نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بیان مسئله و اهمیت موضوع

در پاره ای موارد ،ریشه چغندرقند پس از برداشت در اثر عوامل مختلفی چون تنش خشكی،
كمآبياری طی فصل رشد یا قرار گرفتن ریشه برداشتشده بهمدت طوالنی در معرض هوای آزاد،
پالسيده می شود .در بعضی از مناطق نيز ،چغندركاران با این تفكر اشتباه كه عيار قند ریشههای
چغندرقند در اثر پالسيدگی افزایش مییابد ،ریشه ها را یک یا چند روز در معرض نور خورشيد
قرار میدهند.
در تعيين عيار چغندرقند ،ابتدا از یک نمونه كه دارای  30-40عدد تکریشه است ،خمير
تهيه میكنند .تهيه خمير چغندرقند جهت تعيين عيار ـ كه به آن هضم سرد گفته میشود ـ بر این
اساس است كه  26گرم خمير چغندرقند را وزن میكنند و در دمای  20درجه سانتیگراد با 177
ميلیليتر تركيب شفافكننده سولفات آلومينيوم یا استات سرب قليایی ،مخلوط میكنند .انتخاب
حجم  177ميلیليتر بر این فرض است كه  26گرم خمير چغندرقند ،حاوی  23ميلیليتر عصاره
باشد تا مخلوط به حجم  200ميلی ليتر برسد .معموالً برای چغندرقند تازه برداشتشده ـ كه دارای
 77درصد آب یا بهعبارتی  23درصد ماده خشک است ـ این حجم عصاره حاصل میشود .عالوه
بر حجم عصاره ،درستی روش مذكور به مقدار تفاله خمير چغندرقند نيز وابسته است .بررسی
وسيع نتایج تجزیه خمير چغندرقند در اروپا نيز نشان میدهد كه در بعضی موارد ،حجم عصاره ـ
كه باید معادل  23ميلیليتر باشد ـ بين  21/8-20/7ميلیليتر متغير بوده است .این نقصان ،زمانی
تشدید میشود كه برای تمامی نمونه های خمير ،حجم مساوی از مخلوط شفافكننده اضافه شود.

صفحه 1

جهت كاهش خطای اندازهگيری عصاره نمونه های خمير چغندرقندی كه همراه با  177ميلیليتر
محلول شفافكننده به حجم  200ميلیليتر نمیرسند ،مؤسسه تحقيقات صنایع قند فرانسه ،رابطهای
معرفی كرده است كه توسط آن میتوان حجم مخلوط شفافكننده برای نمونهها را با توجه به
درصد رطوبت ریشه ،تصحيح كرد .در این روش ،حجم عصاره حاصل از خمير چغندرقند توسط
رابطه ( )1محاسبه میشود.
(درصد تفاله خشک –  26×)100گرم خمير چغندرقند
×100دانسيته عصاره  26گرم خمير

= حجم عصاره حاصل از  26گرم خمير چغندرقند

با توجه به اینكه پالسيدگی ریشه چغندرقند ،موجب افزایش درصد مادهخشک میشود،
پرسش این است كه برای تعيين عيار تا چه مقدار افزایش درصد ماده خشک ریشه ـ در اثر
پالسيدگی ـ مجاز هستيم از روش معمول هضم سرد استفاده كنيم و از چه درصدی از مادهخشک،
بهتر است از روش معرفی شده توسط مؤسسه تحقيقات صنایع قند فرانسه (رابطه  )1استفاده شود؟
شرح دستورالعمل و توصیه فنی

چغندرقند تازه برداشتشده دارای حدود  77درصد آب و  23درصد مادهخشک است.
بهازای هر چها ر درصد كاهش وزن ریشه چغندرقند در اثر خروج آب ،حدود یک درصد به
مادهخشک آن اضافه میشود .چنانچه درصد ماده خشک ریشه چغندرقند از  27درصد كمتر باشد
(چغندرقند نرمال) ،برای تعين عيار باید از روش متداول در عيارسنجی كارخانههای قند استفاده
شود .با پالسيده شدن ریشه چغندرقند و افزایش ماده خشک آن به بيش از  27درصد ،الزم است
تعيين عيار به روش اصالح شده هضم سرد (روش معرفی شده توسط مؤسسه تحقيقات صنایع قند
فرانسه) با استفاده از رابطه ( )1انجام شود.
( )1برای تعيين عيار چغندرقند پالسيده مانند چغندرقند تازه برداشتشده ،باید از یک نمونه كه
دارای  30-40عدد تکریشه است ،خمير تهيه شود.
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( )2ماده خشک خمير با قرار دادن مقدار مشخصی از آن در آون دمای  105درجه سانتیگراد
بهمدت  16ساعت ،مشخص می شود .تعيين درصد مادهخشک طبق رابطه ( )2محاسبه
میشود.
×100

وزن خمير خشکشده برحسب گرم بعد از قرار دادن در آون
وزن خمير تازه برحسب گرم پيش از قرار دادن در آون

= درصد مادهخشک خمير چغندرقند

( )3برای تعيين درصد تفاله (مارک) 25 ،گرم خمير چغندرقند طی سه مرحله و هر مرحله با 400
ميلیليتر آب جوش به مدت دو دقيقه مخلوط و در مرحله سوم ،مخلوط صاف میشود .تفاله
حاصل در آون  105درجه سانتیگراد بهمدت  16ساعت قرار میگيرد تا خشک شود .سپس
بر اساس رابطه ( )3مقدار مارک محاسبه میشود.
×100

وزن تفاله خشکشده برحسب گرم بعد از قرار دادن در آون
وزن تفاله تازه ( 25گرم)

= درصد تفاله خمير چغندرقند

( )4با قرار دادن بخشی از خمير چغندرقند در كاغذ صافی و فشردن آن ،حدود  10ميلیليتر
عصاره از خميرتهيه و عصاره تهيهشده به یک پيكنومتر  10ميلیليتری منتقل میشود .سپس
طبق رابطه ( ،)4دانسيته عصاره محاسبه میشود.
(وزن پيكنومتر خالی– وزن پيكنومتر با عصاره)(گرم)
حجم پيكنومتر بر حسب ميلیليتر

= دانسيته عصاره خمير چغندرقند

( )5حجم عصاره حاصل از  26گرم خمير چغندرقند را طبق رابطه ( )1محاسبه و با اضافه كردن
تركيب شفافكننده ،حجم مخلوط را به  200ميلیليتر میشود.
( )6عيار چغندرقند توسط دستگاه پالریمتر ،اندازهگيری میشود.
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