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 الجزء العملً                                                                                                                                      مبادئ االلبان

 م.م. شامل كامل حمود                                                                                                     المرحلة الثانٌة 

 المحاضرة الثانية 

 تقدير حموضة الحليب 

هً احدى فحوصات استالم الحلٌب فً مركز جمع الحلٌب ولً مصانع االلبان المختلفة . تتراوح حموضة الحلٌب الطازج 

 . 616وكمعدل  PH  614-618% وهذه تعادل 41.18-41.4بٌن 

ان الحلٌب الطازج بعد الحلب مباشرة ٌتمٌز بالصفة االمفوتٌرٌة للتفاعل . وٌعود سبب ذلن بشكل رئٌسً الى الوجود 

 البروتٌنات فً الحلٌب والتً تعمل كمواد لاعدٌة او حامضٌة تحت ظروف الحموضة الطبٌعٌة  للحلٌب الطازج . 

 : اهمية تقدير الحموضة في الحليب 

 الصحٌة فً انتاج الحلٌب لمعرفة مدى اتباع الطرق  -.

 لمعرفة مدى صالحٌة الحلٌب للمعامالت الحرارٌة كالبسترة والتعمٌم  -2

 اثناء عملٌات لبعض منتجات االلبان كصناعة الجبن  ةتعتبر من الخطوات الرئٌسٌ -3

 الكشف عن الحلٌب الناتج من حٌوانات مصابة بالتهاب الضرع حٌث ٌكون تفاعل الحلٌب لاعدي  -4

 هناك نوعان من الحموضة في الحليب هما : 

 الحموضة الطبيعية :

 % محسوبة على اساس حامض الالكتٌن41.6% وكمعدل 41.7-41.4ان حموضة حلٌب البمر كنسبة مئوٌة تتراوح بٌن 

 % ٌرفض الحلٌب 412وهً تعتبر حموضة طبٌعٌة فً الحلٌب واذا زادت عن 

 ومصادر الحموضة الحليب الطبيعية ناتجة من المركبات الطبيعية في الحليب كما في الجدول التالي 

 بروتٌنات الكازٌن  -.

 امالح حامضٌة ) السترات والفوسفات (  -2

 بروتٌنات الشرش  -3

غاز ثانً اوكسٌد الكاربون الذي بوجود الماء ٌتحول ال حامض  -4

 الكاربونٌن 

 

 

             H2CO3 CO2+H2O        

 

 

 

  

 

 

 الحموضة % المكونات 

 4145-4148 الكازٌنات 

 .414 االلبومٌن 

CO2 4142-414. 

 .414 امالح السترات 

 4145-4147 الفوسفات امالح
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 الحموضة المتطورة

% تعتبر حموضة متطورة ناتجة من تلوث الحلٌب . ٌتعرض الحلٌب بعد عملٌة الحلب لعوامل التلوث 412حموضة الحلٌب اذا زادت عن 

وان   Lactic acid المختلفة ومنها التلوث البكتٌري الذي ٌؤدي  الى تحوٌل سكر الالكتوز  الموجود طبٌعٌا بالحلٌب الى حامض الالكتٌن 

  lactic streptococcusمثل   Lactic acid bacteria )ة عن التخمر تسمى بكترٌا حامض الالكتٌن  )البكترٌا المسؤول

 طرق قياس الحموضة 

 وتركٌز هذه االلٌونات ٌمكن لٌاسه بعدة طرق منها   +(H)حموضة الوسط بصورة عامة ناتجة عن وجود اٌونات الهدروجٌن 

 تمتاز هذه الطرٌمة : طريقة التسحيح مع القاعدة :  –اوال 

 طرٌمة مبسطة والتحتاج الى اجهزة معمدة  –أ 

 طرٌمة التصادٌة  -ب

عٌاري من محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم (  .41ان الحموضة فً الحلٌب ٌتم معادلتها بماعدة اساسٌة ) عادة   اساس تقدير الحموضة : 

ٌر الدلٌل . ثم تحسب كمٌة  الماعدة المستعملة لغرض احتساب المجموع حتى ٌصل الى نمطة تعادل بوجود كاشف الذي ٌتغٌر لونه عند تغ

. اما كٌف نستطٌع الكلً للحامض الموجود فً النموذج ثم تحسب النسبة المئوٌة لحامض االكتٌن فً النموذج  بواسطة معادلة خاصة  

 الحصول على هذه المعادلة فٌتم عن طرٌك فهم ماٌلً : 

 44الصودٌوم =  الوزن الجزٌئً لهٌدروكسٌد

  94الوزن الجزٌئً لحامض الالكتن = 

 مكافئ واحد من الحامض = مكافئ احد من الماعدة 

 غرام  44غرام     =    94             

 غرام من حامض الالكتٌن  444./94عٌاري ( ٌعادل  .مللتر  من محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم )  .

 غرام من حامض الالكتٌن  4444./94عٌاري ( ٌعادل  .41) الصودٌومهٌدروكسٌد مللتر  من محلول  .اذن 

 غرام من حامض الالكتٌن  41449=                                                   

 ملغم حامض الالكتٌن  9=  

    
الوزن المكافئ للحامض  عدد مللترات هٌدروكسٌد الصودٌوم 

 وزن نموذج الحلٌب بالغرام
  نسبة حامض اللكتٌن 

 

 المواد واالدوات المطلوبة : 

 ع   .41محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم   -5%   4145دلٌل فٌنولفثالٌن  -4ساحة   -3دورق مخروطً   -2ماصة   -.

 

 



 

7 
 

 الجزء العملً                                                                                                                                      مبادئ االلبان

 م.م. شامل كامل حمود                                                                                                     المرحلة الثانٌة 

  خطوات العمل : 

 مل من الحلٌب وصعها فً الدورق زجاجً  716.خذ بالماصة  -.

 الى الحلٌب فً الدورق   لطرات من دلٌل الفٌنولفثالٌن 5-3اضف  -2

 5من السحاحه الى الدورق مع التحرٌن حتى ظهوال اللون الوردي فاتح ٌستمر لمدة  .41ٌضاف محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم  -3

 ثوانً 

 سجل حجم الماعدة الذي لزم للمعادلة  -4

 ٌحسب نسبة الحامض باستخدام المعادلة التالٌة  -5

 

    
 عدد مللترات هٌدروكسٌد الصودٌوم      

 وزن نموذج الحلٌب بالغرام
  نسبة حامض اللكتٌن 

 للحليب :   PHثانياً : تقدير الرقم الهدروجين 

الل   PH% وكلما زادت الحموضة اصبح رلم  41.7-41.4وهده ٌوازي نسبة الحموضة تبلغ  618- 614للحلٌب بٌن   PHٌتروح ال

 ممدار الحموضة الحلٌب ٌمكن ات ٌستدل منه اٌضا على   PHوبهذا فان لٌاس 

 

 

 

 

  المصدر : كتاب مبادئ االلبان تالف دكتور محسن الشبٌبئ واخرون

 


