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 مقدمه 

 به لحاظ و دکر تولید را آن میتوان خالص بطور که است غذائی ماده تنها زاانرژی غذایی ماده عنوان به شکر

 در آن مصرف برای تقاضا غذایی، مواد سایر به نسبت انرژی تامین منبع ارزان و مطبوع طعم و شیرین مزه

 استراتژیک کاالهای از یکی زمره بوده و در افزایش به رو همواره توسعه حال در کشورهای سایر و ایران

 .باشدمی هادولت حمایت و مورد توجه همواره

 زنجیره در پسین و پیشین های حلقه با را ارتباط بیشترین که است صنایعی جمله از شکر و قند صنعت

کشاورزی  قند و شکر بخش صنعت هایکننده ورودیتامین هایبخش دارد. مهمترین ملی اقتصاد تولید

 و نقل و حمل انرژی(، نفت )تامین بخش ای(، سرمایه صنعت)تجهیزات بخش نیشکر(، چغندرقند، )مواداولیه

 .باشندمی حمل( بارزگانی)خدمات

 کشناورزی، صننایع غنذایی، صننایع همچنین قند و شکر دارا هستند، از بخش را دریافت بیشترین خانوارها

 دریافنت بیشترین که هستند هاییبخش جمله از طیور نیز و دام خوراک لبنی، هایفرآورده بازرگانی، بخش

 دارند. را شکر و قند از صنعت

یکی مطلوب برای چغندر قند آب و هوای معتدل تا نیمه معتدل است در حالی که نیشکر به شرایط اکولوژ

عنوان یک گیاه از گیاهان زراعی مهم سازگار به شرایط آب و هوایی گرمسیر تا نیمه گرمسیر به شمار می 

 آید.

 

 تاریخچه قند و شکر :

ه است. از انجا به هندوستان انتقال یافت و از مرکز اصلی نیشکر از گین است. منبع اولیه تولید شکر ، نیشکر 

طریق هند به چین، اندونزی و فیلیپین برده شد. از نظر تاریخی در حالی که چغندرقند یک گیاه زراعی 

جدید محسوب می شود، نیشکر سابقه کشت طوالنی داشته و براساس شواهد تاریخی زراعت آن در نقاطی 

 بل از میالد می رسد.سال ق 0011از هندوستان به بیش از 
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که در هندوستان و مشرق زمین سالها قبل از میالد مسیح کشنت شنده اسنت در ابتندا بنه صنورت عصناره 

سنال از منیالد مسنیح تولیند شنکر  011استخراج شده و به صورت مایع مورد استفاده قرار گرفت . پن  از 

ا بنرده شند و کشنت آن در آن توسط کریستوف کلمن  بنه آمریکن 0141سال  ربصورت جامد انجام شد . د

میالدی به بعد مشخص شد که چغندر گیاه شیرینی است و در نهایت در  0011مناطق رایج گردید . از سال 

یک شیمیست آلمانی به نام مارگارف توانست از شربت چغندر کریستال شکر را تولید کند بعد با  0010سال 

ورت امروزی تولید گردید.سپ  با حمایت دولت آلمنان پیشرفت هایی که در این زمینه انجام شد شکر به ص

کارخانه ای جهت تولید قند از چغندر قند تاسی  گردید سپ  روی واریته های مختلن  چغنندر پنژوهش 

 هننننایی انجننننام شنننند در ایننننران قننننند و شننننکر بننننه عنننننوان یننننک کنننناالی اسننننتراتژیک 

ماده اولیه مادر برای اغل  صنایع دیگر بنه می باشد که در اختیار دولت بوده و به دلیل اینکه شکر به عنوان 

شمار می رود این کاال تحت انحصار دولت می باشد یعنی توزیع ، خرید و فروش شکر تحت حماینت دولنت 

 است. 

 جهان در شکرصنعت  وضعیت 

 جهان در شکر تولید 

 ر و چغندرقند،نیشکدر نقاط مختل  جهان و نسبت به شرایط آب و هوایی و امکانات طبیعی از دو محصول 

 شود.شکر استحصال می

هستند که از میان آنها  آمریکا و ، چین، تایلنددهای عمده شکر در جهان عبارتند از برزیل، هنتولیدکننده

 کنند.درصد شکر جهان را تولید می 11برزیل و هند رویهم حدود 

ای در کنندهاست، نقش مهم و تعیین ترای که هزینه تولید شکر آن از سایر کشورها پایینبرزیل، تولیدکننده

حدود باشد. این سهم به طور متوسط سهم عمده تولید شکر در دنیا از نیشکر می عرضه این کاال در جهان دارد.

 باشد.بوده و مابقی تولید از چغندر قند می درصد 08
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 تاریخچه صنعت قند در ایران

 نیشکر

ولی به دالیل مختلفی که چندان  شد  که بنام شکرستان ایران معروف بود انجامنیشکر در ایران باالخص در خوزستان کشت  

مشخص نیست زراعت نیشکر و صنعت قندسازی از نیشکر در سرزمین خوزستان از بین رفت.  پس از قرنها فراموشی طی 

عد خوزستان به طور با کشت قلمه هایی در مناطق آهودشت، اهواز ، حمیدیه و سایر مناطق مسا 3131تا  3131سالهای 

 آزمایشی آغاز گردید. 

عملیات مربوط به احداث کارخانه نیشکر هفت  3111خره در سال هکتار رسید  و باال 111به  3131سطح زیر کشت در سال    

از سطحی با برداشت نشکر  3131برداری خود را در آذرماه تپه با ظرفیت ده هزار تن نیشکر آغاز و این کارخانه اولین دوره بهره

تن  11111تن قابل افزایش تا  31111دومین کارخانه قند نیشکری  با ظرفیت  3131هکتار آغاز نماید.  در سال  3311معادل 

 در کشت و صنعت کارون در شمال شهر شوشتر تاسیس گردید.  

 

 چغندر قند

 3111نصب و راه اندازی شد . در سال  هجری شمسی توسط بلژیکی ها در کهریزک تهران 3323در ایران اولین کارخانه قند   

ای مدرن ) در آن کارخانه قند کهریزک با سرمایه دولتی بازسازی شد و بالفاصله پس از آن کارخانه قند کرج به صورت کارخانه

آب با زمان( با سرمایه دولت تاسیس شد و طولی نکشید که کارخانه های قند مرودشت ، اسالم آباد ، ورامین و آبکوه و میاندو

 برداری رسید.  سرمایه دولت تاسیس شد و به بهره

صنعت قند سازی منحصرا با سرمایه دولت به وجود آمده بود و بخش خصوصی هنوز وارد بخش قندسازی نشده  3113تا سال   

 3111شرکتی توسط بخش خص.صی بنام شرکت سهامی کارخانه قند فریمان نصب شد و از سال  3131بود. اما در سال 

تن  311تن ) باالترین(  و  3111کارخانه قند چغندر با ظرفیت  13برداری است.  هم اکنون در کشور تاکنون مشغول بهره

 )کمترین( مشغول به کار هستند. 
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ها در نحوه توزیع و یا تعیین خریدار مصرف کننده گیرد و کارخانهی چغندر ایران منحصرا از طریق دولت صورت میعرضه    

ها  تنها نیمی از شود و کارخانهمیلیون تن شکر وارد کشور می 3دارند . در حال حاضر به طور متوسط سالیانه نزدیک به نقشی ن

 کنند . قند و شکر مصرفی را تولید می

وری که مصرف سرانه نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است . از نظر تولید چغندر قند نیز وضعیت تولید بهبود نیافته به ط

شود تن چغندر قند برداشت می 3/31راندمان تولید چغندر قند با سایر کشور ها قابل مقایسه نیست . در ایران از هر هکتار زمین 

تن در هکتار افزایش یافته است .دو گیاه منبع اصلی تولید شکر، چغندر قند و نیشککر  11ها این مقدار به ولی در برخی از کشور

 %3اهانی نیز وجود دارند که در شیره آنها عصاره ساکاروز وجود دارد مانند شربت تهیه شده از خرما ککه شکامل هستند . البته گی

کارخاننه قنند و  00در حال حاضنر ساکاروز است اما از لحاظ صنعتی دو گیاه نیشکر و چغندر قند کاربرد بیشتری دارند . 

از نظر ظرفیت اسمی حدود شش میلینون دویسنت و  شکر در کشور فعالیت دارند از نظر اسمی یا به عبارتی

 کارخانه مورد نیاز است . 00شصت هزار تن در سال چغندر برای این 
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 ند  در جهان مقایسه شکر تولیدی از نیشکر و چغندر ق -3شکل 
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 خالصه اي از مراحل فرآیند تولید قند و شکر از چغندر قند :

 

 

 فرایندهای اصلی تولید قند از چغندر قند -3شکل 

 عملیات واحد اصلی در تولید قند از چغندر قند می توان اشاره نمود که عبارتند از :  31طور کلی به  به 

■ Fluid transportation     ■ Energy utilization     ■  Heat transfer  ■ Diffusion             

■ Filtration             ■ Sedimentation       ■ Evaporation     ■ Crystallization 

■ Centrifugation        ■ DryingHeat transfer 

 

 کاشت، داشت و برداشت چغندر  -3

 ل از حمل به کارخانه دم و سر آنها قطع می گردد. چغندرهای سالم و رسیده آماده برداشت هستند و قب

 

تحویل دادن به کارخانه : چغندرها معموال با کامیون به کارخانه حمل شده و پس از توزین کامیون همراه با محموله آن در  -3

 قسمت توزین ، نمونه برداری از چغندر انجام شده  تا عیارسنجی انجام گیرد.  

سیلو : چغندرها پس از تخلیه تا زمان مصرف بایستی در سیلو نگهداری شوند. باید از  تخلیه چغندر  و نگهداری در -1

پرداخت قیمت چغندر بر اساس وزن خالص چغندر ، در صد قند آن و نگهداری طوالنی مدت چغندرها در سیلو اجتناب کرد. 

شود . سپس اه چغندر انجام میهمچنین با توجه به در صد افت وزنی مربوط به خاک و گل و سایر ناخالصی های همر

 ماند .شود و تا زمان مصرف در آنجا باقی میمحتویات کامیون توسط دستگاه تخلیه درون سیلو خالی می

 



 8 

انتقال چغندر به فرایند : غالبا از جریان آب برای انتقال چغندرها استفاده می شود. در حین انتقال سنگ و برگهای همراه  -3

  چغندر نیز جدا می گردد.

 شستشوی چغندر  -3

: برای تسهیل در استخراج قند  از چغندر بایستی آن را به صورت رشته های باریکی از  (Cossetes) تهیه خالل چغندر  -1

خالل در آورد. از خالل تولیدی نمونه برداری شده و درصد قند آن طی آزمایشی که اصطالحا دیژسیون نامیده می شود 

 اندازه گیری می گردد. 

(:  به این مرحله شربت گیری ، عصاره گیری، دیفوزیون و یا دیفیوژن  Extractionقند از خالل ) استخراج  -2

(diffusion  .نیز می گویند )  طبق خاصیت انتشار و فشار اسمزی که مربوط به اختالف غلظت در داخل و استخراج قند

ندی از خالل استخراج شده و در نهایت از یک در اثر حضور آب گرم مواد قگیرد . خارج سلولهای خالل است ، صورت می

 سمت دستگاه تفاله و از سمت دیگر شربت خارج می شود. 

خشک کردن تفاله: تفاله خروجی مرطوب است.  این تفاله تحت فشار و پرس قرار می گیرد تا مقدار زیادی از آب آن خارج   -1

 مصرف دام می رود.  شود . تفاله پرس شده با خشک کن های استوانه ای خشک شده و به

افزودن شیر  شود .ها استفاده میدر این مرحله از شیرآهک و گاز کربنیک برای جداسازی ناخالصیتصفیه شربت خام :   -1

 گیردآهک به شربت خام معموال در دو مرحله انجام می

آهک مصرفی به  3/1شود که حدود هم گفته می prechaulageابتدا آهک زدن مقدماتی که به آن پرشوالژ  -الف 

 . شودشربت زده می

ی آهک الزم به صورت شیر آهک به شربت باشد که در این مرحله بقیهی آهک زدن اصلی یا شوالژ میبعد مرحله  -ب

کند که اغلب دهد و ایجاد ترکیبات کلسیم میهای موجود در در شربت خام واکنش میشود . آهک با ناخالصیخام زده می

 ی رسوب کردن و جداسازی از شربت هستند ادهاین ترکیبات آم

هم گفته  saturationشود که به این مرحله کربوناسیون یا کربوناتاسیون یا اشباع سپس به شربت گاز کربنیک اضافه می

( گاز کربنیک زده  3( و کربوناسیون )  3شود . در این قسمت به شربت آهک خورده طی دو مرحله یعنی کربوناسیون ) می

شود که کربنات کلسیم ضمن شود . در اثر ترکیب شدن آهک موجود در شربت و گاز کربنیک ایجاد کربنات کلسیم مییم

های شربت را رسوب خواهد داد . سپس شربت را به دستگاه ته نشین سازی که رسوب کردن مقدار زیادی از ناخالصی

ل گفته شود . به این رسوبات اصطالحا گ  د رسوبی از آن خارج میو موا شدهشود ، منتقل فایر نیز گفته میریدکانتور یا کال

 شود . می
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باشد . این شربت درون می %31تا  33شربت حاصل از این مرحله شربت رقیقی است که درصد جامد آن حدود  -31

. سپس شربت خواهد رسید  11ای و تحت خالء و دمای پایین در نهایت به شربتی با بریکس های تغلیظ چند مرحلهسیستم

شود تا بتوانیم از آن قند شود که در این مرحله شربت در حد بیشتری تغلیظ میی طباخی کریستالیزاسیون میوارد مرحله

 ساکاروز را به شکل شکر متبلور جداسازی کنیم . 

-ود . در مرحلهشای انجام مییک مرحله ای و عمدتاًعمل طباخی به صورت چند مرحله   طباخی یا کریستالیزاسیون :  -33

شود تا به حالت فوق اشباع برسد سپس با ( شربت غلیظ وارد دیگ پخت و تحت خالء به قدری غلیظ می3ی اول یا پخت )

های اولیه شود ، عمل دانه بندی یا ایجاد هستهایجاد شوک که معموال با وارد کردن پودر شکر به داخل دیگ انجام می

های های شکر و پسابشود .محتویات دیگ بخار که شامل کریستالها رشد داده میتالشود و سپس کریسکریستال انجام می

شود تا با استفاده از نیروی شود ، وارد دستگاههای سانتریفوژ مینامیده می massecuite( 3اطراف آنهاست و ماسکویت )

( 3سانتریفوژ ، شکر سفید و پساب پخت ) ی( پس از مرحله3های شکر از پساب جدا شود . در پخت )گریز از مرکز کریستال

رود تا پس از طی مراحل ( می1( به پخت )3نماید. پساب پخت )( و شکر زرد می3( به پخت )3شود . پساب پخت )حاصل می

شکر قندکه با  %31شود ، تولید کند . مالس حاوی ( که مالس نامیده می1طباخی و سانتریفوژ ایجاد شکر قرمز و پساب پخت )

وشهای معمولی کریستالیزاسیون امکان جداسازی قند از آن وجود ندارد و معموال طی روش خاصی به نام روش استفن ر

steffen   گیرد .عمل جداسازی قند صورت می 
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FUNCTIONALITIES OF SUGAR 

People like sugar for its sweetness. But the sweetness is only one of the functionalities 

(the factors improving the characteristics of other products) of sugar. Following are 

some of sugar’s other functionalities: 

■ Improves the taste of food products 

■ Improves the fl avor of food products 

■ Improves the sparkle in candy products 

■ Improves the shelf life of food products 

■ Improves the bulking property of food products 

■ Improves the color and texture of baked products 

■ Improves the preserving property of food products 

■ Improves the texture (mouth-feel) of food products 

■ Improves the foam in egg white in meringue products 

■ Improves the release of pectin of fruits in jam products 

■ Improves the heating rate of food products in the microwave 

■ Improves the fl avor and color of food products by caramelization 

 

Sucrose (sugar) is the standard reference in sensory tests comparing the sweetness of 

other sweeteners (sugar is assigned a value of 1.0). The following list provides the 

approximate sweetening power of several natural and artifi cial sweeteners relative to 

sucrose, tested under the same conditions (concentration, temperature, and pH) and 

equal amounts. Remember that in addition to the concentration, temperature, and pH 

(measure of acidity and basicity) of the solution, the presence of other ingredients (e.g., 

salt) also affects the level of sweetness. 

Sucrose 1.0 

Glucose 0.7 

Fructose 1.0 

HFCS* 1.0 

Basics of Beet-Sugar Technology 7 

Invert sugar 1.2 

Acesulfame 150 

Aspartame 180 

Saccharin 300 

Sucralose 600 

* High-fructose corn syrup 

Note 1 : FUNCTIONALITIES OF 

SUGAR 
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 گیاه شناسی و ساختار چغندر قند :

ای و اروپای شنرقی و متعلق به مناطق مدیترانه  Betaگیاهی شناسی  چغندر قند متعلق به جن  از جنبه 

 می باشد این جن  چهارگونه د ارد :

0- Beta Vulgaris  : نوعی از چغندر که با آن سروکار دارینم از نظنر مینزان قنند در حندی یا چغندرقند

 ه کرد .است که می توان طبق فرآیندهای موجود از آن شکر تهی

2-Table beet : یک نوع از آن چغندر لبویی است که دارای ریشه خوراکی می باشد. یا چغندر ساالدی 

0- Fodder beet  که از غده آن برای تغذیه دام استفاده می شود.  یا چغندر علوفه ای: 

1-Swiss chard .از برگ های آن برای تغذیه دام استفاده می شود: 

ت دو ساله در سال اول پ  از کشت تولید غده می کنند و در اینن غنده منواد آلنی و چغندر قند گیاهی اس

معدنی و از همه بیشتر ساکارز ذخیره می شود در سال دوم رشد از ساکارز ذخیره شده برای تولید گل و بذر 

اخنر استفاده می کند پ  در سال دوم به گل می نشیند. کشاورزان پ  از سال اول کشت در آذر مناه ینا او

 آبان برداشت را انجام داده و از طریق کامیون ها چغندرها به کارخانجات حمل می شود.

گرم می باشد. معموالً در غده هنایی  011 -011وزن چغندرقند به طور میانگین ) قسمت ریشه ای ( حدود 

ند. منظور که وزنشان کم است درصد قند بیشتری وجود دارد و چغندرهای سنگین تر درصد قند کمتری دار

از ارزش تکنولوژیکی این است که هر بخش از چغندر که وارد خط تولید می شود از نظنر استحصنال قنند و 

شکر چه مقدار اقتصادی میباشد و راندمان تولید در آن چه مقداری است هر چنه قندر رانندمان کنار بناالتر 

ل  چغندرقند می توان گفت بخش یعنی ارزش تکنولوژیکی چغندرباالتر است پ  با توجه به قسمتهای مخت

 های مختل  این گیاه دارای ارزش تکنولوژیکی متفاوتی است. 

 چغندرقند به طور کلی از سه بخش تشکیل شده است:

این قسمت به دلیل وجود ناخالصی های زیاد از یک سو و از طنرف  قسمت سر به همراه برگ و طوقه :-1

تاز مناس  نیست که وارد پروسه قندگیری شود چنون تولیند قنند از دیگر به دلیل باال بودن مقدار آنزیم انور
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آن اقتصادی نیست به همین علت به هنگام برداشت چغندرها از مزارع عمل طوقه زننی ینا سنرزنی چغنندر 

 آنها به بخش جلوگیری شود . انجام می شود تا از ورود 

 

د قسمت مهم ساکارز ذخینره شنده این بخش قسمت عمده چغندررا تشکیل می ده تنه یا غده اصلی :-2

در این بخش دیده می شود ارزش تکنولوژیکی باالیی داشته و به واسطه اینکه ساکارز در داخل شیره سلولی 

در واکوئل ها قرار گرفته و توسط غشاهایی احاطه شده اسنت بایسنتی از طرینق تخرین  غشناها بنه نحنوی 

نجام می شنود بنه طنور کلنی غلظنت سناکارز در قسنمت ساکارز را خارج نموده که این عمل در دیفوزیون ا

 وسطی غده بیشتر و به طرف سر و دم کاهش می یابد.

 

 ساختار سلولهای چغندر -2شکل 

 

از جایی که ضخامت غده یا عرض غده به یک سانتیمتر می رسد شروع شنده و در اینن  :دم چغندرقند -3

 0رد، الزم به ذکر است قسمت دم ممکنن اسنت تنا بخش به دلیل ناخالصی های زیاد ارزش تکنولوژیکی ندا

متر هم طول داشته باشد که این بستگی به شرایط زمین ، آبیاری و ... دارد . قسمت دم نینز از قسنمت تننه 

 جدا شده و وارد خط تولید نمی شود.
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 سهم ساکارز % قسمت های مختلف

 ) هر قسمت به طورجدا(

 سهم هر قسمت در کل غده % درجه خلوص

 0/02 /01 0/4 سر

 0/00 2/88 0/01 طوقه یا گردن 

 0/94 0/84 1/00 تنه 

 8/9 0/80 0/02 دم 

با توجه به جدول فوق که پراکندگی ساکارز را در قسمتهای مختل  نشان می دهد می توان فهمید بیشترین 

باشد و منظنور  سهم کل غده را قسمت تنه تشکیل می دهد که این قسمت دارای باالترین مقدار ساکارز می

از عیار چغندر همین میزان ساکارزی است که به طور عمده در تنه چغندر ذخیره شده اسنت عینار چغنندر 

مالکی برای تشخیص کیفیت چغندر است با توجه به جدول فوق می توان فهمید قسمت سر هم ساکارز کم 

سنفت بنودن ( و داشنتن منواد و هم خلوص پایین دارد . درقسمت طوقه و دم نیز به دلیل خشنبی بنودن ) 

 ناخالصی بیشتر مقرون به صرفه نیست که قندگیری از آن انجام می شود پ  وارد خط تولید نمی شود. 
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الزم به ذکر است هدف ما در تکنولوژی قند و شکر جدا کردن ساکارز به صورت بلورهای سفید و یکنواخنت 

 ی ها کمتر باشد پن  بنا توجنه بنه مطالن  گفتنه شندهاست . بلوری شدن زمانی اتفاق می افتد که ناخالص

 می توان گفت بخش هایی که دارای ناخالصی های زیادی هستند وارد پروسه تولید نمی شود . 

تحویل چغندر بر اساس وزن بوده همین عامل باعث شده است کشاورزان خیلنی بنه  00در کشور ما تا سال 

غندر را وارد کارخانه نمایند امروز تحوینل چغنندر و قیمنت وزن توجه نموده و حتی بدون عمل طوقه زنی چ

 گذاری بر اساس دو فاکتور میباشد.: 

 افت چغندر -2عیار چغندر) ساکارز ذخیره شده (     -0

این موارد مفصل گفته خواهد شد امروزه تالش کشاورزان در رابطه با کشت بذرهای مرغوب ، کنترل زمان و 

 ان آبیاری می باشد.عیار چغندر تا حدودی بنه وضنعیت ژنتیکنی بنذر مربنوط میزان کود دهی ، همچنین زم

می باشد در صورتی که قبل از برداشت آبیاری انجام گیرد از یک سود تشدید رشد برگها و گیاه را به دنبنال 

داشته و از سوی دیگر تجزیه ساکارز در اثر تنف  گیاه وجود دارد. گل و الی همنراه بنا چغنندر نینز سنب  

روز قبنل  01-00فزایش افت محصول شده و شستشوی آن را دچار مشکل می کند. پ  آخرین آبیاری در ا

 از برداشت انجام می شود .

 

Sugar cane  
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Sugar beet 

 

 ترکیبات چغندرقند :
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 %0آن تبندیل بنه عصناره شنده و  ا ز %40چغندرقند پ  از اینکه وارد مرحله عصاره گیری می شود حدود 

انده چغندر را مواد خشبی یا به اصطالح مارک تشکیل می دهد. منارک ینا منواد خشنبی شنامل منواد باقیم

پکتیکی ، مواد سلولزی و نیز همی سلولز و لیگنین می باشد. مقدار جزئی پروتئین و برخی مواد معدنی نینز 

مانند واریته چغندر،  در مارک وجود دارد. به طور کلی ترکیبات موجود در چغندرقند تحت تاثیر فاکتورهایی

نوع خاک ، کودهای زراعی ، شرایط آب و هنوایی ، آفنات و بیماریهنا  و مینزان رسنیدگی چغنندر متفناوت 

 ماده جامد دارد. %20آب و  %00میباشد. عصاره بدست آمده از چغندر حدود 

خواننده شنده بنه  برای اندازه گیری ماده جامد در محلول ها از دستگاه رفرکتومتر استفاده می شنود و عندد

 (  BXصورت درجه بریک  نشان داده می شود ) 

 هر چه محلول رقیق تر باشد عدد بریک  پایین تر است .

 اوتی دیده می شود که عبارتند از :تفدر قسمت مواد جامد عصاره ترکیبات م

تنوان آن را مهمترین جزء موجود در عصاره بوده که با استفاده از تکنولوژی هنای موجنود منی  ساکارز :-1

تبدیل به بلورهایی نمود و آن را از عصاره جدا کرد تعیین مقدار ساکارز با آزمایش عیار سنجی اندازه گینری 

می شود با استفاده از دستگاه پالریمتر می توان با اندازه گیری میزان چرخش نور پالرینزه مقندار سناکارز را 

 تعیین کرد.

( اسنت. 11O22H12Cخاصیت احیائ کنندگی و با فرمنول سناده )ساکاروز یک دی ساکارید بوده که بدون  

( از ینک D-fructofuranoside-β-D-glucopyranosyl –(1-2)این ماده با ننام شنیمیایی          )

ت می گرداند و مت راسزه را به ساین قند نور پالریمولکول گلوکز و یک مولکول فروکتوز ساخته شده است. 

درصد سناکارز بنه طنور متوسنط در  00-00حدود ساکاروز استفاده می کنند. از این خاصیت برای سنجش 

 چغندرها وجود دارد . 

تاثیر ناخالصی ها در افزایش حاللیت ساکاروز است که در مرحله طبکاخی بکه  ، مساله ای که در صنایع  تولید شکر اهمیت دارد

می کند و از جملکه عکواملی هسکتند ککه موجکب افکزایش  عنوان مانعی در روند کریستالیزاسیون و جداسازی بلورها شکر عمل
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(  melassigenic substance ضایعات قندی از طریق مالس می شوند. چنین موادی را اصطالحا مکواد مکالس زا یکا  )

 گویند و عمده ترین آنها ترکیبات پتاسیم، سدیم و اسیدهای آمینه و بتائین می باشد. 

 

 

 

 فعالیت نوری ساکاروز :  -

در مسنیر ننور  در ساختمان خود دارای کربن نامتقارن است. بنابراین وقتی محلنول محتنو ی سناکاروزروز 

چنون مینزان انحنراف پالریزه قرار می گیرد آن را منحرف می سازد و جهت انحراف به سمت راست است. 

 و ینا  درجنه  بستگی به غلظت و مقدار ساکاروز دارد از این خاصیت برای اندازه گیری درصد قنند سناکاروز

استفاده می کنند و درصد درجه ساکاروز را پالریزاسیون نیز می گوینند. زینرا اسناس انندازه  (°Sساکاروز )

سنجش میزان انحراف نور می باشد که به وسیله دستگاه پالریمتر انجنام  منی  گیری آن پالریمتری و و یا

 شود. 

L.C/α   =t 
λ[α] 

[α] =سانتی متر مکع  (× دسی متر /درجه ×  زاویه چرخش ویژه  بر حس  )گرم 

α میزان انحراف نور پالریزه به وسیله محلول مورد آزمایش بر حس  درجه = 

L طول لوله پالریمتر بر حس  دسی متر = 

λ  = طول موجی که در آن آزمایش انجام می شود بر حس  نانومتر 

t  درجه حرارت = 



 19 

جات قند نوع خاصی است که به ساکاریمتر موسنوم اسنت و از دستگاه  پالریمتر مورد استفاده  در کارخان 

سنانتی  011گرم سناکاروز خنالص در  109/29درجه بندی شده و بر اساس  محلول محتوی  011صفر تا 

در مراحل تولید و استخراج قند از چغندر قند ، ترکیبنات و ناخالصنی هنایی  متر مکع  تنظیم شده است. 

 اف نور اثر گذاشته و در تعیین مقدار ساکاروز خطا ایجاد می کنند. وجود دارند که بر میزان انحر

 

 اثر محیط اسیدی بر ساکاروز  -

در صورت تاثیر اسید بر محلول ساکاروز ، این ماده به گلوکز و فروکتوز تجزیه می شود. گرچه گلوکز راسنت 

ان است . به عبارتی محلول قند گردان و فروکتوز چپ گردان نور پالریزه هستند اما برایند این دو ، چپ گرد

منی  ( inversion)انورت بر خالف ساکاروز چپ گردان است. اینن پدینده را اینورسنیون و ینا  انورسنیون 

 گویند. 

این واکنش در صنایع قند از اهمیت زیادی برخوردار است و تا حد امکان بایستی از بروز آن جلوگیری کنرد. 

قندهای گلوکز و فروکتوز دارای خاصیت احیاء تن ساکاروز می گردد. زیرا موج  ضایعات قندی و از دست رف

کنندگی بوده و می توانند در واکنش های میالرد شنرکت کنرده و ایجناد منوادی قهنو ه ای رنگنماینند کنه 

 موج  تیرگی و سوختن شربت می گردد. 

 

 قند احیا کننده :

 OHوجاو   اشا ه باشاد    OHآن یاا کاربن اماومر  1 منظور از قند احیا کننده قندی است که بر روی کربن شماره

باه سامت باا   OHو اگار  αاگر بر روی کربن اموم ر  ر فرم فضایی به سمت پایین باشد ترکیب قندی باه واور  

هاای  OHمامیده می شو   گلوکز قند احیا کننده است  ر حالیکه ساکارز قند احیا کننده میسات واون  βباشد به فرم 

 های امومر گلوکز و فروک وز  ر ساخ ار ساکارز وار  پیومد شده است پس احیا کننده میست مربوط به کربن 
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 اثر محیط قلیایی بر ساکاروز  -

در مقایسه با محیط اسیدی ، ساکاروز در محیط قلیایی از ثبات بیشتری برخوردار است. البته در محیط های 

تجزیه ساکاروز در حند  4-8حدود   pHفاق می افتد. در قلیایی شدید با درجه حرارت باال تجزیه ساکاروز ات

 کمتری مشاهده شده است.  

  

  از مهمترین آنها :مواد قندی غیر ساکارزی :-2

این دو قند به صورت آزاد وجود داشته و می توانند از ابتدا در بافتهای چغندر وجود  ال  ( گلوکز و فروکتوز :

سناکارز ایجناد شنوند. در حت تاثیر آنزیم انورتناز و شکسنته شندن داشته باشند و یا در طی عصاره گیری ت

انجام نگیرد و محیط اسنیدی باشند منی تواننند از هیندرولیز  PHصورتی که در حین عصاره گیری کنترل 

ساکارز ناشی از اسید بوجود آیند . وجود این قندها در شربت می تواند مقدار ضایعات را افنزایش دهند . بنه 

کز و فروکتوز قندهای احیا کننده بوده و براحتی می توانند در واکنش هنای قهنوه ای شندن دلیل اینکه گلو

شرکت کنند  و ترکیبات قهوه ای رنگ ایجاد نموده و رنگ شربت را تیره کند و به این ترتی  کیفیت شربت 

 PHهش کاهش یابد. از طرف دیگر این قندها می توانند طی حرارت دادن تبندیل بنه اسنید شنده و بنا کنا

 محیط شرایط را برای تجزیه بیشتر ساکارز فراهم کنند.
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تری ساکاریدی است که از یک مولکول گلوکز و یک مولکول فروکتوز و یک مولکول گناالکتوز  ب ( رافینوز :

تشکیل شده است . رافینوز در طی نگهداری چغندرها در سیلو و یا سرمازدگی مقدارشنان زیناد منی شنود . 

ده قندی است که می تواند در تکنولوژی قند اختالالتی را ایجاد کند از آنجائیکه می توان مقدار مهمترین ما

از پالریمتر و چرخش نوری تشخیص داد در صورتی که رافینوز در عصاره موجنود باشند ساکارز را با استفاده 

وایه انحراف یا مینزان چنرخش برابر ساکارز افزایش دهد و با اندازه گیری ز 8/0می تواند میزان چرخش را تا 

خطا در عیار سنجی دیده می شود از سوی دیگر رافینوز سب  می شود بلورهای شکر تشکیل شده به جنای 

اینکه به فرم مکعبی باشد به صورت بلورهنای سنوزنی شنده و بنه دلینل بارینک بنودن قطربلورهنا از منافنذ 

نوز در طی تصفیه حذف نمی شود و تا پایان مراحنل سانتریفوژ عبور کرده و ضایعات قندی افزایش یابد. رافی

 و تولید مالس فرآیندها را طی می کند و به صورت ضایعات در مالس دیده می شود.

 

 

 رافینوز

 

ترکیبات ازته متفاوتی در چغندر یافت می شودکه مهمترین آنها پروتئین ها ، اسیدهای :ترکیبات ازته -0

ان این ترکیبات آمونیاک طی آمینه ناشی از تجزیه پروتئین ها، نیترات ، آمونیاک و بتائین می باشد. از می

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Raffinose.svg
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 فرآیند به صورت بخار خارج شده پروتئین ها طی بلوکه شدن یا منعقد شدن طی فرآیند تصفیه حذف 

می شود و در نهایت اسیدهای آمینه و بتائین در طی تصفیه حذف نمی شوند و در مالس باقی می مانند که 

موجود در چغندر را بتائین می گویند که خود شامل به این دو ترکی  اخیر ازت مضره گویند. ) رنگیزه های 

ها ،  prازت موجود در .(انین ایجاد رنگ زرد در چغندر می باشدائین مسئول ایجاد رنگ قرمز و بتاسیبت

ها در مراحل  prی چغندر به حساب نیاورد چون اغل  توان جزو ازت مضرهآمیدها و ترکیبات آمونیوم را می

کنند و از طرف دیگر قسمت اعظم ازت موجود در آمیدها و منعقد شده و رسوب میی شربت ی تصفیهاولیه

ازت موجود در ترکیبات آمونیوم طی حرارت دادن شربت و در محیط قلیایی به صورت گاز آمونیاک جدا 

 شود .  می

دارای عامل آمیدی و هم دارای  از مهمترین آمیدهای موجود  در چغندر قند گلوتامین و آسپاراژین هستند که این آمیدها هم   

شوند که عامل آمینی هستند . این ترکیبات در محیط قلیایی یا در اثر حرارت دیدن تبدیل به اسید پیرولیدون کربوکسیلیک می

ی قلیایی شربت با شیرآهک و هنگام این عمل با جدا شدن و متصاعد شدن گاز آمونیاک همراه است . چنین واکنشی در تصفیه

-شود . گاز آمونیاک متصاعد شده در حقیقت مربوط به عامل اسیدی است و عامل آمینی باقی میدادن شربت ایجاد می حرارت

دهند و با گرفتن یک مولکول آب به جای آن ، ماند . آمیدها همچنین در محیط اسیدی عامل اسیدی خودشان را از دست می

 شوند . تبدیل به آمینو اسید می

 

ا متصاعد شدن گاز آمونیاک که مربوط به عامل آمیدی است همراه است . آمینو اسید و اسید پیرولیدین این واکنش هم ب

اسید گلوتامیک که در محیط  کربوکسیلیک که در این دو مرحله به وجود آمده اند قابلیت تبدیل شدن به همدیگر را دارند . فرضاً

تواند تبدیل به اسید پیرولیدین کربوکسیلیک شود و اسید پیرولیدین یاسیدی به وجود آمده با از دست دادن یک مولکول آب م

های قند آمیدهای موجود در کربوکسیلیک هم با گرفتن یک مولکول آب قابل تبدیل به اسید گلوماتیک است . در کارخانه

دی آنها به صورت گاز گیرد و ازت مربوط به عامل آمیی تصفیه تحت اثر شیر آهک و حرارت قرار میشربت خام طی مرحله

ماند که بروز این پدیده مطلوب میی فرمول به صورت ترکیبات محلول در شربت باقی شود و بقیهآمونیاک از شربت جدا می

 است . 

رسد چون ی اواپراسیون میپدیده رخ ندهد وقتی شربت به مرحلهی تصفیه با شیر آهک این در مواردیکه ممکن است در مرحله

پیوندند که چنین حالتی مطلوب نخواهد بود چون جداشدن گاز  است این واکنش درون اواپراتورها به وقوع میحرارت باال
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ی این امر موجب تجزیه شود کهیت شربت میئو افت قلیا PHآمونیاک از شربتی که در حال تغلیظ است موجب کاهش 

 ساکاروز و تبدیل آن به قند انورت خواهد شد . 

 

 

عمده ترین آنها پتاسیم ، سدیم ، کلسیم و منیزیم می باشند که میزان پتاسیم و سدیم  : نیامالح معد -1

ر عصاره می باشد . با استفاده از دستگاه کنداکتومتر تاهمیت زیادی دارد . امالح معدنی معرف میزان خاکس

است . گروهی از آنها مثل  %3/3ا ت 1/1مقدار خاکستر در چغندر قند بین  می توان میزان خاکسر عصاره را تعیین نمود.

ی کریستالیزاسیون خواهند شد و گروهی مثل سدیم و پتاسیم با افزایش حاللیت ساکاروز مانع تشکیل بلورهای شکر در مرحله

ca  وmg شوند ی دستگاه موجب کاهش راندمان حرارتی و کاهش سرعت عملیات میبا رسوب بر روی لوله و بدنه . 

 

 

 : ترکیبات پکتینی -0

 %31تا  3/3ی دیوارهای سلولی در گیاهان از مواد پکتینی تشکیل شده است . مقدار آن در چغندر به حدود بخش عمده    

 دهد .ی خشک چغندر را تشکیل میرسد و پس از ساکاروز باالترین درصد مادهی خشک میماده

تواند در اثر تجزیه به که نامحلول در آب است این ماده میهای نارس مواد پکتینی به صورت پروتوپکتین  وجود دارند در چغندر 

دهد .پکتین پلیمری از اسید گاالکتورونیک است که با الکل متیلیک در بعضی پکتین تبدیل که در حین رسیدن چغندر رخ می

خواهد بود . این امر، ی شربت مؤثر نقاط استری شده است. چنانچه پکتین از چغندر وارد شربت خام شود در افزایش و سکوزیته

ها را در دکانتور کاهش کند از طرف دیگر سرعت رسوب کربنات کلسیم و ناخالصیصاف کردن شربت را با مشکل مواجه می

ای باشد که تا حد امکان از ورود پکتین به ین باید سعی شود که شرایط استخراج قند از خالل چغندر به گونهادهد . بنابرمی

شود و کمتر احتمال دارد که پکتین به جداسازی می ی تصفیهی پکتین طی مرحلهشود . قسمت عمده شربت خام جلوگیری

ی مذکور برسد به صورت تجزیه شده به مولکولهایی با وزن مولکولی ی طباخی برسد اما اگر مقدار کمی از آن به مرحلهمرحله

 کم تبدیل خواهد شد که حالت محلول دارد .
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رنگدانه ها می توانند در هنگام برش خوردن چغندر در عصاره ایجاد شده و ینا طنی عملینات   :رنگدانه ها-9

 عصاره گیری طی واکنش های مختلفی حاصل شوند این رنگدانه ها انواع متفاوتی دارند که شامل : 

اکنش بین . واکنش مایالرد بدون حضور آنزیم و از وال ( رنگدانه های ناشی از واکنش مایالرد تولید می شود

قندهای احیا کننده و ترکیبات دارای گروه آمینی ایجاد می شود. ) مثل پنروتئین هنا و اسنیدهای آمیننه ( 

حاصل این واکنش ترکیبات قهوه ای رنگی به نام مالنوئیدین می باشد. این واکنش در شنرایط قلینایی بهتنر 

 گیرد.انجام می 

اکسیداز بر روی ترکیبات پلنی فنلنی حاصنل منی شنود  :از حضور آنزیم پلی فنل ب( قهوه ای شدن آنزیمی

رنگدانه بدست آمده را مالنین گویند که قهوه ای رنگ می باشد . این واکنش بنه حضنور اکسنیژن نینز نیناز 

 دارد.

از حرارت دادن شدید قندها ترکیبات سنیاه رننگ و سننگینی بنه ننام  ج( کاراملیزاسیون  یا کاراملی شدن :

 .کارامل ایجاد می شود

در حین تولید خالل از چغندر و برش دهی بافت ها ممکن است مالننین تولیند شنوند و در صنورتی کنه در 

دیفوزیون شرایط به دقت کنترل نشود ممکن است مالنوئیدین ها یا کارامل ها در حنرارت هنای بناال تولیند 

 شوند.

به عنوان یک عامل مزاحم در  ترکیباتی هستند که بیشتر در زیر پوست چغندر وجود دارندها: ساپونین -6

فرآیند قند گیری بوده و از آنجا که قدرت ک  کنندگی باالیی دارند می توانند کشش سطحی را کاهش داده 

و با تولید ک  در فرآیند قند گیری اخالل ایجاد نمایند . در اثر حضور ساپونین و ک  کردن در کار پمپ هنا 

از سیستم ها هم باعث افزایش آلودگی میکروبی خط تولید شده اختالل ایجاد می شود. از طرفی خروج ک  

و هم به واسطه خروج درصدی از ساکارز به همراه ک  مقدار ضایعات قندی افزایش می یابد.میزان سناپونین 

آن وارد شربت می شود و مابقی به صورت تفاله از خنط تولیند خنارج  %11درصد است که  01/1در چغندر 

 می شود.
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ده و بنه ونین مراحل مختل  را طی کرده و وارد ساختار شکر گردد ، اگنر شنکر در آب حنل شنچنانچه ساپ

محلول قندی حاصل ، اسید اضافه شود ، ساپونین به صورت نامحلول در آمده و حالنت انعقناد پیندا کنرده و 

ت در ( می کند. چنین پدیده ای ممکنن اسن floc formationایجاد رسوب کلوئیدی و توده تجمع یافته )

 زودن گاز کربنیک ایجاد اشکال نماید. فنوشابه سازی و هنگام کاربرد اسید و ا

 

 

 ش عوامل کیفی در استحصال قند:نق

یکی از شاخص های خوب بودن چغندر باال بودن درصند سناکارز آن منی باشند. در  مقدار ساکارز یا قند:-0

باالتر باشد درجه خلوص هم باالتر می رود. این فرضیه وجود داشت که هر چه درصد قند یا عیار  0491دهه 

 اما با تحقیقات متفاوتی مشخص شد در عیارهای بسیار باال این فرضیه مصداق نخواهد داشت.

Bix

pol
Q  

واژه کواسیان یا درجه خلوص میزان ساکارز موجود در عصاره را از نظر درصد خلوص بیان می کند. کواسیان 

در واقع مقدار ماده جامدی که در عصاره وجود دارد را بنا رفراکتنومتر انندازه  د                  برابر است     

گرفته و به صورت بریک  در مخرج کسر قرار می دهیم سپ  با استفاده از پالریمتر و میزان چرخش نوری 

ی دهیم نسنبت حاصنله و مقدار ساکارز عصاره را تعیین می کنیم عدد بدست آمده را در صورت کسر قرار م

ها می باشد. هرچه درجه خلوص کمتر یعنی ناخالصی بیشنتر بین درجه خلوص ساکارز و همچنین ناخالصی 

و مقدار شکر کمتری قابل استحصال است البته با کیفیت پایین تر و بالعک  زمانیکه درجنه خلنوص بناالتر 

 است یعنی ناخالصی کمتر و میزان ساکارز بیشتر است.

 باعث افزایش میزان مالس می شود) آمینواسیدها و بتائین (  زت مضره :وجود ا-2

  پالریتی     

 درجه بریک   

                                                 

درجنننننننه 

 بریک 
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 گرم قنند سناکارز در منالس جمنع 012/1پتاسیم و سدیم معادل  M mol: به ازای هر سدیم و پتاسیم-0

می شود . پ  هر چقدر این امالح بیشتر باشد ساکارز بیشتری در مالس باقی مانده و به بلور شنکر تبندیل  

 نمی شود.

 که باعث افزایش مقدار مالس می شود.گلوکز و قندهای احیا کننده : -1

 قند:  کارخانجات فرایند تولید در

 قبل از ورود به مباحث فرآیند تولید الزم است با اصطالحات موجود در این تکنولوژی آشنا شویم.

 ضری  استحصال تجاری: عبارتست از :   -0

 

 از :      ضری  استحصال صنعتی : عبارتست -2

 

همیشه قند ورودی به کارخانه بیشتر از قند وارده به قسمت تولید اسنت . پن  ضنری  استحصنال صننعتی 

بیشتر از ضری  استحصال تجاری است. برای ارزیابی قسنمت فننی کارخاننه از ضنری  استحصنال صننعتی 

تجاری مهمتر می باشند  استفاده می شود در حالیکه برای مدیریت کارخانه و سرمایه گذار ضری  استحصال

زیرا بابت چغندرهای ورودی پول پرداخت کرده است . قند ورودی به کارخانه منظور محاسبه قند موجود در 

چغندرها می باشد که به مقدار عیار و تناژ چغندر بستگی دارد. در حالیکه قند ورودی به قسمت تولید مقدار 

 دارد.قندی است که در خالل ورودی به خط تولید وجود 

هر چه میزان نگهداری چغندر در سیلوها بهتر باشد اختالف بین ضری  استحصال تجناری و صننعتی کمتنر 

است و هر چه شرایط غیر کنترل شده باشد در اثر ضایعات چغنندرها اینن اخنتالف بیشنتر منی شنود پن  

 ن می دهد.اختالف موجود بین این دو ضری  بازده اقتصادی و همچنین شرایط ذخیره سازی را نشا

 

میزان قند موجود در چغندر است که با دستگاه پالریمتر اندازه گینری منی شنود از طرینق  عیار سنجی :-0

 محاسبه عیار قند ورودی به کارخانه و در نتیجه ضری  استحصال تجاری محاسبه می گردد.

 شکر سفید ورودی به انبار          

 قند ورودی به کارخانه  ) چغندر(    

  تولیدی    شکر سفید          

 (خالل)  تولیدخط قند ورودی به     
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ان منی دهند و مبننای میزان قند موجود در خالل که درواقع قند ورودی به خط تولید را نشندیژسیون:  -1

 محاسبه ضری  استحصال صنعتی می باشد.
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 مراحل تولید 

 برداشت چغندر  -1

مقدار خودش باشد این امر  maxاست که چغندر به لحاظ فیزیولوژیک رسیده باشد یعنی ساکاروز در برداشت چغندر زمانی     

رسیدگی فیزیولوژی خودشان را طی نکردند تنفس بیشتری نسبت به ی از این نظر مهم است که چغندرهای نارس که مرحله

ی شود . افزایش دما و نرسیدن هوا به تودهچغندرهای رسیده دارند . این امر موجب افزایش دما در حین سیلو کردن چغندر می

شود . این امر سبب افزایش چغندر موجب ایجاد متابولیسم غیر هوازی شده و به تشکیل ترکیباتی مثل اسید و اتانول منجر می

شود . بهترین زمان کاشت چغندر در اواخر اسفند ماه و اوایل فروردین ماه است و بهترین زمان برداشت ضایعات در چغندر می

 رسد . عملیات برداشت چغندر معموالً مقدار خودش می maxاواسط آبان ماه است . به این ترتیب میزان ساکاروز در چغندر به 

ی سر چغندر همراه است در صورتیکه سر چغندر بیش از اندازه زده شود سطح آن بیشتر شده و در معرض حمله با زدن

MOشود . پس از برداشت ، گیرد . و از طرف دیگر تنفس افزایش یافته و ضایعات قندی افزوده میی بیشتری قرار میها

 شود . چغندر به کارخانه تحویل داده می

  تخلیه چغندر: - 2

به محض ورود محموله چغندر به کارخانه کامیون توزین شده و سپ  توسط نمونه بردارهای اتومنات نموننه 

نمونه برداری از چغندر است . کیاتومات یدستگاه نمونه برداریک نوع  دستگاه روپرو برداری انجام می گیرد. 

افنت ناخالصنی هنای موجنود  به منظور عیار سنجی و همچنین تعیین افت انجام می شنود در واقنع درصند

درچغندر را نشان می دهد. هر چه ناخالصی ها بیشتر باشد مزاحمت آنها در استحصنال قنند بیشنتر بنوده و 

کنترل فرآیند مشکل تر می باشد. پ  مالکی برای تعیین قسمت چغندرمحسوب می شود به منظور تعینین 

نمایش می دهیم.سنپ  چغنندرها را  Aبا حرف افت چغندرهای نمونه برداری شده را توزین نموده و آن را 

 Bشستشو داده و پ  از جداکردن ناخالصی ها و گل و الی مجدداً آن را تنوزین منی کننیم وزن دوم را بنا 

 نمایش می دهیم . از تفاضل این دو وزن و تقسیم بر کل وزن اولیه درصد افت مشخص می شود :

100


A

BA
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ممکن است به صورت معمولی انجام گیرد یا در تخلینه چغنندر جرینان آب دخینل روش های تخلیه چغندر

 باشد که با فشار آب بار کامیون تخلیه می شود یا امروزه از جک هایی که بنه صنورت سنطح شنیبدار عمنل

 می کند برای تخلیه استفاده می شود. 

 

 

Flow diagram of beet receiving and storage (Station 1) 

 

نجا بحث مهمی تحت عنوان ارزش تکنولوژیکی چغندر مطرح می گنردد. دانشنمندان دریافتنه انند کنه در ای

میزان شکر استحصالی از چغندر فقط به میزان ساکاروز موجود در آن وابسته نیست. بلکنه مینزان ناخالصنی 

از روش هنا و هایی که به همراه ساکاروز در چغندر وجود دارنند بنر استحصنال شنکر اثنر منی گذارنند. لنذا 

فرمولهای مشخصی برای تعیین ناخالصی ها و مواد مالس زا اسنتفاده منی کننند تنا مقندار احتمنالی شنکر 

 استحصالی را تعیین نمایند. 

در فرمولی که به نام اشنایدر معروف است ارزیابی تکنولوژیک چغندر با پیش بینی ضایعات قنندی منالس و 

 م می گیرد. درصد شکر قابل استحصال از چغندر انجا

24/1 -(Nα( +)K+Na )010/1درصد ضایعات قندی مالس= 
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 درصد قند ساکاروز در چغندر =درصد شکر قابل استحصال -درصد ضایعات قندی مالس

K                     مقدار پتاسیم =Na مقدار سدیم = 

Nα ازت آمینه در چغندر = 

 یزر انجام می شود. بتاالیزر شامل چهار قسمت  است: تجزیه شیمیایی نمونه ها با کمک دستگاهی به نام بتاال

 دستگاه ساکاریمتر برای اندازه گیری درصد قند  ساکاروز نمونه  -ال 

دستگاه فلیم فتومتر برای اندازه گیری پتاسیم و سدیم بر حس  میلی اکی واالن در صد گرم چغندر  -ب

 قند

یری ازت اسید آمینه بر حس  میلی اکی واالن در برای اندازه گ  colorimeterدستگاه رنگ سنج یا  -ج

استفاده می شود. که    blue numberصد گرم نمونه . معموال برای اندازه گیری از روش عدد آبی یا 

ترکیبات ازت آمینه موجود در چغندر با معرف حاوی م  به رنگ آبی در می آید که شدت رنگ به وجود 

 ی می شود. آمده توسط دستگاه مذکور اندازه گیر

 داده ها دستگاه کامپیوتر برای بررسی محاسبات و پردازش  -د

 

 

 

و  شگاهیدر ازما هیشود وپ  از تخل یریچغندر نمونه گ لوگرمیک0انجام شده  یمثال:اگر در نمونه بردار

 ؟ دیکن یریدرصد افت ان را اندازه گ ابدیکاهش  لوگرمیک 10/1ن آدادن وزن  ستشوش
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 ندر:سیلو کردن چغ  -3

با توجه به اینکه فصل برداشت چغندر محدود می باشد کارخانه ها نمی توانند تمنامی چغنندرهای برداشنت 

شده را فرآیند کنند به همین دلیل بایستی سیلو کردن چغندر انجام گینرد.در سنیلو کنردن چغنندر جهنت 

، تهویه و جریان هنوا  حفظ کیفیت محصول بایستی شرایط سیلو کردن و محل نگهداری از نظر دما، رطوبت

 مدنظر قرار گیرد. در سیلو کردن تغییرات فیزیکی و شیمیایی ایجاد می شود.

 

هش : تغییر وزن، تغییر مقاومت چغندر در برابر برش بنه دلینل خشنبی شندن و کنا شاملتغییرات فیزیکی 

 ی چغندر می باشد.انعطاف پذیری و قابلیت تراوای

 :  تغییرات شیمیایی

تغییر میزان ساکارز، افزایش قند انورت، تجزیه پلی ساکاریدها و تجزیه ترکیبات ازته منی باشند. به دلیل     

ها وجوانه زنی چغندر نیز عامل این تغییرات می باشد. در بین خنواص فیزیکنی تغیینر  Mioهمچنین رشد 

 وزن از اهمیننت زیننادی برخننوردار اسننت در اثننر تمنناس بننا هننوای آزاد وزن چغننندر رو بننه کنناهش

چغندر در برابر برش بیشتر شده و انعطاف پنذیری آن می رود. در اثر همین عامل و تبخیر رطوبت مقاومت  

کم می شود. چغندرتازه را نمی توان خم نمود در حالیکه اگر چغندر تازه پرت شود می شکند به دلیل تردی 

ب مقاومتش در برابر برش افزایش باال و درصد آب باالی آن می باشد در حالیکه در اثر سیلوکردن و تبخیر آ

می یابد در اثر ماندن چغندر در سیلو به دلیل ضخیم شدن دیواره ها تراوایی سنلول هنا کمتنر شنده و قنند 

دیفوزیون و عصاره گیری استخراج می شود پ  قند بیشتری در تفاله باقیمانده و ضایعات کمتری در هنگام 

 قندی افزایش می یابد. 

یی ایجاد شده در سیلو کردن که مهمترین آن تجزیه ساکارز و کاهش مقدار آن می باشند تغییرات شیمیا    

ها اتفاق می افتد . به محنض خنروج چغنندر از خناک تجزینه  Mioدر اثر پدیده تنف  ، جوانه زنی و رشد 

منی  ساکارز شروع می شود و به قند انورت تبدیل می گردد . ساکارزی که درچغندر سیلو شده اندازه گیری
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شود اغل  باالتر از مقدار ساکارز درچغندر اولیه می باشد. این به دلیل آن است کنه سنرعت تجزینه سناکارز 

کمتر از میزان تبخیر آب در چغندر می باشد. بنابراین اگر ساکارز موجود با وزن چغندر قبنل از انبنار شندن 

 ود و روند نزولی دارد.مقایسه شود مشخص می شود که در تمام موارد مقدار ساکارز کم می ش

برخی دیگر از عوامل نظیر صدمات مکانیکی ، پالسیده شدن چغندر ، انجماد ، صدمات میکروبیولنوژیکی     

سب  تجمع وتراکم قند انورت می شود. در طی سیلو کردن مقدار مارک افزایش منی یابند. در حنین سنیلو 

قدار سلولز و لیگنین افنزایش منی یابند . خشنبی کردن ترکیبات پکتینی به حالت محلول در می آیند. اما م

شدن ناشی از افزایش سلولز است . در حین سیلو کردن فعالیت های بیوشیمیایی نظیر فعالیتهای آنزیم های 

 انورتاز ، پروتئاز و پکتیناز تاثیر گذار می باشد.

تولید  Co2شدکه از نسبت در هنگام سیلو کردن تنف  یک عامل تاثیر گذار در تغییرات شیمیایی می با    

مصرفی گیاه محاسبه می شود .عوامل متفاوتی در میزان تنف  موثرند که عبارتند از : درجه حرارت   O2به 

، درشتی یا سطح چغندر ، وضعیت و حالت چغندر . هر چه درجه حرارت بیشتر باشد شدت تنف  بیشنتر ، 

 هر چقدر سطح چغندر بیشتر تنف  بیشتر . 

لت و وضعیت چغندر سالم بودن یا زخمی بودن چغندر است در صنورت زخمنی بنودن چغنندر منظور از حا

 مقدار تنف  افزایش می یابد.

 

Effect of temperature on sugar loss 

C12H22O11 H2O         C6H12O6 C6H12O6 

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Energy (674 kcal) 
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 ضایعات قندی)ساکاروز( در اثر تنفس

 مصنننرف سننناکاروز در چغنننندر برداشنننت شنننده مسنننئله ایسنننت حیننناتی و نبایسنننتی متوقننن  شنننود.

درصد ساکاروز تل  شنده در چغنندر از طرینق تننف   00در شرایطی که ر خوب و صحیح سیلو شده باشد 

ساکاروز به سایر متابولیستها ایجاد می گنردد. از صورت میگیرد و بقیه ضایعات در نتیجه تبدیل بیوشیمیائی 

این رو تنف  بزرگترین عامل ضایعات قندی در چغندر بحساب می آید و بستگی بنه بزرگنی و ینا کنوچکی 

سطح مخصوص چغندر، میزان آسی  دیدگی [زخمی بودن(، دمای محیط اطنراف چغنندر و بناالخره دمنای 

 صورت میگیرد.درون توده چغندر تنف  تندتر و یا کندتر 

( در صورتیکه اکسیژن باندازه کافی در اختینار 0تنف  را میتوان عمل عک  فتوسنتز هوازی )فرمول شماره 

 (0( و در غیر این صورت غیر هوازی خواهد بود)فرمول2گیاه باشد، تنف  هوازی)فرمول 

1)C12H22O11 + H2O  2 C6H12 O6 

2)C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + 674kcal      

3) C6H12O6  2CO2 + 2 C2H5OH + 25 kcal 

در اثر تنف  ابتدا ساکاروز تجزیه شده هگزوز تحت تاثیر آنزیم هائی چون دهیدروژناز به ترتین  هگنزوزدی 

 فسنننفو گلسنننیرین اسنننید و پیرووینننک اسنننید بوجنننود منننی آورد. -ترینننوز فسنننفات -فسنننفات

هوازی یکی است از این مرحلنه بنه بعند اسنت کنه تا این مرحله واکنشهایی ناشی از تنف  هوازی و یا غیر 

چنانچه اکسیژن باندازه کافی در دسترس گیاه باشد. تنف  هوازی گاز کربنیک و آب بوجود می آیند)فرمول 

( و در صورتیکه اکسیژن کافی در اختیار نباشد تننف  غیرهنوازی بنوده الکنل اتیلینک تولیند منی 2شماره 

 (.0شود)فرمول شماره 

درصد برسند آن وقنت تننف  طبنق  0تا  0نانچه در توده چغندر غلظت اکسیژن به کمتر از بدین ترتی  چ

غیر هوازی  بوده و ضایعات قندی حدود ده برابر بیش از تنف  هوازی می گرددو در اثر الکل تولید  0فرمول 

ته شده چغندر بعد از چند روز می میرد و این در صورتی حادث می شنود کنه چغنندرها گنل و خناک داشن

 باشندو یا ریز و درشت باشند و هوا باندازه کافی در اختیار چغندر قرار نگیرد.
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بر می آید مقدار گاز کربنیک آزاد شده برابر اکسیزن جذب شده می باشد کنه  2بطوری که از فرمول شماره 

 نسبت گاز کربنیک به اکسیژن را ضری  تنف  می نامند.

 

 این ضری  برابر یک است.  2طبق فرمول شماره در این اکسیداسیون کامل کربوهیدرات 

 یخ زدگی چغندر

 ( رسید، باعث یخ زدگی می شود، که مشکالت زیر را به دنبال دارد.2-1اگر دمای چغندر به )

بلورهای یخ ایجاد می گردند که این کریستالهای یخ سب  پارگی دیواره سلولی می گردند. حال اگر یخ موجود    

ه سلولها و بافت چغندر متالشی شده و محتویات داخل سلولی خارج می گردند، خروج ذوب گردد قسمت عمد

ها و آنزیم ها قرار می گیرد و  Mioمحتویات سلولی که سرشار از مواد مغذی قندی می باشد به راحتی در دسترس 

شدند باید هرچه فساد افزایش و همچنین ضایعات نیز افزایش می یابد؛ بنابراین اگر چغندرها دچار یخ زدگی 

 سریعتر به قسمت فرایند انتقال داده شوند و از نگه داری بیشتر آنها در سیلو جلوگیری گردد.

 

 رعایت نکاتی برای کاهش ضایعات در سیلوها

( سطح توده چغندر سیلو شده بهتر است به صورت یکنواخت و هموار باشد در این صورت سطح چغندر کمتر شده 0

 ی و در نتیجه آن از دست دادن رطوبت کمتر می گردد.و تنف  و ضایعات قند

( چغندرهای کوچک سطح بیشتری دارند و شدت تنف  در آنها باالست بهتر است از سیلو کردن آنها جلوگیری 2

 شده و مستقیماً به خط تولید بروند.

از جریان هوای خنک می  رسانیده شود، با استفاده  C013( درجه حرارت سیلوها کنترل گردد و به دمای کمتر از 0

با دستگاهی که ونتیالتور نام دارد می توان تهویه مناسبی ایجاد نمود و دما را  . توان دمای سیلو را کنترل کرد

 کنترل کرد.
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( چغندرهای تازه برداشت شده نسبت به چغندرهایی که در  سیلو هستند  شدت تنف  باالتری دارند، پ  بهتر 1

یعنی  ک عمل خنک کردن مقدماتی در مورد چغندرهای تازه برداشت شده صورت پذیرد.است قبل از سیلو کردن ی

 چغندرها قبل از ورود به سیلو در معرض جریان هوای خنک قرار گیرند و سپ  سیلو گردند.

 ( حین برداشت و حمل و نقل از زخمی شدن و آسی  دیدن آنها جلوگیری گردد.0

عامل مهمی در ایجاد ضایعات هستند بایستی از رشد و تکثیر آنها جلوگیری  ها میکروارگانیسم ( با توجه به اینکه 9

هستند( عواملی مانند زخمی شدن چغندر،  میکروارگانیسم هاگردد؛ )مهم ترین عامل ایجاد ضایعات تنف  و سپ  

میکروارگانیسم  دما زیاد توده چغندر باال بودن رطوبت توده چغندر و پالسیدگی و کهنگی چغندر عامل تشدید رشد 

 ردند، پ  با روشهای زیر می توان رشد آنها را کنترل کرد: می گها 

 کاهش دما و کنترل رطوبت محیط از طریق استفاده از ونتیالتور و تهویه  الف(

آب( با درجه -ها مثالً شیر آهک به این منظور شیر آهکی )آهک Mioاستفاده از مواد جلوگیری کننده از رشد  (ب

واحدی برای تعیین غلظت محلولها است که اغل  توسط ابزار شیشه ای به نام  0Bتهیه می کنند. )درجه  0 بومه 

بومه سنج اندازه گیری می گردد، این ابزار شیشه ای داخل محلول مورد نظر غوطه ور شده و درجه ای از این ابزار 

 ه به الکتومتر است(را به ما نشان می دهد شبی 0Bکه در سطح مایع مورد نظر قرار گرفته 

سپ  شیرآهک تهیه شده را در ک  سیلو پاشیده و بعد چغندرها را در سیلو ذخیره می کنند شیرآهک به دلیل 

ها جلوگیری می کند در برخی اوقات چغندرها را ابتدا  میکروارگانیسمرا تغییر داده و از رشد  PHقلیایی بودن 

پاشند که سب  سفید شدن چغندر می گردد. در واقع در این سیلو کرده و سپ  شیرآهک بر روی چغندرها می 

ها کنترل شده و هم به دلیل سفید شدن چغندرها نور خورشیدی که به چغندرها می میکروارگانیسم روش هم رشد 

تابد منعک  می گردد و به این ترتی  از افزایش دمای توده چغندر جلوگیری میگردد گاهی اوقات از یک ماده ضد 

 ابندازول برای جلوگیری از رشد کپک استفاده می کنند.تینام کپک به 

 بدانیم چغندرهای نارس تنف  بیشتری دارند و در ذخیره سازی آنها دقت کنیم. (ج
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BEET CONVEYING AND FLUMING 

 : انتقال چغندر به خط تولید 

گینرد در کارخانجنات قنند  منیجریان آب انجام میگیرد. انتقال خشک که با نوار نقاله انجام این کار توسط 

کمتر انجام می گیرد. در وسط سیلوها کانال هایی باریک در نظر گرفته شده است با فشار بسنیار بناالی آب 

که بر توده چغندر وارد می شود چغندر وارد کانال ها شده از طریق شی  موجود در کانال ها به سمت جلنو 

 ارد :هدایت می شود انتقال با جریان آب دو فایده د

 تا حدی شتشوی چغندر انجام می گیرد. -2ارزان ترین روش است .   -0

 آب استفاده شده قابل بازیافت است . -0

عی  این روش این است که اگر چغندر شکسته شده باشد یک مقدار ضایعات قندی وارد آب می شود وقتی 

خ زده باشند قنند بیشنتری وارد آب سیلو را آزمایش می کنیم مقداری قند مشخص می شود .وقتی چغندر ی

درصد شنی  را در نظنر  2درصد بوده که در قسمت های پر پیچ و خم  0/0-2آب می گردد. شی  کانال ها 

 .  می گیرند

 

Flow diagram of beet conveying and fluming 

In the factory, beets are transferred from beet storage (beet-piling ground) or the drycleaning station (if 

the factory is equipped with this station) to the beet fl ume. The beet fl ume is a U-shaped channel for 

transporting sugarbeets by the force of water. 
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Beet flume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در داخل کانال سه قسمت وجود دارد :

که دارای  یک محوری است با تعداد زیادی پره که یک جهت یابی خاصی دارند و ر : چرخ  تنظیم چغند -0

 سب  کنترل میزان چغندر ورودی به خط می شود .

 که شامل یک زنجیری است که تعداد زیادی شاخک به آن آویزان شده زنجعل  گیر:  -2

 می کند.یر عل  گیر خالف جهت چغندر در کانال می چرخد و عل  ها را گرفته و جدا  -0

Note :  

control the quantity of mud, flume water is treated for mud separation in the 

factory’s wastewater ponds, and the treated water is returned to the fl ume. 

 Some factories use a fl ume-water clarifi er, which allows several returns 

(recycles) of the water to the fl ume, while part of the water is discharged to the 

ponds at each cycle. 

 In the clarifi er, the majority of the mud and solids are removed. The fl ume-water 

clarifi cation reduces considerably the amount of discharged wastewater of the 

factory.  

The beet flume (see Figure 3.3.4) is made of concrete or sheet metal; its U-shaped 

bottom has a slope of about 1.5%. Flumes are 1.0 to 1.3 m (3 to 4 ft) wide and about 

1.0 m deep, depending on the processing capacity of the factory. Modern fl umes are 

built with a bypass that allows the fl uming to continue if a plug occurs. 

The fresh water used in fl uming is generally condenser water. During fl uming, 

highpressure water should not be used because it damages the beets. 
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که بر اساس اختالف وزن سنگ و چغندر کار خود را انجام می دهد. در اثر انتقال چغندر  سنگ گیر : -1

با آب چغندرها به حالت معلق درآب قرار می گیرند ولی ذرات سنگ معموال ته نشین می شوند. اگنر 

 ردد. سنگ وارد قسمت تولید شود سب  کند شدن و حتی شکستن تیغه های آسیاب خالل می گ

پ  از دستگاه سنگ گیر پمپ چغندر و یا چرخ چغندر وجود دارد که چغندر را به دستگاه شستشو  -0

ها چغندر را از داری است که این کاسههای سوراخچرخ چغندر دارای کاسه یا الور انتقال می دهد.

ی سوراخ گیرند و آب کثی  موجود در کانال به واسطهدرون کانال یا حوضچه ، درون خودشان می

ای است که به دلیل همراه بودن شود . پمپ چغندر هم از نوع پروانهها از چغندر جدا میبودن کاسه

 شود .ی پمپ میچغندر با سنگ وشن ریزه سب  استهالک پروانه با بدنه

اسنت از داخنل کاننال  m 02پمپ چغندر با جریان آب چغندر را پمپ کرده ولی چرخ چغندر که قطنرش  

ندرها را جدا نموده و وارد دستگاه الور می کند. مزیت پمپ چغندر نسبت به چرخ چغندر این است فقط چغ

که مقداری آب را با خود برده و در نتیجه در الور آب کمتری مصرف می شود از نظنر نگهنداری سنروی  و 

است نگهداری آن تعمیرات ضری  اطمینان باالتری دارد در حالی که چرخ چغندر چون در تماس زیاد با آب 

 سخت بوده و خیلی زود زنگ می زند . 

اشکال یا معای  پمپ چغندر نسبت به چرخ چغندر این است که به دلیل فشار زیادی که برای پمنپ کنردن 

انجام می شود ناخالصی های زیادی همراه چغندر وارد الور می شود از طرفی هزینه اولیه نص  دستگاه بناال 

 ناخالصی های کمتری وارد الور می شود .است ولی در چرخ چغندر 
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Flow diagram of stone and trash separation 

 

 
Bucket stone separator 

 

 
 Rake trash separator 

 شستشوی چغندر 

 شستشوی مناس   چغندر به دالیل زیر اهمیت دارد: 
 تاثیر بر مراحل فرایند تولید شکر :  -0

 مصرف تیغه های خالل پایین آوردن استهالک و  -ال 

 کاهش امکان بروز عفونت و ساییدگی در دیفوزیون  -ب

 بهبود وضعیت تصفیه شربت و صاف کردن  -ج

 تاثیر شستشو بر پرس کردن و کیفیت تفاله خشک  -2
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 کاهش استهالک دستگاه پرس تفاله و قال  های تفاله  -ال 

 کاهش ورود مواد معدنی نامحلول به تفاله خشک  -ب

 

 الور :دستگاه 

این دستگاه کار شستشوی چغندر را انجام می دهد از یک نیمه استوانه تشکیل شده در قسمت مرکزی ینک 

محور وجود دارد که بازوهایی بر روی آن نص  شده است چغندرهای کثی  و همراه با ناخالصی وارد دستگاه 

شنود در اثنر برخنورد  شده و از طریق حرکت شافت یا محور و چرخش بازوها بنه سنمت جلنو هندایت منی

دستگاه گل و الی موجنود روی آنهنا جندا شنده و در چغندرها با یکدیگر و همچنین برخورد آنها با بازوهای 

نهایت چغندر تمیز از قسنمت دیگنر دسنتگاه خنارج منی شنود . جهنت ورود آب بنرای شستشنو درجهنت 

د . در قسمت زیرین دستگاه چغندرهای گل آلود و حرکت آنها به سمت یکدیگر در جهت عک  هم می باش

 دریچه هایی تعبیه شده که جهت خروج گل و الی ته نشین شده استفاده می شود.

 

Arm beet washer 
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Drum beet washer 

 

 

Flow diagram of beet washing and wash-water treatment 

 

 

 

 

 

 

➧   Stations 1 through 5 explained the process of sugarbeet receiving, piling, storage, and 

cleaning. The equipment belonging to these stations is installed outside the main building of the 

factory, with one exception being the beet washer is inside in older factories. Therefore, the 

operations of these stations is called yard operation. From the next station (Beet Slicing), the 

main operation of the sugarbeet processing starts. After leaving the beet washer, the beets are 

directed to the hopper of the beet slicer to wait for the slicing process. 

 

➧  Spraying beets with fresh water after discharge from the washer is important to remove 

microorganisms from the surface of the beets. Even so, some microbes remain in the pockets and 

crevices of beets. When beets are sliced in the next station (Beet Slicing), the microbes are 

distributed through the cossettes and will continue into the diffuser causing sugar loss. 
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 تولید خالل و استخراج قند  -9

 نکر انجام می گینرد کنه از آن پن  ر،  ذخیره چغندر در بوشستشوی چغندپ  از   آسیاب خالل :

آسیاب خالل می شود هدف از خالل کردن چغندر استخراج قند از چغندر می باشد. که توسنط وارد 

دستگاه آسیاب چغندر به صورت خالل های بسیار نازک تبدیل شده تا امکان اسنتخراج قنند تسنریع 

باال اعمال شود تا پروتئین های موجود در سلول منعقند  گردد . جهت استخراج بایستی درجه حرارت

 شده و عمل استخراج بهتر انجام گیرد .

از آنجا که قند بایستی از سلول ها خارج شود هر چه ضخامت خالل ها بیشتر باشد عمل استخراج مشکل تر 

ینرد پن  هنر چنه انجام می گیرد . هر چه سطح خالل تولیدی بیشتر باشد عمل استخراج بهتر انجام می گ

خالل نازکتر باشد امکان استخراج بیشتر است . جهت خالل کردن از آسیاب خالل استفاده می شنود . اینن 

آسیاب از یک دیسک گردان تشکیل شده است که بر روی آن جعبه هایی در نظر گرفته شده است در داخل 

ساختمان تیغه ها چگونه باشند و  جعبه ها تیغه هایی با ویژگی های مشخص دیده می شود . بر حس  اینکه

ی است شکل این تیغه ها زیگزاگتعداد دندانه ها یا گام ها چه مقدار باشد نامگذاری تیغه ها انجام می گیرد . 

می باشد  29،  20،  04،  00می باشد این تیغه ها دارای شماره های  Vو بنابراین نوک خالل دارای مقطع 

 خنالل درشنت تنری ایجناد 04و  00ت . معموالً تیغه های شماره هنای که هر کدام دارای یک کاربردی اس

اسنتفاده منی کننیم در زمنانی کنه  29می کند و زمانی که بخواهیم خالل باریک و ریز ایجاد کنیم از تیغه  

استفاده می شود تا از تشکیل نرمه جلنوگیری  04و 00چغندر سیلو شده و یخ زده است از تیغه های شماره 

استفاده شود بنه دلینل  29های ایجاد شده درشت باشند . اگر برای این چغندرها از تیغه های  شود و خالل

باریک شدن خالل ها و تولید نرمه ای زیاد میزان ضایعات قندی افزایش می یابد این در حالی است که برای 

اسنتفاده  29ه هنای چغندرهای اوایل بهره برداری که حالت تردی و شادابی در چغندر دیده می شود از تیغن

هر چه کیفیت چغندرخوب باشد بهتر است از خالل رینز  می شود تا خالل های باریک و متوسط تولید شود.

 شاخص هایی که برای خالل در نظر می گیرند عبارتند از :  استفاده شود .

 عدد سوئد -0عدد سیلین    -2درصد نرمه   -0
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 این آزمون خالل های ایجاد شده نموننه بنرداری شنده  مشخصه سطح خالل ها می باشد در عدد سیلین :

gr  011  از آنها  را برداشته و خالل های تولید شده را پشت سر یکدیگر قرار می دهند بر حس  اینکه چنه

طولی از خالل ها بدست آمده عدد سیلین مشخص می شود هر چه خالل ها باریک تنر باشند عندد سنیلین 

 مناسن  تنرین عندد 09متغینر منی باشند. عندد سنیلین  01 -21دد بین بدست آمده بیشتر است . این ع

می باشد. در واقع هر چه عدد سیلین باالتر باشد یعنی سطح خالل تولیدی بیشنتر بنوده و اسنتخراج بهتنر  

 صورت می گیرد .

خالل نمونه بنرداری شنده gr  011مالکی برای نفوذپذیری توده خالل می باشد در این آزمون  عدد سوئد:

دارنند نینز  cm0و خالل هایی که کمتنر از را جدا نموده  است cm0پ  خالل هایی که طول آنها بیش از 

 جدا می کنند سپ  وزن این دو را بر هم تقسیم می کنند عدد بدست آمده معرف عدد سوئد می باشد.

ان نرمنه متغیر می باشد .هر چه عدد سوئد بیشتر باشد معنرف اینن اسنت کنه مینز 00-20عدد سوئد بین 

 کمتری تولید شده و نفوذپذیری خالل ها نسبت به شربت بهتر است .

طولcmعدد سوئد =

cmطول

1

5




 

طول دارند را جدا کرده وزن می کننند و بنه cm 0 این آزمایش خالل هایی که کمتر ازبرای  درصد نرمه :

 صورت درصد نرمه گزارش می کنند.) نرمه = موس(

افزایش درصد نرمه می شود عبارتند از اینکه: چغندر خراب باشد یا باال بودن دور زیناد  عواملی که باعث     

آسیاب خالل یا کند بودن تیغه ها و یا اینکه برگ وعل  به همراه چغندر وارد آسیاب خالل شنده و در بنین 

تولیدی افزایش تیغه ها گیر کند. از طرفی اگر چغندرها زخمی شده باشند در هنگام خالل کردن درصدنرمه 

می یابد. درصد نرمه به این علت اهمیت دارد که در دیفوزیون ها حالت خمیری ایجاد نموده و نمنی گنذارد 

 سیرکوالسیون شربت بخوبی انجام گیرد.

قبل از ورود خالل به سیستم دیفوزیون عمل نمونه برداری از خالل و توزین خالل انجام گیرد . نمونه برداری به 

قند خالل یعنی عدد )دیژسیون( انجام می گیرد، عمل توزین خالل به منظور محاسبه آب ورودی به  منظور تعیین
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دیفوزیون بایستی انجام شود. در برخی کارخانه ها با ترازوی کرونوس انجام می گیرد در حالی که در برخی دیگر از 

ند چه میزان آب بایستی وارد سیستم ترازوی مریک استفاده می گردد این ترازو عالوه بر توزین، محاسبه می ک

 دیفوزیون گردد.

 شرایط الزم براي خالل جهت کیفیت مطلوب عملیات استخراج عبارت است از :

 االمکان تعداد زیادی سلول باز شده باشند .برش خالل به نحوی باشد که حتی  - 3

 کند .الل بیشترین سطح را ایجاد میها بایستی زیاد باشد که ایجاد حالت ناودانی در خسطح خارجی خالل  - 2

 االمکان کوتاه باشد .مسیر عبور شربت از داخل خالل به خارج حتی  - 0

ها ها باید دارای مقاومت زیادی باشند یعنی ترد و شکننده نباشند در غیر اینصورت فضای آزاد بین خاللخالل  - 1

 شود .نفوذپذیری میهای خالل کم شده و سب  کاهش ی خرد شدن تودهبه واسطه

ها ایجاد فضای آزاد جهت عبور شربت است . در حقیقت کانالی برای یکی از دالیل ناودانی کردن سطح مقطع خالل

 کنیم .ها ایجاد میعبور شربت از بین خالل

 مانند باشند . ها صاف باشد که این زمانی میسر است که تیغهسطح خارجی خالل  - 0
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Poor-Quality Cossettes 
Poor-quality cossettes are usually caused by one of the following problems: 

■ Poor beet-washing operation: Beets insuffi ciently washed reduce the quality of 

cossettes and increase knife maintenance. 
 

■ Fresh beets: Fresh beets and beets harvested during rainy days are brittle and break 

easily, creating a diffi cult job for the slicers. The factory faces this problem particularly 

during the beginning of the campaign. 
 

■ Damaged beets: Damaged beets or beets with high pulp (marc) cause the knives to 

dull frequently. 

 In such cases, the knife clearance should be enlarged, or steam should be frequently 

injected into the knife boxes as the slicer is running. Cossettes produced from damaged 

beets have a high mush content. Damaged beets plug up the diffuser and lower the 

diffusion-juice purity, resulting in a high sugar loss to the pulp. 
 

■ Low level of beets in the beet hopper: Uniform distribution of the beet feed over the 

cutting knives requires suffi cient pressure. In disc-type slicers, this pressure is 

proportiona to the level of beets in the beet hopper. The pressure in drum and centrifugal 

slicers is not as dependent on the level of beets in the beet hopper as it is in disc-type 

slicers. 

 In factories with disc-type slicers, the level of beets in the beet hopper should be kept at 

no less than 2 m (6.6 ft) from the bottom of the hopper to create enough pressure. 

Otherwise, the beets 

move over one another while they are on the cutting disc, resulting in mushy cossettes. 

■ Dull knives: The quality of cossettes depends on correct maintenance (straightening, 

grounding, jointing, and fi ling) of the knives. 

■ Dirty knives: Beets with high marc (beet fi ber or pulp) content cause rapid plugging 

of the knives. In this situation, the knives should be cleaned with pressurized steam. 

NOTES 

■ Dirty beets: Stones may destroy the knives, leading to excessive knife changes and 

possible delays in the factory’s operation. 

■ Wrong positioning of the knife blocks: To produce quality cossettes, the knives in the 

knife block must be set correctly. 

■ Wrong disc speed: The slicing capacity of the slicer is proportional to the speed of the 

disc or drum. If the slicing speed is too slow, the knives will tear the beet tissue and cut 

coarse cossettes. 
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 دیفوزیون :  -4

گرفته شده است به معنای انتشار یعنی قند از جایی که غلظت بیشتر است به جایی که  diffusionاز کلمه 

غلظت کمتر است انتقال پیدا می کند و براساس پدیده اسمز عمل استخراج و عصاره گیری انجام می شود . 

های دیواره سلولی و غشاء واکوئل ها امکان خروج قند وجود با اعمال حرارت و ایجاد دناتوراسیون پروتئین 

 دارد. 

 

دیفوزیون یک مرحله بسیار مهم در کارخانه قند می باشد که بایستی کنترل های الزم در این مرحله     

مرحله در  نیحساس تر انجام گیرد تا بتوان حداکثر میزان قند و کمترین مقدار ناخالصی را  استخراج نمود.

اساس  است . ونیفوزیداشته باشد د ندیبودن فرا یدر اقتصاد یادیز ریتواند تآث یقند که م یولوژتکن

دیفوزیون ها چه به صورت افقی و یا بصورت عمودی باشد یکی است و در همه آنها آب تازه در مجاورت 

،  RT  ،D.D.S: حالل قرار گرفته و عمل عصاره گیری انجام می شود. دیفوزیون های نوع افقی شامل نوع 

D.smet  هستند از انواع عمودی می توان به نوعBMA .در این دیفوزیون  خالل از  و بوکاول  اشاره نمود

 یک سو وارد شده و آب را از سمتی دیگر وارد دیفوزیون می گردد.

از یک  که در اثر حرکت آنها خاللها یا بازوهایی تعبیه شده باشد  هلی در داخل دیفوزیون ممکن است    

قند تفاله از قسمت انتهایی دستگاه خارج گردد . طرف دیفوزیون به طرف دیگر حمل شده و بعد از استخراج 

تفاله خروجی به حالت مرطوب می باشد که درصدی قند درآن وجود دارد این تفاله را پرس نموده و آب 
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خارج کردن  برگشت می دهند. پرس بدست آمده را که به آب تفاله موسوم است مجدداً به برج دیفوزیون

  تمام قند تفاله مقرون به صرفه نیست، زیرا باعث می شود میزان ناخالصی زیادی وارد شربت گردد.

همانطور که بیان شد آب حاصل از پرس تفاله را به دیفوزیون برگشت می دهند. آب پرس ، قبل از ورود به 

ود. محل  ورود آب پرس به دیفوزیون را کمی پایین درجه حرارت داده می ش 81الی  00دیفوزیون تا دمای 

تر  از محل ورود آب تازه در نظر می گیرند تا خالل در بخش انتهای دیفوزیون و قبل از خروج از دستگاه  و 

در تمامی قسمتهای دیفوزیون ، اختالف غلظت درون و بیرون سلولهای خالل  برقرار باشد  و امکان 

 گیرد.  استخراج قند بهینه انجام 

 

 مزایای برگرداندن آب پرس :

 کاهش مقدار فاضالب -0

درصد چغنندر الزم اسنت  81-011کاهش مصرف آب تازه ) بدون آب پرس ، آب الزم برای دیفوزیون  -2  

 درصد می رسد.(  01درصورتی که با برگشت آب پرس این مقدار به 

 بدست آوردن قند بیشتر از چغندر -0

شربت گیری الزم است و باید رعایت شود درصدتفاله اسنت. کنه بایسنتی در حنداقل  اولین مساله ای که در

منی باشنند کنه جنزء ضنایعات معلنوم  %0ممکن باشد حداکثر عددی که برای قند تفاله در نظر می گیرند 

دیفوزیون است اما عالوه بر این ضایعات درصدی از قند خالل در اثر رشد میکروبها از دست می رود کنه بنه 

وان ضایعات نامعلوم دیفوزیون شناخته می شود و قابل اندازه گیری نیسنت . از نکنات مهنم در اسنتخراج عن
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شربت این است که شربت خروجی باید درجه خلوص باالیی داشنته باشند. شنربت خروجنی درجنه خلنوص 

 دارد .  %80حدود 

 ضایعات بیشتر ( –)درجه خلوص کمتر 

 (Mio ها قندموجود در شربت را به ا).سید الکتیک تبدیل می کند 

 شرایط اعمال شده در دیفوزیون :

هنا بنا افنزودن اسنید  Mio: بایستی سختی گیری شده باشد و به منظور جلوگیری از رشند  آب ورودی -0

 را مهار کنیم . Mioبرسد . از طرفی با افزودن فرمالین رشد  0/0آن به  SO2  ،PHسولفوریک یا گاز 

 

فوزیون حرارت اعمال می شود تا حالت نیمه تراوایی غشایی سلول ها از بین رفتنه و در دیدرجه حرارت : -2

پروتئین های موجود در دیواره سلولی نیز منعقد گردد و قند موجود در خالل به راحتنی خنارج شنود .پن  

 هدفی که از حرارت دادن داریم شامل : انعقاد پروتئین های سنلولی، افنزایش حاللینت سناکارز و همچننین

می باشد اگر دمنا بنیش از  c072نقش ضد میکروبی حرارت می باشد. دمای اعمال شده در دیفوزیون حدود 

این افزایش یابد باعث خروج مواد پکتینی سلول شده که اینها ویسکوزیته وغلظت و شنربت را افنزاش داده و 

را کناهش منی دهنند  درکار فیلتر ها و صافی ها اختالل ایجاد منی کنند . از طرفنی مقندار خلنوص شنربت

همچنین در اثر افزایش دما پرس پذیری تفاله دچار مشکل شده و به دلیل له شدن تفالنه هنا امکنان پنرس 

 Mioفنراهم شنده و  Mioکردن وجود ندارد . درصورتی که دما کمتر از این حد بکار رود زمینه برای رشد 

 منی کننند زینون ایجناد اشنکالهنا کنه در دیفو Mioهای مزوفیل رشند منی کننند از مهمتنرین دسنته 

لوکونوستاک ها هستند که از طریق ایجاد دکسترانها و ترکیبات پلی ساکاریدی در شربت درکار صنافی هنا  

    اشکال ایجاد می کند.

 

 c072در واقع تابعی است از درجه حرارت معموال زمان دیفوزیون را در مواقعی که دمنا زمان دیفوزیون :  -0

ه در نظر می گیرند . هر چه زمان طوالنی تر شود حداکثر قند استخراج می گردد ولی در دقیق 01است برابر 
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کنار آن ناخالصی بیشتری هم وارد شربت می شود و در نهایت درجه خلوص شربت کم می شود اگنر زمنان 

 د. بیشتر از حد تعیین شده باشد مواد پکتینی فرصت خروج پیدا کرده و دربخش تصفیه مشکل ایجاد می شو

اگر زمان کمتر از حد تعیین شده در نظر گرفته شود فرصت خنروج قنندداده نشنده درنتیجنه قنند موجنود 

 درتفاله افزایش یافته و در نهایت ضایعات قندی افزایش می یابد.   

    4 - PH دیفوزیون-   PH  دیفوزیون بسیار مهم است، تنظیمPH  دیفوزیون از طریق آب ورودی صورت می

احتمال خوردگی دستگاهها  5.5کمتر از  PHرساند در  5/5-5/8آنرا به  PHمی توان  2Soافزودن گاز  گیرد، با

 است و همچنین انورسیون انجام می گیرد از طرف دیگر انحالل ترکیبات پکتینی بیشتر می گردد.

ق  افزایش سب  انحالل پکتین شده که می تواند عوا 6باشد یا محدوده  5.8بیشتر از  PHدر صورتی که 

. همچنین افزایش قلیائیت در دیفوزیون سب  لزج شدن تفاله ها شده و پرس ویسکوزیته را به دنبال داشته باشد.

و  4SO2Hکردن آنها با مشکل روبه رو می شود و قند تفاله زیاد می گردد، در برخی کارخانه ها از اسید سولفوریک 

ه می کنند، که روش مناسبی نیست زیرا باعث ایجاد خوردگی برای اسیدی کردن آب استفاد Hclاسید کلریدریک 

 در دستگاهها می گردد.

                                                                                                                                                                                                  

 کشش شربت یا سویتراژ: -5

تن خالل بدست می آید را کشش شربت می گویند . منثالً اگنر  011کیلو یا  011میزان شربتی که به ازای 

کیلو شربت تهیه شود اصطالحاً کشش شربت  020کیلو خالل وارد سیستم دیفوزیون شود و پ  از آن 011

است . برحس  میزان کشش مشخص منی شنود کنه  001-020کشش مطلوب برای دیفوزیون است .  020

چقدر آب باید وارد سیستم دیفوزیون شود. در صورتی که کشش شربت باال رود یعنی بریک  کم شنده آب 

 بیشتری به خالل ها اضافه شده و شربت خروج رقیق است.

برسد پ  در کشش با توجه به اینکه در اواپراتورها یا تبخیر کننده ها شربت بایستی به بریک  مشخصی    

های باال که شربت رقیق است عمل تبخیر بایستی بیشتر انجام گیرد پ  بخار بیشتری الزم است و بنه اینن 

راندمان کار کاهش یافته و انرژی مصرفی افزایش می یابد. در حالیکه اگر کشنش کمتنر از اینن حند ترتی  
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حرکت شربت در دیفوزیون دچار مشکل  باشد یعنی شربت خروجی از دیفوزیون غلیظ بوده و باعث می شود

 شده و از طرفی ممکن است محورهای وسطی دیفوزیون بریده شود.

 

 

Diffuser inputs and outputs 

 

C1 +C4 = C2 +C3 

 

  

                                                                                        

 

                                                                                          


S

PB

P

PP =  سویتراژ= کشش 

 

 تفاله + کشش شربت = آب پرس + آب تازه +  خالل

 تفاله + کشش = آب ورودی    -وزن چغندر 

 

 ضایعات قندی تفاله . درصد  -2میزان قند در خالل   -0کشش شربت به دو عامل بستگی دارد : 

 به وضوح دیده می شود. 2این دو عامل در فرمول شماره 

در نظنر منی گینریم یعننی ورودی هنا برابنر  In Put = Out Putبا توجه به اینکه در سیستم دیفوزیون  

آبنی کنه بنه سیسنتم  داریم و از طریق این فرمنول منی تنوان مقندار 0خروجی ها پ  طبق فرمول شماره 

 ارد می شود را محاسبه کنیم .دیفوزیون و

 وزن شربت تولیدی      

 شده تولید وزن خالل وارد خط  
 ×100 =کشش

 خالل (وزن × ) قند –وزن تفاله( × ) قند تفاله                            

 وزن شربت× قند شربت )تن(                                     
100× 
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 سیستم ها چه به صورت افقی و یاچه به صورت عمودی باشند از نظر اساس کار یکی می باشند . 

 

 

 کارایی دیفوزیون:                        

یکی از معیارهای عملکرد مناس  در دیفوزیون، کارایی آن است که در واقع نسبت درصد قند شربت خام به 

باشد. هر چه اینن  %41خالل را مشخص می کند. توصیه می شود مقدار کارایی دیفیوزر باالتر از  درصد قند

بایند در مرحلنه عامل پائین تر باشد یعنی آب بیشتری به سیستم و شربت خام شده است و اینن مقندار آب 

 تغلیظ از شربت جداسازی شود. 

K = ) درصد قند خالل /درصد قند شربت خام(×)011)کارایی 

 

  میکروارگانیسم ها  فعالیت – 6

:دمای اعمال شده در دیفوزیون معموالً در حدی است که میکروارگانیسم های  باکتری های سرمادوست   -ال 

 سرمادوست امکان رشد آنها نیست. 

کنند از :  نیز امکان رشد چندانی ندارند اما تعدادی از آنها میتوانند در نقاط کور دیفوزیون رشد پیدا مزوفیل ها

مهم ترین این دسته می توان به باکتریها لوکونوستوک مزونترویدس ، باسیلوس سابتیلی  اشاره کرد و باکتری 

لونوستاک می تواند عامل بسیاری از آلودگی های دیفوزیونی شود این باکتری قادر است ساکارز  را تبدیل به          

برای باکتری دارد و باعث مقاومت حرارتی باکتری می گردد  دکستران کند که ماده ای لزج است و نقش حفاظتی

 دکستران موج  گرفتگی صافی های شربت و موج  ایجاد اشکال در آنها می گردد.

باسیلوس سابتیلی  قادر به تولید اسپور است و از ساکارز یک پلی ساکارید طویل با وزن مولکولی باال به نام لوان 

ولید اسید از ساکاروز و نیتریت از  نیترات  می کند.  باکتری های گرما دوست یا تبدیل کند و و همچنین توان ت

ترموفیلیک نیز مانند  باسیلوس استئاروترموفیلوس و کلستریدیوم ترموساکارو لیتیکوم میتوان اشاره کرد . باسیلوس 

تولید نیتریت می کند.  استئاروترموفیلوس در تولید  اسید بسیار قوی عمل می کند و همچنین اغل  از نیترات
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درجه(  قادر به تولید اسید و گاز از   92تا  00کلستریدیوم ترموساکارولیتیکوم نیز ترموفیلیک بوده )محدوده دمایی 

 ساکاروز می باشد اما قادر نیست نیترات را به نیتریت تبدیل کند. 

دو ماده چناچه به  نیچغندر قند .ا جاتشود ولوان در کارخان یم دیتول شکریجات ندکستران معموال در کارخان

 یمالس م شیکنند و باعث افزا یم یریو رشد بلور ها جلو گ لیبرسند به شدت از تشک ونیزاسیستالیقسمت کر

 شوند .

 در دیفوزیون Mioروشهای تشخیص عفونت 

ی شربت از شربت در دیفوزیون:   این آزمون پ  از نمونه بردار PH( تعیین 0روشهای مختلفی است که شامل: 

شربت پایین باشد و یا به صورت ناگهانی افت  PHچندین نقطه دستگاه دیفوزیون انجام می گیرد، در صورتی که 

کند بایستی به وجود میکروبها  و آلودگی در دیفوزیون مشکوک شد زیرا میکروارگانیسم ها  اسید تولید کرده          

PH  سریع در تعیین آلودگی را کاهش می دهند این روش یکی از روشهایMio .است 

( اندازه گیری نیتریت: برخی میکروبها قادرند نیترات را به نیتریت تبدل کنند لذا اندازه گیری نیتریت می تواند 2

مشخص کننده فعالیت میکروارگانیسم های مذکور باشد. اندازه گیری نیتریت غالبا به روش های اسپکتروفتومتری 

ایسه با روش قبلی به وقت بیشتری نیاز دارد . در حالیکه تشخیص وجود فعالیت میکروبی در انجام می گیرد و در مق

 دیفیوزر  باید سریعا صورت گیرد. 

( اندازه گیری قند انورت: فعالیت میکروب های دارای آنزیم انورتاز و همچنین تولید اسید توسط میکروبها در 0

بدیل به قند انورت مساعد می نماید. پ  افزایش قند انورت می تواند تا دیفیوزر ، شرایط را برای تجزیه ساکاروز و ت

حدودی به دلیل وجود فعالیت میکروبی باشد. این روش نیز نسبتا وقت گیر بوده و از سوی دیگر ممکن است قند 

بی در سیلوکردن چغندر پدید آمده باشد و حاصل از فعالیت میکرو انورت اندازه گیری شده ممکن است در مرحله

 دیفیوزر نباشد. 

( اندازه گیری مقدار اسید: در این روش اسید الکتیک به وجود آمده در اثر فعالیت های میکروبی به روش هایی 1

 مانند جداسازی با استفاده از تعویض یون یا کروماتوگرافی گازی اندازه گیری می شود. 
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وزر نمونه برداری شده و با کشت نمونه ها و ( کشت و شمارش میکروبی: در این روش از نقاط مختل  دیفی0

شمارش میکروب های رشد کرده در محیط کشت می توان به وضعیت فعلی میکروبی در دیفینوزر پنی بنرد. 

 نیاز به زمان زیاد داشته و پر هزینه است. این روش 

 

  راههای مقابله با میکروارگانیسم ها در دیفوزیون  -

 ل از ورود به خط تولید و تبدیل شدن به خالل شستشوی کامل چغندر قب -      

  کنترل مداوم حرارت دیفوزیون و همزدن مداوم محتویات دیفوزیون و جلوگیری از ایجاد نقناط کنور

 حرارتی 

 استفاده از فرمالین ، که اثر استفاده از این مواد تا مرحله کربناسیون اول باقی می ماند.  -

 به آب ورودی به دیفوزیون و تنظیم پ . هاش .  استفاده از گاز گوگرد و افزودن -

استفاده از ترکیبات کلر دار. ترکیبات کلره سریعا با ترکیبات آلی موجود در دیفوزیون واکننش داده و  - 

 اثر خود را از دست می دهند به همین دلیل کاربرد چندانی ندارند. 

  

 انواع سیستم های دیفوزیون  -

این است کنه در تفاوت سیستم های افقی و عمودی  ی و عمودی وجود دارند.این سیستم ها به دوصورت افق

در سیستم های عمودی پیش گرم کن خالل یا مایشه وجود دارد که ابتدا خالل گرم شده و سپ  وارد برج 

افقی پیش دیفوزیون می شود . محور مرکزی با یک تعداد بازوهایی حرکت شربت را تسهیل می کند. در نوع 

 خالل وجود ندارد.گرم کن 

: به صورت قائم قرار گرفته اند ، فضای کمتری دارند و متشکل از یک استوانه ای و برجی  سیستم های عمودی

هستند که در قسمت مرکزی یک محور اصلی قرار گرفته، بازوهایی به این محور متصل شده و در اثر حرکت بازوها 

 الل با حرکت آب مخال  می باشد.حرکت خالل صورت می گیرد، در اینجا نیز حرکت خ
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BMA diffuser 
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 سیستم های افقی 

از دسته دیفوزیون های افقی بوده که خالل از یک طنرف وارد شنده و بنر حسن  چنرخش  : RTدیفوزیون 

   موجود در دستگاه خالل ها حرکت می کنند.یدیفوزیون خالل در طی دستگاه حرکت کرده و توسط هل

 

D.D.S: یستم نسبت به افق حالت زوایه دار داشته و در اثر حرکت مارپیچ های موجود عمنل عصناره این س

که بنه صنورت منوازی بنا  درجه می سازد . دو عدد هلی  8گیری انجام می شود. محور مخزن با افق زاویه 

ای خنالل وارد یکدیگر قرار گرفته اند در دستگاه دیفوزیون تعبیه شده خالل چغندر به وسیله تفاله از آسیابه

شده و توسط هلی  ها به سمت جلو برده می شنود آب از قسنمت فوقنانی دسنتگاه وارد شنده و در جهنت 

عک  خالل حرکت می کند . در اثر حرکت هلی  ها تفاله  از دستگاه خارج می شود . شنربت تولیندی در 

توسط پمپ از سیستم خارج دیفوزیون نیز پ  از عبور از توری مناس  که در محل خروج شربت قرار گرفته 

منحصراً به وسیله ژاکت های بخار انجنام منی شنود. در حالیکنه در  D.D.Sمی شود. گرم کردن دیفوزیون 

 از طریق گرم کردن آب تازه و آب پرس دیفوزیون تامین می شود. R.Tدیفوزیون 

 

 

DDS diffuser 

 نکته : 

اب داغ در انها عمل گرم شدن  ایبخار  یریقرار گ یژاکت بخار:دو جداره بودن ظرف و دستگاه را به واسطه 

 .ندیگو یرا ژاکت بخار م شودیانجام م
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: این دستگاه عبارتست از نقاله فلزی مشبک که به طنور افقنی قنرار گرفتنه و خنالل بنه  D.smetسیستم 

ر خالل نیز میلی متر به سمت جلو می رود و بست 00ثانیه  01صورت عمود بر آن واردمی شود . نقاله در هر 

به جلو می رود. باالی نقاله مجموعه ای دوش قرار گرفته که انتهای نقاله تفاله قرار می گیرد و به آب خالص 

یا آب تازه از دوش آن قسمت بر روی بستر تفاله ریخته می شود. پ  آب عبوری از تفالنه هنا در زینر ننوار 

بر روی خالل ریخته می شنود. اینن عمنل بنه نقاله جمع شده و پ  از گرم شدن مجدد از دوش های قبلی 

دفعات تکرار شده و هر دفعه مایع استحصالی روی خالل ماقبل ریخته می شود. در انتها بنه صنورت شنربت 

 دستگاه را ترک می کند. گرم کردن خالل هنا از طرینق گنرم کنردن شنربت هنای استحصنالی هنر مرحلنه 

 می باشد.

 

رای چغندرهای نرمال می باشد در حالیکه اگر کیفیت چغندر پنایین رایطی که برای دیفوزیون گفته شده بش

برخنی اقنداماتی را باشد و چغندر یخ زده و فاسد باشد نمی توان این شرایط را اعمال نمنود . پن  بایسنتی 

 انجام داد که عبارتنداز:

 رد آب می شودزان پکتین بیشتر وادرجه رساند. چون وقتی خراب باشد می 90درجه حرارت را به حدود  -0

بنرای چغنندرهای ینخ زده و فاسند  04و  00از خالل های درشت تر استفاده کنیم بنابراین تیغنه هنای  -2

 مناس  تر است .

کنترل های میکروبی با شدت بیشتری انجام گیرد . ماده ضدعفونی کننده فرمالین بیشتر استفاده شنود و -0

PH  . دیفوزیون نیز تحت کنترل باشد 

یص دهیم لوکونوستاک ها عامل آلودگی هستند از سولفات من  اسنتفاده شنود کنه اثنر مهنار اگر تشخ -1

 کننده بر روی آنها دارد.

 دقیقه ( 00زمان دیفوزیون را کمتر از این حد در نظر بگیرند.) کمتر از -0
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 درصند 00درصد و مقندار تفالنه پنرس  000: درصورتی که در دیفوزیون مدار بسته کشش شربت  * مثال

 چغندر مصرفی باشد مقدار آب مصرفی در دیفوزیون چند درصد چغندر مصرفی است ؟

 کشش + تفاله = آب تازه +خالل 

41 x=       000  +00=x  +011  

 

 

 محاسبه ضایعات قندی تفاله 

برای محاسبه این پارامتر بایستی درصد مارک چغندر، درصد ماده خشک تفاله و درصد قنند تفالنه انندازه 

رد. قسمت اصلی ماده خشک چغندر را مارک آن تشکیل می دهد بنابراین می توان با اسنتفاده از گیری ک

و سپ  درصد ضایعات قندی را از رابطه زیر به دسنت  مارک ، نسبت بین تفاله و چغندر را مشخص نمود

 . آورد

  لهدرصد قند تفاله (= درصد ضایعات قندی تفا× /)درصد تفاله نسبت به چغندر مصرفی 011
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باشد درصند ضنایعات  %0و مارک آن  % 9/1و درصد قند تفاله  %21در صورتیکه ماده خشک تفاله  مثال:

 قندی تفاله را حساب کنید. 

 21-9/1=1/04نشان دهنده درصد ماده خشک بدون قند)ماده خشک نامحلول در تفاله ( است.               

 

 اب می شود. حال با معادله زیر  درصد تفاله به چغندر حس

 کیلو گرم چغندر مصرفی 011× درصد تفاله نسبت به چغندر =درصد مارک چغندر × درصد ماده خشک بدون قند تفاله 

 00/20  X=                  1 /04 X×   =0  ×011 

19/00 =011 (/00/20×9/1) 

 

ه چغندر مصرفی را حدود انجات برای سادگی محاسبات ، بطور تقریبی درصد تفاله بخدر برخی کار نکته :

 1به  0وزن چغندر مصرفی ، بطور تقریبی در نظر می گیرند. به عبارتی نسبت وزن تفاله تولیدی به  20%

 تخمین زده می شود. 

 

  تصفیهPurification   

از دیفوزیون کدر و تیره بوده بنابراین ناخالصی های بسیار زیادی داشته که احتمال بلنوری  شربت خروجی   

اسنت . منظنور از  80 - %88بنوده و خلنوص آن  00-09ساکارز بسیار کم است بریک  اینن شنربت  شدن

تصفیه شربت این است که بتوان تا جایی که ممکن است مواد کلوئیدی وغینر قنندی را در شنربت خنارج و 

ساکارز را  نسبت مواد قندی را به کل مواد غیر قندی به حداکثر برسانیم . این عمل باعث خواهد شد حداکثر

 به صورت کریستال استحصال کنیم پ  وظای  تصفیه عبارتند از :

 جداسازی کلوئید و مواد غیر قندی  -0

 تجزیه مواد غیر قندی مثل آمید و انورت تحت شرایط کنترل شده -2

 کاهش ضایعات به وسیله جلوگیری از تجزیه ساکارز -0
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کر است تمام مراحل تصفیه باید آسنان و مقنرون بنه افزایش درجه خلوص شربت تا حد ممکن) الزم به ذ-1

 صرفه باشد .(

ی قبلی از توان پ  از تبخیر و تبلور بدون تصفیهشربت خام دارای خصوصیاتی است که به موج  آن نمی

و بدون اشکال شکر به دست آورد . زیرا یک شربت دارای ذرات معلقی است که در هنگام گرم  آن مستقیماً

 چسبد .ذرات مجتمع شده و یا منعقد گشته و به بلورهای شکر می کردن آن ، این

گرم شود در ساکاروز موجود در شربت خام  دوم اینکه شربت خام ما اسیدی است از اینرو وقتی که مستقیماً

ی یک ترکی  قلیایی ارزان قیمت مانند آهک دهد . از این رو باید به وسیلهانورتاسیون محسوسی روی می

 ثی کنیم . آن را خن

  سوم اینکه شربت خام ما رنگین است .

 کند که تبخیر آن با وضع موجود امکان پذیر نیست .چهارم اینکه شربت خام زیاد ک  می

ها باید جدا شودن هایی دارد که به صورت محلول درون آن وجود دارند . این ناخالصیشربت خام ناخالصی

ور شکر شده و مقدار قند وارد شده به مالس را افزایش خواهند چون در غیر اینصورت تا حدودی مزاحم تبل

خارج  – 0خنثی کردن شربت   – 2خارج کردن ذرات معلق    - 0ی اول داد . بنابراین هدف از تصفیه

 های حل شده و کلوئیدی در آن خواهد بود .کردن ناخالصی

 

 اصول تصفیه شربت خام:

 رت میگیرد.در کنار هم صو 0روش است که هر  0شامل 

 ( استفاده از اصول مکانیکی و فیزیکی برای جداسازی ذرات ریز معلق در شربت: مانند کاربرد فیلترها و صافی ها0

 ( استفاده از حرارت به منظور انعقاد و تجمع برخی از مواد آلی و تبدیل ناخالصی های محلول به نامحلول.2

 2COحلول به نامحلول مثل آهک و ( استفاده از مواد شیمیایی برای تبدیل مواد م0

روش های تصفیه بسیار متفاوت است بهترین و مناسبترین روش استفاده از روش آهک است .دالیلی را هنم 

 می توان بر آن شمرد:
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آهک مصرفی در کارخانه تولید می شود و به انندازه کنافی وجنود  -2آهک بسیار ارزان و دسترس است . -0

گل آهک یا گنل کربناتنه از نظنر  -1مصرفی نیز تولید می شود.   Co2مزمان گاز با تولید آهک ه -0دارد . 

شربتی که از این روش بدست می آیید برای تولید شنکر قابنل  -0زیست محیطی مشکلی ایجاد نمی کند .  

 قبول است.

د. شنکل در صنایع قند از آهک و گاز کربنیک به عنوان مهمترین ماده در تصفیه شربت قند استفاده می شو

 زیر مراحل تولید این دو ماده را نشان می دهد. 

 

 

Flow diagram of milk-of-lime and carbonation-gas production (Station 9) 
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 کوره آهک :

به شکل کوره هایی قائم با ارتفاعی بسیار زیاد می باشدکه در عملیات پختن ینا حنرارت دادن سننگ آهنک 

می شود. پخت سنگ آهک بدون استثناء در کوره های آهک قائم انجام می شنود . برای تولید آهک استفاده 

 دالیل عبارتند از :

 .سرمایه گذاری نسبتاً پایین است -2        استفاده از محدوده کنترل وسیع -0

 درصد گاز کربنیک باالتری از این کوره ها حاصل می شود . -1   نگهداری و بازرسی آن آسان است .  -0 

این کوره از محفظه های استوانه ای از جن  فوالد تشنکیل شنده کنه جندار داخلنی آن آجنر نسنوز بنا     

بنوده کنه بنرای سانتی متر پوشیده می شود . سمت پایین این کوره بنه صنورت مخنروط  11-00ضخامت 

 تسهیل خروج آهک در نظر گرفته شده در کوره سه منطقه دیده می شود : 

 Coolingمنطقه سرد کن  -Calcining  0 منطقه آتش  -Preheating  2  منطقه پیش گرم کن-0

 

Coke-fired limekiln 
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. این مناطق بر اساس درجه حرارت تفکیک می شود ورودی های کوره شامل سنگ آهک و سوخت می باشد

در استفاده منی شنود . مشنعل هنا سوخت می تواند کک ، زغال سنگ و مواد مشابه باشد که بیشتر از کک 

به دلیل حرارت بسیار باال، به سننگ آهنک ورودی برخنورد  Co2منطقه آتش قرار می گیرند و گاز خروجی 

کرده و در واقع این بخش بخش پیش گرم کن است . جریان کار کوره از نظر شیمیایی و حرارتی دائنم ولنی 

وطی از سنگ و کک بنه شارژ کوره با وارد کردن سنگ آهک و کک صورت می گیرد . کوره آهک از باال مخل

نسبت معین و به طور متناوب پر می شود و از طرف دیگر آهک از زیر دهانه مخروطی کوره خارج می شود . 

در قسمت 
3

خروجی کمی گرم  2Coباالی کوره مخلوط سنگ آهک و کک ریخته می شودکه در تماس با  1

و منطقه آتش را بوجود منی آورد. در اینن قسنمت  ن می کندشده و کک بعد از این منطقه شروع به سوخت

و آهنک  Co2درجه حرارت الزم و شرایط تجزیه سنگ آهک وجود داشته و سنگ آهک طبق رابطه زیر بنه 

 تجزیه می شود. 

 

The milk-of-lime (MOL, carbonation lime or simply lime) and carbonation-gas (simply gas) station 

consists of two steps: 

 

 

در اثر ورود هوای سرد از قسمت پایین کوره منطقه سرد کردن ایجاد منی شنود کنه احتنراق کنک در اینن 

قسمت تمام شده است . در اثر ورود هوای سرد درجه حرارت آهک کاهش یافته و آهک شروع به سرد شدن 

است . در حالیکه متوسط دما  c020 دمی کند. معموالً بسته به درجه حرارت محیط قسمت سرد کردن حدو

درجه است . آهکی که از این کوره بدست می آید کامالً متخلخل بوده و بنه سنرعت  0001در قسمت آتش 
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در آب حل می شود که به این آهک ، آهک نرم گویند. در حالیکه آهک سفت به آهکی گفته می شنود کنه 

شود. عواملی که بر مرغوبیت آهنک تولیندی تناثیر بافت متراکم و سختی داشته و به سختی در آب حل می 

 گذار است عبارتند از :

 وجنود ناخالصنی هنا درسننگ آهنک -0مشخصات فیزیکی سنگ آهک مصرفی   -2درجه حرارت کوره  -0

 نسبت کک به سنگ آهک مشخص باشد تا کارکرد کوره صحیح باشد. -1  

 یدر نطنر گرفتنه من (رسنتُ ا ) Orsatبه نام دستگاهی کربن از کوره  دیاکس ید یدر قسمت خروجمعموال 

-02معنادل بنا  ی.غلظنت و خلوصن دهدیرا نشان م دیاکس یخلوص گار کربن د زانیدستگاه م نیشود که ا

 استدر کوره  مناس نشان دهنده سوخت  00%

 

درجنه در کنوره سنوخته شنود کیفینت  811چنانچه سنگ آهک در درجه حنرارت  :درجه حرارت  -0

هیم داشت و سنگ آهک بخوبی پخته نمی شود و ضایعات سننگ افنزایش منی مناسبی ازآهک نخوا

با یکدیگر  caoبرسد پدیده جوش اتفاق افتاده و ذرات اکسید کلسیم  0211یابد. اگر دما به بیش از 

متراکم شده و خلل و فرج آهک تولیدی کم می شود. آهکی که بدست می آید سفت است و بخوبی 

درجه است .افنزایش درجنه حنرارت باعنث  0001ه حرارت مطلوب در آب حل نمی شود. پ  درج

 تخری  جداره نسوز کوره نیز می شود.

 

سنگ آهک خوب اصطالحاً سنگی است که بعد از فراینند  مشخصات فیزیکی سنگ آهک مصرفی و کک :-2

پخت و سردشدن شکل ظاهری خودش را حفظ کند و دارای خلل و فنرج مناسن  بنوده و پنودر کنردن آن 

حت باشد بایستی توجه کرد درهنگام انتخاب سنگ آهک از انواعی انتخاب شود که حنداثر خلنل و فنرج و را

حداقل ناخالصی بخصوص ناخالصی های سیلیسی را داشته باشد و از طرفنی ابعناد سننگ آهنک یکنواخنت 

بخنوبی باشد. کک مصرفی نیز بایستی مقدار خاکستر کمی داشته باشد و ضمناً زیناد درشنت نباشند چنون 

اگنر سننگ درصد سننگ اسنت .  01تا  8درکوره تقسیم نمی شود معموالً نسبت ککی که مصرف می شود 

 افتد . یجوش اتفاق م دهیپد ریمس یباشد در ط زیر اریاهک بس
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 سنگ اهک :   یها یاثرات ناخالص

ه در بدنن نیحنل شنود هنم چنن یشود اهک به سخت یباعث م باتیتر ک نیا :یسیلیس یها یناخالص-0

تبنادل  شندن  کنندکنه سنب    کند یم جادیا یسخت اریشده و رسوبات بس کاتیلیبه س لیاواپراتور ها تبد

 شود. یم یحرارت

 میزینمن یدارا زینن یدینشود اهنک تول یدر سنگ اهک باعث م میزیحضور من: میزیمن یها یناخالص-2

 دهد  یم شیرا افزا یقند عاتیضا زانیباشد. در مالس جمع شده و م

 یان من یگذارد و باعنث فرسنودگ یم ریجداره نسوز کوره تآث یبر رو اهن: دیو اکس ومینیالوم دیساک-0

 .شود

 نکته: 

 نینیتع یشود البته برا یدر نظر گرفته م یچغندرمصرف%01قند  یدر کارخانه ها یمقدار سنگ اهک مصرف

 است. یضرور یقند ریغ و مواد یناخالص یها یریاندازه گ هیتصف ندیدر فرا یاهک مصرف یمقدار واقع

 

 مزایای کک و کوره های کک سوز 

به علت پراکندگی قطعات کک در میان قطعات سنگ آهک راندمان حرارتی مناس  اسنت در این کوره ها 

از نظر مکانیکی و تعمیر ساده است و پیجیدگی ندارد. همچنین سرمایه گنذاری  می رسد.  %80و گاهی تا 

. از مهمترین مزیت این کوره ها این است که مقدار دی اکسید کربن تولیندی اولیه این کوره ها کمتر است

از معای  این کوره ها اینن اسنت کنه بسنیار تحنت تناثیر در مخلوط گازهای تولید شده آن باال می باشد. 

 کیفیت سنگ آهک و کک و متناس  بودن ابعاد آنها قرار دارد. 

امروزه متداول گردیده است. از جمله مزاینای کنه کنوره  استفاده از سوخت های گازی و مایع به جای کک

های گاز سوز دارند این است که در کشوری مانند ایران این سوخت ارزان و در دسترس است و با اسنتفاده 

از این کوره ها این امکان وجود دارد که بتوان از سنگ آهک هایی که ابعناد کنوچکتری دارنند و ارزان تنر 
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 الزم به ذکر است راندمان حرارتی این کوره ها .ماند ینم یدرون کوره باق یخاکسترو هستند استفاده نمود

 . است  %91و برای سوخت مایع   %00حدود  ی گاز سوز 

 

 چرا تصفیه الزم است؟

یکی از اهداف تصفیه منعقد کردن ذرات کلوئیدی و مواد پروتئینی در شربت می باشد از طرفی رنگدانه های 

سفید تولیدی می شنود . همچننین سناپونین موجنود در شنربت  اعث کاهش کیفیت شکروجود درشربت بم

موج  ک  کردن در اواپراسیون می شود و به واسطه موادغیر قندی در شربت مالس زیادی تولید می شنود 

 PHپ  به منظور حذف این ترکیبات مزاحم بایستی تصفیه انجام گیرد . بهترین کار در تصفیه اسنتفاده از 

 ایی است. موادموجود در شربت که عمده اش ازته و پروتئینه هستند در دو حوزه قابل جداکردن هستند :قلی

 قلیایی  PHدر  -2اسیدی    PHدر  -0

ولی در صنعت قند، بدلیل تجزیه شدن ساکارز در شرایط اسیدی از روش اسیدی کردن در تصنفیه اسنتفاده 

بیشتر است ولی اگنر در ترکین  قنندانورت بیشنتری داشنته نمی شود . ساکارز در محیط قلیایی مقاومتش 

. به تجزیه حساستر است درشرایط قلیایی پ  عمل تصفیه توسط افزودن آهک انجام می گیرد باشیم انورت 

ذرات معلق ته  2و  0و کربناتاسیون  IIآهک خور ،   Iآهک خور احل  در طی مربطور کلی در فرایند تصفیه 

 ت زالل می گردد. نشین و جدا شده و شرب

 

 به طور کلی دو روش تصفیه وجود دارد: 

 تصفیه کالسیک -ال 

 تصفیه به روش دفکوکربناسیون    -ب
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 اثر آهک و تصفیه شیمیایی بر ترکیبات موجود در شربت خام -

 ترکیبات اصلی موجود در شربت خام بسیار مشابه ترکیبات چغندر قند بوده و شامل: 

موواد ()اکسیدهای سدیم، پتاسیم منیزیم ، آهن، سولفاتها  و فسفاتها محلول ساکاروز، مواد معدنی، آب 

موواد آلوی ازت ) اسیدهای آلی اگزالیک ، سیتریک و مالیک و مواد رنگی مانند مالنین(،   آلی بدون ازت

 محلول) اسیدهای آمینه ، بتائین و مالنوئیدین ها( ، مواد کلوئیدی) مانند صمغها (می باشد.  دار

 

 آهک و تصفیه شیمیایی بر ساکاروز  اثر 

( به صورت شیرآهک در مراحل تصفیه مورد اسنتفاده قنرار منی گینرد. اگنر محلنولی محتنوی CaOآهک )

گی در محلول ساکاروز حل می شود ساکاروز را در نظر بگیریم و آهک را به تدریج اضافه کنیم آهک به آهست

 می رسیم که آهک به صورت حل نشده باقی می ماند.  اما با افزایش مقدار آهک به تدریج به مرحله ای

وقتی آهک به محلول ساکاروز وارد می شود با ترکی  شدن با ساکاروز ایجاد ساکارات کلسیم یا لیم سوکروز 

می کند. از ساکارات های به وجنود آمنده سناکارات منوکلسنیک و سناکارات دی کلسنیک محلنول بنوده و 

ت. هرچه مقدار  آهک وارد شده بیشتر باشد یا دمای محلول کمتنر باشند ساکارات تری کلسیک نامحلول اس

 احتمال ایجاد ساکارات تری کلسیک نامحلول بیشتر است. 

البته در مراحل تصفیه بایستی به نحوی شرایط تنظیم شود که فرم تری کلسیک کمتر تولید شده و اگر 

حتمال وجود دارد که ساکارات تری کلسیک در ساکاراتی تولید می شود از نوع محلول باشد.  زیرا این ا

مراحل تصفیه به صورت رسوب خارج شود و درصدی از ساکاروز شربت به این شکل از پروسه خارج گردد و 

 ضایعات قندی افزایش یابد.

.CaO11O 22H 12→ C 11O 22H 12C+2)OHCa(  )  منوساکارات کلسیم حلولم() 

.2CaO11O22H 12→  C  11O 22H12+C 2Ca (OH)      م(دی ساکارات کلسی)محلول 

.3CaO11O22H12→   C   11O22H12+C2Ca(OH)        م(کلسیتری ساکارات ) رسوب 
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 بر مواد معدنی شربت خام  و تصفیه شیمیایی اثر آهک 

وقتی آهک با ترکیبات معدنی شربت خام مانند سولفاتها و  فسفاتها ترکی   می شود آنها را به صورت نمک 

اما موادی مانند یونهای سدیم سیم نامحلول در آورده و آماده رسوب و جداسازی از شربت می نماید. های کل

اینن یونهنا )سندیم و پتاسنیم ( بنا و پتاسیم به صورت ترکیبات محلول در آمده و در شربت باقی می مانند. 

ا را   قلیاییت طبیعی می لذا قلیاییت حاصل از آنهحضور خود در شربت قلیاییت شربت را افزایش می دهند. 

 گویند. 

O2+H 4→ ↓CaSO  4+SO2Ca(OH) 

O2+H 2(PO4)3→ ↓Ca 4+PO 2Ca(OH) 

 

 ی شیمیایی بر مواد رنگی شربت خام :اثر آهک و تصفیه 

ی کربوناسیون که به در مرحله ها غالباًای شدن آنزیمی یعنی مالنینهای قهوهمواد رنگی حاصل از واکنش

های کربنات کلسیم شده ، رسوب شود ، جذب سطحی کریستالکربنیک زده می شربت آهک خورده گاز

شود . البته اتصال این مواد رنگی به کربنات کلسیم حالت برگشت پذیر دارد . یعنی اگر در کرده و حذف می

شود قلیائیت شربت زیاد ی کربوناسیون عمل زدن گاز کربنیک به شدت بیش از حد الزم انجام میمرحله

ها مجدد در شربت آزاد ها به کربنات کلسیم گسسته شده و مالنینیین آید . ممکن است اتصال مالنینپا

 شده و باقی مانند .

های کربنات ی کربوناسیون جذب کریستالها در مرحلهمواد رنگی حاصل از واکنش میالرد یعنی مالنوئیدین

یعنی  ند اما این ترکیبات در مراحل پ  از تصفیهشوکنند و جدا میشوند ، همراه آنها رسوب میکلسیم می

-ی تغلیظ به علت حضور قندهای انورت و اسیدهای آمینه و شرایط مناس  پدید آمدن مالنوئیدیندر مرحله

 شود .تشکیل شده و موج  تیرگی رنگ شربت می ها مجدداً
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  اثر آهک و تصفیه شیمیایی بر مواد آلی بدون ازت 

ی آلی بدون ازت مانند اگزالیک، مالیک و سیتریک و همچننین سناپونینها بنا بخش از اسیدها -ال 

آهک ایجاد ترکیبات نامحلول نموده و به صورت رسوب تبدیل می شوند و در طی تصفیه حذف می 

 گردند. 

بخش از قندهای انورت که در مراحل قبلی به وجود آمده انند در حضنور آهنک و حنرارت بناال  -ب

 تجزیه می شوند. 

از دیگر ترکیبات بدون ازت رافینوز است که در مراحل تصفیه و در حضور آهک قابل جداسنازی  -ج

 نمی باشد و به حالت محلول در شربت باقی می ماند و در نهایت وارد مالس می شود. 

 

  اثر آهک و تصفیه شیمیایی بر مواد ازت دار محلول در شربت خام 

ی این نوع آمینو اسیدها چندان تحت تأثیر دها هستند . قسمت عمدهیک گروه از این ترکیبات آمینو اسی   

ماند . شود و به صورت ترکیبات محلول در شربت باقی میی شیمیایی قرار نگرفته و جداسازی نمیتصفیه

های کربنات کلسیم تولیدی ی کربوناسیون دوم جذب سطحی کریستالفقط مقدار کمی از آنها در مرحله

ی آنها شود . بنابرین بخش اعظم و مواد حاصل از تجزیهاز میزان آنها در شربت کاسته میشده و تا حدی 

رسد ی کریستالیزاسیون میی انتهایی تولید شکر یعنی مرحلهمراحل مختل  فرایند را طی کرده و به مرحله

هد که به این دو در آنجا موج  افزایش حاللیت ساکاروز شده و راندمان کریستالیزاسیون را کاهش می

 برد .ترتی  مقدار قند وارد شده به مالس را باال می

-می آمیدی  دومین گروه از این ترکیبات آمیدها هستند . آمیدها آمینواسیدهایی هستند که دارای عامل

. این مواد در اثر حرارت و محیط قلیایی به وجود آمده توسط آهک  و آسپاراژین  باشند مثل گلوتامین

شود و بقیه به صورت ترکیباتی به نام شوند و عامل آمیدی آنها به صورت گاز کربنیک جدا میتجزیه می

 آیند .رولیدون کربوکسیلیک اسید در مییپ
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به شکل محلول در شربت مراحل  معموال پ  از جداشدن گاز آمونیاک ترکی  حاصل از آمید مذکور غالباً

ی ی تصفیهاز آمیدها اگر در مرحله NH3دا شدن شود . جکند و وارد مالس میمختلفی را طی می

شیمیایی شربت اتفاق بیافتد حالت مطلوب و قابل قبولی است اما اگر این پدیده ضمن تغلیظ رخ دهد چنین 

شود که این امر عامل مهمی در شربت و کاهش قلیائیت در اواپراتورها می PHای باعث کاهش پدیده

 مرحله خواهد بود .ی ساکاروز در این افزایش تجزیه

 بتائین: معموال در طی تصفیه قابل جداسازی نیست و در نهایت وارد مالس می شود.  -

 تینو قابل هنا دنناتوره شنده نیپنروتئ،شده توسط اهنک  جادیا ییایقل طیها :درحضور شرا نیپروتئ -

 کنند. یم دایرسوب پ

 : اثر آهک بر ترکیبات کلوئیدی موجود در شربت خام 

ی شربت گیری از ی از جمله مواد کلوئیدی هستند که در صورت عملکرد نادرست در مرحلهترکیبات پکتین

ی ی مواد مذکور در مراحل تصفیه به خصوص مرحلهتوانند وارد شربت خام شوند . بخش عمدهخالل می

شوند . اگر جداسازی آنه در مراحل کربوناسیون جذب سطحی ذرات کربنات کلسیم شده و جداسازی می

ی کریستالیزاسیون ایجاد شکل نموده فیه به خوبی انجام نشود ، ورود آنها به مراحل بعدی به ویژه مرحلهتص

 کند .و به علت افزایش و سیکوزیته روند کریستالیزاسیون را با مشکل مواجه می

تالهای به منظور ممانعت از این امر مقدار کمی از گل رسوب یافته در کانتور را که حاوی ذرات و کریس 

کنند .این گل که به عنوان گل کربنات کلسیم هستند در مراحل قبل از کربوناسیون به شربت خام اضافه می

تواند در مراحلی مانند بخش ابتدایی آهک زنی مقدماتی به شود میبرگشتی یا گل کربوناسیون نامیده می

وج  جذب و رسوب کردن ترکیبات های کربنات کلسیم موجود در آن مشربت خام اضافه شود تا کریستال

قسمت کمی از آنها در  دار کلوئیدی شربت خام اند و غالباًکلوئیدی شود . پروتئین ها از جمله مواد ازت

شوند . اگر در مراحل آهک ی خالل ، به شربت خام وارد میاثرپاره شدن دیوارهای سلولی و به هنگام تهیه

و دما در آن محله در حد مطلوب نباشد این مواد توانایی انعقاد  PHزنی مقدماتی به خوبی انجام نشود و یا 
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ی مذکور حضور داشته باشند ، به کنند . اگر ذرات کربنات کلسیم نیز در مرحلهو رسوب کردن را پیدا نمی

 رسوب ذرات پروتئینی و سایر مواد کلوئیدی کمک خواهند نمود .

 

 ي شربت خام :نقش گاز کربنیک در تصفیه

شود این است که با آهک موجود در انجام می در دو مرحله از زدن گاز کربنیک به شربت که معموالً  هدف

آید و این ذرات به وجود آمده به عنوان کمک صافی موج  صاف شربت ، ذرات کربنات کلسیم پدید می

 شوند .ها میشدن بهتر شربت در صافی

باالی شربت آهک خورده را کاهش  PHاست تا  PHن نقش دیگر گاز کربنیک کاهش دادن و متعادل کرد

 کند .ی تغلیظ میی وارد شدن به مرحلهدهد و شربت را آماده

شود که اتصال بین ساکاروز و آهک در مولکولهای ساکارات شکسته شود و همچنین گاز کربنیک موج  می

لکولهای ساکاروز در شربت آزاد آهک آزاد شده با گاز کربنیک ایجاد کربنات کلسیم نموده و در نتیجه مو

 شوند .می
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 تصفیه کالسیک -الف

 را می توان نام برد.  2و کربناسیون  0کربناسیون در این روش چهار مرحله آهک خور مقدماتی، آهک خور اصلی، 

رحله مرحله اضافه می شود این است که وارد کردن آهک به صورت تک م 2علت آنکه شیرآهک به شربت خام در 

 در شربت شده و سب  تجزیه ساکارز می گردد. PHای موج  افزایش ناگهانی و بیش از حد 

کل آهک مصرفی( در تصفیه را در مرحله مقدماتی وارد شربت کرد و بقیه  1. 0بنابراین باید میزان کمی از آهک )

 آن را در مرحله بعدی اضافه نمود.

 

 یا مقدماتی : Iآهک خورد  -1

اضافه کردن آهک در این مرحله جداسازی مواد غیر قندی است که عنالوه بنر رسنوب کنردن   منظور از    

 ترکیبات کلوئیدی مواد کلوئیدی موجود در شربت را به صورت مولکول هنای بزرگتنر تبندیل کنرده و قابنل

دی اجسام را به دو دسته کریسنتالوئید و کلوئیند طبقنه بنن 0890ته نشین شدن می کند. گراهام در سال  

 کرد.

کریستالوئید ها آنهایی هستند که متبلور می شوندو کلوئیدها اجسامی هستند که متبلنور نمنی شنوند. از    

دسته اولی می توان به ساکارز و نمک طعام اشاره نمود در حالیکه از دسته دوم به مواد پروتئینی ، پکتینی و 

 نشاسته ای  می توان اشاره کرد.

الکتریکی بوده و وقتی دریک میدان الکتریکی قرار گیرنند جنذب قطن  مثبنت ینا  اغل  کلوئیدها دارای بار

کلوئیدهایی که دارای بار همنام هستند همدیگر را دفع نموده در حالیکه این ترکیبات منی  منفی می شوند.

توانند جذب یونهای بار مخال  شده و مولکولهای بزرگتری را بوجود آورند اینن حالنت را فلوکنه شندن منی 

 گویند. در نقطه بار الکتریکی که کلوئیدها تجمع کرده و فلوکه شوند نقطه ایزوالکتریک می گویند.

کلوئیدهای شربت خام از نظر کیفیت و کمیت متفاوتند . بعضی از آنهاکیفیت اسیدی داشته و برخی دیگر    

 را بنا افنزودن اسنید را دارد 0/0-9حندود  PHکیفیت بازی دارنند. از اینن رو چنانچنه شنربت خنام را کنه 

برسانیم کلوئیدهای شربت فلوکه شدن و ته نشین منی شنود. همنین طنور اگنر بنه وسنیله   = PH 0/0به 
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نیز مواد کلوئیدی منعقد می شنوند. ولنی بنه  PHمی رسانیم دراین  8/01 – 2/00را به  PHترکیبات قلیا 

 از طرینق قلینایی کنردن انجنام  علت خطر تجزیه قند و تولید انورت در روش اسنیدی تصنفیه شنربت فقنط

 صورت نمنی گینرد بلکنه در  مشخص و معین  PHمی شود . فلوکه شدن کلوئیدها در محیط قلیایی دریک 

2/00-8/01   PH= .می باشد مقدار مواد پروتئینی ته نشین شده با باالرفتن درجه قلیایی افزایش می یابند

وند ادامه دارد تا به یک نقطه ماکزیمم که نقطه مطلنوب این کار از طریق افزودن آهک انجام می شود. این ر

optimal  می رسد پ  از این مقدارPH  اگر باز همPH  را افزایش دهیم مواد فلوکه شده دوباره به حالنت

 تبدیل منی شنوند و بنه حالنت اولینه خنود بنازمی گردنند . نقطنه مطلنوب در اینن فرآینند همنانکلوئید 

 2/00-8/01   PH=. است 

 

 :Iف آهک زنی مقدماتی اهدا

 اسیدی شربت خام PH(خنثی کردن 0

 ها است. proمناس  برای انعقاد و به هم چسبیدن ناخالصی های کلوئیدی به خصوص  PH(ایجاد شرایط 2

PH   است. باید دقت کرد که زمان توق  در این مرحله وابسته به درجه حرارت اعمال  8/01 -2/00مناس

 ر باشد زمان توق  کوتاهتر است.شده دارد. هرچه دما باالت

در مرحله آهک زنی مقدماتی عالوه بر استفاده از شیر آهک ، میزانی از گل برگشتی از کانتور را که حاوی 

 ذرات کربنات کلسیم است به دستگاه آهک زنی وارد می کنند.  

شتی( که از )یا کلسیم کربنات برگ Calcium. Carbunet recyclingکه تحت عنوان گل برگشتی یا 

است وقتی وارد شربت می گردد به عنوان هسته های اولیه برای تولید کریستالهای درشت  3oCCaجن  

 تر عمل می کنند.

به عبارت دیگر: این ذرات در مرحله آهک زنی مقدماتی وارد شده و مراحل آهک زنی را طی کرده و به 

 می رسند.  Iمرحله کربناسیون 

 ی می توانند ذرات دیگر را جذب کنند و سب  درشت تر شدن رسوبات گردند.  در مرحله آهک خور مقدمات
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 می گیرد.  که در نتیجه ته نشین شدن رسوبات راحت تر انجام

 

 روش های آهک زنی مقدماتی : -1-1

و قند برلین ارائه شد و به ننام : این روش برای اولین بار در انسیت ال  ( روش تک مرحله ای یا روش اسپنگلر

هک خور مقدماتی سرد معروف شد. در این روش شربت خام خروجی از دیفوزیون به وسنیله اضنافه کنردن آ

می رسد .مقدار آهک در این روش حندود  =PH   8/01-2/00یکباره هیدروکسید کلسیم ) شیرآهک ( به  

ه آن چغندر می باشدپ  از اضافه کردن آهک به شربت یک توق  کوتناهی داده خواهند شند کنه بن % 2/1

مرحله استراحت می گویند .  در واقع مرحله استراحت در نقطه مطلوب انجام می شود. هدف از این مرحلنه 

زمان کافی برای انعقاد کلوئیدها می باشد. تصفیه شربت به این عالوه بر اینکه درکربناسیون رسنوب بهتنری 

یستم هنای قنند و ارائنه تکنولنوژی ایجاد می کند رنگ شربت نیز روشن تر است اما به دلیل مداوم بودن س

 های جدید از این نوع آهک خوری برای سیستم های مداوم استفاده نمی شود.

 

شنربت در  PHدر این روش افزودن آهک و باال بردن  ب ( آهک خور چند مرحله یا روش ددک ) پلکانی ( :

گرفتنه و زمنان توقن   مطلوب به کندی انجام PHچندین مرحله صورت می گیرد در این روش رسیدن به 

های داده شده فرصت کافی برای منعقد شدن ترکیبات فراهم می کند. هر چه قدر به مدت زمان اسنتراحت 

وئیدها به حالت اولیه کندتر انجام می گیرد. پ  آهنک شربت افزوده شود به همان نسبت سرعت برگشت کل

ی بنه اثبنات منی رسناند . آهنک خنور خور چند مرحله ای برتری خود را نسبت به آهک خور تک مرحلنه ا

چندمرحله ای برای مصرف چغندرهای سالم با کیفیت نرمال مناس  است ولی برای چغندرهای که ینخ زده 

و سرمازده هستند مناس  نمی باشد زیرا کلوئیدهای این نوع چغندرها غیر طبیعی عمل کرده و شربت اینن 

 ردن مشکالتی را ایجاد می کند.نوع چغندرها در روش آهک خور پلکانی هنگام صاف ک
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یک روش و در واقع اسم دستگاهی است که فرآیند افزودن تدریجی آهک را  ج ( روش بریگل مولر) متقابل(:

انجام می دهد . این دستگاه دارای مخزنی اصلی است که از ابتدای مخزن شربت و از انتهای آن شنیر آهنک 

ابتدای فرآیند آهک خور مقدماتی متفاوت اسنت در اثنر جرینان  واردمی شود بنابراین تراکم آهک در انتها و

بایسنتی تندریجی و آهسنته  PHشربت دیده می شود. افزایش  PHمتقابل شربت و آهک به تدریج افزایش 

منورد  PHبنه  PHخالص خود جدا شده و تثبیت شود و در اثر افزایش  PHباشد تا هر ماده غیر قندی در 

 نظر برسد .

ی بریگل مولر شامل نیم  استوانه ای افقی است که توسط جداره هایی که تا ک  نیم استوانه دستگاه آهک زن

امتداد ندارند به چند خانه تقسیم شده است. یک همزن محتویات نیم استوانه را در سرتاسر آن به هنم منی 

تندریجی  زند. جهت ورود شیرآهک و شربت مخال  هم بوده و با تنظیم حرکت شیرآهک می تنوان افنزایش

PH   .را در حد مطلوب تنظیم نمود 

مقداری از گل دکانتور را معموال به عنوان گل برگشتی به مرحله آهک خور مقدماتی اضافه می کنند. محل 

افزودن این گل در خانه اول تا سوم بریگل مولر می باشد. در واقع ذرات گل برگشتی به عنوان هسته اولیه 

از طرف دیگر گل برگشتی حالت قلیایی دارد کربنات کلسیم عمل می کنند.  برای تولید کریستالهای درشت

های شربت خام مؤثر است . همچنین ذرات کربنات کلسیم موجود در گل به عنوان هسته PH  و در افزایش

 کنند . های درشت تر کربنات کلسیم عمل میاولیه برای تولید کریستال

-( می0ی کربوناسیون )بت مراحل آهک زنی را طی کرده و به مرحلهعبارت دیگر این ذرات به همراه شربه 

آید . این ذرات رسند، در آنجا با زدن گاز کربنیک به شربت مولکولهای جدید کربنات کلسیم به وجود می

ی کربنات کلسیم که مربوط به گل برگشتی است ، تجمع کرده و با اتصال به های اولیهجدید به دور هسته

تر های کربنات کلسیم درشت تر شوند ، راحتشود . وقتی کریستالتر شدن آنها میدرشت آنها موج 

 شوند .های دیگر نیز میکنند و موج  رسوب ناخالصیرسوب می
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ها و تبدیل ترکیبات محلول کنند این امر به جداسازی ناخالصیپ  از آهک زنی مقدماتی شربت را گرم می

علت همراه شدن قلیائیت باال و حرارت باال در کاهش آلودگی میکروبی شربت  کند و بهبه نامحلول کمک می

 شود .مؤثر است . این شربت به سمت آهک زدن دوم هدایت می

 

 

 یا دیفیکاسیون یا شوالژ:  IIآهک خور اصلی یا آهک خور  -2 -1

بنا  IIآهنک خنور  منعقد می شوند . در PHیا مقدماتی یک سری از ناخالصی ها با افزایش  Iدر آهک خور 

خاصیت جذب سطحی که مواد منعقد شده دارند ناخالصیها جذب شده و در مراحل بعدی در اثر افزودن گاز 

Co2   یا مرحله اشباع ته نشین می شود . الزم به ذکر است در آهک خور مقندماتی زمنان و درجنه حنرارت

 بایسنننننننننننننننتی مناسننننننننننننننن  در نظنننننننننننننننر گرفتنننننننننننننننه شنننننننننننننننود. 

در این  PHدقیقه استفاده می شود.  21و زمان  c085ایط نرمال از دمای در آهک خور اصلی معموال در شر

 می رسد. 02مرحله به 

 

 شود :اهدافی که از زدن آهک در این مرحله دنبال می

-هایی است که منجر به ایجاد رنگدانهی قندهای انورت و جلوگیری از وارد شدن آنها در واکنشتجزیه  - 0

ی قندهای انورت با آهک شود .قسمتی از مواد حاصل از تجزیهگ شربت میای و تیره شدن رنهای قهوه

واکنش داده و قابل رسوب کردن و جداسازی هستند . اگر میزان قندهای انورت زیاد باشد و محیط قلیایی 

همراه با حرارت باال در این مرحله داشته باشیم در نهایت منجر به پدید آمدن مواد اسیدی مانند اسید 

 یک در این مرحله خواهد شد .الکت

کنند که حالت هایی میشوند و ایجاد کمپلک قسمتی از مواد اسیدی به وجود آمده با آهک ترکی  می

ی این مواد اسیدی ندارد اما در صورت باال بودن قند انورت و در نتیجه باال بودن مقدار اسید ، قسمت عمده
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ی ساکاروز و خورندگی و تجزیه PHند که موج  کاهش رودر شربت باقی مانده و به مراحل بعدی می

 شوند .دستگاهها می

 

ی ترکیبات آمیدی است مانند آسپاراژین و گلوتامین که تحت تأثیر محیط قلیایی همراه با تجزیه  - 2

شوند که در این صورت این ترکیبات حرارت به ترکیباتی مانند پیرولیدون کربوکسیلیک اسیدتبدیل می

 شود ، شرکت کنند .ای شدن که بین آنها و قندهای انورت واقع میهای قهوهنند در واکنشتوانمی

آید . این آهک با مواد موجود در شربت واکنش مقدار کافی آهک اضافی در شربت به وجود می  - 0

رسد پ  از زدن گاز کربنیک به شربت با آن ایجاد ی کربوناسیون میدهد و وقتی به مرحلهنمی

ها دارد . مقدار شیرآهک ای در جداسازی ناخالصیکند که نقش تعیین کنندهات کلسیم میکربن

ی اول است و میزان قلیائیت به برابر مرحله 01تا  4ی آهک زنی اصلی حدود مصرفی در مرحله

 رسد .سانتیمتر مکع  شربت می 011گرم اکسید کلسیم در  0/0بیش از 

رفته و شربت  نیمرحله از ب نیها در امیکروارگانیسم   ی هیباال کل یو دما PHباال بودن  لیبه دل  - 1

     .دیا یدر م لیبه حالت استر2در حالت اهک خور 

مدت توق  شربت در این مرحله به درجه حرارت شربت بستگی دارد . در صورت عملکرد نادرست در  

ی تغلیظ با ورود شربت به مرحله شربت تصفیه شده و باال بودن میزان قندهای انورت پ  از این مرحله

ای رخ دهد با ی این قندها و تبدیل آنها به ترکیبات اسیدی وجود دارد که اگر چنین  پدیدهامکان تجزیه

   ی قند ساکاروز انجام خواهد شد .شربت تجزیه PHکاهش 

ربت به وجود می آید )آهک آزاد ( در ش اضافی عمده ترین تاثیر این مرحله این است که مقدار کافی  آهک  

که با مواد موجود در شربت واکنش نداده و وقتی شربت به مرحله کربناسیون می رسد پن  از افنزودن گناز 

کربنیک به شربت ، با آن  ایجاد کربنات کلسیم می نماید که نقش تعیین کننده ای در جداسازی ناخالصنی 

 ها دارد. 
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 : IIعوامل موثر بر دیفیکاسیون 

: اگر به مقدار کافی نباشد عمل تجزیه بخصوص تجزیه انورت صورت نمی گینرد. و منجنر بنه  مقدار آهک-0

و  PHکمتر از حد الزم بوده و بنا افنت  PHایجاد رنگ در شربت خواهد شد اگر آهک به مقدار کافی نباشد 

ن تجزیه ساکارز روبه رو خواهیم شند. مینزان رننگ محلنول ، رننگ ظناهری و مینزان خاکسنتر اصنلی تنری

به هر دلیلی رنگ شکر بیشتر شود یعنی از سفید براق به پارامترهای ارزیابی و کنترل کیفیت شکر است. اگر 

 سفید مات برسد از نظر استاندارد قابل قبول نیست.

 که بایستی بسیار کنترل شود. درجه حرارت : -2

 که مناس  با دمای در نظر گرفته شده میباشد. ان فرآیند:مز -2

 

 یا کربناسیون :  Iیا اشباع ساتراسیون   -1-3

این است که آهک اضافی در  Iمی باشد . وظیفه ساتراسیون یا اشباع  IIو اشباع  Iشامل دو مرحله اشباع      

پ  می تنوان  شربت به وسیله گاز کربنیک به صورت کربنات کلسیم ته نشین شده  و از شربت خارج شود.

هدف دیگر این مرحلنه اینن نات کلسیم در شربت می باشد. گفت عمده ترین تاثیر این مرحله ، تشکیل کرب

است که آهک هایی را که با ساکاروز به حالت ساکارات در آمده است را به کربنات کلسیم تبدیل نموده و از 

منی باشند. کربننات کلسنیمی کنه از آهنک  00در این مرحله حدود    PHاین طریق ساکاروز را آزاد کند. 

ود می آید کمک به صاف شدن شربت از مواد فلوکه شده وته نشین شده می کند. در بوج Iاضافی در اشباع 

واقع کربنات کلسیم تشکیل شده دارای بار الکتریکی سطحی بوده که می تواند ترکیبات کلوئیندی بناردار و 

ناخالصی ها را به خود جذب کند. در این مرحله جذب سطحی مواد رنگی کلوئیندی حاصنل از تجزینه قنند 

ورت بسیار قابل توجه است چون این ذرات دارای بار منفی هستند و چون ذرات کربننات کلسنیم تشنکیل ان

از طریق جذب سنطحی جنذب ذرات منی شنوند در واقنع در  Iشده دارای بار مثبت هستند در ساتراسیون 

 هدف اصلی جذب سطحی در شربت است. Iساتراسیون 



 79 

مصرفی دقت نمود. اگر   Co2یشتر است بایستی در مقدار هر چه کربنات کلسیم بیشتر باشد جذب سطحی ب

اضافه شود یک شربت بیش از حد کربناتنه  Co2با شدت انجام شود یعنی بیش از حد معمول  Iکربناسیون 

 Co2یا اصطالحاً شربت سوخته تولید می شود و قلیائیت شربت از حد معمول کمتر می شود. از طرفی اگنر 

 بنا مشنکل مواجنهمول باشد قلیائیت در شربت باال بوده و صناف کنردن شنربت افزوده شده کمتر از حد مع

می شود. زیرا رسوب کربنات کلسیم بیشتر حالنت ژالتیننی داشنته و قابنل صناف شندن نیسنت. در اغلن   

 انجنام  Countinuseدر ینک مخنزن و بصنورت منداوم ینا   Co2کارخانجات قند اشباع کنردن شنربت بنا 

 می شود. 

صورت مخزنی استوانه ای بوده که شربت از باال وارد مخنزن شنده و شنربت روی کالهکنی کنه این دستگاه ب

حالت مخروطی دارد ریخته می شود و گاز از طریق لوله های ارتباطی که در پایین مخنزن وجنود دارد  وارد 

ناسنیون بصورت حبابهایی یکنواخت در تمام دستگاه پراکنده شده و عمنل کرب  Co2دستگاه می شود و گاز 

انجام می شود با توجه به جریان متقابلی که بین شربت و گاز ورودی وجود دارد ضنمن اینکنه از تنه نشنین 

 نیز افزایش می یابد. Co2شدن مواد جلوگیری می شود. راندمان استفاده از گاز 

 :0نکات مربوط به اشباع  

 یادینک  ز جادیو باشند اهمس ونیکربن و شربت در کربناس دیاکس یگاز دجهت و مسیر  چنانچه  -

 یشود کنه در مراحنل بعند یم لیتشک یزیر میرسوبات کربنات کلس نیکند و همچن یدرشربت م

 صاف کردن انها مشکل است.

اشنباع  یدر مرحلنه  یزینر میکربنات کلسن یستالهایشود کر یدگیچنانچه چغندر قند دچار پوس  -

 جنادیشنود منجنر بنه ا لیلنوان تشنک ونینفوزیاست که چنانچه در د حیشود الزم به توض یم جادیا

 شود. یم 0در اشباع  یزیرسوبات ر
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 دکانتور 

آماده ته نشینی رسوبات می باشد پ  وارد سیستم دکانتور شده و در این  Iشربت خروجی از ساتراسیون    

ه سیستم بر اساس ترتی  و ته نشینی عمل شفاف سازی شربت تا حدودی انجام می شود. سیستم دکانتور ب

دارد از طبقاتی تشکیل شده که این  صورت یک استوانه ای می باشد که قسمت انتهایی آن حالت مخروط

طبقات در قسمت مرکزی شی  دار می باشد و شی  به سمت مرکز تمایل است . شربت وارد دستگاه شده 

دار آن ) تناژ( از طریق تقسیم کننده هایی که وجود دارد وارد هر طبقه شده بسته به کیفیت شربت و مق

یک زمان توق  و استراحت داده می شود در این زمان توق  رسوبات تشکیل شده فرصت کافی برای ته 

نشین شدن پیدا می کند و از شربت جدا می شوند رسوبات در ک  هر طبقه تجمع کرده و در اثر شی  

تی  می شود. به این تردستگاه به سمت کانال خروجی که در محور مرکزی دستگاه قرار گرفته هدایت 

ل به صورت گل کربناته از سیستم خارج می شوند در حالیکه  شربتی که رسوبات از طریق کانال خروجی گ

تا حدودی زالل شده از طریق پمپ های موجود در طبقات از دستاه خارج می شوند حال شربت واردمرحله 

ر گیرد اگر زمان کم در نظر گرفته شود می شود. زمان توق  در دکانتور بایستی مدنظر قرا IIاشباع 

ناخالصی ها بخوبی رسوب نکرده و کیفیت شربت افت می کند. در حالیکه اگر این زمان بیش از حد در نظر 

گل خروجی از  است.  c080حدود  Iگرفته شود امکان تجزیه ساکارز فراهم می شود. دمای کربناسیون 

) به عنوان هسته اولیه( به مرحله آهک زنی مقدماتی  ر کمی از این گلدکانتور هنوز دارای مقداری شربت است مقدا

دکانتور به دستگاهی به نام فیلتر خالء سلولی میرود. )صافی های خالء( که در آنجا  گل اما قسمت عمده می رود

ر کمتر الزم به ذکر است که بهتر است درجه حرارت شربت در دکانتو شربت باقی مانده در گل جداسازی می شود.

درجه سانتیگراد نباشد ، زیرا کاهش دما ،  ویسکوزیته شربت  را افزایش داده و رسوب ناخالصی ها را به  80تا  81از 

 تاخیر می اندازد. 

رسوبات  و  برای افزایش سرعت ته نشین شدن ناخالصی هاقبل از ورود شربت به دکانتور  الزم به ذکر است 

از  )کمک ته نشین( گفته می شود. Settiling aidاین ترکیبات تحت عنوان  .ترکیباتی به شربت اضافه می شود

 اشاره کرد. (30Speparan Apجمله این مواد میتوان به ماده ای به نام )
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Sedimentation 

 
 

 

 : IIیا ساتراسیون  IIاشباع  -1-4

رات مجدداً تجزیه شوند بنه اگر کربناسیون بصورت یک مرحله ای انجام شود این امکان وجود دارد که این ذ

را انجام می دهیم سنپ   Iدکانتور جدا کرد ساتراسیون  همین دلیل تا جایی که بتوان کربنات کلسیم را در

 عبارتست از : IIشربت شفاف تری بدست می آوریم . هدف از ساتراسیون  IIبا انجام ساتراسیون 

 افی موجنود در شنربت واکننش داده و  ادامنه قبل از هر چیز بنا آهنک اضن  Co2گاز  IIدر ساتراسیون  -0

 را انجام می دهد. Iواکنش های ساتراسیون 
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2-  Co2  افزوده شده در این مرحله با هیدروکسید پتاسیم که به طنور طبیعنی در شنربت وجنود دارد نینز

فنی واکنش داده و همین کربنات پتاسیم تولیدی اگر ناخالصی در محیط داشته باشد جذب آن شده و از طر

 قلیائیت شربت به حد طبیعی خود می رسد.

قلیائیت طبیعی شربت تابعی است از کیفیت چغندر و شربت خام حاصنل از آن هنر چقندر ازت مضنره و     

بنه حند مطلنوب  II  ،PHمواد پکتیکی در شربت بیشتر باشد قلیائیت طبیعی بیشتر است . در طی اشنباع 

این مرحله عمل کربناسیون کنترل می شنود. درجنه حنرارت در در  PHمی رسد. و با اندازه گیری  4یعنی 

کم باشد بنی کربناتهنای کلسنیم و پتاسنیم  مرحله این مرحله حائز اهمیت است . اگر درجه حرارت در این 

تشکیل شده و چنانچه این شربت وارد تبخیر کننده ها شود رسوباتی در جداره های تبخیر کنننده بجنا منی 

از تشکیل بی کربناتهاست . حنداقل درجنه االی شربت بهترین عامل جهت جلوگیری گذارند. درجه حرارت ب

است ولی از نظر ابعناد کمنی  Iدرجه است . از نظر کار دستگاه مشابه اشباع  41-011حرارت در این مرحله 

 کوچکتر است.

ویسکوزیته شربت  دما از نظر عبور شربت از فیلتر مهم است . ممکن است تحت تاثیر دما به ویژه دماهای کم

 بیش از حد شده وعبور از صافیها مشکل شود. 

 

 محاسبات مربوط به تصفیه کالسیک :     

 یمقدار اهک مصرف نییتع الف -

با توجه به اینکه مقدار آهک مصرفی بستگی زیادی به چغندر مصرفی و کیفیت آن دارد می توان گفت هر  

لذا  ر باشد به تبع آن مقدار آهک مصرفی بیشتر است . چه نسبت مواد غیر قندی در شربت یا چغندر بیشت

 مقدار با آن مطابق را  محاسبه نموده و سپ   موجود درچغندر و ناخالصی  مواد غیر قندیبایستی ابتدا 

 .رابطه زیر بدست می آید موجود درچغندر  یقند ریمواد غ درصد آهک را تعیین نمود.

 ی موجود درچغندر = مواد غیر قند Pol  -Bix×کشش شربت   

                                                                             011 
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ن با توجه به اینکه بریک  کل مواد جامد را نشان می دهد در حالیکه پالریتی میزان ساکارز ینا قنند را نشنا

با ضرب کردن در مقندار کشنش  آنها معرف موادغیر قندی است که درچغندر مصرفی می دهد. پ  اختالف

نیز مشخص می شود و باتوجنه بنه شربت بدست می آید. بر اساس آهک مصرفی میزان سنگ آهک مصرفی 

 یها را مقدار اهنک مصنرف یاز ناخالص%011-021حدود  سنگ آهک مصرفی مقدار کک نیز تامین می شود.

اما بنرای حنل مسنائل   کنند. یماشاره  , یناخالص %011-81کتابها به مقدار  ی.البته برخ رندیگ یدر نظر م

 . در نظر گرفت. درصد مواد غیر قندی  %011می توان مقدار آهک مصرفی را متوسط این مقادیر یعنی 

 :  یدیتول ونیل کربناسگدرصد  -ب

 یبه مقندار نیمربوط است.هم چن هیدر تصف یبه مقدار اهک مصرف ونکربناسی مرحله در حاصله گل مقدار 

ارتبناط  دینبا ونیگل کربناسن ی دارد . در محاسبه یکنند بستگ یها که همراه با اهک رسوب م یصاز ناخال

 یمقدار اهک مصرف کی اء توان گفت به از یم یبیتقرشده برقرار کرد.به طور  دیو گل تول یهک مصرفآ نیب

 توان گفت: یشود پ  م یم دیقسمت گل تول 1

 1×به چغندر یمقدار اهک مصرف = یگل کربناسون نسبت به چغندر مصرفدرصد 

 مثال :

و مشخصات شربت تولید شده  با  تن باشد 0111روزانه در کارخانه  یکه چغندر مصرف یدر صورت

 زیر محاسبه شود؟  ب است موارد ،مطلودر نطر گرفته شود  001و کشش=%2/02, مقدار قند =0/01=ک یبر

 یدی( وزن گل تولج؟ ینسبت به چغندر مصرف یدیدرصد گل تول  -بمقدار آهک مصرفی ،درصد و  -ال 

 چقدر است؟ یقند عاتیضا یگل و مقدار وزن یقند عاتیباشد درصد ضا%2/1(اگر درصد قند گل د؟

 ](×polbx)/100درصدکشش وزنی شربت [ ها  = یمقدار ناخالص    

 0/2یهمان مقدار اهک مصرف  =0/2یناخالص  اهک= یبا مقدار ناخالص مطابق

 %01=1×0/2=ینسبت به چغندر مصرف یدیتول ( در صد گلب
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 یدیگل تول           چغندر(ج

011                      01   x=100تن 

0111                      x   

 قند عاتی=درصد ضا011قندگل(/×%=)%گل011(/1/2×01=)12/1% (د

 یقند عاتیضا           چغندر

011                              12/1 

0111                                    x     

 

 

 عاتیتن چغنندر باشند ضنا0111کارخانه  تیباشد و ظرف%0/1برابر با  یقند در گل صاف نیانگیاگر م مثال :

 باشد. یم یندر مصرفغچ%1 یچند تن است؟ مقدار اهک مصرف یگل صاف قیاز طر یقند

 

 ی   دیگل تول              چغندر                % 09=  1×  1=   یدیگل تولدرصد 

                                                             011                         09  

                                                      0111                         x           x = 480   

 از گل  یناش یقند عاتیضا مقدار

 قند عاتیضا                 یدیتول گل

011                              0/1 

181                                x      x  = 3/3  تن 
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 : فیلتراسیون 

جهت صاف کردن شربت از فیلترهای متعددی استفاده می شود. صناف کنردن تفکینک رسنوبات از مایعنات 

ضمن عبور مایع از یک جدار متخلخل می باشد که رسوبات در پشت توری یا صافی باقی ماننده و شنربت از 

فته و متناس  جداره عبور می کند. هر قدر مدت فیلتراسیون طوالنی تر شود ضخامت قشر رسوب افزایش یا

با آن مقدار مقاومت جریان شربت افزایش می یابد. یعنی سرعت عبور شربت کم می شود. بنابراین فیلترها یا 

 تناوب تمیز شوند. صافی ها باید به طور م

 در مواردی که غلظت باالی گل وجوددارد از فیلترهنای پنرس ینا صنافی فشنار و فیلترهنای خنالء اسنتفاده 

 می شود.

منی باشنند اینن  1m ×1mمشتکل از یکسری صفحات چدنی با ابعاد  ی پرس ها  ) فیلتر پرس( :ال  ( صاف

صفحات به تعداد متفاوتی در ابعاد یکسان و بصورت شیاردار در کنار یکدیگر قرار می گیرنند هنر صنفحه در 

ه انند . . حد فاصنل صنفحات قالبهنایی قنرار گرفتنیک پارچه صافی از جن  کتان یا پنبه  پیچیده می شود

توسط نیروی پمپ شربت وارد صافی شده و روی صفحه پارچه ای ریخته منی شنود بنا فشنار اعمنال شنده 

صفحات بهم متراکم شده و شربت از منافذ پارچه عبور می کند در حالیکه رسوبات و گل کربنات کلسیم در 

انی کوتاه صفحات را باز کرده پشت صافی باقی می ماند. این روش نیاز به کارگر دارد و بایستی در فواصل زم

 است. Bachو گل باقی مانده روی صفحات را شسته و جدا کنیم .کار این صفحات معموالً غیر مداوم یا 

 

 A typical filter press 
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عبارتست از استوانه ای مشبک که به طور افقی در ینک نناودان  ب ( صافی خالء یا فیلتر خالء یا صافی دوار:

استوانه در داخل ناودان قرار می گیرد. سطح استوانه به صورت مشبک بوده که  %00معموالً غوطه ور است . 

با پارچه صافی پوشانده می شود. در فاصله کمی از ک  یک دیواره از داخل استوانه به شکل استوانه ای غینر 

ل وارد مخنزن مشبک قرار گرفته هوای بین دو دیواره از طریق خالء تخلیه می شنود. شنربت بنه همنراه گن

ناودانی می شود و خالء این شربت را از منافذ پارچه صافی به سمت داخل مکش منی کنند .اسنتوانه حنول 

محورش می چرخد که در هنگام گردش استوانه قشر گل از داخل ناودان باالمی آیند در اثنر مکنش شنربت 

گل شسته شده تا قند خود را از مکیده شده و از طریق دوش های آبی که در باالی دستگاه قرار گرفته قشر 

دست دهد سپ  در قسمت انتهایی استوانه از طریق هوای فشرده یا تیغه های مخصوص گنل شسنته شنده 

 جدا می شود. 

تواند با شربت حاصل از دکانتور مخلوط شربت به دست آمده از صافی خأل نیز که بسیار رقیق است ، می 

اما در مواردی به دلیل رقیق بودن زیاد آن ، بهتر است که از آن در  ی کربوناسیون دوم برودشود و به مرحله

 شود .ی شیر آهک استفاده میتهیه

 

Rotary-drum filter operation 
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 تصفیه هم زمان آهک زنی و کربناسیون )دفکوکربناسیون( -ب

روشهای دیگری که امروزه  آنچه تا کنون در مورد تصفیه شربت خام بحث شده در مورد تصفیه کالسیک می باشد از

مرسوم است روش جدیدی است که در آن فرآیندهای آهک زنی و کربناسیون اول به فاصله اندکی و یا در برخی 

موارد به صورت همزمان انجام می گیرد، در این سیتم ها ابتدا شربت خام گرم شده سپ  یک آهک زنی مالیم 

افزوده شده و کربناسیون اول  2COهمزمان با آن گاز کربنیک یا  انجام می گیرد و با فاصله اندک از آن و گاهی

اجرا می گردد، با گردش دادن مجدد شربت و بازگشت دادن شربت عمل آهک زنی و کربناسیون تا حد کامل پیش 

رفته پ  شربت، به دکانتور می رود و پ  از کمی رسوب و ته نشینی از آنجا به کربناسیون دوم می رود در سیستم 

ای دفکوکربناسیون فرایندهای مذکور )آهک زنی و کربناسیون( در دستگاهی به نام کربناتور انجام میگرد از روش ه

 اشاره کرد. Benningروش  Dorrهای دفکوکربناسیون می توان به روش 

شده به  تانک استوانه ای هست که  شربت خام ابتدا به تانک اولیه که کوچکتر است وارد 2غالباً  Dorrدر سیستم 

می گویند و در آنجا قسمتی از شیرآهک به شربت خام افزوده میگردد سپ  شربت سریعاً  mixer tankاین تانک 

اضافه شده و فاصله  2COمی باشد منتقل میشود، در این تانک  gassing tankبه تانک دوم که تانک گاز زدن یا 

نک دوم پمپ هایی وجود دارد که شربت را به تانک اول چندانی بین آهک زنی و کربناسیون اول وجود ندارد، در تا

و کیفیت  در حد مناس  است ، به سمت  PHبرگشت می دهد و به این ترتی  زمانی که تشخیص داده شد از نظر 

 دکانتور انتقال می یابد.

عمل آهک زنی و گاز زنی به صورت هم زمان  2فقط یک تانک هست که در همین تانک  Benningسیستم 

رت می گیرد، پ  شربت چندین بار در داخل تانک گردش کرد و در نهایت از سیستم خارج شده و به دکانتور صو

 می رود، پ  از طی کردن مرحله ته نشینی در دکانتور به ساتراسیون 

 می رود. 2
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Dorr juice-purifi cation system 

 

Dorr juice-purification system with Benning carbonator 
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 روش های تکمیل تصفیه : 

عالوه بر تصفیه کالسیک الزم است مراحلی در نظر گرفته شود تا ناخالصی های بیشتر نیز جدا شوند به اینن 

 استفاده از رزینن هنای تعنویض ینونی اسنتفاده -2سولفیتاسیون و   -0منظور در تصفیه تکمیلی دو فرآیند 

 می شود. 

ف کاهش رنگ شربت و تا حدودی کاهش قلیائیت شربت می در سولفیتاسیون هد  سولفیتاسیون: -

عمنل رننگ    در آب حل شده وتشکیل اسید سنولفورو منی دهند. So2باشد در سولفیتاسیون گاز 

 زدایی با اسید سولفورو درحذف پیوندهای دوگانه و کاهش رنگ شربت می باشد. 

 

 افت: یواکنش اتفاق م2 ونیتاسیسولف یدر طنکته: 

SO2  به صورت رسوب کند  باتیترک دیکه در شربت وجود دارد وارد واکنش شود تول یمید با کلستوان یم

نقش سولفور در کاهش و  لیبهبود رنگ شربت به دل ونیتاسیسولف یاست .هدف اصل یواکنش جانب کی نیا

نجام ا ونیلتراسیفو قبل از  یریگ یرا بعد از سخت ونیتاسیدوگانه است .بهتر است سولف یها وندیحذف پ

 رسوب به حداقل برسد. دیتول کاهش و  انجام شده یتا مقدار واکنش جانب میده

4)    Caso)3 رسوبCa+so 
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 تبادل یونی : و رزین هاي  ستونها

های کروی شکل و متخلخل که بر روی آنها یونهای فعلی تثبیت شده ستونهای تبادل یونی عبارتند از دانه

 ای موجود در محلول مبادله شوند .که این یونها قادرند با یونه

 معموالً دو نوع ستون وجود دارد :

تثبیت شده و دیگری   H  ،K   ،Naیکی ستونهای کاتیونی که بر روی آنها یونهای با بار مثبت مانند 

 اند . ستونهای آنیونی که بر روی آنها یونهای با بار منفی مانند گروههای هیدروکسیل تثبیت شده

توانند با کاتیونهای شربت و ستونهای آنیونی فقط با آنیونهای شربت مبادله شوند. در یونی میستونهای کات

 گیرد . های قند معموالً برای رنگزدایی شربت و حذف کلسیم باقی مانده در آن مورد استفاده قرار میکارخانه

کنند و ثبیت شده ، استفاده میبرای آهک گیری از شربت ، از ستونهای کاتیونی که بر روی آنها یون سدیم ت

شود و یون سدیم که دهند . یون کلسیم شربت ، جایگزین یون سدیم میشربت را از روی آن عبور می

ماند که به این ترتی  از رسوب امالح قابلیت حاللیت بیشتری از حاللهای آهکی دارد ، درون شربت باقی می

 شود .جلوگیری می Evaprationی های تبخیر در مرحلهآهکی در بدنه

مواد غیر قنندی ،  %82در رزین های تعویض یونی درجه خلوص شربت افزایش می یابد. این رزین ها قادرند 

خاکستر را جدا کنند. نوع رزین ، میزان متورم شدن رزین ها پ  از خنی  خنوردن و  %48مواد ازته   00%

ان امالح باقی مانده در پساب در ارزیابی رزینن هنا همچنین نوع مواد شیمیایی مصرفی برای احیاء آنها و میز

. عموماً دستگاهی که رزین ها در آن قرار می گیرند ستون نامیده می شود که شامل یک اسنتوانه  موثر است

ای است که ابعادش تابعی از ظرفیت کارخانه می باشد. شربت روی رزین ها حرکت کرده و حرکت باید آرام 

 را باخود ببرد. محل هایی که از رزین ها استفاده می شود شامل : باشد بدون اینکه رزین 

به عنوان تصفیه کمکی بعد از آهک زنی و گاز زدن انجام می شود که تقریباً بهترین حالت است. مشنکلی -0

 که در اینجا وجود دارد حجم باالی شربت می باشد که مقدار رزین بیشتری مورد نیاز است.

رسیده است در اینجا حجم شربت کاهش یافتنه  91عنی زمانی که شربت به بریک  بعد از شربت غلیظ ی-2

 چون غلظت باالست و از طرفی به دلیل غلظت باال راندمان جداسازی ناخالصی هاکمتر است.
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را می خواهیم تصفیه کنیم  0و 2استفاده از این رزین برای شربت قند است یعنی تا زمانی که شکر درجه -0

تهیه شود در اینجاست که کلرس تهیه شده را با رزینن هنای  0و 2شکرها حل شده و کلرس  و بایستی این

 تعویض یونی می توان تا حدودی تخلیص کرد. 

 

 

¨ Strong Acid Cation (SAC) 

¨ Poly styrene based resins with sulfonic Acid Group (-SO3H) as functional 

Group ¨ Can exchange all the cations. 

(Eg. SAC in H form can remove Na ion from a solution containing NaCl as 

well as NaHCO3) 

 

¨ Weak Acid Cation (WAC) 

¨ Acrylic Base Resins with carboxylic acid group (-COOH) as functional group. 

¨ Regeneration very efficient, almost stoichiometric. 

¨ These resins can be used effectively in conjunction with SAC. 

¨ Can remove hardness associated with alkalinity only. 

(E.g. WAC in H form can remove Na ions associated with bicarbonate ions but 

not with CI ions from a solution that contains both NaCL as well as NaHCO3 

 

Anion Exchange Resin: 

¨ Strong Base anions 

¨ Will remove All Anions from water 

¨ Strong Base Anion Exchange Resins can be categorized as Type I or Type II 



 92 

depending on the nature of the functional groups / type of amine used during the 

chemical activation process. 

 

¨ Type I 

- Quaternary Ammonium Functional Group. Chemically it has three 

methyl groups. 

- Functional group with the highest basicity amongst commonly used 

anion resins. 

- Used when very low silica levels are desired (< 0.2 ppm) 

- Requires excess of regenerant than type II SBA resins 

 

¨ Type II 

¨ Quaternary Ammonium Functional Group. Chemically one of the methyl groups 

of type-I is replaced with ethanol group. 

¨ Less Basic Functional Group as compared to Type I 

¨ Higher Silica Leakage Compared to Type I (< 0.5 ppm) Easier to Regenerate. 

 

¨ Weak Base 

¨ Tertiary Amine Functional Group. 

¨ Much Lower basicity compared to SBA 

¨ Will remove anions associated with free mineral acidity (e.g. CI, sulfate 

from solution of respective mineral acids). 

¨ Cannot remove anions associated with weak acids (carbonic, silicic 

acids). 

¨ Can be regenerated with stoichiometric quantities of regenerant. 

¨ The regeneration process is essentially a neutralization of the strong acids that are 

collected on the resin and hence the waste caustic from the SBA can be utilized for 

enhance economics. 
Will not remove silica from water 
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 Evaprationتبخیر 

تبخیر در مرحله ای از ساخت شکر است که پ  از مرحله تصفیه اجرا می شود هدف از اینن مرحلنه           

 ه و تبخیر قسمت اعظم آب آن است . غلیظ کرن شربت تصفیه شد

 بننه شننربت غلننیظ بننابریک  Evaprationاسننت پنن  از  00-09شننربتی کننه بننریک  آن در محنندوده 

 تبدیل می شود .   90 – 01

کیلو کالری انرژی الزم اسنت. پن  اگنر از  01برای تبخیر یک کیلوگرم آب حدود Evaprationدر مرحله 

کنند امنا بنا اتصنال چنند بدننه بنه انرژی به شدت افزایش پیدا می یک بدنه استفاده  در این صورت مصرف

توان مصرف انرژی یعنی بخار را بسیار کاهش دهیم. اواپراسیونی که بدین ترتی  تشکیل شنده را یکدیگر می

بدنه بنه دنبنال هنم قنرار داشنته باشند بنه آن  1یا 0نامند و برحس  اینکه اوراپراسیون چند مرحله ای می

 مرحله ای گفته می شود.  1یا  0 اواپراسیون

اگر یک اواپراسیون با چهار بدنه را در نظر بگیریم اصول کار عبارت از اصول مجدد از بخار شربت است. بدین 

ترتی  که بخار حاصل از جوشش بدنه اول در بدنه دوم به مصرف می رسد و از بخار تولید شده در بدنه دوم 

رتی  تا آخر ادامه پیدا می کند که بخار تولید شده از بدنه آخر باید بنه بدنه سوم گرم می شود و به همین ت

 تدریج از آن خارج شود.

 

برای تامین انرژی حرارتی در بدنه اول معموالً از بخار تولیدی در دیگ بخار استفاده می شود فشاری کنه در 

دریجاً کاهش پیدا می کند از این رو بدنه های اواپراسیون چند مرحله ای وجود دارد از بدنه اول تابدنه آخر ت

آخر در بدنه آخر این نوع اواپراسیون ها خأل اعمال می شود که به علت تاثیر خأل و فشار کمتر تبخیر در بدنه

 در دمای پایین تری انجام می گیرد. 

ابتندایی بدین ترتی  از انتقال صدمات حرارتی و تجزیه قند در اثر حرارت کاسته می شود پ  در بدنه های 

که غلظت کمتر است از دمای باالتر و هر چه به سمت بدنه های آخر پیش می رویم با افنزایش غلظنت دمنا 

 کاهش پیدا می کند . 
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باید توجه داشت افزایش بدنه های اواپراتور محدود است چون از هر مرحله به مرحله بعدی کناهش فشنار و 

خواهیم تعدادمراحل ینا بدننه هنا را زیناد کننیم مجبنوریم کاهش انرژی بخار وجود دارد از طرف دیگر اگر ب

بدنه اول وارد می شود از نظر فشار و درجه حرارت و اننرژی در   Evaprationبخاری را که از دیگ بخار به 

حد باالیی در نظر بگیریم که در چنین شرایطی دمای بسیار باال در بدنه اول موج  تجزیه  به مقدار زینادی 

 ر شربت خواهدشد.قند ساکاروز د

به مرحله بعدی نمی رود بلکنه بخشنی  Evaprationهمچنین کل بخار حاصل از تبخیر شربت در هر بدنه 

از این بخار صرف تامین انرژی حرارتی الزم برای قسمت های دیگر کارخانه مانند دسنتگاههای خشنک کنن 

 قند، دیفوزون یا دیگهای پخت مرحله کریستالیزاسیون. 

عمل تبخیر به خوبی انجام شود و انتقال حرارت در حند مناسنبی   Evaprationه در هر بدنه برای اینک   

بزرگ  ∆ tدو راه وجود دارد یا باید مقدار  ∆ tدر هر بدنه زیاد باشد ، برای زیادبودن این ∆ tباشد باید مقدار 

 کم باشد که در حالت اول دو راه وجود دارد:  nباشد و یا باید مقدار 

ید درجه حرارت بخار ورودی به بدنه اول خیلی باال باشد کنه در چننین حنالتی تغیینر رننگ شنربت و یا با 

ضایعات قندی زیادی در بدنه اول خواهیم داشت و یا باید درجه حرارت خروجی از آخرین بدنه کم باشد که 

منی مانند و آن محندود به این ترتی  در بدنه آخر تبخیر در حد الزم انجام نمی شود پ  تنها یک راه باقی 

 Evaprationکردن تعداد بدنه های 

 بدنه در کارخانه ها استفاده می شود.  1-9به همین دلیل معموالً از 

از تبخیر شربت حاصل شده در دمنای آن در حندی  Evaprationدر برخی  کارخانه ها بخاری که در بدنه 

منتقنل  Turbocompresorههایی به ننام نیست که هر بدنه بعدی به شکل موثری استفاده شودبه دستگا

 می کند . 

در این دستگاها با فشرده سازی بخار و افزایش فشار آن درجه حرارتش را بناال منی برنند بنه طنوری کنه از 

 کارایی الزم برای استفاده در بدنه بعدی و تبخیر شربت برخوردار باشد . 
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فشار با دمای باال اعمال منی کننند و از طنرف وجود دارد که در این سیستم  Thermoدستگاههایی به نام 

دیگر بخار دارای فشار و دمای کم به این ترتی  از مخلوط دو بخار به بخاری با دما و فشار مناس  به دسنت 

 می آید . 

از وظای  مهم در کارخانه قند که نقطه کلیدی این صنعت بشمار می آید ، سیستم اواپراتور منی باشند اگنر 

تولید بخش دیفوزیون است . بایستی در  ن بخش وتعیین کننده ترین قسمت ها در راندمان چه پرهزینه تری

این بخش اواپراسیون از سوختگی شربت جلوگیری شود و جوان  اقتصادی و صرفه جویی مصرف بحنار نینز 

م گینرد تنا مدنظر قرار گیرد. بخار خروجی از توربین به اواپراسیون می رود. باید فرآیند به نحو مطلوب انجنا

 کیفیت مناسبی از شربت حاصل شود پ  باید در اواپراسیون به دو نکته توجه شود. 

 بریک  شربت در هر بدنه  -2درجه حرارت اعمال شده      -0

 اصوالً جهت افزایش راندمان از اواپراتورهای چند بدنه ای استفاده می شود. 

 

Five-effect evaporation station 

 

 اتورها به صورت مختصر :انواع اواپر

0-  

TYPES OF EVAPORATORS 

In general, each evaporator consists of a vessel and heating tubes. The vessel is usually constructed 

from iron sheets, and the heating tubes are made of iron or stainless steel. Evaporators can be 

divided according to the shape of their heat-transfer surface: 

■ Tube evaporators 

■ Plate evaporators 

Tube evaporators are further divided into the following subgroups: 

■ Robert evaporators 

■ Thin-film evaporators (rising-fi lm and falling-fi lm evaporators) Sugar factories may use more than 

one type of evaporators. 
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کاربرد وسنیعی در صننایع قنند دارنند و مقندار قابنل  طرح روبرت یا اواپراتورهای با جریان طبیعی : -2

توجهی از شربت را تغلیظ می کنند. جریان کار به این صورت است که شربت از قسمت تحتانی وارد 

 می شود. اواپراتورهای  دستگاه شده سپ  در عمل تبادل حرارتی و عمل سیرکوالسیون تغلیظ

 

 انواع دستگاههای اواپراتور 

برای عمل تبخیر از دستگاههای تبخیر کنننده مختلفنی اسنتفاده منی اواپراتور الیه نازک صعودی :  -

شودکه یکی از آنها دستگاه تبخیر کننده الیه نازک صعودی است . این تبخیر کننده هنا در قسنمت 

اسنت و طنول  mm 38-28و طویلی هستند. قطر آنها حندود های باریک مبدل حرارتی دارای لوله

می رسد با اعمال جریان بخار در اطراف لولنه هنای منذکور و تبنادل اول حنرارت  m 15-7آنها به 

 مایعی که درون لوله ها جریان دارد تغلیظ می شود . 

شربت بنه سنمت بناالی وقتی شربت در درون لوله ها به جوش می آید حبابهای بخار به همراه جریان        

لوله صعود می کند در این حالت با افزایش تعداد و درشت تر شدن حبابها و قرار گرفتن آنهنا پشنت سنرهم 

موج  می شود الیه بسیار نازکی از شربت در تماس با دیواره لوله قرار گیرد کنه چننین وضنعیتی رانندمان 

هنای  ها به علنت قطنر کنم لولنهوع تبخیر کنندهانتقال حرارت و سرعت تبخیر را افزایش می دهد )در این ن

ها زیاد است و از طرف دیگر حالت قلیایی مناسبی به علت پدیند مبدل حرارتی سرعت حرکت شربت در لوله

آمدن حبابهای بخار در لوله ها وجود دارد. از این رو مدت باقی ماندن شربت در دمنای بناال کنم اسنت و در 

قطنر کنم لولنه هنا و ارتفناع زیناد آنهنا  کنند.ضایعات قندی کاهش پیندا می نتیجه امکان تبخیر ساکاروز و

 کند. ساختمان مناسبی به دستگاه تبخیر کننده می دهد به طوری که سطح کمتری را در کارخانه اشغال می

 

گروه دیگر دسنتگاههای تبخینر کنننده از ننوع الینه :   falling filmاواپراتورهای الیه نازک نزولی -

ها از نظنر سناختمانی و نحنوه عملکنرد بسنیار مشنابه تبخینر ولی هستند این تبخیر کننندهنازک نز



 97 

های الیه نازک صعودی هستند ولی جریان شربت در لولنه هنای آنهنا حالنت نزولنی دارد و از کننده

 شود. ها استفاده مینیروی وزن برای به حرکت در آوردن شربت در لوله

است . اما در تبخیر کننده ها الیه نازک صعودی اینن  21 – 01له ها شربت در این لو توق  مدت زمان 

 رسد.می برابر  0زمان به 

روبرت متشکل از یک محفظه های استوانه ای هستند که لوله های داخنل آنهنا در آن تعبینه شنده  -0

ور است. شربت ورودی وارد لوله ها شده در حالیکه بخار در سطح خارجی لوله ها جریان دارد. به منر

زمان رسوبات در داخل لوله ها افزایش می یابد که بایستی به طریقه مکنانیکی و شنیمیایی رسنوب 

زایی شود. به دلیل اینکه شربت در حالت قلیان است نباید تمام ارتفاع لوله ها را پرکرد . توصیه منی 

 شود 
3

 است.  m 0این اواپراتورها اغل  حجم لوله ها را از شربت پر کرد. طول لوله ها در  1

 

Robert evaporator 
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 m 0مشابه اواپراتورهای روبرت است با این تفاوت که طنول لولنه هنا در اینجنا : kestnerاواپراتورهای  - 1

است. پ  زمانیکه راندمان باال مدنظر است و یا در تعداد بدنه ها محندویت دارینم منی تنوانیم از اینن ننوع 

 . استفاده کنیم

 

 

Falling-film tube evaporator 

 

جهت افزایش راندمان تولید و تغلیظ از اواپراتورهای چند بدنه استفاده می شود. در حین عمل تغلیظ  نکته :

 مقداری از بخار به صورت آب کندان  در منی آیندیکی از روشنهای تشنخیص قنند در آب کنندان  تسنت

 حیط باشد رنگ قرمز ایجاد می کند.آلفانفتول است که اگر قند در م مولیش یا 

در قسمت باالی اواپراتورها در قسمت خروجی بخار، به ویژه در بدنه آخر دستگاه خاصی به نام قنند گینر ینا 

شربت گیر یا سپراتور نص  شده تا قطرات شربت را از بخار جدا نمنوده و آن را بنه شنربت موجنود در بدننه 

 بازگشت دهد. 
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  ت در اواپراتورها علل افت قلیاییت شرب 

تجزیه قند ساکاروز و تبدیل آن بهقند اننورت و در نهاینت تبندیل آنهنا بنه ترکیبنات اسنیدی و  -0

 کاهنده قلیاییت 

 رسوب ترکیبات آهکی در جداره ها ی اواپراتور و خروج آنها از شربت  -2

شدن گاز  تجزیه آمیدهایی مانند گلوتامین و آسپاراژین و جدا شدن عامل آمیدی آنها و متصاعد  -0

 آمونیاک از شربت و ایجاد حالت اسیدی در شربت . 

 

 



 100 

 

Flow diagram of juice storage  

 

 کنترل عملیات تغلیظ شربت:

 برای داشتن یک عملکرد مناس  در مرحله تغلیظ شربت عوامل زیر را بایستی کنترل کنیم شامل:

 رکتومتر استفاده می کنیم. کنترل بریک   شربت ورودی و خروجی برای این کار را از رف-0

 کنترل جریان شربت ورودی  -2

 ارتفاع بدنه در نظر میگیرند.  0/0تا  2/0کنترل ارتفاع شربت در هر بدنه= معموالً ارتفاع شربت را حدود  -0

 ی ساکارز شود. ی اول می تواند سب  تجزیهدر بدنه 1020کنترل دما در هر بدنه= دمای باالتر از  -1

د قند در آنها کندان  خروجی در بدنه اگر مقادیری قند در آب کندان  پیدا شد. نشان دهنده اینست کنترل وجو

 که لوله های دستگاه اوپراتور نشتی دارد. تست مولیش برای اندازه گیری قند آب کندان  استفاده می شود.

تا حد زیادی از تجزیه  9-8شربت در محدود  PHشربت در بدنه ها خطا  PHزمان متوق  شربت و  PHزمان و 

 ساکارز جلوگیری می کند.

 کنترل فشار در هر بدنه  -4

 



 101 

 رسوب زدایی از اواپراتورها: 

با توجه به اینکه در اواپراتورها حرارت های باال اعمال می شود و از طرفی ناخالصی ها وامالح در شربت هنوز 

ارتباط با شربت است( دینده منی شنود. اینن  وجود دارد رسوباتی در جداره لوله های اواپراتور) سمتی که در

رسوبات به مرور زمان زیاد شده و از نظر اقتصادی و راندمان تغلیظ اثرگذار هستند با استفاده از دستگاههای 

 رزین یونی می توان مقدار رسوبات ایجاد شده را کاهش داد.

 

 دالیل ایجاد رسوب در اواپراتورها:

( در  IIبیش از حد اضافه شود ) در کربناسنیون   Co2زمانی که گاز  -2 باال بودن یون کلسیم در شربت -0

نتیجه این عمل بی کربناتهای کلسیم تشکیل می شود که قابل ته نشین شدن در صافی ها و دکانتور نبنوده 

 و به همراه شربت وارد اواپراسیون می شود و تبدیل به کربنات شده و ایجاد رسوب می کند. 

 دهای آلی در شربت که می تواند با کلسیم ترکی  شده و تولید رسوب کند.باال بودن اسی-0

 ترکیبات سولفوره که معموالً محلول هستند ولی درحرارتهای باال تولید رسوب می کنند.-1

عمدتاً کربناتهای کلسیم و منینزیم  0در بدنه  .معموالً در بدنه های اواپراتور رسوبات متفاوتی دیده می شود 

هر چه به سمت بدنه های  سیلیکاتها دیده می شوند. 0و 1اگزاالتها و در بدنه  0سولفاتها در بنده  2در بدنه 

 تنننر منننی شنننود و در مقابنننل آن حجنننم رسنننوب کنننمت انتهنننایی منننی روینننم ننننوع رسنننوب سنننخ

سیلیکاتها سخت ترین رسوبات هسنتند کنه ناشنی از  می شود نوع رسوب تابعی است از غلظت و حاللیت . 

 ه با  آهک مصرفی می باشد. سیلی  همرا

 جهت کاهش رسوب راههای متفاوتی وجود دارد که عبارتند از:

 استفاده از فشار بخار باال: هر چه فشار بیشتر زمان توق  شربت کمتر است.-0

 افزایش سطح حرارتی اواپراتورها و به حداقل رساندن زمان توق  .-2

 استفاده از بدنه های ذخیره -0
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 کلسنیم منی کننند. یکنی از اینن منواد حواد شیمیایی که کمک به معلق نگنه داشنتن امنالاستفاده از م-1

 K-Bo-D-S  .که بسیار کارساز و گران است 

 استفاده از رزین های تعویض یونی برای شربت ورودی به اواپراسیون است . -0

 

 تمیز کردن رسوب : 

گرفته می شود. بسته به اینکه نوع رسوب ،  و حذف آنها در نظر تروش های متفاوتی برای جدا کردن رسوبا

 میزان رسوب چه باشد از روش های مختلفی استفاده می شود.مهمترین آنها عبارتند از :

روش مکانیکی : در این روش قندهای مختلفی در نظر گرفتنه منی شنود منی تنوان از آب تحنت فشنار  -0 

 ریخته می شود و عمنل رسنوب زداینی را انجناماستفاده نمود که توسط پمپ هایی با فشار بر روی رسوبات 

 می دهد. 

نوع دوم از روش مکانیکی بخار تحت فشار است . روش دیگر استفاده از پاک کننده های مکانیکی اسنت کنه 

در این روش یک سری خطرات ناشی از شکستگی لولنه هنا و  مخصوص که  با استفاده از برس یا گوی های

گاه وجود دارد از طرفی رسوبات در این روش به طور کامل انجام نمی شنود اتصاالت و افزایش استهالک دست

 وهمچنین افزایش دستمزد کارگران و باال رفتن هزینه را به دنبال دارد. 

با توجه به اینکه روش مکانیکی و استفاده از برس زمان بر است در اواخر بهره برداری و زمنان توقن  تولیند 

یعننی از منواد  شیمیایی اسنتفاده کنرد.به مطال  گفته شده بایستی از روش  استفاده می شود. پ  با توجه

. از نوع اسیدی می توان به اسید سولفامیک نام خنثی هستندبازی و ترکیبات  –شیمیایی که شامل اسیدی 

ی توان مواد بازی می توان به سودا اشاره کرد از سود نیز م برد که تاثیر زیادی روی سیلیکاتها دارد . از دسته

 استفاده کرد. این ترکی  رسوبات را نرم کرده و به محنض ورود ترکیبنات اسنیدی جداسنازی آنهنا راحتتنر 

اول اواپراتور ضروری است در حالیکه در بدنه های آخر وجود می شود. استفاده از سودا یا سود در بدنه های 

 اسید الزم است. 
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 حالت خنثی داشته و برای رسنوب زداینی اسنتفاده  شناخته شده که verseneترکی  دیگری بنام ورسین 

   می شود.

   عوامل موثر بر ذخیره سازی شربت غلیظ 

   01  از در نظر می گیرنند. در بنریک  بناالتر 01تا  98بریک  شربت غلیظ  برای ذخیره سازی را 

از  مشکل اسنت و در بنریک  کمتنر شربت  انتقال و  پمپ کردن و  شدن وجود دارد یاحتمال بلور

 فعالیت میکروبها امکانپذیر می گردد.  98

   درجه و بهتنرین   21تا  00درجه حرارت نگهداریPH    منی باشند. همچننین بنرای  4- 8مناسن

جلوگیری از ورود هوا به ظرف محتوی شربت غلیظ ، الیه ای از پارافین خوراکی روی سطح شنربت را 

 پوشش می دهند. 

 

 کریستالیزاسیون : -6

تغلیظ شربت تغلیظ شده وارد دستگاههای آپارت پخت می شنود در اینجنا شنربت بایسنتی پ  از عملیات 

استاندارد در واقنع بهتنرین شنربت بنرای بصورت لیکور استاندارد وارد آپارت شود. لیکور استاندارد یا شربت 

بت غلنیظ در واقع لیکور استاندارد مخلوطی است از شنر Iرفتن به مرحله کریستالیزاسیون است. برای پخت 

از محصوالت حدواسط قسمت  IIIو  IIمی باشد. کلرس  IIIو کلرس  IIخروجی از اواپراتور به همراه کلرس 

کریستالیزاسیون می باشد. در واقع کریستالیزاسیون و تبلنور عبارتسنت از عملنی کنه در آن مناده از حالنت 

داسازی حرارتنی اسنت کنه از آن نامنظم به حالت مرت  و منظم تغییر حالت می دهد. در واقع یک روش ج

برای بدست آوردن یک ماده خالص از مخلوطی از مواد استفاده می شود. بنرای کریستالیزاسنیون الزم اسنت 

 شربت به حالت فوق اشباع برسد. 

حل شده و این حنل محلول اشباع زمانی است که اگر مقداری شکر را در ظرفی پر از آب بریزیم این شکر    

ادامه دارد اما موقعی می رسد که دیگر شکر درآب حل نشده و در ته ظرف به صورت رسنوب شدن تا زمانی 

حل نمی شود محلول اشباع گویند. با افزایش دما حاللیت باقی می ماند . این محلول را که دیگر شکر درآن 
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سنت مقندار شکر افزایش می یابد. حال اگر محلول اشباعی از شکر تهیه شود و آن را حنرارت دهنیم قنادر ا

بیشتر ساکارز را در خود حل کند اگر این محلول به حالت خود باقی گذاشته شود و دمنای آن کناهش یابند 

 قسمتی از شکرهای حل شده به صورت بلور در ته ظرف باقی می ماند بنه اینن محلنول فنوق اشنباع گفتنه 

و یا کاهش دما و رسیدن به  شرط الزم برای کریستالیزاسیون کم شدن آب محلول از طریق تبخیر  می شود.

 حالت فوق اشباع است .

در مورد حل شدن شکر و اثر حرارت برآن می توان گفت سه ناحیه قابل رویت است که در نمنودار مشناهده 

 می شود. 

 meta stableمرحله   -Stable                       2مرحله اشباع یا  -0

 ) ناپایدار(  unstableیا   labileمنطقه  -intermedate                         1مرحله  -0

 

1. Precharging and evaporation: First, the liquor is undersaturated (point A). During boiling, 

the liquor follows line AB until it becomes supersaturated. 

2. Seeding: At about midstage of supersaturation (KSS of about 1.15), seed is added to the 

liquor at point B and crystallization starts. 

3. Growing: Supersaturation is maintained around point C by gradual evaporation and by 

adding more feed at a constant temperature. 

4. Charging: The large feed is introduced, which reduces the temperature and concentration causing a 

mild reduction of supersaturation to point D. 

5. Concentrating: The supersaturation is kept in the safe zone (metastable zone) by steady evaporation 

until the desired concentration is achieved at point E, at which time the pan is ready for discharge. 
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 تفسیر نمودار :

با افزایش میزان حرارت حاللیت شکر افزایش می یابد. باتوجه به منطقه هنای گفتنه شنده بلنوره شندن بنه 

 منطقه اشباع اسنت تبلنور در اینن قسنمت انجنام  Stable( یا 0صورتهای مختلفی انجام می گیرد . نقطه )

جنزء منناطق فنوق اشنباع مطلنوب    intermedate (0و منطقه ) meta stable( 2ی گیرد . منطقه )نم

 هستند.

 در این دو نقطه شربت به درجه ای از فوق اشنباعیت رسنیده کنه بلورهنا بنه صنورت خنود بنه خنود ظناهر 

تشکیل منی شنود.  نمی شوند. اما با افزودن پودر شکر یا به اصطالح شوک دادن و یا عمل سرد کردن بلورها

بنه محلنول فنوق اشنباع در اینن منطقنه بلورهنای  slurryشنکر با افزودن پودر  meta stableدر قسمت 

جدیدی تشکیل نمی شود. اما پودر شکر افزوده شده که به صورت هسته های اولیه می باشد افنزایش ابعناد 

عالوه بر بزرگ شندن هسنته هنای  با افزودن پودر شکر intermediateپیدا می کند. در حالیکه در مرحله 

اولیه بلورهای جدید نیز تشکیل می شود. الزم به ذکر است بلورهای تشکیل شده در این منطقنه یکنواخنت 

 است.

از نظر تشکیل کریستال به صورت خود به خود می باشد . در واقع محلول زمانی که از  labile( یا 1منطقه )

سند ناپایندار بنوده و سنریعاً بلورهنای شنکر ظناهر منی شنود. منی ر labileنظر درجه فوق اشنباعیت بنه 

کریستالیزاسیون در این منطقه غیر قابل کنترل بنوده و محلنول بنه شندت ناپایندار اسنت . بنه دلینل غینر 

یکنواخننت بننودن بلورهننا از نظننر ابعنناد ایننن منطقننه از نظننر کریستالیزاسننیون نننامطلوب اسننت. عملیننات 

ر سیستم های آپارات پخت شربت انجام می گیرد. سیسنتم هنای آپنارات کریستالیزاسیون در سه مرحله و د

عمل می کنند. عملیات پخت تحت خالء انجام می گیرد چون اگر خالء  Bachپخت به صورت غیر مداوم و 

درجه برای طباخی الزم است و در این دما تجزیه شدن ساکارز و سوختگی شربت  021اعمال نشود حرارت 

 درجه رساند. 01-81با اعمال خالء می توان دمای پخت را به اتفاق می افتد پ  

آپاراتهای پخت از نظر دستگاهی و اصول مشابه اواپراتورها هستند. معموالً بنه شنکل اسنتوانه هنای عمنودی 

. تفاوت آن با اواپراتورها در اینن اسنت کنه قسنمت تحتنانی  m 1-0/2و به قطر  m 0-0هستند به ارتفاع  
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ه شکل مخروط ناقص است که دریچه ای عریض جهت خروج پخت انجام می گیرد. حالنت آپاراتهای پخت ب

می باشد. ماسکوییت محتویات آپارت پخت است کنه   masccuitمخروطی برای سهولت تخلیه ماسکوییت 

 درصد بلورهای شکر تشکیل شده است. 00درصد آب و  0/0در آن بلورهایی تشکیل شده است حاوی 

 

 

 ستالیزاسیون :مراحل کری -1-7

 است.  c075در این فشار نقطه جوش آب بار:  1/1اعمال خالء و کاهش فشار در آپاراتهای پخت تا  -0

در اینجا ورودی های آپارات باز شده و شربت را وارد دستگاه می کند شربت به حندی پنر شربت گیری : -2

ر خالف اواپراتورها که گیرد. بباالتر از سطح لوله های دستگاه قرار   ml 211می شود که 
3

حجم و ارتفناع  1

 لوله ها از شربت پر می شود.

در این مرحله شربت آماده شوک : تبخیر بیشتر شربت تا رسیدن به مرحله فوق اشباع یا لحظه دانه بندی -0

ن مرحلنه حندود دادن و تحریک کردن است . درجه فوق اشباعی بسیار اهمیت دارد . بریک  شنربت در این

 باید باشد. در هنگام شوک دادن از پودر شکر استفاده می شود. 80-82

 . با خوراک دادن متنناوب عمنل داننه بنندی انجنام رشد دانه ها می باشدمرحله چهارم کریستالیزاسیون  -1

می شود. هر چه فاصله خوراک دهی کمتر باشد و تعداد دفعنات خنوراک دهنی بیشنتر باشند کیفینت کنار 

 لوب تر است.مط

 درصدماده خشک است. 42: در این مرحله هدف باال بردن غلظت محتویات آپارات تا سفت کردن پخت-0

: پ  از تکمیل کریستالیزاسیون ماسکوییت از آپارات خارج می شود  تخلیه پخت و پاشیدن آب روی آن -9

کسور می شود ) هنم زن( در اینجنا درجه دارد . به هنگام تخلیه وارد دستگاهی به نام ماال 81. دمای حدود 

کمی درجه حرارت نزول پیدا کرده و درجه فوق اشباعیت شربت افزایش می یابد. بنرای اجتنناب از تشنکیل 

درجه اضافه شود. معموالً میزان  00دانه های غیر یکنواخت وکاذب توصیه می شود به پخت تخلیه شده آب 
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 2و 0تخلیه شده است. پ  محتویات ماالکسور در پخت  درصد وزن پخت 0/1آبی که اضافه می شود حدود 

 باید یک مدتی بماند و بعد سانتریفوژ شود. 0بالفاصله سانتریفوژ می شود در حالیکه درپخت 

در دستگاه آپارات پخت یکسری شیشه ها یا دریچه هنایی بنرای روینت محتوینات دسنتگاه وجنود دارد .    

ی از دستگاه تعبیه شده است بایستی در زمنان مشنخص تشنخیص همچنین شیر نمونه برداری نیز در قسمت

 داده شود که چه موقع پودر شکر اضافه شود این مرحله از طریق چند راه قابل تشخیص است . 

اینکه زمانی که شربت به ویسکوزیته مناس  می رسد انتقال حنرارت در نتیجنه جوشنش کنندتر شنده و -0

 دارند . در اینجا زمان افزودن پودر شکر است. حبابهای بخار حالت کشیده و دوکی شکل

از طریق کش آمدن قطرات شربت یا ریزش قطرات شربت در حال ریختن است . اگر سریع رینزش کنرد  -2

 ویسکوزیته پایین است و اگر سخت ریزش کرد یعنی ویسکوزیته آن باال است. 

نگشت است. به این ترتی  هر چه شربت کش آمدن قطره شربت با قرار دادن یک قطره از آن در بین دو ا-0

 غلیظ تر باشد در مسیر بیشتری بین دو انگشت کش می آید.

 

 کریستالیزاسیون سه پختی 

در کارخانجات قند به منظور افزایش راندمان تولید و کاهش میزان خلوص منالس تولیند شنده ترجیحنا از   

 نحوه عملکرد را می توان به صورت زیر بیان کرد . در یک سیستم سه پختی  سیستم سه پختی استفاده می شود که 

 

 پخت یک : 

اگر پخت یک را به عنوان نقطه شروع طباخی در نظر بگیریم ابتدا مقداری شربت غلیظ به عنوان پایه پخنت 

به دیگ پخت وارد می شود. سپ  مراحل طباخی به همان صورتی که در قبل گفته شنده طنی منی شنود، 

تغلیظ تحت خأل به حالت فوق اشباع مناس  می رسد. عمل ورود کریستال های شکر  یعنی این پایه پخت با

به عنوان هسته اولیه انجام می شود و سپ  عملیات پخت تا مرحله ایی انجام می شود که این کریستال هنا 
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ل یا هسته های اولیه به نحو مطلوبی رشد کرده باشند به این ترتی  در دیگ پخت منا مخلنوطی از کریسنتا

 ( نامیده می شود.0های شکر با پساب به دست می آید که ماسکویت)

این ماسکویت پ  از تخیله در قسمت ریز دینگ پخنت کنه بنه ننام ماالکسنور منی شناسنند وارد قسنمت 

سانتریفوژ می شود و در سانتریفوژ تحت تأثیر گردش بسیار سریع و نیرویی گریز از مرکز پسناب از آن جندا 

 ل های موجود در آن در پشت صافی دستگاه باقی می مانند.می شود اما کریستا

  نامیده می شود و درجه خلوص کمتری دارد. در مرحلن  بعند یپساب خارج شده در این مرحله پساب ضع

در حالیکه سانتریفوژ در حال گردش است با پاشیدن مقدار کمی آب یا بخار به کریستال های باقی مانده در 

نها را شستشو می دهند و مواد رنگی و ناخالصیها سطح آنها تا حدی جداسنازی منی پشت صافی سانتریفوژ آ

شود. پساب خارج شده در این مرحله نسبت به پساب قبلی درجه خلوص باالرتی دارند و پساب قوی نامینده 

 می شوند.

به کار می ( قابل استفاده است در حالیکه پساب ضعی  معموالً برای تهیه پخت 0پساب قوی در تهی  پخت)

 رود. شکر سفید می نامند که به دو صورت قابل استفاده است.

می توان آن را به مرحل  خشک کردن بفرستیم و سپ  آن را بسته بندی و آماده توزینع و مصنرف کننیم و 

( ینا 0برای تهیه قند کله یا قند حبه به آپارات پخت قند بفرستیم. کلرس در واقع شکری است که از پخنت)

 ( خارج می شود که اگنر در آب حنل شنود و منورد اسنتفاده قنرار گینرد بنه ننام کلنرس خواننده 0)( یا 2)

 می شود.

 (:2پخت)

( استفاده می شود. اگرچه می توانیم برحس  شنرایط 0( معموالً از پساب ضعی  پخت)2برای تهی  پخت)   

بنه اصنل منی شنود کنه اگنر شنکر نه استفاده کنیم. آفینه به این ترتی  ینه و یا پساب آفی(، آف0از کلرس)

مخلوط کنند به صورتی که شکر در آن حنل نشنود و  با خلوص باالتر ( را به مقدار کمی شربت رقیق0پخت)

تنها حالت مرطوب به خود گیرد به این صورت آفینه برای ما حاصل می شود. در مرحله بعد می توانیم اینن 
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( استفاده کنیم. شکری که از این سنانتریفوژ آفیننه 2یا ) (0آفینه را سانتریفوژ کنیم و پساب آن را در پخت)

 حاصل می شود برحس  درج  خلوص می توانیم در مراحل مختل  طباخی از آن استفاده کنیم.

( بنه صنورت 2( پ  از طی کردن مراحنل کریستالیزاسنیون در نهاینت محتوینات دینگ پخنت)2در پخت)

(، پسناب 2( هدایت می شود. حاصل سانتریفوژ پخنت)2( در می آید و در ماالکسور دیگ پخت)2ماسکویت)

( می تواند به پساب قوی و ضعی  تقسیم شود. 0( و شکر زرد است. پساب این پخت هم مانند پخت)2پخت)

( استفاده می شود. شکر زردی کنه 0( و پساب ضعی  در پخت )2در این صورت پساب قوی در همان پخت)

( پن  از صناف شندن در 2اند در آب حل شود و به صورت کلنرس)از این سانتریفوژ حاصل می شود می تو

 ( استفاده شود.0تهیه پخت)

 (:3پخت)

( زیاد است. 0( استفاده می کنند. میزان ناخالصی ها در پخت)2( معموالً از پساب ضعی  )0در تهیه پخت)  

فنزایش ناگهنانی حالنت ( طوالنی تر است. در این پخت ا0از اینرو مدت الزم برای کریستالیزاسیون در پخت)

فوق اشباع باید جلوگیری شود و عمل تغلیظ تدریجی و در دمای کم انجام گیرد در غیراینصورت داننه هنای 

شکر به وجود آمده حالت غیر یکنواخت دارد و ذرات بزرگ کریستال همراه با ذرات بسنیار رینز کریسنتال را 

قسمت زیادی از ذرات ریز شکر سریعاً حل شود خواهیم داشت این مسئله موج  می شود هنگام سانتریفوژ 

یا از سوراخهای صافی عبور کند در نتیجه ساکاروز زیادی وارد پساب می شود و ضایعات قندی افزایش منی 

 یابد. 

( خواهد بود. این ماسکویت در 0پ  از طی شدن مراحل کریستالیزاسیون دیگ پخت ما حاوی ماسکویت)   

)( در 0تخلیه می شود که مدت بناقی مانندن ماسنکویت ( 0زیر دیگ پخت)در  ای به نام رفریژرانتمحفظه 

( طوالنی تر است. در این محفظه با به جریان اننداختن آب سنرد دمنای 2( و )0این محفظه نسبت به پخت)

درجه سانتیگراد کاهش می دهند این عمل موجن  منی شنود حنال فنوق اشنباع  10ماسکویت را به حدود 

( سانتریفوژ می شود حاصل کنار 0ا بر کریستال ها هم دوام داشته باشد. وقتی ماسکویت)ماسکویت افزایش ی

 %01( خواهد بود که به این پساب مالس گفته می شود. اینن منالس حناوی 0( و پساب پخت)0شکر پخت)
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فنت قند است اما به علت زیاد بودن ناخالصی ها با روش های معمولی و کریستالیزاسیون قنند آن قابنل بازیا

 نیست.

از این مرحله شکر قرمز نامیده می شود که به صورتهای مختلفی هم چون تهین  آفیننه در مرحلن  طبناخی 

سناعت اسنت.  0/2-1( 2ساعت است. برای پخنت) 2-0/2( حدود 0استفاده می شود. زمان پخت در پخت )

گی دارد و بنا ساعت می رسد. در حقیقت زمان پخت به درجه خلوص پخنت بسنت 02-08( به 0برای پخت)

 کاهش درجه خلوص زمان پخت بیشتر می شود.

 

Three-stage crystallization 

 

( گوینند. اصنطالح شنربت سنبز  (green syrupدر مورد پساب ضعی  ، برخی منابع اصطالح شربت سبز 

 -low ( برای پساب ضعی  پخت اول و اصطالح شربت سبز پخت دوم high - green syrup پخت اول )

green syrup)  در مورد پساب قوی ، برخنی مننابع اصنطالح به کار می رود.  2( برای پساب ضعی  پخت

 ( استفاده می کنند.  wash syrupشربت شستشو و یا )
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Watching massecuite on a proof glass 

 

 سانتریفوژ : -7

را از محلول خروجنی سانتریفوژ دستگاهی است که عمل جداسازی شکر یا به اصطالح بلورهای تشکیل شده 

 از پخت یا آپارات انجام می دهد. در اثر سانتریفوژ کردن سه محصول بدست می آید.

 پساب قوی  -0پساب ضعی    -2شکر مرطوب  -0 

زمانی که جداسازی بلور از پخت انجام می شود پساب خروجی را پساب ضعی  می گویند. بلورهای جداشده 

درصد وزن  0شده و مقدار آب اضافه شده در این مرحله  شستهد با آب برای اینکه خلوص بیشتری پیدا کنن

کردن شکرهای شسته شده پساب قوی را ایجاد می کنند کنه دارای پخت می باشد. در این حالت سانتریفوژ 

خلوص باالیی بوده و برای پخت بعدی استفاده می شود. پ  از شستشوی شکر با آب بالفاصنله شستشنوی 

وزن پخت است . هدف از بخنار دهنی درصد  2انجام می شود. مقدار بخار اضافه شده حدود شکر با بخار نیز 

ایجاد جال و تاللو و براقیت در شکر است . همچنین شستشنو بنا بخنار از کلوخنه شندن شنکر تولیند شنده 

 جلوگیری کرده و تسهیل خروج آنها را از سانتریفوژ به دنبال دارد.

دور در دقیقنه  211-0111دور در دقیقه گردش دارند. زمانی کنه حندود  0111-0011سانتریفوژ ها اصوالً 

کند و می رسید تغذیه سانتریفوژ شروع می شود. در اثر نیروی گریز از مرکز پخت به دیواره سانتریفوژ برخورد
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بناردهی  هابه طور یکنواخت در تمام دیواره توزیع می شود. بایستی دقت نمود مطابق با ظرفینت سنانتریفوژ

نجام می گیرد. اگر بیش از ظرفیت باردهی شود امکان سنرریز کنردن پخنت از دینواره هنا وجنود داشنته و ا

 ضایعات قندی نیز افزایش می یابد. به طور کلی مراحل سانتریفوژ کردن شامل :

 جدا کردن پساب از شکر تولیدی  -2باردهی و تغذیه سانتریفوژ             -0

 تخلیه سانتریفوژ  -0توق  سانتریفوژ           -1بخار    شست و شوی شکر با آب و  -0

بنه  IIIعملیات سانتریفوژ بالفاصله انجام می گینرد. در حالیکنه در پخنت  IIو  Iالزم به ذکر است در پخت 

دلیل باال بودن ناخالصی ها بعداز ماالکسور پخت وارد رفریژرانت شده و دما در آنجا کمی کاهش می یابد تنا 

 ریستالیزاسیون تکمیل شود سپ  وارد سانتریفوژ می شود.عملیات ک

 

 عوامل موثر در رشد کریستال هاي شکر 

رشد کریستال ها یک عمل انتقال جرم است یعنی انتقال مولکولهای ساکاروز از فاز مایع اطراف کریستال بکه فکاز جامکد یعنکی 

د باید از سیالیت مناسبی برخوردار باشد تا حرکت مولکولهای کنکریستال الیه ای از شربت فوق اشباع که کریستال را احاطه می

 ساکاروز برای پیوستن به کریستال ها از طریق آن میسر باشد.

 شود و رشد کریستال ها با مانع مواجه می شود.اگرویسکوزیته محلول زیاد باشد حرکت مولکولها در فاز مایع کم می  (3

لت فوق اشباعی، تحرک مولکولی و ویسکوزیته محلول قندی ما تحت دومین عامل موثر درجه حرارت است. چون حا  (3

تاثیر درجه حرارت است پس اگر درجه حرارت افزایش پیدا کند بکه علکت ککم شکدن ویسککوزیته و افکزایش تحکرک 

مولکولی و همچنین افزایش سرعت نفوذ مولکولهای ساکاروز در فاز مایع سکرعت رشکد کریسکتال هکا افکزایش پیکدا 

 کند. می

است که قلیائیت بکیش از حکد  PH شود احتمال تجزیه ی ساکارز وجود دارد به همین دلیل 2هم کمتر از  PHاگر   (1

 است .  1مناسب در مرحله طباخی حدود  PHراندمان کریستالیزاسیون را کم می کند و 

دهنکد . یککی بکه می ها را تحت تاثیر قکرارطریق  رشد کریستال 3ها از چهارمین عامل درجه خلوص است. ناخالصی (3

شوند و دوم حاللیت ساکاروز را تحت صورت فیزیکی است یعنی موجب کاهش تحرک و نفوذ مولکولهای ساکاروز می

 دهند مانند ناخالصی هایی از قبیل سدیم ، پتاسیم وازت مضره . تاثیر قرار می
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 شتر رشد آنهاهم بیشتر است . هاست که  هر چه سطح کریستال بیعامل بعدی که تاثیرگذار است سطح کریستال (3

 غلظت ساکاروز نیز مهم  است که رشد کریستال ها هم تابعی از غلظت ساکاروز در محلول قندی است .  (1

ها از دیگر  عوامل موثر بر رشد بلورها،  هم زدن است که موجب حرکت دادن مولکولهای ساکاروز به سمت کریسکتال (2

ی محلول ما بسیار باال باشد بکرای حرککت امر به خصوص وقتی ویسکوزیته کند اینشود و رشد آنها را تسریع میمی

های دوقلکو جلکوگیری ها ضروری است )هکم زدن از تشککیل کریسکتالدادن مولکولهای ساکاروز به سمت کریستال

 شود که با رشد یک کریستال غلظت شربت اطکراف آن از محکدوده فکوقها زمانی ایجاد میکند که این کریستالمی

آید و اگر کریستال در حال رشدی در این قسمت وجود داشته باشد می توان سریعاً به کریستال قبلی اشباعی پایین می

 افزوده شود و کریستال دو قلو را به وجود آورد.

 

 خصوصیات کیفی شکر  -

) یکنومزایکی از موسساتی که برای یکنواخت سازی روش های ارزیابی و آزمون شکر و قنند فعالینت دارد،  ا 

ICUMSA: International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis)  

می باشد.  از دیگر موسساتی که در این زمینه فعالیت دارد برانشویگ آلمان است که خصوصنیات کیفنی   ( 

نمره برانشنویگ مورد ارزیابی قرار می دهد  و هر چه  امتیازبندی خاصی ) نمره برانشویگ ( بصورت  شکر را

شکر تولیدی بایستی از نظر انندازه داننه هنا و کریسنتالها یکنواخنت کمتر باشد کیفیت شکر مطلوبتر است. 

 باشد.  

هر چه اندازه بلورها کوچکتر باشد انعکاس نور بیشتر بوده و در ابعاد بزرگ تر شکر انعکاس ننور کمتنر اسنت 

 می گذارد. بنابراین اندازه بلورها بر رنگ ظاهری شکر اثر 

درصداست . شکر در صورتی که بخواهد وارد  0/1و رطوبت  c070شکر تولیدی از سانتریفوژ دارای دمای     

 بازار شود بایستی خشک گردد

 کننننردن شننننکر در دسننننتگاههای خشننننک کننننن اسننننتوانه ای انجننننام ک عملیننننات خشنننن 

منی باشند  m 2و بنه قطنر  m 0-0می گیرد که در آن جریان هوای گرم وجود دارد . طول این استوانه ها 

در این خشک کنن  . داخل استوانه مارپیچی به کار رفته که ضمن حرکت خود شکر را به سمت جلو می برد
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درجه سنانتیگراد داشنته باشند و پن  از  011-001ها جریان هوای گرم و خشک می تواند تا حدود دمای 

 تماس با شکر از سمت دیگر خشک کن خارج می شود.

شک کننده که از جهت عک  شکر خشک شده از دستگاه خارج می شوند ممکن اسنت مقندار هوای گرم خ

کمی از ذرات ریز غبار مانند شکر را با خود ببرد که برای بازیافت این ذرات شکر بر سر راه هوای خارج شده 

 از خشک کن دستگاه سیکلون یا جمع کنندة غبار شکر نص  می شود.

 درصندمی رسند . 10/1 – 00/1لیات خشک کردن انجام شده و رطوبت شنکر در اثر تماس با هوای داغ عم

دارند که اینن  % 12/1-10/1دانه های شکر پ  از خروج از خشک کن معموالً رطوبت بسیار اندکی در حد 

ه شدن داننه هنای شنکر وجنود و کلوخبیشتر باشد. چون امکان به هم چسبیدن  %19/1رطوبت نبایستی از 

بعد از خشک کردن شکر را غربال کنرده بنه  نین امکان فعالیت میکروبی نیز وجود دارد.خواهد داشت. هم چ

این ترتی  که ذرات بزرگ شکر و در مراحل بعد ذراتکوچکتر جداسازی می شوند و به این ترتی  دانه هنای 

 شکر مناس  به دست می آید.

دارای ویژگی زیر باشد. رطوبت حنداکثر از نظر استاندارد ساکارز یا شکر سفیدی که تولید می شود بایستی  

درصد و خاکسنتر  10/1انورت حداکثر یا درصد میزان قند احیا کننده  00/44درصد و حداقل خلوص  00/1

 درصد.  11/1

 رنگ محلول-2رنگ ظاهری -0رنگ شکر نیز بایستی مدنظر قرار گیرد در شکر دو رنگ وجود دارد :

ه دیده می شود. برای ارزیابی این رنگ از تیپ هنای مختلن  رنگ ظاهری منظور همان رنگ شکری است ک

شکر استاندارد استفاده می شود . شکر تولیدی را از نظر رنگ با آنها مقایسه می کنند و میزان رنگ ظناهری 

 مشخص می شود. 

رنگ محلول منظور این است که شکر به صورت محلول در آمده صاف می شود و مینزان رننگ آن در طنول 

سنجیده می شود. یک دستگاهی بنام تاالمتر است که رنگ محلول قندی را می تنوان بنا آن  nm 121موج 

تعیین نمود همچنین برای تعیین رنگ محلول از اسپکتروفتومتر نیز می توان استفاده کنرد. از عوامنل دیگنر 

از عوامل مهنم  که در ارزیابی شکر بررسی می شود میزان خاکستر شکر است . امالحی مثل سدیم و پتاسیم

 ایجاد خاکستر در شکر می باشند از دستگاه کندوکتومتر برای تعیین خاکستر استفاده می شود.
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در مورد شکر درجه یک مجموع نمرات برانشویگ یعنی جمع نمرات مربوط به رنگ ظاهری، رنگ محلنول و 

 بیشتر باشد.  8خاکستر شکر نبایستی از 

 

A typical batch centrifuge 

 

 
Rotary-drum dryer 

 

 

 تولید قند از شکر :

در کارخانجات قند به صورت کله یا قند حبه تهیه می شود. اساس کار در هر دو نوع قند یکی است و شامل 

 مراحل زیر می باشد.

 در نظر می گیرند . 91-92کلرس را حدود  بریک  انحالل شکر سفید وتهیه کلرس : -0
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می شود جهت رنگبری از کربن فعال رنگبری انجام  I   از تهیه کلرسپ رنگبری و صاف کردن کلرس : ( 2

یا کربن اکتیو استفاده می شود. ذرات رنگی جذب کربن فعال شده  و با صاف کردن محلول ناخالصی ها بنه 

 همراه کربن اکتیو در پشت صافی باقی مانده در حالیکه کلرس شفاف از صافی خارج می شود.

خصوص قند سازی : کلرس رنگبری شده به دیگ پخنت قنند هندایت منی شنود و ( پخت قند درآپارات م0

ماسکوییت قند از آن تهیه می شود. پ  از انجام مراحل طباخی مرحله چهارم و پنجم بر حس  اینکنه قنند 

 کار آنها یکی است.حبه ای باشد یا کله مسیرهای مختلفی را طی می کند ولی اساس 

 وجداسازی پساب آنها( کاهش فاصله بین کریستالها 1

 ( خشک کردن کریستالها و اتصال آنها به یکدیگر 0

 

 تولید قند کله :    

را در آب حل نموده و پ  از رنگبری آن به دستگاه آپارات  Iبه این منظور شکر مرطوب تولید شده از پخت 

آپاراتها کوتاهتر است  پخت قند می فرستند آپارات پخت قند تفاوتی با آپارات پخت شکر دارد . پخت قند در

دقیقه تا یک ساعت زمان الزم اسنت درحالیکنه در  01از زمان الزم برای پخت شکر . برای پخت قند حدود 

مخصنوص  ،  ماسکوئیت قند  به داخنل قالبهنایی ساعت بود. بعد از پخت قند 2آپاراتهای شکر حداقل زمان 

که روی واگن هایی قرار گرفته و انتهنای ارد که مخروطی شکل بوده و  در قسمت نوک آن سوراخی وجود د

آن میله ای قرار گرفته است وارد می شود. ماسکوئیت قند پ  از قرار گیری در قالبها اصطالحا به نام  قنند 

 سبز  خوانده می شود

واگن های محتوی قالبها بر روی ریل حرکت کرده و در این زمان عمل کارد زدن انجنام منی گینرد.  کنارد  

این صورت است که توسط میله های درازی محتویات قال  ها به هم زده می شود تا حباب های هوا  زدن به

عمل  از محتویات قال  خارج شود و کریستالها به صورت یکنواخت و همگن در همه جای قال  پخش شود. 

هر قالن   دیگری که انجام می شود قاشق زنی است که به وسیله قاشق های مخصوص میزان قند موجود در

 تنظیم می شود. 
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  در مرحله بعد کوبیدگی قند سبز هر قال  با ابزار ویژه ای است تا فشنردگی کریسنتالها بهنم بیشنتر گنردد.

درجه منی رسند و در مندت زمنان  12-10قالبها وارد گرم خانه  می شوند. در اینجا درجه حرارت پخت به 

این قال  ها که درون واگن ها قرار دارند به سنمت سپ   ساعت دما به مرور زمان کاهش می یابد. 8حدود 

ک شدن کریستال های موجنود بنر آن سرد در آنها وجود دارد. در اثر خنتونل هایی می روند که جریان آب 

                رشنننند بیشننننتری کننننرده و در واقننننع کریستالیزاسننننیون تکمیلننننی ضننننرورت مننننی گیننننرد 

قالبها خارج شود از سانتریفوژهای کله قند استفاده می شود. کنه  باید یک مقدار پساب ازاین مرحله  بعد از .

قال  ها درون دسنتگاه  دارای سبدهایی است که قالبهای کله قند به صورت افقی در دستگاه قرار می گیرند.

  سانتریفوژ چیده می شوند که ضمن عمل سانتریفوژ پساب از میان کریستال هنای قنند خنارج خواهند شند.

طول می کشد، تنظیم این زمان براساس وضعیت ظاهری  min01-01تریفوژ کردن قند حبه مدت زمان سان

 رنگ قند کله قبل از سانتریفوژ صورت می گیرد.

بنه  .در اثر نیروی گریز از مرکز پساب از طریق سوراخی که در مخروط است از سر قالن  خنارج منی شنود 

گرم یا بخار اسنتفاه نمنی شنود چنون اینن عمنل  هنگام عمل سانتریفوژ برای شستشوی قند از پاشیدن آب

قسمتی از کریستال های قند کله را شستشو داده و همراه پساب خارج کرده قند حاصل می شود.  از این رو 

 برای شستشوی قند کله سانتریفوژ از کلرس شکر سفید استفاده می کنند.

شک کن رطوبت باقی ماننده گرفتنه منی در اثر ضربه زنی کله قند از قال  خارج شده و در سیستم های خ 

 شود.

درجه کمتر نباشد چون ویسکوزیته پساب افزایش یافته و خروج  01بهتر است دمای محتویات قال  قند از  

پساب به سختی انجام می گیرد. در طی سانتریفوژ کردن پساب خارج می گنردد.  بنرای تسنهیل در خنروج 

سانتریفوژ ، در قسمت کله قند کنه حالنت کریسنتالی یکنواخنت  پساب ، اغل  قبل از ورود قال  به دستگاه

دارد و به صورت الیه نازک شیشه مانند در آمده ، خراشی ایجاد می شود که اصطالحا خراش سبز یا تنراش 

 پ  از سانتریفوژ ، قندهای کله از قال  خارج شده و به سمت خشک کن روانه می شوند.  سبز گویند. 
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تونلی دارند که در سه مرحله یعنی در مرحل  اول و دوم با جرینان هنوای گنرم و در این خشک کن ها قال  

 مرحل  سوم با جریان هوای خنک عمل خشک کردن قندهای کله را انجام می دهند.

 

Cone-sugar mold 

 

Cone-sugar centrifuge 

 

 تولید قند حبه :

نتریفوژ می شود در اثر سانتریفوژ کردن پساب پ  از پخت قند درون آپارات قند ماسکوییت وارد دستگاه سا

ایجاد شده را سپاب قند می گویند. شکر بدست آمده از این مرحله را بنه دسنتگاه فشنرده سنازی قنالبی ینا 

پرسی می برند این دستگاه با فشرده سازی فاصله بین کریستالها را کم کرده و آنها را به شکل مکع  تبدیل 
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ر سینی های مخصوص پر ده و به سمت دستگاه خشک کن می رود در آنجنا می کند پ  این حبه قندها د

 در اثر جریان هوای گرم عمل خشک کردن اتفاق می افتد و سپ  بسته بندی آنها انجام می گیرد.

 

 مالس و قندگیری از مالس :

زاسیون قند است . قند موجود در آن به شیوه معمول قابل کریستالی %01پساب آخرین پخت است که حاوی 

نیست و بایستی به روش های دیگری قند گیری از آن انجام گیرد هر چقدر چغندرمصرفی خنراب تنر باشند 

درصد وزن چغندر است . چند نکتنه  0-9میزان مالس افزایش می یابد. مقدار مالس عموماً به طور میانگین 

 بایستی توجه شود تا مقدار مالس تولیدی کاهش یابد:

 در مصرفی کیفیت باالی چغن -0

 کنترل شرایط سیلو از نظرتهویه و دما  -2

 پروسه شربت گیری و دیفوزیون به نحو مطلوب انجام گیرد .-0

 تصفیه شربت در شرایط مطلوب باشد.  -1

 اواپراسیون و طباخی در حالت اپتیمم و مطلوبی صورت گیرد. -0

 قند گیری از مالس به روش استفن :

 قندگیري از مالس:

ترین روش برای قندگیری از مالس روش اسفتن است. اساس کار در اینن روش بنر اینن اسناس  کاربردی   

است که ساکاروز موجود در مالس را با استفاده از آهک به صورت ترکیبی نامحلول به ننام سناکارات رسنوب 

 می دهند و بدین ترتی  آنرا از مالس جداسازی می کنند. 

ورت زیر انجام می شود. اول رقیق کردن منالس اولینه اسنت. یعننی مراحل عملیات در روش استفن به ص   

مالس را در مخازنی که دارای هم زن است با آب مخلوط می کنند به طوریکه درصد قنند منالس از حندود 

است علت رقینق کنردن  %02تا  01برسد. که در این حالت توزین مالس در حدود  %02تا  0به حدود  01%
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وجود در آن بهتر با آهک واکنش دهد. مرحله بعد تولید سناکارات و رسنوب دادن مالس این است که قند م

سپ  پودر آهنک را تنوزین منی کننند و  آن است. ابتدا آهک را به صورت ذرات بسیار ریز تبدیل می کنند

متناس  با مقدار مالس در دستگاهی به نام تانک واکنش به مالس رقیق اضافه می کنند. مقدار آهک خالص 

 ساکاروز موجود در مالس است. %001تا  011فی حدود مصر

واکنشی که در تانک مذکور بین ساکاروز و آهک واقع می شود یک واکننش حنرارت زا اسنت از طنرف       

دیگر برای اینکه آهک بیشتری با ساکاروز واکنش دهد و به جای ایجاد ساکارات محلول، سناکارات ننامحلول 

ه وجود آید این نیاز وجود دارد که در تانک واکنش دما در حد پنایین نگنه به صورت ساکارت تری کلسیک ب

درجه سانتیگراد بناالتر باشند. تنظنیم دمنا در اینن قسنمت بنه 00داشته شود و به عبارت دیگر دما نباید از 

سیستم تانک و داشتن سیستم خنک کننده در آن بستگی دارد گروهی از تانکهای واکنش دو جداره بودن و 

درجه سانتیگراد انجام شنود  امنا  01تا  4ریان آب سرد بین دو جداره عمل خنک کردن تا دمای حدود با ج

در برخی از آنها قسمت سرد کننده به صورت لوله بوده و مادة سرد کننده باجریان یافتن در لولنه هنا سنب  

 سرد شدن مایعی که در اطراف آن است می شود. 

دقیقه طول منی  21تا  00نک و شرایط حاکم بر آن دارد اما معموالً حدود زمان واکنش بستگی به نوع تا    

کشد. ساکارات نامحلول به دست آمده در این مرحله ساکارات سر نامیده می شود. مرحل  سوم صاف کنردن 

ساکارات سرد است. پ  از انجام واکنش در مرحل  قبل و به وجود آوردن ساکارت  Cakeو به دست آوردن 

محتویات تانک را صاف می کنند که معموالً صافی مورد استفاده تحت خأل قرار دارد. الی  ساکاراتی نامحلول 

از ساکاروز  %41ساکارات سرد نامیده می شود. که غالباً حدود  Cakeکه بر روی صافی باقی می ماند به نام 

به همراه پسابی که در اثر دیگر ساکاروز مالس  %01موجود در مالس را به صورت ساکارات در خورش دارد. 

شستشوی الی  ساکارات به وجود می آید از صافی خارج می شود. در این پساب که پساب مادر خواننده منی 

ناخالصی های مالس وجود دارد. در مرحل  چهارم که فرآیند ساکارت گرم نامیده می شنود  %90شود حدود 

ساکاروز به این قسمت فرستاده می شنود یعننی  پساب مادر که از صافی خأل خارج می شود برای جداسازی

درجه سانتیگراد گرم می کنند تا سناکارات موجنود در آن اننورت  41پساب مادر را در یک مبدل حرارتی تا 
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ساکارات تری کلیسک آمادة ته نشین شدن باشد. سپ  از ته نشین شدن ساکارات بنار دیگنر آننرا بنه روی 

 Cakeآنچه بر روی صافی به صورت الینه ای بنه دسنت منی آیند  صافیهای تحت خأل منتقل می کنند که

 ساکارات گرم گفته می شود.

طی واکنشی که در فرآیند ساکارات گرم واقع می شود در اثر حرارت اعمال شنده ترکیبنات سناکارات        

 محلول یعنی ساکارات منوکلیسک و ساکارات دی کلیسک که در پساب مادر وجنود دارنند شکسنته شنده و

آهک از شکر حاصل ساکاروز جدا می شود. سپ  به علت زیاد بودن مقدار آهک در پساب مجدداً ساکاروز با 

آهک بیشتری واکنش می دهد و به صورت ساکارات تری کلسنیک ننامحلول در منی آیند. بنه اینن ترتین  

یگراد به وجنود منی درجه سانت 41ساکارات نامحلول هم در دماهای بسیار پایین و هم در دماهای باال حدود 

از قند مالس اولیه را در خود دارد و پساب خروجنی از صنافی خنأل در  %0/9آید. کیک ساکارات گرم حدود 

از قند مالس اولیه را با خود حمل می کند در مرحل  پنجم کیکهای ساکارات را کنه  %0/0این مرحله حدود 

یکهای صافی نامیده می شوند را با شربت رقیقنی از مرحله سوم و چهارم به دست می آید و مجموعاً به نام ک

قند باشد مخلوط نمموده و رقیق می نمایند. ترکیبی که از این مرحلنه بدسنت منی  %01که حداکثر حاوی 

آید اصطالحاً شیر ساکارات نامیده می شود که معموالً آنرا در مرحل  آهک زنی مقدماتی یا آهک زنی اصنلی 

 فرآیند تصفی  شربت می کنند.

از قنند منالس را  %49با استفاده از روش استفن و اجرای هر دو مرحله ساکارات سرد و گرم منی تنوانیم تنا 

بازیابی کنیم. اما شرایط مالس مصرفی در قندگیری به روش استفن است به همراه ساکاروزی کنه از منالس 

ی  کارخانه برگشت داده منی به صورت ساکارات بازیابی می شود معموالً ناخالصی نیز مجدداً به سیستم تصف

شود. اگر کارخانه ای به طور دائم از مالس تولیدی خود در قسمت قندگیری از مالس استفاده کنند پن  از 

 2مدتی مقدار برخی از ناخالصی ها در مالس تولیدی آن کارخانه افزایش پیدا می کند. اگر منالس بنیش از 

د انورت داشته باشد بهتر است کنه در قسنمت قنندگیری از درصد قن 0تا  2درصد را فینوز و یا بیش از  0تا

مالس به روش استفن استفاده شود چون مواد مذکور تا حدی ترکی  شدن ساکاروز با آهک را دچار مشنکل 

 می کند. قندگیری و پ  از یک ستون رزینی تبادل یون عبور می دهند.
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آن مانند اسیدهای آلنی و منواد معندنی جنذب به هنگام عبور مالس از ستون مذکور مواد غیرقندی یونیزه  

رزین می شوند و از طرف دیگر مولکولهای بزرگ غیر ساکاروزی مانند پلی ساکارین ها به علت درشت بنودن 

رزینی نیستند و در نهایت آنها مولکولهای کوچکتر غیر یونیزه ماننند  قادر به عبور از میان خلل و فرج ستون

می کند و خارج می شود این روش پرهزیننه اسنت و کناربرد کمتنری دارد. از  ساکاروز از ستون رزینی عبور

مالس در صنایع تخمیری مانند تهیه الکل و اسید استیک، تهیه خمیر مایه ننانوایی، تولیند اسنید سنیتریک 

تک یاخته، تولید لیزین یا چربی استفاده می شود. هم چنین می تواند بنه عننوان کنود در صننایع  Prتولید 

 ورزی مصرف شود.کشا

 

 اصطالحات

 Nissner :  دستگاهی است که  برای جداسازی بخار از آب کندان  در دستگاههای مبدل

 حرارتی مانند  اواپراتور تعبیه شده است.  

 Brown sugar :  شکر قهوه ای. که غالبا از اختالط شکر سفید با مقادیری مالس قابل

ر کارخانه های قند نیشکری تولید می شود و دارای تهیه می شود. اصوال د( food gradeخوردن )

 عطر وطعم ویژه ای مانند مالس می باشد. 

 

 :یکی از روش های کاهش ناخالصی ها در مالس است که گاهی در جریان  فرایند کوئنتین

تصفیه شربت نی استفاده می شود. بر اساس سیستم های تبادل یونی و رزین های مخصوص ، یون 

سازی نموده و آنها را با یون  س زا مانند سدیم و پتاسیم را از شربت غلیظ جداهای به شدت مال

فرایند کوئنتین بهتر است به به جای منیزیم که اثر مالس زایی کمتری دارد جانشین می کنند. 

 استفاده شود.  0قبل از استفاده از آن در آپارات پخت  2شربت غلیظ بر روی پساب پخت 

 

  :سفید را در آب کندان  حل کرده و بر روی آن به طور جداگانه عملیات و  شکر شکر رافیناد

مراحل طباخی انجام می گیرد . با سانتریفوژ کردن ماسکوئیت حاصله، شکری تولید می شود که 

 نسبت به شکر سفید از درجه خلوص باالتری بر خوردار است که به آن رافیناد می گویند. 

 

 


