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KASEIINIOSAKESTE SUURUSE MÕJU UURIMINE JUUSTUPIIMA 

KALGENDI TUGEVUSELE 

Kerli Kask 

SISUKOKKUVÕTE 

MÄRKSÕNAD: KASEIINI MITSELL, KASEIINI MITSELLI SUURUS, PIIMA 

KALGENEMISOMADUSED, PIIMA KOOSTIS, FORMOGRAAF, REOMEETER, 

DÜNAAMILINE VALGUSE HAJUMINE (DLS) 

Piima koostis mõjutab piima kalgenemisomadusi, piimatoodete (eriti juustu) väljatulekut ja 

kvaliteeti. Magistritöö eesmärgiks oli uurida kuidas kaseiini mitselli suurus mõjutab 

juustupiima kalgendi tugevust. Koostati kirjanduse ülevaade, koguti piimaproovid, määrati 

piima põhiliste koostiskomponentide (valgu, rasva ja laktoosi) sisaldus ja piima pH, sooritati 

analüüsid kaseiini mitsellide suurusjaotuse leidmiseks ning teostati reoloogilised mõõtmised 

kalgenemisomaduste määramiseks. Tulemuste analüüsimiseks leiti korrelatsioonid kaseiini 

mitselli ja kalgendi tugevuse vahel. Lisaks analüüsiti piima koostiskomponentide (valgu, -  

rasva – ja – laktoosisisalduse) mõju piima kalgenemisomadustele (kalgenemise ajale ja 

kalgendi tugevusele) ning piima pH mõju piima kalgenemisomadustele. Peale selle analüüsiti 

kahe eri tööpõhimõttega reoloogilise seadme (reomeetri ning formograafi) väljastatud tulemusi 

leidmaks, kas seadmete tulemused korreleeruvad muutuvate proovide lõikes sarnaselt. 

Katsete tulemusena leiti, et kaseiini mitselli suurus mõjutab kalgendi tugevust – väiksemad 

mitsellid aitasid kaasa tugevama kalgendi moodustumisele. Mitselli suuruse ja kalgenemise aja 

vahel olulist seost ei leitud. Juustupiima kalgendi tugevusele avaldasid peale mitselli suuruse 

mõju piima koostis (valgu, -  rasva – ja – laktoosisisaldus) ning piima pH. Kalgenemise aega 

kaseiini mitselli suurus oluliselt ei mõjutanud, küll aga mõjutas kalgenemise aega piima rasva 

– ja laktoosisisaldus ning lisaks pH – mida madalam pH, seda paremad olid piima 

laapumisomadused. Reoloogilisteks analüüsideks kasutatud seadmete väljastatud tulemused 

olid omavahel võrreldavad.   

 

Antud magistritöös on 63 lehekülge, 4 tabelit, 17 joonist, 1 lisa, 58 viidet. 

 



3 
 

INFLUENCE OF CASEIN MICELLE SIZE ON THE MILK COAGULATION 

PROPERTIES 

Kerli Kask 

 

ABSTRACT 
In Estonian 

KEY WORDS: CASEIN MICELLE, CASEIN MICELLE SIZE, COAGULATION 

PROPERTIES, MILK COMPOSITION, FORMAGRAPH, RHEOMETER, DYNAMIC 

LIGHT SCATTERING (DLS) 

Milk composition affects milk coagulation properties, cheese yield and its quality and therefore 

the economic output of the dairy industry. The aim of this study was to investigate the effect of 

casein micelle size on milk coagulation properties. For that, an overview of previous works was 

done.  For experimental part a total of 30 milk samples were collected. Casein micelle size was 

analysed by DLS (Dynamic Ligth Scattering) analysis,  

rennet - induced coagulation parameters including gel strenght and gelation time were 

determined by two means of rheological devices – rheometer and formagraph. Milk 

composition characteristics, such as total protein, fat and lactose were determined and milk pH 

was measured. Correlations between coagulation parameters and 1) casein micelle size 2) milk 

composition characters 3) pH were obtained. Besides that, correlations between the results 

measured by different rheological devices were obtained to see the conformity between them. 

The results show, that the coagulation properties vary with the micelle size. Smaller micelles 

were shown to cause better coagulation properites, especially stronger gels. Influence of 

micelle size on milk coagulation time was not so significant. Higher contents of total protein, 

fat and lactose and lower pH-levels resulted in firmer curd. Lower pH, higher lacotose and fat 

content was in accord with shorter gelation time. Strong correlations between the data 

obtained from measurements with different rheological devices proved, that formagraph and 

rheometer techniques are comparable.  

Current Master thesis has 63 paiges and contains 4 tables, 17 figures, 1 appendix, 58 

references. 
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SISSEJUHATUS 
 

Hoolimata Venemaa 2014. aastal kehtestatud impordipiirangutele Euroopa Liidu 

toidukaupadele prognoositakse maailmaturu ja ka EL sisetarbimise suurenenud nõudluse tõttu 

jätkuvalt piima tootmise ja juustutoodangu stabiilset kasvu.  Euroopa Liidu piimatoodangust 

suunatakse ligikaudu 45% juustu tootmisesse. Eestis töödeldakse suur osa (ligi pool) 

toorpiimast joogipiimaks, kuid ekspordiallikana on endiselt tähtsal kohal juust, moodustades 

2014. aastal piimatoodete väljaveost pea 25% (TNS Emor, Piimaturg, 2014).  

Eelneva tõttu on oluline, et juustu tootmine oleks piimatööstustele majanduslikult võimalikult 

kasumlik, kasumilikkus aga sõltub eelkõige piima väärindamise tulemuslikkusest, toodete 

väljatulekust ning ka kvaliteedist. Piim, millest juustu valmistatakse, peaks peale koostislike 

kvaliteedinäitajate olema ka heade kalgenemisomadustega, et vältida valgu ja rasva kadu 

vadakusse ning toote halba kvaliteeti. Seetõttu on järjest enam hakatud tähtsustama piima 

mikrostruktuuri, eriti piima kaseiine, nende ehitust ja suurust, kuna nendest omadustest 

sõltuvad mitmed tehnoloogilised protsessid, üheks olulisemaks neist on kindlasti eelmainitud 

juustundamisomadus, aga ka stabiilsus kuumtöötluse, kontsentreerimise ning kuivatamise 

käigus (Walstra et al., 2006).  

Töö eesmärgiks oligi uurida, kas ja kuidas kaseiiniosakeste suurus  mõjutab piima 

kalgenemisomadusi (antud töös on kalgenemisomadusi kirjeldatud ka kui laapumisomadusi). 

Lisaks uuriti piima koostiskomponentide (valgu, rasva ja laktoosi) ja pH mõju piima 

laapumisomadustele. Töö eesmärkide saavutamiseks koostati kirjanduse ülevaade, leidmaks 

millised tegurid mõjutavad kaseiiniosakeste suurust, ehitust ning laapumisomadusi, lisaks on 

iseloomustatud erinevaid metoodikaid nii kaseiini mitselli suuruse kui piima laapumisomaduste 

analüüsimiseks. Eksperimentaalses osas on kirjeldatud proovide kogumist,  katsete läbiviimist 

ja seadmestikku ning statistilise analüüsi läbiviimist. Tulemuste osas leiti erinevate näitajate 

(kaseiini mitselli suuruse, kalgenemise aja, kalgendi tugevuse, piima koostiskomponentide 

(valgu, rasva ja laktoosi) ja piima pH) vahelised korrealtsioonid ning iseloomustati neid 

graafikute abil. Kuna piima laapumisomadusi määrati kahe erineval põhimõttel töötava 

seadmega (reomeetri ja formograafiga), annab töö ülevaate sellest, kas erinevate seadmetega 

saadud tulemused on omavahel võrreldavad.  

Soovin oma magistritöö valmimisele kaasa aitamise eest tänada:  

1.  Piima Kvaliteedi uurimise laboratooriumi vanemteadurit, dotsenti Ivi Jõudut 

juhendamise, nõuannete ja õppematerjalide eest ning laborijuhatajat Merike Hennot 

võimaluse eest antud laboris katseid läbi viia.  
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2. Piima Kvaliteedi uurimise laboratooriumi tehnolooge/laborante Maia Kiivitit ning Sülvi 

Pajut abi eest katsete läbiviimisel.  

3. EMÜ Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakonna spetsialisti Sirje Pajumägi abi 

eest reoloogiliste katsete läbiviimisel mikromeiereis ning õppematerjalide jagamise 

eest. 

4. Märja Katselauda spetsialisti Hannelore Kiiverit ning kolleege abi eest piimaproovide 

kogumisel. 

5. Oma vanemaid ja vanavanemaid heade sõnade, võimaluste ja alatise toetamise eest.  
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

 

Piim on mitmekesise koostisega bioloogiline vedelik, mis sisaldab laial hulgal erinevaid aineid. 

Põhilisteks koostiskomponentideks on vesi, laktoos, rasv, valk, orgaanilised happed ning 

mineraalained. Piimatoodete toiteväärtus, väljatulek, kvaliteet ning piimatööstuste majanduslik 

kasumlikkus ongi eelkõige seotud tooraine omadustega. Selleks, et saavutada maksimaalset 

toodete väljatulekut, kvaliteeti, kasumlikkust ja ka toitumisalast kasulikkust, peab kasutatav 

tooraine olema heade tehnoloogiliste omadustega ning koostisega (Glantz et al., 2010).  

 
Suurimat tähtsust piimatoodete väljatuleku ning kvaliteedi osas omistatakse kaseiini 

mitsellidele, kuna piimavalgud - eelkõige kaseiinid-, seovad kalgendisse piima rasva-ja 

vedelikufaasi ning on seega eriti olulised kalgendamisel põhinevate piimatoodete (juust, jogurt) 

töötlemisprotsessis (Glantz et al., 2010). Piima kaseiinidel on lisaks kalgenemisomaduste 

mõjutamisele võime säilitada toote stabiilsus erinevate töötlemisprotsesside - kuumutamise, 

külmutamise ja kuivatamise käigus, lisaks mõjutavad kaseiinivalgud suurel määral peale 

tootmisprtosessil toimuva ka valmistoote keemilisi ja füüsikalisi omadusi, juustu puhul 

sealhulgas näiteks tekstuuri, värvust ja sulamisomadusi (Fox ja Brodkob, 2002; Lucey ja 

Johnson, 2003). Kaseiini mitselli suuruse tähtsust on kirjeldanud ka Juliano et al., (2013), nende 

uurimustöö tõestas, et valgulisest koostisest mõjutavad just kaseiini mitselli omadused paljusid 

piima töötlemisomadusi, piimapulbrite tootmisel näiteks piimakontsentraadi viskoossust, 

pihustuskuivatuse protsessi efektiivsust, toote kvaliteeti ja selle läbi tootmise tõhusust ning 

energia – ja keskkonnaaspekte.  

 

Piima valgulisest koostisest omistatakse kalgendamisomaduste hindamisel tähtsaim roll κ-

kaseiinile, kuna selle tundlikkusest laapfermendile sõltuvad otseselt laapumisprotsessi näitajad. 

Glantz et al. (2010) järgi toimub väiksete kaseiini mitsellide koaguleerumise kiiremini nende 

suurema reaktsioonipinna tõttu ning tekkiv kalgend on seetõttu ka tugevam.  

 

Mitsellide suurust ja kalgendi tugevust mõjutavad seega aga mitmed tegurid, sealhulgas piima 

kaltsiumisisaldus, kaseiinivalkude ehitus ning ka piima pH.  
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Heade omadustega kalgendi saamiseks tuleks juba farmitasandil (küll läbi ulatusliku 

tõuaretuse) toota selliste omadustega piima, kus kaseiini mitsellid on optimaalse suurusega. 

Sellega saaks muuta piima töötlemise kasumlikumaks, suurendada väljatulekut ning parendada 

toodete kvaliteeti.  

  

1.  Kaseiin ja kaseiini mitselli ehitus 
 

 

Piimas esineb kahte tüüpi valke – kaseiinivalke ning vadakuvalke. Kaseiinid moodustavad 

piima koguvalgust 80%, vadakuvalkude osakaaluks on 20% (Roginski, Fuquay, Fox, 2002; 

Lucey et al., 2003; Hallén, 2008). Vadakuvalkudeks on α-laktalbumiin, -laktoglobuliin, mis 

esinevad piimas suhtes 3:1 (Farrell, Jr. et al., 2004). Kaseiinid, millest 95% on piimas 

mitsellidena, koosnevad submitsellidest, milleks on αs1-kaseiin, αs2-kaseiin β-kaseiin ja κ-

kaseiin, piimas leidub neid suhtes 4:1:4:1 (Lucey et al., 2003). Oma tehnoloogilise olulisuse 

tõttu on kaseiine ulatuslikult uuritud, kuid selle detailset struktuuri pole siiani suudetud kindlaks 

teha. On teada, et kaseiini submitsellid moodustavad koos kaltsiumi, fosfaadi, magneesiumi ja 

tsitraadiga suuremaid polümeere ehk mitselle, mitsellid on kolloidsed, enam-vähem 

ümmargused osakesed, mille suurus jääb vahemikku 50 – 600 nanomeetrit, keskmiselt 200 

nanomeetrit (Fox ja Brodkorb, 2008; Fox ja McSweeney, 2003). Kaseiini submitsellid on 

piimas kaltsiumkaseinaat - kaltsiumfosfaatkompleksina ning seovad rohkesti vett – 1 g kaseiini 

on võimeline siduma ~2,5 g vett (Jõudu, 2008a). Kaseiini mitsellide omadus siduda vett on 

oluline valkude stabiilsuse mõjutaja (O’Connel ja Fox, 2000).  

αs1-, αs2-, β- ning κ-kaseiinid sisaldavad laetud alasid, laetud alad paiknevad submitsellide 

pinnal. Mittepolaarsed valguahelad on suunatud mitsellide sisemusse ning laetud 

kaltsiumitundlikud ning hüdrofiilseid süsivesikuid sisaldavad osad on suunatud väljapoole. 

Seetõttu moodustub submitsellidest hüdrofiilne südamik millel on polaarne pealiskiht. αs1 ning 

β-kaseiini sisaldavad submitsellid on tundlikud Ca2+ ioonidele ning moodustavad mitselli 

südamiku (joonis 1) (McMahon ja Brown, 1983). Kalgenemise seisukohalt eriti oluliseks 

peetava κ-kaseiini hüdrofiilsed süsivesikuid sisaldavad C-terminali osad annavad tervele 

mitsellille nö. “karvase” välimuse ning stabiliseerivad mitselli. See tuleneb süsivesikute 

tugevast negatiivsest laengust. Mitsellide suurust mõjutavad seega hüdrofoobsed 

vastastikmõjud, polümeeri lõpliku suuruse ja omavaheliste ühenduste limiteerijaks on 

elektrostaatilised jõud (Horne, 2002).  
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Joonis 1. Kaseiini mitselli ehitus. Allikas: (Qi, 2007)  

 

 

Valkude ehituslikud erinevused tulenevad looma polümorfsete geenide kodeeringust. Piimast 

on leitud üle 35 erineva valgukombinatsiooni. Piima põhiliste valkude - αs1-kaseiin, αs2-

kaseiin β-kaseiini, κ-kaseiini, α-laktalbumiini ning -laktoglobuliini geneetilistel erinevustel on 

määrav mõju piima koostisele ning laapumisomadustele (Frederiksen et al., 2011).  

 

Kaseiini submitsellid – αs1-kaseiin, αs2-kaseiin β-kaseiini, κ-kaseiini on heterogeennsed ehk 

koosnevad 2 – 8 geneetilisest variandist (tabel 1). Erinevad uurimused (Kübarsepp et al., 2005a; 

Jõudu, 2008b; Bijl et al., 2013; Gustavsson et al., 2014b) on näidanud, et kaseiinide geneetilised 

variatsioonid on olulisteks piima väljatuleku, koostise ja sellest tulenevalt ka piima 

töötlemisomaduste mõjutajaks. Geneetilised variandid erinevad üksteisest aminohappelise 

koostise poolest ning geneetiliste variantide suhted mõjutavad mitselli suurust ja 

laapumisomadusi. Need aminohapped, mille koostises on hüdroksürühmad, on estersidemete 

kaudu seotud fosforhappega. Fosforhape aga seob kaltsiumi ning magneesiumi ja teisi piima 

mineraalaineid, millejärgselt tekivad kolloidse kaltsiumfosfaadi ja submitsellide vahelised 

hüdrofoobsed sidemed, mis mängivad kaseiinide sidumisel üheks tervikuks ja mitsellide 

stabiliseerimisel olulist rolli (Bylund, 1995).  
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Tabel 1. Piimavalkude kogus piimas ja tähtsamate valkude põhilised geneetilised variandid. 

Allikas: (Farrell Jr. et al., 2004) 

Valk Kogus piimas (g/L) Geneetilised variandid 

αs1-kaseiin 12-15 B 

C 

αs2-kaseiin 3-4 A 

β-kaseiin 9-11 A1 

A2 

B 

κ-kaseiin 2-4 A 

B 

β-laktoglobuliin 2-4 A 

B 

α-laktalbumiin 0,6-1,7 B 

Seerumialbumiin 0,4 A 

Immunoglobuliin G1 0,3-0,6 - 

Immunoglobluiin G2 0,05 - 

Immunoglobuliin A7 0,01 - 

Immunoglobuliin M 0,09 - 

Sekretoorne komponent 0,02-0,1 - 

Laktoferriin 0,02-0,1 - 

 

 

 

2.  Kaseiini mitselli suurust mõjutavad tegurid 
 

 

Kaseiini mitselli suurus, ehitus ja ioonidevaheline tasakaal mängivad olulist rolli piima 

laapumisomaduste ja kalgendi tugevuse mõjutamisel.  

 

Kaseiini mitselli suuruse erinevused tulenevad mitmetest teguritest, eelkõige on need sõltuvad 

loomade geneetikast, tõust, laktatsioonijärgust, loomade individuaalsusest ja tervisest, 

söötmisest ning ka aastaajast. Näiteks on leitud, et mitsellide suurus varieerub suvise ja talvise 

piima vahel, kusjuures väiksemad olid kaseiini mitsellid just suvises piimas, kus mitselli 

keskmine suurus oli 179 nm ning talvises vastavalt 204 nm (Glantz et al., 2010).  

Geneetiliste ja keskkonnast tingitud tegurite koosmõjust tulenevalt varieerub ka piima koostis 

ning seega ka laapumisnäitajad.  Erinevad uuringud on näidanud et kaseiini mitselli suurust 

mõjutavad enim piima üldine kaseiinisisaldus, piimavalgu submitsellide (κ-kaseiini) osakaal 
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kaseiinivalkudest, piima kaltsiumisisaldus ning piima pH (Rose ja Colvin, 1966; Jõudu et al., 

2009 etc). 

 

 

 

2.1 κ-kaseiini sisalduse mõju kaseiini mitselli suurusele 

 

κ-kaseiin, mis moodustab ~15% kogukaseiinist, on oluliseim kaseiini mitselli omaduste nagu 

mitselli stabiilsuse, suuruse ja tehnoloogiliste omaduste nagu piima laapumise mõjutaja (Fox ja 

McSweeney, 2003). Oma olulisuse tõttu on κ-kaseiini kohta tehtud arvukalt uurimistöid alates 

möödunud sajandi keskpaigast kuni tänapäevani. Üheks esimeseks neist oli Rose’i ja Colvini 

(1966) uurimus, kus leiti, et kaseiini mitselli suurust mõjutavad enim lahustunud vormis oleva 

kaltsiumi sisaldus ning κ-kaseiini hulga suhe kogukaseiini. Antud tulemusi kinnitasid ka 

edaspidi läbiviidud katsed  Dalgleishi et al. (1981) ning Niki ja Arima (1983) poolt, kes leidsid, 

et kui piimast eraldati elektroforeesi teel ja geelkromatograafiliselt erineva suurusega mitsellid, 

sisaldasid väiksemad kaseiini mitsellid tunduvalt rohkem κ-kaseiini kui suured mitsellid.   

 

κ-kaseiini olulisusest mitselli suuruse mõjutamisel kirjeldas ka Frederiksen et al. (2011), kes 

uurisid mitsellide suuruse seost mittelaapuva, halvasti laapuva ja hästi laapuva piimaga. Leiti, 

et heade kalgenemisomadustega piim sisaldas rohkem kaseiiniosakesi, mis olid keskmisest 

väiksema ümbermõõduga. Vedelikkromatograafiliste analüüsidega määrati erinevatest 

piimaproovidest κ-kaseiini sisaldus kogukaseiinist (κ-kaseiini/ülkaseiini suhe). Leiti, et kaseiini 

mitselli hüdrodünaamilise läbimõõdu ning κ-kaseiini hulga vahel oli tugev negatiivne 

korrelatsioon, mis näitab, et mida väiksem on kaseiini mitsell, seda rohkem κ-kaseiini see 

sisaldab. Mittelaapuvas ja halvasti laapuvas piimas seevastu oli κ-kaseiini suhe kogu kaseiinist 

väiksem ning kaseiini mitsellid olid suurema läbimõõduga. Antud seoseid kirjeldab joonis 2.  
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Joonis 2. κ-kaseiini – üldkaseiini suhte mõju kaseiini mitselli läbimõõdule (Non - mittelaapuv; 

Poor – halvastilaapuv; Well – hästi laapuv piim). Allikas: (Frederiksen et al., 2011) 

 

McMahon ja Brown (1983) põhjendasid κ-kaseiini sisalduse olulisust mitselli suuruse 

mõjutamisel nii: mitsellide moodustumisel peavad submitsellid süsteemis saavutama teatud 

asetuse. Kui antud süsteemis on vähe (alla 15%)  κ-kaseiini, saab steeriliste takistuste 

puudumise tõttu toimuda rohkem mitsellidevahelisi ühinemisreaktsioone ning mitsell saab 

muutuda järjest suuremaks, mistõttu kasvab ka mitsellide suuruseline mitmekesisus.  

Kuna κ-kaseiin omab N-terminalis hüdrofiilseid peptiidsidemeid ning tal puuduvad fosfoseriini 

jääke siduvad alad, ei ole κ-kaseiini külluse korral võimalik edasine mitselli agregeerumine 

tänu tema hüdrofiilsetele omadustele Selletõttu arvatakse, et  κ-kaseiini rohkus limiteerib 

mitsellide iseeneslikku ühinemist ning stabilieerib kaseiini mitselli (Horne, 2002).   

 

 

2.2 Piima happesuse mõju kaseiini mitselli suurusele 

 

Toorpiima lüpsijärgne pH jääb piiridesse 6,3 – 6,9, keskmiselt 6,5 – 6,7 (Poikalainen, 2004). 

Kui pH-d langetada kaseiini isoelektrilise punktini (pH 4,6), kaotavad kaseiinid oma laengu 

ning sadenevad (Fox ja McSweeney, 2003), seega on piima pH mõjutamise tulemusena 

võimalik suunata mitmesuguseid tehnoloogilisi protsesse, eelkõige piima kalgendi tekkekiirust 

ja tugevust. On teada, et laabi aktiivsus on kõrgem madalamal pH-l. Oluline on pH roll ka 

soolade tasakaalu mõjutamisel  - madalama pH-ga piimas on rohkem lahustunud vormis 
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kaltsiumi (Kübarsepp et al., 2002), eelnevalt mainitud tegurid on olulised heade omadustega 

tugeva kalgendi tekkeks.  

 

pH otsest mõju kaseiini mitsellide suurusele peetakse pigem vähemoluliseks, kuid seoseid on 

leitud -  Glantz et al. (2010) tõestasid, et piima pH mõjutab kaseiini mitsellide suurust, tehtud 

katsetes tähendati, et madalama pH-ga piimas olid mitsellid väiksemad. Karlsson et al. (2005) 

on pakkunud, et pH muutus põhjustab kaseiini mitsellide vaheliste seoste muutumist, mis 

omakorda on põhjustatud κ-kaseiini kihi kollapseerumisest ja ioonjõudude muutumisest. Kui 

katsete teostamisel langetati pH-d ulatuses 6,1 – 5,8, suurenes kaseiini mitsellide 

ümberpaigutumine ning osa submitsellidest eraldus mitsellist, kaasnes mitselli suuruse 

vähenemine ning mitsellide omavaheliste koosmõjude suurenemine isegi pikemate 

omavaheliste kauguste puhul. Glantzi et al. (2010) artiklis viidati tõuaretuse tähtsusele, mille 

tulemusena oleks võimalik juba farmitasandil saada madalama pH-ga piima ning sellest 

tulenevalt parandada piima kalgenemisomadusi. 

 

 

2.3 Piima kaltsiumisisalduse mõju kaseiini mitselli suurusele 

 

Piim on toitumise seisukohalt oluline mineraalainete allikas. Liiter piima sisaldab ~7 grammi 

mineraalaineid, üle poole neist moodustavad kaltsiumi-ja fosforisoolad, tsitraadid, kloriidid, 

vesinikkarbonaadid (Olkonen, 2001). Igal mineraalainel on peale toitumusliku rolli täita ka 

mitmeid spetsiifilisi ülesandeid piimatoodete valmistamise protsessis.  

 

Tehnoloogiliselt kõige tähtsamaks mineraalsoolaks peetakse kaltsiumit. Kaltsiumi rolliks 

piimatoodete valmistamise protsessis on piimavalkude stabiliseerimine piima kalgendamisel, 

mõjutades kaseiini mitsellide suurust, ühinemist ja kalgendi teket.  Kaltsiumi sisaldusest on 

sõltuv piima värvus, juustu (ja teiste piimatoodete) struktuur ja konsistents, piima 

puhverdusvõime ning ka kaseiini mitsellide suurus (Walstra, Wouters, Geurts, 2006). Keskmise 

suurusega mitsell koosneb 400 – 500 submitsellist, mis on omavahel ühendatud 

kaltsiumisildadega, kusjuures κ-kaseiin, mis sisaldab ainult ühte orgaanilise fosfaadi gruppi, on 

nõrk kaltsiumi siduja. αs1-kaseiin, αs2-kaseiin β-kaseiin seevastu sisaldavad suurel hulgal 

fosfaatgruppe ning on seega tunduvalt vastuvõtlikumad sidumaks ioone nagu Ca2+ (Fox ja  

McSweeney, 2003). Kuna soolad on piimas dünaamilises tasakaalus, toob igasugune muutus 

soolade kontsentratsioonis endaga kaasa muutusi  piima kolloidses osas ning piima soolades, 
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näiteks kaltsiumi puudumisel (eemaldatakse nt. dialüüsi teel) laguneb mitsell submitsellideks 

(Bylund, 1995). 

 

Mineraalained esinevad piimas kahes faasis – mitsellaarses (kolloidses) faasis ning seerumis 

(veefaasis). Tasakaal veefaasi ja kolloidse vormi vahel on sõltuv pH-st, piima 

tsitraadisisaldusest, temperatuurist ja ioontugevusest (Wolfschoon-Pombo, 1997).  

 

Piimas leidub kaltsiumi umbes 1200 mg/L. Sellest 1/3 on lahustunud vormis (ehk seerumis/ 

veefaasis), 2/3 kolloidses ehk lahustumatus vormis (kolloidne mitsellaarne faas), jagunemine 

on ära toodud joonisel 3. Lahustunud vormis olevad soolad esinevad vaid piima seerumis, 

mõjutades mitmeid piima omadusi, sealhulgas valgu stabiilsust (Walstra, Wouters, Geurts, 

2006). Seerumis lahustunud vormis olevad soolad on kaltisiumtsitraat ning kaltsiumfosfaat, 

lisaks vabad kaltsiumiioonid (Ca2+) (Ramasubramanian, Webb et al., 2012). Kolloidses vormis 

esinev kaltsium on seotud kaseiiniga, kas kaltsiumsoolana (50%), sidudes kaseiini submitsellid 

mitsellideks ja tagades nende stabiilsuse, või ioonidena (seotud fosfoseriini jääkidega) 

(Roginski, Fuquay, Fox, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Joonis 3. Kaltsiumi jagunemine veefaasi ja mitsellaarse faasi vahel. Allikas:  (Ahmad et al., 2009) 

 

 

Mineraalsoolade mõju piima tehnoloogilistele omadustele ja mitselli suurusele sõltub suurel 

määral piima pH-st. Natiivsel pH-l (~6,5 – 6,7) jagunevad piima makroelemendid vee – ja 

mitsellaarse faasi vahel. K, Na ja Cl ioonid on piima veefaasis, Ca (CaCit−,Ca2+ ja CaHPO4), 

anorgaaniline fosfaat (H2PO4
− ja HPO4 2−), tsitraat ja Mg2+ on osaliselt seotud nii kaseiini 

mitselli kui ka piima veefaasiga. 2/3 kaltsiumist, pool anorgaanilisest fosfaadist, 1/3 

magneesiumist ning 10% tsitraadist on seotud mitsellaarse faasiga (Ahmad et al., 2009). 

Veefaas/seerum 

CaCit- 

Ca2+ 

CaHPO4 

Mitsellaarne/kolloidne faas 

 
Mitsellaarne kaltsiumfosfaat 

 
Valkudega ühinenud kaltsiumfosfaat 

 
Kaltsium seotuna fosfoseriini 

jääkidega 
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pH-l 6,7 on suurem osa (90-95%) kaseiinimolekulidest mitselli kujul. Sellise stabiilse struktuuri 

tekkimiseks on vajalikud mitmesugused molekulaarsed jõud, sealhulgas on oluline tasakaal 

elektrostaatiliste vastastikmõjude ja  hüdrofoobsete koostoimete vahel. Mitsellaarne 

kaltsiumfosfaat seob kaseiinimolekulid ning tasakaalustab negatiivse laenguga 

fosfoseriinigrupid, mille tulemusena on võimalikud kaseiini mitsellide vahelised hüdrofoobsed 

koostoimed (Ahmad et al., 2009). 

 

Juustutööstustes lisatakse piimale tihti CaCl2- te, et kiirendada piima kalgendumist, 

kompenseerida kuumtöötluse käigus väljaladestunud soolasid suurendada juustu väljatulekut 

ning parandada juustumassi tekstuuri. CaCl2 lisamine tõstab anorgaanilise fosfaadi ning 

tsitraadi hulka kaseiini mitsellis, CaCl2 lisamise mõjul muutvad piimavalgud hüdrofoobsemaks 

ning kaseiini mitselli suurus väheneb (On-Nom et al., 2012). Seda põhjendatakse sellega, et 

CaCl2 lisamine muudab mitmeid piima füüsikalis-keemilisi  

omadusi - alaneb piima pH, mis tuleneb kaltsiumfosfaadi ning kaltsiumtsitraadi ühendite 

tekkest, lisatud kaltsiumi ja mitsellaarse H+ vahetustest ning kaltsiumilahuse happelistest 

omadustest. pH languse tulemusena paigutuvad ioonid piima seerumi ning kaseiini mitsellide 

suhtes ümber ning neutraliseerivad mitselli laengu, tulemuseks on kaseiini mitselli suuruse 

vähenemine ning kompaktsema mitselli südamiku teke (Philippe et al., 2003). 

 

 

 

3. Kaseiini mitselli suurusjaotuse mõju piima kalgenemisomadustele  

 

 

Piima kalgenemisomadusi mõjutavad paljud erinevad aspektid, looma tasandil näiteks 

laktatsioonijärk ja tõug, söötmis- ja pidamistingimused. Piima koostist silmas pidades peetakse 

olulisemaks laapumisomaduste mõjutajaks piima valgusisaldust, lisaks on suurenenud ka piima 

mikrostruktuuri, eriti kaseiini mitselli suuruse tähtsus. Peatüki eesmärgiks ongi kirjanduse 

põhjal teha ülevaade, kas ja kuidas kaseiini mitselli suurus ning ka teised faktorid (piima pH) 

mõjutavad piima kalgenemisomadusi. Lisaks antakse ülevaade erinevatest laapumisomaduste 

ja suurusjaotuse määramise meetoditest.  

 

 



17 
 

3.1 Erinevad metoodikad kaseiini mitselli suurusjaotuse analüüsimiseks 

 

Piimavalkude tehnoloogiliselt oluliste omaduste tõttu on alates 1960-datest aastatest üritatud 

välja uurida kaseiini mitselli täpset ehitust ja suurust, kuna selle mõistmine aitab paremini 

kontrollida nii toote kvaliteedinäitajaid kui protsessi (Malvern Instruments Limited, 2012).  

Üheks esimeseks selletaoliseks uurimuseks oli Rose’i ning Colvini (1966) teadustöö. Mitselli 

suuruse määramiseks kasutati antud uurimuses elektronmikroskoopi, millega analüüsimiseks 

tuli esmalt uuritavast piimast valmistada preparaat, millest tehti suurendusega fotod. Keskmised 

mitselli suurused saadi eri suuruses mitsellide visuaalsel lugemisel, millele järgnesid arvutused 

õiges mõõtühikus suuruste saamiseks. Probleemiks sellise metoodika puhul oli see, et lugemine 

oli aeganõudev ning väga väikese diameetriga mitselle (˂ 25 μm) ei olnud võimalik mõõta.  

 

Järgneva 20 aasta jooksul töötati välja valguse hajumise meetodid, mis põhinesid osakeste 

suuruste intensiivsuse mõõtmisel (Malvern Instruments Limited, 2012) ning mis  olid täpsemad, 

kiiremad ning määrasid mitselli suurusjaotust laiemas ulatuses (McMahon ja Brown, 1983). 

Need panid aluse ka tänapäevastele mitselli suurusjaotuse analüüsimetoodikatele, millest 

levinuimaks meetodiks on oma kiiruse, kasutajasõbralikkuse ja täpsuse tõttu (Vasco et al., 

2010) saanud dünaamilise valguse hajumise meetod (DLS – Dynamic Light Scattering). 

Meetodi põhimõte - osakestele suunatakse laserist valgus, mõõdetakse valguse difusiooni 

nendelt ning saadud muutuste põhjal arvutatakse Stokes-Einsteini valemi läbi osakeste suurus. 

Kirjeldatud metoodika järgi töötab näiteks Zetasizer (Malvern Instruments Ltd. Malvern 

Zetasizer Nano ZS,  s.a.; Sympatec GmbH, s.a.). 

Üheks uudsemaks meetodiks mitselli suurusjaotuse uurimiseks on nanoosakeste jälgimise 

meetod (NTA - Nanoparticle Tracking Analysis), mis muutus kommertsiaalseks alles  

2006.-dal aastal (Vasco et al., 2010). Oma olemuselt sarnaneb NTA DLS analüüsidele, osakeste 

suurusjaotus saadakse valguse hajumise ja osakeste Browni liikumise analüüsimise tulemusena 

(Malvern Instruments Ltd. Nanoparticle Tracking Analysis, s.a. ). Liikumiste jälgimiseks 

kasutatakse digitaalset mikroskoopi, seadme tarkvara salvestab kaamera abil osakeste liikumise 

ning muundab selle Stokes-Einstein’i valemi põhjal osakeste hüdrodünaamilise läbimõõdu 

kirjelduseks (Le et al., 2007).  

Lisaks eelmainitutele on olemas elektroforeetiline valguse hajumise meetod, kus analüüsi 

käigus mõõdetakse lahuses olevate molekulide elektroforeetilist liikuvust. Selleks viiakse 

uuritav lahus elektroode sisaldavasse rakku. Elektroodidesse suunatakse elekter ning osakesed 
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liiguvad vastaslaenguga elektroodi poole, liikumiskiirus (sõltub nende ξ – potentsiaalist) 

konverteeritakse infoks osakeste suurusjaotuse kohta (Malvern Instruments Limited, 2012).   

 

 

3.2 Erinevad metoodikad piima kalgenemisomaduste määramiseks 

 

Kalgendamise ajal toimuvad piimaga mitmesugused füüsikalis-keemilised muutused, olulisem 

nendest on ensümaatiline hüdrolüüs, mille toimel laapensüüm κ-kaseiini väljaulatuvad 

hüdrofiilsed sidemed ära „lõikab“. Sellele järgneb piima kalgenemine ehk tekivad muutused 

piima viskossuses ning elastsuses. Nende muutuste vaatlemise tulemusena on võimalik 

protsessi kulgu jälgida ning seda mõjutavaid tegureid uurida. Piima laapumisomadused on 

indikaatoriteks, mille hindamine annab ülevaate piima koostisest, juustundamisomadustest, 

aitab suunata tehnoloogilisi protsesse ning tagada kvaliteetse lõpptoote.  

Piima kalgenemisomaduste hindamise põhieesmärgiks on leida kaks näitajat – piima laapumise 

aeg ja kalgendi tugevus teatud aja jooksul pärast laabi lisamist. Nende näitajate uurimiseks on 

saadaval erinevaid seadmeid, lisaks on välja töötatud mitmesuguseid metoodikaid – 

mehhaanilisi, termilisi ja optilisi, vibratsioonil ja ultrahelil põhinevaid (Klandar et al., 2007).  

Tinglikult võib laapumisomaduste hindamise metoodikad jagada nende iseloomu järgi – 

destruktiivsed (kalgendit lõhkuvad) ja mittedestruktiivsed (ei lõhu kalgendit). Tööstuslikul 

tasandil kasutatavad laapumisomaduste hindamismetoodikad peaksid olema 

mittedestrukriivsed, lisaks sellele peaksid need andma otsest infot kalgendi tugevuse kohta, 

töötama pidevalt terve laapumisprotsessi jooksul ning vastama hügieeninõuetele (Klandar et 

al., 2007). Veel on oluline, et kasuatav süsteem oleks suuteline pidevalt ja kiirelt läbi viima 

muutusi, mis piima klagenemisaega mõjutavad, näiteks lisama protsessi käigus piimale 

rohkem/vähem laapi või CaCl2-te. Kalgendi tugevuse määramiseks aga on tööstustes kõige 

enim kasutatavaks ja kindlamaks meetodiks siiani jäänud noaproov ja kalgendi visuaalne 

hindamine kogenud juustumeistri poolt (Lucey, 2002).  

Laborites ja teadustöös kasutatakse piima viskoelastsete omaduste hindamiseks aga kõige 

sagedamini destruktiivseid mehaanilisel mõjutusel põhinevaid meetodeid. Siia hulka kuuluvad 

erinevad reoloogilised seadmed. Reoloogiat defineeritakse kui uuringut, mille rakendamisel 

saab mõõta mingi aine voolamisomadusi ning deformatsiooni kui sellele ainele rakendatakse 

väliseid jõude (Gunasekaran ja Sundaram, 2003). Järgnevas loetelus on ära toodud põhilised 
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metoodikad, mida piima laapumisomaduste hindamiseks kasutada saab ning nende põhimõtted 

(Lucey, 2002):  

1. Viskosimeetria – mõõdab laapumise ajal toimuvaid muutusi piima viskossuses. 

Põhilised tüübid on kapilaarviskosimeetrid ning rotatsioonviskosimeetrid. Kalgendile 

avaldatakse analüüsiprotsessi käigus välist jõudu, mis annab ülevaate piima 

geelistumisomadustest. Tavaliselt määratakse analüüsi käigus kolm põhiparameetrit - 

jääkmooduli (G’),  näivmooduli (G’’) ja kaonurga tangensi (tanδ=G’’/G’) väärtus. 

Jääkmooduli (G’) väärtus näitab salvestatud energia hulka võnkumistsükli kohta, 

näivmooduli (G’’) väärtus kirjeldab soojusena hajunud energiat ühe võnkumistsükli 

kohta ning kaonurga tangensi (tanδ=G’’/G’) väärtus iseloomustab viskoossete ja 

elastsete omaduste suhet.  

 

2. Laktodünamograafia – annab ülevaate piima laapumisajast, piima kalgendi tugevusest 

ning laapumise ulatusest. Tööpõhimõte – mõõdetakse lineaarseid võnkeid, mida 

tekitavad roostevabast terasest silmuspendlid või – silindrid kalgenevas piimas. Piima 

kalgenemisel tekivad muutused elektromagneetilises väljas, mida kiiremini ja paremini 

piim kalgeneb, seda väiksem on pendlite liikumiskiirus. Seade väljastab 

laapumisdiagrammid, mis iseloomustavad kalgendi tugevust ning kalgenemise 

ajaparameetreid. Kalgendi tugevust defineeritakse kui kombinatsiooni kalgendi 

viskoossusest ning elastsusest (Kübarsepp et al., 2005b). 

Tuntuim laktodünamograaf on formograaf. Formograafi eeliseks on mitme proovi 

korraga mõõtmise võimalus, puuduseks on see, et väljastatav tulemus on graafiku kujul 

ning see teeb edaspidised analüüsid keerulisemaks.  

 

 

3. Vibratsioonil põhinev viskosimeetria – roostevabast terasest element sukeldatakse 

piima,  element vibreerib pikkupidi või torsionaalselt, saadakse laapumisomadusi 

iseloomustavad näitajad.  

4. Ostsilleerimisel põhinevad meetodid -  reoloogiline mittedestruktiivne meetod, kus 

proovile rakendatakse sinusoidaalselt ostsileerivaid laineid, mõõdetakse kalgendi 

reageerimist nimetatud lainetele.   

5. Lähi-infrapunakiirguse meetod – piima kalgenemisomaduste määramiseks mõõdetakse 

valguse ülekandumist või peegeldumist kalgenevas piimas lähi-infrapunakiirguse 

lainepikkusel. Meetodi eeliseks on mittedestruktiivsus. Tuntuim seade – gelograaf.  
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6. Refraktomeetria – piimas laapumise ajal toimuvaid muutusi analüüsitakse läbi 

murdumisnäitajate uurimise.   

7. Hajuva lainepikkuse spektroskoopia (Diffusing Wave Spectroscopy) – sarnaneb 

dünaamilise valguse hajumise (DLS, peatükk 3.1) meetodile. Piima laapumise ajal 

mõõtedakse osakeste liikumiskiirust, kalgendi tugevuse kasvuga seoses hakkab osakeste 

liikumiskiirus vähenema.     

8. Kõrgsageduslik ultraheli – kasutatakse sagedusi  > 1 MHz, uuritakse ultrahelilainete 

neeldumise ja kiiruse muutusi kui need liiguvad läbi kalgeneva piima. 

9. Madala sagedusega ultraheli – kasutatakse sagedusi  50 kuni 100 kHz, mõõdetakse 

muutusi ultrahelilaine liikumiskiiruses.  

 
 

 

3.3 Piima kalgenemine ja mitselli suuruse mõju kalgenemisomadustele 

 

Piima kalgendamine on juustu – ja jogurtitootmise võtmeetapp, kuna protsessi käigus toimub 

suure hulga kuivaine (rasva, valgu) sidumine kalgendisse.  On leitud, et laapumisomadused on 

paremad laktatsiooni alguses ning halvemad laktatsiooni keskel, paranevad aga laktatsiooni 

teisel poolel (Jõudu et al., 2009). Looma geneetikast, eripärast ja keskkonnamõjudest on 

sõltuvad ka piima koostis ja piimavalkude genotüübid, mis on tähtsaimad näitajad saavutamaks 

maksimaalse tugevusega kiiresti tekkivat kalgendit. Heade omadustega kalgendi tekkel 

peetakse tähtsaks piima kuivaine, eriti aga valgu -, kaseiinvalkude ja -  laktoosisisaldust, aga ka 

piima pH-d (Glantz et al., 2010).  

 

Jõudu et al. (2009) järgi oli piima laapumisaeg lühem ning kalgend tugevam, kui piim sisaldas 

rohkem valku (sealhulgas üksikuid peamisi piimavalke) ning siis, kui kaseiini ja valgu suhe oli 

suurem. Piimavalkude osakaalu tähtsust heade omadustega kalgendi tekkeks toovad välja kõik 

läbitöötatud uurimisartiklid. 

Samuti peetakse oluliseks piima pH-d, mis mõjutab vähesemal määral mitsellide suurust ning 

oluliselt kalgenemisomadusi. Glantz et al. (2010) tulemustest selgub, et paremate omadustega 

kalgendi tekkeks on vajalik ulatuslik tõuaretus, mille rakendamisel saaks juba farmitasemel 

toota madalama pH-ga –  ning sellest tulenevalt paremate kalgenemisomadsutega piima.  
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Piima kalgendumine laapensüümi toimel koosneb kahest põhifaasist – primaar- ja 

sekundaarfaasist. Laapumise primaarfaasis “lõikab” laabi toimeaine kümosiin ära κ-kaseiini 

väljaulatuvad hüdrofiilsed sidemed (Phe105 ja Met106-sidemete vahelt, C-terminali lähedalt), 

toimub ensümaatiline hüdrolüüs. Vabanevad hüdrofiilsed glükomakropeptiidid, mis liiguvad 

vadakusse. Mitsell (para-κ-kaseiin) kaotab oma lahustuvuse, destabiliseerub ning algab 

agregatsioon. Agregeerumise hetkeks on vähemalt 85 – 90% kaseiinimitselidest 

destabiliseeritud (Gunasekaran, Sundaram, 2003).  

Kuna mitsellile jääb siiski üldine negatiivne laeng, tõukuvad mitsellid üksteisest ning ei kleepu 

täielikult kokku. Hiljem, kui ära lõigatakse ka κ-kaseiini hüdrofiilse ala veemolekulid, hakkab 

vesi struktuurist eralduma (Bylund, 1995). κ-kaseiini hüdrolüüsi tõttu tekivad kaseiini 

mitsellidele tühjad alad ning paljastuvad kaltsiumi siduvad laigud. Samal ajal ümbritsevad 

vabad Ca2+ ioonid negatiivse laenguga aminohappejäägid, neutraliseerides nende negatiivse 

laengu. Selle tulemusel väheneb kogu mitselli laeng, elektrostaatiliste ja steeriliste takistuste 

kadumise tõttu saavad kaseiini mitsellid omavahel vastastikku toimida, üksteisele ligineda ning 

algab agregatsioon. Lisaks eraldub vesi kogu süsteemist järjest intensiivsemalt (Bylund, 1995). 

Mitsellide vahele, para-κ-kaseiini negatiivsete laengute külge tekivad kaltsiumisillad, nende 

ühenduste läbi kasvab kinnitumine veelgi ning moodustub tihkem kalgend, mis seob endasse 

rasva, valku, vett ning vees lahustuvaid aineid (Gunasekaran ja Sundaram, 2003; Sandra et al., 

2012). Kaseiini mitsellide agregeerumist ja kaltsiumi juuresolekul tiheda kalgendi 

moodustamist nimetatakse ka laapumise sekundaarfaasiks.  

 

 

Kaseiini mitselli suuruse tähtsust piima laapumisel on rõhutanud kõik selleteemalised artiklid 

ning kuna kaseiini mitselli suurus on enim sõltuv just κ-kaseiini sisaldusest mitsellis, kandub 

κ-kaseiini tähtsus üle ka piima laapumisnäitajatele. Ekstrand, Larsson-Raźnikiewicz ja 

Perlmann (1980) kinnitasid, et mida rohkem on mitsellis κ-kaseiini, seda väiksem on mitsell. 

Sama kinnitasid ka Ekstrandi et al. (1980) ning O’Connel’i et al. (2000) uurimused, kus leiti, 

et mida suuremad on mitsellid, seda vähem on neis κ-kaseiini ning seda kauem toimub 

kalgenemine. Glantz et al. (2010) väitel algab väiksemate kaseiini mitsellide kalgenemine 

kiiremini nende suurema reaktsioonipinna ning stabiilsuse tõttu ning tekkiv kalgend on seetõttu 

ka tugevam (joonis 4). 
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Joonis 4. Kalgendid 200 minutit pärast laabi lisamist (suurendus x10 000) 

(A) – kalgend, mis koosnes suurematest kaseiini mitsellidest  (B) - kalgend, mis koosnes 

väiksematest kaseiini mitsellidest. Allikas:  (Niki ja Arima, 1983) 

 

Kaseiini submitsellid – αs1-kaseiin, αs2-kaseiin β-kaseiin ja κ-kaseiin koosnevad 2 – 8 

geneetilisest variandist ning nende variantide aminohapetest sõltuvatel ehituslikel erinevustel 

on suur mõju mõju piima koostisele ning laapumisomadustele (Farrell Jr. et al., 2004; 

Frederiksen et al., 2011). Põhilised geneetilised variandid on varem ära toodud tabelis 1. 

 

Jõudu (2008b) ja Jõudu et al. (2009) leidsid, piima laapumisnäitajad paranesid κ-kaseiini BB-

genotüübi esinemisel ning halvenesid κ-kaseiini AA-, AE- ja EE-genotüüpide esinemisel. 

Paremaid laapumisomadusi põhjendati sellega, et κ-kaseiini AB ja BB variantid sisaldasid 

keskmiselt rohkem valku.  

Tugevam kalgend saadi, kui αS2-kaseiini ning β-kaseiini suhe kogukaseiini oli väiksem ehk kui 

piimas esines vähem as2 - ning β-kaseiini ning rohkem teisi kaseiinifraktsioone. Tugevama 

kalgendi teket soodustas ka see, kui κ-kaseiini:kogukaseiini, κ-kaseiini:β-kaseiini ning κ-

kaseiini:αS-kaseiini suhted olid kõrgemad, ehk mida suurema osa kaseiinidest moodustas κ-

kaseiin, seda paremad olid piima laapumisomadused.  

 

Vegarud et al., (1999) leidsid fermenteeritud piimatoodete hindamisel, et κ-kaseiini AB ja β-

laktoglobuliini BB fenotüübid olid tihedas seoses kalgendi hea konsistentsi ning ka toote 

maitseomadustega. Lisaks seostati κ-kaseiini AB ja β-laktoglobuliini BB fenotüüpe piima 

kõrgema rasva, - valgu – ja kaseiinisisaldusega. Piim, kus esines rohkem κ-kaseiini AB 
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fenotüüpe, oli lühema laapumisajaga (RCT, K20) ning tekkiv kalgend oli tugevam (A30) kui 

piimal, kus esines rohkem κ-kaseiini AA varianti. β-kaseiini fenotüüp A1B näitas sarnaseid 

omadusi. Lisaks täheldati antud kalgenditel paremaid sünereesiomadusi. Uurimuses kasutati 

Norra punast tõugu lehmade piima. 

 

Sarnaselt Jõudule (2008b), Jõudu et al. (2009)-le ning  Vegarudile (1999), leidis Gustavsson et 

al., (2014a), et kui teatud tõugu loomade (rootsi punane ning taani holstein) piimas esines 

suuremas kontsentratsioonis BB/A1A2/AB ning väiksemas kontsentratsioonis BB/A2A2/AA 

genotüüpe, oli tulemuseks αS1-ja- αS2 - kaseiinide kontsentratsiooni vähenemine ning κ- ja β-

kaseiini kontsentratsiooni suurenemine ning seega ka piima laapumisomaduste paranemine.  
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KIRJANDUSE KOKKUVÕTE 
 

 

Erinevate uuringute põhjal (Ekstrand et al., 1980; Dagleish et al., 1981; Niki ja Arima, 1983; 

Karlsson et al., 2005;  Fox ja Brodkorb, 2008; Glantz et al., 2010; Gustavsson et al., 2014b etc) 

saab väita, et kaseiini mitselli suurus mõjutab väga suurel määral piima kalgenemisomadusi -  

mida väiksem on kaseiini mitsell, seda paremad on piima laapumisomadused. Glantz et al. 

(2010) järgi toimub väiksete kaseiini mitsellide koaguleerumise kiiremini nende suurema 

reaktsioonipinna tõttu ning tekkiv kalgend on seetõttu ka tugevam. 

 

Kaseiini mitselli suurust mõjutavad tegurid võib tinglikult jagada kaheks: 

1. tegurid, mis tulenevad looma individuaalsusest - geneetikast, tõust, laktatsioonijärgust, 

tervisest, söötmisest ning ka aastaajast (Glantz et al., 2010).  

2. piima koostisest tulenevad eripärad– piima kaltsiumisisaldus, piima pH, κ-kaseiini 

sisaldus mitsellis, geneetiliste variantide suhted.  
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4. EKSPERIMENTAALNE OSA 
 

 

4.1 Töö eesmärgid  

 

Kuna juustutootmise edukus ja kasumlikkus sõltub tooraine omadustest, on järjest olulisemaks 

ja uuritumaks saanud piima mikrostruktuur, eriti kaseiinivalgud, kuna nende omadustest ning 

reageerimisest laapfermendile sõltub otseselt juustuvalmistamise protsess. Kaseiini suurust 

mõjutavad erinevad tegurid  alates looma geneetikast, söötmisest, aastaajast kuni piima 

koostiseni. Kirjanduse uurimise põhjal võib väita, et väiksemad kaseiini mitsellid piimas 

aitavad kaasa tugevama, kiiresti laapuva kalgendi tekkele.  

Antud töö põhieesmärgiks on uurida kaseiini mitselli suuruse mõju kalgendi tugevusele ning 

kalgenemise kiirusele. 

Täiendavad eesmärgid on välja selgitada:  

1. Piima koostise (valgu, rasva, laktoosi), somaatiliste rakkude sisalduse ja pH mõju piima 

laapumisomadustele.  

2. Analüüsida kahe laapumisomaduste hindamiseks kasutatud reoloogilise seadme 

(Reomeeter Physica MCR301 ja Foss Electric Formograaf LDG. V2.0) tööpõhimõtteid, 

uurida kahe seadme väljastatud tulemusi ning võrrelda neid omavahel. 

  

Töö käigus koguti piimaproovid, analüüsiti kaseiini mitsellide suurused, piima pH, sooritati 

reoloogilised mõõtmised kahe erineva seadmega ning teostati statistilised analüüsid.  
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4.2 Katsete metoodika 

 

 

4.2.1 Piimaproovide kogumine ja piima koostiskomponentide määramine 

 

Piimaproovid koguti Märja katselaudast individuaalsetelt lehmadelt, valimisse lisati loomad, 

kes olid hiljuti poeginud ning kes olid 1 – 5 laktatsioonil. Kaks lehma olid eesti maatõugu (EM) 

ning ülejäänud loomad holsteini tõugu (HS). Proove koguti perioodil 13.10.14 kuni 26.11.14 

hommikusel lüpsil. Iga nädal koguti ja analüüsiti 2-3 proovi, katse kogumahuks oli 30 proovi. 

Katsepiimad koguti laudas plastikust mikrotsentrifuugtuubidesse (Eppendorf, 2 ml,  Sigma-

Aldrich, USA), mida hoiti kuni analüüside teostamiseni külmkapitemperatuuril 4 °C. Proovid 

märgistati ning viidi Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli keskusesse (F. R. 

Kreutzwaldi 48A, Tartu 50094), kus analüüsiti piima rasva, -valgu, - laktoosi - ja 

karbamiidisisaldus, külmumistäpp ning somaatiliste rakkude arv (CombiFoss analüsaatorit 

standardi IDF 141, EVS-EN ISO 13366-2 ja PL-PR-2 järgi).  

 

 

4.2.2 Kaseiini mitsellide suurusjaotuse analüüsimetoodika 

Kaseiini mitsellide suurusjaotuse analüüsiks kasutati Malvern Zetasizer Nano ZS (Malvern 

Instruments Ltd, Malvern, UK) analüsaatorit. Zetasizerit saab kasutada erinevate 

mikrostruktuuri parameetrite nagu osakeste-suurusjaotuse (Z-keskmise), molekulmassi ja  ξ – 

potentsiaali mõõtmiseks. Antud näitajate põhjal saab iseloomustada erinevaid kolloidsüsteeme 

ning sel teel hinnata nende süsteemide stabiilsust ning sellest tulenevalt piima puhul näiteks 

selle töötlemisomadusi (Malvern Instruments Ltd. Malvern Zetasizer Nano ZS, s.a.).  

Osakeste suurusjaotust määrati dünaamilise valguse hajumise (DLS – dynamic light scattering) 

meetodil.  

Osakeste hüdrodünaamiline läbimõõt sõltub selle ehitusest - massist ja kujust (Alliance Protein 

Laboratories Inc., 2015). Analüüsi tulemusena väljastab seade kaseiiniosakeste suuruste 

andmemassiivi ja tulemuste graafikud (joonis 5) ning konkreetsete suuruste esinemissageduse 

protsendi.   
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Joonis 5. Zetasizeri väljastatav graafik mitsellide suurusjaotuse kohta 

 

Katsete käigus koostati Zetasizer’i kasutusjuhend (LISA 1), mida on võimalik ka edaspidi 

seadme kasutamisel rakendada.  

DLS analüüsiks tehti küvetti piimast lahjendus 1:200, ehk võeti 2000 μl RPMI lahust (PAA 

Laboratories GMbH, Austria) ning 20 μl uuritavat piima. RPMI lahus koosneb aminohapetest 

ja vitamiinidest ning stabiliseerib piimavalke, et neis ei toimuks muutusi. Proov suleti korgiga 

ning keerati paar korda segamiseks ümber (hoiduti loksutamisest, kuna tekiks vaht, mis hakkab 

tulemusi muutma, lisaks lõhutaks valkude struktuuri). Lahus tõmmati ühekordsesse süstlasse 

(Terumo Syringe, 1 ml, Japan), mille otsa asetati filter (RC 0,45μm, Agilent, USA) eesmärgiga 

eemaldada proovist rasv. Proov viidi Zetasizer’i küvetti. Küvett suleti korgiga ning asetati 

Zetaziser’i proovipessa. Enne proovi analüüsi seadistati programm ning määrati sealhulgas ära 

mõõdetav materjal (valk), proovi ligikaudne temperatuur, analüüsi pikkus ja mõõtmiskordade 

arv (3 mõõtmist). Kolme tulemuse põhjal arvutati aritmeetiline Z- keskmine, mida kasutati ka 

edasistel analüüsidel. 

 

4.2.3 Kalgendi tugevuse määramise metoodikad 

 

Katseid teostati mikromeiereis (Kreutzwaldi 64, 51014, Tartu) reomeetriga DV –III ULTRA 

(Brookfield Laborathories, USA) ning Piima kvaliteedi uurimise laboratooriumis (Kreutzwaldi 

48, 51006, Tartu) reomeetriga Anton Paar Physica MCR301-ga (Anton Paar GmbH, Austria) 

ning formograaf LDG. V2.0-ga (Foss Electric, Hillerød, Denmark). 
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Kolme seadmega katsete teostamise eesmärgiks oli võrrelda eri seadmetega saadud tulemusi 

ning leida seadmete omavahelised korrelatsioonid.  

 

Piima kalgendamiseks kasutati laapensüümi CHY-MAX Extra (aktiivsus 600 IMCU/ml, Chr. 

Hansen A/S, Horsholm, Denmark). 0,5 milliliitrit laapi lahjendati destilleeritud veega 50 

milliliitrini, et saada 1% laabilahus. Vältimaks laabilahuse aktiivsuse langust, valmistati iga 

päev uus lahus.  

 

4.2.3.1 Reomeeter DV-III ULTRA 

 

Reomeeter DV – III ULTRA seadistati sarnaselt Piima kvaliteedi uurimise laboratooriumi 

reomeetriga, prooviadapteri (spindliga) pöörlemise sageduseks jäi 1 Hz (SSN), 0,82 p/m, 

mõõtmine toimus pidevalt 31 minuti jooksul, proovi hoiti 33 °C juures, proovi temperatuuri 

hoidmiseks kasutati välist kontrolleriga (TC-602P-230) termostaatvanni (TC – 602) ja 

termorakku. Mõõtmiste läbiviimist katsetati kahte tüüpi spindlitega – ULA- ning SC4-34. 

Mõlema spindli juurde kuulusid erineva mahutavusega proovipesad.  

 

SC4-34 spindli kasutamisel viidi reomeetri proovipessa 15 ml piima, soojendati termorakus 33 

°C-ni,  lisati 0,3 ml 1% laabilahust (CHY-MAX Extra, aktiivsus 600 IMCU/ml, Chr. Hansen 

A/S, Horsholm, Denmark). 

ULA spindli kasutamisel viidi 27,5 ml piima proovipessa, soojendati 33 °C-ni, lisati 0,55 ml 

1% laabilahust. Käivitati programm ning mõõdeti kalgendi viskoossust 31 minuti jooksul.  

 

4.2.3.2 Analüüsid reomeeter Physica MCR301-ga 

 

Analüüsidel reomeeter Physica MCR301 (Anton Paar Physica, Meßtechnik GmbH, Stuttgart, 

Germany, edaspidi reomeeter) kasutati koaksiaalset silinderjat prooviadapterit (CC 

27/T200/AL, Anton Paar). Piima viskoelastsete omaduste ajas muutumise jälgimiseks kasutati 

prooviadapteri väikese amplituudiga ostsilleerimist sagedusel 1 Hz. Eelsoojendatud (34 °C) 

10 ml piimale lisati vahetult enne mõõtmist 0,2 ml 1% laabilahust (laap CHY-MAX Extra). 

Piima segati korralikult ning mõõdeti 5 ml laabiga piima mõõterakku. Mõõteraku temperatuur 
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mõõtmiste ajal oli 33 °C. Iga 12 sekundi järel 31 minuti jooksul registreeris seade 

jääkmooduli (G’), näivmooduli (G’’) ja kaonurga tangensi (tanδ=G’’/G’) väärtused. Piima 

laapumisajaks loeti aeg, kui kalgendi tugevus oli ˂ 1 Pa. Tekkinud kalgendi tugevuseks loeti 

G’ ehk jääkmooduli väärtus 30 minutil peale laabi lisamist, kalgendi tugevus väljastati 

Pascalites (Pa) ning kalgenemise aeg minutites.  

 

4.2.3.3 Analüüsid formograaf LDG. V2.0-ga 

 

Paralleelselt mõõdeti piima laapumisomadusi formograafiga LDG. V2.0 (Foss Electric, 

Hillerød, Denmark), edaspidi formograaf. Igat piima analüüsiti kahe paralleelina (2 x 10 ml). 

Piimaproovid soojendati vesivannil 34 °C-ni. 10 ml piima mõõdeti mõõterakkudesse, juurde 

lisati 0,2 ml 1%-list laabilahust (laap CHY-MAX Extra).  Segati korralikult ning viidi piimad 

analüsaatorisse. Analüsaator hoidis mõõtmise käigus proovide temperatuuri 33 °C juures. 

Seade väljastas 31 minuti jooksul laapumisdiagrammid, saadud diagrammidelt registreeriti 

järgmised laapumist iseloomustavad parameetrid: piima laapumise aeg (RCT − aeg minutites 

laapensüümi lisamisest kuni kalgendi moodustumise alguseni) ja kalgendi tugevus (K20 – aeg 

minutites alates laapensüümi lisamisest kuni ajani, mil diagrammi laius on 20 mm,  

E30 − diagrammi laius millimeetrites 30 minutit peale laapensüümi lisamist (joonis 6). 

 

Joonis 6. Laapumisdiagrammid (a – heade omadustega kalgend, b – nõrk kalgend, c – 

mittelaapuv piim). Allikas:  (Jõudu, 2008b) 
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Formograaf mõõtis sarnaselt reomeetrile kalgendi tekke aega ning kalgendi tugevust, 

mõõtmiste põhimõte on aga erinev ning põhineb formograafil lineaarsete võngete mõõtmisel, 

mida on täpsemalt kirjeldatud alapeatükis 3.2.  

 

4.2.4 Piima pH mõõtmine 

 

pH mõõtmiseks kasutati pH-meetrit (MP 220; Mettler Toledo GmbH, Greifensee, Switzerland). 

pH määrati toatemperatuuril vahetult enne reoloogilisi mõõtmisi ~22 °C juures. pH-meetri 

andur puhastati enne analüüsi destilleeritud veega. Seejärel viidi andur eelnevalt väljamõõdetud 

piima proovitopsi, loeti ekraanilt pH näit. Enne järgmise piimaproovi mõõtmist puhastati pH-

meetri andur destilleeritud veega. 

 

4.2.5 Statistiline analüüs 

 

Tulemusi analüüsiti Microsoft Excelis. Saadud tulemuste vahel seoste leidmiseks kasutati 

korrelatsioonanalüüsi (tähistatakse „r“), mis võimaldas näha kahe erineva näitaja vahelisi 

lineaarseid seoseid. Korrelatsioonanalüüsi tulemusena saadakse korrelatsioonikoefitsendid, 

mille väärtused jäävad piiridesse +1...-1. Korrelatsioon 0 näitab, et seosed puuduvad. Väärtused 

alla nulli väljendavad negatiivset korrelatsiooni, perfektsel negatiivsel korrelatsioonil on 

väärtus -1, mis näitab, et kui ühe näitaja väärtus kasvab, siis teise näitaja väärtus kahaneb (tabel 

2). Perfektne positiivne korrelatsioon omab väärtust +1, see näitab, et muutus mingis näitajas 

põhjustab ka teise näitaja samasuunalise muutuse (TechTarget, 2015). 

Tabel 2. Korrelatsioonikoefitsentide väärtuste tugevused. Allikas:  (Explorable AS, 2015) 

r-i väärtus Seose tugevus 

-1...-0,5 või   1...0,5 Tugev 

-0,5...-0,3  või  0,3...0,5 Mõõdukas 

-0,3...-0,1 või 0,1...0,3 Nõrk 

-0,1 või 0,1 Seos puudub või on väga nõrk 

 

Korrelatsioonide leidmise järel oli võimalik arvutada olulisuse nivoo ehk vea tõenäosus (p). 

Usaldusväärseks loeti tulemusi, mille vea tõenäosus oli ˂ 5%. 
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5. TULEMUSED 

 

 

5.1 Arvkarakteristika 
 

Saadud tulemuste statistiliseks analüüsiks kasutati MS Excelit. Kogutud andmete 

arvkarakteristika on esitatud tabelis 3, mis iseloomustab kasutatud piimade keskmiseid 

näitajaid, välja on toodud näitajate põhjal leitud standardhälbed. Tabelisse ei ole lisatud 

reomeetriga DV – III ULTRA-ga saadud mõõtetulemusi, kuna mõõtmised antud seadmega 

ebaõnnestusid (täpsemalt kirjeldatud alapeatükis 5.1.2).  

Tabel 3. Analüüsitud piima näitajate keskmised karakteristikud 

Näitaja Keskmine Standardhälve Min Max 

Kaseiini mitselli 

suurus, nm 

171,6 10,01 148,0 194,4 

Rasv, % 3,81 0,74 2,65 5,45 

Valk, % 3,36 0,30 2,80 4,04 

Laktoos, % 4,80 0,17 4,38 5,03 

Somaatiliste rakkude 

arv, tuh/ml 

49,7 63,60 8,0 282,0 

pH 6,63 0,06 6,53 6,76 

 

Reomeeter 

Kalgendi tugevus, 

Pa 

 

 

59,64 

 

 

42,70 

 

 

5,41 

 

 

146,3 

Kalgenemise aeg, 

min 

 

Formograaf 

8,14 3,70 4,14 20,22 

RCT, min 9,83 4,15 5,23 18,30 

E30, mm 36,16 9,64 16,20 52,90 

     

 

Keskmiste karakteristikute põhjal võib teha järelduse, et analüüsitud piimad olid heade 

omadustega, koostises väga suuri anomaaliaid ei esinenud. Keskmine kaseiini mitselli suurus 

oli 171,6 nm, rasvasisaldus 3,81%, valgusisaldus 3,36%, laktoosisisaldus 4,80%, somaatiliste 

rakkude arv 49,7 tuh/ml, pH 6,63.   
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Tabelis 4 on esitatud Pearsoni korrelatsioonid, mis leiti kaseiini mitsellide suuruse, kalgendi 

tugevuse, kalgenemise aja ning piima omaduste (pH, valk, rasv, laktoos, somaatiliste rakkude) 

vahel ning mida kasutati erinevate näitajate vaheliste seoste leidmiseks ja kirjeldamiseks. 

Lisaks on tärnidega välja toodud p – väärtused, mis annavad ülevaate saadud tulemuste 

usaldusväärsusest.   

x-ga on tähistatud seosed, mille hindamine oli ebavajalik.  

 

Tabel 4. Pearsoni korrelatsioonid kaseiini mitsellide suuruse, kalgendi tugevuste 

(reomeeter/formograaf), kalgenemise aegade (reomeeter/formograaf) ning piima omaduste 

(pH, valk, rasv, laktoos, som. rakud) vahel 

Omadus Kaseiini 

mitselli suurus 

Kalgendi 

tugevus 

(reomeeter) 

Kalgenemise 

aeg 

(reomeeter) 

Kalgendi 

tugevus 

(formograaf) 

Kalgenemise 

aeg 

(formograaf) 

Kalgendi 

tugevus 

(reomeeter) 

-0,46 **     

Kalgenemise 

aeg (reomeeter) 

 0,21²  -0,63 ***    

Kalgendi 

tugevus 

(formograaf) 

 

-0,47 **  0,83 *** x   

Kalgenemise 

aeg 

(formograaf) 

 

0,32² x 0,9 *** -0,64 ***  

pH 

 

 0,23² -0,43 *  0,77 *** -0,39 *  0,83 *** 

Valk 

 

-0,24² 0,69 *** -0,05²  0,66 *** -0,04² 

Rasv 

 

-0,28²  0,55 *** -0,59 ***  0,35² -0,59 *** 

Laktoos 

 

-0,27² 0,47 ** -0,72 ***  0,56 **  -0,71 *** 

Somaatilised 

rakud 

-0,11² -0,13²  0,4 * -0,01²  0,39 * 

 

 

Omavahel võrreldi ka kahe erineva seadme (reomeetri ja formograafi) väljastatud tulemusi. 

 

p ˂ 0,05 *; p ˂ 0,01 **; p ˂ 0,001 ***; ² Näitaja ei ole oluline 
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5.1.1 Kaseiini mitselli suurusjaotus individuaalsetes piimaproovides 

 

Kaseiini mitsellide suurusjaotuse analüüsimiseks leiti iga analüüsitud proovi keskmistest 

kolmest tulemusest omakorda aritmeetiline Z-keskmine, mida kasutati edaspidistel analüüsidel 

ja korrelatsioonide leidmisel. Iga Z-keskmine iseloomustab ühe konkreetse piima keskmist 

kaseiini mitselli suurust. Aritmeetiliste Z-keskmiste jagunemine suurusklassidesse ning 

konkreetsete suuruste esinemissagedus on ära toodud joonisel 7.  

30 proovi analüüsimise tulemusena leiti, et keskmine mitselli suurus oli 171,6 nm, suurimad 

mitsellid olid 194,4 nm ning väiksemad suurusega 148 nm. Kolmekümne proovi analüüsimise 

põhjal võib väita, et kõige rohkem esines analüüsitud piimades kaseiini mitselle suurusklassis 

170-180 nm (n =  13) ning 160 - 170 nm (n = 10).   

 

Joonis 7. Histogramm kaseiini mitsellide suurusjaotusest 

 

5.1.2 Piima kalgendi tekke kiirus ja tugevus 

 

Piima laapumisnäitajate määramiseks kasutati kolme erinevat reoloogilist  

seadet – mikromeierei reomeetrit DV – III ULTRA, reomeetrit Physica MCR301 ning 

formograafi LDG V2.0.  

Katsetel mikromeierei reomeetriga sooviti kontollida, kas antud seadmega on võimalik saada 

usaldusväärseid ja sarnaseid/seostuvaid tulemusi standardsel meetodil töötava reomeetri 

Physica MCR301-ga. Reomeetri  Physica MCR301 parameetrid kanti üle reomeetrile DV – III 

ULTRA. Mõõtmiste käigus mikromeierei reomeetriga tekkis aga mitmeid erinevaid probleeme, 

0

2

4

6

8

10

12

14

(140,150] (150,160] (160,170] (170,180] (180,190] (190,200]

Es
in

em
is

sa
ge

d
u

s

Kaseiini mitsellide aritmeetiliste Z-keskmiste suurusklassidesse 
jagunemine



34 
 

peamise probleemina ei saavutanud kalgend normaalset viskoossust, kuna erinevad kasutatud 

spindlid lõhkusid kalgendi struktuuri enne, kui kalgend jõudis saavutada maksimaalse 

tugevuse. Kui struktuur oli lõhutud, ei olnud võimalik enam mõõtmisi sooritada, kuna 

proovipesas tekkisid kalgendi „klombid“, mida seade omakorda registreeris ning mis muutsid 

ka mõõtmiste tulemused ebatäpseks (graafikul tekkisid siksakilised jooned) (joonis 8). 

 

 

 

Joonis 8. Ebaõnnestunud laapumisgraafikud (pildistatud arvutiekraanilt) 

 

 

Eelneva tõttu selgus, et antud seadmega ja olemasolevaid spindleid kasutades ei ole võimalik 

reomeetriga DV – III ULTRA vajalikke mõõtmisi sooritada ning edaspidi viidi kõik 

reoloogilised katsed läbi Piima kvaliteedi uurimise laboratooriumis (Kreutzwaldi 48, 51006, 

Tartu).  

 

Reoloogilistel analüüsidel reomeetriga Physica MCR301 varieerusid suures ulatuses nii 

kalgendi tugevus kui kalgenemise aeg. Mida lühem oli kalgenemise aeg, seda tugevam oli 

kalgend. Keskmiselt hakkas piim laapuma 8,14 minutiga ning kalgend saavutas keskmiselt 

tugevuse 59,6 Pascalit. Hea laapuvusega juustupiim peaks saavutama kalgendi tugevuse ˂ 50 

Pa (Phadungath, 2005), seega võib väita, et keskmiste näitajate järgi olid analüüsitud piimad 

heade laapumisomadustega. Paljud analüüsitud piimad ei saavutanud siiski isegi ligilähedast 

kalgendi tugevust (minimaalne kalgendi tugevus 5,41 Pa), samuti oli nõrkade kalgendite puhul 
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ka kalgenemise aeg väga pikk (maksimaalselt 20,22 min). Leiti, et kalgenemise aja ja kalgendi 

tugevuse vahel on tugev negatiivne statistiliselt oluline seos  

(r = -0,63, p ˂ 0,001) ehk kalgendi tugevus ja kalgenemise aeg on üksteisest sõltuvuses– mida 

kiiremini piim laapub, seda tugevam on kalgend. Joonis 9 kirjeldab reomeetriga analüüsitud 

laapumise aja ja kalgendi tugevuse vahelisi seoseid ning jooniselt on näha, et kui kalgendi 

tugevus kasvab lineaarses suunas, siis kalgenemise aeg väheneb lineaarselt.  

 

Joonis 9. Kalgendi tugevuse ja kalgenemise aja vahelised seosed (mõõdetuna reomeetriga) 

 

Formograafiga LDG. V2.0 sooritatud analüüside puhul oli keskmine kalgenemise aeg pisut 

pikem kui reomeetris ning kalgendi maksimaalne tugevus E30 varieerus väiksemas ulatuses kui 

kalgendi tugevuse näitaja teise seadme puhul. Keskmiselt hakkas piim formograafis kalgenema 

9,83 minutiga ning saavutas keskmiselt tugevuse 36,16 mm. Analüüsidel formograafiga 

loetakse heade laapumisomadustega piima kalgeni tugevuseks vähemalt 20 – 35 mm (Vallas, 

2013). Sellest võib järeldada, et keskmiste näitajate järgi olid ka formograafiga analüüsitud 

piimad heade laapumisomadustega, mis oli eeldatav ja oodatav, kuna analüüsitud piimad olid 

samad.  

Joonis 10 kirjeldab formograafiga analüüsitud laapumise aja ja kalgendi tugevuse vahelisi 

seoseid. Leiti, et kalgenemise aja ja kalgendi tugevuse vahel on tugev negatiivne statistiliselt 

oluline seos r = -0,64 (p ˂ 0,001) ehk kalgendi tugevus ja kalgenemise aeg on üksteisest 

sõltuvuses– mida kiiremini piim laapub, seda tugevam on kalgend. Lineaarsed trendijooned 

iseloomustavad joonisel muutuste suunda ning sarnaselt reomeetriga saadud tulemustele on 

näha, et kui kalgendi tugevus kasvab, kalgenemise aeg väheneb.  
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Joonis 10. Kalgendi tugevuse ja kalgenemise aja vahelised seosed (mõõdetuna formograafiga) 

 

 

5.2  Kaseiini mitselli suuruse mõju juustupiima kalgenemisomadustele 

 

Kaseiini mitselli suuruse ja kalgendi tugevuse (reomeeter, Pa) vahel leiti mõõduka tugevusega 

negatiivne korrelatsioon (r = -0,46), mis oli statistliselt oluline (p ˂ 0,01). Kaseiini mitselli 

suuruse ja kalgendi tugevuse vahelised korrelatsioonid on ära toodud tabelis 4. Tulemusest saab 

järeldada, et kaseiini mitselli suurus mõjutab juustupiima kalgendi tugevust. Antud seoseid 

iseloomustab joonis 11, kus on näha, et väiksemad kaseiini mitsellid soodustavad tugevama 

kalgendi moodustumist.  

Tulemust kinnitavad mitmed erinevad uurimisartiklid (Ekstrand et al., 1980; O’Connel et al., 

2000, etc). Väiksemate kaseiini mitsellide positiivset mõju kalgendi tugevusele põhjendatakse 

sellega, et väiksemad mitsellid on suurema reaktsioonipinnaga ning seega stabiilsemad. 

Väiksemad kaseiini mitsellid saavutavad kalgenemisel kompaktsema asetuse mille tõttu 

omakorda saavad tekkida mitmesugused mitsellidevahelised sidemed, kaasaarvatud 

kaltsiumisillad (Liu et al., 2014). Eelmainitu tõttu moodustub tugevam, kiiremini laapuv 

kalgend. Mitselli suuruse juures mängivad olulist rolli selle ehituslikud ja füüsikalis-keemilised 

eripärad, mis seetõttu samuti kaudselt piima laapumisomadustele tugevat mõju avaldavad.  

Fox’i ja McSweeney (2003) järgi mõjutab mitsellide suurust κ-kaseiini sisaldus, kuna just κ-

kaseiin limiteerib mitselli suuruse kasvu ning seega mõjutab kaudselt tehnoloogilisi omadusi 
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nagu piima laapumist. Lisaks avaldab mitselli suurusele mõju piima kaltsiumisisaldus (Walstra, 

Wouters, Geurts, 2006). 

 

Joonis 11. Kaseiini mitselli suuruse ja kalgendi tugevuse vahelised seosed (reomeeter) 

 

Graafikult (joonis 11) joonistub välja, et mitselli lineaarsel suurenemisel kalgendi tugevus 

väheneb lineaarses suunas. Joonisel välja loetavate üksikute proovide ebakorrapärasused 

võivad tuleneda mitmetest teguritest, näiteks individuaalse looma piima suuremast somaatiliste 

rakkude sisaldusest ning madalamast valgusisaldusest (Moslehishad ja Ezzatpanah, 2010).  

 

Joonis 12. Kaseiini mitselli suuruse ja kalgendi tugevuse vahelised seosed (formograaf) 

 

Sarnaselt reomeetriga sooritatud analüüsidele leiti formograafiga teostatud analüüside 

tulemusena, et kaseiini mitselli suuruse ning kalgendi tugevuse vahel oli samuti mõõduka 
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tugevusega negatiivne korrelatsioon (r = -0,47; p ˂ 0,01). Joonisel 12 on näha, et väiksemad 

kaseiini mitsellid soodustavad tugevama kalgendi teket.  

  

5.2.1 Kaseiini mitselli suuruse mõju juustupiima kalgenemise ajale 

 

 Kaseiini mitsellide suuruse ja kalgenemise aja vahel oli nõrga kuni mõõduka tugevusega 

positiivne seos (reomeetril r = 0,21; formograafil r = 0,32), mis viitab sellele, et väiksemad 

kaseiini mitsellid soodustavad kiiresti laapuva kalgendi teket. Tulemus polnud küll kummagi 

seadme puhul statistiliselt oluline (p > 0,05). Joonisel 13 on näha, et kalgenemise aeg on 

väiksemate mitsellide (˂168 nm) puhul lühem, keskmise suurusega mitsellide (~168 – 180 nm) 

puhul on kalgenemise aeg pigem üsna stabiilne ning suuremate mitsellide (˂180 nm) puhul on 

kalgenemise aeg juba märgatavalt pikem. Lineaarsete trendijoonte suuna järgi aga võib öelda, 

et mitselli suurus ja kalgenemise aeg sõltuvalt sellest on lineaarses seoses. Tulemust toetab 

Dalgleish et al. (1981) uurimus, mille järgi algab väiksemate kaseiini mitsellide agregatsioon 

proteolüüsi (κ-kaseiini kihi kollapseerumise) käigus pisut varem, kui suurema molekulmassiga 

mitsellide puhul.  Ka kalgenemise aja hindamisel tuleb arvesse võtta teisi tegureid, mis võivad 

kalgenemise kiirust mõjutada. Siia hulka kuuluvad taas kõrgem somaatiliste rakkude sisaldus 

piimas ning ka piima pH (Moslehishad ja Ezzatpanah, 2010). 

 

Joonis 13. Kaseiini mitselli suuruse ja kalgenemise aja vahelised seosed  
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5.3 Piima koostiskomponentide ja teiste kvaliteedinäitajate mõju piima 

kalgendi tugevusele 

 

Lisaks töö põhieesmärgile – leida, kas ja kuidas kaseiini mitselli suurus mõjutab kalgenemise 

aega ja kalgendi tugevust – , uuriti kõrvalteemana, kuidas mõjutab laapumisprotsessi piima 

valgu, - rasva – ja laktoosisisaldus ning piima pH.  

 

5.3.1 Piima koostiskomponentide (valgu,- rasva-  ja laktoosisisalduse) mõju piima 

kalgendi tugevusele 

 

Mõõdukas kuni tugev positiivne korrelatsioon leiti kalgendi tugevuse ning piima valgusisalduse 

vahel (reomeeter r = 0,69, p ˂  0,001; formograaf r = 0,66, p ˂  0,001), rasvasisalduse ja kalgendi 

tugevuse vahel (reomeeter r = 0,55, p ˂ 0,001; formograaf r = 0,35, seos (p) polnud oluline) 

ning kalgendi tugevuse ja laktoosisalduse vahel (reomeeter r = 0,47, p ˂ 0,01; formograaf r = 

0,56, p ˂ 0,01). Tulemus on ootuspärane, kuna kõrgema kuivainesisaldusega piim moodustab 

tugevama kalgendi. Kõige tugevam seos leiti kalgendi tugevuse ja valgusisalduse vahel, mis 

tõestab veelkord piima valgu (seega ka kaseiini) sisalduse olulisust heade omadustega kalgendi 

tekkeks.  

Piima valgu, - laktoosi ning – rasvasisaldus võeti kokku joonisel 14. Piima 

koostiskomponentidele leiti lineaarsed trendijooned, mille suuna järgi on näha, et mida rohkem 

on piimas valku, rasva ja laktoosi, seda tugevam on kalgend. Sama tendents ilmnes nii reomeetri 

(a) kui formograafiga analüüsitud tulemuste puhul (b).  
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(a) 

 

(b) 

 

Joonis 14. Kalgendi tugevuse ning piima koostiskomponentide vahelised seosed, (a) – kalgendi 

tugevus analüüsitud reomeetriga, (b) – kalgendi tugevus analüüsitud formograafiga 

 

5.3.2 pH mõju piima kalgendi tugevusele 

 

Analüüsiti kalgendi tugevuse ja pH vahelisi seoseid. Kalgendi tugevuse ja pH vahel leiti 

mõõdukas negatiivne statistiliselt oluline seos (reomeetril r = - 0,43; P ˂ 0,05; formograaf r = -

0,39, p ˂  0,05). Tulemusi iseloomustab joonis 15, kus on näha, et, piima pH väheneb lineaarselt 

samas suunas kalgendi tugevuse kasvuga. Piima pH on oluline erinevate tehnoloogiliste 
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protsesside, eelkõige kalgendamise, mõjutaja. Lisaks on teada, et laabi aktiivsus on kõrgem 

madalamal pH-l ning madalama pH-ga piimas on rohkem lahustunud vormis kaltsiumi 

(Kübarsepp et al., 2002), mis toetab tugevama kalgendi moodustumist.  

(a)  

 

(b) 

 

 

Joonis 15. Kalgendi tugevuse seos piima pH-ga (a) - mõõdetuna reomeetriga, (b) – mõõdetuna 

formograafiga 

 

5.4 Piima koostiskomponentide ja teiste kvaliteedinäitajate mõju piima 

kalgenemise ajale 

 

Lisaks kalgendi tugevust mõjutavatele teguritele analüüsiti kõrvalteemana ka seda, kuidas 

mõjutab kalgenemise aega piima valgu, - rasva – ja laktoosisisaldus ning pH.  
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5.4.1 Piima koostiskomponentide (valgu,- rasva-  ja laktoosisisalduse) mõju piima 

kalgenemise ajale 

 

Kalgenemise aja ning piima rasvasisalduse (reomeeter r = -0,59, p ˂ 0,001; formograaf r = -

0,59, p ˂ 0,001) ning laktoosisisalduse (reomeeter r = -0,72, p ˂ 0,001; formograaf r = 0,7,  

p ˂ 0,001) vahel leiti tugev positiivne statistiliselt oluline korrelatsioon. Tulemus kinnitab 

varasemaid teadmisi, mille järgi on heade laapumisomadustega piim suurema 

kuivainesisaldusega. Kalgenemise aja ning valgusisalduse vahel ei leitud siiski kumbagi 

kasutatud seadme tulemusi analüüsides seosega korrelatsioone (reomeeter r = -0,05; formograaf 

r = -0,04). Tulemus on vastakas, sest piima heade laapumisomaduste ja suure kuivainesisalduse 

(eriti valgusisalduse) vaheline seos on üldteada ning ka eelnevalt leiti, et tugeva kalgendi 

moodustumist mõjutab suurel määral just piima valgusisaldus (peatükk 5.3.1). Ka 

kirjandusallikates toodud info on vastuoluline – mõned autorid on leidnud, et mida suurem on 

piima valgusisaldus, sedal lühem on kalgenemise aeg (Lindström et al., 1984), samas Ikonen et 

al, (1999), Ikonen et al, (2004), Hallén et al, (2007) ning Glantz et al, (2010) on saanud 

käesoleva tööga sarnaseid tulemusi ning piima valgusisalduse ning kalgenemise aja vahel ei ole 

seoseid leitud. Hallén et al., (2007) järgi võivad sellised erinevused tuleneda valkude 

ehituslikest eripäradest sõltuvalt. Arvatakse, et piima laapumisomadusi ei parenda mitte 

valkude üldine protsentuaalne hulk, vaid pigem nende valkude kvaliteet.     

Seoseid piima rasva- ja laktoosisisalduse ja kalgenemise aja vahel kirjeldab joonis 16. Joonisele 

ei lisatud piima valgu koostist, kuna korrelatsioonanalüüsi tulemus polnud statistiliselt oluline 

ega usaldusväärne.  Joonistel on lineaarsete trendijoonte suuna järgi näha, et mida pikem on 

kalgenemise aeg, seda väiksem on piima rasva – ja laktoosisisaldus.  
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(b)  

 

Joonis 16. Piima koostiskomponentide (rasv, laktoos) sisalduse mõju kalgenemise ajale, (a) – 

mõõdetuna reomeetriga, (b) – mõõdetuna formograafiga 

 

5.4.2 pH mõju piima kalgenemisajale 

 

Kalgenemise aja ja piima pH vahel leiti mõlema seadme tulemuste puhul tugev positiivne 

korrelatsioon (reomeeter r = 0,77, p ˂ 0,001  formograaf r = 0,83, p ˂ 0,001), seos oli 

statistiliselt oluline. Tulemuse põhjal võib väita, et pH mõjutab suurel määral just kalgenemise 

kiirust ning mida madalam on happesus, seda paremad on piima laapumisomadused . Seoseid 

illustreerib joonis 17, kus on näha, et piima kalgenemise aeg ja pH suurenevad samas lineaarses 

suunas.  
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Joonis 17. Kalgenemise aja ning piima pH vahelised seosed 

 

 

5.5 Kahe seadme - reomeeter MCR301 ning formograafi LDG. V2.0 

võrdlus 

 

 

Nagu eelnevalt mainitud, kasutati kalgendi reoloogiliste omaduste määramiseks kahte seadet: 

formograafi ja reomeetrit. Seadmed töötavad erinevatel põhimõtetel ning nende väljastatavad 

mõõtetulemused (v.a aeg) ei ole võrreldavates ühikutes. Seadmete võrdluse eesmärgiks oli 

näha, kas erinevaid seadmeid kasutades on kalgendi tugevuse ja kalgenemise aja tulemused 

sarnased ja kui on, siis mil määral. Eelnevates peatükkides võrreldi kalgendi tugevuste, 

kalgenemise aegade ja piima koostise vahelisi seoseid, mille järgi võib öelda, et seadmed on 

omavahel võrreldavad, kuna nende väljastatavad tulemused muutusid sarnaselt.   

Seadmete võrdluse eesmärgil otsustati vaadelda seda, mil määral korreleeruvad kahe seadme 

kalgenemiseajad ning kalgendi tugevused.  

Kahe seadme võrdluses leiti laapumisaegade algusi analüüsides tugev positiivne statistliselt 

oluline korrelatsioon (r = 0,9, p ˂ 0,001), mis viitab sellele, et kahe seadme vahelisi väljastatud 

ajaparameetreid on võimalik omavahel võrrelda. Tulemusi iseloomustab joonis 18.  
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Joonis 18. Kahe seadmega mõõdetud kalgenemise aegade võrdlus 

 

Joonisel 19 on võrreldud kalgendi tugevusi - reomeetri G’ ehk jääkmooduli väärtust 30 minutil 

peale laabi lisamist (tulemus Pascalites) ning formograafi näitajat E30  ehk diagrammi laiust 

millimeetrites 30 minutit peale laapensüümi lisamist. Antud näitajate vahel leiti tugev 

korrelatsioon väärtusega r = 0,83, mis oli statistiliselt oluline (p ˂ 0,001). Tugev 

korrelatsioonanalüüsi tulemus ning graafikult nähtav tulemuste samasuunaline muutus 

näitavad, et seadmete väljastatavad tulemused on omavahel võrreldavad. 

 

Joonis 19. Kahe seadme väljastatud kalgendi tugevuste omavaheline võrdlus 
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KOKKUVÕTE 
 

Kirjanduse osas leiti, et kaseiini suurust mõjutavad erinevad tegurid alates looma pärilikkusest, 

söötmisest, aastaajast kuni piima koostiseni. Piima koostisest omistatakse tähtsaim roll κ-

kaseiinile, kuna selle reageerimisest laapfermendile  sõltub otseselt laapumise protsess. Lisaks 

on tähtis piima kaltsiumisisaldus, kuna kaltsium soodustab kaseiini mitsellide vaheliste 

ühenduste teket ning selle läbi moodustub tugevam kalgend. Erinevad artiklid väidavad, et 

väiksemad kaseiini mitsellid piimas aitavad kaasa paremate omadustega kalgendi tekkele. 

Lisaks on jõutud arusaamani, et piima laapumisomadusi ei parenda mitte valkude kvantiteet, 

vaid kvaliteet (Hallén et al., 2007). Seega tuleks järjest suuremat tähelepanu pöörata 

tõuaretusele, mille tulemusena oleks võimalik muuta piimavalkude geneetilisi omadusi ning 

vähendada kaseiini mitselli suurust, mille tulemusena paraneksid piima laapumisomadused.   

 

 

Eksperimentaalosa tulemustest leiti: 

1. Kaseiini mitselli suurus mõjutab juustupiima kalgenemisomadusi – mida väiksemad on 

mitsellid, seda tugevam on juustupiima kalgend. Kalgendi tugevuse ja mitselli suuruse 

vahel leiti mõõduka tugevusega negatiivsed korrelatsioonid (reomeeter r = -0,46; 

formograaf r = -0,47) mis olid statistliselt olulised (p ˂ 0,01).  

 Mitselli suurusel polnud olulist mõju kalgenemise ajale. Näitajate vahel leiti nõrgad 

positiivsed korrelatsioonid (r = 0,21; formograafil r = 0,32), mis polnud statistiliselt 

olulised (p > 0,05). 

2. Mida lühem on kalgenemise aeg, seda tugevam on kalgend (korrelatsioonid - reomeeter 

r = - 0,63; formograaf r = -0,64). Tulemused olid statistiliselt usaldusväärsed (p ˂ 

0,001) 

3. Kalgendi tugevust mõjutavad piima valgu,- rasva – ning laktoosisisaldus. 

Valgusisalduse ja kalgendi tugevuse vahel leiti järgnevad seosed: reomeeter r = 0,69; 

formograaf r = 0,66. Tulemused olid statistiliselt usaldusväärsed (p ˂ 0,001). 

Rasvasisalduse ja kalgendi tugevuse vahel  olid seosed järgnevad: reomeeter r = 0,55, 

p ˂ 0,001; formograaf r = 0,35, seos (p) polnud oluline. Kalgendi tugevuse ja 

laktoosisalduse vahel oli seos reomeetriga r = 0,47; formograafiga r = 0,56. Tulemused 

olid statistiliselt olulised (p ˂ 0,01). 
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4. pH ja kalgendi tugevuse vahel leiti mõõdukas negatiivne seos (reomeetril r = - 0,43; 

formograafil r = -0,39). Tulemused olid statistiliselt usaldusväärsed (p ˂ 0,01). 

pH-l on tugev mõju piima  kalgenemise ajale – näitajate vahel leiti tugevad positiivsed 

korrelatsioonid (reomeeter r = 0,77; formograaf r = 0,83). Seosed olid statistiliselt 

olulised (p ˂ 0,001).  

5. Kalgenemise aega mõjutas piima rasva – ja laktoosisisaldus – mida rohkem on piimas 

rasva ja laktoosi, seda kiiremini piim kalgeneb. Rasvasisalduse ja kalgenemise aja 

vahel leiti tugev positiivne seos (reomeetriga r = -0,59; formograafiga 

r = -0,59). Tulemused olid statistiliselt usaldusväärsed (p ˂ 0,001). Laktoosisisalduse 

ja kalgenemise aja vahel leiti samuti  tugev korrelatsioon (reomeeter r = -0,72, 

formograaf r = -0,71). Tulemused olid statistiliselt usaldusväärsed  

(p ˂ 0,001). Piima valgusisalduse ja kalgenemise aja vahel seost ei leitud.  

6. Somaatiliste rakkude hulk mõjutas kalgenemise aega - leiti positiivne mõõduka 

tugevusega statistiliselt oluline korrelatsioon (reomeeter r = 0,4; formograaf r = 0,39), 

mis oli statistiliselt usaldusväärne (p ˂ 0,01).  

7. Kahe erineva tööpõhimõttega seadme – reomeeter Physica MCR301 ning 

laktodünamograaf formograaf LDG. V2.0 – kasutamise ja võrdluse põhjal saab väita, 

et nende väljastataud tulemused korreleeruvad muutuvate proovide lõikes sarnaselt.  
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SUMMARY 

 

Casein micelle size is dependant on different factors – heredity, feeding regimes, season and 

milk composition.  The amount of κ-casein in micelle is considered to have the greatest 

influence on milk coagulation properties. Besides that, milk calcium content has also shown 

great importance on milk coagulation properties and cheese yield, because calcium promotes 

binding and neutralization of casein micelles, leading to the formation of a gel with increased 

firmness. Different papers state that smaller casein micelles promote milk coagulation. Hallén 

et al., 2007 stated that milk protein quality not quantity is important for good gelation 

properties. Therefore breeding and milk genotype modification would result in smaller casein 

micelle and more optimized cheese processing.  

 

The results from the experimental part: 

1. Smaller casein micelles promote milk coagulation properties – the smaller the micelles 

the stronger gels form. The correlation found between casein micelle size and gel 

strenght was r =-0,46 (rheometer) and r = -0,47 (formagraph). Two components 

correlated significanlty (p ˂ 0,01).  

Correlations between micelle size and gelation time were weak (rheometer r = 0,21; 

formagraph r = 0,32),  and not statistically significant (p > 0,05). 

2. The shorter the gelation time, the stronger gels form (correlations - rheometer r = - 0,63; 

formographr = -0,64). Two components correlated significanlty (p ˂ 0,01). 

3. Milk protein, fat and lactose contents were found to affect milk coagulum firmness. A 

strong correlation was found between these two traits -  rheometer r = 0,69; formagraph 

r = 0,66. The values correlated significanlty (p ˂ 0,001).  Correlation coefficient 

between milk fat content and milk coagulum firmness was r = 0,55 in rheometer (p ˂ 

0,001) and r = 0,35 in formagraph (p > 0,05). Lactose content and milk coagulum 

firmness showed moderate to strong correlations - r = 0,47 with rheometer and r = 0,56 

with formagraph. Two components correlated significanlty (p ˂ 0,01). 

4. Milk pH was found to correlate moderately with milk gel firmness and strongly with 

milk coagulation time. The correlations between milk gel strenght and pH were  

r = - 0,43 with rheometer and r = -0,39 with formagraph. Two components correlated 

significanlty (p ˂ 0,01). 
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Correlation coefficients between pH and milk gelation time were r = 0,77 (rheometer) 

and r = 0,83 (formagraph). Values correlated significanlty (p ˂ 0,001). 

5. Milk fat and lactose contents were found to affect milk coagulation time. A strong 

correlation was found between these two traits -  rheometer r = -0,59; formagraph r = -

0,59. The values correlated significanlty (p ˂ 0,001).  Correlation coefficients between 

milk lactose content and coagulation time were  r = -0,72 (rheometer) and  

r = - 0,71 (formagraph). The correlations were significant (p ˂ 0,001). No correlations 

were found between milk total protein content and coagulation time.  

6. Correlations between milk somatic cell count had an effect on milk coagulation time – 

correlation coefficients were r = 0,4 (rheometer) and r = 0,39 (formagraph). The results 

were significant (p ˂ 0,01).  

7. The study compared two different instruments for measuring the rennet coagulation 

parameters  -  rheometer Physica MCR301 and lactodynamograph formagraph LDG. 

V2.0. Strong correlations were found between both curd firmness and coagulation time 

which means these two systems and the output values they produce are comparable. 
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ETTEPANEKUD 

 

1. Uurida edasi pH ja somaatiliste rakkude mõju piima laapumisomadustele.  

2. Mikromeierei seadmestiku, eelkõige reoloogiliste vahendite ja metoodikate 

täiustamine. 

3. Uurida tegureid, mis mõjutavad kaseiini mitselli suurust. 

4. Uurida, kuidas mitselli suurus mõjutab piimatoodete väljatulekut. 

5. Uurida, kuidas muutub ühe konkreetse piima kaseiini mitsellide suurus ja piima 

laapumisomadused näiteks kolme päevase säilitamise jooksul.  
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LISA 1 
 

Zetasizeri kasutusjuhend  

Koostajad: Kerli Kask ja Heili Sadam 

 

JUHEND KASEIINIOSAKESTE SUURUSJAOTUSE MÄÄRAMISEKS Z-SISERIGA  

Mõõdab suurusi 0,5nm…10 μm  

1. Valmistada proov. Selleks teha plastikust küvetti (REF 67.754, 10x10x45)  piimast  

Lahjendus 1:100 (20 μl piima + 2000 μl RPMI 1640 lahust). 

 

2. Sulgeda proov korgiga ja keerara 2-3 korda ümber. Mitte loksutada! 

3. Tõmmata lahus ühekordsesse süstlasse, asetada otsa filter ja esimesed 2 tilka 

tilgutada valamusse. 
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4. Ülejäänud lahus filtreerida Zetasizeri küvetti. Korrata 2 korda!  KÜVETTI MITTE  

VÕTTA KINNI NOOLE KOHALT!    

  

   

  

  

5. Sulgeda küvett korgiga ja asetada Zetasizerisse noolega enda poole (avada kambri kaas, 

vajutades rohelisele nupule).  
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6. Arvutis:  

a. Klikkida programmil ja programm avaneb  

b. Teha arvutisse kaust enda nimega  

c. Käivitada programm play nupuga       

Avaneb measurement type - size vahelehekülg.  
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f. Dispersant  water  

  

  

d.   Valida vasakust rippmenüüst    

Sample     sisestada proovi nr   

  

  
  

e.   material   proteiin   
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g. General options  - ei puutu  

Temperature 19˚C aeg 0 (kuna lahuse stabiilsus on erinevatel temperatuuridel 

hea, siis aeg ei mõjuta tulemust)  

Cell  

Measurement – analüüsi pikkus automaatne, number 4  

Advanced automatic attenuation 6  

Data protsessing analysis modul  

      Protein analysis  

      OK  

7. START  

8. Kui proov analüüsitud, vajutada intensity  

9. Parem hiireklõps records view create average results  

Uus analüüs settings Sample name (muuta nimi) OK  
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