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 اولين همايش ملي تحقيق و توسعه ي صنايع تخميري با رويكرد استاندارد سازي

 مالس و كاربردهاي آن در صنايع تخميري
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 چكيده

را به نام  شكر دست يافت، پساب قندريزي هاي خود. از زماني كه بشر به زراعت نيزبان التين به معني عسل استمالس در 

به مصرف در  امروز بود و به مصرف تغذيه ي انساني مي رسيد. قند سفيد نيز مالس مي شناخت. در گذشته مالس شيرين تر از

بقاي كارخانه هاي قند كامال به نرخ  1812تا آن جا بود كه در سال مراسم رسمي و طبقات ويژه اختصاص داشت. ارزش مالس 

با تاسيس اولين  فروش مالس براي تهيه الكل و فاضالب كارخانه هاي الكل سازي براي تهيه ي كربنات پتاسيم بستگي داشت.

اما اين فراورده مورد توجه هجري شمسي در كهريزك، مالس توليد و به بازار عرضه شد  1274كارخانه ي قند ايران در سال 

و  قرار نگرفت و به عنوان ضايعات محسوب شده و وارد فاضالب مي شد. ورود مالس به مجاري فاضالب باعث شد محيط زيست

رودخانه هاي اطراف كارخانجات قند نظير رودخانه ي برف آباد در غرب به شدت آلوده شوند. اولين واحد قندگيري از مالس در 

تن مالس توليدي  4000 دراين كارخانه از 1340رخانه ي قند شيروان و به روش استفن شروع به كار كرد. در سال ايران، در كا

تن شكر بدست آمد. از آن زمان به بعد استفاده از اين روش براي جلوگيري از به هدررفتن قند مالس مرسوم شد.  900 حدود

ا مالس به عنوان علوفه ي دامداري و استفاده از مالس در كارخانجات همچنين كارخانجات قند به سوي توليد تفاله ي خشك ب

درصد وزن چغندر مصرفي و در  4-7توليد الكل و خمير مايه حركت كردند. ميزان توليد مالس دركارخانجات چغندر قند 

  درصد وزن است. 7/2-7/3كارخانه هاي نيشكر 

استفاده از  -3 ،استفاده از مالس در تهيه خمير مايه -2 ،صنايع الكل استفاده مالس در -1به: توان  از كاربردهاي مالس مي

 توليد خوراك دام اشاره كرد. -6 و توليد گليسيرين -5 ،توليد اسيد الكتيك -4  ،مالس در توليد اسيد سيتريك

الكل و گازكربنيك درجه و تبديل آن به  20-25اساس توليد الكل از مالس تخمير قند مالس به وسيله مخمر در دماي  در

در توليد خمير مايه امروزه مالس ماده خام اصلي  ليتر الكل بدست مي آيد. 58كيلوگرم ساكارز  100به طور تئوري از هر  است.

اسيد الكتيك در صنايع غذايي در شيريني -در توليد اسيد الكتيك و تقريبا تنها ماده خام توليد مخمر نانوايي به شمار مي آيد.
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اسيدالكتيك را مي  .نوشابه هاي غير الكلي و باالخره در صنايع دارويي كاربرد دارد، كيك سازي، نانوايي، وت سازيكمپ، سازي

روش معمولي توليد گليسيرين بر اساس شكستن  همچنين در درجه بدست آورد. 50توان به سهولت از تخمير ساكارز در 

 د وزن چربي مصرف شده گليسيرين بدست درص 10-15مولكول چربيها استوار است ولي فقط معادل 

گليسيرين را مي توان از ماده خام نسبتا ارزانتر مالس به كمك تخمير با مخمرها  .(صابوني كردن چربي ها با قليا) مي آيد

در تخمير قند با مخمرها مراحل واسطه مختلفي وجود دارند كه گليسيرين جزء محصوالت مراحل واسطه مذكور  بدست آورد.

 محسوب مي شود.

 

 روش استفن، پساب، مالس :كلمات كليدي
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