
i 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 

 

 

 

 

 

 

Δπίδξαζε ηεο πξνζζήθεο ζπκππθλσκάησλ 

πξσηετλώλ νξνύ ζηα ξενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θεθίξ 

 
 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΑ 

ΚΑΛΑΝΣΕΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΔΛΔΝΖ-ΑΝΝΑ 

 

 

 

 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2011 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 



ii 

 

 

Τίηιος 

Επίδραζε ηες προζζήθες ηωλ πρωηεϊλώλ ορού ζηα ρεοιογηθά 

ταραθηερηζηηθά ηοσ θεθίρ 

 

Ολοκαηεπώλσκα 

Καιαληδίδες Γεώργηος  

Γρεγορίοσ Ειέλε-Άλλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποβοιή Πηστηαθής δηαηρηβής ποσ αποηειεί κέρος ηωλ απαηηήζεωλ γηα ηελ 

απολοκή ηοσ Πηστίοσ ηοσ Τκήκαηος Τετλοιογίας Τροθίκωλ ηοσ ΤΕΙ 

Θεζζαιολίθες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηκεροκελία.  

28/01/2011 

Εηζεγεηές 

Αλησλίνπ Κιεηώ, Γεκεηξέιε Γεσξγία 

 



iii 

 

Ζ επόκελε ζειίδα αθνξά θάπνηεο πηζαλέο επραξηζηίεο ζε Μέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ, άιινπο πνπδαζηέο ή θάπνηνπο θνξείο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο δηαηξηβήο. 
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ηε βνήζεηά θαη ηελ ππνζηήξημή πνπ καο παξείραλ. Δπίζεο, επραξηζηνύκε ηνλ  

Κεζζαλόπνπιν Αζαλάζην θαζώο θαη ηνλ Δμαξρόπνπιν ηέιην. Σέινο, επραξηζηνύκε 

ηνλ θν Σζαθκαθίδε Κιέσλα (Group Hellenic Protein) γηα ηε δηάζεζε ησλ 

ζπκππθλσκάησλ πξσηετλώλ νξνύ. 
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Πεξίιεςε 
 

 

 
ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο πξνζζήθεο 

ζπκππθλσκάησλ πξσηετλώλ νξνύ (ΠΟ) ζηo ρξόλν επώαζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ηηκήο pH 4,4 θαη ζηα ξενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεθίξ. 

Ζ πξνζζήθε ησλ ΠΟ έγηλε ηόζν πξηλ όζν θαη κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ 

γάιαθηνο. Γηα ηελ παξαζθεπή ησλ δεηγκάησλ θεθίξ ρξεζηκνπνηήζεθε θαιιηέξγεηα 

εθθίλεζεο νηθηαθήο παξαγσγήο (θόθθνη θεθίξ), παζηεξησκέλν αγειαδηλό γάια 

ιηπνπεξηεθηηθόηεηαο 3,5% θαη ΠΟ ζε δηαθνξεηηθά πνζνζηά πξνζζήθεο (1, 3 θαη 

5%). Οη ξενινγηθέο κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ελόο πλεπκαηηθνύ 

ζσιελσηνύ ξενκέηξνπ.  

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ε πξνζζήθε ζπκππθλσκάησλ πξσηετλώλ νξνύ 

(ΠΟ) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ ρξόλνπ επώαζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επίηεπμε ηηκήο pH 4,4. Ο ρξόλνο επώαζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηηκήο pH 

4,4 δελ επεξεάδεηαη από ην εάλ ε πξνζζήθε ησλ ΠΟ γίλεηαη πξηλ ή κεηά ηε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο. Ζ πξνζζήθε ησλ ΠΟ πξηλ ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ 

γάιαθηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ δείθηε ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ο 

δείθηεο ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο δε κεηαβάιιεηαη όηαλ ε πξνζζήθε ησλ ΠΟ 

γίλεηαη κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο. 
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Σν θεθίξ είλαη έλα δπκνύκελν γαιαθηνθνκηθό πξντόλ πνπ πξνέξρεηαη από ηηο 

παξα-Καπθάζηεο ρώξεο. Ζ ιέμε θεθίξ ιέγεηαη όηη πξνέξρεηαη από ηελ Σνύξθηθε ιέμε 

“Keyif” ε νπνία ζεκαίλεη “θαιό αίζζεκα” (good feeling) (Chaitow & Trenev, 2002). 

Ζ θαιιηέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θεθίξ είλαη ζε κνξθή 

θόθθσλ πνπ πεξηέρνπλ ιαθηνβαθίιινπο, ιαθηνθόθθνπο θαη δύκεο ζε έλα πιέγκα 

πξσηετλώλ-πνιπζαθραξηηώλ (Garrote et al., 1998). Οη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο 

επεξγεηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ θεθίξ θαη ηε ζξεπηηθή ηνπ αμία νδήγεζαλ ζε αύμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο ηνπ. Σν θεθίξ ζεσξείηαη σο ε γηανύξηε ηνπ 21
νπ

 αηώλα 

(Irigoyen et al., 2005; Witthuhn et al., 2004; Otles & Cagindi, 2003; Beshkova et al., 

2002; Garrote et al., 1998). 

Ζ κειέηε ηεο ηερλνινγίαο παξαζθεπήο ηνπ θεθίξ, ηνπ κηθξνβηαθνύ πιεζπζκνύ 

ηνπ, ησλ νξγαλνιεπηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θαη ηεο ζξεπηηθήο-δηαηηεηηθήο ηνπ 

αμίαο απνηεινύλ αληηθείκελν πνιιώλ εξεπλεηώλ (Beshkova et al., 2002). 

ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηάηαη ε επίδξαζε ηεο πξνζζήθεο ζπκππθλσκάησλ 

πξσηετλώλ νξνύ (ΠΟ) πνπ πξνέξρνληαη από αηγνπξόβεην ηπξόγαια ζην ρξόλν 

επώαζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ηηκήο pH 4,4 θαη ζηα 

ξενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεθίξ. Ζ πξνζζήθε ησλ ΣΠΟ έγηλε ηόζν πξηλ όζν θαη 

κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο  
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2. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

 

2.1. Κεθίξ 
 

Σν θεθίξ είλαη έλα δπκνύκελν γαιαθηνθνκηθό πξντόλ, ην νπνίν παξάγεηαη από 

ηελ δξάζε βαθηεξίσλ θαη δπκώλ, πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θόθθνπο θεθίξ (Farnworth, 

2005). Δίλαη παρύξξεπζην πόην, αθξίδνλ, μηλό κε δξηκεία γεύζε. Από ηελ πεξηγξαθή 

απηή κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο όηη έρεη πνιπζαθραξίηεο, νη νπνίνη πξνζδίδνπλ ζε 

απηό ημώδεο, θαη όηη νη κηθξννξγαληζκνί ηνπ παξάγνπλ αέξηα, ζπγθεθξηκέλα δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα νπόηε δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ αθξώδνπο, θαζώο επίζεο νμύηεηα, ε νπνία 

νθείιεηαη ηόζν ζε γαιαθηηθό νμύ όζν θαη ζε νμηθό νμύ θαη άιια νμέα. 

Υαξαθηεξηζηηθό πξντόλ κεηαβνιηζκνύ ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη επίζεο θαη ε παξαγσγή 

αιθνόιεο. Ζ ραξαθηεξηζηηθή γεύζε ηνπ πξντόληνο νθείιεηαη βέβαηα ζην ζύλνιν ησλ 

πξντόλησλ κεηαβνιηζκνύ θαη ζηελ ηζόξξνπε ζρέζε κεηαμύ ηνπο.   

Σν θεθίξ ζεσξείηαη έλα ηδηάδνλ δπκνύκελν πνηό γάιαθηνο επεηδή ε θαιιηέξγεηα 

ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ παξνπζηάδεη μερσξηζηή ηδηνκνξθία 

(Εεξθπξίδεο, 2001).  

 

2.2. Καιιηέξγεηα θεθίξ 
 

Ζ θαιιηέξγεηα ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ θεθίξ 

πξνέξρεηαη κόλν από θόθθνπο θεθίξ ή από κεηξηθέο θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο 

πξνεηνηκάδνληαη από ηνπο θόθθνπο απηνύο (Libudzisz & Piatkiewicz, 1990).  

 

2.2.1. Κόθθνη θεθίξ 

 

Οη θόθθνη θεθίξ κνηάδνπλ κε θνκκάηηα θνξαιιηνύ ή κηθξέο ζπκπαγείο κάδεο 

θνπλνππηδηνύ (ρήκα 1) θαη έρνπλ κέγεζνο από 3-20 mm ζε δηάκεηξν (Libudzisz & 

Piatkiewicz, 1990). Δπίζεο κνηάδνπλ κε δειαηηλώδε άζπξα ή θίηξηλα ζσκαηίδηα.  

 Οη θόθθνη πεξηέρνπλ νμπγαιαθηηθά βαθηήξηα (ιαθηνβάθηιινπο, ιαθηόθνθθνπο, 

ιεπθνλνζηόθηα), νμηθά βαθηήξηα θαη δύκεο ζρεκαηίδνληαο ζπκπαγή κάδα καδί κε ηελ 
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θαδεΐλε θαη έλα πιέγκα πνιπζαθραξηηώλ. Ο θύξηνο πνιπζαθραξίηεο είλαη κία 

πδαηνδηαιπηή νπζία γλσζηή σο θεθηξάλε (Arihara et al., 1990).   

 Σν ζύλνιν ησλ κηθξννξγαληζκώλ απηώλ απνηειεί κία ζπλεξγηζηηθή ζπκβίσζε. 

Ζ νιηθή δηνξγάλσζε ησλ κηθξννξγαληζκώλ ησλ θόθθσλ δελ είλαη πιήξσο 

δηεπθξηληζκέλε. Σν πιέγκα ησλ θόθθσλ απνηειείηαη από έλα ζύκπιεγκα κε 13% 

πξσηεΐλε (επί μεξήο νπζίαο), 24% πνιπζαθραξίηεο, θαζώο επίζεο θπηηαξηθά 

ζξαύζκαηα θαη άγλσζηα ζπζηαηηθά  (Halle et al., 1994).  

 

 

ρήκα 1. Κόθθνη θεθίξ (Otles & Cagindi, 2003) 

 

Ο ηξόπνο ηεο πξώηεο δεκηνπξγίαο ησλ θόθθσλ είλαη αθόκε άγλσζηνο γη’ απηό 

ππάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπο. Ζ πην πηζαλή θαίλεηαη λα είλαη 

εθείλε ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην γάια ζηελ πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ θπιαγόηαλ ζε 

αζθνύο από θαηζηθίζην δέξκα όπνπ γηλόηαλ ε δύκσζε. Καζώο ην δπκνύκελν γάια 

θαηαλαισλόηαλ, θξέζθν γάια ην αληηθαζηζηνύζε θαη ε δύκσζε ζπλερηδόηαλ γηα 

πνιιέο εβδνκάδεο. Έηζη ζηα ηνηρώκαηα ηνπ αζθνύ δεκηνπξγνύληαλ κηθξά ζσκαηίδηα 

πξσηετληθήο θύζεσο, ηα νπνία κε ηνλ θαηξό κεγάισλαλ, κε ηελ πξνζζήθε λέσλ 

ζηξσκάησλ πξσηεΐλεο κε ζύγρξνλε ελζσκάησζε από ηελ κηθξνρισξίδα δύκσζεο. 

Έηζη ε κηθξνρισξίδα βξίζθεηαη κέζα ζηνλ θόθθν εγθισβηζκέλε κέζα ζε έλα πιέγκα 

ην νπνίν δέλεηαη από πνιπζαθραξίηεο (Libudzisz & Piatkiewicz, 1990).  

Φαίλεηαη ίζσο παξάμελν αιιά νη θόθθνη παξάγνληαη κόλν από άιινπο θόθθνπο 

ηνπο νπνίνπο ζπάλε ζε κηθξόηεξνπο γηα λα κεγαιώζνπλ δηόηη δελ θαηέζηε δπλαηόλ λα 

δεκηνπξγεζνύλ θόθθνη από ηα είδε ησλ κηθξννξγαληζκώλ νη νπνίνη ππάξρνπλ κέζα 

ζε απηνύο (Εεξθπξίδεο, 2001).  
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2.2.2. Μηθξνρισξίδα  

 

Ζ κηθξνρισξίδα ησλ θόθθσλ βξίζθεηαη ζε κία δπλακηθή θαηάζηαζε ζπκβίσζεο 

θαη απνηειείηαη από βαθηήξηα θαη δύκεο. Απηή ε ζπκβησηηθή θαηάζηαζε θάλεη ηελ 

ηαπηνπνίεζε θαη ηελ κειέηε ησλ ππαξρόλησλ κηθξννξγαληζκώλ κέζα ζηνπο θόθθνπο 

θεθίξ δύζθνιε. Ζ Koroleva (1991) ππνζηήξημε όηη ηα βαθηήξηα θαη νη δύκεο ηνπ 

θεθίξ, όηαλ δηαρσξηζηνύλ ζαλ θαζαξέο θαιιηέξγεηεο, είηε δελ αλαπηύζζνληαη ζην 

γάια ή παξνπζηάδνπλ κεησκέλε βηνρεκηθή δξαζηεξηόηεηα.  

Σα είδε ησλ κηθξνβίσλ θαη ε ζρέζε κεηαμύ ηνπο δηαθέξεη από ηελ επηθάλεηα 

πξνο ην θέληξν ησλ θόθθσλ. Σα βαζύηεξα ζηξώκαηα ησλ θόθθσλ γηα παξάδεηγκα 

έρνπλ δύκεο πνπ δελ δπκώλνπλ ηελ ιαθηόδε ελώ νη δύκεο ηεο επηθάλεηαο δπκώλνπλ 

ηελ ιαθηόδε. Σα επηθαλεηαθά όπσο θαη ηα βαζύηεξα ζηξώκαηα είλαη εμίζνπ πινύζηα 

ζε κεζόθηινπο ιαθηoθόθθνπο, θαζώο επίζεο ζε κεζόθηινπο θαη ζεξκόθηινπο 

νκνδπκσηηθνύο θαη εηεξνδπκσηηθνύο ιαθηνβαθίιινπο γαιαθηηθνύ θαη νμηθνύ νμένο. 

Γεληθά, ηα γαιαθηηθά βαθηήξηα είλαη πεξηζζόηεξα (10
8 

-10
9
) από ηηο δύκεο (10

5 
-10

6
) 

θαη ηα νμηθά βαθηήξηα (10
5 

-10
6
) ζηνπο θόθθνπο θεθίξ, παξόιν απηά νη ζπλζήθεο 

δύκσζεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ απηή ηε ζρέζε (Koroleva, 1982; Garrote et al., 

1998). Σα θνινβαθηεξηνεηδή θαη άιια παζνγόλα δελ ππάξρνπλ ζηα ελδηάκεζα 

ζηξώκαηα ησλ θόθθσλ, είλαη όκσο δπλαηόλ λα πξνζθνιιεζνύλ ζηελ επηθάλεηα από 

όπνπ όκσο κπνξνύλ λα απνκαθξπλζνύλ κε επαλεηιεκκέλεο εθπιύζεηο κε 

απνζηεηξσκέλν λεξό (Εεξθπξίδεο, 2001). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε κηθξνρισξίδα ησλ θόθθσλ απνηειείηαη από ηνπο παξαθάησ 

κηθξννξγαληζκνύο: 

 

Λαθηνβάθηιινη 

Οη ιαθηνβάθηιινη ηνπ θεθίξ έρνπλ επξύ θάζκα εηδώλ. Απμάλνπλ ην ημώδεο θαη 

επηπιένλ ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ θεθίξ (Irigoyen et al., 2005). Κπξίαξρα είδε είλαη ν  

Lactobacillus brevis εηεξνδπκσηηθόο, ν  L. casei πξναηξεηηθά  εηεξνδπκσηηθόο 

κεζόθηινο θαη νη  L. bulgaricus θαη  L. helveticus νκνδπκσηηθνί ζεξκόθηινη 

(Εεξθπξίδεο, 2001). 

 

Λαθηόθνθθνη  

Οη ιαθηόθνθθνη πνπ ππάξρνπλ ζην θεθίξ είλαη θύξηα νη Lactococcus lactis, L. 

cremoris θαη πνιιέο θνξέο L. durans νη νπνίνη είλαη νκνδπκσηηθνί κεζόθηινη θαη 
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παξάγνπλ γαιαθηηθό νμύ κε γξήγνξν ξπζκό ζηα αξρηθά ζηάδηα. Δπίζεο ππάξρνπλ νη 

Leuconostoc mesenteroides θαη L. dextranicum νη νπνίνη είλαη εηεξνδπκσηηθνί 

κεζόθηινη πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ γεύζε θαη ην άξσκα ηνπ θεθίξ (Εεξθπξίδεο, 2001). 

 

Ομηθά βαθηήξηα 

Δίλαη θύξηα ηα Acetobacter aceti θαη A. rascens ηα νπνία παξάγνπλ νμηθό νμύ 

θαηά ηελ δύκσζε ηνπ γάιαθηνο θαη παίδνπλ ξόιν ζηελ ζπκβίσζε ησλ 

κηθξννξγαληζκώλ ηνπ θεθίξ (Εεξθπξίδεο, 2001). Απμάλνπλ ην ημώδεο θαη επηπιένλ 

ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ θεθίξ (Irigoyen et all, 2005). 

 

Εύκεο  

Έρεη απνδεηρζεί όηη νη δύκεο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ παξαζθεπή ησλ 

δπκνύκελσλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ, όπνπ κπνξνύλ λα παξέρνπλ ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά όπσο ηα ακηλνμέα θαη νη βηηακίλεο, κεηαβάιινπλ ην pH, παξάγνπλ 

αηζαλόιε θαη CO2 (Viljoen, 2001). Οη δύκεο ζην θεθίξ έρνπλ κειεηεζεί ιηγόηεξν από 

ηα βαθηήξηα ηνπ θεθίξ, παξόια απηά είλαη θαλεξό όηη νη δύκεο ζηνπο θόθθνπο θεθίξ 

παξέρνπλ έλα πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ ηνπ θεθίξ, παξάγνληαο 

κεηαβνιίηεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην άξσκα-γεύζε θαη ζηελ αίζζεζε πνπ αθήλεη ζην 

ζηόκα ην θεθίξ (Clementi et al., 1989; Kwak et al., 1996; Simova et al., 2002). Εύκεο 

πνπ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί είλαη Saccharomyces cerevisiae,  Kluyveromyces marxianus 

θαη Candida kefir (Εεξθπξίδεο, 2001). 

 

2.3. Πξνεηνηκαζία θαιιηέξγεηαο (θόθθσλ) 
 

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ θεθίξ είλαη νη θόθθνη νη νπνίνη αξρηθά κπνξεί λα είλαη 

απνμεξακέλνη ή από ηελ θαηάςπμε. Οη θόθθνη πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε 

επαλεηιεκκέλεο επσάζεηο κε γάια ζε 18-20°C. Αλ θαη νη θόθθνη είλαη ε άκεζε 

θαιιηέξγεηα, εληνύηνηο ιόγσ ειιείςεσο επαξθνύο πνζόηεηαο θόθθσλ ή κέζσλ 

δηαρσξηζκνύ ηνπο από ην δπκσζέλ πξντόλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαιιηέξγεηα 

θαη ην πξώην θεθίξ πνπ πξνέξρεηαη απεπζείαο από ηνπο θόθθνπο ή θαη ην δεύηεξν. 

Σν πγξό θεθίξ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξαηηέξσ ζαλ θαιιηέξγεηα δηόηη 

αιιάδνπλ νη ζπζρεηίζεηο ζηε κηθξνρισξίδα θαη ην πξντόλ πνπ πξνθύπηεη ράλεη 

βαζκηαία ηα νξγαλνιεπηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (Εεξθπξίδεο, 2001). 
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Δίλαη πξνθαλέο όηη ε θαιιηέξγεηα ηνπ θεθίξ ππό κνξθή θόθθσλ πξέπεη λα 

δηαρσξίδεηαη από ην πγξό θεθίξ θαη νη κελ θόθθνη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ σο 

θαιιηέξγεηα ην δε πγξό θεθίξ λα θαηαλαισζεί. Οη θόθθνη δηαρσξίδνληαη κε εζκνύο 

(ζηξαγγηζηήξηα) από αλνμείδσην ράιπβα. Οη εζκνί από ύθαζκα δελ ελδείθλπληαη 

νύηε θαη ζε νηθηαθή παξαγσγή, δηόηη ην πγξό θεθίξ είλαη ππθλόξξεπζην θαη δελ 

δηέξρεηαη από απηνύο, θαζώο επίζεο θαη γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο επηκόιπλζεο 

(Εεξθπξίδεο, 2001). 

Μεηά ην δηαρσξηζκό ηνπο νη θόθθνη είλαη έηνηκνη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ 

είηε αθνύ εθπιπζνύλ κε λεξό είηε θαη ρσξίο έθπιπζε. ηελ δεύηεξε πεξίπησζε ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε θξέζθν γάια δίλεη πην γξήγνξε αλάπηπμε νμύηεηαο απ' 

όηη ζηελ πξώηε πεξίπησζε. Ζ έθπιπζε γίλεηαη κόλν εθόζνλ νη θόθθνη κνιύλζεθαλ 

από θνινβαθηεξηνεηδή θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ην λεξό πξέπεη λα είλαη 

απνζηεηξσκέλν (Εεξθπξίδεο, 2001). 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θόθθσλ ζεσξεηηθά είλαη απεξηόξηζηε θαη εθόζνλ δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλερώο ζα πξέπεη λα θπιάγνληαη ζην ςπγείν κέζα ζε λεξό ή 

γάια, αιιά ζα πξέπεη λα αλαβηώλνληαη αλά 8ήκεξν, ώζηε λα είλαη έηνηκνη πάληα γηα 

ρξεζηκνπνίεζε (Εεξθπξίδεο, 2001). 

 

2.4. Σερλνινγία παξαζθεπήο θεθίξ 
 

Τπάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη παξαγσγήο θεθίξ. Υξεζηκνπνηνύληαη ηόζν νη 

παξαδνζηαθέο όζν θαη νη βηνκεραληθέο κέζνδνη θαη επίζεο ζπγρξόλσο κειεηνύληαη 

θαηλνύξγηεο ηερληθέο γηα λα παξαρζεί θεθίξ κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, όπσο απηά 

πνπ βξέζεθαλ ζην παξαδνζηαθό θεθίξ. Σν θεθίξ κπνξεί λα παξαρζεί από 

νπνηαδήπνηε ηύπν γάιαθηνο, αγειαδηλό, θαηζηθίζην, πξόβην, θαξύδαο, ξπδηνύ ή 

ζόγηαο. Τπάξρνπλ πνιιέο επηινγέο γηα ην γάια: παζηεξησκέλν, κε παζηεξησκέλν, 

πιήξεο, ρακειήο ιηπνπεξηεθηηθόηεηαο, απνβνπηπξσκέλν θαη ρσξίο ιίπνο (Otles & 

Cagindi, 2003). 

 

2.4.1.Παξαδνζηαθή ηερληθή 

 

Καηά ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν παξαζθεπήο ηνπ θεθίξ (ρήκα 2), ην 

ρξεζηκνπνηνύκελν γάια είλαη ζπλήζσο αγειαδηλό αιιά κπνξεί λα είλαη θαη 
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νπνηνδήπνηε άιιν είδνο γάιαθηνο. Υξεζηκνπνηείηαη πιήξεο ή θαη 

εκηαπνβνπηπξσκέλν. Ζ ζέξκαλζή ηνπ γίλεηαη όπσο θαη γηα ηελ παξαγσγή γηανύξηεο 

αιιά επαξθεί θαη επηόηεξε ζέξκαλζε ζηνπο 85°C γηα 15 min. Αθνινπζεί ςύμε ζηνπο 

25°C, εκβνιηαζκόο κε θόθθνπο θεθίξ 3% κέρξη θαη 5% θαη επώαζε ζηνπο 22-24°C 

κέρξη λα γίλεη ε νμύηεηα 90°D (0.09% γαιαθηηθό νμύ) ζε 18-20 ώξεο πεξίπνπ. Δπεηδή 

νη θόθθνη ηνπ θεθίξ δελ θαηαλέκνληαη νκνηόκνξθα ζε όιε ηε κάδα ηνπ γάιαθηνο, 

γίλεηαη αλαθίλεζε ηνπ γάιαθηνο, ζπλήζσο καδί κε ηνλ πεξηέθηε ηνπ θαηά ηελ επώαζε 

2-3 θνξέο, πξάγκα πνπ βνεζά ηελ νκνηόκνξθε αλάπηπμε νμύηεηαο αιιά επηηαρύλεη 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο, ε νπνία έηζη βξίζθεηαη ζην θεθίξ ζε 

κεγαιύηεξνπο αξηζκνύο κηθξννξγαληζκώλ. Αθνινπζεί κία δεύηεξε επώαζε ζηνπο 10-

12°C γηα 24 ώξεο θαη ζηε ζπλέρεηα απνκαθξύλνληαη νη θόθθνη ελώ ην πγξό θεθίξ 

θέξεηαη ζηνπο 5 °C κέρξη λα θαηαλαισζεί. 

Ο παξαπάλσ ηξόπνο παξαγσγήο ηνπ θεθίξ είλαη ν πιένλ ζπλεζηζκέλνο 

ππάξρνπλ όκσο δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ αλάινγα πάληνηε κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο 

θαη παξαδνζηαθέο ηερληθέο (Karagozlu & Kavas, 2000; Εεξθπξίδεο, 2001).   

 

Βξαζκόο λσπνύ γάιαθηνο 

↓ 

Φύμε 20 - 25 °C 

↓ 

Δκβνιηαζκόο 20-25 °C  ←   Κόθθνη θεθίξ 

↓ 

Δπώαζε 22-24 °C, 18-20 h 

     ↓ 

     Γηαρσξηζκόο → Κόθθνη θεθίξ 

    ↓ 

Χξίκαλζε θαη ςύμε 5 °C 

↓ 

      Απνζήθεπζε 5 °C 

 

ρήκα.2. Παξαδνζηαθή ηερληθή παξαζθεπήο θεθίξ (Otles & Cagindi, 2003) 

 

 

2.4.2. Σερληθή πνπ εθαξκόδεηαη ζηελ βηνκεραλία  

 

Καηά ηε βηνκεραληθή παξαγσγή (ρήκα 3) ην γάια πθίζηαηαη επηπιένλ θαη 

νκνγελνπνίεζε όπσο θαη ζηε γηανύξηε βηνκεραληθνύ ηύπνπ, ε δε ιηπνπεξηεθηηθόηεηα 

κπνξεί λα ξπζκηζζεί ζηα επηζπκεηά επίπεδα. Λόγσ ηεο κεγάιεο πνζόηεηαο θαηά ηε 
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βηνκεραληθή παξαγσγή, νη θόθθνη ηνπ θεθίξ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο 

θαιιηέξγεηαο, ε νπνία ζπγθεληξώλεηαη ζε δεμακελή θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

θαιιηέξγεηα ζε πνζνζηό κέρξη 3% ζην γάια γηα ηε καδηθή παξαγσγή ηνπ θεθίξ. 

 

 

Νσπό γάια 

↓ 

Οκνγελνπνίεζε 

↓ 

Παζηεξίσζε 90-95 °C, 5-10 min  

↓ 

Φύμε 18-20 °C 

      ↓ 

     Δκβνιηαζκόο18-24 °C  ← Καιιηέξγεηα θεθίξ 3% 

    ↓ 

Δπώαζε 18-24 °C, 18-24 h 

↓ 

      Γηαρσξηζκόο πήγκαηνο 

↓ 

     Γηαλνκή ζε κπνπθάιηα 

↓ 

     Χξίκαλζε 8-10°C, 10-12 h  

↓ 

     Απνζήθεπζε ζηνπο 5°C 

 

 

ρήκα.3. Βηνκεραληθή δηαδηθαζία παξαζθεπήο θεθίξ (Otles & Cagindi, 2003) 

 

Δπεηδή εδώ ελδηαθέξεη ε νηθνλνκία ρώξσλ, εμνπιηζκνύ θαη ρξόλνπ, ε σξίκαλζε 

δηαξθεί 10-12 ώξεο ζηνπο 8-10 °C θαηά ηελ νπνία ην πξντόλ απνθηά επαξθή 

ζπλεθηηθόηεηα, ώζηε λα αληιείηαη γηα ζπζθεπαζία ρσξίο ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα γηα 

ην ημώδεο. Σέινο ην θεθίξ ζπζθεπάδεηαη ζε πεξηέθηεο γηα ηελ θαηαλάισζε θαη 

θέξεηαη ζηνπο 5°C κέρξη λα δηαηεζεί. 

Σν θεθίξ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζπλήζσο έρεη ρακειά επίπεδα αιθνόιεο 

(0.1%), δειαδή όρη θαη ηόζν δπλαηό, θαζώο θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (0.6g/l), 

δειαδή κε επαξθώο αθξίδνλ. 

 Δπεηδή όκσο θαη ηα δύν απηά ζπζηαηηθά ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηα ηππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεθίξ, ζα πξέπεη λα επηδηώθεηαη ε εμαζθάιηζή ηνπο κε ηηο 

θαηάιιειεο θαιιηέξγεηεο θαη ζπλζήθεο παξαγσγήο (Otles & Cagindi, 2003; 

Εεξθπξίδεο, 2001).   
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2.5. Γηαηηεηηθή θαη ζξεπηηθή αμία θεθίξ 
 

Σν θεθίξ είλαη έλα θπζηθό πξνβηνηηθό. Σα πξνβηνηηθά είλαη ηξόθηκα πνπ 

πεξηέρνπλ δσληαλά βαθηήξηα, ηα νπνία είλαη σθέιηκα γηα ηελ πγεία (Salminen et al., 

1998). Σν θεθίξ πεξηέρεη δσληαλέο δξαζηηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο θπζηνινγηθήο 

ρισξίδαο ηνπ εληέξνπ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα απνηθίζνπλ ζην έληεξν ηνπ αλζξώπνπ κε 

απνηέιεζκα λα βνεζνύλ ζηελ αλαγέλλεζε ηεο ρισξίδαο ηνπ εληέξνπ, ηδηαίηεξα 

ύζηεξα από ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ (Otles & Cagindi, 2003). 

Σν θεθίξ είλαη γάια ην νπνίν έρεη ππνζηεί γαιαθηηθή θαη αιθννιηθή δύκσζε 

από κηα κεγάιε πνηθηιία κηθξννξγαληζκώλ.  

Έηζη ππεξηεξεί ίζσο έλαληη ηεο γηανύξηεο, ε νπνία έρεη κόλν γαιαθηηθή 

δύκσζε, θαζόζνλ παξνπζηάδεη κεγαιύηεξν θάζκα νπζηώλ κεηαβνιηζκνύ θαη 

εληνλόηεξν βαζκό πξσηενιύζεσο θαη ιηπνιύζεσο. Καηά ζπλέπεηα όηη ειέρζε γηα ηε 

δηαηηεηηθή αμία ηεο γηανύξηεο ηζρύεη αθόκε πεξηζζόηεξν θαη γηα ην θεθίξ, κε 

νξηζκέλεο πάληνηε δηαθνξέο θπξίσο σο πξνο ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ βηηακηλώλ ηνπ 

γάιαθηνο από ηε κηθξνρισξίδα θαη ηε ζύγρξνλε παξαγσγή άιισλ ή θαη ησλ ηδίσλ  

από απηή (Davidov & Sokolovcky, 1968; Samsonov & Budagovskaya, 1982).  

Με ηε ζξεπηηθή αμία ηνπ θεθίξ αζρνιήζεθαλ θπξίσο Ρώζνη επηζηήκνλεο, νη 

νπνίνη απνδίδνπλ ζε απηό πνιιέο επεξγεηηθέο ηδηόηεηεο, όπσο ηε καθξνδσία ησλ 

αλζξώπσλ πνπ δνύλε ζηνλ Καύθαζν, αιιά ππάξρνπλ θαη πνιινί άιινη επηζηήκνλεο 

νη νπνίνη ζεσξνύλ ππεξβνιέο απηέο ηηο δνμαζίεο (Εεξθπξίδεο, 2001).   

Οη παξαθάησ όκσο αληηιήςεηο γηα ηε ζξεπηηθή αμία ηνπ θεθίξ έρνπλ ινγηθή 

βάζε. Σν θεθίξ ππεξέρεη έλαληη ησλ άιισλ όμηλσλ πξντόλησλ γάιαθηνο σο πξνο ηελ 

αληηβηνηηθή ηνπ δξάζε θαηά κηθξννξγαληζκώλ πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ πεπηηθό ζσιήλα 

κε ηηο ηξνθέο θαη ην λεξό, ιόγσ ηεο παξνπζίαο ησλ βαθηεξίσλ παξαγσγήο νμηθνύ 

νμένο θαη ησλ δπκώλ πνπ πεξηέρεη. Δπίζεο εκθαλίδεη έληνλε πδξόιπζε πξσηετλώλ θη 

επνκέλσο πςειή ζπγθέληξσζε ακηλνμέσλ θαη πεπηηδίσλ ζην έληεξν. Δπηπιένλ έρεη 

απμεκέλε πνζόηεηα βηηακηλώλ Β (Εεξθπξίδεο, 2001).   

Υαξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ θεθίξ είλαη ε παξνπζία δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

(CO2), πνπ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία ιεπηνηεκαρηζκέλνπ πήγκαηνο, κε απνηέιεζκα λα 

έξρεηαη απηό ζε θαιύηεξε επαθή κε ηα πεπηηθά πγξά θαη λα απνξξνθάηαη θαιύηεξα. 

Ζ παξνπζία δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε ζπλδπαζκό κε ηα άιαηα αζβεζηίνπ 

δηεπθνιύλεη επίζεο ηελ νύξεζε (Davidov & Sokolovcky, 1968; Samsonov & 

Budagovskaya, 1982).  
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Σν θεθίξ, ιόγσ ηεο ηδηάδνπζαο γεύζεο θαη ησλ κηθξννξγαληζκώλ ηνπ, πξνάγεη 

ηελ έθθξηζε ελδύκσλ από ην ζηνκάρη θαη ην πάγθξεαο θη έηζη δηεπθνιύλεη ηελ πέςε 

θαη ηηο πεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο ηνπ εληέξνπ θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ δηέιεπζε ησλ 

ηξνθώλ από ην έληεξν. 

ηηο πξώελ ζνβηεηηθέο δεκνθξαηίεο ην θεθίξ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα λνζνθνκεία 

ζην δηαηηνιόγην αζζελώλ θαη γηα επξύ θάζκα αζζελεηώλ (Zacconi et al., 1995) . 

 

2.6. ηνηρεία ξενινγίαο ξεπζηώλ 
 

Ρενινγία νλνκάδεηαη ε επηζηήκε ηεο ξνήο θαη ηεο παξακόξθσζεο ησλ πιηθώλ. 

Αζρνιείηαη κε ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ δπλάκεσλ πνπ αζθνύληαη ζε έλα πιηθό θαη ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πιηθό αληηδξά ζηελ επίδξαζε ηεο δύλακεο (Darby, 1984).    

Ζ πην ζεκαληηθή θπζηθή ηδηόηεηα ελόο ξεπζηνύ πνπ επεξεάδεη ηελ ελεξγεηαθή 

απώιεηα πνπ πθίζηαηαη ην ξεπζηό θαηά ηε ξνή ηνπ είλαη ην ημώδεο ηνπ, πνπ απνηειεί 

ην κέηξν κέηξεζεο ηεο εζσηεξηθήο ηξηβήο ηνπ ξεπζηνύ. Σν ημώδεο ελόο ξεπζηνύ 

πξνθαιεί ηελ αλάπηπμε δπλάκεσλ πνπ αληηζηέθνληαη ζηε ζρεηηθή θίλεζε γεηηνληθώλ 

ζηνηβάδσλ ξεπζηνύ (McClements, 1999). 

Αλ δύν παξάιιεια επίπεδα ζηε κάδα ελόο ξεπζηνύ θηλνύληαη ην έλα ζρεηηθά κε 

ην άιιν, έρεη βξεζεί όηη κηα ζηαζεξή δύλακε ζα πξέπεη λα εμαζθείηαη ώζηε λα 

δηαηεξείηαη κηα ζηαζεξή ζρεηηθή πίεζε. Αλ ηα επίπεδα βξίζθνληαη ζε απόζηαζε Ζ ην 

έλα από ην άιιν θαη αλ ε ζρεηηθή ηνπο ηαρύηεηα είλαη u, ηόηε ε δύλακε F πνπ 

απαηηείηαη γηα λα δηαηεξήζεη ηελ θίλεζε έρεη βξεζεί πεηξακαηηθά λα είλαη αλάινγε 

ηεο u θαη αληίζηξνθα αλάινγε ηεο Z γηα πνιιά ξεπζηά. Ο ζπληειεζηήο αλαινγίαο 

νλνκάδεηαη ημώδεο ηνπ ξεπζηνύ θαη ζπκβνιίδεηαη σο η. Από ηνλ νξηζκό ηνπ ημώδνπο 

έρνπκε: 

                                                          
F u

A Z
                                                          (1)                                                                      

όπνπ F είλαη ε αζθνύκελε δύλακε, Α ε επηθάλεηα ζηελ νπνία αζθείηαη ε δύλακε, Ζ ε 

απόζηαζε κεηαμύ ησλ επηπέδσλ, u ε ηαρύηεηα ησλ επηπέδσλ ζρεηηθά ην έλα σο πξνο 

ην άιιν θαη η ην ημώδεο. Δπίζεο ν ιόγνο 
u

Z
 νλνκάδεηαη ξπζκόο δηάηκεζεο  

•

 (Perry, 

1999). 
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Νεπηώλεηα θαη κε Νεπηώλεηα ξεπζηά 

Από ην ζεκειηώδε νξηζκό ηνπ ημώδνπο πξνθύπηεη ε δηαθνξηθή ζρέζε: 

                                                      
F du

A dZ

 

  
 

                                                        (2) 

ε νπνία κπνξεί λα γξαθεί σο: 

                                                         τ η
•

                                                              (3) 

όπνπ τ είλαη ε δηαηκεηηθή ηάζε ηνπ ξεπζηνύ. Ζ εμίζσζε απηή αξρηθά πξνηάζεθε από 

ηνλ Νεύησλα θαη ηζρύεη γηα ξεπζηά όπσο ην λεξό. Όκσο γηα πνιιά ξεπζηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, νη κεηξήζεηο ηνπ ημώδνπο δείρλνπλ 

απόθιηζε από απηή ηελ απιή ζρέζε θαη γη' απηό ην ιόγν πξνηάζεθε κηα πην γεληθή 

ζρέζε: 

                                                       τ  τ0  k
•

 
n                                                                             

(4)  

πνπ νλνκάδεηαη γεληθή εμίζσζε ηνπ εθζεηηθνύ λόκνπ (power law) θαη όπνπ ην k είλαη 

ν δείθηεο ζπλεθηηθόηεηαο, n ν δείθηεο ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη τ0 ε ηάζε 

δηαξξνήο, ε νπνία απαηηείηαη ζε νξηζκέλα πγξά γηα λα αξρίζνπλ λα ξένπλ. Όηαλ ν 

εθζέηεο έρεη ηηκή 1 θαη τ0  0 ηόηε ην ξεπζηό νλνκάδεηαη Νεπηώλεην, γηαηί ππαθνύεη 

ζην λόκν ηνπ Νεύησλα. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ξεπζηό νλνκάδεηαη κε 

Νεπηώλεην. Γξαθηθά νη απνθιίζεηο από ην λόκν ηνπ Νεύησλα παξίζηαληαη ζηε 

αθόινπζε γξαθηθή παξάζηαζε (ρήκα 4). Σα ξεπζηά κε n<1 θαη τ0  0 νλνκάδνληαη 

ςεπδνπιαζηηθά θαη από ην ζρήκα ηεο θακπύιεο ηνπο θαίλεηαη όηη ην ημώδεο ηνπο 

είλαη πςειό ζε ρακειέο ηηκέο ξπζκνύ δηάηκεζεο θαη όζν απμάλεη ν ξπζκόο δηάηκεζεο 

ηόζν ην ημώδεο ειαηηώλεηαη. Αληίζεηα όηαλ n>1 θαη τ0=0 ηόηε ην ξεπζηό νλνκάδεηαη 

δηαζηαιηηθό, πνπ ζεκαίλεη όηη ζε ρακειέο ηηκέο ξπζκνύ δηάηκεζεο ην ημώδεο είλαη 

ρακειό θαη όζν απμάλεη ν ξπζκόο δηάηκεζεο ηόζν απμάλεη ην ημώδεο. Σέινο, αλ n=1 

θαη τ0>0 ηα ξεπζηά νλνκάδνληαη πιαζηηθά Bingham (Darby, 1996).  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζηα ξεπζηά ηα νπνία ην ημώδεο ηνπο δελ παξακέλεη 

ζηαζεξό αιιά κεηαβάιιεηαη κε ην ξπζκό δηάηκεζεο, έρεη θαζηεξσζεί ν όξνο 

θαηλνκεληθό ημώδεο ηα.  
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ρήκα 4. πκπεξηθνξά ησλ ξεπζηώλ αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ δείθηε ξενινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δηαηκεηηθήο ηάζεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

3. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο πξνζζήθεο 

ζπκππθλσκάησλ πξσηετλώλ νξνύ (ΠΟ) ζην ρξόλν επώαζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ηηκήο pH 4,4 θαη ζηα ξενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεθίξ. 

Ζ πξνζζήθε ησλ ΠΟ έγηλε ηόζν πξηλ όζν θαη κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ 

γάιαθηνο.    
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4. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

4.1. Παξαζθεπή δεηγκάησλ θεθίξ 
 

Γηα ηελ παξαζθεπή ησλ δεηγκάησλ θεθίξ ρξεζηκνπνηήζεθε θαιιηέξγεηα 

εθθίλεζεο νηθηαθήο παξαγσγήο (θόθθνη θεθίξ), παζηεξησκέλν αγειαδηλό γάια 

ιηπνπεξηεθηηθόηεηαο 3,5% θαη ΠΟ (Hellenic Protein, Greece) ζε δηαθνξεηηθά 

πνζνζηά πξνζζήθεο (1, 3 θαη 5%). H ζύζηαζε ησλ ΠΟ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1.  Ζ 

πξνζζήθε ησλ ΠΟ έγηλε πξηλ θαη κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο   

 

Πίλαθαο 1. ύζηαζε ζπκππθλσκάησλ πξσηετλώλ νξνύ (ΠΟ). 

ύζηαζε Πεξηεθηηθόηεηα (%) 

Τγξαζία ≤ 5 

Πξσηεΐλεο 18,5 

Λίπνο 0,8 

Σέθξα 7,0 

Λαθηόδε 73 

 

Πξνεηνηκαζία γάιαθηνο: Γηα λα επηηεπρζεί ν επηζπκεηόο βαζκόο κεηνπζίσζεο 

ησλ πξσηετλώλ, έγηλε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο ζηνπο 85
ν
C γηα 15 min θαη 

κεηά αθνινύζεζε ςύμε ζηνπο 25
ν
C.  

Γξαζηεξηνπνίεζε ησλ θόθθσλ: Γηα ηελ αλαδσνγόλεζε ησλ θόθθσλ ην γάια 

εκβνιηάζηεθε κε θόθθνπο θεθίξ ζε πνζνζηό 3% θαη επσάζηεθε ζηνπο 25
ν
C κέρξη 

ηηκήο pH 4,4. Αθνινύζεζε δηαρσξηζκόο ησλ θόθθσλ κε δηήζεζε κε ηελ βνήζεηα 

εζκνύ από αλνμείδσην ράιπβα, ζηνλ νπνίν θαηαθξαηήζεθαλ νη θόθθνη. Ζ 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ θόθθσλ ζπλερίζηεθε έσο όηνπ ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ηηκήο pH 4,4 λα είλαη πεξίπνπ20 h.  

Παξαζθεπή δεηγκάησλ θεθίξ ρσξίο πξνζζήθε ΠΟ: ην ζεξκηθά 

επεμεξγαζκέλν γάια εκβνιηάζηεθε κε ηνπο δξαζηεξηνπνηεκέλνπο θόθθνπο ζε 

πνζνζηό 3%. Ο εκβνιηαζκόο ησλ δεηγκάησλ έγηλε ζε απνζηεηξσκέλνπο γπάιηλνπο 

πεξηέθηεο. Σα δείγκαηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε θιίβαλν γηα επώαζε ζηνπο 25
ν
C κέρξη 

ηειηθή ηηκή pH 4,4. Αθνινύζεζε δηαρσξηζκόο ησλ θόθθσλ ηνπ θεθίξ κε δηήζεζε ησλ 
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πεγκάησλ κε ηελ βνήζεηα εζκνύ από αλνμείδσην ράιπβα. Σν δηήζεκα, ην νπνίν 

απνηειεί ην δείγκα ηνπ θεθίξ, ζπιιέρζεθε ζε απνζηεηξσκέλνπο γπάιηλνπο πεξηέθηεο, 

παξέκεηλε γηα 24 ώξεο ζηνπο 4-5
ν
C θαη αθνινύζεζε πξνζδηνξηζκόο ηνπ ημώδνπο. 

Παξαζθεπή δεηγκάησλ θεθίξ κε πξνζζήθε ΠΟ: ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε 

πξνζζήθε ησλ ΠΟ (ζε πνζνζηό 1, 3 θαη 5%) θαη ε δηαιπηνπνίεζε ηνπο ζην γάια 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηόζν πξηλ όζν θαη κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο. 

ηε ζπλέρεηα, ε παξαζθεπή ησλ δεηγκάησλ έγηλε όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξαζθεπή 

ησλ δεηγκάησλ θεθίξ ρσξίο ηελ πξνζζήθε ΠΟ.  

Κσδηθνπνίεζε δεηγκάησλ: ηα παξαπάλσ δείγκαηα θεθίξ αλάινγα κε ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ ΠΟ θαη ηνλ ηξόπν πξνζζήθεο ηνπο ζην γάια (πξηλ θαη κεηά ηε 

ζεξκηθή επεμεξγαζία) αλαθέξνληαη ζην θείκελν σο εμήο: 

 

 Κ-0: Γείγκα θεθίξ ρσξίο πξνζζήθε ΠΟ. 

 Κ-1-Π: Γείγκα θεθίξ κε πξνζζήθε ΠΟ ζε πνζνζηό 1% πξηλ ηε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο.  

 Κ-1-Μ: Γείγκα θεθίξ κε πξνζζήθε ΠΟ ζε πνζνζηό 1% κεηά ηε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο. 

 Κ-3-Π: Γείγκα θεθίξ κε πξνζζήθε ΠΟ ζε πνζνζηό 3% πξηλ ηε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο 

 Κ-3-Μ: Γείγκα θεθίξ κε πξνζζήθε ΠΟ ζε πνζνζηό 3% κεηά ηε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο. 

 Κ-5-Π: Γείγκα θεθίξ κε πξνζζήθε ΠΟ ζε πνζνζηό 5% πξηλ ηε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο. 

 Κ-5-Μ: Γείγκα θεθίξ κε πξνζζήθε ΠΟ ζε πνζνζηό 5% κεηά ηε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο. 

          

Ζ παξαζθεπή όισλ ησλ δεηγκάησλ θεθίξ πξαγκαηνπνηήζεθε δύν θνξέο. 

 

4.2. Πξνζδηνξηζκόο ημώδνπο 
 

Γηα ηε κειέηε ηεο ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεηγκάησλ θεθίξ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ ημώδνπο ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ημσδόκεηξν TR-1. 
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4.2.1. Πεξηγξαθή ημσδνκέηξνπ 

 

Ζ ζπζθεπή απηή (ρήκα 5) επηλνήζεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε ζην Σκήκα 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο. Πξόθεηηαη γηα έλα ξεόκεηξν 

πλεπκαηηθνύ ζσιήλα πνιιαπιώλ ζθνπώλ πνπ απνηειείηαη από έλα ζάιακν, ν νπνίνο 

ηξνθνδνηείηαη κε πεπηεζκέλν αέξα κέζσ κηαο βαιβίδαο εηζαγσγήο. Ζ βαιβίδα 

εηζαγσγήο ειέγρεηαη από κηα κνλάδα ειέγρνπ ηεο πίεζεο έηζη ώζηε ε πίεζε ζην 

ζάιακν ηνπ αέξα λα ξπζκίδεηαη κε αθξίβεηα ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή πνπ κπνξεί 

λα θπκαίλεηαη από 0.010 έσο 4.000 ± 0.001 bar. Δπηπιένλ, ππάξρεη κηα εθηνλσηηθή 

βάλα γηα λα κπνξεί ε πίεζε ζην ζάιακν ηνπ αέξα λα ξπζκηζηεί είηε πξνο ηα πάλσ είηε 

πξνο ηα θάησ. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 6. Ο 

ζπκπηεζκέλνο αέξαο από ην ζπκπηεζηή πεξλά κέζσ ελόο θίιηξνπ, ελόο ρεηξνθίλεηνπ 

ξπζκηζηή θαη ηεο βαιβίδαο εηζαγσγήο V1 ζην ζάιακν αέξα. Ζ βαιβίδα εηζαγσγήο 

V1 θαη ε βαιβίδα εμόδνπ V2 ειέγρνληαη κέζσ κηαο κνλάδαο κέηξεζεο θαη ειέγρνπ, 

έηζη ώζηε ε πίεζε ζην ζάιακν λα ζηαζεξνπνηείηαη ζηελ επηζπκεηή ηηκή. Ζ πίεζε 

εθαξκόδεηαη ζηνλ πεξηέθηε ηνπ δείγκαηνο όηαλ αλνίγεη ε βαιβίδα V3. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ν πεξηέθηεο ηνπ δείγκαηνο επηθνηλσλεί κε ηελ αηκόζθαηξα κέζσ ηεο V3. 

Ζ βαιβίδα V3 ειέγρεηαη κε ηε βνήζεηα ελόο δηαθόπηε ν νπνίνο έρεη  ηξεηο ζέζεηο: 

αλνηρηή (on), θιεηζηή (off) ή ζπγρξνληζκέλε κε ην ρξνλνδηαθόπηε (sync). Αλνίγνληαο 

απηή ηε βαιβίδα, εθαξκόδεηαη ζην ξεπζηό ειεγρόκελε πίεζε αέξα πνπ ην αλαγθάδεη 

λα ξέεη κέζα από έλα ζσιήλα ζηεξεσκέλν ζηε βάζε ηνπ δνρείνπ κε ην δείγκα (Xu & 

Raphaelides, 1998). 

Ο πεξηέθηεο ηνπ δείγκαηνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αλνμείδσην ράιπβα, 

έρεη ρσξεηηθόηεηα 30 mL, ύςνο 8,6 cm θαη εζσηεξηθή δηάκεηξν 4,9 cm. Σν δνρείν 

είλαη εθνδηαζκέλν κε έλαλ αλαδεπηήξα ν νπνίνο πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή 

πξνθαζνξηζκέλε ηαρύηεηα ξπζκηδόκελε από ηε κνλάδα ειέγρνπ ηνπ θηλεηήξα. Ο 

αλαδεπηήξαο απνηειείηαη από ηέζζεξηο ξάβδνπο ηνπνζεηεκέλεο ζηε ζεηξά. Σέζζεξηο 

επηπιένλ ξάβδνη είλαη ζηεξεσκέλεο ζηνλ ππζκέλα ηνπ πεξηέθηε ζε ζέζεηο πνπ δελ 

πεξηνξίδνπλ ηελ θίλεζε ησλ ξάβδσλ ηνπ αλαδεπηήξα. 

Ζ ζέξκαλζε ηνπ ζαιάκνπ ηνπ ημσδνκέηξνπ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ειεθηξηθώλ 

αληηζηάζεσλ.  
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ρήκα 5. ρεκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ζσιελσηνύ ξενκέηξνπ TR-1 (Dimitreli & 

Σhomareis, 2004). 

Οη αξηζκνί δειώλνπλ: (1) Οζόλε πίεζεο/ζεξκνθξαζίαο, (2) Οζόλε ρξόλνπ, (3) 

Ρύζκηζε Θεξκνθξαζίαο, (4) Γηαθόπηεο επηινγήο πίεζεο/ζεξκνθξαζίαο, (5) Ρύζκηζε 

ζεξκνθξαζίαο, (6) Δπηινγή ηηκήο πίεζεο X1/X2, (7) Γηαθόπηεο ιεηηνπξγίαο, (8) 

Έιεγρνο βαιβίδαο, αλνηρηή/θιεηζηή/ζπγρξνληζκέλε κε ην ρξνλόκεηξν, (9) Ρύζκηζε 

πίεζεο, (10) Γηαθόπηεο ρξνλνκέηξνπ, (11) Καιώδην ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο, (12) 

Έμνδνο πεπηεζκέλνπ αέξα (Βαιβίδα V3), (13) Δίζνδνο πεπηεζκέλνπ αέξα (βαιβίδα 

εηζόδνπ V1), (14) Κηλεηήξαο, (15) Μπνπιόληα θιεηζίκαηνο θαπαθηνύ, (16) Καπάθη, 

(17) Αλαδεπηήξαο, (18) Γείγκα, (19) Πεξηέθηεο δείγκαηνο, (20) Σξηρνεηδήο ζσιήλαο, 

(21) Δθξεόκελν πγξό, (22) πιιέθηεο δείγκαηνο. 

 

 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπήο είλαη: 

Πίεζε: 0-0,07 MPa (0-0,7 bar) 

Υξόλνο: 0-999,99 sec. 

Θεξκνθξαζία: Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο έσο 100 °C 

πκπηεζκέλνο αέξαο: 0,03-0,5 MPa (0,3-5,0 bar) 

Παξνρή ξεύκαηνο: AC 220V 
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ρήκα 6. ρεκαηηθή απόδνζε ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζσιελσηνύ ξενκέηξνπ   

TR1 (Xu & Raphaelides, 1998). 

4.2.2. Πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο 

 

ην δνρείν ηνπ ημσδνκέηξνπ πξνζηέζεθαλ 30 g δείγκαηνο, ηνπνζεηήζεθε ην 

θαπάθη ηνπ θαη ηέζεθε ζε πεξηζηξνθή ν αλαδεπηήξαο ζηηο 50 rpm. Ζ ζεξκνθξαζία 

ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ξπζκίζηεθε ζηνπο 20 °C. Μεηά ηελ επίηεπμε ηεο 

επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο ην δείγκα παξέκελε γηα επηπιένλ 5 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε 

ησλ κεηξήζεσλ, ώζηε όιε ε κάδα ηνπ πιηθνύ λα απνθηήζεη ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. 

Δπεηδή ηα δείγκαηα θεθίξ ήηαλ πνιύ ιεπηόξξεπζηα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ 

ημώδνπο ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε βειόλα κε δηάκεηξν 0,0653388 cm θαη κήθνο 4.5 cm, 

ε νπνία πξνζαξκόζηεθε θαηάιιεια ζην ζσιήλα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ 

δνρείνπ ηνπ ημσδνκέηξνπ.  

Όηαλ δείγκα ξέεη κέζα ζε ζσιήλα, κεηξηέηαη ν όγθνο ή ην βάξνο ηνπ θαζώο θαη 

ν ρξόλνο ξνήο ηνπ, νπόηε είλαη δπλαηόο ν ππνινγηζκόο ηνπ ξπζκνύ ξνήο. Σν ημώδεο 

ηνπ πγξνύ ππνινγίδεηαη κέζσ ηεο εθαξκνδόκελεο πίεζεο θαη ηνπ ξπζκνύ ξνήο. Έηζη, 
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κε κηα ζεηξά κεηξήζεσλ κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ πηέζεσλ είλαη δπλαηό λα 

θαηαζθεπαζηεί κηα θακπύιε ξνήο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θακπύιεο ξνήο 

ιακβάλνληαλ κεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθέο πηέζεηο γηα θάζε δείγκα. Ζ κεγαιύηεξε 

πίεζε πνπ εθαξκόζηεθε ήηαλ 1,0 bar θαη ε κηθξόηεξε 0,3 bar. Ζ δηαθνξά κεηαμύ δύν 

δηαδνρηθώλ πηέζεσλ ήηαλ πάληα 0,05 bar, ελώ ην εύξνο ησλ πηέζεσλ θάζε θνξά 

εμαξηώληαλ από ην πόζν ιεπηόξεπζην ή παρύξεπζην ήηαλ ην δείγκα. 

ε θάζε πίεζε γηλόηαλ ε κέηξεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ δείγκαηνο πνπ εμεξρόηαλ 

από ηνλ πεξηέθηε θαη ηνπ ρξόλνπ πνπ ρξεηαδόηαλ γηα λα γίλεη απηό. Ζ ζπζθεπή 

έδεηρλε απηόκαηα ηνλ ρξόλν κέηξεζεο θαη ε δύγηζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ πιηθνύ 

γηλόηαλ κε ηε βνήζεηα ςεθηαθνύ δπγνύ κε αθξίβεηα 1 mg. Από απηά ηα δεδνκέλα 

είλαη δπλαηό λα ππνινγηζηεί ν ξπζκόο δηάηκεζεο ηνπ πιηθνύ γηα θάζε πεξίπησζε θαη 

λα ζρεδηαζηνύλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ημώδνπο-ξπζκνύ δηάηκεζεο γηα θάζε 

κεηαρείξηζε. 

 

4.2.3. Δπεμεξγαζία κεηξήζεσλ 

 

Γηα ξνή ζε νξηδόληην ζσιήλα θπθιηθήο δηαηνκήο, ην ημώδεο ε, ελόο Νεπηώλεηνπ 

ξεπζηνύ ππνινγίδεηαη από ην λόκν ησλ Hagen-Poiseuille: 

                                                    
4

128

P
D

QL
 


                                                    (5) 

όπνπ D είλαη ε δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα, L είλαη ην κήθνο ηνπ, ΔP είλαη ε πηώζε πίεζεο 

θαη Q είλαη ε νγθνκεηξηθή παξνρή. 

Γηα κε-Νεπηώλεηα ξεπζηά ην θαηλνκεληθό ημώδεο ηa, ππνινγίδεηαη από ηε 

δηαηκεηηθή ηάζε ζηα ηνηρώκαηα τw, θαη ηελ αληίζηνηρε ηαρύηεηα δηάηκεζεο κεηά ηε 

κε-Νεπηώλεηα δηόξζσζε 
•

corr., ε νπνία ππνινγίδεηαη από ηε θαηλνκεληθή κε 

δηνξζσκέλε ηαρύηεηα δηάηκεζεο 
•

uncorr., κε ηηο αθόινπζεο εμηζώζεηο: 
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4.2.4. Φαηλόκελα άθξσλ 

 

ηε ξνή κέζσ ηξηρνεηδνύο ζσιήλα, ε ζπγθιίλνπζα ξνή ζηελ είζνδν θαζώο θαη 

ε απνθιίλνπζα ξνή ζηελ έμνδν πξνθαινύλ πηώζεηο πίεζεο γλσζηέο σο θαηλόκελα 

άθξσλ. Απηό δείρλεη πσο ε ξνή ηνπ ξεπζηνύ ζε έλα ηξηρνεηδή ζσιήλα κπνξεί λα 

δηαηξεζεί ζε ηξεηο πεξηνρέο: ηελ πεξηνρή εηζόδνπ, ηελ πεξηνρή πιήξσο αλεπηπγκέλεο 

ξνήο θαη ηελ πεξηνρή εμόδνπ. Ζ πεξηνρή εηζόδνπ πεξηέρεη ην ηκήκα ηνπ ηξηρνεηδνύο 

ζσιήλα όπνπ αξρίδεη λα ζρεκαηίδεηαη έλα νξηαθό δαθηπιηνεηδέο ζηξώκα. Ζ παξνπζία 

απηνύ ηνπ ζηξώκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε θαη ησλ αμνληθώλ θαη ησλ 

αθηηληθώλ ζπληζησζώλ ηεο ηαρύηεηαο ζην ζεκείν απηό. Ζ κεηαβνιή ηεο θαηαηνκήο 

ηεο ηαρύηεηαο πξνθαιεί απώιεηεο ελέξγεηαο, θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

κεηαβνιή ηεο πίεζεο κε κεγαιύηεξα βήκαηα ζηελ πεξηνρή εηζόδνπ. Ζ επηκεθπκέλε 

ξνή ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ πηώζε πίεζεο ζηελ πεξηνρή εηζόδνπ. 

Όηαλ ην ξεπζηό εμέξρεηαη από ηνλ πεξηέθηε κέζα ζηνλ ηξηρνεηδή ζσιήλα, θαηά 

κήθνο ηνπ άμνλά ηνπ, όπνπ ν ξπζκόο δηάηκεζεο ηζνύηαη κε κεδέλ, ε ξνή γίλεηαη 

επηκεθπκέλε θαη ην ημώδεο κπνξεί λα πάξεη πνιύ πςειέο ηηκέο, δίλνληαο έηζη 

κεγαιύηεξεο πηώζεηο πίεζεο από ην αλακελόκελν. Σν πάρνο ηνπ νξηαθνύ 

δαθηπιηνεηδνύο ζηξώκαηνο είλαη ζεηηθή ζπλάξηεζε ηεο απόζηαζήο ηνπ από ηελ 

είζνδν ηνπ ηξηρνεηδνύο ζσιήλα, έηζη ώζηε όηαλ ε απόζηαζε απηή ηζνύηαη κε ηελ 

αθηίλα ηνπ ζσιήλα, κηα πιήξσο αλεπηπγκέλε ξνή ζρεκαηίδεηαη θαη ζε απηό ην 

ζεκείν αξρίδεη ε πεξηνρή κέηξεζεο ηνπ ημώδνπο. Ζ πεξηνρή εμόδνπ δεκηνπξγείηαη 

από ηελ απόηνκε αιιαγή ησλ ζπλζεθώλ ζηα άθξα ηνπ ηξηρνεηδνύο ζσιήλα. 

Πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ έθηαζε θαη ηελ επίδξαζε ηεο πεξηνρή εμόδνπ, 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζνύλ ζηελ εξκελεία ησλ πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ. 

Γεληθόηεξα, νη εζσηεξηθέο απώιεηεο ιόγσ ηξηβώλ, πνπ ζπκβαίλνπλ εμαηηίαο ηεο 

απόηνκεο ζπζηνιήο θαη δηαζηνιήο ηνπ ζσιήλα, είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ιόγνπ ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ πεξηέθηε πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ ηξηρνεηδνύο ζσιήλα, ηεο θηλεηηθήο 
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ελέξγεηαο ηεο ξνήο ηνπ ξεπζηνύ, ηε γεσκεηξία ησλ άθξσλ ηνπ ηξηρνεηδνύο ζσιήλα 

θαη ηεο ίδηαο ηεο θύζεο ηνπ ξεπζηνύ. 

Σα θαηλόκελα άθξσλ ζπλήζσο εθθξάδνληαη κε ηε κνξθή ηζνδύλακνπ κήθνπο 

(ζD) πνπ πξνζηίζεηαη ζην κήθνο ηνπ ζσιήλα θαη ε πξαγκαηηθή δηαηκεηηθή ηάζε τeff. 

ππνινγίδεηαη από ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

                                               
 .

4
eff

P D

L D




 



                                                      (10) 

Ζ ηηκή ηνπ ζ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ξπζκό δηάηκεζεο ππνινγίδεηαη από ηελ επζεία ηνπ 

γξαθήκαηνο ΔP – 
L

D
, κε ηελ ηερληθή ηεο πξνέθηαζεο, όηαλ δώζνπκε ηηκή ΔP=0. Ζ 

ηερληθή απηή είλαη γλσζηή σο δηόξζσζε ηνπ Bagley (1957). Ζ ρξήζε ηξηρνεηδώλ 

ζσιήλσλ κε κεγάιν ιόγν L/D ζπληζηάηαη έηζη ώζηε ηα θαηλόκελα άθξσλ λα γίλνπλ 

ακειεηέα (Lapasin & Pricl, 1995). 

 

4.2.5. Γηόξζσζε θηλεηηθήο ελέξγεηαο 

 

Όηαλ έλα ξεπζηό εθηνλώλεηαη κέζσ ελόο ηξηρνεηδνύο ζσιήλα ζηνλ αέξα κε 

κεγάιε ηαρύηεηα, έρεη έλα ζεκαληηθό πνζό θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε θηλεηηθή 

ελέξγεηα κπνξεί λα αληηπξνζσπεύεη έλα κεγάιν πνζνζηό ηεο ζπλνιηθά 

εθαξκνδόκελεο πίεζεο θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηόξζσζε ηεο κε ηε ρξήζε ηεο 

παξαθάησ ζρέζεο: 
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όπνπ ΓP είλαη ε δηνξζσκέλε πίεζε, ΔPobs ε κεηξνύκελε πίεζε, α ν ζπληειεζηήο 

δηόξζσζεο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θαη ρ ε ππθλόηεηα ηνπ ξεπζηνύ. 

Ο ζπληειεζηήο α είλαη ζπλάξηεζε ηεο θαηαηνκήο ησλ ηαρπηήησλ ηνπ ξεπζηνύ 

πνπ ξέεη δηακέζνπ ηνπ ηξηρνεηδνύο ζσιήλα. Γηα Νεπηώλεηα ξεπζηά ε ηηκή ηνπ α 

ηζνύηαη κε άπεηξν, ελώ γηα κε Νεπηώλεηα ε ηηκή ηνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί από ηε 

ζρέζε (van Wazer et al., 1963): 
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Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ, πνπ έγηλαλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

ημσδνκέηξνπ TR-1, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα πξόγξακκα ππνινγηζηή ζε γιώζζα GW-

Basic, ην νπνίν ιακβάλεη ππόςε ηηο παξαπάλσ δηνξζώζεηο γηα λα ππνινγίζεη ην 

ημώδεο ηνπ ξεπζηνύ ζε ζπλάξηεζε κε ην ξπζκό δηάηκεζεο. 

Σν ημώδεο ζε θάζε δείγκα θεθίξ πξνζδηνξίζηεθε δύν θνξέο.  

 

4.3. Μέηξεζε pH 
 

Σν pH ησλ δεηγκάησλ θεθίξ πξνζδηνξίζηεθε κε ην εξγαζηεξηαθό περάκεηξν 

EDT Instruments GP353 ATC pH METER. Σν περάκεηξν ειέγρεηαη θαη ξπζκίδεηαη 

κε ηε βνήζεηα ησλ ξπζκηζηηθώλ δηαιπκάησλ (Buffer 4 θαη 7). Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ 

περακέηξνπ πξνζαξκόδεηαη ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ δείγκαηνο. Σν ειεθηξόδην ηνπ 

περακέηξνπ εκβαπηίδεηαη ζην δείγκα ηνπ θεθίξ θαη ζεκεηώλεηαη ε έλδεημε ηνπ 

νξγάλνπ. Γηα ηε κέηξεζε ηνπ pΖ ιακβάλεηαη ν κέζνο όξνο δύν κεηξήζεσλ.  

 

4.4. ηαηηζηηθή αλάιπζε 
 

ηα ζηνηρεία ηνπ πεηξάκαηνο εθαξκόζηεθε ε αλάιπζε ηεο δηαθύκαλζεο δύν 

επηιέμηκσλ παξαγόλησλ (Two-Way ANOVA): πνζνζηό πξνζζήθεο ΠΟ (4 επίπεδα; 

0%, 1%, 3% θαη 5%) θαη ηξόπνο πξνζζήθεο ΠΟ ζην γάια (2 επίπεδα; πξηλ θαη κεηά 

ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία). Οη κεηαβιεηέο πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ ην pH, ν ρξόλνο 

επώαζεο γηα ηελ επίηεπμε ηε επηζπκεηήο ηηκήο pH 4,4 θαη ν δείθηεο ξενινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Minitab 14.  
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5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 

 

5.1. Υξόλνο επώαζεο γηα επίηεπμε ηηκήο pH 4,4 
 

ηνλ Πίλαθα 2 αλαθέξνληαη νη ηηκέο pH ησλ δηαθνξεηηθώλ δεηγκάησλ θεθίξ θαη νη 

ρξόλνη επώαζεο πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ηηκήο pH 4,4. Οη 

ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ απνηεινύλ ηνπο κέζνπο όξνπο δύν επαλαιήςεσλ. 

 

Πίλαθαο 2. Σηκέο pH θαη ρξόλνο επώαζεο ησλ δεηγκάησλ θεθίξ 

Γείγκαηα θεθίξ* Σηκή pH Υξόλνο  

(min) 

Κ-0 4,40 1448 

Κ-1-Π 4,40 1368 

Κ-1-M  4,40 1355 

Κ-3-Π  4,40 1290 

Κ-3-M  4,40 1275 

Κ-5-Π  4,40 1170 

Κ-5-M 4,39 1155 

* Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ αλαθέξεηαη ζηελ Δλόηεηα 4. 

 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ANOVA δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά (p>0,05) ησλ ηηκώλ pH κεηαμύ ησλ δεηγκάησλ θεθίξ πνπ 

παξαζθεπάζηεθαλ κε ηελ πξνζζήθε δηαθνξεηηθώλ πνζνζηώλ ΠΟ (p=0,225)  θαη 

ζηα νπνία ε πξνζζήθε ησλ ΠΟ πξαγκαηνπνηήζεθε ηόζν πξηλ όζν θαη κεηά ηελ 

ζεξκηθή επεμεξγαζία (p=0,667) (Παξάξηεκα).    

Ο ρξόλνο επώαζεο γηα ηελ επίηεπμε ηηκήο pH 4,4 επεξεάδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά (p<0,05) από ηελ πξνζζήθε ΠΟ, ελώ δελ επεξεάδεηαη (p>0,05) από ηνλ 

ηξόπν πξνζζήθεο ηνπο ζην γάια (πξηλ ή κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο) 

(Παξάξηεκα).  

ύκθσλα κε ηνλ έιεγρν ησλ 95% νξίσλ εκπηζηνζύλεο (ρήκα 7) ε πξνζζήθε 

ΠΟ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ ρξόλνπ επώαζεο γηα ηελ επίηεπμε ηηκήο pH 

4,4, ε νπνία κάιηζηα είλαη αλάινγε ηεο πνζόηεηαο πξνζζήθεο ησλ ΠΟ. Οη δηαθνξέο 

ζην ρξόλν επώαζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηηκήο pH 4,4 κεηαμύ ησλ 

δεηγκάησλ κε δηαθνξεηηθό πνζνζηό πξνζζήθεο ΠΟ ζα κπνξνύζε λα απνδνζεί ζηε 

δηαθνξεηηθή ξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ γάιαθηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

παξαζθεπή ηνπο. ύκθσλα κε ηνπο Walstra & Jenness (1984) νη πξσηεΐλεο νξνύ 
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έρνπλ κεησκέλε ξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα ζε ζρέζε κε ηηο θαδεΐλεο. Πηζαλόλ ε παξνπζία 

πξσηετλώλ νξνύ λα δηαηαξάζζεη ηε ξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

κάιηζηα λα κεηώλεη ηε ξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα ηεο θαδεΐλεο κε απνηέιεζκα ε αύμεζε 

ηνπ πνζνζηνύ πξνζζήθεο ησλ ΠΟ λα πξνθαιεί κείσζε ηεο ξπζκηζηηθήο ηθαλόηεηαο 

ησλ δεηγκάησλ θεθίξ. Δπηπιένλ ηα ΠΟ πεξηέρνπλ πςειό πνζνζηό ιαθηόδεο, ηελ 

νπνία δπκώλνπλ νη κηθξννξγαληζκνί πνπ απνηεινύλ ηε κηθξνρισξίδα ησλ θόθθσλ 

θεθίξ θαη παξάγνπλ γαιαθηηθό νμύ. Ο εκπινπηηζκόο ηνπ γάιαθηνο κε ιαθηόδε 

δηεπθνιύλεη ηελ θαηαλάισζε ηεο από ηνπο κηθξννξγαληζκνύο αθνύ είλαη δηαζέζηκε 

ζε κεγαιύηεξε πνζόηεηα κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ ξπζκνύ παξαγσγήο 

γαιαθηηθνύ νμένο θαη επνκέλσο ηελ κείσζε ηεο ηηκήο pH ζε κηθξόηεξν ρξόλν.    
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ρήκα 7. Μέζνη όξνη θαη 95% όξηα εκπηζηνζύλεο ηνπ ρξόλνπ επώαζεο γηα ηελ 

επίηεπμε ηηκήο pH 4,4 ησλ δεηγκάησλ θεθίξ πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηελ πξνζζήθε 

δηαθνξεηηθώλ πνζνζηώλ ΠΟ θαη ζηα νπνία ε πξνζζήθε ησλ ΠΟ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηόζν πξηλ όζν θαη κεηά ηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία. 

   

5.2. Μειέηε ηεο ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεηγκάησλ θεθίξ    
 

 

Οη ηηκέο ηνπ ημώδνπο θαη ηνπ ξπζκνύ δηάηκεζεο, πνπ πξνέθπςαλ από ηελ 
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επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ ηνπ ημσδνκέηξνπ, κπνξνύλ λα παξαζηαζνύλ γξαθηθά. Ζ 

ζρέζε κεηαμύ ηνπ ημώδνπο θαη ηνπ ξπζκνύ δηάηκεζεο είλαη ηεο κνξθήο: 

                                                
•

•a k


 



  1n                                                (13) 

Ο δείθηεο ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο (n, flow behavior index), ν νπνίνο 

απνηειεί κέηξν ηεο λεπηόληαο ζπκπεξηθνξάο ελόο ξεπζηνύ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

από ηηο θακπύιεο ξνήο ησλ δεηγκάησλ (γξαθηθή παξάζηαζε ημώδνπο ζπλαξηήζεη ηεο 

ηαρύηεηαο δηάηκεζεο). Οη θακπύιεο ξνήο πνπ πξνθύπηνπλ, είλαη δπλαηόλ λα 

παξαζηαζνύλ κε επζείεο αλ ινγαξηζκήζνπκε ηνπο άμνλεο Υ θαη Τ, νπόηε: 

                                              log a  = log k  + ( n -1) log
•

                                        (14)                                   

όπνπ log k είλαη ε ηεηαγκέλε επί ηελ αξρή ησλ αμόλσλ θαη n-1 ε θιίζε ηεο επζείαο ε 

νπνία είλαη αξλεηηθή γηα n<1. 

Οη ηηκέο ηνπ δείθηε ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηαθνξεηηθώλ δεηγκάησλ 

θεθίξ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 3. ην ρήκα 9 θαίλνληαη νη θακπύιεο ξνήο ησλ 

δεηγκάησλ, από ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ νη ηηκέο ηνπ n. 

 

Πίλαθαο 3.   Σηκέο ηνπ δείθηε ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο (n) ησλ δεηγκάησλ θεθίξ. 

Γείγκαηα θεθίξ* Γείθηεο ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(n) 

Κ-0 0,980 

Κ-1-Π 0,737 

Κ-1-M  0,858 

Κ-3-Π  0,659 

Κ-3-M  0,851 

Κ-5-Π  0,531 

Κ-5-M 0,844 

* H θσδηθνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ αλαθέξεηαη ζηελ Δλόηεηα 4 

 

Όπσο παξαηεξνύκε ζην ρήκα 9 ε πξνζζήθε ΠΟ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αύμεζε ηνπ θαηλνκεληθνύ ημώδνπο ησλ δεηγκάησλ θεθίξ αιιά θαη ηεο 

ςεπδνπιαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Ζ αύμεζε απηή κάιηζηα είλαη πην έληνλε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε πξνζζήθε ησλ ΠΟ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηε ζεξκηθή 

επεμεξγαζία.    

Ζ κεηαβνιή ηεο ςεπδνπιαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεηγκάησλ θεθίξ θαίλεηαη 

θαη από ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο. ύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ANOVA ν δείθηεο ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο επεξεάδεηαη ηόζν 
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από ηελ πξνζζήθε ΠΟ (p<0,05) όζν θαη από ηνλ ηξόπν πξνζζήθεο ηνπο ζην γάια 

(p<0,05) (Παξάξηεκα).    
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ρήκα 9. Μεηαβνιή ηνπ ημώδνπο ζπλαξηήζεη ηεο ηαρύηεηαο δηάηκεζεο ζηα 

δηαθνξεηηθά δείγκαηα θεθίξ (H θσδηθνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ αλαθέξεηαη ζηελ 

Δλόηεηα 4). 

 

 

ην ρήκα 10 όπνπ θαίλνληαη ηα νη κέζνη όξνη θαη ηα 95% όξηα εκπηζηνζύλεο 

ησλ ηηκώλ ηνπ δείθηε ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεηγκάησλ θεθίξ παξαηεξνύκε 

όηη όηαλ ε πξνζζήθε ησλ ΠΟ γίλεηαη πξηλ ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ε κείσζε ησλ 

ηηκώλ ηνπ δείθηε ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη αλάινγε ηνπ πνζνζηνύ πξνζζήθεο 

ηνπο. Απηό κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ κεηνπζίσζε ησλ πξσηετλώλ νξνύ, ε νπνία 

ιακβάλεη ρώξα θαηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο. Οη πξσηεΐλεο νξνύ όηαλ 

πξνζηίζεληαη πξηλ ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία κεηνπζηώλνληαη ζρεκαηίδνληαο ζύκπινθα 

αξρηθά κεηαμύ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηηο θαδεΐλεο. Σα ζύκπινθα απηά, ηα νπνία 

θέξνπλ ελεξγέο νκάδεο θαη έρνπλ κεγάιν κέγεζνο, παξνπζηάδνπλ απμεκέλν 
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πδξνδπλακηθό όγθν γεγνλόο ην νπνίν ζπληειεί ζηελ εθδήισζε ηεο ςεπδνπιαζηηθήο 

απηήο ζπκπεξηθνξάο, ελώ παξάιιεια παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θαηλνκεληθό ημώδεο.     
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ρήκα 10. Μέζνη όξνη θαη 95% όξηα εκπηζηνζύλεο ησλ ηηκώλ ηνπ δείθηε ξενινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δεηγκάησλ θεθίξ πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηελ πξνζζήθε 

δηαθνξεηηθώλ πνζνζηώλ ΠΟ θαη ζηα νπνία ε πξνζζήθε ησλ ΠΟ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηόζν πξηλ όζν θαη κεηά ηελ ζεξκηθή επεμεξγαζία. 

 

 

 

Όηαλ ε πξνζζήθε ησλ ΠΟ γίλεηαη κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ν δείθηεο 

ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεηγκάησλ (ρήκα 10) δελ επεξεάδεηαη από ηελ 

πξνζζήθε ησλ ΠΟ, θαζόηη νη κε κεηνπζησκέλεο πξσηεΐλεο νξνύ ελεξγνύλ σο 

αδξαλέο πιηθό πιήξσζεο ζην πιέγκα.  

Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο θαη ηεο πξνζζήθεο 

πξσηετλώλ νξνύ ζηα ξενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε όμηλα πήγκαηα κε πξνζζήθε 

γιπθνληθήο- δ-ιαθηόλεο (glucose-δ-lactune) έδσζε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

Πξνζζήθε εκπνξηθνύ ζθεπάζκαηνο ζπκππθλώκαηνο πξσηετλώλ ζε πνζνζηό 1% ζην 

γάια θαη ζηε ζπλέρεηα ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο ζηνπο 85
0
C γηα 30 min 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ ζπληειεζηή ζπλεθηηθόηεηαο G΄ ζε ζρέζε κε ην 

δείγκα πνπ πξνέθπςε από γάια κε ηελ ίδηα ζεξκηθή επεμεξγαζία ρσξίο θακία 
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πξνζζήθε. Αληίζεηα, πξνζζήθε ηνπ ίδηνπ ζπκππθλώκαηνο θαη ζην ίδην πνζνζηό ζε 

γάια πνπ έρεη ήδε ζεξκαλζεί ζηνπο 85
0
C γηα 30 min έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή ζπλεθηηθόηεηαο G΄ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν δείγκα θαη 

κάιηζηα κηθξόηεξε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπλεθηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ην δείγκα πνπ 

παξαζθεπάζηεθε από γάια ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν ζηνπο 85
0
C γηα 30 min ρσξίο 

θακία πξνζζήθε πξσηετλώλ νξνύ. (Lucey et al.1998). 
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

  Ζ πξνζζήθε ζπκππθλσκάησλ πξσηετλώλ νξνύ (ΠΟ) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ηνπ ρξόλνπ επώαζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηηκήο pH 4,4.  

  Ο ρξόλνο επώαζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηηκήο pH 4,4 δελ επεξεάδεηαη 

από ην εάλ ε πξνζζήθε ησλ ΠΟ γίλεηαη πξηλ ή κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ 

γάιαθηνο. 

  Ζ πξνζζήθε ησλ ΠΟ πξηλ ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ δείθηε ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο.   

  Ο δείθηεο ξενινγηθήο ζπκπεξηθνξάο δε κεηαβάιιεηαη όηαλ ε πξνζζήθε ησλ ΠΟ 

γίλεηαη κεηά ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

  

Two-way ANOVA: pH versus Whey Proteins; Thermal Process  

 
Source           DF         SS         MS     F      P 

Whey Proteins     3  0,0001688  0,0000563  1,80  0,225 

Thermal Process   1  0,0000062  0,0000062  0,20  0,667 

Interaction       3  0,0000187  0,0000062  0,20  0,894 

Error             8  0,0002500  0,0000313 

Total            15  0,0004438 

 

S = 0,005590   R-Sq = 43,66%   R-Sq(adj) = 0,00% 

 

 

Whey              Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 

Proteins    Mean    +---------+---------+---------+--------- 

0%        4,4000                 (---------*----------) 

1%        4,4000                 (---------*----------) 

3%        4,4000                 (---------*----------) 

5%        4,3925    (----------*----------) 

                    +---------+---------+---------+--------- 

                  4,3860    4,3920    4,3980    4,4040 

 

 

                  Individual 95% CIs For Mean Based on 

Thermal           Pooled StDev 

Process     Mean  -------+---------+---------+---------+-- 

After    4,39750  (--------------*---------------) 

Before   4,39875      (---------------*--------------) 

                  -------+---------+---------+---------+-- 

                       4,3950    4,3980    4,4010    4,4040 

 

 
  

Two-way ANOVA: time (min) versus Whey Proteins; Thermal 

Process  

 
Source           DF      SS       MS       F      P 

Whey Proteins     3  176088  58696,0  185,97  0,000 

Thermal Process   1     462    462,3    1,46  0,261 

Interaction       3     157     52,3    0,17  0,917 

Error             8    2525    315,6 

Total            15  179232 

 

S = 17,77   R-Sq = 98,59%   R-Sq(adj) = 97,36% 

 

 

                  Individual 95% CIs For Mean Based on 

Whey              Pooled StDev 

Proteins    Mean  ------+---------+---------+---------+--- 

0%        1447,5                               (-*-) 

1%        1361,5                      (-*-) 

3%        1282,5              (-*-) 

5%        1162,5  (-*-) 

                  ------+---------+---------+---------+--- 

                     1200      1300      1400      1500 

 

 

                  Individual 95% CIs For Mean Based on 

Thermal           Pooled StDev 

Process     Mean  ------+---------+---------+---------+--- 

After    1308,13  (-------------*--------------) 

Before   1318,88            (--------------*-------------) 

                  ------+---------+---------+---------+--- 
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                     1300      1310      1320      1330 

 

  

 
  

 
  

Two-way ANOVA: lactic acid % versus Whey Proteins; Thermal 

Process  

 
Source           DF         SS         MS      F      P 

Whey Proteins     3  0,0822287  0,0274096  84,88  0,000 

Thermal Process   1  0,0000766  0,0000766   0,24  0,639 

Interaction       3  0,0004297  0,0001432   0,44  0,728 

Error             8  0,0025835  0,0003229 

Total            15  0,0853184 

 

S = 0,01797   R-Sq = 96,97%   R-Sq(adj) = 94,32% 

 

 

Whey               Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 

Proteins     Mean    +---------+---------+---------+--------- 

0%        0,86975    (---*---) 

1%        0,87050    (---*---) 

3%        1,01400                                 (---*---) 

5%        1,01300                                (----*---) 

                     +---------+---------+---------+--------- 

                   0,850     0,900     0,950     1,000 

 

 

                   Individual 95% CIs For Mean Based on 

Thermal            Pooled StDev 

Process      Mean  -----+---------+---------+---------+---- 

After    0,939625  (--------------*-------------) 

Before   0,944000      (--------------*--------------) 

                   -----+---------+---------+---------+---- 

                      0,930     0,940     0,950     0,960 

 

  

 

 

 
  

Two-way ANOVA: n versus Whey Proteins; Thermal Process  

 
Source           DF        SS         MS       F      P 

Whey Proteins     3  0,187266  0,0624219  484,13  0,000 

Thermal Process   1  0,098126  0,0981256  761,03  0,000 

Interaction       3  0,051470  0,0171566  133,06  0,000 

Error             8  0,001031  0,0001289 

Total            15  0,337892 

 

S = 0,01136   R-Sq = 99,69%   R-Sq(adj) = 99,43% 

 

 

                   Individual 95% CIs For Mean Based on 

Whey               Pooled StDev 

Proteins     Mean  ------+---------+---------+---------+--- 

0%        0,97950                                       (*-) 

1%        0,79725                (-*) 

3%        0,75500           (*-) 

5%        0,68750  (-*-) 

                   ------+---------+---------+---------+--- 

                       0,720     0,800     0,880     0,960 
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                   Individual 95% CIs For Mean Based on 

Thermal            Pooled StDev 

Process      Mean  -------+---------+---------+---------+-- 

After    0,883125                                  (-*) 

Before   0,726500  (-*-) 

                   -------+---------+---------+---------+-- 

                        0,750     0,800     0,850     0,900 

 

 

 

 

 


