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  الرابعة  المحاضرة

 فحوصات الثبات البروتٌنً للحلٌب 

وهً من فحوصات استالم الحلٌب المهمه فً معامل األلبان عامة ومعامل انتاج الحلٌب المعمم والحلٌب المكثف والمكثف 

 منها فً تحدٌد درجة ثبات الحلٌب للمعامالت التصنٌعٌة وخاصة الحرارٌة .  المحلى خاصة . ان هذه الفحوصات ٌسفاد

 ان اسبب كون الحلٌب ال ٌقاوم المعامالت الحرارٌة اثناء التصنٌع ٌعود الى :

 فً الحلٌب الناتج من ابمار ما بعد الوالدة   (Colostrum)اللبأ وجود نسبة من  -1

   (Mastatis )اصابة الحٌوان بمرض التهاب الضرع  -2

علما ان السببٌن اعاله تكون بسبب ارتفاع بروتٌن الكلوبٌولٌن فً الحلٌب الذي ٌعتبر بروتٌن غٌر مماوم للحرارة اي 

 انه سوف ٌتخثر عند التسخٌن 

 الملحً فً الحلٌب اذ ان أي تغٌر فً التوازن الملحً ٌؤدي الى تغٌر فً حموضة الحلٌب  ناختالل التواز -3

 ً الحلٌب ٌؤدي الى تخثر بروتٌنات الحلٌب ارتفاع نسبة الحموضة ف -4

 عوامل اخرى تودي الى حدوث تغٌر فً الصٌغة التركٌبة للجزٌئات البروتٌن تسمى عوامل الدنترة  هنا

 الحرارة اضافة الى عامل الحموضة : حٌث ان الحرارة ستساعد من مهمة الحامض فً ترسٌب بروتٌنات الحلٌب  -1

 المذٌبات العضوٌة مثل الكحول  -2

 مواد التظٌف  -3

 بعض االمالح والمركبات العضوٌة  -4

 الفحوصات التً تجري على الحلٌب لغرض التأكد من الثبات البروتٌنً للحلٌب

 اوال / فحص التخثر عند الغلٌان 

جودة الحلٌب المستعمل من حٌث تطور الحموضة . وذلن لن الحلٌب ذو الحموضة المرتفعة ال الغرض منه : لمعرفة 

ٌصلح فً عملٌات التصنٌع فً معامل اللبان اذ ان ارتفاع نسبة الحموضة مع ارتفاع درجة الحرارة تودي الى تخثر 

 الحلٌب 

االٌونات الموجبة التً تعادل الشحنات  االساس العلمً للفحص : الحرارة تساعد على تحلل حامض الالكتٌن وزٌادة

السالبة على بروتٌنات الكازٌن . وبتالً ان ارتفاع درجة الحرارٌة تؤدي الى اختالل فً التوازن االٌونً فً الحلٌب الذي 

 % 8118تكون نسبة الحموضة فٌه اكثر من 

 طرٌقة العمل 

 .  مل من العٌنة وتوضع فً انوبة اختبار  18اخذ  -1

 م او على لهب مباشر ثم اتركها لمدة خمس دلائك . 188فً حمام مائً  نوبة ضع اال -2

 امزج محتوٌات االنوبة والحظ تخثر من عدمه  -3
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 فً حالة عدم حصول تخثر فٌعتبر الحلٌب ذو حموضة طبٌعٌة ٌمبل  –أ  -4

 فً حالة وجود تخثر ٌعتبر الحلٌب ذو حموضة مرتفعة ٌرفض  -ب

 فً حالة وجود دلائك مترسبة الى جدران االنوبة  النتٌجة مشكون بها  -ج

 

 الكحول :  فحص : ثانٌاً 

 

ٌجرى هذا الحص على الحلٌب لمعرفة صالحٌة الحلٌب لالستالم فً مراكز جمع الحلٌب وفً معامل االلبان ولهذا 

الذي ٌتخثر بهذا الفحص سوف ال ٌصلح  الفحص اهمٌة كبٌرة لمعامل تكثٌف الحلٌب او تعمٌمة نظرا لكون الحلٌب

 ألغراض التكثٌف او التعمٌم ألنه سوف ٌتخثر بدرجات الحرارة العالٌة المستعملة فً مثل هذه الصناعة . 

 

% الى كمٌة مساوٌة من الحلٌب الطازج ال ٌسبب اي تغٌر فً لوام 68ان اضافة كحول بتركٌز  اساس الفحص : 

طبٌعة او الحلٌب ٌكون طازج وفً حالة حدوث عكس ذلن ٌحصل تخثر للحلٌب  الحلٌب اذ كانت نسبة الحموضة 

الكحول على الحلٌب فهو سحب الطبمة المائٌة من البروتٌن مما ٌؤدي  تأثٌروظهور حبٌبات على جدار االنوبة . اما 

 . الى دنترة البروتٌن  

 

 الخطوات العملٌة 

 مل من الحلٌب فً انبوبة اختبار ثم اض كمٌة مساوٌة من الكحول  5-3ضع  -1

 وذلك بإمالتها عدة مرات بهدوء  ةاخلط محتوٌات األنبوب -2

 ٌجب ان نكون درجة حرارة الكحول والحلٌب مساوٌة لدرجة حرارة الغرفة  -3

 نوبة النتٌجة  موجبة فً حالة وجود تكتل بشكل كبٌر او متوسط او صغٌر على جدران اال

 سالبة فً حالة عدم حصول تغٌر فً الحلٌب مما ٌدل على ثبات الحلٌب تجاه الحرارة 

 ثالثا : فحص التعكٌر  

استعمل هذا الفحص لمعرفة فٌما إذا كان الحلٌب معامل بدرجة حرارة عالٌة أم ال وخاصة درجة حرارة التعمٌم ، ٌعتمد       

 ً الحلٌب وخاصة بروتٌنات الشرش من األنواعهذا الفحص على بعض البروتٌنات الموجودة ف

  أساس الفحص :

م وأكثر حٌث تتخثر وتترسب وان نسبة الترسٌب تزداد مع  66أن بروتٌنات الشرش المذكورة أعاله تتأثر بدرجة الحرارة 

( أي تغٌر طبٌعة  Denaturationزٌادة درجة الحرارة المستعملة فً المعاملة الحرارٌة وان هذه الظاهرة تسمى بالدنترة ) 

الجزٌئة البروتٌنٌة من الناحٌة التركٌبٌة ، أما الكازٌنات فال تتأثر بدرجات الحرارة العالٌة ) خاصة درجة حرارة البسترة أو 

التعمٌم ( وعلى هذا األساس ٌتم فصل الكازٌنات عن بالً مكونات الحلٌب فً بداٌة الفحص وذلن بترسٌبها بطرٌمة التشبع 

من خالل إضافة كمٌة من كبرٌتات األمونٌوم التً تؤدي إلى ترسٌب الكازٌنات فمط بسبب معادلتها  salting outالملحً 

للشحنات السالبة الموجودة على جزٌئات الكازٌنات ثم ٌجري الترشٌح لغرض فصلها . أما الراشح فسوف ٌحتوي على 

معامل بالحرارة ( ، وعند معاملته بحرارة الغلٌان فانه بروتٌنات الشرش )وهً عبارة عن بروتٌنات ذائبة فً الحلٌب غٌر ال
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سوف ٌتعكر ، وفً حالة عدم تعكره فان ذلن ٌعنً أن الحلٌب تحت الفحص سبك وان تمت معاملته بالحرارة مما أدى إلى 

 فصلها مع الكازٌنات أثناء الترشٌح

 

 طرٌقة عمل الفحص :۔

 خروطًغم من كبرٌتات األمونٌوم النمٌة فً وعاء م 4ضع   -1

 مللتر من الحلٌب المراد فحصه 28أضف لها  -2

 اخلطها لمدة دلٌمة واحدة لغرض إذابة الكبرٌتات وترسٌب الكازٌنات -3

 دلائك إلكمال عملٌة الترسٌب 5اترن الوعاء لمدة  -4

 رشح النموذج من خالل ورق ترشٌح وباستعمال لمع زجاجً -5

 اجمع الراشح فً انبوبة اختبار -6

 دلائك 5ئً أو ضعها على لهب مصباح لمدة اغمر االنبوبة فً حمام ما -7

 افحص النموذج لمعرفة تعكٌر السائل المترشح أو عدم التعكٌر -8

 

 

 كتاب مبادئ االلبان تالف دكتور محسن الشبٌبئ واخرونالمصدر : 


