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چکیده
در این تحقيق ،تاثير غلظتهای مختلف دیاکسيد کربن (برای رسيدن به pHهای 8/4 ،8/7 ،9 ،9/3 ،9/6 ،9/9 ،10/2 ،10/5
و  )8/1در دماهای مختلف ( 95 ،90و  )100 Cبر خصوصيات کيفی شربت کربناسيون اول مورد بررسی قرار گرفت.
بدین منظور پایداری بلورهای کربنات کلسيم تشکيل شده در طی فرآوری شربت کربناسيون اول با اندازهگيری قليایيت
موثر ،سختی کل ،رنگ ،درجه خلوص و خاکستر کل در شربت کربناسيون دوم مورد ارزیابی قرار گرفت .قليایيت موثر
مناسب ( 0/12 gCaO/100mLدر  )100 Cو پایينترین مقدار سختی کل ( 30 gCaO/100mLدر  )100 Cبرای شربت
کربناسيون دوم به ترتيب در pHهای  9/3و  9بدست آمدند .همچنين مشاهده شد که مقدار رنگ شربت کربناسيون دوم
با کاهش  pHکاهش یافته و پایينترین مقدار رنگ ( 1121/15 ICUدر  )100 Cدر  8/7 pHبدست آمد .پایينترین مقدار
خاکستر کل ( 90/81 ICUدر  )100 Cو باالترین درجه خلوص شربت کربناسيون دوم در pHهای  9/3بدست آمد .با
توجه به پارامترهای فيزیکی شيميایی متفاوت در pHهای مختلف ،میتوان نتيجهگيری کرد که دمای باالتر ( )100 Cروی
صفات مورد بررسی موثرتر بودند .درنهایت ،میتوان ذکر کرد که بهترین تيمار در  9/3 pHو دمای  100 Cبود .با در
نظر گرفتن نتایج این تحقيق ،برای پایداری بلورهای کربنات کلسيم تشکيل شده (شکل پایدار)  9/3 ≥ pHپيشنهاد گردید،
زیرا  pHکمتر از  9/3منجر به تشکيل بيکربنات کلسيم (شکل ناپایدار) از کربنات کلسيم (شکل پایدار) میگردد.
واژگان کلیدی :شربت خام چغندرقند ،شربت کربناسيون دوم ،بلورهای کربنات کلسيم ،سختی کل ،خاکستر کل

مقدمه

است که این ترکيبات در اثر استفاده از آب با دمای باال

شربت خام استخراجی از خاللهای چغندرقند حاوی

در دیفوزیون از خاللهای چغندرقند استخراج میشوند.

ساکاروز و ناخالصیهای غيرقندی گوناگون (ترکيبات

بنابراین ،کيفيت چغندرقند تاثير معنیداری بر کارآیی

رنگی ،اسيدهای آمينه ،پکتينها ،مواد معدنی و غيره)

توليد شکر دارد .روش متداول توليد شکر از ریشههای
چغندرقند شامل چندین مرحله اصلی؛ شامل شستشو،
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تهيه خالل ،تيمار حرارتی خالل چغندر ،استخراج

بيکربنات کلسيم در شربت کربناسيون دوم ،شربت

عصارهی سلولی در آب داغ ( )75-70 Cدر دیفوزیون،

کربناسيون اول حاصل از دستگاه کالریفایر ،قبل از

تصفيه شربت خام با روش آهك-دیاکسيد کربن،

وارد شدن به داخل تانك کربناسيون دوم توسط گرم

رنگبری شربت با روش سولفيتاسيون ،تبخير و تغليظ

کنندههای کربناسيون دوم تا حدود  92 Cحرارت داده

و

میشود (اسعدی  .)2007واندرپولو همکاران ()1998

کریستاليزاسيون شربت غليظ است (اسعدی 2007؛

گزارش کردند که گارزنی بيش از حد1شربت در

واندرپول و همکاران  .)1998روش رایج تصفيه استفاده

کربناسيون اول در مرحله کربناسيون دوم ،با حالليت

از آهك-دیاکسيد کربن برای حذف انواع ناخالصیهای

کربنات کلسيم ،باعث تشکيل بيکربنات کلسيم میشود و

شربت

رقيق

با

تبخيرکننده

چندبدنهای

شده2

غيرقندی موجود در شربت خام استخراج شده جهت

این پدیده موجب افت درجه خلوص شربت صاف

افزایش درجه خلوص و کاهش ناخالصیهایی مانند

میگردد .به هر حال ،آهكزدایی واقعی زمانی کامل می-

ترکيبات هيدروکلویيدی ،پروتئينها ،رنگ و غيره

گردد که همه کربنات کلسيم تشکيل شده به شکل بلور

استفاده میباشد (اسعدی 2007؛ واندرپول و همکاران

از محيط عمل خارج گردد (بینام .)2005

 1998و ميتچل  .)1950غلظت باالی ساکاروز و غلظت

از آنجایی که قليائيت طبيعی چغندر و درجه خلوص

پایين مواد غير ساکاروزی در شکر توليد شده شاخص

شربت خام بر روند تصفيه اثرگذار است .قليلئيت طبيعی

مهمی جهت ارزیابی روشهای مختلف توليد شکر می-

چغندر خود به عوامل محيطی کشت چغندر بستگی دارد،

باشد (کنتر و هافمن  .)2009کيفيت شربت خام اوليه،

در نتيجه ممکن است شرایط بهينه کربناسيون دوم

تعيين کننده مقدار آهك مورد نياز برای خالصسازی

بسته به منطقه کشت چغندرقند متفاوت باشد.

موثر است که از  10-7 kg CaO m-3شربت خام (با

هدف از مطالعهی حاضر ارزیابی اثر دماهای مختلف

درجه خلوص باالتر) تا  15-12 kg CaO m-3شربت خام

( 95 ،90و  )100 Cبا مقادیر متفاوت غاظت دیاکسيد

(با درجه خلوص پایينتر) تغيير میکند (دکلوکس

کربن اضافهشده جهت کاهش  pHشربت حاصل از

 .)2003هزینه آهك مورد استفاده برای خالصسازی

کربناسيون اول به pHهای ،9/3 ،9/6 ،9/9 ،10/2 ،10/5

بخش مهمی از هزینههای عملياتی در فرآیند تصفيه

 8/4 ،8/7 ،9و  8/1روی خصوصيات کيفی شربت

شربت خام را به خود اختصاص میدهد (واندرپول و

کربناسيون دوم به ویژه قليایيت موثر ،سختی کل ،رنگ،

همکاران  .)1998بهبود درجه خلوص شربت خام

درجه خلوص و خاکستر کل به روش هدایت سنجی

استخراجی برای کاهش مصرف آهك مورد نياز طی

میباشد.

خالصسازی ضروری است به شرطی که تاثير منفی بر
کيفيت شربت تصفيه شده نهایی نداشته باشد (لوگينوا و

مواد و روشها

همکاران .)2012

نمونه شربت کربناسیون اول

کربناسيون دوم یکی از مهمترین مراحل خالصسازی

مقادیر الزم شربت کربناسيون اول از خط توليد

شربت خام چغندرقند است .در مرحله کربناسيون دوم،

کارخانه قند مياندوآب ،شربت خروجی دستگاه

گاز دیاکسيد کربن به شربت کربناسيون اول صاف و

کالریفایر نمونهبرداری شد.

گرم شده تزریق میگردد تا شربت کربناسيون دوم با
شرایط بهينه ( 9-9/2 pHو قليایيت موثر

gCaO/100mL

 )0/0-2/3بدست آید .به منظور جلوگيری از تشکيل

1- Overcarbonation
2- Clarified juice
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پایلوت پلنت کربناسیون دوم

پخشکننده گاز نصب شده در قسمت پایين رآکتور با

شمای کلی استخراج شربت خام از خالل چغندرقند و

فشار  7/25 psiتا رسيدن  pHشربت کربناسيون اول به

تصفيه در شکل  1آورده شده است .این مراحل شامل

pHهای مورد نظر (،8/7 ،9 ،9/3 ،9/6 ،9/9 ،10/2 ،10/5

تهيه خالل چغندرقند ،استخراج شربت خام از خالل با

 8/4و  )8/1در هر یك از دماهای  95 ،90و  100 Cبه

( kg

طور جداگانه تزریق گردید (در صورت امکان دماهای

 45-40 C ،2/2-2/3 CaO m-3تا  ،)11/15 pHآهكزنی

باالتر نيز قابل بررسی میباشد) . .بعد از هر تيمار

آب داغ ( )75-70 Cدر دیفوزیون ،آهكزنی اوليه
اصلی ( 54-40 C ،19/28-8/8 kg CaO m-3تا

pH

حدود  500 mLنمونه شربت برداشته و به مدت

min

 ،)12/38کربناسيون اول ( 85 Cتا  )11 pHو

10روی سکوی آزمایشگاهی گذاشته شد تا رسوبات

کربناسيون دوم (محل انجام آزمایشات) میباشد.

تهنشين گردند .قسمت زالل باالیی نمونهها با کمك کاغذ
صافی معمولی دوالیه آزمایشگاهی صاف شد .سپس
خصوصيات فيزیکوشيميایی نمونههای صاف شده
بررسی گردید.

شکل  -1شمای کلی استخراج و تصفیه شربت خام
چغندرقند (تیمار شربت کربناسیون اول با  CO2برای
رسیدن pHها به  8/4 ،8/7 ،9 ،9/3 ،9/6 ،9/9 ،10/2 ،10/5و
 8/1در دماهای  95 ،90و )100 C

برای انجام آزمایشات کربناسيون دوم پایلت

برای تیمار شربت کربناسیون اول
پلنت1

طراحی شد که شمای ساده آن در شکل  2دیده می-
شود .پایلوت پلنت کربناسيون دوم شامل :مخزن
کربناسيون دوم به حجم 50ليتر ،مجهز به کویل بخار
(مشخصات بخار ورودی ،دما  120 Cبا فشار

شکل  -2شمای دستگاه پایلوت پلنت کربناسیون دوم

bar

 ،)0/5دماسنج تلسکوپیpH ،متر دیجيتالی ،فشارسنج و
پخش کننده گاز  CO2بود .برای انجام عمل کربناسيون
دوم ،ابتدا  40Lشربت کربناسيون اول از دستگاه
کالریفایر خط توليد کارخانه قند مياندوآب برداشته و به
مخزن کربناسيون دوم انتقال یافت .سپس  CO2از طریق
1- Pilot-plant

تجهیزات و مواد شیمیایی آزمایشگاهی
جهت اندازه گيری قليایيت موثر از روش تيتراسيون به
وسيله اسيد هيدروکلرید  0/035نرمال در مجاورت
معرف فنل فتالين ،اندازهگيری سختی کل از روش
تيتراسيون به وسيله محلول اتيلن دی آمين تترا استيك
اسيد  0/02نرمال در مجاورت معرف اریوکروم بلك-
تی ،جهت اندازه گیری رنگ از دستگاه تاالمتر در طول
موج ( =420 nmاسعدی  ،)2007اندازهگيری خاکستر
کل از روش هدایتسنجی از هدایتسنج الکتریکی
(اسعدی  ،)2007تعيين درجه خلوص شربت از روش
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پالریمتری با استفاده از ساکاریمتر در طول موج

nm

کلسيم بوده و در نهایت همراه بلورها آن رسوب میکند

( =587اسعدی  ،)2007اندازهگيری مقدار مواد جامد

(دیوایس .)2001

محلول کل از دستگاه رفراکتومتر روميزی (اسعدی

تغییرات قلیاییت شربت کربناسیون دوم

 ،)2007جهت اندازهگيری  pHاز دستگاه pHمتر (اسعدی

عوامل موثر در مقدار قليایيت شربت کربناسيون دوم

 ،)2007ترازوی دیجيتالی و مواد شيميایی استفاده شده

شامل مقدار کل یونهای کربنات ( ،)CO32−بيکربنات

در این پژوهش ساخت شرکت مرک بودند.

( ،)HCO3−هيدروکسيدها ( )OH−همراه با یونهای ،Ca

روش تجزیه و تحلیل آماری

 Na ،Mgو  Kاست (اسعدی  .)2007پيشنهاد شده است

برای بررسی اثر فاکتورهای دما و  pHروی ویژگیهای

که برای تعيين قابلييت آهكزدایی در شربتهای آهك-

مورد بررسی از روش فاکتوریل در قالب طرح کامال

خورده از قليایيت موثر به جای قليایيت طبيعی استفاده

تصادفی استفاده شد .بررسی اثرات اصلی و متقابل

شود .قليایيت طبيعی شربت آهكخورده با تيتراسيون

فاکتورهای مورد آزمون (  pHو دما) بر خصوصيات

به وسيله اسيد هيدروکلریك ( )0/1 Nتا  8 pHو قليایيت

فيزیکویشميایی شربت کربناسيون دوم با آناليز

موثر شربت آهكخورده با تيتراسيون به وسيله اسيد

واریانس ( )ANOVAو مقایسه ميانگينها با روش

هيدروکلریك تا  9/25 pHبه دست میآید (بینام .)2005

حداقل ميانگين مربعات در سطح احتمال  P ≤0/05انجام

شکل  3تاثير تغييرات  pHدر دماهای مختلف را بر

شد .آزمایشات در سه تکرار انجام شد .تجزیه و تحليل

ميزان قليائيت موثر شربت کربناسيون دوم نشان می-

آماری نتایج با استفاده از نرمافزار  SASنسخه  ،9/1و

دهد .همانطور که مشاهده میشود قليایيت موثر شربت

رسم منحنیها با استفاده از نرمافزار اکسل انجام شد.

کربناسيون دوم با افزایش غلظت  CO2به طور خطی
کاهش مییابد .این تغييرات را میتوان به تشکيل کربنات

نتایج و بحث

کلسيم در اثر واکنش بين هيدروکسيد کلسيم و گاز

مرحله خالصسازی شربت خام چغندرقند باعث حذف

طی مرحله کربناسيون دوم نسبت داد .مطابق یافتههای

ناخالصیهای غير قندی میشود به طوری که امکان

سایر محققين در مقادیر باالی قليایيت موثر ،تشکيل

کریستاليزاسيون ساکاروز خالص فراهم میگردد .طی

بلورهای کربنات کلسيم طی مرحله کربناسيون دوم

فرآیند کربناسيون دوم شربت دوباره با گاز  CO2جهت

افزایش مییابد (بشيری و همکاران .)2007

CO2

حذف باقی مانده آهك و ناخالصیها تيمار میشود (بی-

به جز pHهای 10/5و  ،9/6با افزایش دما از  90به

نام  .)1997بنت در سال  1976آزمایشات ارزشمندی

 100مقادیر قليایيت در بقيهی سطوح pHاختالف معنی-

روی فرآیند کربناسيون در آزمایشگاه انجام داد .ایشان

داری ( )P ≤0/05نشان ندادند(شکل .)3

در مطالعات خود از تکنيكهای 1 XRDجهت تعيين

غییرات سختی کل شربت کربناسیون دوم

مکانيسمهای حذف رنگ استفاده کرد .بنت نشان داد که

سختی (نمكهای آهك ) 2به صورت مقدار نمكهای

ناخالصیها به جای جذب بر روی سطح بلورهای

محلول مانند کربنات کلسيم ،اگزاالت کلسيم و کربنات

کربنات کلسيم در داخل بلورهای کربنات کلسيم در حال

منيزیوم در شربت کربناسيون دوم تعریف میشود ،که

رشد به دام افتاده که این عمل اغلب باعث تغيير شکل

طی فرآیند کربناسيون دوم حذف نمیشود .سختی

بلورها میشود .هر نوع جسم رنگی که کمی بار منفی

مشکالتی را در فرآیندهای بعدی توليد شکر به وجود

داشته باشد قادر به تشکيل باند ضعيف با کربنات

میآورد .به عنوان مثال ،مقداری سختی (به خاطر تغيير

)1- X-ray diffraction (XRD

1- lime salts

C
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حالليت) بر روی لولههای تبخيرکنندههارسوب کرده که
باعث کاهش ظرفيت انتقال حرارت ،افزایش پوشش
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90 ◦C

55

95 ◦C

100 ◦C

50
45

افزایش زمان تبخير و کریستاليزاسيون میگردد

35

(اسعدی  2007و هامرسکی و همکاران  .)2012همچنين،

30

ترکيبات معدنی باقی مانده در شربت ،بعد از مرحله
کربناسيون

منجر

دوم

کاهش

به

راندمان

کریستاليزاسيون شکر میگردد (ارسالنوگلو و تومن

25

8.1

کربناسیون دوم در دماهای متفاوت

کالرک و گودشال ( )1988پيشنهاد کردند که دما در طی

3.6

95 ◦C

فرآیند تصفيه باید به حداکثر مقدار ( )98 Cافزایش یابد

3.1

100 ◦C

2.6

1.6
1.1

)(g CaO/100 ml

2.1

0.6
0.1
8.1

8.4

8.7

9.0

9.3

9.6

9.9

10.2

8.4

8.7

9.0

9.3
pH

9.6

9.9

10.2

10.5

شکل  -4تاثیر pHهای مختلف روی سختی کل شربت

.)2012
90 ◦C

)(g CaO/100ml

(عایق) تجهيزات ،نياز بيشتر برای تعمير و نگهداری و

40

10.5

pH

که در این حالت حداقل زمان ماند ( )5 minبرای خنثی-
سازی و گاززنی الزم میباشد .در مرحله کربناسيون
دوم ،کربناسيون بيش از حد شربت منجر به تشکيل
بيکربنات کلسيم شده که این پدیده منجر به حالليت
کربنات کلسيم شده و در نتيجه ،درجه خلوص شربت

شکل  -3تاثیر pHهای مختلف روی قلیاییت شربت

شفاف شده افت میکند (باشاری  .)2008غلظت یونهای

کربناسیون دوم در دماهای متفاوت

کلسيم عامل عمده تاثيرگذار بر سختی شربت

شکل  4تاثير تغييرات  pHدر دماهای مختلف بر سختی
کل را نشان میدهد .مقادیر پایينتر سختی باعث تشکيل
بهتر کربنات کلسيم طی کربناسيون دوم میشود (بینام
 .)2005با توجه به شکل  ،4سختی شربت کربناسيون به
طور معنیداری با کاهش  pHتا  9کاهش یافته و با
کاهش بيشتر( pHبا افزایش غلظت  )CO2دوباره افزایش
یافت ( .)P ≤0/05این پدیده بدليل تجزیه کربنات کلسيم و
تشکيل بيکربنات کلسيم در  8-9/1 pHاست (بشيری و
همکاران  .)2007با افزایش دما از  90به 100Cدر
pHهای مختلف بين مقادیر سختی تفاوت معنیداری
مشاهده نشد ( .)P≤0/05پایينترین و باالترین مقدار
سختی به ترتيب مربوط به دماهای 100 C

( g CaO/100

 30 mLبا  )9 pHو  32 g CaO/100 mL( 90 Cبا )9 pH
بود.

کربناسيون دوم است که منشای اصلی آن افزودن آهك
در فرآیند آهكزنی میباشد .هامرسکی و همکاران
( )2012اظهار داشتند که حالليت  CO2در مقادیر  pHپایه
( )5-9/11 pHمطلوب بوده که در این حالت اسيد
کربنيك تشکيل شده با هيدروکسيد کلسيم وارد واکنش
میگردد .ترسيب کربنات کلسيم تشکيل شده باعث
حذف سختی شربت میشود .بنابراین ،در

مقادیرpH

پایينتر ،به دليل حالليت پایين  CO2یونهای کلسيم
بيشتری در شربت باقی مانده و سختی شربت افزایش
مییابد.
تغییرات رنگ شربت کربناسیون دوم
رنگ به عنوان یکی از مهمترین پارامترها در تعيين
کيفيت شکر مورد توجه است و نقش تعيين کنندهای در
بازار صنایع قند در سراسر جهان دارد (نگوین و
دوهرتی  .)2012شکل  5تاثير تغييرات ( pHغلظتهای
متفاوت  )CO2در دماهای مختلف را بر رنگ شربت
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کربناسيون دوم نشان میدهد .با بررسی نتایج میتوان

درجه خلوص شربت تا  9/3 pHشده و بعد از آن تا

دریافت که رنگ شربت با افزایش غلظت  CO2تا 8/7 pH

 8/4ثابت مانده است با کاهش  pHبه مقادیر کمتر از

کاهش یافته و بعد از آن با افزایش بيشتر غلظت  CO2تا

( 8/4افزایش غلظت  )CO2درجه خلوص شربت به طور

 ،8/1 pHدوباره رنگ شربت کربناسيون دوم افزایش

ناگهانی

و در اثر تجزیه ساکاروز کاهش مییابد

یافت .همچنين ،نتایج نشان داد که پایينترین مقدار رنگ

(اسعدی  . )2007نتایج مقایسه ميانگين نشان داد که

شربت به دمای  100 Cتعلق داشت ( 1121/15 ICUبا

اختالف معنیداری در pHهای مختلف و در دماهای

.)8/7 pH

متفاوت به جز  )P ≥0/05( 8/1 pHوجود نداشت.

90 ◦C

90 ◦C

3000

95 ◦C
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2800
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2600
2400

92

2200

91

1600

)(%
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10.5

pH

pH

شکل  -5تاثیر pHهای مختلف روی رنگ شربت

شکل  -6تاثیر pHهای مختلف روی درجه خلوص شربت

کربناسیون دوم در دماهای متفاوت

کربناسیون دوم در دماهای متفاوت

یو و همکاران ( )2011گزارش دادند که اکثر ترکيبات

تغییرات خاکستر کل شربت کربناسیون دوم

رنگی شکر1در تصفيه ماهيت آنيونيك داشته ،بنابراین

شکل  7تاثير تغييرات  pHدر دماهای متفاوت را بر

ترکيبات رنگی در مقادیر  pHباالتر توسط جاذبهای

مقادیر خاکستر شربت کربناسيون دوم نشان میدهد.

دارای بار مثبت مانند کربنات کلسيم به طور کارآمدی

مقدار پایين خاکستر (ترکيبات معدنی) نشاندهنده حذف

حذف میشوند .همانطور که در شکل  5مشاهده می-

بهتر خاکستر طی مرحله کربناسيون دوم است.

شود با افزایش دما از  90 Cبه  100 Cو در pHهای

همانطور که در شکل  7نشان داده شده است پایينترین

 10/5تا  8/7مقادیر رنگ بطور معنیداری کاهش یافته

مقدار خاکستر به تيمار  100 Cبا )90/81IU( 9/3 pH

است ( .)P ≤0/05علت کاهش رنگ جذب شدن ترکيبات

تعلق دارد .به طور کلی با کاهش  pHاز  10/5تا 9/3

رنگی در سطوح کریستالهای کربنات کلسيم تشکيل

خاکستر کاهش یافت ،اما با کاهش بيشتر  pHتا 8/1

شده نسبت داده میشود (بینام .)2005

خاکستر افزایش یافت .میتوان این پدیده را به

تغییرات درجه خلوص (ساکاروز) شربت کربناسیون

کربناسيون بيش از حد در مرحله کربناسيون دوم

دوم

نسبت داد که بعد از  9/3 pHمنجر به تشکيل بيکربنات

شکل  6تاثير تغييرات  pHدر دماهای متفاوت را روی

کلسيم در اثر افزایش حالليت کربنات کلسيم گردیده

درجه خلوص شربت کربناسيون دوم نشان میدهد.

است .افزایش بيش از حد کربناسيون منجر به آسيب-

تيمار شربت کربناسيون اول با  CO2منجر به افزایش

دیدگی ساختاری بلورهای کربنات کلسيم گردیده که در
ادامه ترکيبات و ناخالصیهای جذب شده به سطح آنها

1- sugar colorants

شروع به پراکنده شدن میکنند (باشاری  .)2008نتایج
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بدست آمده نشان داد که در مرحله کربناسيون دوم،

شربت کربناسيون اول تا  9/3 pHمنطقی به نظر می-

دماهای متفاوت مورد استفاده تاثير معنیداری بر

رسد .تزریق  CO2به شربت کربناسيون اول تا 8/7 pH

C

باعث تخریب ساختاری بلورهای کربنات کلسيم شده

 100ميزان خاکستر در همه pHها بطور معنیداری

(شروع از  )9 pHو در نتيجه باعث افزایش سختی کل،

کاهش یافت(( )P ≤0/05شکل .)7

رنگ و خاکستر کل شربت کربناسيون دوم شد.

خاکستر داشته است و با افزایش دما از  90 Cبه

براساس نتایج بدست آمده از این تحقيق ،برای تعيين
90 ◦C

95 ◦C

قليایيت موثر مناسب عالوه بر پایين بودن مقدار سختی

115

100 ◦C

کل شربت کربناسيون دوم ،تغييرات محتوای خاکستر

110

105

کل شربت هم بایستی کنترل گردد.

100
)(IU

95

90

سپاسگزاری

80

بدین وسيله از مدیریت محترم کارخانه قند مياندوآب

85

8.1

8.4

8.7

9.0

9.3

9.6

9.9

10.2

10.5

pH

شکل  -7تاثیر pHهای مختلف روی درجه خاکستر شربت
کربناسیون دوم در دماهای متفاوت

با مقایسه نتایج مربوط به سختی کل و خاکستر کل
شربت کربناسيون دوم ،میتوان نتيجهگيری کرد که در
فرآیند کربناسيون دوم ،از نظر سختی کل

pH=9

مناسب ولی از نظر خاکستر  pH =9/3مناسب است و
در  pH≤9/3خاکستر شربت شروع به افزایش کرد .در
نتيجه این پدیده منجر به افزایش ترکيبات معدنی و
ناخالصیها در شربت کربناسيون دوم گردید.
نتیجهگیری
براساس نتایج قليایيت موثر ،پایدارترین شکل بلورهای
کربنات کلسيم در  9/3 pHحاصل شد .با کاهش  pHاز
 10/5به  9سختی کل شربت کربناسيون دوم کاهش
یافت اما بعد از  9 pHسختی افزایش یافت (تا .)8/1 pH
علت این پدیده تشکيل بيکربنات کلسيم (شکل ناپایدار) از
کربنات کلسيم (شکل پایدار) در اثر کربناسيون بيش از
حد است .خاکستر کل شربت کربناسيون دوم با کاهش
 pHاز  10/5به  9/3کاهش یافت ،و با کاهش  pHبه
مقادیر پایينتر افزایش یافت (تا  .)8/1 pHبا توجه به این
که حداقل خاکستر کل در  9/3 pHو قليایيت موثر
مناسب در  9/2 pHحاصل میشود ،تزریق  CO2به

که ما را در اجرای این تحقيق یاری کردند ،تشکر و
قدردانی به عمل میآید.
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Stability of formed calcium carbonate crystals during the second carbonation at
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Abstract
In this research, effects of different concentrations of carbon dioxide (to reach pHs 10.5, 10.2, 9.9,
9.6, 9.3, 9, 8.7, 8.4 and 8.1) and different temperatures (90, 95 and 100 C) on quality
characteristics of the first carbonation juice were studied. For this purpose, stability of formed
calcium carbonate crystals during the process of the first carbonation juice were evaluated by
measuring effective alkalinity, total hardness, color, purity and conductivity total ash of the second
carbonation juice. The appropriate effective alkalinity (1.2 g CaO/100 mL) and lowest total
hardness (30 gCaO/100 mL at 100 C) obtained at pH 9.3 and 9 for the second carbonation,
respectively. It was also observed that the color value of 2th carbonation juice decreased by
reduction of pH and the lowest color value (1121.15 IU at 100 C) obtained at pH 8.7. The lowest
conductivity total ash (90.81 IU at 100 C) and highest purity of the second carbonation juice
obtained at pHs 9.3, respectively. By regarding the different physicochemical parameters at
different pHs, it could be concluded that higher temperature (100 C) had more effects on studied
characteristics. Finally it could be mention that most effective treatment was pH 9.3 at 100 C.
According to results of the research, pH≥9.3 were suggested for stability of formed calcium
carbonate crystals (stable form) because at pH≤9.3 resulted in formation of calcium bicarbonate
(unstable form) from calcium carbonate (stable form).
Keywords: Sugar beet raw juice, Second carbonation juice, Calcium carbonate crystals, Total
hardness, Total ash

