
جامعة المنصورة
الزراعة كلیة

قسم األلبان

تكنولوجیا االلبان ومنتجاتھا
الفصل االول



الدرس العملى االول  
 Samplingإعداد عینات اللبن للتحلیل 

of milk for examination

مصدر العینات

باستخدام وعاء ساخن درجة مئویة ٤٠عند أخذ العینة من لبن مرتفع بنسبة الدھن فیجب التنویھ إلى تدفئة اللبن إلى
إلذابة  %) ١٠(فیضاف علیھا أمونیا  متجبنةحیث یتم تجنب تكوین طبقة قشدة یصعب مزجھا، أما عند أخذ عینات 

.القطع المتجنبة حیث یتم تقدیر الحجم الكلى للمحلول لمعرفة ذلك عن حساب الثوابت فى نواتج االختبارات النھائیة

كیلو جرام ٥٠الكمیات الصغیرة إلى حد الـ 

األقساط

حوض المیزان 





Water 87.5%
Lactose 4.9%
Protein

Casein
Lactalbumin

Lactoglobulin

3.2%
2.9%
0.52%
0.20%

Fat 3.7%
Minerals

Calcium
Phosphorus

Chlorine

0.72%
0.12%
0.11%
0.11%

Composition of Milk What is Milk?



 انواع العینات

  البسیطة العینة-١
٠حافظة مواد أى إلیھا یضاف وال فقط واحد یوم لمدة واحد مورد من تؤخذ التى العینة تلك وھى

   العینة المركبة- ٢
تلك العینة التي تؤخذ من مورد واحد أو أكثر لمدة تصل إلى عدة أیام وبحیث تتناسب الكمیة المأخوذة   ھى

أي أن العینة المركبة عبارة عن خلیط أو مزیج   كل مرة مع كمیة اللبن الواردة ویضاف إلیھا مواد حافظة
.نسبى من عینات اللبن من نفس المصدر



انواع المواد الحافظة:
.لكل لتر من اللبن%) ٤٠(مل  ١حیث یضاف : الفورمالین- ١

ویفضل للتلون باللون األصفر مما یمیزھا عن بقیة العینات : كرومات البوتاسیوم-٢
٠جم لكل لتر من اللبن ٠.٥ حیث ویضاف

یوم أما أكثر من  ١٤للعینات المحفوظة أقل من % ٠.٠٥بتركیز : كلورید الزئبقیق -٣
%.٠.١ذلك تستخدم 



• على عینات اللبن بمجرد وصولھ إلى المصنع أو مراكز التى تجرى  االختبارات 
:تجمیع اللبن

• حیث یمكن الحكم على اللبن المقدم من حیث صالحیتھ للتصنیع أو عدمھ من جھة أو تقدیر ثمنھ من  
٠أخرى جھة

• :االختبارات الحسیة- ١
• .وھى ما یعتمد على الحواس وتشمل اللون والطعم والرائحة والقوام 

• :االختبارات الطبیعیة- ٢
• .وتشمل تقدیر الكثافة ونقطة التجمد ومعامل االنكسار باللبن 

• : االختبارات الكیماویة- ٣
• وتشمل تقدیر حموضة اللبن، نسبة الدھن والجوامد الصلبة الكلیة والجوامد الالدھنیة 

.وكذلك تقدیر الرماد والرطوبة



تقدیر الوزن النوعي للبن
 Specific Gravity Determination

 نظرا األلبان معامل فى شیوعا األكثر الطریقة وھى الالكتومیتر باستخدام
.إجراءھا وسرعة لسھولتھا

العلمى األساس

 یعقبھ سائل فوق جسم طفا اذا  على ینص الذى الطفو قانون على العملى االساس یبنى
  الطافى الجسم من المغمور الجزء وزن دلتعا الدفع قوة  أعلى إلى أسفل من دفعا



األدوات الالزمة
الالكتومیتر -١
مخبار زجاجى -٢
ترمومتر-٣





خطوات العمل:

. تقلیبا جیدا ویوضع بمخبار كبیر بصبة على جداره من الداخل لتفادى تكوین فقاقیع قلب عینة اللبنت -١
درجة٤٥والمخبار مائل بدرجة 

اغمر الالكتومیتر باللبن مع إدارتھ قلیال حتى یثبت وإقرأ قراءة الالكتومیتر وكذلك درجة حرارة اللبن فى  -٢
).بعض الالكتومیترات مزودة بترمومتر بداخلھا(وقت واحد 

.درجة إلى قراءة الالكتومیتر لتصحیح الخطأ الناشىء عن الجذب السطحى ١/٢یضاف  -٣

درجة لتصحیح خطأ  ١/٢بعد إضافة (ف فتكون قراءة الالكتومیتر ٦٠إذا كانت الحرارة المقاسة سابقا ھى  -٤
. صحیح ١وإضافة  ١٠٠٠ھى الرقم الصحیح ومنھ یستخرج الوزن النوعى بالقسمة على ) الجذب السطحى

حتى تتفق مع  (الالكتومیتر   ف وقت استعمال التجربة فیجب تعدیل قراءة٦٠إذا كانت الحرارة مختلفة عن  -٥
ف٦٠الدرجة التى درج علیھا الالكتومیتر وھى 



Thanks for your 
attention!!



الفصل الثانى الفصل الثانى 
الدرس العملى الثانىالدرس العملى الثانى

•• تقدیر حموضة اللبنتقدیر حموضة اللبن
••   Determination of Acidity Determination of Acidity 



تعریف الحموضة تعریف الحموضة : : 
مل من اللبنمل من اللبن  ١٠٠١٠٠ھى عدد جرامات حمض الالكتیك لكل ھى عدد جرامات حمض الالكتیك لكل 

•• طرق تقدیر الحموضة طرق تقدیر الحموضة ::
•• الطرق الوصفیة الطرق الوصفیة : : 

•• ١١--الرائحةالرائحة  ::  
•• ..أو أكثرأو أكثر% % ٠.٤٠.٤--٠.٣٠.٣تتمیز العینات بحاالت الحموضة المرتفعة على انھا تتراوح من تتمیز العینات بحاالت الحموضة المرتفعة على انھا تتراوح من 

•• ٢٢--التجبن بالغلیانالتجبن بالغلیان  ::

•• % % ٠.٢٠.٢٣٣مل من عینة اللبن بأنبوبة أختبار وتسخن بالغلیان فإذا ما تجبنت دلت على ان حموضتھ مل من عینة اللبن بأنبوبة أختبار وتسخن بالغلیان فإذا ما تجبنت دلت على ان حموضتھ ٢٢خذ خذ   
فأكثر ویجب مالحظة ان تجبن العینة فى ھذه الحالة ممكن ان یكون راجعًا إلى ارتفاع حموضتھ، أو ان فأكثر ویجب مالحظة ان تجبن العینة فى ھذه الحالة ممكن ان یكون راجعًا إلى ارتفاع حموضتھ، أو ان 
یكون التجبن راجعًا إلى افرازات انزیمیة مشابھة إلنزیم الرینین، او ان یكون محتویًا على السرسوب یكون التجبن راجعًا إلى افرازات انزیمیة مشابھة إلنزیم الرینین، او ان یكون محتویًا على السرسوب 

..المرتفع باأللیبومین والجلوبیولین، او ان یكون مختًال فى توازنھ الملحىالمرتفع باأللیبومین والجلوبیولین، او ان یكون مختًال فى توازنھ الملحى

•• ٣٣--الترسیب الترسیب الكحولالكحولىى  ::
•• فإذا ظھر قطع كازینیة فإذا ظھر قطع كازینیة % % ٦٨٦٨مل كحول إیثیل تركیزه مل كحول إیثیل تركیزه   ٢٢مل م ناللبن فى انبوبة اختبار وضع علیھم مل م ناللبن فى انبوبة اختبار وضع علیھم   ٢٢خذ خذ   

..فأكثرفأكثر% % ٠.٢١٠.٢١متجبنھ دلت على ان نسبة الحموضة متجبنھ دلت على ان نسبة الحموضة 



:  الطرق الكمية 
: األساس العلمى 

يتم تقدير الحموضة الكلية كنسبة مقدرة كحمض الكتيك  بالتعادل مع قلوى معلوم 
العيارية إلى حجم معين من اللبن المحتوى دليل الفينول فيثالين حتى نقطة التعادل التى 

.تشير إلى ان قوة القلوى المضافة عدلت الحموضة الموجودة باللبن



لدرس العملي الثالثلدرس العملي الثالثاا        

تقدیر دھن اللبنتقدیر دھن اللبن      

  Milk fat Determination Milk fat Determination 



-٥.٥واللبن الجاموسى من %  ٥- ٣دھن اللبن یتراوح باللبن البقرى من 
٨.٥%

:الدھن تتحدد فى طرق تقدیر نسبة

الطرف الوزنیة والتى تعتمد أساسًا على استخالص الدھن بالمذیبات -١ 
العضویة مثل الداى إیثیل إیثیر او البترولیم إیثیر وھذه مثل طرق 
لما  قروزجوتلیب وارنرشمدت وكذلك طریقة آدمز إال ان ھذه الطر
  ٠تحتاجھ من وقت كبیر التستخدم فى المصانع لتقدیر الدھن

أبسط وأسرع حیث ) طریقة بابكوك وجربر(الطرق الحجمیة مثل  - ٢
.تعتمد على فصل الدھن من اللبن ثم قیاس حجمھ كنسبة مئویة



طریقة جربر لتقدیر الدھن : 
 ١.٨٢٥-١.٨٢٠(إذابة جمیع مكونات اللبن الالدھنیة فى حمض الكبریتیك المركز : األساس العلمى 

.ثم فصل عمود الدھن المنفصل باستخدام قوة الطرد المركزي فى صورة نسبة مئویة) ٢سم/جم

المواد واألدوات : 
ال تقل عن ھذا الحد إلذابة الكازین جیدًا وال تزید حتى ال یحترق   ٢سم/جم ١.٨٢٥-١.٨٢٠حمض كبریتیك مركز -١

.الدھن

وھو كحول األیزوبیوتانول التى یساعد على سرعة وسھولة فصل الدھن ومنع  ٣سم/جم ٠.٨١٥كحول اإلیمایل -٢
.تكربن عمود الدھن وتلطیف درجة الحرارة

%  ١كل قسم یشكل ) غالبًا( ١٠–مل ومدرجة من صفر  ٢٣اناببیب جربر وتعرف باسم البیوتریمترات سعتھا -٣
.دھن

.دقیقة/ دورة  ١٢٠٠-١٠٠٠ألھ طرد مركزیة تدور بسرعة -٤

.ألنابیب جربر) مقاومة لألحماض(ماصات مطاطیة -٥

.م فى حالة ما إذا كان جھاز الطرد المركزى غیر مزود بمسخن˚٦٥حمام مائى -٦







طریقة اجراء األختبار :
.مل من حمض الكبریتیك فى انبوبة جربر ١٠ضع -١

مل وتضاف على الحمض باحتراس وببطء  ١١ترج عینة اللبن جیدًا ویؤخذ منھا -٢
.على جدار األنبوبة

.مل من الكحول ١أضف -٣

أغلق األنبوبة جیدًا بسدادة المطاط بعد التأكد من جفاف فوھتھا ثم ترج المحتویات -٤
.باحتراس مع مراعاة اإلستعانة بفوطة صفراء إلرتفاع الحرارة اثناء الرج

دقائق  ٥-٣ضع األنابیب بصورة مزدوجة فى جھاز الطرد المركزى ثم تدار لمدة -٥
.

.تخرج األنابیب والساق المدرجة ألعلى وتوضع فى حمام مائى إذا بردت-٦
.یقرأ عمود الدھن كنسبة مئویة-٧





األحتیاطات

.وضع الحمض باألنبوبة قبل اللبن لعدم حدوث فوران شدید- ١

.سكب اللبن ببطء على جدار األنبوبة- ٢

عدم تلوث رقبة األنبوبة بالمحالیل لعدم انزالق السدادات اثناء - ٣
.الدوران

.وضع أنابیب جربر زوجیة للحفاظ على التوازن- ٤

عدم رج األنابیب تو تقلیبھا عقب إجرائھا من الجھاز حتى - ٥
الیختلط الدھن باللبن



الدرس العملي الرابع

تقدیر الجوامد الصلبة الكلیة باللبن

Determination of total solids



:  طريقة تقدير الجوامد الصلبة باللبن 
: طريقة التجفيف : اوالً 

تجفيف عينة من اللبن معروفة الوزن للتخلص من كل الماء : األساس 
باستخدام فرن التجفيف وحساب النسبة المئوية للجوامد الصلبة عن 

.طريق فرق الوزن قبل التجفيف وبعده
  :الطريقة 

جم من اللبن بعد تقليبه جيداً بأطباق تقدير الجوامد الصلبة  ٣ضع ١.
.السابق تحديد وزنها) طبق ألمونيوم(

.م لمدة ثالث ساعات°١٠٥جفف فى فرن على ٢.

ارفع الطبق من الفرن وضعه فى اوعية خاصة لعدم سحب ٣.
.الرطوبة من الجو

احسب النسبة المئوية للجوامد عن طريق ٤.

وزن العينة قبل التجفيف
١٠٠× وزن العينة بعد التجفيف



ثانیًا : الطریقة الحسابیة : 
.وھذه المعادالت أكثر شیوعًا بمعامل األلبان لسرعة التقدیر لكل من اللبن البقرى والجا موسى

اللبن البقرى : 

= المادة الجافة الكلیة
 

٠.١٤+ نسبة الدھن ×  ١.٢+ قراءة الالكتومیتر المعدلة × ٠.٢٥
=المادة الجافة الالدھنیة 

.٠.١٤+ نسبة الدھن ×  ٠.٢+ فراءة الالكتومیتر المعدلة ×  ٠.٢٥

اللبن الجاموسى:

= المادة الجافة الكلیة 
١.١٩١× نسبة الدھن +  ١.٠٣٢÷ قراءة الالكتومیتر المعدلة ×  ٠.٢٧

=المادة الجافة الالدھنیة 
٠.١٩١× نسبة الدھن +  ١.٠٣٢÷ قراءة الالكتومیتر المعدلة ×  ٠.٢٧



ثالثا:مسطرة ریتشموند
ھي مسطرة حسابیة معینة یمكن بواسطتھا تصحیح قراءة 

األكتومیتر إذا كانت درجة الحرارة 
) ف ٦٠ للبن ° ° م  )١٥.٥

ویمكن بواسطتھا ایضًا
معرفة مجموع المواد الصلبة الكلیة للبن البقرى



طریقة العمل : 

ینزلق الجزء المتحرك من المسطرة حتى تقابل قراءة األكتومیر غیر - ١
على قراءة األكتوفیر الصحیحة فنحصل  ١٥.٥الصحیحة بدرجة الحرارة 

.مقابل درج الحرارة التى اتخذت عندھا القراءة

ینزلق الجزء المتحرك من المسطرة حتى یتقابل السھم الموجود على - ٢
نسبة الدھن الموجود باللبن

تقرأ نسبة المواد الدھنیة مقابل قراءة األكتومیر الصحیحة- ٣ .



الدرس العملي الخامس

كشف الغش الطبیعي للبن- ١
 

Natural Adulteration of milk



ینشأ ھذا النوع من الغش فى أحد الحاالت التالیة

إضافة لبن فرز إضافة الماء .دھننزع  إضافة ماء ولبن فرز نزع دھن وإضافة ماء



:وفيما يلى جدول ببعض التغيرات الطبيعية والكيماوية لغش اللبن بالطرق السابق ذكرها 

التقدير
نوع الغش

بإضافة ماء
بإضافة لبن فرز أو نزع 

جزء من القشدة
بإضافة لبن فرز وماء فى 

آن واحد

مرتفعينخفضالوزن النوعى للبن
قد ال يتغير وقد يرتفع أو 
ينخفض حسب كمية لبن 
الفرز والماء المضاف

ينخفضال يتغيرينخفضالوزن النوعى للشرش

معامل إنكسار الضوء فى 
اللبن أو الشرش

ينخفضال يتغيرينخفض

ترتفعال تتغيرترتفعدرجة حرارة تجمد اللبن

النسبة المئوية للدهن فى 
اللبن

تنخفض كثيراًتنخفضتنخفض

النسبة المئوية للجوامد 
الكلية فى اللبن

تنخفضتنخفضتنخفض

النسبة المئوية للجوامد 
غير الدهنية فى اللبن

تزيد زيادة طفيفةتنخفض
تنخفض بنسبة تتوقف 

على الكمية المضافة من 
كل منهما



عن الغش الكیماوى للبن الكشف-٢

 Chemical adulteration of milk



طرق الغش الكیماوى

اضافة المواد الملونة

إضافة الكربونات والبیكربونات

إضافة الفورمالین

اضافة المواد الرابطة



:طرق الكشف
 : ویضاف إلطالة حفظ اللبن: إضافة الفورمالین - ١

االختبار :
%)  ١محتوى على كلورید حدیدك (مل حمض كبریتیك تجارى ١٠-مل  ٥+ مل ماء بأنبوبة اختبار  ٢+ مل لبن  ٢ 

باحتراس حیث تتكون حلقة بنفسجیة اللون فى وجود الفورمالین ولون أحمر بنى فى حالة عدم وجوده ویجب 
.٢٠٠.٠٠٠/جزء ١عنھ بھذا االختبار فى الخفیفات العالیة  التنویھ إلى ان الفورمالین یكشف

  المتكونة باللبن بفعل وبضاف لمعادلة الحموضة: إضافة الكربونات والبیكربونات - ٢

.المیكروبات
االختبار:

المحضر % ١(نقطة من دلیل الروزالیك  ٢مل من اللبن بأنبوبة اختبار ویضاف علیھم  ٢ 
ورج محتویات األنبوبة ففى حالة وجود الكربونات والبیكربونات یتكون ) بكحول اإلیثایل

.لون وردى بینما یتكون لون بنى فى حالة عدم و جدھما
.



:  الكشف عن المواد الملونة
وھذه كصبغة األناتو ألنھا تعطى اللبن لون أصفر فیقوم من یغش اللبن بنزع الدھن من اللبن الجاموسى حتى 

.ثم یلونھ باألناتو ویباع على أنھ لبن بقرى% ٣.٥یصل إلى 

األختبار : 
التلوین إما باألناتو أو أصباغ أخرى مثل األنولین فیسخن قلیل من اللبن ثم یضاف إلى اللبن حمض حتى یتجبن ثم 

تصفى الخثرة فإذا كان اللون بالخثرة وكان الشرش رائق فالملون ھو األناتو إما اذا تلون الشرش فالملون ھو 
.األنلوین تذوب فتنزل بالشرش

 :الكشف عن المواد الرابطة 
وھذه كالنشا او الجیالتین او الدقیق وھى مواد تزید من لزوجة اللبن عند غشھ بنزع الدھم او بأضافة لبن فرز او 

.ماء ألن ھذه الطرق تساعد على سیولة اللبن وھذه المواد المضافة تسبب ضرر لشاربى اللبن لصعوبة ھضمھا
األختبار : 

یودید (نقطة من محلول الیود  ٢مللى من اللبن بأنبوبة اختبار ویضاف إلیھا  ٣یكشف عن النشا بأخذ 
ففى حالة وجود اللون األزرق دل على وجود النشا) البوتاسیوم




