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 ی قند میادیر زیه هنوز شامل مقادک باشد ی صنعت قند میوالت جانب از محصیکیمالس 
.  دهدیل مکیارز تشک نصف مالس حاصل از چغندر قند را سایعنی% 50ه حدود ک یبه طور. باشد
 یم ردن قند موجود در مالس وجود دارد، استفاده از دستگاه استفنک جدا یه براک یی از راههایکی
 اعمال ی سریک کمک توان به ی باشند، میستم مین سیه مجهز به اک یجاتارخانکن در یبنابر ا. باشد

ن یران از ایارخانجات قند اکه کن علت یبه ا. ن قند را از مالس جدا نمودین مقدار ایشتری بییایمیش
 در رابطه با یق و بررسین طرح به تحقینند، لذا اک ی از مالس استفاده میریروش جهت قند گ

تور، درجه ک رآییایور در رابطه با سه عامل قلک مذینه سازیبه.  پردازدیش من روی ایساز نهیبه
 یقات شامل دو مرحله مین تحقین منظور انجام ایبد.  باشدیس فرمالس میکتور و برکحرارت رآ

شات مورد نظر توسط یجام آزما ان-2تفن،  از مالس به روش اسیریلوت پلنت قند گیساخت پا -1: باشد
 لوت پلنت یپا

ون و یزاسیس، پالریکرار صفات برکرار بوده و در هر تکمار در سه تی ت27شات شامل ین آزمایا
.  قرار گرفته استیریارات، پسĤب سرد و پساب گرم مورد اندازه گکان در مورد شربت سایوسک
ان یوسک بر یاریتور، اثر بسک رآی و دماییایس فرمالس، قلیکه برکج بدست آمده نشان داد ینتا
ه چنانچه کدهد یج نشان میاثرات متقابل نتا.  از مالس داردیریجه راندمان قندگیت و در نتاراکسا
ن راندمان را ین صورت بهتری باشد، در ا8ºCتور ک رآی و دما10تور ک رآییای، قل10س فرمالس یکبر

  .م داشتی از مالس خواهیریدر قندگ
  
 نف روش است ، از مالسیری مالس ، قند گ:یدیلک یواژه ها



 

  
  )steefen(بهینه سازی قند گیری از مالس به روش استفن

  
   پیشوا - ، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ورامین 1سیمین اسداللهی

S- asadolahi@ yahoo . com  
 4 ، علی ناظران3 ، خلیل بهزاد2محمد حسین حداد خداپرست

   : چکیده

یعنـی نـصف مـالس حاصـل از     % 50به طوری که حـدود   . نوز شامل مقادیر زیادی قند می باشد      مالس یکی از محصوالت جانبی صنعت قند می باشد که ه          
بنابر این . یکی از راههایی که برای جدا کردن قند موجود در مالس وجود دارد، استفاده از دستگاه استفن  می باشد  . چغندر قند را ساکارز تشکیل می دهد      

به این علـت    . شند، می توان به کمک یک سری اعمال شیمیایی بیشترین مقدار این قند را از مالس جدا نمود                 در کارخانجاتی که مجهز به این سیستم می با        
که کارخانجات قند ایران از این روش جهت قند گیری از مالس استفاده می کنند، لذا این طرح به تحقیق و بررسی در رابطه با بهینه سازی ایـن روش مـی                            

بدین منظور انجام این تحقیقات شامل . ر رابطه با سه عامل قلیایی رآکتور، درجه حرارت رآکتور و بریکس فرمالس می باشد              بهینه سازی مذکور د   . پردازد
  ساخت پایلوت پلنت قند گیری از مالس به روش استفن  -1: دو مرحله می باشد

 جام آزمایشات مورد نظر توسط پایلوت پلنت ان -2

 تکرار بوده و در هر تکرار صفات بریکس، پالریزاسیون و کوسیان در مورد شربت سـاکارات، پـسĤب سـرد و پـساب      تیمار در سه27این آزمایشات شامل   
نتایج بدست آمده نشان داد که بریکس فرمالس، قلیایی و دمای رآکتور، اثر بسیاری بر کوسـیان سـاکارات و در                     . گرم مورد اندازه گیری قرار گرفته است      

 باشـد،  co8 رآکتـور  ی و دمـا 10ی رآکتـور  ، قلیای10اثرات متقابل نتایج نشان میدهد که چنانچه بریکس فرمالس .  مالس دارد  نتیجه راندمان قندگیری از   
  . در این صورت بهترین راندمان را در قندگیری از مالس خواهیم داشت

  ن ف روش است ،مالس ، قند گيري از مالس: واژه هاي آليدي
  
  : مقدمه -1

طرز کار قند گیری از مالس بروش استفن بدین طریق اسـت  .  با ساکارز استوار می باشد cao  بر اساس پیوند  قندگیری از مالس به روش استفن ، فرآیند
شرایط سـرما،    کاهش یابد که در اینصورت به آن فرمالس می گویند، سپس تحت              10 -12که ابتدا مالس را با آب رقیق می کنند تا بریکس آن به حدود               

از آنجائیکه در این فعل و انفعاالت دی و تری          . در اینحالت کلسیم با ساکارز موجود در مالس ایجاد ساکارت می نماید           . آهک به فرمالس اضافه می شود     
تـدا محلـول حاصـله را    کلسیم ساکارات ساخته می شود و همچنین دی کلسیم ساکارات محلول بوده و تری کلسیم ساکارات غیر محلول مـی باشـد، لـذا اب    

تری کلسیم ساکارات بدست آمده با آب رقیق شده و به وسیلۀ پمپ به قسمت تصفیه شربت کارخانه                  . صاف نموده تا تری کلسیم ساکارات آن جدا گردد        
  . تا با شیر آهک مورد استفاده قرار گیرد. هدایت می گردد

ات محلول وجود دارد و با توجـه بـه اینکـه آهـک در مقابـل دمـا حـساس بـوده و ایجـاد          ی ساکاررامقدچون در پساب حاصله از قندگیری از مالس هنوز         
سانتی گراد باقیمانده ساکارات محلول را به        درجه   80 – 90رسوب می نماید لذا صفت قند از این خاصیت استفاده نموده و با افزایش دمای پساب به میزان                   

                                                 
 
 
 
 



 ٢

ارات حاصله را با ساکارات قبلی مخلوط و در فرآیند مورد استفاده قرار می دهند پساب حاصـله                   غیر محلول در آورده و پس از صاف کردن، ساک          صورت
  . را که به آن پساب گرم می گویند، پس از خنثی سازی با گاز بدست می آید که بجای مالس در تفالۀ خشک کن مورد استفاده قرار می گیرد

قند موجود در مالس قابل استحصال می باشند در غیر          %  85 – 90 قرار گیرند در این صورت بین        چنانچه شرایط مناسب در قند گیری از مالس مورد توجه         
  . اینصورت به نسبت عدم توجه به عوامل مؤثر در عمل، راندمان قندگیری از مالس کاهش می یابد

 فرمالس، دمای راکتـور و قلیـایی راکتـور مـی باشـد      س از مالس دخالت دارند شامل، بریک   از جمله عواملی که جزو مهمترین عوامل در راندمان قندگیری         
، که ) واکنش بین آهک و ساکارز موجود در فرمالس می باشد و فرمالس همان مالس رقیق شده توسط آب شده می باشد            منظور از راکتور، محل ایجاد      (

  .در این کار تحقیقاتی روی این سه فاکتور کار شده است
   :  مواد و روشها-2 

  : پروژه شامل سه مرحله می باشدانجام این 
   قندگیری از مالس به روش استفن pilot plant ساخت  ) 1
 ) پایلوت پلنت(انجام آزمایشات مورد نظر توسط پایلوت پلینت  ) 2

 آنالیزهای آزمایشگاهی  ) 3
یک قنـد گیـر از مـالس مـداوم در ابعـاد      به جهت اینکه نتایج آزمایشات حاصل از سیستم قابل تعمیم در صفت قند می باشد، لذا اقدام به طراحی و ساخت        

  : کوچک گردید، پایلوت پلینت مذکور شامل تمامی قسمتهای یک قندگیر از مالس مداوم از لحاظ اصولی می باشد و شامل قسمتهای زیر است
   II راکتور-I     3 راکتور -2     تانک فرمالس -1
  تی  پمپ سیرکوله رفت و برگش-6     آبسردکن-5     دستگاه آهک زنی -4
   شلنگهای اتصال -9     کمپرسور -8     پمپ سیرکوله آبسرد -7

   ترمومتر -12      قیف بوخنر-11       همزن – 10
 سیون آب سرد و نتیجتاً خنک شدن محتویات داخل مخازن           ره ساخته شده اند بطوریکه سیرکوال     مخازن این دستگاه همگی از جنس حلب و بطور دو جدا          

. ورد لزوم توسط یک آبسرد کن تأمین می گردد کـه بـه وسـیله شـلنگهایی بـه مخـازن داده و از آنهـا خـارج مـی گـردد                  آب سرد م  . امکان پذیر می گردد   
از یک پمپ کـولر اسـتفاده شـده         سیرکوالسیون این آب سرد از داخل جداره مخازن و آب سرد کن از طریق پمپی امکان پذیر می گردد که بدین منظور                       

  . مگی از جنس مس هستند که شلنگهای مربوطه در اتصال با این لوله ها مسیر جریان را هدایت می کنندلوله های ورودی و خروجی ه. است
 دور در دقیقه استفاده شده است که در اثر چرخش پره هـایی کـه بـه آن                   3000جهت به هم زدن محتویات سه مخزن نیز از سه پمپ کولر، با دوری معادل                

 شود ارتفاع مخازن طوری در نظر گرفته شده است که محتویات داخل هر مخزن تنها به کمک نیـروی وزن و در  متصل شده محتویات مخازن بهم زده می     
سـرد شـده   عمل فیلتر خالء در دستگاه قندگیر از مالس مداوم که همان جدا کردن گل ساکارت از پساب              . اثر اختالفات ارتفاع به مخزن دیگر راه می یابد        

از آنجائیکه واکنش اصلی بـین      .  انجام می گیرد که خالء الزم برای آن توسط یک کمپرسور تأمین می گردد              ط قیف بو خنر   شد، در این دستگاه توس    می با 
دسـتگاه  .  انجام می گیرد، بدین دلیل جهت پاشش یکنواخت آهک مبادرت به ساخت دستگاه آهـک زنـی گردیـده اسـت    I آهک و فرمالس در راکتور 

  :  و ساختمان نسبتاً ساده ای دارد و شامل قسمتهای زیر است سوار شدهIآهک زنی روی راکتور 
  ) جنس حلب(تانک ذخیره آهک بشکل مکعب مستطیل  ) 1
 درب کشویی ثابت سوراخدار  ) 2

 درب کشویی متحرک  ) 3

 . نیروی محرکه دستگاه که در اینجا از موتور سشوار استفاده شده است ) 4

  بلبرینگ جهت ایجاد مسیر رفت و برگشتی درب کشویی متحرک ) 5

 سطح شیبدار  ) 6

با روشن کردن دستگاه در اثر حرکت بلبرینگ نیروی حاصل از موتور . طرز کار آن بدین صورت است که ابتدا آهک درون تانک ذخیره ریخته می شود            
ر گرفتـه مـی    قـرا  Iبه درب کشویی متحرک متصل گشته و در هر رفت و برگشت مقدار معینی آهک را روی سطح شیبدار که دقیقاً روی مخـزن راکتـور  

مزیت استفاده از موتور سشوار ایجاد دور کند و تند و دورهای مابین آن می باشد که با استفاده از این مسئله میـزان ورودی آهـک در دقیقـه بـداخل                      . ریزد
  .  قابل تنظیم می باشد Iراکتور



 ٣

  :  انجام آزمایش– 1 -2
آبسرد کن نیـز بکمـک پمـپ سـیرکوله     .  ریخته می شودII و راکتورIانک فرمالس، راکتور فرمالس تهیه شده با بریکس مورد نظر داخل ت        ،در ابتدای کار  

 درجـه از درجـه      4 – 2زمانی که فرمالس موجود در سه مخزن آنقدر سرد شد که درجه حرارت آن حدود                . آبسرد، محتویات سه مخزن را خنک می کند       
 نیـز مخلـوط مـی گـردد و در اثـر      II به راکتـور  I در این زمان پمپ سیرکوله راکتور .حرارت مورد نظر کمتر شد، دستگاه آهک زنی شروع بکار می کند  

 چنـدین بـار قلیـایی       Iدر حین ریختن آهک بداخل راکتور     . واکنش بین آهک و فرمالس قلیایی دو راکتور باال میرود تا جائی که بحود مورد نظر می رسد                 
  .  مطلوب اطمینان حاصل گرددهر دو راکتور اندازه گیری می شود تا از ایجاد قلیایی

 ،  Iدر اثر ورود آهک بداخل راکتور و ایجاد واکنش گرمازا، کم کم دمای راکتورها به میزان مطلـوب میرسـد و زمانیکـه ترمـومتر داخـل مخـزن راکتـور                              
 شده و بداخل تانـک آهـک زنـی        درجه حرارت مطلوب را نشان داد، دستگاه جهت شروع آزمایش به روش مداوم آماده می باشد، در اینجا آهک توزین                   

با جریان یافتن فرمالس و همچنین     . تعیین می شود   Iمیزان آهک مورد مصرف در هر آزمایش با توجه به میزان ورودی فرمالس به راکتور                . ریخته می شود  
 از مـدتی حجـم محتویـات داخـل     در این صورت پس.  خواهیم داشت Iروشن نمودن دستگاه آهک زنی، جریان مداومی از آهک و فرمالس در راکتور 

  .  سرریز می نمایدII باال خواهد آمد و توسط لولۀ مربوطه بداخل راکتور  Iراکتور 
  بـداخل یـک قیـف برخنـر    II نیز سرریز می کند و توسط شلنگ متـصل بـه راکتـور           IIبدلیل محدودیت حجم دو راکتور، پس از مدتی محتویات راکتور           

 به دو فاز گـل  کارات خروجی از سیستم در قیف برخنراتصال با یک کمپرسور، دارای خالء می باشد بدین وسیله شیر سااین قیف در اثر . هدایت می شود  
 بـه پـساب   سانده می شود و باز توسط قیف برخنر صـاف مـی شـودکه    درجه ر80 – 90پساب سرد به حرارت     . ساکارت و پساب سرد جداسازی می گردد      

این مرحله به بعد کل ساکارات، پساب سرد و پساب گرم که محصوالت عمل می باشند بایستی در آزمایشگاه مـورد  پس از . حاصل پساب گرم می گویند    
  .  آنها مشخص گرددQ و pol آنالیز قرار گرفته، بریکس، 

  :  طرح آماری – 2-2
نمونـه آمـاری نیـز مـالس کارخانـه قنـد            . د، می باشـد   جامعه آماری در این تحقیق، مالس کلیه کارخانجات قند چغندر قند که مجهز به سیستم استفن هستن                

 تیمـار مـی   27طرح مورد استفاده، طرح کامالً تصادفی بوده کـه شـامل سـه تکـرار در       . شیرین بوده که با استفن از نمونه گیری منظم انتخاب گردیده است           
  .  سه عامل درجه حرارت، قلیایی راکتور و بریکس فرمالستیمارها عبارتند از فاکتوریل کامل. باشد

  . مورد مقایسه قرار گرفته اند% 5 در سطح 1 میانگین های تیمارها با روش چند حوزه ای دانکن
  

  تلرانس   مقادیر مورد آزمایش   عوامل مورد آزمایش 

  _ +5/0   12          10         8   قلیائی راکتور 

  _+5/0  16          12          8  درجه حرارت راکتور 

  _ +05/0  14           12         10  بریکس فرمالس 

   نتایج-3
  شربت ساکارات  -3-1

بین تمام تیمارهای آزمایشی برای صفت بـریکس شـربت          رت راکتور بر بریکس شربت ساکارات،       اثر متقابل قلیایی رآکتور، بریکس فرمالس و درجه حرا        
اثر اصلی قلیایی راکتور و بریکس فرمالس بر روی این صفت غیر معنی دار بوده               : توضیح اینکه .  تفاوت معنی دار وجود داشته است      %1ساکارات در سطح    

اما صفت درجه حرارت راکتور بر روی مقادیر بریکس شـربت سـاکارات مـؤثر    . یعنی بین سه مقدار هر یک از این صفات تفاوت معنی داری وجود ندارد            
 قلیایی راکتور در بریکس فرمالس، قلیـایی راکتـور در درجـه حـرارت راکتـور، و همچنـین بـریکس                      اثرات متقابل . معنی دار می باشد   % 5ح  بوده و در سط   

اما اثر متقابل درجـه دوم قلیـایی راکتـور در بـریکس فـرمالس در      . فرمالس در درجه حرارت راکتور بر روی بریکس شربت ساکارات معنی دار نمی باشد   
  . معنی دار می باشد% 5رت راکتور در سطح درجه حرا

                                                 
1 - Duncan's multiple range test  



 ٤

 10، بریکس 10 بیشترین مقدار بریکس وجود دارد، قلیایی 8 و درجه حرارت 12، بریکس 12 مشخص می باشد در قلیایی 1همانطور که در نمودار شماره 
  بریکس را بدست می دهد بدون تفاوت معنی دار کمترین مقدار cc 12، درجه حرارت 10 و همچنین قلیایی 16و درجه حرارت 

  
  

اثرات قليايي راآتور ، بريكس فر مالس و درجه حرارت راآتور  : ١ منودار مشاره
  بربريكس شربت ساآارات
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  8= جه حرارت                                      در12=                                        درجه حرارت 16= درجه حرارت 

  قلیایی راکتور و درجه حرارت راکتور
 

 ساکارات اثرات قلیایی راکتور ، بریکس فر مالس و درجه حرارت راکتور بر پالریزاسیون شربت: 2نمودار شماره
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  8=                           درجه حرارت                       12= درجه حرارت                                                 16= درجه حرارت 

  قلیایی راکتور و درجه حرارت راکتور
  

  اثرات قلیایی راکتور ، بریکس فر مالس و درجه حرارت راکتور  برکوسیان شربت ساکارات: 3نمودار شماره
  



 ٥
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BRIX 14 86.04 89.37 85.75 85.52 85.45 85.47 80.45 77.407 76.25

8 10 12 8 10 12 8 10 12

                                                  
  8= درجه حرارت                                            12=                                درجه حرارت 16= درجه حرارت

  قلیایی راکتور و درجه حرارت راکتور
  
  :پساب سرد -3-2

  
  اثرات قلیایی راکتور ، بریکس فر مالس و درجه حرارت راکتور  بربریکس پساب سرد: 4 نمودار شماره
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  8=                                      درجه حرارت 12=                                        درجه حرارت 16= درجه حرارت 

  ر و درجه حرارت راکتورقلیایی راکتو
  اثرات قلیایی راکتور ، بریکس فر مالس و درجه حرارت راکتور  بر پالریزاسیون پساب سرد: 5نمودار شماره
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  8= رجه حرارت                                      د12=                                        درجه حرارت 16= درجه حرارت 

  قلیایی راکتور و درجه حرارت راکتور
  

  اثرات قلیایی راکتور ، بریکس فر مالس و درجه حرارت راکتور  برکوسیان پساب سرد: 6نمودار شماره
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  8=                     درجه حرارت                  12=                                        درجه حرارت 16= درجه حرارت 

  قلیایی راکتور و درجه حرارت راکتور
  

  :پسĤب گرم  -3-3
  اثرات قلیایی راکتور ، بریکس فر مالس و درجه حرارت راکتور  بربریکس پساب گرم: 7نمودار شماره
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  8=                                      درجه حرارت 12=     درجه حرارت                                    16= درجه حرارت 

  قلیایی راکتور و درجه حرارت راکتور
  

  اثرات قلیایی راکتور ، بریکس فر مالس و درجه حرارت راکتور  برپالریزاسیون پساب گرم: 8نمودار شماره
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  8=                                      درجه حرارت 12=                               درجه حرارت          16= درجه حرارت 

  قلیایی راکتور و درجه حرارت راکتور



 ٧

  اثرات قلیایی راکتور ، بریکس فر مالس و درجه حرارت راکتور  برکوسیان پساب گرم: 9نمودار شماره
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  8=                                      درجه حرارت 12=                                        درجه حرارت 16=  حرارت درجه

  قلیایی راکتور و درجه حرارت راکتور
  

  : بحث -4
اثـرات متقابـل نتـایج      .  گیـری از مـالس دارد      نتایج بدست آمده نشان می دهد که این سه عامل اثر بسیاری روی کوسیان ساکارات و در نتیجه راندمان قنـد                    

 باشد در این صورت بهترین راندمان قندگیری از مالس را خواهیم            co8 و دمای راکتور     10، قلیایی راکتور    10نشان می دهد که چنانچه بریکس فرمالس        
  . داشت

د البته چیزی نیست که بخواهیم آن را یک پدیده نو بشمار آوریم اما نظر و هدف نهـائی     ین پژوهش که در رابطه با بهینه سازی قندگیری از مالس می باش            ا
  . در این تحقیق این است که این فرآیند را بهبود بخشیده میزان استحصال قند از مالس را افزایش دهیم

واهیم داشت با توجه به اینکه رانـدمان قنـدگیری از مـالس    چنانچه اهمیت این طرح را از دیدگاه اقتصادی آن مد نظر قرار دهیم، توجهی بسیار مستحکم خ     
افـزایش یافتـه اسـت بنـابر ایـن بـا       % 93 /7نسبت مستقیم با درجه خلوص ساکارات دارد لذا با توجه به نتایج بدست آمـده از ایـن تحقیـق کـه سـاکارت بـه                     

  .وجود دارد امکان افزایش راندمان قندگیری از مالس به نحو چشمگیری ،بکارگیری این نتایج
   

  فهرست منابع و مĤخذ  -5
 مجلـه صـنایع قنـد ایـران،     –سجادی، اکبر :  مترجم–در کارخانه های قند    ) کروماتوگرافی( قند گیری از مالس با روش جدا کردن          –چرتودی   ) 1

   . 1370 اردیبهشت – ، فروردین 86انتشارات سندیکای کارخانه های قند و شکر ایران، سال پانزدهم، شماره 
 . رنامه مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند، شماره های گوناگونخب ) 2

 انتشارات سندیکای کارخانـه     – مجله صنایع قند ایران      –دکتر عدل، جواد تجربیات بدست آمده در کارخانه جدید قند گیری از مالس در مالو                 ) 3
  . 1372 اسفند – ، بهمن 103های قند و شکر ایران، سال هفدهم، شماره 

 ،  70 انتشارات سندیکای کارخانه های قنـد و شـکر ایـران، سـال دوازدهـم، شـمارۀ                   – مجله صنایع قند ایران      –دی، اکبر، شکر و تحقیقات      سجا ) 4
  . 1367 شهریور –مرداد 

، انتـشارات    مجلـه صـنایع قنـد ایـران        - مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فنی صنایع قند ایران برای ورود به بازار بین المللـی شـکر                 -سجادی، اکبر  ) 5
  . 1371 ، مرداد 94 سال شانزدهم، شماره –سندیکای کارخانه های قند و شکر ایران 

   . 1374 انتشارات سندیکای کارخانه های قند و شکر ایران، شهریور – صد سال صنعت قند در ایران –هئیت تحریریه مجله صنایع قند  ) 6
7. Martinez – Alonso – N; prieto – Hernandez – T; Melnikov – B – Determination of the optimum contact 
time between calcium saccharate and cane juice in the hot alkalization process – 1984, centeo - Azucar.       
8.Mc Ginnis – Beet sugar technology, 3d Edition , published by: Beet sugar development foundation, 1983. 
9. North – coobes – S ; Taylor – K; Koster – KC , the practical development and application of saccharate 
liming at the pongola sugar mill ,1981, proceedings, - south – African – sugar – technologists – Association , 
55.71 – 74.6 ref 



 ٨

10. Rouanne –F- Method for determination of monocalcium saccharate in sugar juices – 1991 . French – 
patent – Application.       
Abstract: 

Molasses is the one of the by-product in sugar industry, which contains a large amount of sugar(50%).the 

rutin way to separate the sugar from molasses is using STEEFEN process. in this process, it is possible to 

obtain the maximum rate of sugar in molasses by using lime powder in cold system in the factories which 

have special equipment and accessories. this research tries to clear out optimal contraction of different factors 

affecting cold desugaration , i.e alcality and temperature of reactor and Brix of diluted molasses. Accordingly, 

two different stages must be done:1)construction of a pilot plant similar to actual steefen system in sugar 

factories. 2) experimenting with the pilot plant.this experiences envolve 27 treatmentthat repeated 3 times.the 

results indicated the optimal conditions for desugarationof molasses are:10 for brix of diluted molasses,10 for 

reactor alcality & 8  for reactor temperature.  Key word: molasses, molasses desugaration, steefen process. 
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