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WSTĘP 

 

Surowcem dla przemysłu mleczarskiego w Polsce jest mleko krowie, ale w niektórych 

krajach może to być mleko bawole, owcze lub kozie.  

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.,  „mleko surowe - to mleko uzyskane 

z gruczołów mlecznych zwierząt hodowlanych, które nie zostało podgrzane do temperatury 

powyżej 40°C ani nie zostało poddane żadnej innej obróbce o równoważnym skutku”. 

Mleko jest substancją płynną, składającą się głównie z wody (około 88%) i suchej 

substancji (około 12%), w której skład wchodzi około 250 składników, a najważniejsze z nich 

to: tłuszcz, białka, laktoza i sole mineralne. Skład chemiczny mleka nie jest stały i jest 

wypadkową działania wielu czynników, takich jak: rasowe, osobnicze, fizjologiczne, 

żywieniowe i zdrowotne, itp. Wahania składu chemicznego mleka są zjawiskiem 

fizjologicznym i nie świadczą o zaburzeniach w funkcjonowaniu gruczołu mlekowego, o ile 

utrzymują się w pewnych określonych granicach. 

  Pod względem fizykochemicznym mleko stanowi skomplikowany układ 

polidyspersyjny, w którym poszczególne składniki występują w różnych fazach rozproszenia: 

molekularnej, koloidalnej i emulsyjnej. Każda z tych faz znajduje się z pozostałymi w stałej 

interakcji i współzależności. 

Jakość mleka -  jako surowca w przetwórstwie mleczarskim - obejmuje zarówno jego 

skład chemiczny, jak również jego jakość mikrobiologiczną (liczbę i rodzaj mikroflory) 

i cytologiczną (liczbę komórek somatycznych pochodzących z wymienia) oraz poziom 

zanieczyszczeń chemicznych i mechanicznych, jak również przydatność technologiczną. 

Mleko najwyższej jakości powinno charakteryzować się następującymi cechami:  

- delikatnym, łagodnie słodkim i lekko słonym smakiem oraz świeżym, naturalnym 

zapachem, 

- niewielką liczbą bakterii, 

- brakiem organizmów chorobotwórczych, 

- niską  zawartością komórek somatycznych, 

- brakiem objawów aktywności enzymatycznej, 

- brakiem trujących, szkodliwych lub obcych substancji, 

- naturalnymi, odżywczymi i funkcjonalnymi właściwościami. 
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Celem uzyskania surowca o wysokiej jakości mleko powinno : 

- pochodzić od krów zdrowych i posiadać normalny (typowy) skład chemiczny; 

- być pozyskiwane i przechowywane w warunkach higienicznych zabezpieczających je 

przed zakażeniem i rozwojem mikroorganizmów kwaszących oraz wytwarzających 

szkodliwe dla zdrowia substancje i inne niepożądane metabolity; 

- być delikatnie traktowane zarówno u producenta, jak i w procesie transportowym. 

 

  Polskie mleczarstwo w ostatnich 20. latach uległo znacznym przeobrażeniom, 

a obserwowane zmiany były następstwem przejścia do gospodarki rynkowej i dostosowania 

prawodawstwa krajowego do obowiązującego w UE. Pierwsza zmiana dotycząca mleczarstwa 

nastąpiła już w 1992 r. (Ustawa z dn. 6.11.1992 r., Dz.U. 1992 Nr 91, poz. 456), a związana 

była z powierzeniem organom Inspekcji Weterynaryjnej nadzoru nad zdrowotnymi 

warunkami jakości mleka i jego przetworów, warunkami sanitarnymi produkcji oraz 

wymaganiami sanitarnymi przy przewozie mleka. W roku 1995 opracowano, a 1999 r. 

znowelizowano, Polską Normę PN-A-86002 „Mleko surowe do skupu - Wymagania 

i badania”, określającą cechy jakościowe mleka surowego. Przy opracowywaniu norma ta 

częściowo wzorowana była na dokumencie Unii Europejskiej - Dyrektywie Rady 92/46/EC 

z 16.06.1992 r. Polska Norma na mleko surowe do skupu, jak wiele innych norm w kraju, 

wprowadzona została do obowiązkowego stosowania rozporządzeniem MRiGŻ (ostatnie 

rozporządzenie w tej sprawie z dnia 29.09.1999 r. Dz. U. Nr 88, poz. 989). Zgodnie z prawem 

UE istniejące w krajach unijnych normy nie są aktami obowiązującymi, a stosowanie ich, jako 

uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych, jest dobrowolne. Tak też 

dostosowując się do prawa UE również w Polsce wprowadzono zmiany do przepisów 

o normalizacji i z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa o normalizacji z dnia 

12 września 2002 r.(Dz.U. Nr 169, poz. 1386), w miejsce dotychczas obowiązującej. W myśl 

definicji nowej ustawy, Polska Norma jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensu 

i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną - 

na zasadzie wyłączności - symbolem PN, a stosowanie jej jest dobrowolne. Nowe przepisy 

prawne, przyjęte w kraju w 2002 roku, zmieniły także podstawy prawne dotyczące produkcji, 

wymagań i oceny mleka surowego. Ukazanie się rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2002 r. „w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych 

wymaganych przy pozyskiwaniu, przetwórstwie, składowaniu i transporcie mleka oraz 



 4 

przetworów mlecznych”, a następnie jego nowelizacji – rozporządzenie MRiRW z dn. 

18 sierpnia 2004 r. „w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów 

mlecznych” oraz rozporządzenie MRiRW z dnia 18 maja 2005 r., jak również nowej ustawy 

o normalizacji, spowodowało wycofanie PN - A - 86002, z obowiązku jej stosowania, na 

rzecz wprowadzenia przepisów zawartych w rozporządzeniu. Obecnie mleko surowe 

przeznaczone do skupu musi spełniać wymogi zawarte w ROZPORZĄDZENIU (WE) 

NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

„ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności 

pochodzenia zwierzęcego”. 

   

  Do skupu powinno być przyjmowane tylko takie mleko, które spełnia ustalone kryteria. 

W przeciwnym wypadku powinno zostać zdyskwalifikowane i wyeliminowane z odbioru. 

W ocenie jakości mleka surowego mogą być wykorzystane wytyczne zawarte w polskiej 

normie - PN-A-86002 (od 1.01.2003 r. jest nieobligatoryjna) - dotyczące wymagań ogólnych 

i kryteriów przyjęcia, takich jak: wygląd, zapach oraz kwasowość (6,0–7,5SH; pH 6,6–6,8), 

czy obecność antybiotyków i innych substancji hamujących. Ponadto w określonych 

przypadkach, zależnych od kierunku przerobu, do oceny jakości i selekcji mleka stosuje się, 

nieobligatoryjne względem dostawców, próby określające jego przydatność technologiczną, 

jak np.: próbę fermentacyjną do oceny mleka przeznaczonego do wyrobu serów lub próby (np. 

alkoholowe) do oceny stabilności cieplnej surowca przeznaczonego do produkcji mleka UHT, 

sterylizowanego, koncentratów mlecznych, itp. 

  Mleko, nawet pozyskane w warunkach wysokiej higieny, nie jest wolne od 

drobnoustrojów. Dlatego, aby ograniczyć rozwój mikroflory w mleku surowym, a tym samym 

zapobiec jego psuciu się (głównie ukwaszaniu), należy bezpośrednio po udoju mleko 

schłodzić do temperatury co najmniej +8C, a najlepiej do +4C, i w tych warunkach 

przetrzymywać je do czasu przerobu.  

Warunki higieniczne obowiązujące przy pozyskiwaniu, składowaniu i transporcie mleka 

surowego ujmuje Dyrektywa UE (Dyrektywa Rady 92/46/EEC z 16 czerwca 1992 r.) oraz 

wytyczne Rozporządzenia (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004 r.  Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi bezpośrednio po wydojeniu 

mleko musi być umieszczone w czystym miejscu, zapewniającym ochronę przed jego 

zanieczyszczeniem oraz powinno być schłodzone do odpowiednio niskiej temperatury, której 
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wysokość uzależniona jest od dalszego postępowania z surowcem. Mleko należy schłodzić 

do: 

 temperatury  +8C w przypadku codziennego odbioru surowca; 

 temperatury  +6C, jeśli jego odbiór nie odbywa się każdego dnia. 

Ponadto podczas transportu należy utrzymać system dalszego chłodzenia, a w chwili 

przybycia do zakładu przeznaczenia, temperatura mleka nie może przekraczać 10°C. 

 

Szybkie i dostatecznie głębokie schłodzenie mleka pozwala zachować przez dłuższy 

czas jego świeżość (przy temperaturze +4C nawet do 48 godz. – okres bakteriostatyczny) 

tylko w przypadku wysokiej jakości mikrobiologicznej surowca. Chłodnicze przechowywanie 

mleka o niskiej jakości mikrobiologicznej może wprawdzie zabezpieczyć je przed rozwojem 

bakterii kwaszących (ukwaszaniem), ale nie uchroni przed rozwojem bakterii 

psychrotrofowych, które są bardzo niepożądane w przetwórstwie z powodu wytwarzania 

dużej ilości ciepłoopornych enzymów proteo- i lipolitycznych. Z tych też względów 

długotrwałe chłodnicze przechowywanie mleka nie jest wskazane i w takich przypadkach 

zaleca się uprzednią jego termizację, tj. łagodną obróbkę cieplną w temperaturze 57 – 68C 

przez co najmniej 15 s, a następnie jego schłodzenie do temperatury przechowywania (np. 

+4C). Wpływ termizacji na pierwotne cechy fizykochemiczne mleka jest praktycznie 

niezauważalny, ale powoduje ona nawet 10 – krotne obniżenie poziomu mikroflory ogółem, w 

tym prawie kompletne zniszczenie psychrotrofów, a przez to około 2 – krotne przedłużenie 

trwałości mleka. 

 

 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z kryteriami oceny i selekcji mleka surowego, 

przeznaczonego do skupu, zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

przepisów prawnych, jak również przebadanie wpływu warunków 

przechowywania chłodniczego na jakość surowca. 
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WYKONANIE ĆWICZENIA 

 

Ocenie poddawane będą próbki mleka: 

 świeżego         - próbka 1 

 przechowywanego w temperaturze +15C przez 24 godz. - próbka 2 

 przechowywanego w temperaturze +4C przez 48 godz.  - próbka 3 

 

1. Ocena organoleptyczna 

 

Wygląd - ocenić konsystencję (jednolitość, podstój tłuszczu, ewentualne występowanie 

zanieczyszczeń mechanicznych widocznych gołym okiem) i barwę; 

Zapach -  w przypadkach wątpliwych należy ocenić smak mleka (po podgrzaniu mleka do 

temp. 80°C i schłodzeniu do temp. pokojowej). 

 

2.  Badanie jakości higienicznej mleka 

 

Zadanie to obejmuje analizę jakości higienicznej mleka pod kątem obecności zanieczyszczeń 

mechanicznych, liczby bakterii i komórek somatycznych oraz wykrywanie pozostałości 

antybiotyków i innych substancji hamujących. 

 

2.1. Oznaczanie stopnia zanieczyszczeń mechanicznych 

 

Zasada metody. Oznaczenie polega na kontroli czystości mleka za pomocą urządzenia 

filtracyjnego (aparatu Mifi), poprzez przesączenie określonej ilości mleka przez standardowy 

sączek z waty lub bibuły filtracyjnej i porównanie ze wzorcem. 

 

Wykonanie oznaczenia. Na siateczce aparatu filtracyjnego „Mifi” umieścić standardowy 

sączek z waty. Następnie 500 ml badanego mleka wlać po ściankach do zbiornika aparatu 

i przesączyć do podstawionej od dołu zlewki. Krążek wraz z osadem wysuszyć. 

 

Interpretacja wyników. Stopień zanieczyszczenia mechanicznego mleka określić przez 

porównanie ze wzorcami podanymi poniżej. 
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I II III  

I - odpowiada kryteriom przyjęcia mleka do skupu; 

II i III - mleko pozaklasowe. 
 

Rysunek 1. Wzorce oceny zanieczyszczeń mechanicznych w mleku 

 

2.2. Ocena jakości mikrobiologicznej - oznaczanie ogólnej liczby 

drobnoustrojów metodą płytkową 

 

Zasada oznaczenia. Metoda oznaczania liczby drobnoustrojów przez posiew na podłoże stałe 

zakłada, że liczba powstających kolonii odpowiada liczbie żywych komórek w badanej próbce. 

Wynik podaje się w jednostkach tworzących kolonie - jtk (ang. cfu - colony forming units) w 1 ml
 

mleka.  

Metoda polega na posiewie 1 ml rozcieńczenia 10
-4

 (1:10000) mleka do dwóch równoległych 

płytek Petriego, wlaniu do płytek pożywki do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, 

inkubacji w temperaturze 30C przez 72 godz. w warunkach tlenowych, policzeniu kolonii 

i obliczeniu liczby drobnoustrojów w 1ml mleka. 

 

Wykonanie oznaczenia. Oznaczenie należy wykonać wg PN-A-86034-04:1993 „Mleko 

i przetwory mleczarskie – Badania mikrobiologiczne – Ogólna liczba drobnoustrojów 

oznaczanie metodą płytkową w temperaturze 30
o
C”. Analizę mikrobiologiczną należy 

przeprowadzać w specjalnym pomieszczeniu w warunkach sterylnych, uzyskanych po użyciu 

lamp UV. Posiewy mikrobiologiczne należy wykonywać przy użyciu sterylnego sprzętu 

(pipety 1ml, pipety 10ml, płytki Petriego). Pierwsze rozcieńczenie mleka wykonać w stosunku 

10 : 90 ml rozcieńczalnika, natomiast każde następne 1 : 9 ml.  Posiew wgłębny rozcieńczeń 

próbki mleka należy wykonywać do płytek Petriego w dwóch powtórzeniach. Do posiewu 

należy wybrać takie rozcieńczenia dziesiętne mleka, z których, w co najmniej jednym 

posiewie liczba kolonii na płytce wynosić będzie w granicach 10÷300. 
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Do płytek Petriego przenieść 1 ml rozcieńczenia i wlać odpowiednie podłoże – agar mleczny - 

schłodzone do temperatury 45±1
o
C, w ilości ok. 12÷15 ml. Po dokładnym wymieszaniu 

i zestaleniu podłoża (po ok. 15 min), odwrócone płytki umieścić w cieplarce i poddać 

inkubacji w temperaturze 30 ± 1
o
C przez okres 72 ± 3 godziny. 

 

 

 

Rysunek 2. Schemat wykonywania rozcieńczeń i posiewów metodą wgłębną i powierzchniową 

 

 

Obliczanie i interpretacja wyników. Po zakończeniu inkubacji policzyć wszystkie kolonie 

na wybranych płytkach Do odczytu wybiera się płytki z 2 kolejnych rozcieńczeń, na których 

wyrosło od 30 do 300 kolonii. Liczbę drobnoustrojów - L - (OLD - jtk/1 ml) oblicza się wg 

poniższego wzoru (pkt. 2.6.2 PN-A-86034-04:1993):  

 

L = 
C 

· d 
(N1 + 0,1N2) 

 

gdzie: 

C – suma kolonii na wszystkich płytkach wybranych do liczenia; 

N1 – liczba płytek z pierwszego liczonego rozcieńczenia; 

N2 – liczba płytek z drugiego liczonego rozcieńczenia; 

d – wskaźnik rozcieńczenia odpowiadający pierwszemu (najniższemu) liczonemu rozcieńczeniu. 
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przykład: 

Rozcieńczenie: 2 3 4 

liczba wyrosłych koloni na pierwszej płytce: > 300 150 15 

liczba wyrosłych koloni na drugiej płytce: > 300 156 16 

 

L = 
337 

· 1000 = 153182 
(2 + 0,1 · 2) 

 

Liczbę drobnoustrojów wyraża się liczbą zaokrągloną do jednego miejsca po przecinku, stąd 

też  L=1,5 x10
5

 

jtk/ml.  
 

Do odczytu wyników można wybrać jedno rozcieńczenie i wówczas należy policzyć kolonie 

na płytkach z równoległych powtórzeń, wyliczyć średnią liczbę kolonii w rozcieńczeniu 

i przeliczyć na 1 ml próby, mnożąc przez odwrotność rozcieńczenia. Wynik podaje się 

w jednostkach tworzących kolonie (jtk) w 1 ml mleka  

Ogólna liczba drobnoustrojów, określana jako mezofilne bakterie tlenowe, jest 

najważniejszym oznaczeniem charakteryzującym jakość wszystkich surowców, w tym mleka, 

oraz produktów. Określenie ogólnej liczby bakterii może być wskaźnikiem stopnia 

zanieczyszczenia oraz świeżości surowców i produktów. Według Rozporządzenia (WE) 

nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.,  krowie 

mleko surowe przeznaczone do skupu powinno zawierać nie więcej niż 

100 000 drobnoustrojów w 1 ml, wyliczając wartość średnią geometryczną z okresu dwóch 

miesięcy, przy pobraniu przynajmniej dwóch próbek w miesiącu. 

 

2.3. Ocena jakości cytologicznej - oznaczanie liczby komórek 

somatycznych w mleku metodą instrumentalną  

 

Wykonanie oznaczenia. Instrumentalną ocenę jakości cytologicznej mleka przeprowadzić 

przy wykorzystaniu automatycznego licznika komórek (pod kontrolą prowadzącego 

ćwiczenia). Wykonanie wg instrukcji obsługi urządzenia. 

 

Interpretacja wyników. Liczba komórek somatycznych w mleku jest wskaźnikiem stanu 

zdrowotnego zwierząt od których został pozyskany surowiec. Według Rozporządzenia (WE) 

nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., surowe mleko 

krowie przeznaczone do skupu powinno zawierać nie więcej niż 400 000 komórek 
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somatycznych  w 1 ml, wyliczając średnią geometryczną z okresu trzech miesięcy, przy 

badaniu przynajmniej jednej próbki w miesiącu, o ile właściwe władze nie określą innej 

metody uwzględniania odchyleń w poziomie produkcji. 

 

2.4. Wykrywanie antybiotyków i innych substancji hamujących w mleku 
 

Badanie obecności substancji hamujących w mleku przeprowadzić metodą wskazaną przez 

prowadzącego ćwiczenia. 
 

Mikrobiologiczna metoda – Szybki Test Dyfuzyjny 
 

Zasada metody. Oznaczenie polega na zahamowaniu wzrostu szczepu testowego Bacillus 

stearothermophilus var. calidolactis - C 953 w obecności antybiotyków i innych substancji hamujących. 
 

Wykonanie oznaczenia. Do probówek zawierających preparat STD dodać 0,1 ml badanego 

mleka, a następnie inkubować w termostacie lub łaźni wodnej z wymuszonym ruchem wody 

w temperaturze 64±1C przez 2,5-3 h. Przy każdorazowym badaniu należy nastawić próbkę 

kontrolną mleka, wolnego od substancji hamujących. Próbkę kontrolną inkubować wraz 

z próbkami badanymi. Po okresie inkubacji ocenić barwę podłoża testowego próbek badanych 

przez porównanie z próbkami kontrolnymi. 
 

Interpretacja wyników. Niezmienione zabarwienie podłoża (fioletowe) wskazuje na 

obecność substancji hamujących. Zabarwienie żółte podłoża świadczy o braku substancji 

hamujących w badanej próbce. Przy uzyskaniu wyniku wątpliwego należy przedłużyć 

inkubację do 3,5 h. W przypadku utrzymywania się wątpliwego wyniku należy po dodatkowej 

inkubacji powtórzyć oznaczanie. Powtórne uzyskanie wyniku wątpliwego należy traktować 

jako występowanie substancji hamujących w badanej próbce. 
 

Tabela  2.  Minimalne wykrywalne stężenia substancji hamujących 

Antybiotyki Minimalne wykrywalne stężenie 

(μg/ml,) 

Sól potasowa penicyliny G 0,004* 

Neomycyna 0,1 

Tetracyklina 0,7 

Streptomycyna 3,0 

Chloramfeniko 2,0 

Erytromycyna 0,1 

Syntarpen 0,02 

* penicylina w j/ml 
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3. Badanie  podstawowych cech fizykochemicznych mleka 

 

Zadanie to obejmuje oznaczenie wybranych cech fizykochemicznych mleka tj.: świeżości, 

w tym kwasowości czynnej i potencjalnej, konduktywności, gęstości i  temperatury 

zamarzania. 

 

3.1. Ocena świeżości mleka 

Zadanie będzie wykonane na podstawie próby alizarolowej oraz oznaczenia kwasowości 

potencjalnej i czynnej. 

 

3.1.1.   Próba alizarolowa 

 

Zasada metody. Próba polega na kolorymetrycznym sposobie określenia pH mleka 

i jednocześnie zbadania jego stabilności wobec alkoholu. Wskaźnikiem pH jest alizaryna, 

dająca charakterystyczne zabarwienia przy pH 5,0 - 6,9. 

 

Wykonanie oznaczenia. Do probówki odmierzyć 1 ml mleka i 1 ml alizarolu (tj. 0,055% 

roztwór alizaryny w 68% alkoholu etylowym). Zawartość probówki wymieszać, a powstałe 

zabarwienie oraz konsystencję mleka porównać ze skalą podaną w poniższym zestawieniu. 

 

Tabela  1.  Ocena kwasowości mleka na podstawie próby alizarolowej 

Barwa, konsystencja pH SH Charakterystyka mleka 

Fioletowa ze skłaczeniami lub 

bez skłaczeń 

6,83 6,0 wyraźny odczyn zasadowy, 

podejrzane o obecność sody 

Fioletowoczerwona ze 

skłaczeniami lub bez skłaczeń 

6,75 6,0 „zasadowe”, podejrzane o 

pochodzenie od krów ze stanem 

zapalnym wymion 

Liliowoczerwona bez 

skłaczeń 

6,7-6,5 7,0 świeże, normalne, od krów zdrowych 

Brunatnoczerwona bez 

skłaczeń 

6,3 8,5 lekko nadkwaszone z początkiem 

fermentacji mlekowej 

Brunatnoczerwona, drobne 

kłaczki 

5,8 10,0 nadkwaszone, może przetrzymać 

zagotowanie 

Żółtawobrunatna, grube 

kłaczki 

5,5 12,0 wyraźnie nadkwaszone, „warzy się” 

przy gotowaniu 

Brunatnożółta, bardzo grube 

kłaczki 

5,2 15,0 kwaśne, ale nie ma skrzepu 

Żółta, silne skłaczenia ok. 5,0 16,0 kwaśne 
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3.1.2.  Oznaczanie kwasowości potencjalnej w SH 

 

Zasada metody. Oznaczenie kwasowości potencjalnej polega na miareczkowaniu określonej 

porcji mleka mianowanym 0,25 molowym roztworem NaOH wobec fenoloftaleiny jako 

wskaźnika, który zmienia barwę przy pH 8,3. 

 

Wykonanie oznaczenia. Do kolby stożkowej o pojemności 200-250 ml odmierzyć 50 ml 

mleka, dodać 2 ml 2% alkoholowego roztworu fenoloftaleiny (w 96% alkoholu etylowym) 

i po wymieszaniu miareczkować mianowanym 0,25M roztworem NaOH do uzyskania 

jasnoróżowego zabarwienia, utrzymującego się przez około 30 s. Oznaczenie wykonać 

w dwóch  powtórzeniach. 

 

Obliczanie i interpretacja wyników. Kwasowość potencjalną mleka wyliczyć ze wzoru: 

K = a  · f  · 2 

gdzie:  

K - kwasowość potencjalna mleka (SH); 

a - ilość 0,25M NaOH zużytego do miareczkowania (ml); 

f - faktor 0,25M NaOH. 
 

Normalne mleko świeże nie zawiera kwasu mlekowego i jego odczyn jest prawie obojętny, 

lecz jego kwasowość miareczkowa, ze względu na buforowość układu, wynosi 6,0-7,5SH     

i  przy miareczkowaniu wobec fenoloftaleiny wymaga stosunkowo dużej ilości ługu na 

przesunięcie pH z 6,6 do 8,3. Rozwijające się w mleku bakterie mlekowe powodują 

fermentację laktozy do kwasu mlekowego, co wpływa na wzrost kwasowości miareczkowej 

mleka. Z kolei zapalenie wymienia (mastitis) lub zafałszowanie mleka środkami alkalicznymi, 

czy też rozwodnienie powoduje obniżenie kwasowości miareczkowej. 

 

3.1.3.  Oznaczanie kwasowości czynnej (pH) 

 

Zasada metody. Oznaczenie kwasowości czynnej można dokonać przez pomiar stężenia 

jonów wodorowych przy użyciu pH-metru z zestawem elektrod. 

 

Wykonanie oznaczenia. Przed pomiarem należy wykalibrować pH-metr, przy pomocy 

buforów, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia (niniejszy tok postępowania 

przeprowadzić z prowadzącym ćwiczenia). Następnie do zlewki o poj. ok. 150-250 ml  



 13 

przenieść około 100-200 ml mleka i zanurzyć elektrody, wcześniej opłukane wodą 

destylowaną i osuszone,. Włączyć zakres pomiaru pH i odczytać wynik bezpośrednio ze skali. 

 

Interpretacja wyników. Świeże, normalne mleko charakteryzuje się kwasowością czynną 

w zakresie pH 6,60-6,80. Wartości niższe od pH 6,60 wskazują na nadkwaszenie mleka, 

wyższe od pH 6,80 świadczą o nienormalności mleka (stany chorobowe wymion lub 

zafałszowania, np. przez alkalizację lub rozwodnienie).  

 

3.2. Oznaczanie konduktywności mleka surowego 

 

Zasada metody. Konduktywność elektryczna mleka kształtowana jest w głównej mierze 

przez składniki rozpuszczalne w wodzie i występujące w formie zdysocjowanej.  

 

Wykonanie oznaczenia. Wykonanie - według instrukcji obsługi urządzenia. 

 

Interpretacja wyników. Mleko normalne charakteryzuje się znaczną zmiennością 

konduktywności elektrycznej, mieszczącą się zwykle w przedziale od 4,0 do 5,5 mS/cm,  

średnio 4,7 mS/cm w temp. 20°C. Wraz ze wzrostem temperatury mleka systematycznie 

wzrasta konduktywność elektryczna. Wszystkie czynniki, które mają wpływ na skład 

chemiczny mleka, powodują także istotne zmiany jego konduktywności elektrycznej 

(właściwości osobnicze krów, okres laktacji, długość przerwy między dojami i faza doju, 

ogólny stan zdrowia zwierzęcia, a w szczególności schorzenia wymion itp.). Bardzo silny 

wzrost konduktywności elektrycznej mleka powoduje mastitis (wzrost stężenia Na
+
 i Cl

-
) oraz 

kwaśnienie mleka. Stąd też pomiar konduktywności elektrycznej mleka próbowano 

wykorzystać do wykrywania stanów zapalnych wymion i monitorowania rozwoju bakterii 

fermentacji mlekowej.  

 

3.3.  Oznaczanie temperatury zamarzania mleka przy użyciu krioskopu 
 

Zasada metody. Ponieważ w mleku niektóre składniki występują w postaci roztworu 

rzeczywistego (laktoza, sole), dlatego jego temperatura zamarzania, zwana punktem 

zamarzania, jest niższa od temperatury zamarzania wody. Próba krioskopowa opiera się na 

tym, że właściwości mleka nie zależą od rodzaju cząstek, lecz ich stężenia, a punkt 

zamarzania jest kontrolowany przez ilość rozpuszczalnych substancji.  
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Wykonanie oznaczenia. Wykonanie - według instrukcji obsługi urządzenia (badanie pod 

kontrolą prowadzącego ćwiczenia). 

 

Interpretacja wyników. Punkt zamarzania mleka wykazuje tylko nieznaczne wahania i jest 

najbardziej dokładną metodą określania dodatku wody do mleka. Według wcześniejszych 

danych literaturowych, punkt zamarzania mleka normalnego od pojedynczych krów powinien 

być niższy niż –0.530°C (średnia dla mleka zbiorczego –0.550°C). Wartości te uzyskiwano 

metodą Hortveta, skalując termometr wg roztworów sacharozy (7 g sacharozy/100 cm
3
 wody 

– temperatura zamarzania –0.422°C). Zgodnie z zaleceniami IDF/IDF do wzorcowania 

krioskopów należy stosować roztwory NaCl. Uzyskuje się wtedy wyższą temperaturę 

zamarzania mleka, przeciętnie o 0.018°C, więc średnia temperatura zamarzania mleka 

zbiorczego wynosi ok. –0.522°C. Badania przeprowadzone w Polsce wykazały, że (95% 

prawdopodobieństwa) temp. –0.513°C stanowi najwyższą temperaturę zamarzania mleka 

normalnego od pojedynczych krów, natomiast temp. –0.518°C mleka zbiorczego (przy 

wzorcowaniu krioskopu wg zaleceń IDF). Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką 

zmienność temperatury zamarzania mleka normalnego, pomiar tej właściwości stał się 

podstawą standardowej metody wykrywania dodatku wody do mleka. Już stosunkowo 

niewielki dodatek wody do mleka powoduje znaczny wzrost temperatury zamarzania. 

Dodatek 1% wody do mleka podnosi punkt zamarzania mleka o 0,006C,  5-procentowy 

dodatek powoduje wzrost tego punktu o 0.025°C, a 13% - o 0.070°C, podczas gdy krioskopy 

termistorowe są wrażliwe na zmiany temperatury rzędu 0,001C.  

 

3.4. Oznaczanie gęstości mleka metodą aerometryczną 

 

Zasada metody. Prosta metoda techniczna, pozwalająca na określenie gęstości mleka 

z dokładnością do około 2 mg/ml. Pomiar wykonuje się przez zanurzenie w mleku aerometru, 

tzw. termolaktodensymetru, i odczytanie (wg menisku górnego) stopni laktodensymetru (Ld) 

na kalibrowanym trzpieniu przyrządu.  

 

Wykonanie oznaczenia. Próbkę mleka o temperaturze bliskiej 20°C (około 200 ml) wlać 

ostrożnie po ściance do cylindra o pojemności 250 ml, a następnie powoli zanurzyć w nim 

suchy i czysty laktodensymetr. Ostrożnie uzupełnić cylinder mlekiem do pełna i po uzyskaniu 
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przez laktodensymetr równowagi, odczytać na skali wynik w Ld z dokładnością do 0,2Ld 

według menisku górnego, utworzonego przez mleko wokół trzpienia. Następnie wyjąć 

termolaktodensymetr z mleka i szybko odczytać temperaturę pomiaru. Wyznaczoną 

w temperaturze pomiaru wartość Ld należy skorygować do temp. 20C, uwzględniając 

poprawkę temperaturową (odczytać wartość gęstości mleka – d – z tablic zamieszczonych na 

końcu przewodnika).  

 

Interpretacja wyników. Stopnie laktodensymetru można przeliczyć na gęstość mleka wg 

poniższego wzoru: 

d = 1 +  
°Ld 

1000 

 

gdzie: 

d  - gęstość badanego mleka w temperaturze 20C (g/ml) 

°Ld - odczyt z termolaktodensymetru (°Ld) 

 

Obecnie stosowane laktodensymetry są skalowane w temperaturze 20C i podają 

gęstość mleka względną jako d4
20

, tj. gęstość mleka w temperaturze 20C w stosunku 

do gęstości wody w temperaturze 4C. Liczbowo jest więc ona równa gęstości 

bezwzględnej i można ją wyrazić w g/ml. Gęstość surowego mleka zbiorowego mieści się 

w granicach 1,028 - 1,032 g/ml i jest wypadkową ciężarów właściwych oraz udziału 

ilościowego poszczególnych składników mleka – np. ciężar właściwy tłuszczu mlecznego 

wynosi około 0,915, natomiast suchej masy beztłuszczowej – około 1,60. Według wytycznych 

polskiej normy PN-A-86002 gęstość mleka nie powinna być niższa niż 1,028 g/ml. 

 

 

4. Badanie  podstawowego składu chemicznego mleka 

 

Zadanie obejmuje oznaczenie podstawowego składu chemicznego mleka za pomocą metod 

instrumentalnych i chemicznych, w tym m.in.: zawartości tłuszczu metodą Gerbera, 

zawartości tłuszczu, białka, kazeiny, laktozy, kwasu cytrynowego, mocznika, wolnych 

kwasów tłuszczowych za pomocą aparatu Milkoscan FT2 oraz obliczanie zawartości suchej 

masy oraz suchej masy beztłuszczowej mleka. 
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4.1. Oznaczanie zawartości tłuszczu w mleku metodą Gerbera 

 

Zasada metody. Jest to szybka metoda, polegająca na wydzieleniu tłuszczu z mleka 

w kalibrowanym, szklanym naczyniu, tzw. tłuszczomierzu, przy zastosowaniu siły 

odśrodkowej, po uprzednim uwolnieniu tłuszczu z otoczek fosfolipidowo-białkowych za 

pomocą kwasu siarkowego o stężeniu około 90%. Z kolei dodatek alkoholu izoamylowego 

ułatwia wydzielanie tłuszczu i sprzyja rozgraniczeniu fazy wodnej i tłuszczowej. Procentową 

zawartość tłuszczu odczytuje się na skalowanej szyjce tłuszczomierza w temperaturze 65C. 

 

PODCZAS WYKONYWANIA NINIEJSZEJ ANALIZY NALEŻY BEZWZGLEDNIE 

UŻYWAĆ OKULARÓW OCHRONNYCH!!! 

 

Wykonanie oznaczenia. Do tłuszczomierza Gerbera odmierzyć przy pomocy aparatu 

przegibnego 10 ml kwasu siarkowego (d=1,815 g/ml), a następnie powoli po ściance 

tłuszczomierza dodać 11 ml mleka i 1 ml alkoholu izoamylowego. Tłuszczomierz zamknąć 

korkiem gumowym, dokładnie wymieszać jego zawartość i po rozpuszczeniu białka umieścić 

w łaźni wodnej w temperaturze 65-70C na 5 - 10 min. Następnie za pomocą korka ustalić 

poziom płynu na skali i tłuszczomierz umieścić w wirownicy Gerbera (tłuszczomierze ustawić 

w wirownicy parami naprzeciw siebie, tak aby część kalibrowana znajdowała się bliżej osi 

obrotu). Próbki wirować przez 5 min z szybkością 1000-1200 obr./min. Po wirowaniu wyjąć 

tłuszczomierz częścią kalibrowaną do góry i w tym położeniu wstawić do łaźni wodnej 

o temperaturze 65-70C na 5 min, po wcześniejszym ustawieniu słupka tłuszczu w części 

skalowanej tłuszczomierza (dolna część słupka na „zero”). Następnie wyjąć tłuszczomierz 

z łaźni wodnej, owinąć suchą ściereczką, po czym korkiem ustawić poziom słupka w tłuszczu 

na kresce „zerowej” skali i odczytać zawartość tłuszczu (wg dolnej krawędzi) trzymając 

tłuszczomierz pionowo na wysokości oczu. 

 

Interpretacja wyników. Zawartość tłuszczu w mleku krowim może wahać się od 2,7 do 

5,5%, średnio 3,4% (krowy rasy nizinnej czarno-białej) i 4,5% (krowy rasy czerwonej).
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4.2. Oznaczanie składu chemicznego mleka metodą instrumentalną – 

Milcoscan FT2 

 

Zasada metody. Milkoscan – to aparat do szybkiego i prostego oznaczania podstawowego 

składu mleka. W tym urządzeniu próbki mleka ulegają rozcieńczeniu oraz homogenizacji 

i taką mieszaninę przepuszcza się przez kuwetę przepływową, gdzie poszczególne składniki 

mleka są oznaczane na podstawie absorpcji promieniowania podczerwonego. 

 

Wykonanie oznaczenia. Próbkę mleka ogrzać do temperatury 40C i wykonać oznaczenie za 

pomocą aparatu Milkoscan według instrukcji obsługi urządzenia (badanie pod kontrolą 

prowadzącego ćwiczenia). 

 

4.3. Obliczanie zawartości suchej masy (s.m.) i suchej masy beztłuszczowej 

(s.m.b.) 

 

Na podstawie znanej gęstości mleka i zawartości w nim tłuszczu wyliczyć zawartość suchej 

masy przy pomocy wzoru Fleischmanna oraz zawartość suchej masy beztłuszczowej przy 

pomocy wzoru Hertza: 
 

% s.m. = 1,2 · t + 2,665   
100 (d - 1) 

d 

 

% s.m.b. = 
t 

+ 
°Ld 

+ 0,26 
5 4 

 

gdzie: 

t  - zawartość tłuszczu w badanym mleku (%) 

d  - gęstość badanego mleka w temperaturze 20C (g/ml) 

°Ld -  stopnie laktodensymetru 

   °Ld = 1000 (d-1) 
 

Interpretacja wyników. Zawartość suchej masy w mleku krów waha się w szerokich 

granicach od 11 - 15%, średnio 12,3%, natomiast zawartość suchej masy beztłuszczowej 

występuje w zakresie 7,9-10,0%, przy wartości średniej 8,9%. 
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5. Badanie  przydatności technologicznej mleka surowego 

 

Zadanie obejmuje ocenę wybranych cech jakości technologicznej mleka surowego, w tym 

próby fermentacyjnej, stosowanej do selekcji mleka przeznaczonego na sery, oraz szeregu 

prób określających stabilność cieplną mleka przeznaczonego do produkcji mleka UHT, 

koncentratów itp. 

 

5.1. Próba fermentacyjna 

 

Zasada metody. Próba fermentacyjna polega na orientacyjnym określeniu rodzaju mikroflory, 

która dominuje w mleku surowym, w oparciu o wygląd skrzepu uzyskanego po inkubacji 

próbki w temperaturze 37C. 

 

Wykonanie oznaczenia. Do jałowej probówki wlać około 20 ml mleka, zamknąć korkiem 

z waty i prowadzić inkubację w temperaturze 37C przez 24 godz. Pierwsze obserwacje 

prowadzić po upływie 8-12 godz. Po 24 godzinach przeprowadzić kolejną ocenę powstałych 

skrzepów, przyjmując następujące oznaczenia: Pł - brak skrzepu, mleko płynne; Gl - skrzep 

galaretowaty; S - skrzep serowaty; Z - skrzep ziarnisty; W - skrzep wzdymający. Każdy z tych 

skrzepów można podzielić na trzy podtypy (1, 2, 3) w zależności od nasilenia cech 

charakterystycznych, przedstawionych na poniższym rysunku. 
 

 

 

 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Gl S Z W 

  

Rysunek 2. Typy skrzepów mleka w próbie fermentacyjnej 
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Interpretacja wyników. Mleko bardzo czyste mikrobiologicznie, z małą liczbą 

drobnoustrojów, lub o właściwościach bakteriostatycznych może nie wykazywać skrzepu po 

12 – 24 godzinnej inkubacji. W serowarstwie najbardziej pożądane jest mleko dające skrzep 

galaretowaty (wywołany przez Lactococcus lactis ssp. lactis). Do przerobu na sery nie nadaje 

się mleko zakwalifikowane poniżej S1. Z produkcji należy wykluczyć mleko o skrzepie 

wzdymającym (W), z oznakami gazowania, ze względu na obecność w nim bakterii 

szkodliwych w procesach technologicznych.  

 

5.2. Ocena stabilności koloidalnej (cieplnej) mleka  

 

POŚREDNIE METODY OCENY STABILNOŚCI MLEKA 

 

5.2.1.  Stabilność etanolowa - próby alkoholowe  

 

Zasada metod. Próby te są szybką i prostą metodą oceny stabilności mleka. Oddziałanie 

koagulujące alkoholu etylowego na białka mleka jest zbliżone do działania ogrzewania 

w wysokich temperaturach. Dodatek alkoholu działa destabilizująco na białka mleka, 

ponieważ wykazuje bezpośrednie działanie dehydratacyjne w stosunku do micel kazeinowych, 

powoduje zmniejszenie stałej dielektrycznej środowiska, co prowadzi do cofnięcia dysocjacji 

wolnych grup aminowych oraz karboksylowych w łańcuchu polipeptydowych, co w efekcie 

prowadzi do zmniejszenia ujemnego ładunku micel, obniżenia stopnia ich hydratacji,  a co za 

tym idzie do zmniejszenia odpychania kulombowskiego. Konsekwencją tego działania jest 

agregacja zdestabilizowanych micel przy współudziale jonów Ca
+2

 oraz Mg
+2

 i wytrącenie 

z roztworu w postaci żelu. Czynnikiem wspomagającym proces koagulacji etanolowej jest 

obniżenie rozpuszczalności soli mleka, które precypitując, osadzają się na micelach 

i wzmagają proces koagulacji białek mleka.  

 

PRÓBA ALKOHOLOWA POJEDYNCZA 

Wykonanie oznaczenia. Równe ilości mleka i alkoholu etylowego 68-procentowego (np. po 

2 ml) zmieszać w probówce i obserwować na ciemnym tle lub pod oświetleniem, czy pojawiły 

się kłaczki skoagulowanego białka. 
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PRÓBA ALKOHOLOWA PODWÓJNA 

 

Wykonanie oznaczenia. Zmieszać w probówce jedną objętość mleka z dwiema objętościami 

68-procentowego alkoholu etylowego (np.1 ml i 2 ml) i obserwować na ciemnym tle lub pod 

oświetleniem, czy pojawiły się kłaczki skoagulowanego białka. 

 

PRÓBA ALKOHOLOWA WZMOCNIONA 

 

Wykonanie oznaczenia. Równe ilości mleka i alkoholu etylowego 75-procentowego (np. po 

2 ml) zmieszać w probówce i obserwować na ciemnym tle lub pod oświetleniem, czy pojawiły 

się kłaczki skoagulowanego białka. 

 

LICZBA ALKOHOLOWA 

 

Wykonanie oznaczenia. Do kolby stożkowej z szeroką szyjką o poj. 200-250 ml 

odpipetować 10 ml mleka. Następnie ciągle mieszając dodawać z biurety 96-procentowy 

alkohol etylowy, aż do wystąpienia objawów skłaczenia mleka (skoagulowanie kazeiny). 

 

Interpretacja wyników prób alkoholowych. Jeżeli nie zaobserwowano koagulacji białek 

mleka to wynik próby jest  ujemny (-), a próbki mleka posiadają odpowiednią stabilność cieplną. 

Pojawienie się kłaczków skoagulowanego mleka daje wynik dodatni - zapisywany (+). 

Ujemna próba pojedyncza wskazuje na odpowiednią stabilność surowca przeznaczonego do 

produkcji mleka spożywczego, natomiast ujemny wynik alkoholowej próby podwójnej 

i wzmocnionej informuje o odpowiedniej stabilności surowca do produkcji mleka UHT czy 

też nawet sterylizowanego. Z kolei liczbę alkoholową próbki mleka określa objętość alkoholu 

(w ml), która powoduje koagulację białka w 10 ml mleka. Świeże mleko, o normalnym 

składzie chemicznym, wykazuje zwykle znaczną odporność na działanie alkoholu (wysoką 

stabilność etanolową), a wartość liczby alkoholowej wynosi powyżej 6. Im ta wartość jest 

niższa tym mleko jest mniej odporne na ogrzewanie. 

 

5.2.2.  Próba fosforanowa - próba chemiczno-termiczna 

 

Zasada metody. Jednym z głównych czynników kształtujących stabilność koloidalna mleka 

jest  równowaga kwasowo-zasadowa. Chodzi tu o zachowanie proporcji pomiędzy kationami, 
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głównie: Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
 oraz anionami, głównie: fosforanowymi i cytrynianami. Równowaga 

kwasowo-zasadowa mleka decydując o wielkości, objętości, ładunku i stopniu hydratacji 

micel oraz podziale kazeiny pomiędzy fazę rozpuszczalną i koloidalną kształtuje oporność 

cieplną układu koloidalnego mleka. Koagulujące działanie soli (np. KH2PO4,) polega na 

naruszeniu równowagi w solach mleka. W wodnej fazie mleka zwiększa się koncentracja 

jonów wodorowych i wzrasta poziom jonów wapnia. Zmiany w fazie wodnej mleka 

oddziałują bezpośrednio na białka mleka, a przede wszystkim na kazeinę. Na skutek wzrostu 

koncentracji jonów wapnia i zwiększenia kwasowości dochodzi do obniżenia  hydratacji 

micel  i wzrostu stopnia ich polimeryzacji, co w efekcie prowadzi do destabilizacji 

i koagulacji kazeiny,  przy współudziale drugiego czynnika – ogrzewania.   

 

Wykonanie oznaczenia. Do probówki odmierzyć 10 ml mleka i dodać 0,5 ml 0,5 normalnego 

roztworu KH2PO4. Po wymieszaniu zawartości, probówkę należy ogrzewać we wrzącej łaźni 

wodnej przez 5 min. Następnie ochłodzić pod bieżącą wodą i określić czy pojawiły się kłaczki 

skoagulowanego białka. 

 

Interpretacja wyników. Jeżeli nie zaobserwowano koagulacji białek mleka to wynik próby jest  

ujemny (-), a próbki mleka posiadają odpowiednią stabilność cieplną do produkcji mleka UHT 

czy też nawet sterylizowanego. Pojawienie się kłaczków skoagulowanego mleka daje wynik 

dodatni - zapisywany (+), informując o niskiej stabilności surowca. 

 

 

BEZPOŚREDNIE METODY OCENY STABILNOŚCI MLEKA 

 

Zasada metod. Koagulujące działanie wysokich temperatur na białka mleka 

przebiega w różny sposób, w zależności od  rodzaju proteiny. Białka serwatkowe wykazują 

największą wrażliwość na działanie wysokich temperatur. Podczas ogrzewania mleka 

najszybciej denaturują immunoglobuliny (białka odpornościowe) i albuminy serum, a  następnie 

- laktoglobulina i -laktoalbumina. -laktoglobulina należąca do  albumin jest stosunkowo 

bogata w cystynę i cysteinę i w następstwie jej denaturacji cieplnej odsłonięte zostają grupy -SH 

cysteiny, które obniżają potencjał oksydoredukcyjny. Białko to po zdenaturowaniu wykazuje 
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tendencję do łączenia się z kazeiną κ, poprzez mostki disiarczkowe (-S-S-) i na skutek tego 

nie ulega widocznej koagulacji. Spośród białek mleka najbardziej ciepłooporna jest kazeina. 

Stosowane w przemyśle mleczarskim zabiegi termicznej obróbki mleka w zakresie wysokich 

temperaturach, nie wywierają takiego wpływu denaturacyjnego na kazeinę  jak w odniesieniu 

do innych białek. Wynika to m.in. z istnienia w kazeinie struktury czwartorzędowej. 

Natomiast obserwuje się niekiedy wytrącenie kazeiny w postaci skrzepu na skutek naruszenia 

stabilności termicznej micel. Stabilność ta jest uwarunkowana istnieniem określonej 

równowagi fizykochemicznej w mleku. Zmiana tej równowagi, może być spowodowana 

wieloma czynnikami, ale przede wszystkim zwiększoną zawartością wapnia jonowego 

i podwyższoną kwasowością mleka. 

Ogrzewanie powoduje również zmiany w układzie związków mineralnych i zakłóca 

równowagę poszczególnych ich form. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich związków 

wapniowych, które są słabiej rozpuszczalne i wytrącają się w postaci koloidalnego fosforanu 

trójwapniowego (KFW – ang. CCP). Zmniejsza się wówczas ilość rozpuszczalnego 

i jonowego wapnia, co z kolei rzutuje na stabilność cieplną mleka. Wytwarzające się przy tym 

jony H
+
 powodują wzrost kwasowości (obniżenie pH). Zachwianie równowagi pomiędzy 

ładunkiem ujemnym a dodatnim w micelach kazeinowych, wywołane przez zmianę 

równowagi pomiędzy solami mleka lub zmianę pH (wzrost zawartości Ca
2+

 i H
+
)  powoduje 

dehydratację micel kazeinowych, w następstwie czego dochodzi do zmniejszenia ich 

potencjału elektrokinetycznego . Potencjał elektrokinetyczny cząsteczek jest zależny m.in. od 

temperatury, a zatem w określonych warunkach cieplnych, jeżeli nastąpi przekroczenie 

tzw. potencjału krytycznego, zachodzi łączenie micel. Ponadto z obniżenia pH wynika 

również uwolnienie części jonów wapniowych, partycypujących w budowie struktury micel, 

i przejściu ich do fazy wodnej. Zjawisko to sprzyja zmianom geometrycznym, np. wydłużanie 

micel, co ułatwia bezpośredni kontakt oraz powstawanie wiązań między micelami.  

Najkrócej obecny stan wiedzy o mechanizmie cieplnej koagulacji mleka przedstawia  rysunek 4. 
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Rysunek 4. Ogólny schemat mechanizmu cieplnej koagulacji mleka 

 

5.2.2.  Próba na zagotowanie 

 

Wykonanie oznaczenia. Próba ta polega na ogrzaniu niewielkiej ilości mleka (np. 10 ml) 

do stanu wrzenia i przetrzymaniu jej w tej temperaturze przez 5 min. Po 

ochłodzeniu obserwuje się konsystencję próbki mleka. Brak wizualnych oznak koagulacji 

białek mleka – wynik (-) – wskazuje na jego przydatność do przerobu z zastosowaniem 

obróbki w zakresie temperatur pasteryzacji. 

 

5.2.3.  Stabilność cieplna -  subiektywny test oceny stabilności cieplnej mleka - test White 

i Davies'a 

 

Wykonanie oznaczenia. Do probówki odmierzyć 2 ml mleka, probówkę szczelnie 

zakorkować i zamknąć ją w ramce. Następnie próbkę umieścić w łaźni olejowej 

o temp. 140°C i mierzyć czas od momentu zanurzenia do pojawienia się pierwszych kłaczków 

skoagulowanego białka (badanie pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia). 

 

Interpretacja wyników. Czas cieplnej koagulacji mleka temp. w 140°C jest najbardziej 

bezpośrednią i dokładną oceną stabilności cieplnej. Przedstawia rzeczywistą odporność białek 
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mleka na ogrzewanie - jest ona tym wyższa im czas cieplnej koagulacji jest dłuższy. Do 

produkcji mleka UHT nadaje się surowiec o czasie koagulacji minimum 8 min, a do produkcji 

śmietanki UHT i mleka zagęszczonego  - o czasie koagulacji nie krótszym niż 10 min.. 

 

 

6. Sprawozdanie 

 

  W sprawozdaniu należy zamieścić: 

- temat ćwiczenia; 

- cel; 

- wyniki i ich obliczenia; 

- podsumowanie i wnioski. 
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