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تاریخ دریافت95/09/18 :

تاریخ پذیرش96/04/25:

چکیده
در این مطالعه ،تأثیردمای خشککردن و غلظت صمغ عربی بر بازده تولید ،ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ،جریانپذیری و ریزساختار
پودر عصاره مالت خشک شده به روش پاششی مورد بررسی قرار گرفت .فرآیند خشککردن نمونههای مایع با استفاده از یک
خشککن پاششی در مقیاس نیمه صنعتی انجام شد .دمای هوای ورودی و غلظت صمغ عربی متغیرهای فرآیند بودند .غلظتهای
( 20،30 )w/wو  %40کمک خشککن براساس وزن عصاره مالت مورد استفاده قرار گرفت .دمای هوای ورودی
( 160˚C،140˚Cو  )180˚Cو به صورت همسو با محلول خوراک برای خشک کردن استفاده گردید .نتایج نشان دادند که هیچ
پودری بدون استفاده از کمکخشککن تولید نشد.با افزایش دمای هوای ورودی و غلظت صمغ عربی ،بازده تولید پودر و
جریانپذیری افزایش ،در حالیکه از مقدار رطوبت ،فعالیت آبی ،دانسیته توده ،دانسیته ضربه ،دانسیته ذره و جاذبالرطوبهبودن
کاسته شد .از سوی دیگر دمای هوای ورودی باالتر موجب افزایش انحاللپذیری پودرها گردید اما با افزایش غلظت صمغ عربی،
این مقدار کاهش یافت .در نهایت ذرات توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص گردید که پودرهای
تولید شده در غلظتهای کمتر حامل ذراتی با سطوح صافتر ،در حالیکه غلظتهای باالتر صمغ عربی ذراتی نامنظم با
چروکیدگیهای بیشتری داشتند .در این تحقیق ،پودرهای خشک شده حاصل از  %40صمغ عربی در  ،180˚Cباالترین بازده تولید
پودر و بهترین ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و عملکردی را از خود نشان دادند .با در نظر گرفتن همه پارامترها ،نتایج حاصل از این
مطالعه می تواند در تولید اقتصادی پودر عصاره مالت با باالترین بازده تولید ،بهترین ویژگیهای فیزیکی ،پایداری میکروبیولوژیکی
و جریانپذیری در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار گیرد .همچنین این محصول میتواند بعنوان نوشیدنی فوری و جزء طعمدهنده
در ژله ،بستنی ،ماست ،آبنبات و قنادی استفاده شود.
واژه های کلیدی :بازده تولید پودر ،پودرعصاره مالت ،خشک کردن پاششی ،ریزساختار ،صمغ عربی.

*مسئول مکاتباتSarabandi_21@yahoo.com:
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 -1مقدمه

است (6،7و .)8اما خشک کردن پاششی کنسانتره ،شربت و

جو از خانواده غالت میباشد که از زمانهای قدیم بهطور

آبمیوهها به دلیل غنی بودن از قندهایی با وزن مولکولی

گستردهای مورد استفاده قرار میگرفت .امروزه حدود -90

پایین (مانند فروکتوز ،گلوکز و ساکارز) ،و اسیدهای آلی

 80درصد جو تولیدی برای خوراک دامها و تولید مالت

(سیتریک ،تارتاریک و مالیک) که منجر به پائین بودن

مورد استفاده قرار میگیرد .عصاره مالت فرآوردهای است

دمای انتقال شیشهای و چسبندگی این محصوالت میشوند

که از تبخیر و تغلیظ نمودن عصاره آبی دانههای غالت

در شرایط معمول بسیار دشوار است ( 3،8و .)9چسبیدن این

خصوصأ جو که فرآیند مالتسازی را گذراندهاند ،بدست

قطرات به هم یا به جدارههای خشککن در طول فرآیند

میآید .فرآیند مالتسازی شامل جوانه زدن کنترل شده

موجب کاهش بازده تولید محصول ،افت کیفیت (در نتیجه

دانههای جو یا گاهی سایر غالت در شرایط کنترل شده دما

باقیماندن محصول درون خشککن و سوختن آن) و

و رطوبت نسبی و بدست آوردن مالت سبز و در نهایت

ضررهای اقتصادی فراوانی میشود ( .)10رایجترین راهحل

خشک کردن آن است .عصاره مالت در تولید آبنبات ،تولید

جهت کاهش چسبندگی این محصوالت ،استفاده از

آبجو ،سسهاو صنایع پخت ،قنادی ،غذای کودک،

ترکیبات کمک خشککن با وزن مولکولی باال مانند صمغ

شکالت ،داروسازی و کارخانجات لبنی کاربرد گستردهای

عربی ،انواع نشاسته و مشتقات آن مانند مالتودکسترین است

دارد ( .)1خشککردن ،قدیمیترین روش نگهداری

( 11و  .)12در بین حاملهای مختلف،صمغ عربی با دارا

فرآوردههای غذایی میباشد که توسط بشر بهکار گرفته

بودن حاللیت باال و ویسکوزیته پائین در غلظتهای باال ،و

شده است .هزاران سال است که بشر از روشهای خشک و

مقدار کمی پروتئین در ترکیب خود از قابلیت تشکیل

یا دودی کردن جهت نگهداری گوشت ،ماهی ،میوهها و

امولسیون برخوردار است .این ویژگیها موجب کاربرد

سبزیجات استفاده میکند (.)2بهدلیل تغییر سبک زندگی،

گسترده آن بعنوان عامل دیواره در ریزپوشانی انواع

خصوصاً در جهان توسعه یافته ،تقاضای زیادی برای انواع

ترکیبات طعمی ،روغنها مانند روغن بزرک (،)13روغن

وسیعی از محصوالت خشک شده با تأکید بر کیفیت باال و

قهوه سبز ()14و محصوالت چسبنده نظیر آب شاتوت ()15

تازگی ماده غذایی وجود دارد .در بین انواع روشهای

و پالپ لولو )16(1با استفاده از خشک کردن پاششی شده

خشککردن ،خشک کردن پاششی گستردهترین فرآیند

است .همچنین ،در تحقیق مشابهی اثر نسبتهای مختلف

صنعتی مورد استفاده شامل تولید ذرات و خشک نمودن

مالتودکسترین و دمای هوای مختلف خشک کردن بر

آنهاست .این روش برای تولید مداوم مواد جامد خشک در

کارایی این حامل بر شاخصهای جریانپذیری پودرهای

اشکال پودر ،گرانول و آگلومرهها از خوراک مایع بهشکل

عصاره مالت خشک شده به روش پاششی مورد ارزیابی قرار

محلول ،امولسیون و سوسپانسیونهای قابل پمپ بسیار

گرفت .نتایج حاکی از بهبود و حفظ رفتار جریانی پودرها

مناسب میباشد ( .)3از مزایای خشک کردن پاششی می-

در طی نگهداری در نتیجه افزایش دمای هوا و غلظت

توان به اقتصادی و انعطافپذیر بودن فرآیند اشاره کرد.

مالتودکسترین از طریقافزایش اندازه ،کاهش چسبندگی و

همچنین ،بهدلیل زمان بسیار کوتاه فرآیند و عدم افزایش

اصطکاک بین ذرات تولید شده بود (.)17اما با توجه به

دمای محصول به بیش از  ،100˚Cارزش تغذیهای و کیفیت

اینکه فرآِیند خشک کردن پاششی به شدت تحت تاثیر نوع

محصول حفظ میشود ( 4و  .)5این ویژگی سبب کاربرد

و غلظت حامل ،همچنین اثر متفاوت دمای هوای ورودی

گسترده این فرآیند برای ریزپوشانی انواع ترکیبات دارویی

بسته به ترکیب کمک خشک کن قرار میگیرد .با در نظر

و زیست فعال حساس به اکسیداسیون ،حرارت یا سایر

گرفتن اینکه تا کنون هیچ تحقیقی در خصوص ارزیابی

شرایط نامساعد محیطی در صنایع غذایی و داروسازی شده
1

Lolu

اثر فرآیند خشک کردن پاششی بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و میکروساختار پودر عصاره مالت 3
صمغ عربی به عنوان حامل و اثر دماهای مختلف بر کارایی

داشته شدند .دمای هوای ورودی و غلظت صمغ عربی

آن در تولید پودر عصاره مالت خشک شده به روش پاششی

متغیرهای فرآیند بودند ،بدین ترتیب که خوراک با صمغ

انجام نگرفته است .لذاهدف از این مطالعه ،ارزیابی تاًثیر

عربی در غلظتهای ( 20،30و  )%40وزنی-وزنی ،براساس

دمای هوای ورودی و غلظت صمغ عربی به عنوان حامل و

وزن مرطوب عصاره مالت تهیه و با هوای ورودی با دمای

کمک فرآیند بر بازده تولید پودر ،خواص فیزیکی و

( 160˚C ،140˚Cو  )180˚Cو بصورت همجهت با

جریانپذیریو

خوراک برای خشک کردن استفاده گردید .آب مقطر به

میکروساختار پودرهای عصاره مالت خشک شده به روش

مدت  10دقیقه قبل و بعد از فرآیند خشک کردن بهعنوان

پاششی میباشد.

خوراک به دستگاه داده شد (.)17

 -2مواد و روشها

 -2-3بازده تولید پودر

-2-1آمادهسازی خوراک

بازده تولید محصول بهصورت نسبت درصد جرمی محصول

عصاره مالت (به مالت ،شهرکرد ،ایران) و صمغ عربی

بدست آمده به جرم کل ماده جامد موجود در خوراک (بر

( ،KBRهند) به صورت مجزا در آب مقطر با دمای 40˚C

حسب ماده خشک) محاسبه گردید (.)2

عملکردی

محصول،

شاخصهای

و با استفاده از همزن مغناطیسی حل ،سپس با یکدیگر
مخلوط گردیدند ،به گونهای که غلظت ماده جامد کل

 -2-4مقدار رطوبت و فعالیت آبی

محلول (بریکس)در خوراک نهائی با استفاده از رفراکتومتر

حدود  2گرم پودردر یک پتری دیش بهمدت  2-3ساعت

دستیبه  %40تنظیم گردید.

در یک آون در دمای ( )2±105˚Cقرار داده شد ،در نهایت
در دسیکاتور خنک و سپس وزن گردید ،فرآیند خشک

 -2-2خشک کردن پاششی

شدن تا رسیدن به وزن ثابت ادامه مییابد .فعالیت آبی

در این تحقیق از یک خشککن پاششی در مقیاس نیمه-

پودرهای عصاره مالت نیز با دستگاه سنجش فعالیت آبی

صنعتی (مهام صنعت ،نیشابور ،ایران) استفاده گردید.محفظه

( ،Rotronicآلمان) تعیین شد(.)18

خشککن بهصورت استوانهای با قسمت تحتانی مخروطی
شکل با قطر قسمت استوانهای  1mو ارتفاع کل محفظه 2m
بود .دستگاه مجهز به یک پمپ تغذیه حجمی پریستالتیک با
دبی تغذیه متغیر و ظرفیت حداکثر  3lمایع در ساعت با فشار
 1barبرای ارسال خوراک به نازل است .فرآیند پاشش
توسط نازل چرخشی با قطر  ٥cmو قابلیت چرخش توسط
هوای فشرده ،صورت میگیرد.با توجه به چسبنده بودن
محصول و اینکه هیچ پودری در صورت عدم استفاده از
صمغ عربی تولید نگردید،بر اساس آزمون و خطاهای اولیه
انجام گرفته و دستیابی به مجموعهای از شرایط بهینه بازده
تولید برای کلیه آزمونها 9 ،محصول در  3تکرار تولید و در
همه آزمونها ،دور نازل ،سرعت جریان خوراک ،دمای
خوراک و فشار نازل به مقدار ثابتی بهترتیب در
 1±30˚C ،15ml/min ،18000rpmو  4/1±0/1بار نگاه

که در آن  Mدرصد رطوبتW1 ،وزن ظرف خالیW2 ،

مجموع وزن پودر و ظرف و  W3مجموع وزن پودر خشک
شده و ظرف بعد از آونگذاری میباشند.
 -2-5دانسیته توده،ضربه و ذره

مقدار دانسیته توده با افزودن تدریجی  2گرم پودر عصاره
مالت به استوانه مدرج( )10mlو از نسبت جرم پودر به حجم
اشغال شده در استوانه مدرج ،بصورت (گرم بر میلی لیتر)
محاسبه گردید.سپس با استفاده از دانسیتومتر ضربهای،
ضربات مداومی به استوانه وارد شد تا زمانیکه تغییرات
حجم پودر در استوانه متوقف شود (میانگین  500ضربه) و
دانسیته توده حاصل از ضربه بدست آمد ( .)19برای محاسبه
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دانسیته ذره پودر از یک پیکنومتر آزمایشگاهی ( )50mlو

 -2-9میکروسکوپ الکترونی روبشی

از تولوئن بهدلیل دارا بودن قابلیت نفوذ مناسب در منافذ

ساختار ذرات پودر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی

سطحی و عدم حاللیت ماده در آن بر اساس اصل جایگزینی

روبشی ( هیتاچی ،مدل  ،PS-230ژاپن) مورد ارزیابی قرار

مایع استفاده گردید (.)20

گرفت .نمونهها به طور مجزا با استفاده از نوار چسبهای
دوسویه بر صفحههای آلومینیومی قرار گرفتند .سپس عمل

 -2-6جریان پذیری (زاویه استاتیک ریپوز)

روکشدهی ذرات با استفاده از الیه نازکی از طال انجام شد.

مقدار  10گرم پودر عصاره مالت را وزن و از درون قیف در

در نهایت هر نمونه پوششدهی شده به میکروسکوپ منتقل

ارتفاع ثابت و با قطر مجرای خروجی  12میلیمتر عبور داده

و مشاهده ساختار سطحی ذرات صورت گرفت (.)5

تا بر یک سطح افقی صاف ریخته شده و تشکیل یک توده
دهد .زاویه ریپوز از طریق زاویه شیب توده محصول نسبت

 -2-10آنالیز آماری

به سطح مبنا محاسبه گردید ( .)21مقادیر رابطه تجربی بین

در پژوهش حاضر دو فاکتور عددی دمای هوای فرآیند و

ویژگیهای جریانپذیری پودرها و نتایج حاصل از آزمون

غلظت صمغ عربی (هر فاکتور در سه سطح) با کاربرد طرح

زاویه ریپوز بر اساس تحقیقات جیناپونگ و همکاران به

فاکتوریل کامل و در سه تکرار مورد مطالعه قرار و اثرات

ترتیب از  25-30درجه برای جریانپذیری عالی و بیش از

خطی و متقابل فاکتورها با کاربرد آنالیز واریانس و استفاده

 66درجه برای جریانپذیری بسیار بد (عدم جریان پذیری

از نرم افزار SPSSنسخه  19مورد ارزیابی قرار گرفتند تا

آزاد) بیان شده است(.)22

فاکتورهای مؤثر از لحاظ آماری شناسایی شوند و اثر دما و
غلظت بر میانگینها جهت بررسی معنیدار بودن دادهها در

 -2-7اندازهگیری شاخص انحاللپذیری

( )P< 0.05مشخص گردید.

 1گرم پودر به دقت به  100mlآب مقطر تحت شرایط هم
زدن با یک همزن مغناطیسی با سرعت 400rpmبمدت 5

 -3نتایج و بحث

دقیقه اضافه گردید .مخلوط حاصل در  3000rpmبرای 5

 -3-1بازده تولید پودر

دقیقه سانتریفوژ شد .حجم 25mlاز محلول فوقانی جدا و به

همانگونه که در شکل  1مشاهده میشود ،بازده تولید

یک ظرف که از قبل وزن گردیده منتقل و در آون 105˚C

پودرهای عصاره مالت بهطور قابل مالحظهای تحت تاًثیر

بمدت  5ساعت خشک گردید .وزن ماده جامد باقیمانده
حاصل از حجم محلول خشک شده در ظرف نسبت به

˚

دمای هوای ورودی (بهویژه از  140به  )160 Cو غلظت
صمغ عربی قرار گرفت ( .)P< 0.05افزایش دمای هوای

حجم کل برای محاسبه درصد حاللیت نمونهها مورد

ورودی با افزایش ضریب انتقال هم زمان جرم و انرژی و

استفاده قرار گرفت (.)23

کاهش احتمال برخورد و چسبیدن ذرات نیمه خشک به
یکدیگر و به دیواره خشککن که در نهایت موجب تشکیل

 -2-8میزان جاذب الرطوبه بودن

رسوب میگردد ،بازده تولید پودر افزایش مییابد .همچنین،

قابلیت جاذب الرطوبه بودن پودر به شکل مقدار رطوبت

افزایش غلظت حامل نیز با افزایش دمای انتقال شیشهای و

(گرم آب جذب شده توسط  100گرم پودر) طی  7روز

کاهش چسبندگی ذرات/قطرات پاشیده شده موجب بهبود

نگهداری در دمای  25˚Cو رطوبت نسبی RH= %90در

کاراییفرآیند و افزایش درصد بازیابی تولید پودر میشود

یک دسیکاتور با محلول اشباع کلرید باریوم تعیین گردید

(.)25

(.)24

اثر فرآیند خشک کردن پاششی بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و میکروساختار پودر عصاره مالت 5
حامل موجب افزایش درصد بازیابی تولید پودر گردید
 -3-2.مقدار رطوبت و فعالیت آبی

مقدار رطوبت بر جریانپذیری ،چسبندگی و قابلیت
نگهداری پودرها به علت اثر بر دمای انتقال شیشهای و رفتار
کریستالیزاسیون موثر است ( .)29جدول  1مقادیر رطوبت و

شکل  -1اثر دمای هوای ورودی و غلظت صمغ عربی بر

فعالیت آبی پودرهای عصاره مالت خشک شده به روش

بازده تولید پودر عصاره مالت .درصدهای  30 ،20و %40

پاششی را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود،

در شکل ،بیانکننده غلظتهای مختلف صمغ عربی می-

افزایش دما بیشترین اثر را بر کاهش مقدار رطوبت پودرها

باشند.

دارا بود ( .)P< 0.05افزایش دمای هوای ورودی به علت
افزایش اختالف دمای بین قطرات اتمیزه شده خوراک و

این یافتهها موافق با نتایج سایر محققین است که اثر افزایش

محیط خشک کن ،در نتیجه افزایش سرعت خروج و حذف

دما بر بهبود بازده تولید پودرهای پیگمان بتاسیانین

رطوبت از سطح ذرات منجر به کاهش مقدار رطوبت

آمارانتوس ،)24( 1آب پرتقال ( ،)26عصاره آکایی (،)27

پودرها میگردد .مقدار رطوبت پودرهای عصاره مالت در

عصاره آبی چای کوهی ( ،)28آب شاهتوت ( )15و

این تحقیق بین  1/18تا  2/38درصد متغیر بود .مقدار

کنسانتره آب چغندرقند ( )29گزارش کردند .همچنین ،در

رطوبت پودرهای عصاره مالت در این تحقیق نزدیک به

تحقیقات انجام گرفته توسط ندیم و همکاران ( )28و گوال

مقدار رطوبت پودرهای حاوی روغن ماهی در محدوده

و آداموپولوس ( )32به ترتیب بر تولید پودر حاوی عصاره

 1/1-3/7درصد( )30و بیش از مقدار رطوبت پودرهای آب

آبی چای کوهی و کنسانتره آب پرتقال ،افزایش غلظت

آناناس در حدود  1/18درصد ( )31بود.

جدول  -1اثر دمای هوای ورودی و غلظت صمغ عربی بر برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی پودرهای عصاره مالت
مقدار صمغ عربی

دما ()˚C

دانسیته توده

دانسیته ضربه

دانسیته ذره

رطوبت

()g/ml

()g/ml

()g/ml

140

2/38a

0/221a

0/665a

0/773a

1/403a

160

b

b

bc

b

b

()%
20

30

40

فعالیت آبی

()%
2/14

0/213

0/614

0/737

1/251

180

1/34d

0/203c

0/605c

0/662c

1/173c

140

2/27ab

0/193d

0/625b

0/723b

1/367a

160

c

e

e

d

a

1/66

0/162

0/553

0/641

1/403

180

1/23d

0/124f

0/532f

0/617e

1/122c

140

ab

f

d

c

b

2/23

0/126

0/566

0/681

1/237

160

1/26d

0/109g

0/544ef

0/627de

1/123c

180

1/18d

0/093h

0/512g

0/609e

1/025d

betacyanin

1Amaranthus
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در تحقیقات مشابهی افزایش دمای هوای ورودی منجر به

خصوص نتایج مشابه با اثر افزایش غلظت حامل بر مقدار

موجب کاهش رطوبت پودرهای آب هندوانه ( ،)11پالپ

دانسیته پودرها میتوان به کاهش دانسیته توده پودرهای آب

گوجه فرنگی ( ،)19کنسانتره آب پرتقال ( ،)32پودر گاک

هندوانه ( ،)11پیگمان آمارانتوس ( ،)24پودر آکایی (،)27

( ،)33روغن ماهی ریزپوشانی شده ( )30و کنسانتره آب

پودر گاک ( )33و پودر پالپ تمبر ( )34اشاره نمود .به-

چغندرقند ( )29گردید .اما مقدار فعالیت آبی پودرهای

طورکلی ،دانسیته توده به اندازه،شکل وتوزیع اندازه

عصاره مالت به عنوان عاملی تعیین کننده در پایداری و

ذرات،رطوبت،ترکیب شیمیایی،میزان هوای محبوس شده

عمرماندگاری پودرهای غذایی تحت تاًثیر دمای هوای

درداخل ذره بستگی دارد،ک این عوامل به ویژگیهای

فرآیند و غلظت صمغ عربی قرار گرفت .بدین شکل که با

خوراک،میزان هوای ورودی،درجه حرارت وزمان خشک

افزایش دما و غلظت حامل ،از فعالیت آبی نمونهها کاسته

کردن،عملیات فرآوری وحمل ونقل بستگی دارد

شد .فعالیت آبی به شکل میزان آب در دسترس برای فعالیت

(.)9دانسیته ضربه نیز تحت تاًثیرتوزیع اندازه ذرات قرار می-

و تکثیر میکروارگانیسمهای مختلف تعریف میشود .مقدار

گیرد .بهطور مثال ،در صورتیکه درصدذرات درشت

فعالیت آبی پودرهای عصاره مالت خشک شده به روش

تغییرزیادی

موجوددرپودربیشترباشددراثرضربه

حجم

پایداری

پیدانمیکند بنابراین دانسیته ضربهای کوچکترمیشود.

میکروبیولوژیکی نمونهها است .علت آن عدم فعالیت و

امااگرعالوه برذرات درشت،ذرات ریزهم بانسبت مشابه

قابلیت رشد و تکثیر میکروارگانیسمهای مختلف (باکتری،

درپودروجودداشته باشد دراثرضربه،ذرات ریزفضای بین

کپک و مخمر) در فعالیت آبی کمتر از این مقدار است

ذرات درشت رااشغال کرده ودرنتیجه تغییرحجم،زیاد بوده

(.)11

ودانسیته ضربه بیشترمیشود.

 -3-3دانسیته توده ،ضربه و ذره

 -3-4جریانپذیری (زاویه ریپوز)

جدول  ،1مقادیر دانسیته توده ،ضربه و ذره پودرهای عصاره

شکل  ،2اثر غلظتهای مختلف حامل و دمای هوای ورودی

مالت خشک شده به روش پاششی را نشان میدهد .همان-

بر مقدار زاویه ریپوز پودرهای عصاره مالت را نشان میدهد.

گونه که مشاهده میشود ،مقادیر دانسیته ذرات بهطور قابل

در بین تیمارهای مختلف ،نمونههای تولید شده با غلظت

مالحظهای تحت تاًثیر دمای هوای ورودی و غلظت صمغ

 40%صمغ عربی و در دمای  180˚Cکمترین زاویه ریپوز را

عربی قرار گرفت (.)P< 0.05سرعت بیشتر تبخیر رطوبت

دارا بودند (.)P< 0.05افزایش دمای هوای ورودی از طریق

در نتیجه افزایش دمای هوای ورودی موجب افزایش

کاهش مقدار رطوبت ،افزایش اندازه ذرات ،کاهش تشکیل

تخلخل ،کاهش چروکیدگی و تولید ذرات توخالی میشود

پلهای مایع بین ذرات و نیروهای موئینگی در بهبود جریان-

که در نهایت این عوامل موجب کاهش دانسیته ذرات می-

پذیری پودرها نقش ایفا میکند (.)22

پاششی

(کمتر

از

)0/6

نشان

دهنده

شوند .افزایش غلظت حامل نیز با کاهش تولید ذرات
ترموپالستیک و افزایش هوای به دام افتاده درون ذرات در
طول پاشش تا فرآیند خشک شدن موجب کاهش مقدار
دانسیته ذرات میشود.این نتایج در تطابق با یافتههای سایر
محققین است که گزارش کردند افزایش دما موجب کاهش
دانسیته توده پودرهای پیگمان آمارانتوس ( ،)24آب پرتقال

شکل  -2اثر دمای هوای ورودی و غلظت صمغ عربی بر زاویه

( ،)18پودر آکایی ( ،)27کنسانتره آب چغندرقند (،)29

ریپوز پودر عصاره مالت .درصدهای  30 ،20و  %40در شکل،

کنسانتره آب پرتقال ( )32و پودر گاک ( )33گردید.در

بیانکننده غلظتهای مختلف صمغ عربی میباشند.

اثر فرآیند خشک کردن پاششی بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و میکروساختار پودر عصاره مالت 7
اما ،افزایش غلظت حامل از طریق افزایش ویسکوزیته و
اندازه ذرات تولیدی ،کاهش سطح تماس ،اتصاالت،
واکنشها و چسبیدن ذرات مجاور موجب بهبود جریان
پذیری پودرها میشود ( .)34در تحقیق مشابهی ،افزایش
دما ،افزایش غلظت حامل و نسبت جایگزینی مالتودکسترین
با صمغ درخت بادام زمینی ،موجب افزایش جریانپذیری
پودرهای تفاله آسیروال گردید ( .)35کاهش مقدار حامل و

شکل  -3اثر دمای هوای ورودی و غلظت صمغ عربی بر

دمای هوای فرآیند با ایجاد سطحی چسبنده در

درصد انحاللپذیری پودر عصاره مالت .درصدهای 30 ،20

ذرات/قطرات پاشیده شده درون محفظه موجب ادغام و

و  %40در شکل ،بیانکننده غلظتهای مختلف صمغ عربی

چسبیدن ذرات مجاور و کلوخهای شدن پودرها در طول

میباشند.

نگهداری میشوند .کلوخهای شدن مسئله جدی است که بر
کیفیت و جریانپذیری پودرهای غذایی اثر گذار است .در

با افزایش غلظت حامل نیز حاللیت پودرهای عصاره مالت

طول این فرآیند ،ذرات از طریق تشکیل پلهای مایع به هم

تولید شده کاهش یافت .این امر بسته به نوع و خصوصیات

چسبیده و جریانپذیری آزاد پودرها متوقف میشود .اندازه،

حامل مورد استفاده در فرآیند دارد .بهطور مثال ،وانگ و ژو

مورفولوژی و دمای انتقال شیشهای ذرات از جمله عوامل

( )25اثر حاملهای مختلف مانند مخلوط سلولز و

موثر بر میزان کیکی شدن پودرهای غذایی هستند (.)36

مالتودکسترین و یا نشاسته مومی و مالتودکسترین بعنوان
حامل با نسبت ثابت  30%w/vبه محلول خوراک را بر

 -3-5انحاللپذیری

حاللیت پودرهای سس سویا بررسی کردند .پودرهای تولید

شکل  3اثر افزایش دمای هوای ورودی و غلظت حامل بر

شده تنها با مالتودکسترین حاللیت  %97/9و با افزودن سلولز

انحاللپذیری پودرهای عصاره مالت خشک شده به روش

و یا نشاسته مومی به مالتودکسترین این مقدار به  %80کاهش

پاششی را نشان میدهد .حاللیت پودرهای عصاره مالت در

یافت.کانو و همکاران ،نیز گزارش نمودند که با افزایش

این تحقیق بین  94/53تا  98/44درصد متغیر بود .افزایش

غلظت کمک خشککن ،حاللیت پودرهای انبه خشک

دمای هوای ورودی (از  140به  )180˚Cبهویژه در تیمارهای

شده کمتر میشود (.)24در تحقیقات دیگری نیز ،افزایش

تولید شده با غلظتهای  30و  %40صمغ عربی موجب

دما موجب افزایش حاللیت پودرهای کنسانتره آب پرتقال

افزایش انحاللپذیری پودرها شد .اما ،افزایش غلظت صمغ

( ،)32عصاره آبی چای کوهی ( ،)28پودر آب میوه جامون

عربی منجر به کاهش حاللیت نمونهها شد ( .)P< 0.05در

( )5و افزایش مقدار حامل موجب کاهش حاللیت پودرهای

تحقیقات مشابهی ،افزایش دما موجب افزایش حاللیت

عصاره تفاله آسیروال ( )33گردید.

پودرهای عصاره آبی چای کوهی ( ،)27پودر آب میوه
جامون ( )5و کنسانتره آب پرتقال ( )32گردید .همچنین،
این یافته موافق با نتیجه حاصل از تحقیقات والتون است که
بیان نمود با افزایش درجه حرارت هوای خشک کردن،
اندازه ذره افزایش یافته که منجر به کاهش زمان الزم برای
آبگیری مجدد میشود (.)37

 -3-6جاذبالرطوبهبودن

همانگونه که در شکل  4مشاهده میشود ،مقدار جاذب-
الرطوبه بودن پودرهای عصاره مالت بهطور مشخصی تحت
تأثیرغلظت صمغ عربی قرار گرفت ( .)P< 0.05مقدار
جاذبالرطوبه بودن نمونهها بین  21/32تا  %28/92متغیر بود.
این محدوده از جذب رطوبت در نمونهها نزدیک به مقادیر
جاذبالرطوبه بودن پودرهای آب میوه جامون ( )5و پالپ
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تمبر تولید شده با حاملهای مختلف ( )34بود که مقدار این

خصوص اثر افزایش مقدار حامل بر کاهش جاذبالرطوبه-

شاخص را برای نمونههای فوق به ترتیب  17-25/33و

بودن پودرهای آکایی ( ،)27عصاره تفاله آسیروال به ویژه با

 16%/28-61/96گزارش کردند .اگرچه پودر پالپ لولو

افزایش جایگزینی مالتودکسترین با صمغ درخت بادام

( )16و پیگمان آمارانتوس ( )24نیز به ترتیب جاذبالرطوبه-

زمینی ( ،)35پالپ تمبر ( )34و آب چغندرقند ( )29بود.

بودن  35-60و  45%-50دارا بودند که بسیار باالتر از مقادیر

جاذبالرطوبهبودن از شاخصهای موثر بر پایداری و قابلیت

بهدست آمده در این تحقیق بود.

نگهداری محصوالت پودری است که تحت تاًثیر میزان
واکنش بین آب و ترکیبات غذایی قرار میگیرد (.)38
جذب رطوبت در مراحل اولیه از طریق گروههای هیدروفیل
و جاذب موجود در سطح ذرات انجام میشود .مقدار جذب
رطوبت بستگی به ترکیب ماده اولیه ،نوع و غلظت حامل
مورد استفاده و دمای انتقال شیشهای محصول نهایی دارد.

شکل  -4اثر دمای هوای ورودی و غلظت صمغ عربی بر
درصد جاذبالرطوبهبودن پودر عصاره مالت .درصدهای
 30 ،20و  %40در شکل ،بیانکننده غلظتهای مختلف صمغ
عربی میباشند.

حاملهای مختلف از طریق تغییر در ترکیب ذرات ،تشکیل
یک الیه فیلم یا پوسته با جاذبالرطوبهبودن پائین در اطراف
ذرات و افزایش دمای انتقال شیشهای موجب کاهش قابلیت
جذب رطوبت و تغییرات ثانویه ناشی از آن میشوند .یافته-
های این تحقیق موافق با بررسیهای انجام گرفته در

شکل  ،5تغییرات ظاهری ناشی از جذب رطوبت توسط
ذرات را نشان میدهد .در نتیجه چسبیدن ذرات مجاور از
طریق تشکیل پلهای مایع فرآیند کلوخهای شدن در مراحل
اولیه انجام میگیرد ( .)30به علت محلول در آب بودن
ذرات ،پلهای مایع حاوی ترکیبات هسته بوده و موجب
افزایش ویسکوزیته پلهای مایع و چسبندگی شدید آنها به
یکدیگر خواهد شد ( .)39اما با ادامه جذب رطوبت و ادغام
کامل ذرات در یکدیگر فرآیند مایع شدن رخ میدهد که
در آن ویژگیهای ظاهری ،ساختاری و رفتار جریانی
پودرها به طور کامل تغییر و از دست میرود.

شکل  -5تغییرات ناشی از جذب رطوبت همراه با از دست دادن جریانپذیری و فرآیند مایع شدن
 -3-7میکروسکوپ الکترونی

مالت تولید شده در غلظت  %20صمغ عربی را نشان میدهد.

شکل  ،6تصاویر میکروسکوپ الکترونی پودرهای عصاره

توزیع اندازه ذرات گسترده ،ذرات با اشکال غیریکنواخت

مالت خشک شده به روش پاششی را نشان میدهد .در بین

(سطوح صاف ،چروکیده ،کروی یا نامنظم) قابل مشاهده

تیمارهای مختلف ،اثر افزایش غلظت صمغ عربی در دمای

است .همچنین تودهای شدن نسبی و چسبندگی بین ذرات

( 180˚Cبه دلیل باالترین تاًثیر بر بازده تولید و ویژگیهای
محصول) بررسی گردید .شکل الف (سمت راست و چپ
به ترتیب با بزرگنمایی  65و  300برابر) ذرات پودر عصاره

مجاور قابل تشخیص است.
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شکل  -6تصاویر میکروسکوپ الکترونی پودرهای عصاره مالت تولید شده در دمای .Ϲ˚180
تصاویر سمت راست و چپ به ترتیب بزرگنمایی  65و  300برابر .الف) غلظت  ،20%W/Vب) غلظت 40%W/V

اما با افزایش غلظت حامل به ( %40شکل ب) ،به دلیل

چروکیدگی سطحی ذرات گردید .علت آن انتشار دشوارتر

افزایش غلظت و ممانعت از خروج سریع رطوبت از درون

مولکولهای آب از بین مولکولهای بزرگتر حامل گزارش

ذرات در حین خشک شدن ،افزایش چروکیدگی در ذرات

شد .در آن تحقیق بیان شد ،مقدار چروکیدگی سطحی

ایجاد گردید .از سوی دیگر ،افزایش غلظت حامل با کاهش

ذرات ظاهرا ارتباط مستقیم با جزء پروتئینی موجود در حامل

چسبندگی ذرات منجر به تولید ذراتی یکنواخت و مجزاتر با

دارد (.)34

چسبندگی بینذرهای کمتر نمود .این یافتهها مشابه مشاهدات
مانیکاوازاکان و همکاران است که گزارش کردند پودرهای

 -4نتیجهگیری کلی

خرما تولید شده با حامل مالتودکسترین ذراتی نسبتاً

بازده تولید پودر به عنوان اصلیترین معیار ارزیابی کارایی و

یکنواخت ،صاف و کروی با آگلومرههای زیاد از خود نشان

اقتصادی بودن فرآیند و همچنین ،کلیه ویژگیهای فیزیکی-

دادند ( .)40اما در نمونههای بدست آمده با صمغ عربی

شیمیایی (مقدار رطوبت ،فعالیت آبی ،دانسیته توده ،ضربه و

ذراتی چروکیدهتر و آگلومریزاسیون کمتری نسبت به

ذره) ،عملکردی (شاخص انحاللپذیری) ،شاخص جریان-

نمونههای مالتودکسترین مشاهده شد.دمای هوای ورودی،

پذیری ،شاخصهای پایداری به شرایط نامساعد محیطی

ویسکوزیته و رفتار ویسکواالستیک مواد دیواره از جمله

(جاذبالرطوبه بودن) و ریزساختار ذرات پودر تولیدی به

عوامل موثر بر ساختار سطحی و مورفولوژی ذرات خشک

طور کامل تحت تأثیر پارامترهای فرآِیند تولید (دمای هوای

شده به روش پاششی هستند .همچنین ،نوع و مقدار ماده

ورودی و غلظت صمغ عربی به عنوان کمک خشککن)

دیواره نیز بر مورفولوژی ذرات تأثیر میگذارد ( .)30بهطور

قرار میگیرند .در بین دماهای ورودی مختلف ،دمای

مثال ،در پودرهای پالپ تمبر خشک شده به روش پاششی

 180˚Cباالترین اثر را بر ویژگیهای فوق گذاشت .در

نیز ذراتی با دیواره سالم و بدون ترک خوردگی مشاهده

مجموع ،در بین غلظتهای مختلف صمغ عربی بهکار رفته

شد .غلظتهای باالی کنسانتره آب پنیر موجب افزایش

در این تحقیق ،نمونههای تولید شده در غلظت  %40حامل و
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