر سوریه آقاي محمد ناجي عطري 
تصفیه خانه اي را که توسط شرکت ملي شکر 
)National Sugar Company( با هزینه اي 
معادل 90 میلیون دالر در منطقه جیندار ایالت 

Homs ساخته شده است افتتاح کرد. 
ظرفیت این تصفیه خانه سالیانه 1 میلیون تن 
قابل توسعه به 2 میلیون تن است که 400 فرصت 

شغلي ایجاد کرده است.
 شرکت ملي شکر تسهیات زیادي براي راه 

اندازي این واحد ایجاد کرده است. این شرکت یکي 
از واحدها و زیر مجموعه هاي هلدینگ تصفیه خانه 

 ،)Syrian Rfinery Holding(شکر سوریه مي باشد
که اکثریت سهام آن متعلق به نجیب عصاف است 
که همچنین رئیس هیئت مدیره شرکت ملي شکر 

نیز مي باشد. سهامداران اقلیت این شرکت نیز 
Cargill. Wellington Group. Crystalsev و

Sugarinvest  مي باشند.
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در ح��ال حاضر، تفاله خش��ک ک��ن بخ��اري در کارخانه هاي 
چغندري در سرتاس��ر دنیا به منظور خشک کردن تفاله چغندر نصب 
ش��ده و بنابراین مي توان به آن، به عنوان پیشرفته ترین تکنولوژي 

نگاه کرد.
از لحاظ اندازه و ابعاد تفاله خش��ک کن بخاري فعلي به حدود 
تکنیکي خود دس��ت یافته است.ولي به عوض بزرگ کردن مقیاس 
آن ک��ه به س��ادگي صورت مي گیرد، BMA مصمم ش��ده اس��ت 
رهیاف��ت کامًا جدیدي را دنبال کند و بنابراین، تفاله خش��ک کن 
جدی��دي با ارقام عملکردي پیش��رفته تر ابداع کرده اس��ت. پس از 
تحلیل کامل طرح تفاله خش��ک کن فعلي و امکان استفاده گسترده 
 ،BMA،)دینامیک سیال کامپیوتري( CFD از محاسبات کامپیوتري
مفهوم جدیدي از تفاله خش��ک کن بخاري را توس��عه داده اس��ت. 
 BMA اگرچ��ه س��رعت تبخیر، تغییر نکرده ولي تفاله خش��ک کن

طرح بسیار دقیقي را به نمایش گذاشته است.
چون تفاله خش��ک کن جدید داراي پره هاي خاص نصب شده 
در باالي بستر سیال، به منظور ایجاد الگوي جریان عمودي میباشد 
دیگر به استفاده از تفاله خشک کن نوع مخروطي هزینه بر معمولي 
نیازي نخواهد بود. به علت طرح کامًا اس��توانه اي پوسته خارجي، 
مي توان بزرگترین تفاله خش��ک کن بخاري را به قطر خارجي 10 
متر س��اخت. این تفاله خش��ک کن مي تواند به رقم سرعت تبخیر 
بي س��ابقه 75 تن در ساعت دس��ت یابد که متناظر است با ظرفیت 

مصرف چغندر به میزان 16000 تن در روز.

واژه هاي کليدي
 تفاله خشک کن بخاري

تفاله چغندر
 پره هاي ایجاد کننده گرداب 

1-مقدمه 
در بعضي موارد، گزارش هاي قبلي ارائه شده نشان دادند که از 
لحاظ کارکرد، تفاله خش��ک کن هاي بخاري در کارخانه هاي قند 
چغن��دري از موفقیت هایي برخوردار بوده ان��د. اکنون که این تفاله 
خش��ک کن ها در کارخان��ه هاي چغندري مختلف درسراس��ر دنیا 
نصب ش��ده اند، مي توان به آنها به عنوان پیشرفته ترین تکنولوژي 
نگاه کرد. پتانس��یل صرفه جویي هاي اساسي و عمده درانرژي که 
این تفاله خش��ک کن ها درمقایسه باتفاله خشک کن هاي معمولي  

ارائ��ه داده اند یکي ازعوامل اساس��ي اولیه براي نصب آنها س��ت. 
گران شدن مداوم انرژي اولیه بر وزنه این پتانسیل خواهد افزود. از 
س��وي دیگر تقاضاي روز افزوني براي تفاله خشک کن هاي داراي 
بازده��ي باالتر وج��ود دارد که مي تواند موتوري براي تأس��یس و 
احداث کارخانه هاي قند با ظرفیت هاي باالتر تلفي ش��ود. ازلحاظ 
اندازه وابعاد، طرح کنوني تفاله خشک کن بخاري به حدود تکنیکي 

خوددس��ت یافته اس��ت. بزرگتر کردن مقیاس دستگاه تفاله خشک 
کني که هم اکنون داراي بزرگترین ظرفیت اس��ت راه حل مناسبي 
براي دس��تیابي ب��ه ظرفیت هاي بزرگتر نیس��ت بخصوص ازلحاظ 
افزایش قیمت مربوطه دراین مقاله رهیافت کمپانيBMA به مفهوم 

جدیدي ازتفاله خشک کن بخاري ارائه شده است.
 

2-تحليـل تفاله خشـک کـن هاي بخـاري توليدي 
BMAدرگذشته 

اجازه دهیدکه پی��ش از هر بحثي نگاه کوتاهي به طرح کنوني 
تفاله خشک کن بخاري همراه با عناصر اساسي آن بیفکنیم )شکل 

مدرن ترين تكنولوژي تفاله خشك کن در
کارخانه هاي قند 

تفاله خشک کن BMA به سرعت تبخیر بي سابقه 75 تن درساعت دست یافته است که متناظر با ظرفیت مصرف چغندر 
قند به میزان 16هزار تن در روز است

مترجم : محمد باقر پورسيد
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1(. بس��تر سیال تفاله پرس ش��ده در یک فضاي حلقوي در اطراف 
سوپر هیتر مرکزي، تشکیل میشود. از آنجا بخار پیش از اینکه از زیر 
وارد بستر سیال شود وارد یک توزیع کننده مي شود. بستر سیال به 
15 س��لول مرتبط به یکدیگر تقسیم شده است. تفاله پرس شده از 
طریق یک سیستم خوراک دهي وارد سلول خشک کن اولي میشود 
واز تمام سلول ها یعني 15 سلول به صورت سیال شده عبور میکند. 
سلول شماره 16 تفاله خشک و همچنیني گرد و غبار را از جداکننده 
گرد و خ��اک دریافت مي کند. یک نقاله هلیس��ي )مارپیچي( مواد 

خشک را از این سلول دریافت مي نماید.
 انرژي الزم براي تبخیر آب از تفاله از دو طریق وارد میش��ود. 
قسمت اعظم انرژي، همراه با جریان بخار سوپر هیتر وارد مي شود 
و همراه با بخار وارد بس��تر س��یال مي گ��ردد.راه دیگر ورود انرژي 
ازطریق پانلهاي حرارتي گرم شده با بخار اب است که در دال بستر 

سیال، نصب شده اند. 
یکي از مهمترین مشخصه هاي تفاله خشک کن هاي بخاري 
)ش��کل2 ( طرح خارجي )بیروني( آنهاست. این طرح بیروني از یک 
بخش اس��توانه اي انتهایي )پاییني( یک بخش مخروطي وس��طي 
و نیز یک بخش اس��توانه هاي فوقاني با قطر بزرگتر تش��کیل شده 
اس��ت. معمواًل عملکرد یا وظیفه بخش مخروطي کاهش س��رعت 
جری��ان بخار در بخش قطورتر مخروط اس��ت که از س��طح مقطع 
بزرگتري برخوردار مي باش��د. این قسمت مرحله جداسازي اولیه را 

تشکیل مي دهد. 
بدین ترتیب که ذرات جامد مکیده ش��ده به وسیله جریان بخار 
روبه باال، داراي سرعت کمتري شده و از جریان بخار جدا میشوند.

در تفاله خش��ک کن ها و کولرهاي س��یال بستر)شکل 3( نیز 
که داراي سطح مقطع هاي مستطیلي مي باشند از این اصل بزرگ 
شدن سطح براي جداس��ازي ذرات استفاده میشود. براي بسترهاي 
س��یالي که در فش��ار اتمس��فري کار مي کنند. ای��ن اصل، موجب 

هیچگونه تغییر ساختار خاص نمیشود.
ولي تفاله خش��ک کن هاي بخاري تحت فشارهاي داخلي کار 
میکنن��د و بنابرای��ن در معرض تنظیم ش��ارهاي داخلي مخزن قرار 
دارند. این بدان معني اس��ت که مثًا سطح مقطع هاي استوانه اي 
که به بخش مخروطي متصل میش��وند مي بایس��تي حداقل داراي 

ضخامت دیواره بزرگتر مورد نیاز براي بخش مخروطي باشند.
آزم��ون هاي متنوع در مورد طرح هاي اولیه تفاله خش��ک کن 
هاي سیال بستر نشان داده است که کاهش سرعت بخار تئوریکي 

واقعًا با گسترش سطح مقطع در توافق نیست.
صفح��ات هدایت کنن��ده جریان مرکزي نیز ب��ه ایجاد جریان 
پیس��توني در این س��طح کمکي نمي کنند. یک دلیل این موضوع 
ش��رایط براي باریک کردن جریان بخار در نقطه ورود به داخل جدا 
کننده یکپارچه گرد و غبار در بخش اس��توانه اي فوقاني اس��ت. در 
فضاي بین بس��تر س��یال و جداکننده گردو غبار افت فشار قطعات 
نصب ش��ده تعیین مي کند که آیا بخار مي تواند به نسبت مساحت 
س��طح مقط��ع توزیع کرد و یا خی��ر. مع هذا توزیع متناس��ب براي 
جداس��ازي ذرات جامد اولیه در بخش مخروطي تفاله خشک کني، 

ضروري است.

در تفاله خش��ک کن هاي فعلي داراي بخش مخروطي توزیع 
سرعت هاي بخار موضعي یکنواخت نیست. این سرعت ها به طرز 
ش��عاعي از سوپر هیتر به س��مت خارج کاهش مي یابند و در نتیجه 
کیفیت مورد نظر براي جداس��ازي ذرات جام��د اولیه را محدود مي 

سازند.

جدااز این مطلب، توس��عه بخش مخروطي با بخش استوانه اي 
واقع در باالي آن داراي چند نقص دیگر نیز هست: 

- شبکه اسکلت فوالدي در اطراف خشک کن بایستي به گونه 
اي طراحي شود که قطر ماکسیمم براي بخش فوقاني را تأمین کند 
و تنظیم ها باید با ابعاد کوچکتر شبکه در نواحي بخش مخروطي و 

بخش استوانه اي تحتاني همخواني داشته باشند.
- یک جرثقیل باالس��ري با دسترس��ي محدود )یا اصًا بدون 
دسترس��ي( براي قطعات محیطي تفاله خشک کن )هلیس ها، قفل 
هوا( که در بخش تحتاني مونتاژ مي شوند طول هلیس ها )مارپیچ( 
را م��ي توان در صورت امکان با توجه به موقعیت و وضعیت بخش 

ها هماهنگ کرد. 
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این تحلی��ل منجر به این تصمیم گیري میش��ود که انتظارات 
خری��داران براي تفاله خش��ک کن هاي با عملکرد ه��اي باالتر با 
اس��تفاده از تفاله خشک کن معمولي به طور مؤثر تأمین نگردد زیرا 
این نوع تفاله خش��ک کن به حدود تکنیکي امکان پذیر خود رسیده 
است. این انتظارات بخصوص اقتضا مي کند که در ابعاد پوسته تفاله 
خشک کن، شرایط تولید و ساخت و مشکات حمل و نقل در موقع 
جابجایي قطعات بزرگ و س��نگین تغییراتي ایجاد ش��ود. بنابراین، 
ب��زرگ کردن صوري مقیاس س��ري FSDبه عن��وان یک رهیافت 
مفی��د مد نظر قرار نمي گیرد و از این لحاظ تصمیم گرفته میش��ود 
که مش��خصه هاي تفاله خش��ک کن بخاري بر مبناي تجربیات در 

دسترس ارتقاء یابند. 

3-مفهـوم يـا مشـخصه  اصلـي تفاله خشـک کن 
BMA بخاري جديد

BMA با در اختیار داشتن این تحلیل، مفهوم یا مشخصه  اصلي 
تفاله خشک کن بخاري جدید را )شکل 4( به کمک دینامیک سیال 

کامپیوتري )CFD ( ابداع کرد) توسعه داد(. 

شکل 4 در طرف چپ اندازه نمره 12 تفاله خشک کن بخاري 
BMA را همراه با س��رعت تبخیر ماکس��یمم آن به میزان 56 تن 
در س��اعت نش��ان مي دهد. اگر چه س��رعت تبخی��ر، یکنواخت و 
یکسان است، ولي تفاله خش��ک جدید BMA بسیار باریکتر است. 
مش��خصه هایي ویژه اصلي تفاله خش��ک کن بخاري جدید عبارت 
اند از عناصر اصاح کننده جریان یعني پره هاي با طراحي ویژه در 
باالي بس��تر سیال که جریان گردابي ایجاد میکنند با توجه به طرح 
اس��توانه اي خالص تفاله خشک کن بخاري جدید، نواقص و معایت 
توسعه قس��مت مخروطي در تفاله خشک کن هاي معمولي منتفي 
میگردد. به دلیل طرح مش��خصه این تفاله خشک کن جدید، آن را 
تفاله خش��ک کن بخاري استوانه اي مي نامند در تفاله خشک کن 
جدی��د فضاي آزادي بین پره هاي ایج��اد کننده گرداب و پره هاي 
گرداب��ي اضاف��ي در محل مکش جدا کننده گ��رد و غبار ایجاد مي 
گردد )ش��کل 5 (. چون بر خاف طرح قبلي نوع جدید داراي هیچ 

گون��ه عناصر نزدیک به جریان در این منطقه نیس��ت فضاي کامل 
ب��راي جریان گردابي چرخش��ي نامحدود بخ��ار فراهم میگردد. هر 
ذره درش��ت موجود در بخار در جریان به طرف باال به سوي دیواره 
بیروني رانده مي ش��ود که البته این عمل را نیروهاي گریز از مرکز 
انجام مي دهند و بدین ترتیب ذرات مزبور در داخل بسترسیال شده 
س��قوط مي کنند. چون شرایط خشک شدن از یک سلول به سلول 
بع��دي تغییر مي کند هر جریان بخار به طور جداگانه که از بس��تر 
س��یال به طرف باال حرکت میکند، از لحاظ ش��رایط ترمودینامیکي 
نی��ز با جریان هاي بخار دیگر متف��اوت اند. علي الخصوص جریان 
هاي خروجي از سول هاي اولیه کامًا نزدیک به دماي بخار اشباع 
مي باشند. هرگاه بخار مستقیمًا به داخل جدا کننده گرد و غبار وارد 
ش��ود این عمل موجب تشکیل یا ایجاد قشر رسوبي در دیواره هاي 

جداکننده گرد و غبار میگردد.

مع هذا به دلیل وجود جریان هاي گردابي ش��دید در باالي پره 
ه��اي تولید گرداب بخار هاي حاصل از س��لول هاي مختلف تفاله 
خشک کن پیش از وارد شدن به جداکننده گردو غبار با هم مخلوط 
مي شوند این وضعیت موجب همگن شدن پارامترهاي جریان بخار 
میگ��ردد و در نیتج��ه منجر به عملیات آرام، ص��اف و یکنواخت در  
جدا کننده گرد و غبار مي ش��ود و نهایتًا مانع ایجاد قشر رسوبي در 
دیواره هاي جداکننده میگردد. گرد و غبارهاي جداش��ده به وس��یله 
ی��ک کانال عم��ودي از جداکننده خارج میش��وند و بر روي محیط 
پوسته خارجي مي ریزند و سپس وارد کلکتور گرد و غبار مي شوند. 
)کلکتور دیده نمي ش��ود( از ای��ن کلکتور مي توان گرد و غبار را به 
س��لول ش��ماره 16برگرداند که در آنجا با تفاله خشک مخلوط مي 

شوند.
بخار اضافي با تبخیر آب از تفاله پرس شده تولید میگردد. این 
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بخار از دستگاه CSD در مرکز جداکننده چرخان جدا میشود و وارد 
یک مس��یر رو به باال  مي گردد. بر خاف طرح قبلي، ورودي بخار 
در داخ��ل لوله بخار در اینجا تقریبًا در یک منطقه بدون گرد و غبار 
که مستقیمًا در باالي سوپر هیتر واقع است قرار دارد. انرژي موجود 
در بخار براي اس��تفاده مجدد در اواپراس��یون به مصرف مي رس��د. 
بخار سیرکوالس��یون تقریبًا عاري از گرد و غبار خواهد بود مشروط 
به اینکه براي گرم شدن مجدد، به وسیله یک بخار فشار قوي وارد 
سوپر هیتر گردد. وانتیاتور، بخار سیرکوالسیون سوپر هیت شده را 
میگیرد و آن را از طریق صفحه توزیع کننده به داخل بس��تر سیال 
مي راند. به عنوان بخش��ي از محاسبات CFD )شکل 6 (، سیستم 
یکپارجه کامل جداکننده گرد و غبار در تفاله خش��ک کن )ش��امل 
پ��ره هاي تولید کننده گرداب، پره هاي گردابي اضافي، و پره هاي 
برگش��تي( به منظور ایجاد شرایط جریان بهینه دوباره طراحي شده 
اند. بدین منظور پیش از هر کار مي بایستي یک ساختار شبکه اي با 
بیش از 13 میلیون نقطه در سطح جریان در باالي بستر سیال ایجاد 
مي شد. به عنوان مرحله بعدي مي توان افت فشارها، سرعت ها و 
مس��یرهاي جریان ذرات را به صورت تابعي از شکل هاي هندسي 

پره ها تعیین کرد. 
عملک��رد صحیح تفاله خش��ک کن جدی��د در پایلوت پانت با 
اس��تفاده از تفاله چغندر به طرز موفقیت آمیزي نمایش داده ش��ده 
است.)ش��کل 7(. بس��تر س��یال را مي توان بر مبناي شرایط سیال 
س��ازي کامًا مناسب به کار گرفته ش��ده در تفاله خشک کن هاي 
قدیمي تر BMA طراحي کرد. اگرچه افزایش س��رعت جریان بخار 
سیرکوالسیون روشي اس��ت که در چند تفاله خشک کن براي باال 

بردن ظرفیت ویژه به ازاي حجم تفاله 
خش��ک کن مورد استفاده قرار گرفته اس��ت. ولي این راه حل 
ح��ل در دراز م��دت داراي معایبي اس��ت. آثار س��رعت باالتر براي 
جریان بخار موجب تش��دید انه��دام محصول و تولی��د گرد و غبار 
بیش��تر مي گردد. ضمنًا یک اثر خورندگي بر روي خود تأسیس��ات 
تفاله خشک کن از طریق تفاله خشک و ماسه هاي همراه آن ایجاد 

میکند. تأسیس��ات تفاله خشک کن همواره در معرض برخورد ذرات 
شتابدار قرار دارند و به همین علت به آساني فرسوده مي شوند و به 

نگهداري دایمي دقیق نیاز دارند.
 BMA کمپاني CSDماحظات براي تفاله خش��ک کن جدید
را با تحلیل دقیق ابعاد ماکس��یمم تفاله خش��ک کن مي توان ارائه 
داد، در حال��ي که محاس��به براي عواملي از قبیل اس��تحکام واحد، 
تولیدوس��اخت، نصب، پشتیاني نیز باید در نظر گرفته شوند. به دلیل 
طرح کامًا اس��توانه اي پوسته  خارجي تفاله خشک کن، بزرگترین 
تفاله خش��ک کن بخاري آینده داراي قط��ر خارجي 10 متر خواهد 
بود. این نوع و اندازه تفاله خش��ک کن اجازه مي دهد که س��رعت 
تبخیر آب در تفاله خشک کن به حدود 75 تن در ساعت برسد. این 
وضعیت متناظر اس��ت با ظرفیت مص��رف چغندر به میزان 16000 

تن در روز.

4-خالصه مطالب 
به صورت جمعبندي، برخي از امتیازهاي اساسي و فاکتورهاي 
صرفه جویي تفاله خش��ک کن بخاري BMA و به طور اختصاصي 
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مربوط به تفاله خشک کن جدید را مي توان به شرح زیر مشخص 
کرد: 

- بیش از90 درصد انرژي مصرفي براي تفاله خشک کن رامي 
توان در فرایند هاي پایین دستي به مصرف رساند. 

- هی��چ گون��ه ضایعات تولیدي ناش��ي از گرم ش��دن اضافي 
محصول وجود ندارد.

- خطر آتش س��وزي وجود ندارد زیرا خش��ک کردن به کمک 
بخار آب سوپر هیت صورت مي گیرد.

- کیفی��ت باالتر تفاله خش��ک بدلی��ل اینک��ه از فرآیند هاي 
اکسیداسیون و آلودگي گاز دودکش اجتناب مي شود. 

- س��رعت تبخیر آب ماکس��یمم به بیش از 75 تن در ساعت 
 ) CSD میرسد )در تفاله خشک کن

CSD رد پا یا تأثیر کوچکتر تفاله خشک کن بخاري -
- هزینه سرمایه گذاري کمتر 

CSD اسکلت فلزي ساده مربوط به نصب -
 CSD احتیاجات کمتر در مورد لوازم نصب -

- دسترس��ي آس��ان به جرثقیل هاي باالس��ري ب��راي نصب 
 CSD تجهیزات محیطي

- ط��ول هاي هلی��س ها )مارپیج ها( کوتاهتر اس��ت و امکان 
نصب آنها به کمک ش��افت هاي آویزان وجود دارد ) یاطاقان هاي 

داخلي به روغنکاري نیازي ندارند(.

منبع:سوکرايندوستري2007/11

ترکيه 

 سخت گيری دولت در مورد مصرف شکر 
وارداتی غير قانونی در کارخانه های قند

نقل از: سوکرایندوستري2008/6 ص417
مترجم: مهندس اسداهلل موقري پور

بنا به گزارش روزنامه های محلی علی رغم 
تعیین سهمیه واردات شکر بطورجدي بعضی از 

کارخانه های شکر در ترکیه بصورت غیر قانونی از 
شکر سفید وارداتی از ایران، عراق و سوریه استفاده 
و آنرا به قند کله و یا کلوخه نموده و به فروش می 

رسانند. کارخانه ها ئیکه مجوز رسمی تولید قند دارند 
بنا به گزارشات مکرر، مقادیر اندکی از شکر سفید را 
نیز از بازار داخلی خریداری می کنند تا اعمال غیر 
قانونی خود را بپوشانند، اما عمدتًا از شکر قاچاق 
استفاده کرده و آنرا بعنوان شکر ثبت شده به قند 

کلوخه تبدیل نموده و بفروش می رسانند. 
مقامات مسئول در ارتباط با قند و شکر، دستوراتی 

را برای پلیس و مقامات قضائی صادر کرده اند 
که نمونه هائی از قند را برای تجزیه انتخاب و به 

آزمایشگاه بفرستند. با این اقدام  و با نمونه برداری 
و تجزیه نمونه ها متوجه شد ند که 72 درصد نمونه 
ها )184 نمونه از 225 نمونه( از نیشکر تهیه شده اند 
که مجاز به تولید در ترکیه نبوده است. تنها خوراک 
مجاز برای تولید قند وشکر در کشور ترکیه چغندر 

قند است.
 40 دستور العمل در سال 2006 و 74 دستور 
العمل در سال 2007 و تنها 36 دستور العمل در 

چهارماهه اول 2008 برای تولید شکر صادر گردیده 
است.

 مقامات مسئول در ارتباط با شکر، 2 مورد از 
دستور العملهای تسهیات در سال 2006 و 10 مورد 
در سال 2007 و 17 مورد از دستور العملهای مربوط 

به چهار ماهه اول سال 2008 را نپذیرفته اند. به 
عاوه 12 مورد از 13 مورد دستور العمل های مربوط 

به آنتالِیا ي شرقي و جنوب شرقي رانیز در سال 
جاري مردود اعام کرده اند. 

جمهوري آذربايجان
 

 برنامه آذربايجان برای افزايش ظرفيت توليد 
به ميزان 150000 تن در سال 2008 

نقل از:سوکرایندوستري 2008/6 ص418
مترجم: مهندس اسداهلل موقري پور

بنا به گزارش روزنامه محلی شرکت آدرسون 
تصمیم  دارد که ظرفیت کارخانه قند ایمیشلي را 
به میزان 50 درصد افزایش دهد ) از 300000 تن 
به 450000 تن در سال برساند( هدف از افزایش 
تولید شکر، صادرات آن به کشورهای افغانستان 

ترکمنستان و گرجستان است. رئیس شرکت آذرسون 
آقای عبدالباری قزل، اظهار نمود که سرمایه گذاری 
الزم برای خرید و نصب ماشین آالت جدید مبلغ 10 
میلیون یورو می باشد. که از آلمان خریداری شده 
است. و عملیات اجرائی از مارس 2006 آغاز شده 

است. 
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1-حوزه يا قلمرو کار 
ای��ن روش را ک��ه Stanek & Pavalas)3.4( اب��داع ک��رده 
و کوبادین��و و وینیننگ��ر آن را اصاح کرده اند ب��راي تعیین مقدار 

نیتروژن آلفا –آمینو در خمیر خال چغندر به کار میرود.
 

2-حوزه کاربرد 
این روش در مورد محلول هاي صاف ش��ده به وس��یله استات 

سرب و سولفات آلومینیم به کار گرفته میشود.
دفکاسیون، سولفات آلومینیم نیز امکان پذیراست به شرط اینکه 
از یک فوتومتر بادوباریکه نور براي اندازه گیري آبزوربانسي استفاده 
ش��ود. رنگ ذاتي مایع صاف ش��ده با آلومینم به وسیله اندازه گیري 
آبزوربانس��ي متناظر آن در ظرف نمونه مرج��ع فوتومتر با دوباریکه 
نور جبران )تعدیل( میش��ود. این تغییر تکنیک دفکاسیون به دالیل 
بهداشتي و حفظ محیط زیست معمواًل از ارجحیت باالتري برخوردار 

است.

3-تعريف 
نیتروژن آلفا – آمینو: ای��ن روش  براي تعیین نیتروژن موجود 
در موقعیت آلفا بر روي آمینو اس��یدهاي آزاد مناسب است. نیتروژن 

هاي در موقعیت هاي دیگر آشکار نمي شوند.

4-اصل 
محلول نیترات مس/بافر استات سدیم در PH=6/0 با نیتروژن 
آلفا – آمینو یک کمپلکس آبي رنگ تش��کیل مي دهد. آبزوربانسي 
که در طول موج nm 610 اندازه گیري میش��ود متناس��ب است با 

مقدار موجود نیتروژن آلفا – آمینو. 

5-واکنتشگر ها و مواد
اخطار ها و مراقبت هاي ايمني 

به کاربران این روش توصیه مي شود که با اداره بهداشت ملي 
کشورش��ان مشاوره و پیش از به کارگیري واکنشگرهاي زیر قوانین 

ایمني را مطالعه نمایند.
از آب یون زدوده یا آب با خلوص مشابه استفاده شود. 

5-1-استات سـرب بازي – مطابق مشخصات ایکومسا در 
پیوس��ت شماره 1 روش شماره GS6-1 وآسیاب شده به نحوي که 

از غربال mm 0/42  عبور کند.
5-2-محلول اسـتات سـرب بازي–g 560 اس��تات سرب 
ب��ازي را در مق��دار تقریب��ي mL 1000 آب مقط��ر ح��ل کنید. در 

حدود 30 دقیقه بجوش��انید و س��پس در کناري بگذارید تا ته نشین 
ش��ود. مای��ع صاف باالیي را دکانت��ه کرده آن را ب��ا آب مقطر تازه 
  1/24 g/mL جوش��یده رقیق کنیدبه نحوي که دانس��یته محلول به
یا غلظت محلول به 24/4gpbo/100 mL برسد. کل سرب موجود 
در محل��ول را یا ب��ه روش اندازه گیري دقیق دانس��یته یا به روش 
تیتراسیون شرح داده ش��ده در روش شماره GS1/2/3-1ایکومسا، 
پیوست ش��ماره 2 کنترل کنید. مشخصه س��رب کل موجود باید با 
 gpbo/100 mL 0/01±1/24(یا کل سرب موجودg/ml(دانس��یته
1/0±24/4 همخواني داشته باشد. سرب بازي کل موجود باید بین 
9/5و10/5گ��رم pboدر   mL 100 باش��د. اگر مقدار س��رب بازي 
در باالتر از این گس��تره باشد. واکنش��گر را با افزودن اسید استیک 
گاس��یال تنظیم کنید. پس از تنظیم، دوباره هم س��رب کل و هم 

سرب بازي موجود را تعیین کنید. 
محلول رادرظرفي مجهز به مکانیسم قفل هوا نگه داري میکنند 

تا از تماس کربن دي اکسید موجود در هوا بامحلول پیشگیري شود 
پیش از بستن درب ظرف درآن گاز نیتروژن وارد مي کنند. 

5-3-رقيق کردن محلول استات سرب بازي - mL 45)یا 
mL 25بس��ته به کیفیت چغندر( از محلول استات سرب بازي را به 
 1000 mL وس��یله آب یون زدوده یا آب مقطر جوشان تا حجم کل

رقیق کنید. 
5-4-سولفات  آلومينيم –   So3Al218H2oبا درجه واکنشگر 

آنالیتیکي.
5-5-محلول سـولفات الومينيم–g/mL 0/9987≈چگالي   
3gآلومینی��م س��ولفات )5-4( را ب��ا اس��تفاده از اس��توانه مدرج در 

1000mLآب یون زدوده حل کنید.
5-6-کاغـذ براق– کاغذ براق را ماش��ین کنید تا وزن آن به 
 120 mm   *120 mm 230 برس��د. ان��دازه آن باید g/cm حدود
باش��د. این کاغذ باید بتوان کل خمیر )حاوي شربت( در طول مدت 

وزن کردن را در خود نگهدارد. 
5-7-کاغذ صافي، کيزلگور)خاک فسيل( – کاغذ صافي با 
قدرت صاف کنندگي س��ریع به قطرmm 180، اندازه متوسط منافذ 

GS 6-5)2007(روش شماره

تعيين مقدار نيتروژن آلفا - آمينو
این روش در مورد محلول هاي صاف شده به وسیله استات سرب و سولفات آلومینیم به کار گرفته میشود.

مترجم: مهندس محمدباقر پورسيد

به کاربران اين روش 
توصيه مي شـود کـه با اداره بهداشـت ملي 
کشورشـان مشـاوره و پيش از بـه کارگيري 

واکنشگرهاي زير قوانين ايمني را 
مطالعه نمايند.
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در ح��دودmm 3این کاغذ صافي نباید پس از صاف کردن محلول و 
موقع برداشتن از روي قیف پاره شود.

5-8-واکنشگر مس- نیترات مس )کوپریک( تري هیدرات 
)g 10( وس��دیم اس��تات تري هی��درات)g 375( را متوالی��ًا در بالن 

حجمي به حجم کل mL 1000  در آب مقطر حل کنید. 
پس از به حجم رس��اندن تا نش��انه حجمي و مخلوط کردن در 
 0/45 mmصورت لزوم محلول را به وس��یله یک صاف��ي مامبراني
صاف کنید و PH آن را به وس��یله اس��ید اس��تیک روي رقم 6/0 

تنظیم کنید.
5-9-محلول اسـتات سـديم – سدیم استات تري هیدرات 
)g 375 (را در آب حل کرده حجم کل را به mL 1000 مي رسانند 
سپس آن را به وسیله فیلتر مامبراني mm 0/45 صاف  مي کنند )در 
صورت لزوم( و آنگاه pH محلول را با استفاده از استیک اسید روي 

رقم6/0تنظیم مي نمایند. 
5-10-محلـول نيتـروژن آميني اسـتاندارد –1/900گرم 
گلوتامین)+(- Lرا در محلول دفکاس��یون ب��ه ترتیب محلول رقیق 
استات س��رب بازي )5-3( یا محلول سولفات آلومینیم )5-5( حل 
کرده و س��پس حجم  کل را به mL 1000  مي رس��انند تا محلولي 
ح��اوي 100 میلي مول نیتروژن آلف��ا – آمینو به ازاي هر کیلوگرم 

چغندر به دست آید. 
5-11-محلول رقيق شـده اسـتاندارد نيتـروژن آمينو – 
لیترازمحلول  مقادیر حجم��ي70،60،50،40،30،20،10و80 میل��ي 
 100 mLنیتروژن آمیني استانداد را به یک سري بالن هاي حجمي
منتقل ک��رده حجم همه آنها را به وس��یله محلول دفکاس��یون به 
mL 100 مي رس��انند. )محلول دفکاسیون عبارت است از محلول 
رقیق اس��تات سرب بازي )5-3(یا محلول سولفات آلومینیم ) 5-5(

ب��ه ترتیب س��پس مخلوط مي کنند تا محل��ول هایي که به ترتیب 
ح��اوي70،60،50،40،30،20،10 و 80میلي مول نیتروژن آلفا آمینو 

به ازاي هر کیلوگرم چغندر مي باشند به دست آیند. 

6-دستگاه ها 
6-1-ابزار هاي دقيق )اينسـترومنت(- اس��پکتروفوتومتر 
)طی��ف نور س��نج( مجه��ز ب��ه دوباریکه ن��وري ی��ا کولوریمتري 
)رنگ س��نج( که ق��ادر به اندازه گیري هاي عب��ور نوردرطول موج

nm 10±610 باشد. 
6-2-ظرف هاي نمونه اپتيکي مربوطه- از دو ظرف نمونه 
نوعي به طول cm 5 اس��تفاده کنید، مشروط به اینکه آزمون با آب 
مقطر نش��ان داده باش��د، هر دو ظرف نمونه به تقریب 0/2 درصد، 

یکسان مي باشند. 
6-3-صافـي هاي مامبراني – با ان��دازه منافذ45mm/ 0 و 

.50 mm قطر
6-4-نگهدارنـده صافي مامبراني– ترجیحًا مجهز به تکیه 
گاه فوالدي ضد زنگ که بر روي یک ارلن مایر خاء س��وار ش��ده 

باشد.
6-5-بالـن هـاي حجمـي – کاسA به حج��م هاي100 

و1000میلي لیتري
6-6-چنـد پي پت – کاس A ب��ه حجم هاي 20،10 و50 

میلي لیتري
6-7-چند بشر 250 ميلي ليتري–

7-نمونه هاي مورد آزمايش 
7-1-خميـر چغنـدر)Brei(– ب��راي تهیه خمی��ر چغندر و 
همچنین تهیه و دفکاس��یون محلول هاي نمونه، به ترتیب از روش 
هاي مشروح در روش شمارهGS 6-1)استات سرب( یا روش شماره 

GS 6/3)سولفات آلومنیم( استفاده کنید. 

8-روش کار 
8-1-آماده کردن نمونـه مورد آزمايش – mL 40محلول  
مورد آزمایش  )به بخش 7 رجوع کنید( mL 10 واکنش��گر مس را 

به یک بشر mL 250 منتقل کنید.
8-2-انـدازه گيري –پس ازمخلوط کردن، آبزور بانس��ي در 
 )5 cm610 دریک ظرف نمونه اپتیکي)مثًا به طول nm طول موج
در مقابل یک نمونه واکنش��گر، مثًا مخلوط mL 40 محلول نمونه 
وmL 10 محلول اس��تات سدیم، در یک ظرف نمونه مرجع متناظر، 

اندازه گیري مي شود. 
یک منحني استاندارد به همین طریق، با استفاده از محلول هاي 

استاندارد رقیق )5-11(، شامل یک نمونه شاهد، رسم میشود.
 

9-ارائه نتايج 
9-1-منحني اسـتاندارد – آبزوربانس��ي ه��اي نمونه هاي 
اس��تاندارد)به شماره 8-2 رجوع شود( بر روي یک صفحه نمودار و 

در مقابل غلظت هاي متناظر رسم مي شوند. 
9-2-نتيجـه- مقدار نیتروژن آلفا – آمینو، موجود در محلول 
نمونه، از روي منحني اس��تاندارد قرائت میش��ود و سپس به صورت 
تعداد میل��ي مول هاي نیتروژن آلفا – آمینو ب��ه ازاي هر کیلوگرم 

چغندر بیان مي شود. 
معم��واًل فوتومتر به ی��ک برنامه براي محاس��به نتایج از روي 

منحني استاندارد اندازه گیري شده مجهز است.
9-3-دقـت – داده هاي آماري درمورد تکرار پذیري و تکثیر 
پذی��ري  این روش از طریق هدایت به وس��یله مطالعه و بررس��ي 
مش��ترک بی��ن المللي با به کار گیري خمی��ر چغندري که از طریق 
انجماد خشک شده است به عنوان یک ماده مرجع ثابت و پایدار، و 
س��ولفات آلومینیم به عنوان عامل دفکاسیون، به طور مشروح ارائه 

شده اند. 
10-روش اصالح شـده بـراي کار بـا آناليزورهاي 

خودکار 
10-1-محلول حاوي نمونه پاراگراف 7-1 را ببينيد.

10-2-واکنشگر مس – غلظت هاي نیترات مس )کوپریک( 
واس��تات سدیم در محلول واکنش��گر به نسبت حجمي بین محلول 

حاوي نمونه و محلول واکنشگر بستگي دارد.
مثال ب��راي مخلوط محلول حاوي نمونه و محلول واکنش��گر 
) 2/86 g/L(ت��ري هیدرات )به نس��بت1:1: نیترات مس )کوپریک

و اس��تات سدیم تري هیدرات ) 250g/L( را در آب یون زدوده حل 
مي کنند.
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مثال ب��راي مخلوط محلول حاوي نمونه و محلول واکنش��گر 
به نس��بت 4:1: نیترات مس )کوپریک( تري هی��درات )g/L 10(و 
اس��تات س��دیم تري هیدرات ) 375g/L( را در آب یون زدوده حل 

مي کنند.
ناخالص��ي هاي نا محلول را مي توان به روش فیلتراس��یون یا 

دکانتاسیون جدا کرد.
10-3-محلول سـديم اسـتات – غلظت س��دیم استات در 
محلول بافر به نس��بت حجمي بی��ن محلول حاوي نمونه و محلول 

واکنشگر بستگي دارد. 
مثال براي مخلوط محلول حاوي نمونه و محلول بافر به نسبت 

1:1: اس��تات س��دیم تري هیدرات ) 250g/L( را در آب یون زدوده 
حل مي کنند. 

مث��ال ب��راي مخلوط محلول ح��اوي نمونه و محل��ول بافر به 
نس��بت4:1: استات س��دیم تري هیدرات) 375g/L(  را در آب یون 

زدوده حل مي کنند. 
ناخالص��ي هاي نا محلول را مي توان به روش فیلتراس��یون یا 

دکانتاسیون جدا کرد.

10-4-محلول اسـتاندارد نيتروژن آمينو )به بخش 10-5 
رجوع کنید.(

10-5-ابـزار دقيـق )اينسـترومنت(– فوتومت��ر مجه��ز 
ب��ه دوباریکه ن��وري ک��ه بتواند آبزوربان��س ن��ور را در طول موج  
10nm±610 ان��دازه بگیرد. این اب��زار دقیق باید بتواند یا  اختاف 
بین آبزوربانس��ي هاي اندازه گیري شده در کانال اصلي و در کانال 
مرجع فوتومتر، یعني AMEAS-AREF یا نس��بت ترانس��میتانس 

TMEAS/TREFرا نشان دهد.
10-6-ظرف هاي مخصوص نمونه مربوطه – ظرف هاي 
مخصوص نمونه به طول  50mm-10 )مشخص شده در پاراگراف 
ش��ماره 6-2(. ظرف مخصوص نمونه در کانال اصلي را با مخلوط 
نمونه مورد آزمون و واکنش��گرپر میکنند )به نس��بت1:1 تا 4:1(، در 
حالي ک��ه کانال مرجع بامخلوطي از نمونه م��ورد آزمون و محلول 

استات سدیم به همان نسبت هاي ذکرشده پر مي شود.
10-7-کاليبراسـيون فوتومتر – ازمحلول هاي اس��تاندارد 
نیتروژن آمینو به صورت رقیق ش��ده به نحوي که در بخش 11-5 

شرح داه شده استفاده شود.
یک نمونه ش��اهد، یعني، محلول دفکاسیون )5-3 یا 5-5، به 
ترتیب( مخلوط با واکنش��گر م��س ) 10-2( در ظرف نمونه اصلي 
و محلول دفکاس��یون ) 5-3 یا 5-5 ب��ه ترتیب( مخلوط با محلول 
اس��تات س��دیم ) 10-3( در ظ��رف نمونه مرجع را ان��دازه بگیرید. 
در صورت��ي که فوتومتر نمای��ش ثابتي را ارائه مي ده��د، یا مقدار 
آبزوربانس��ي را دوباره روي صفر و یا مقدار  ترانس��میتانس را روي 
100 درصد تنظیم کنید، هر کدام که کاربرد بهتري داش��ته باش��د 

همان را انتخاب کنید. 
سپس اندازه گیري ها را با نمونه هاي کالیبراسیون حاوي 10تا 
mmol 80نیت��روژن آلفا آمینو به ازاي ه��ر کیلوگرم چغندر )بخش 
5-1( انج��ام دهی��د، مقادیر نیت��روژن آمینو به ازاي ه��ر کیلوگرم 
چغندر)بخش5-11( انجام دهید، مقادیرنیتروژن آمینو و آبزوربانس 
ها یا ترانس��میتانس هاي مربوطه را ثبت کنید، و از این ارقام براي 
محاسبه تابع کالیبراسیون فوتومتر که داده هاي آبزوربانسي مربوطه 
را به واحدهاي میلي مول نیتروژن آمینو به ازاي هر کیلو گرم چغندر 

تبدیل میکند، استفاده کنید. 

10-8-وارسي معمول کاليبراسيون براي آناليزورخودکار 
– براي این منظور از یک محلول ازمون حاوي mmol 30 نیتروژن 

آلفا آمینو به ازاي هر کیلوگرم چغندر استفاده کنید.
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داده هاي آماري درمورد تکرار پذيري و 
تکثيرپذيري  اين روش از طريق هدايت به 
وسيله مطالعه و بررسي مشترک بين المللي 
با به کار گيري خمير چغندري که از طريق 

انجماد خشک شده است 
به عنوان يک ماده مرجع ثابت و پايدار، و 

سولفات آلومينيم به عنوان عامل دفکاسيون، 
به طور مشروح ارائه شده اند. 
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1-حوزه يا قلمرو فعاليت 
ای��ن روش که بر مبناي همکاري کاروالن، کارودرز و اولدفیلد، 
دراگو وهمکاران و کوبادینوو ابداع ش��ده اس��ت براي تعیین مقادیر 
پتاس��یم و س��دیم موجود در خمیر )brei( چغندر قند بعد از عصاره 
گیري و دفکاس��یون بوس��یله استات سرب و س��ولفات آلومینیم به 
ترتیب، به کار میرود. به دالیل اکولوژیکي و بهداشتي از دفکاسیون 

به کمک استات سرب تا حدامکان اجتناب مي شود.
 

2-حوزه کاربرد 
ای��ن روش ب��راي همه ن��وع نمونه ه��اي حل ش��ده زالل با 

ویسکوزیته به قدر کافي پایین قابل استفاده است. 
گس��تره هاي اندازه گیري به صورتي که دراینجا توصیف شده 
اند3تاm mol 80 به ازاي هرکیلوگرم چغندر قند براي پتاسیم و1تا

mmol 50به ازاي هر کیلوگرم چغندر قند براي سدیم مي باشد.

3-تعريف 
تحریک: اثر انرژي بر عناصر به شکل یون، تبدیل آنها به شکل 
اتمي اس��ت و موجب میشود که آنها تابش الکترومغناطیسي )مرئي( 

ویژه انتشار دهند.

4-اصل 
مقادیر فلزات قلیایي موجود در محصوالت کارخانه هاي قند  را 

مي توان به وسیله شدت تابش ویژه عنصري آنها اندازه گرفت.
فلزاتي که باید تعیین مقدار ش��وند بجز اثر انرژي گرمایي شعله 
به اتم تبدیل میش��وند ونش��ر نوررنگي طول موج مش��خصه براي 
هرفلز تحریک میش��ود. شدت این نورمتناس��ب است با غلظت فلز 

مشروط به اینکه سایر شرایط تغییر نکنند )ثابت بمانند(.
طول موج نش��ر پتاس��یم nm 766/5  و مربوط به سدیم 589/0    
nm است. در مورد سایر طول موج هایي که ممکن است مورد استفاده 

قرار گیرند، به ادبیات ویژه براي این منظور مراجعه فرمایید. 

5-واکنش گرها ومواد
اخطارها و مراقبت هاي ايمني 

به کاربران این روش توصیه میش��ود که با اداره بهداشت ملي 
کشورشان مش��اوره و پیش ازبکارگیري واکنشگر هاي زیر  قوانین 
ایمني را مطالعه فرمایند. از آب یون زدوده یا آب هاي داراي خلوص 

مشابه استفاده نمایید.
5-1-اسـتات سرب بازي مطابق مش��خصات ذکر شده در 
پیوست شماره 1 روشGS6- 1 ایکومسا تهیه و آن را آسیاب کنید 

تا از الک mm 0/42 عبور کند.

5-2-محلول استات سرب بازي g 560 استات سرب بازي 
را در مقدار تقریبي ml 100 آب مقطر حل کنید در حدود 30 دقیقه 
بجوشانید و س��پس در کناري بگذارید تا ته نشین شود. مایع صاف 
فوقاني را دکانته کرده آن را با آب مقطر تازه جوشیده رقیق کنید به 
 mL 1/24 یا غلظت محلول به g/mlنحوي که دانس��تیه محلول به
gpbo/100 24/4 برسد. کل سرب موجود در محلول را یا به روش 
اندازه گیري دقیق دانسیته یا به روش تیتراسیون شرح داده شده در 
روش ش��ماره GS 1 /2/3-1ایکومسا،پیوست شماره2 کنترل کنید. 
مش��خصه س��رب کل موجود باید با دانس��یتهg/ml 0/01±1/24یا 
کل س��رب موجود 0/1g/ml±24/4 همخواني داش��ته باشد. سرب 
ب��ازي کل موجود باید بین 9/5و10/5گرمpboدر mL 100 باش��د. 
اگر مقدار س��رب بازي در باالتر از این گس��تره باشد، واکنشگر را با 
افزودن اس��ید استیک گاس��یال تنظیم کنید. پس از تنظیم، دوباره 

هم سرب کل و هم سرب بازي موجود را تعیین کنید.
محلول را در ظرفي مجهز به مکانیس��م قفل هوا نگهداري مي 
کنند تا از تماس کربن دي اکسید موجود در هوا با محلول پیشگیري 

شود. پیش از بستن در ظرف در آن گاز نیتروژن وارد کنید.
5-3-رقيق کردن محلول اسـتات سرب بازي ml 45 )یا 
ml 25 بس��ته به کیفیت چغندر( از محلول اس��تات س��رب بازي به 
 1000 ml وس��یله آب یون زدوده یا آب مقطر جوشان تا حجم کل

رقیق کنید. 
5-4-سـولفات آلومينيـم Al2 )SO4( 3 .18H2O ب��ا درجه 

واکنشگر آنالیتیکي 
 3 gچگالي≈g/Ml0/9987 5-5-محلول سولفات آلومينيم
 1000 ml آلومینیم سولفات )5-4( را با استفاده از استوانه مدرج در

آب یون زدوده حل کنید.
5-6-کاغـذ براق – کاغذ براق را ماش��ین کنید ا وزن آن به 
حدود g/m2 30 برسد، اندازه آن باید  120mm * 120 mm باشد. 
این کاغذ باید بتواند کل خمیر چغندر حاوي شربت را در طول مدت 

وزن کردن در خود نگهدارد. 
5-7- کاغذ صافي، کيزلگور  )خاک فسيل( - کاغذ صافي 
با قدرت  صاف کنندگي س��ریع به قطر mm 180 اندازه متوس��ط 
مناف��ذ در حدود mm 3 ای��ن کاغذ صافي نباید پس از صاف کردن 

محلول و موقع برداشتن از روي قیف پاره شود.
تمام واکنشگر ها و سایر مواد را از لحاظ موجود نبودن پتاسیم و 

بخصوص سدیم، پیش از انجام آنالیز کنترل )وارسي( کنید. 
 تخلیه س��دیم از کاغذ صافي باید کوچکتر از mg 0/1  سدیم 

به ازاي هر کاغذ صافي باشد.
5-8-پتاسـيم کلريد با درجه خلوص واکنشگر آنالیتیکي، که 
به مدت یک س��اعت در دمايoC 500 در ی��ک ظرف کوارتزي یا 

GS6-7)2007( روش شماره

تعيين پتاسيم و سديم در چغندر قند به روش فوتومتري شعله اي

مترجم: مهندس محمد باقر پورسيد
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پاتیني خشک شده باشد.
5-9-سـديم کلريد با درجه خلوص واکنش��گر آنالیتیکي که 
به مدت یک س��اعت در دم��ايoC 500  در یک ظرف کوارتزي یا 

پاتیني خشک شده باشد. 
5-10-محلول هاي اسـتاندارد – پتاسیم کلرید)969/8mg( و 
س��دیم کلرید )760/5mg( و 20/8 گرم ساکاروز)16o Z( را در محلول 
دفکاسیون )بخش هاي 5-3 یا 5-5، به ترتیب( با استفاده از بالن حجمي 
ml 1000 تنظیم ش��ده دردماي oC 20 حل کنید وحجم کل رابه خط 

نشانه بالن برسانید و  سپس خوب  مخلوط کنید  
)100mmol/kg=CK)چغندر(. 100mmol/kg= CNa)چغندر((

5-11-محلول هاي استاندارد رقيق شده مقادیرصحیحي 
از تک تک محلول هاي اس��تاندارد را در یک س��ري بالن حجمي 
mL 100 مي ریزیم. حجم هاي محلول هاي اس��تاندارد باید براي 
پتاس��یم 3تا mL 80 به ازاي هر کیلوگرم چغندر قند و براي سدیم 
1ت��ا 50ml به ازاي هر کیلوگرم چغندر باش��د. محلول هاي داخل  
بالن ها را با محلول  دفکاس��یون 5-3 یا 5-5، به ترتیب(که حاوي 
20/8 گ��رم س��اکاروز به ازاي هر لیتر باش��د )oZ 16( به حجم مي 

رسانیم و سپس آنها را تک تک مخلوط مي کنیم. 
افزودن ساکاروز ضروري است تا وسکوزیته هاي قابل مقایسه 
اي ب��راي محلول هاي اس��تاندارد و محلول ه��اي حاوي نمونه به 

دست آید.

6-دستگاهها
6-1-ابزار دقيق)اينسترومنت( – فوتومتر شعله اي با تغذیه گاز 

1 mg 6-2-ترازوي آناليتيکي – قابل قرائت تا
 A 6-3-بالن هاي حجمي – کاس

6-4-پي پيت هاي اندازه گيري –کاسA، 5و10 میلي لیتر
6-5-چند پي پت کالس A، 1، 10، 25و 50 میلي لیتر

6-6-چند بشر – 100و250 میلي لیتر
6-7-ظرف هاي خشک کننده- از جنس کوارتز یا پاتین 

7-نمونه هاي مورد آزمون 
7-1-خمير خالل چغندر)brei(- براي تهیه خمیر خال 
چغن��در و همچنین براي تهیه و دفکاس��یون محل��ول نمونه هاي 
موردآزمون به روش هاي ارائه ش��ده در متنGS6-1 )استات سرب 

)5-3(یا متن  GS6-3 )سولفات آلومینیوم، 5-6 ( رجوع کنید. 

8-روش کار 
8-1-آمـاده کردن نمونـه هاي براي آزمـون – با در نظر 
گرفت��ن منحني کالیبراس��یون ) منحني مش��خصه، به ترتیب( یک 
فوتومتر ش��عله اي مناسب به صورتي که در آزماشگاههاي خودکار 
چغندر مورد استفاده قرار میگیرد، محلول هاي صاف شده نمونه ها 

را مي توان مستقیمًا بدون رقیق کردن اضافي به کاربرد.
8-2-اندازه گيري– ش��عله اینس��ترومنت را در نقطه اکسید 

کننده تنظیم میکنند و طول موج مناسب را انتخاب مي نمایند.
با بکار گیري واحد پاشنده ابزار دقیق )اینسترومنت(  محلول  نمونه   

) 8-1(را در داخل شعله مي پاشند و مقدار نشر را اندازه میگیرند.

منحني هاي اس��تاندارد براي سدیم و پتاس��یم را به ترتیب، با 
استفاده از محلول هاي استاندارد رقیق شده ) 5-11(رسم میکنند. 

9-ارائه نتايج 
9-1-منحنـي هـاي اسـتاندارد . مقادیر نش��ر نمونه هاي 
اس��تاندارد را روي نم��ودار در مقابل غلظت هاي متناظر مش��خص 

مي کنند.
9-2-نتايج غلظت CMپتاس��یم یا سدیم )به ترتیب( محلول 
نمونه ار روي منحني اس��تاندارد مناسب قرائت و بر حسب: )چغندر(

mmol/kg ارائه مي شود. اگر رقیق کردن نمونه  ها ضروري باشد 
) 8-1( ضریب رقیق کردن باید در محاسبه دخالت داده شود. 

9-3-دقـت  داده ه��اي آم��اري در مورد تک��رار پذیري و 
تکثیر پذیري این روش، به وس��یله هدایت یک بررسي مشترک 
بین المللي و با اس��تفاده از خمیر چغندري از )brei( که از طریق 
انجماد خش��ک ش��ده باش��د به عنوان یک ماده مرجع پایدار، و 
آلومینیم س��ولفات به عنوان عامل دفکاس��یون، به طور مش��روح 

ارائه شده اند. 

10-کتاب شناسي 
1. Martin D.)2006(. Refrence’s Report. General 
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2.  Carolan R J )1954(: Int. Sugar J. 56-167 .210
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Session CITS. Elsevier Amsterdam. 224-248
4. Drago J. Award  A. & Delavier H-J )1967(: Z. 

Zuckerind. 92-301 .303
5.   Kubadinow N )1973(: jahresber. Zuckerforcehungs-

Institut Wien. 7. Folge. 65-67
6.    Kubadinow N )1974(: jahresber. Zuckerforcehungs-

Institut Wien. 8. Folge. 83-94
7. Hobbis JK )1983(: Experience at American 

Crystal Sugar Company in Replacing Lead with 
Aluminium Salts for Defecation. Paper at the 22nd  
ASSBT General Meeting. Febuary

11-تاريخچه 
ای��ن روش ابتدا ب��ه عنوان روش »No-status« در نشس��ت 
شماره 23 سال 2002 تصویب و صادر شد. در سال 2005 در کتاب 
روش ها به عنوان روش متخذه بش��ماره 5 منتش��ر گردید س��پس 
در بیس��ت و پنجمین جلسه در س��ال 2006 به عنوان روش شماره 

GS6-7 رسمیت یافت.  منبع: ايکومسا 2007
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1-قلمرو )حوزه( کار 
این روش براي ش��ربت هاي خام و شربت هاي غلیظ چغندري 

به کار مي رود.
توجه: براي تعیین دکس��تران در قند ها به روش اصاح شده 
غبار )مه( رقیق الکل، به روش شماره GS1/2/9-15 رجوع کنید. 

2-حوزه کاربرد 
دکستران موجود در شربت خام چغندري موجب ایجاد مشکات 
در فرآیند، بخصوص در قسمت صاف کردن میشود. این روش ابتدا 
براي کنترل دکستران در شربت خام ابداع شد. مي توان ازآن براي 
پي گیري گس��ترش دکستران در طول فرآیند کارخانه قند چغندري 
یا در مخازن ذخیره ش��ربت هاي غلیظ اس��تفاده ک��رد ولي جدول 

شماره 1 باید براي هر گروه از محصوالت تطبیق داده شود. 

3-تعريف  
دکس��تران به عنوان یک جس��م س��نگین مولکول ک��ه عمدتًا 
حاوي پلیمر گلوکوز با زنجیر مس��تقیم )راس��ت زنجیر( با اتصاالت 
گلوکوزییدي )a)1-6 مي باش��د تعریف مي شود. دکستران از تأثیر 
ش��یمیایي برخي گونه ه��اي باکتري ها، بخصوص لوکونوس��توک 

مزانترو ییدها بر ساکاروز تشکیل میگردد.

4-اصل 
در ای��ن روش غب��ار ی��ا مه رقیق تش��کیل ش��ده به وس��یله 
پلي س��اکاریدهاي شبه دکس��تران به هنگام افزودن الکل به شربت 

یا شربت غلیظ رقیق شده اندازه گیري میشود. 
نشاس��ته قابل حل از طریق اینکوباس��یون )تکوین یا رش��د( با 
آنزیم مناس��ب از بین مي رود. پروتئین از طریق رسوبگیري با تري 
کلرواس��تیک اس��ید و متعاقبًا صاف کردن با کیزلگور )خاک فسیل( 

شسته شده با اسید از بین مي رود.
مه رقیق دکس��تران از طریق رقیق ک��ردن مقدار صحیحي از 
محلول عمل آوري شده به حجم دوبرابر با استفاده از اتانول، تشکیل 
مي گردد. کدري مه رقیق دکس��تران با قرائت در اس��پکتروفوتومتر 
)طیف نور سنج( در طول موج nm 720 اندازه گیري مي شود. این 

روش در مقابل دکستران تجاري موجود استاندارد شده است.

5-واکنشگر ها 
اخطارها و مراقبت هاي ايمني 

به کاربران  این روش توصیه میش��ود که پیش از به کارگیري 
تري کلرواستیک اس��ید، الکل دناتوره مطلق، و هیدروکلریک اسید 

غلیظ با اداره  بهداشت ملي و اداره قوانین ایمني مشاوره نمایید.
در ط��ول م��دت آنالی��ز، بجز م��وارد دیگر بیان ش��ده، فقط از 
واکنش��کر هاي بادرجه آنالیتیکي و منحصراً ازآب یون زدوده یا آب 

مقطر استفاده کنید. 
 T500یا T110 – 5-1-دکستران استاندارد

  Amersham Biosciences AB: http://www.
amershambiosciences.com

 105 oC 2 ماده جامد در یک آون در g با خش��ک کردن تقریبًا
به مدت س��ه ساعت، رطوبت موجود آن را دوبار تا دو رقم اعشاري 
تعیی��ن کنید. وزن ها رات��ا mg 0/1 ثبت کنید. تعیین هاي انفرادي 

باید در محدوده 1 درصد متوسط رطوبت موجود باشد.
توجه: روش کارل فیشر براي تعیین سریع و دقیق ترین مقدار 
رطوبت توصیه میشود)با روش GS4/7/3-12 مطابقت داده شود.(

5-2-محلـول دکسـتران اسـتاندارد، mg/mL 2 س��ریعًا 
مقداري از دکس��تران خش��ک نش��ده را که حاوي g 0/4 دکستران 

آنیدر باشد توزین کنید، یعني مقدار) g 100*0/4 (تقسیم بر 
 100 mL 100(دکس��تران خشک نش��ده را در یک بشر-WW(
توزین کنید که Ww نماینده مقدار آب موجود در دکس��تران اس��ت. 

جرم  واقعي را تا mg 0/1 تقریب ثبت کنید. 
با افزودن 2 تاmL 4آب، دکستران را حل کنید تا دوغاب رقیقي 
به دس��ت آید. اجازه دهید که ذرات از طریق کنار گذاش��تن ظرف 
محلول به م��دت 10 دقیقه و همزدن هاي متناوب محلول به طور 
یکنواخت هیدراته شوند. مقادیر کوچکي آب به تدریج اضافه کنید تا 
 mL زماني که جرم ژله اي داخل محلول باقي میماند. هنگامي که
50  آب اضافه ش��د و دیگر ژل باقي نماند، دوغاب را در داخل یک 
  100 mL 200  با آب بشورید تا حجم تقریبي به mL بالن حجمي
برس��د. بالن را به مدت 30 دقیقه در آب جوش قرار دهید. آن را تا 
دماي اطاق خنک کنید )به کمک حمام آب س��رد( و س��پس حجم 
محلول را باآب تا خط نش��انه برسانید. محلول استاندارد دکستران را 

روزانه تهیه کنید. آن را در طول شب ذخیره نکنید. 
 100g/L )TCA( 5-3-محلول تري کلرو اسـتيک اسـيد

GS8-19)2007( روش شماره

تعيين مقدار دکستران در شربت خام و شربت 
غليظ چغندر

روش اصاح شده غبار رقیق الکل به وسیله پلي ساکاریدهاي شبه دکستران
 از تاثیر شیمیایي برخي گونه هاي باکتري ها تشکیل مي شود

مترجم:  مهندس محمدباقر پورسيد



وم
ود

ي
س
ال

س
-
13

87
ر
تي
دو

دا
خر

-
18

9
ره

ما
ش

29

0/1g±20   ت��ري کلرواس��تیک اس��ید را در آب مقطر حل کنید و 
حجم کل را با رقیق کردن به mL 200 برس��انید. این واکنش��گر، 
درصورتي که دریخچال دربطري قهوه اي رنگ تیره نگهداري شود 

مدت دو هفته پایدار مي ماند.
 5-4-الکل مطلق دناتوره ) تقليبي()DAA(– اتانول مطلق 
در صورت��ي که حاوي m/mدرصد0/2±2/0 متانول و مقدار اندکي 
آب در ح��دود m/mدرص��د0/5 باش��د. اگر در آن ذراتي مش��اهده 
مي ش��ود آن را به وسیله کاغذ صافي )6-15( صاف کنید. سپس در 

یک ظرف آب بندي شده)بدون منفذ( ذخیره و نگهداري نمایید.
5-5-شـربت اسـتاندارد – از شربت هاي منجمدي که یخ 
آنها باز ش��ده ولي تغییر نیافته اند و در دوره هاي مختلف گردآوري 
ش��ده ولي حاوي ذرات یخ نیس��تند اس��تفاده کنید. این ش��ربت ها 
راازی��ک غربال ظریف عبور دهید و س��پس منجمد نمایید. یا اینکه 
از ش��ربت هاي غلیظ رقیق ش��ده )که معمواًل در آزمایش��گاه هاي 
کارخانه هاي قند تهیه مي شوند، مثًابه نسبت 1/5 ( استفاده کنید. 
این شربت ها در طول دوره هاي مختلف به صورت بدون یخ جمع 

آوري مي شوند. 
12/5 میل��ي لیتر از مخلوط ش��ربت /محلولTCA را که طبق 
روش ش��رح داده شده در نقطه 7-1 تهیه شده باشد با الکل تقلیبي 
)دناتوره()5-4( رقیق کنید و حجم کل را به mL 25  برسانید و مه 
رقیقي که در آن گس��ترش مي یابد کنترل کنید. آبزوربانس نباید از 
 5 cm 2 یا از 0/008 در ظرف نمونه cm 0/003 در ظ��رف نمون��ه
در طول موج nm 720 تجاوز کند، مشروط به اینکه در مقابل یک 
 TCA 12/5 مخلوط ش��ربت /محلول mL محلول ش��اهد به حجم

رقیق شده تا حجم mL 25 با آب مقطر قرائت گردد. 
5-6-آنزيم ازبين برنده نشاسته – یک آلفا – آمیاز پایدار 
در مقابل گرم��ا مانند Miles Takalite L340 یا Noro مناس��ب 

است.
توجه: براي س��ایر آنزیم ها وارس��ي کنید که دکس��تران مورد 
حمله محلول دکستران اس��تاندارد هضم کننده همراه با یک قطره 
 TCA:55 به مدت 15 دقیقه واقع نش��ده باش��د oC±5 oCآنزیم در
اضافه و صاف کنید و مه رقیق دکس��تران را به جاي اس��تانداردها 
اندازه بگیرید)بخش 7(. آبزوربانس باید در محدوده 5 درصد قرائت 
به دس��ت آمده براي همان دکستران استاندارد بدون عمل آوري با 

آنزیم قرار گیرد.
5-7-کيزلگور )خاک فسـيل( شسـته شـده با اسـيد – 
g 5±50 کیزلگ��ور )مثًا هایفلوسوپرس��ل( تا حجم یک لیتر در آب 
مقط��ر رقیق کنید. 5±50  میلي لیتر هیدروکلریک اس��ید غلیظ به 
مخلوط بیفزایید و به مدت 5 دقیقه مخلوط را هم بزنید. کیزلگور را 
بر روي یک قیف بوخنر بزرگ صاف کنید و با آب مقطر بش��ویید تا 
عاري از اسید شود آب هاي شستشوبا لیتموس یا کاغذ تست مشابه 

آزمایش کنید.
 100 oC کیزلگور شسته شده را به مدت 6 ساعت در دماي 96 تا

خشک کنید و سپس در یک ظرف در بسته ذخیره نمایید.

6-دستگاهها 
6-1-اسـپکتروفوتومتر )طيـف نورسـنج( مناس��ب براي 

اندازه گی��ري آبزوربانس در طول موج nm 720 با ظرف هاي نمونه 
.5 cm تطبیق داده شده2 یا

 اسپکتروفومتر باید داراي مشخصات زیر باشد: 
- پهناي نوار طیفيnm 10 یا کمتر 

 ±0/5 nmتکثیر پذیري طول موج -
- تکثیر پذیري آبزوربانس0/003± در آبزوربانسي 1/0 

6-2-حمامهـاي آب – ی��ک حمام آب جوش��ان، نوعي که 
بتواند در 50تا oC 60کارکند  و یک حمام آب دیگر حاوي شیر آب 

سرد براي خنک کردن. 
6-3-همزن يا تکان دهنده بالن

6-4-ترازوي آناليتيکي 
)Stop watch(6-5-کرونومتر

A ISO 25کاس mL،100 mL –6-6-بالن هاي حجمي
6-7-پـي پت هاي حباب دار – mL ،5 mL ،10 mL 2 و

1 mL
6-8-پي پت هاي مدرج –

100 mL– 6-9-قيف – مناسب براي بالن حجمي
10 mL – 6-10-پي پت خودکار يا پي پت ايمني

6-11-قيـف بوخنرو ارلـن مربوطه – به ترتیب cm 5/5 و 
250 mL

50 mL 25و mL – 6-12-چند بورت
250 mL —6-13-ارلن ماير

150 mL – 6-14-بشر
6-15-کاغذ صافي _  cm 5/5 )واتمن نمره 5 یا معادل آن(.

7-روش کار 
7-1-آماده کردن اسـتاندارد ها و نمودار کاليبراسيون – 
منحني کالیبراس��یون متفاوتي براي هر گروه از ش��ربت ها بسازید 

)یعني، شربت خام، شربت تصفیه شده و شربت غلیظ( 
در ش��ش بالن حجمي mL 100 محلول هاي اس��تاندارد را به 

شرح زیر آماده کنید:
- mL 50 ش��ربت اس��تاندارد )5-5( را به ترتی��ب در بالن ها 
بریزید. mL 0/1 آلف��ا آمیاز )5-6( را اضافه کنید، مخلوط کنید و 

سپس با پارافین دربندي نمایید.
- بالن ه��ا را در حمام آب oC 5± 55 بگذارید و مدت 15±2 

دقیقه تکان دهید. 
- بال��ن ها را تا oC 20 س��رد کنید و س��پس mL 10 محلول 
TCA )5-3( و محلول دکستران استاندارد )5-2( را طبق جدول 1 

بیفزایید، به استثناي بالن شماره 6 . 
- بالن ش��ماره 6 راتا خط نش��انه با آب مقطر به حجم برسانید 
و س��پس با تکان دادن محتوی��ات آن را مخلوط کنید. این محلول 

شاهد است. 
- محل��ول را در بش��ر mL 150  بریزی��د. دو قاش��ق پر چاي 
خوري)در حدود 6 تا 8 گرم(کیزلگور شس��ته ش��ده با اس��ید )7-5( 
اضافه کنید و س��پس کامًامخلوط نمایید. مخلوط را به وسیله قیف 
بوخنر cm 5/5 و کاغذ صافي و اتمن شماره 5 در تحت خاء صاف 
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کنید. 10 تا mL 15 از صاف شده را براي آب کشیدن قیف و بالن 
به کار ببرید. 

- به وس��یله بورت مدرج mL ،25 mL 12/5 ازمحلول صاف 
شده را براي تمیز کردن دو بالن خشک  به کار ببرید. 

- mL 25  از محل��ول DAA)5-4( را ب��ه آرام��ي از ب��ورت 
ت��ا خط نش��انه mL 25 اولین بالن بیفزایی��د و در ضمن بالن را به 
آرامي بچرخانید. مدت افزودن الکل باید بین 30 تا 60 ثانیه باش��د. 
محتویات بالن را باسه بار وارونه کردن بالن به آرامي  مخلوط کنید. 

کرنومتر را فوراً بعد از کامل شدن مرحله اختاط روشن کنید. 

توجـه1: الکل باید در م��دت 20 دقیقه پس از افزودن محلول 
دکستران به محلول شربتTCA/، اضافه شود.

 توجـه2: چ��ون آبزوربانس باید در مدت زم��ان دقیقي پس از 
مرحله اختاط قرائت ش��ود. توصیه مي گردد ک��ه الکل درفواصل 
زماني یکنواختي )3 یا 4 دقیقه( به اس��تاندارد هاي دکستران افزوده 

شود. 
- ی��ک جفت از ظرف ه��اي نمونه 2 یا cm 5 مطابق هم را با 
اس��تفاده از آب مقطر آزمایش کرده تصحیحات مربوطه را در طول 

موج nm 720 قرائت و ثبت کنید.
- تقریب��ًا 17 تا 18 دقیقه بعد از تکمی��ل مرحله اختاط، یک 
ظرف نمونه را سه بار با محلول شاهد بشویید و سپس ظرف نمونه 

را پر کنید. 
به روش مش��ابه ظرف نمونه دیگ��ر را به یکي از محلول هاي 
استاندارد آب بکشید و آن را پر کنید. سطوح نوري ظرف هاي نمونه 
را با یک پارچه تمیز کنید و وارس��ي کنید که این سطوح مخطط و 

شیار دار نباشند. 
- در زم��ان 20دقیقه± 10 ثانیه پس از تکمیل مرحله اختاط 
آبزوربان��س محل��ول م��ورد آزمون را ت��ا تقری��ب 0/001در مقابل 

آبزوربانس محلول شاهد در nm 720  قرائت و ثبت کنید. 
- دو مرحله باال را براي هر اس��تاندارد دکس��تران تکرار کنید. 
الزم نیست که محلول شاهد را براي هر بار تعیین دوباره پر کنید.

- روش استاندارد کردن دکستران را با استفاده از سري جدیدي 
ازمحلول هاي دکستران تازه تهیه شده تکرار کنید.

غلظت واقعي دکس��تران در هر بالن را )جدول1 ( با استفاده از 
رطوبت موجود در دکس��تران ) 5-1( و وزن واقعي ) 5-2(محاسبه 

کنید. 

مثًا :                                             
رطوبت موجود در دکستران                                                

12/16درصد
جرم دکسترن خشک نشده مساوي g 0/4 دکستران خشک           

 0/4571 g
جرم واقعي دکستران                                                        

0/4605 g
غلظت در بالن شماره 5  

mg/L بر حسب
604/5 mg/L=600*0/4605/0/4571

تصحیح ظرف نمونه را در مورد آبزوربانس هرمحلول واستاندارد 
به کار برید. نمودار غلظت دکستران)mg/L( را در مقابل آبزوربانس 
تصحیح ش��ده براي هر اس��تانداردتهیه و منحن��ي مربوطه را دقیقًا 

رسم کنید.
نمودارکالیبراس��یون باید درغلظت هاي خیلي باالي دکستران 
تقریبًا خطي باش��د. نقطه هاي مجزا باید در محدوده 5 درصد مقدار 
آبزوربان��س منحني دقی��ق در غلظت هاي پایی��ن و در محدوده 3 

درصد مقدار آبزوربانس در غلظت هاي خیلي باال قرار گیرند.
7-2-تعيين مقدار دکستران در شربت ها 

شربت خام را از یک غربال ظریف عبور دهید تا ذرات تفاله آن 
گرفته شود.mL 50 از شربت خام غربال شده یا شربت غلیظ رقیق 

شده را دربالن حجميmL 100 بریزید.
- mL 0/1 آنزیم نشاسته )5-6(اضافه کنید. محتویات را خوب 
مخلوط کنید و درپوش بالن را ببندید. بالن را در یک حمام آب تکان 
دهنده با دماي oC±5 oC 55  به مدت2±15 دقیقه قرار دهید. بالن 

را در یک حمام آب سرد تا دماي oC 20 خنک کنید.
- mL 0/1±10محل��ولTCA)5-3(را از یک سیس��تم توزیع 
کننده واردبالن کنید و تا خط نشانه بالن را به حجم برسانید در پوش 

بالن را ببندید و محتویات آن را خوب مخلوط کنید. 
- محل��ول را در یک بش��ر mL 150  بریزید. دو قاش��ق چاي 
خوري پر )درحدود 6تا 8 ( کیزلگور شس��ته ش��ده با اس��ید )7-5( 
بیفزایید و سپس محلول داخل بشر را خوب بهم بزنید. مخلوط را به 
وس��یله قیف بوخنر cm 5/5 و صافي واتمن شماره 5 درتحت خاء 
صاف کنید. 10 تاmL 15 از محلول صاف شده را براي آب کشیدن 

قیف و بالن به کار برید. 
 12/5 mL 25، مقدار mL ب��ا اس��تفاده از یک بورت م��درج -
محلول صاف ش��ده را ب��ه هر جفت بالن حجم��ي mL 25 تمیز و 

خشک بیفزایید.
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- از ی��ک ب��ورت mL 50 محل��ولDAA )5-4( را به آرامي 
ب��ه ی��ک بالن تا خط نش��انه mL 25  بیفزایید و بال��ن را به آرامي 

بچرخانید. مدت افزودن الکل باید بین 30 تا 60 ثانیه باشد.
محتوی��ات بالن را با 3 دفعه وارونه کردن آرام آن مخلوط کنید. 
بافاصل��ه بعد از کامل ش��دن مرحله اختاط کرونومتر را روش��ن 

کنید. 
توجـه1: ال��کل را در مدت 20 دقیقه پ��س از افزودن محلول 

TCA اضافه کنید.
توجـه2: از تکان دادن ش��دید بالن اجتن��اب کنید زیرا ممکن 

است موجب انعقاد مه رقیق دکستران شود. 

- ب��ه بالن دیگر تا خط نش��انه mL 25 آب مقطر اضافه کرده 
محتوي بالن را خوب مخلوط کنید. این محلول محلول شاهد براي 

آزمایش است.
- تصحیح ظرف نمونه را درnm 720در مورد یک جفت ظرف 
نمونه مطابق هم به اندازه هاي cm 2 یا cm 5 انجام دهید و براي 

این تصحیح از آب مقطر استفاده کنید. 
- در حدود 17 تا 18 دقیقه بعد از تکمیل مرحله اختاط ظرف 
نمونه مرجع را سه بار با محلول شاهد بشویید و سپس آن را پرکنید. 
به روش مش��ابه ظرف نمونه دیگر رابا محلول موردآزمون بشویید و 
پر کنید. س��طوح نوري ظرف هاي نمونه را با یک پارچه تمیز کنید 

و وارسي کنید که مخطط یا شیار دار نباشند.
-20 دقیقه ±10 ثانیه پس از تکمیل مرحله اختاط آبزوربانس 
محل��ول نمونه را در مقابل آبزوربانس محلول ش��اهد در طول موج 
nm 720 ت��ا 0/001 تقریب قرائت کرده و ثبت کنید. بافاصله بعد 
از قرائت، با چشم محتویات ظرف  نمونه حاوي محلول مورد آزمون 
را بازدید کنید که تا انعقاد و ایجاد لخته مش��اهده نش��ود. اگر در مه 

رقیق ایجاد لخته شده باشد آنالیز را تکرار کنید.
- اگر آبزوربانس مه رقیق باالتر از حد باالیي نمودار کالیبراسیون 
باش��د، تعیین آبزوربانس را با رقیق کردن نمونه به وس��یله محلول 

استاندارد تکرار کنید. 

8-ارائه نتايج 
8-1-محاسـبه – تصحیح ظرف نمونه را در مورد آبزوربانس 
ش��ربت اعمال کنید، غلظت دکستران را در شربت مستقیمًا از روي 
منحني اس��تاندارد با قرائت در مقاب��ل آبزوربانس محلول متناظر به 

دست آورید.
نتیجه را در ضریب رقیق ک��ردن ضرب کنید )درصورت لزوم( 

نتایج را تا نزدیکترین mg/L شربت ارائه کنید.
8-2-دقـت-  این، یک آزمون براي به کارگیري در فراورش 
چغندر است. دقت، مؤکداً اعمال نشده است. براي نشانه ها به روش 

شمارهGS1/2/9-15 رجوع کنید.

9- کتاب شناسي
1 Lescure J.-P. )2006(. Referee’s Report. General 

Subject 8. ICUMSA
منبع: ايکومسا 2007

سريالنکا 
دولت تصميم دارد توليد نيشکر را افزايش دهد

نقل از: سوکرایندوستري 2008/6 ص419
مترجم: مهندس اسداهلل موقري پور

بنابر مندرجات روزنامه های محلی، دولت 
سریانکا چند پروژه برای کاشت نیشکر در استانهای 

شرقی را آغاز کرده است. هدف دولت رسیدن به 
مرز خودکفائی و تولید شکر به میزان 50 درصد 
تا سال 2012 است. پیش بینی میشود که شکر 

تولیدی مناطق شرقی به حدود 7/5 درصد برسد شکر 
مصرفی سالیانه سریانکا حدود 750000 تن برآورد 
میشود که هم اکنون فقط 15 درصد آن تولید داخلی 
است و شکر وارداتی عمدتًا از آفریقای جنوبی وارد 

میشود.  

لهستان

 کاهش سطح زير کشت چغندر بعلت 
خشکسالی

نقل از: سوکر ایندوستري 2008/7 ص475
مترجم: مهندس اسداهلل موقري پور

 )KZPBC( بنا به اظهار اتحادیه چغندرکاران لهستان 
بعلت بروز خشکسالی در سال 2008/9 تولید شکر پیش از 
1/3 میلیون تن نخواهد شد. همچنین اضافه کرد که این 

مقدار شکر تقریبًا 100.000تن کمتر از پیش بینی اولیه این 
اتحادیه و 100،000 تن کمتر از سهمیه این کشور و نیز 

320،000 تن کمتر از میزان مصرف سالیانه شکر در لهستان 
است. دوره اخیر خشکسالی و هوای گرم و آفتابی نه تنها 
باعث کاهش راندمان و تولید غات شده است، بلکه بعلت 
سله بستن سطح زمین مانع سبز شدن مقداری از بذرهای 
چغندر و موجب کاهش سطح سبز شده است. بطوریکه از 

188،000 هکتار اراضی  بذر کاری شده فقط 170،000 هکتار 
کشت سبز حاصل شده است. راندمان در هکتار که سال 

قبل 55 تن چغندر با عیار 17/5 درصد بوده است نیز بدست 
نخواهد آمد. 



وم
ود

ي
س
ال

س
-
13

87
ر
تي
دو

دا
خر

-
18

9
ره

ما
ش

32

س��وخت زیس��تی یا Biofuel نوعی از سوخت است که از منابع زیست توده 
یا Biomass به دست می آید. این سوخت شامل بیودیزل، اتانول مایع، متانول و 
سوخت های دیزل گازی می شود. از منابع اولیه سوخت های زیستی می توان به 
ضایعات چوبی، تفاله های محصوالت کش��اورزی، نیشکر، غات، روغن گیاهان 

و سبزیجات اشاره کرد.
محدود بودن سوخت های فسیلی، گران بودن و ضررهای ناشی ازاستفاده از 

آن، باعث شده که انسان به استفاده از انرژی های تجدید پذیر روی بیاورد. 
یکی از انواع انرژی های تجدید پذیر س��وخت زیستی است. تا کنون تصور 
بر این بوده که این نوع از سوخت، انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش داده و به 
حفظ محیط زیست کمک میکند.اما در فوریه سال جاری میادی دو گزارش در 

مجله علمی Science منتشر شد که مدعی خاف این امر بود.
 در یکی از این گزارش ها نویس��نده، این اعتقاد که س��وخت زیستی انتشار 
گاز دی اکس��ید کرب��ن را کاهش میدهد را زیر س��ئوال برده اس��ت. دکتر مجید 
عباسپور رئیس دانشکده محیط زیست و انرژ ی در تهران نیز به زیانهای استفاده 
از س��وخت زیستی اشاره کرده و آنرا جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی 

نمیداند.

* سوخت زيستی چيست؟ 
س��وخت زیس��تی یا Biofuel نوعی از سوخت است که از منابع زیست توده 
یا Biomass بدس��ت می آید. این س��وخت شامل بیودیزل، اتانول مایع، متانول و 
سوخت های دیزل گازی می شود. از منابع اولیه سوخت های زیستی می توان به 
ضایعات چوبی، تفاله های محصوالت کشاورزی، نیشکر، غات، روغن گیاهان و 
س��بزیجات اشاره کرد. بیو دیزل یکی از انواع سوخت های گیاهی است. بیودیزل 
را می توان از روغن های گیاهی و چربی حیوانات تولید و از آن بجای گازوئیل در 
موتور های گازوئیلی اس��تفاده کرد. بیودیزل از ترکیب شیمیایی روغنهای گیاهی  
یا حیوانی با هیدرواکس��ید س��دیم و متانول )یا اتانول( حاصل میشود. بسیاری در 
اروپا به استفاده از بیودیزل روی آورده اند. در حقیقت از میان دیگر سوخت های 

زیستی، بیو دیزل بیشترین استفاده را در این قاره دارد.  

*امکان توليد سوخت زيستی در ايران
  ب��ه گفته دکتر مجید عباس��پور رئیس دانش��کده محیط زیس��ت و انرژی 
دانش��گاه آزاد تهران، بیو دیزل یا س��وخت زیستی را می توان در جاهای مختلف 
به کار برد. از جمله در خودرو ها: »یکی از کاربردهایی که به صورت گسترده به 
دنبال آن هستند، تولید سوخت زیستی است که برای احتراق موتور مناسب باشد 
و ل��ذا کاربرد عم��ده ای در خودروها دارد. ولی درجاه��ای دیگر می توان آنرا در 
رابطه با منابع ثابت استفاده کرد. ولی با توجه به هزینه ای که در حال حاضر دارد، 
بیشتر در خودروها استفاده میشود. در بعضی از کشورها عمًا دارند از آن استفاده 
می کنند، مثل برزیل. ولی ما در ایران هنوز موردی نداریم که از این نوع سوخت 
اس��تفاده عملی ش��ود.« او در مورد امکان تولید چنین س��وختی در ایران متذکر 
میشود: »درکش��ور ایران مراکزی که توانمندی داشته باشند و بتوانند از این نوع 
سوخت اس��تفاده کنند مناطق جنوبی هستند که در مناطق وسیعی کشت نیشکر 
صورت میگیرد با هدف تولید ش��کر.ولی س��اقه های نیشکر که اصطاحًا به آن 
باگاس گفته میشود و برای تولید شکر به طور مستقیم قابل استفاده نیستند و در 
برخی مناطق به صورت پس��ماند است را می سوزانند که این کار درستی نیست، 
چون گازهایی که متصاعد میکنند، مناس��ب نیست و از طرفی خود این محصول 
قابل  اس��تفاده است. یعنی همین پسماندهای ناشی از فرآورده های نیشکر قابل 
استفاده هس��تند که در صنعت کاغذ سازی استفاده میشود. یکی از کاربردهایش 

در تولید سوخت هست.« 

*محاسن و مضرات سوخت زيستی
تا کنون عقیده برتر جوامع علمی این بوده که مصرف سوخت های زیستی 

در قیاس با س��وخت های فس��یلی عوارض منفی کمتری به دنبال دارد.اما اخیراً 
انتقادها و گزارش هایی منتش��ر ش��ده که خاف این عقی��ده را ترویج می کند. 
نخستین انتقادها بیشتر بر راه های تولید سوخت زیستی و پیامدهای آن متمرکز 
بود. مطرح ش��د که: روی آوردن به اس��تفاده از اتانول که یکی از انواع س��وخت 
زیستی است و افزایش ناگهانی تقاضای ذرت برای تولید این نوع سوخت، موجب 
ش��ده که در برخی کش��ورها بهای مواد غذایی به ش��دت باال برود. اما انتقادی 
که در گزارش اخیر مجله س��اینس مطرح ش��ده، اندیشه محوری زیست محیطی 

بیوفیول ها را به زیر سئوال برده است. 
محققان می گویند تبدیل جنگلهاو علفزارهابه کش��ت زارهای گیاهان مولد 
س��وخت زیس��تی، میزان دی اکس��ید کربن موجود در هوارا به شدت باال میبرد. 
جوفارگیونه، بوم ش��ناس و نویس��نده اصلی گزارش مذکور میگوید: »س��وزاندن 
جنگلها و پوسیدن گیاهان موجود در آن موجب آزاد گشتن کربن ذخیره در زمین 
و انتش��ار آن درهوا بصورت گاز دی اکس��ید کربن خواهد ش��د.« فارگیونه ادامه 
میدهد :»بس��یاری نمیدانند که دی اکس��ید کربن موجود در زمین و گیاهان، سه 
برابر دی اکسید کربن موجود در هوا است. اگر بخواهیم کاهش دی اکسید کربن 
موجود در جو بر اثر استفاده ازسوخت زیستی را محاسبه کنیم باید در ابتدا حساب 
کنیم چه میزان از این گاز بر اثر تبدیل زمین به زمین قابل کشت گیاه مولد این 

سوخت به هوا منتشر شود.« 
فارگیون��ه در این مورد نیز محاس��به ای در خور توج��ه دارد:»از تبدیل یک 
هکتار علف زار به کشت زار ذرت، 110 تن گاز دی اکسید کربن به هوا متصاعد 
میش��ود. فرض کنیم که ی��ک هکتار زمین را به زمین قابل کش��ت ذرت تبدیل 
کردیم تا از آن اتانول که یک نوع س��وخت زیس��تی اس��ت، بدس��ت آوریم. اگر 
کاهش انتش��ار دی اکس��ید کربن حاصل از مصرف اتانول را درهر سال محاسبه 
کرده و از این 110 تن گاز آزاد شده کم کنیم 93 سال طول میکشد که به نقطه 
صفر برس��یم. یعنی به نقطه ای که در ابتدا از آن ش��روع کرده ایم.« فارگیونه از 
س��ازمان زیس��ت محیطی نیچر به خش��ک کردن  زمین های باتاقی به منظور 
کاشت درخت نخل در اندونزی اشاره کرده و میگوید که خشک کردن 
این زمینها موجب تصاعد مقدار زیادی گاز دی اکسید کربن به هوا 

میشود. 

*راهکارهای تازه  
    نویس��نده گزارش مندرج در مجله س��اینس به دنب��ال پیدا کردن روزنه 
ای برای خروج از این بن بس��ت اس��ت. فارگیونه می گوید راه حل این است که 
بجای تخریب زمینهای حاصل خیز، زمینهای بایر و بی آب و علف را به زمینهای 
قابل کش��ت تبدیل کنیم. بدیهی اس��ت که نمی توان در این گونه زمینها ذرت یا 
نخل کاش��ت اما میتوان مانند آمریکا چمن زارهای قابل بهره برداری ایجاد کرد. 
فارگیون��ه راه های دیگری را نیز مطرح می کند. به عقیده او میتوان از پس��ماند 
های گیاهی، س��بوس باقیمانده بع��د از درو درختانی که بر اثر طوفان از جا کنده 
میش��وند یا درختانی که آنها را به ناچار برای جلوگیری از گس��ترش آتش سوزی 
جنگل ها قطع میکنیم، استفاده کرد. دکتر مجید عباسپور نیز بر استفاده از پسماند 
ها تأکید دارد: »من فکر میکنم که س��وخت های گیاهی یازیستی نمی توانند به 
عنوان عامل جایگزین س��وخت های فسیلی عمًا مورد توجه قرار بگیرند. یعنی 
اگر بنا باش��د که زمین را کش��ت کنند، برای اینکه سوخت تولید بکنند.اما از این 
دیدگاه اگر کش��ت را برای تولید محصوالت مورد اس��تفاده انسان داشته باشیم، 
ولی پس��ماند ها یا دور ریز های کش��ت، مثل ساقه نیش��کر یا بخش های دیگر 
را برای تولید س��وخت اس��تفاده کنیم. هم از نظراقتصادی مقرون به صرفه است، 
هم از نظر دیگر. چون آن پس��ماند باید سوزانده شود که آالینده است. پس بهتر 
اس��ت که درقالب س��وخت زیستی مورد اس��تفاده قرار بگیرد که از نظر اقتصادی 

هم پاسخگو است.«
  منبع: دويچه وله

سوخت زيستی چيست؟


