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 افزايش آيفيت شربت رقيق چغندرقند با بكارگرييبررسي امكان 

  اولرتافيلرتاسيون
 

 4، وحيد حكيم زاده3، خليل هبزاد2، سيد حممد علي رضوي1 شهيدي نوقابي∗مصطفي
 

 چكيده

هاي توليدآنندگان شكر در طي تصفيه عصاره چغندر حذف هر            يكي از بزرگرتين دغدغه   

 غري قندي از شربت و بدست آوردن شربت رقيق با درجه خلـوص              هاي  چه بيشرت ناخالصي  

اولرتافيلرتاسيون پتانسيل فرآيند    بررسي   پژوهشهدف از اين    . و آيفيت باالتر است   

(UF) هببـود بـر  )  و دمـا اختالف فشارزمان عمليات، (آن ر شرايط عملياتي يث و تا 

ل از ورود بـه     شربت حاصـل از آربناسـيون دوم و قبـ         (شربت رقيق   عملکرد تصفيه   

 و  غير مداوم  در شرايط    یهاي آزمايش   نتايج بر مبناي داده   . استبوده  ) اوپراتور

 جــنساز  و kDa20 معــادل MWCO اولرتافيلرتاســيون بــا ء اســتفاده از غــشابــا

 در سـه    غـشاء در اين حتقيق تاثري اختالف فشار در عرض         . می باشد سولفون آميد     پلي

 ) درجه سانتی گـراد    50و   40 ،30( سطح   سه در   ، دماي فرآيند  )بار 3 و   2،  1(سطح  

در صـنعت   هـاي تـصفيه        بر شاخص  ) دقيقه   45 و   30،  15(ح   سط سهو زمان عمليات در     

) درصد مواد جامد حملول به درصد ساآارز، درصد خلوص، سخيت، آدورت و رنـگ             ( قند  

 دما تاثير مثبتی بر شار دارد      داد افزايش نتايج نشان    .مورد بررسي قرار گرفت   

اما در مقوله جداسازی تاثير آن منفی است چون افزايش دما درصد دفع غـشاء را                

 با گذشت زمان عمليات شـار       .کاهش می دهد که اين تنها برای ساکارز مطلوب است         

 ويل بـراي    ، و افـزايش خلـوص مثبـت       CaO آـدورت،    کاهشآاهش يافته و اثر آن بر       

و باالخره اثرافزايش  فشار هم در مقولـه افـزايش شـار و هـم                .رنگربي منفي است  

، kg/m2h 84/24در اين سری از آزمايـشات متوسـط شـار           .جداسازی اثر مثبت دارد     

و  % 2/7، متوسط حذف سختی      % 5/72، متوسط حذف کدورت       % 62/12متوسط  حذف رنگ     

 . واحد بدست آمد72/0متوسط افزايش خلوص 
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