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 WPROWADZENIE 

 Modyfikowane mleko w proszku powinno zawierać wszystkie istotne składniki potrzebne niemowlętom i małym dzieciom 

do prawidłowego rozwoju organizmu. Dla rozwijającego się niemowlęcia tłuszcz jest materiałem energetycznym. Ponadto 

dostarcza witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i przede wszystkim jest nośnikiem niezbędnych nienasyconych kwasów 

tłuszczowych (NNKT), takich jak kwasy linolowy i α-linolenowy oraz ich długołańcuchowe metabolity.  Dlatego też wskazane 

okazało się suplementowanie mleka modyfikowanego w te właśnie kwasy, co ostatnimi czasy staje się coraz bardziej powszechne 

w tzw. mlekach początkowych. Tłuszcz jest składnikiem żywności nietrwałym i łatwo ulegającym niekorzystnym zmianom 

fizykochemicznym w trakcie przechowywania, głównie autooksydacji i hydrolizie. DSC to jedna z metod termoanalitycznych. 

Wykorzystanie DSC umożliwia określenie stanu polimorficznego w tłuszczach.  

 Celem badań było określenie wpływu i rodzaju tłuszczów zawartych w preparatach z mleka w proszku na właściwości 

termiczne proszków.  

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

 Badaniom poddano następujące proszki o nazwach handlowych: odtłuszczone mleko w proszku, pełne mleko w proszku, 

laktozę, koncentrat białka serwatkowego (65%), preparaty niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych: n-3 i n-6, lecytynę  

i kakao. Z powyższych proszków sporządzono mieszaniny o następujących składach: M1- mleko pełne i odtłuszczone w proszku, 

preparaty n-3 i n-6; M2 - mleko odtłuszczone w proszku, preparaty n-3 i n-6; M3 - mleko pełne w proszku, preparaty n-3 i n-6, 

kakao, lecytyna i M4 - odtłuszczone mleko w proszku, koncentrat białka serwatkowego, laktoza, preparaty n-3 i n-6.  

Badane mieszaniny były analizowane za pomocą skaningowego kalorymetru różnicowego – DSC, Q200, TA Instruments. 

Kalorymetr został skalibrowany przez sprawdzenie standardowych temperatur topnienia przy użyciu indu i wody destylowanej.  



Wszystkie pomiary dla każdej próby wykonywano w atmosferze azotu jako medium chłodzącego. Próbą odniesienia było 

puste naczynko aluminiowe niehermetycznie zamknięte. Masa proszku wynosiła 10–15 mg. Krzywe DSC proszku 

otrzymywano w wyniku ochładzania próbki od temp. 20C do temp. -90C z szybkością 2C/min. Otrzymano krzywe DSC 

przepływu ciepła (W/g) w zależności od temperatury (C). Próby wykonywano w trzech powtórzeniach . 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 
 Przedmiotem badań były mieszaniny proszków spożywczych o zróżnicowanym dodatku preparatów kwasów 

tłuszczowych z grupy n-3 i n-6. W skład mieszanin M1 i M3 wchodził tłuszcz mleczny pochodzący z pełnego mleka w 

proszku. Mieszaniny M2 i M4 odznaczały się tylko dodatkiem preparatów n-3 i n-6. Na rysunku 1 przedstawiono krzywe 

chłodzenia DSC mieszanin M1 – M4. Krzywe chłodzenia DSC mieszanin M1 i M3 odznaczały się egzotermicznymi, 

wyraźnymi i ostrymi pikami w temp. od ok. 13,8 do –15,7C. Na diagramach chłodzenia DSC dla tych mieszanin 

zaobserwowano różną intensywność egzotermicznych pików. Składnikiem mieszaniny M3 oprócz pełnego mleka w proszku i 

preparatów kwasów tłuszczowych było kakao. Połączenie tłuszczu mlecznego z tłuszczem kakaowym mogło wpłynąć na 

wartość temperatury i wielkość piku. Poniżej maksimum piku zaobserwowano niewielką nierówność na krzywej chłodzenia 

DSC o temp. ok. 3,2C. Może to świadczyć o przemianie polimorficznej tłuszczu mlecznego. Mieszaniny M2 i M4 nie 

zawierały w swoim składzie tłuszczu mlecznego. Diagramy chłodzenia DSC mieszanin z dodatkami preparatów kwasów 

tłuszczowych wykazywały obecność trzech niewielkich pików egzotermicznych w zakresie temp. od -16,8 do -46,7C. 

Zjawisko to zaobserwowano dla wszystkich mieszanin. Intensywność pików zależała od wielkości dodatku preparatów 

kwasów tłuszczowych. Jednymi ze składników preparatu kwasów tłuszczowych z grupy n-3 były kwasy -linolenowy i 

dokozaheksaenowy. Głównym składnikiem preparatu n-6 był kwas - linolenowy. Podczas powolnego ochładzania tych 

kwasów nastąpiła ich krystalizacja. Krzywa DSC mieszaniny M4 odznaczała się bardzo nieznacznymi pikami w temp. –23,6 i 

– 40,9C. Na diagramach DSC tej mieszaniny zaobserwowano wyraźny, egzotermiczny pik, którego temperatura maksymalna 

wyniosła –30,9C. Spowodowane to było znacznym (36%) udziałem preparatu kwasów tłuszczowych z grupy n-6. Na 

krzywych DSC chłodzenia zaobserwowane piki świadczyły o obecności i ilości wszystkich kwasów tłuszczowych, które 

zostały dodane bądź były obecne w składach preparatów z mleka w proszku.  



Rys. 1. Krzywe DSC chłodzenia mieszanin w proszku M1, M2, M3 i  M4. 

WNIOSKI 

 

Skład surowcowy mieszanin preparatów z 

mleka w proszku miał wpływ na kształt i 

przebieg krzywych chłodzenia DSC. Pierwsze 

wyraźne przemiany egzotermiczne świadczą o 

obecności tłuszczu mlecznego w składzie 

mieszanin. Łagodne, egzotermiczne przemiany 

fazowe obserwowana dla wszystkich mieszanin 

wskazują na obecność dodanych preparatów 

kwasów tłuszczowych z grupy n-3 i n-6. 

Wielkość dodatku preparatów kwasów 

tłuszczowych z grupy n-3 i n-6 do mieszanin 

miał wpływ na kształt i przebieg krzywych 

chłodzenia DSC. Na podstawie uzyskanych 

wyników z wykorzystaniem skaningowej 

kalorymetrii różnicowej (DSC) można 

wnioskować o rodzaju tłuszczów wchodzących 

w skład preparatów z mleka w proszku. 
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