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WSTĘP 
 

Jakość mleka surowego jest jednym z głównych determinantów walorów produktów 

mleczarskich oraz prawidłowości przebiegu procesów technologicznych. W pojęciu „jakość 

mleka surowego” zawartych jest duża liczba deskryptorów, obejmujących m.in. takie jego 

cechy, jak: skład chemiczny, właściwości fizyczne, jakość mikrobiologiczną i cytologiczną 

oraz walory sensoryczne i wartość odżywczą. Mleko krowie jest wieloskładnikową 

i wielofazową płynną wydzieliną gruczołu mlecznego krowy. Właściwości mleka nie można 

więc rozpatrywać oddzielnie, tj. jedynie z punktu widzenia chemicznego lub fizycznego, gdyż 

istniejące współzależności między poszczególnymi składnikami mleka, warunkują jego 

określone właściwości i stanowią o jego wartości oraz przydatności do przerobu. Na 

właściwości mleka oddziaływają ponadto czynniki zewnętrzne, związane z warunkami 

pozyskiwania mleka i obchodzenia się z nim po udoju (stopień zakażenia mikroflorą, 

zanieczyszczenia przypadkowe lub celowe - zafałszowania, warunki przechowywania) oraz 

warunki transportu (rodzaj opakowań transportowych temperatura, wibracja itp.). Cechy 

fizykochemiczne mleka mogą być również istotnie modyfikowane przez wstępne zabiegi 

technologiczne, stosowane w procesie przetwarzania mleka na określone produkty 

mleczarskie, poprzez selekcję oraz świadomy dobór odpowiednich operacji i ich parametrów 

lub nowoczesną technikę (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Determinanty jakości produktu mleczarskiego. 

Do najczęściej stosowanych wstępnych zabiegów technologicznych zaliczyć można: 

chłodnicze przechowywanie mleka, wstępną obróbkę cieplną (termizacja, pasteryzacja, 
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hartowanie), wirowanie (czyszczenie mleka i oddzielanie tłuszczu) oraz homogenizację czy 

procesy membranowe. 

 Wspomniane powyżej czynniki, jako nieodłączne w procesach pozyskiwania 

i przetwarzania mleka, mają bardzo duży wpływ na jego jakość i przydatność technologiczną, 

a w konsekwencji na jakość otrzymanych z niego produktów. 

 

 

CEL ĆWICZENIA 
 

Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie wstępnych zabiegów technologicznych 

stosowanych w przetwórstwie mleka oraz prześledzenie ich wpływu na jakość surowca 

w aspekcie mikrobiologicznych i fizykochemicznych jego właściwości. Zatem intencją tych 

eksperymentów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej podstawowych 

zabiegów technologicznych, kontroli ich skuteczności i możliwości modyfikacji, aby nabyć 

umiejętność świadomego doboru parametrów operacji jednostkowych w poszczególnych 

działach produkcyjnych i posiąść umiejętność rozwiązywania typowych problemów 

technologicznych. Ponadto celem ćwiczenia nabycie umiejętności doboru metod i technik 

analitycznych oraz obsługi typowej aparatury badawczo-kontrolnej wykorzystywanej 

w ocenie jakości mleka oraz właściwej interpretacji uzyskiwanych wyników. 
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WYKONANIE ĆWICZENIA 
 

I. WSTEPNA OBRÓBKA CIEPLNA MLEKA  
 

Mleko surowe poddać zabiegom cieplnym przy następujących parametrach przedstawionych 

w tabeli 1 (prowadzący ćwiczenia wybierze i uszczegółowi parametry). 
 

Tabela 1. Parametry obróbki cieplnej mleka 
 

Rodzaj 

próbki mleka 

Rodzaj obróbki cieplnej Parametry 

0 mleko surowe nieogrzewane –próbka kontrolna - 

1 termizacja temp.60-65°C/10-20 s 

2 pasteryzacja długotrwała (LTP) temp. 62-65°C/30 min 

3 pasteryzacja krótkatrwała (HTST) temp. 72-75°C/15-40 s 

4 pasteryzacja wysoka krótkatrwała (VHT) temp.80-85°C/15-20 s 

5 pasteryzacja wysoka długotrwała (VHT) temp.90-95°C/10 min 

6 ultrapasteryzacja  (UHT) temp.135-150°C/2-9 s 

7 sterylizacja długotrwała (LTS) temp.110-120°C/10 min 

 

Po przeprowadzeniu obróbki cieplnej, w próbkach mleka surowego oraz ogrzewanego należy 

przeprowadzić poniższe oznaczenia.  

 

1. BADANIA CECH FIZYKOCHEMICZNE MLEKA 
 

1.1. Oznaczenie kwasowości potencjalnej w oSH  
 

Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0 - 7 
 

Wykonanie. 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 0,25 molowym roztworem NaOH do uzyskania 

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

w dwóch  powtórzeniach. 
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Obliczanie wyników. Kwasowość potencjalną mleka wyliczyć z poniższego wzoru. 

K = a · f · 2 

gdzie:  
K - kwasowość potencjalna mleka (°SH) 
a - ilość 0,25molowego NaOH zużytego do miareczkowania (ml) 
f - faktor 0,25molowego NaOH 

 

1.2. Oznaczanie kwasowości czynnej (pH) 
 

Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0-7 

 

Wykonanie. 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  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. 

 

1.3. Oznaczanie ogólnej zawartości witaminy C metodą Tillmansa 
 

Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0, 1, 3, 5-7. 
 

Zasada oznaczenia. Metoda Tillmansa oparta jest na redukcji 2,6-dichlorofenoloindofenolu 

przez kwas L-askorbinowy. Przebieg reakcji przedstawia rysunek 2. 

 
Rysunek 2. Reakcja redukcji 2,6-dichlorofenoloindofenolu przez kwas L-askorbinowy 

 

Wykonanie. Mleko rozcieńczyć trzykrotnie wodą destylowaną (1 część mleka : 2 części 

wody), a następnie 5 ml tego roztworu przenieść do kolby stożkowej o poj. 50 ml, dodać 1 ml 

2% roztworu HCl i dodać tyle wody, aby objętość płynu wynosiła 15 ml (tj. 9 ml wody). 

Zawartość kolbki miareczkować z mikrobiurety świeżo sporządzonym 0,001 normalnym 

roztworem 2,6-dichlorofenoloindofenolu, aż do uzyskania lekko różowego zabarwienia, 

utrzymującego się przez 30 s. Wykonać dwa równoległe oznaczenia dla każdej próbki mleka. 
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Różnica zużycia barwnika w dwóch równoległych miareczkowaniach nie powinna być 

większa od 0,02-0,05 ml. Jednocześnie należy przeprowadzić próbę ślepą (na wodzie 

destylowanej).  
 

Obliczanie wyników. Zawartość witaminy C obliczyć z poniższego wzoru. 

C = 

 

8,8 • a • k • c 

g 

gdzie: 
 C – zawartość witaminy C (mg%) 
 a – ilość ml barwnika  -  różnica w ilości zużytej do oznaczeń właściwych  i próby ślepej 
 c – współczynnik rozcieńczenia 
 k – współczynnik proporcjonalności dla miana barwnika 
 g – naważka mleka (obliczona na podstawie oznaczonej gęstości mleka) 
 

1.4. Oznaczanie stopnia denaturacji białek serwatkowych 
 

Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0 - 7. 
 

Wykonanie. Do kolby stożkowej o poj. 200-250 ml odmierzyć 100 ml mleka i dodać powoli 

7 ml 10% roztworu kwasu octowego, przy jednoczesnym wolnym mieszaniu próbki bagietką. 

Po dodaniu kwasu próbkę pozostawić w spokoju przez 3 min, po czym przesączyć przez 

sączek z bibuły Whatman. Następnie do skalowanej probówki (o poj. 10-15 ml) odmierzyć 

7 ml przesączu i dodać 1 ml 10% roztworu kwasu fosforowolframowego. Całość wymieszać 

bagietką, a następnie probówki umieścić w kubkach wirowniczych (pamiętać o wyważeniu 

równoległych kubków!!!). Poddać wirowaniu w wirówce laboratoryjnej WEI przez 25 min 

przy 2000 obr./min. Po odwirowaniu wynik (ilość osadu) odczytać z dokładnością do 0,01 ml. 

Jednocześnie należy oznaczyć ilość niezdenaturowanych białek serwatkowych w mleku 

surowym.  
 

Obliczanie wyników. W oparciu o uzyskane wyniki objętości osadów, obliczyć stopień denaturacji 

białek serwatkowych w próbkach mleka ogrzewanego korzystając z poniższego  wzoru. 

D  = 

 

100 (a – b) 

a 

gdzie:  
 D – stopień denaturacji białek serwatkowych  (%) 
 a – ilość osadu w mleku surowym  (ml) 
 b – ilość osadu w mleku ogrzewanym  (ml) 
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1.5. Oznaczanie liczby alkoholowej - wskaźnika stabilności 
termicznej mleka 

 

Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0 – 7 
 

Wykonanie. Do kolby stożkowej z szeroką szyjką o poj. 200-250 ml odmierzyć 10 ml mleka. 

Następnie ciągle mieszając dodawać z biurety 96-procentowy alkohol etylowy, aż do 

wystąpienia objawów skłaczenia mleka (skoagulowanie kazeiny). Liczbę alkoholową próbki 

mleka określa objętość alkoholu (w ml), która powoduje koagulację białka w 10 ml mleka. 
 

1.6. Oznaczanie czasu krzepnięcia podpuszczkowego wg metody 
Alais’a 

 

Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0, 1, 3-7. 
 

Wykonanie. Do zlewki o poj. 50-100 ml odmierzyć 50 ml mleka i ogrzać je w łaźni wodnej 

do temp. 35°C. Następnie dodać 1 ml 2% roztworu podpuszczki, wymieszać bagietką 

i inkubować w łaźni wodnej, jednocześnie obserwując oraz mierząc czas od momentu dodania 

enzymu do pojawienie się pierwszych kłaczków skoagulowanego białka. 

 

1.7. Oznaczanie wybranych składników mleka metodą 
instrumentalną – Milkoscan FT™2 

 

Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0 – 7 
 

Wykonanie. Próbkę mleka o objętości ok. 150 ml przenieść do zlewki i wykonać oznaczenie 

za pomocą aparatu MilkoScan™ FT2 według instrukcji obsługi urządzenia (badanie pod 

kontrolą prowadzącego ćwiczenia). 

 

2. BADANIE MIKROBIOLOGICZNE MLEKA 
 

2.1. Oznaczenie czystości mikrobiologicznej mleka - 0,5-godzinna 
próba z resazuryną 

 

Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0, 1, 2 i 4. 
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Wykonanie. Do jałowej probówki odmierzyć jałową pipetą 10 ml badanego mleka. 

Następnie jałową pipetą dodać 1 ml 6,5% świeżo przygotowanego, jałowego, wodnego 

roztworu resazuryny. Zmienić korek z waty na jałowy (wygotowany) korek gumowy, 

wymieszać dokładnie słup cieczy i umieścić w termostacie o temp. 37°C bez dostępu światła. 

Wstawić również próbkę kontrolną z mlekiem i zanurzonym w nim termometrem. Po 

0,5 godz., od momentu uzyskania w probówce kontrolnej temp. 37°C, obserwować 

zabarwienie.  
 

Interpretacja wyników. Sklasyfikować mleko wg poniższej skali barwnej. 
 

Tabela 2. Orientacyjna liczba bakterii w mleku na podstawie barwy próbki z resazuryną 
po 30-minutowej inkubacji 

 
 

Zabarwienie mleka  
po 30 min inkubacji 

Przybliżona liczba bakterii 
wg metody płytkowej w 1 ml 

niebieskie 
niebieskie rozjaśnione 500  tys. 

niebieskofioletowe 
fioletowe 

fioletoworóżowe 
różowofioletowe 

500 tys. - 3 mln 

różowe 
białe 3 mln 

 

3. BADANIE AKTYWNOŚCI RODZIMYCH ENZYMÓW MLEKA – OCENA 

SKUTECZNOŚCI PASTERYZACJI 
 

3.1. Próba na obecność amylazy wg Orla-Jensena 
 

Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0, 1, 2 i 3. 
 

Wykonanie. Do zlewki odmierzyć 40 ml mleka, ogrzać je w łaźni wodnej do temp. 40°C 

i dodać tyle roztworu podpuszczki, aby skrzep w temp. 40°C powstał po czasie ok. 15 min. 

Następnie dodać 1 ml 0,25 M roztworu HCl oraz 3 ml roztworu rozpuszczalnej skrobi 

(niewielką ilość skrobi w proszku przenieść do zlewki, zalać wodą destylowaną i skleikować 

we wrzącej łaźni wodnej), wymieszać i pozostawić na 1 godz. w termostacie 

w temp. 39-40°C. Z wydzielonej serwatki pobrać 10 ml do kolby stożkowej, dodać 5 kropli 

0,1% roztworu KJ oraz 5 kropli 0,1% wody utlenionej i po wymieszaniu obserwować 

zabarwienie. 
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Interpretacja wyników. Mleko poddane pasteryzacji długotrwałej, pozbawione amylazy, nie 

scukrza skrobi, zatem w próbce wystąpi zabarwienie niebieskie. Mleko podgrzane do temp. 

niższych, lecz powyżej 55°C, może dać zabarwienie o różnym odcieniu od fioletowego do 

brunatno-czerwonego i brunatnego. Próbka mleka surowego nie powinna dać żadnego 

zabarwienia. Mleko podgrzane do temperatury w zakresie 70-80°C powinno jeszcze zawierać 

czynną laktoperoksydazę, która po dodaniu H2O2 wydziela jod z KJ, który z kolei ze skrobią 

daje niebieskie zabarwienie. Jeżeli skrobia ulega częściowej hydrolizie, zabarwienie również 

w tym przypadku może przybierać różne odcienie od niebieskiego do żółtego, poprzez 

fioletowe i brunatno-czerwone. W razie nieobecności laktoperoksydazy w mleku wydzielanie 

jodu nie następuje i mleko pozostaje również bezbarwne, pomimo że było poddane wysokiej 

pasteryzacji. Należy zauważyć, że ilość dodanej skrobi odgrywa także pewną rolę w odcieniu 

zabarwienia. Próba na amylazę może zatem dać cenne wskazówki, co do wysokości 

temperatury osiągniętej przez mleko podczas obróbki cieplnej. 

 

3.2. Próba na obecność fosfatazy alkalicznej za pomocą 
fosfatestów 

 

Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0, 1, 2, 3 i 4. 
 

Wykonanie. Bezpośrednio przed użyciem koniec torebki foliowej odciąć nożyczkami od 

strony, na której widoczna jest perforacja paska testowego, wyciągnąć wskaźnik i zanurzyć 

go w badanym mleku, po znak perforowania na 2-3 s. Nasycony mlekiem fosfatest włożyć 

z powrotem do torebki foliowej. Oderwać część perforowaną, po czym fosfatest 

przyprasować dłonią, a następnie zatopić końcówkę folii nad palnikiem i inkubować 

w termostacie przez 1 godz. w temp. 37-38°C. Po inkubacji dokonać oceny fosfatestu 

i porównać ze wzorcem, posiadającym pięciozakresową skalę barw, o różnym stopniu 

intensywności koloru żółtego i kremowego. 
 

Interpretacja wyników. Oznaczenie polega na stwierdzeniu obecności lub nieobecności, czy 

też stopnia inaktywacji fosfatazy alkalicznej w mleku – w obecności wskaźnika 

(4-nitrofenylofosforanu di-sodu) – na podstawie oceny barwy paska testowego wg poniższej 

skali (na stanowisku ćwiczeniowym znajdują się wzorce barwne). 
 

Wariant wzorca  „K” – barwa biała - fosfataza alkaliczna nieobecna, mleko prawidłowo 

spasteryzowane. 
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Wariant wzorca  „S” – barwa intensywnie żółta - fosfataza alkaliczna obecna, mleko 

niepasteryzowane. 

Wariant wzorca  „1” – barwa lekko kremowa - mleko pasteryzowane w parametrach 

niższych niż dla systemu HTST, które  zawiera jeszcze częściowo 

aktywną fosfatazę alkaliczną, lub do mleka pasteryzowanego 

dodano ok. 1% obj. mleka niepasteryzowanego. 

Wariant wzorca „2.5” – barwa kremowa - mleko pasteryzowane w parametrach niższych niż 

dla systemu HTST, które  zawiera jeszcze częściowo aktywną 

fosfatazę alkaliczną, lub do mleka pasteryzowanego dodano 

ok. 2,5% obj. mleka niepasteryzowanego. 

Wariant wzorca  „5” – barwa lekko żółta - mleko pasteryzowane w parametrach niższych 

niż dla systemu HTST, które  zawiera jeszcze częściowo aktywną 

fosfatazę alkaliczną, lub do mleka pasteryzowanego dodano 

ok. 5% obj. mleka niepasteryzowanego. 

Mleko prawidłowo spasteryzowane nie powinno reagować ze wskaźnikiem (brak enzymu 

fosfatazy alkalicznej), a fosfatest powinien po inkubacji wskazywać barwę wariantu „K”.  

 

3.3. Próba na obecność laktoperoksydazy – próba Storcha 
 

Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0, 1, 3 i 4. 
 

Wykonanie. Do probówki odmierzyć 5 ml mleka, dodać 1 kroplę 3-procentowego roztworu 

H2O2 i 2 krople 2%  wodnego roztworu p-fenylenodiaminy. Zawartość probówki dokładnie 

wymieszać i obserwować zabarwienie. Jeżeli mleko w ciągu 1 min przyjmie: 

 zabarwienie ciemnoniebieskie – laktoperoksydaza obecna, co świadczy, że mleko nie 

było pasteryzowane lub poddane obróbce cieplnej najwyżej w temp. 78°C; 

 zabarwienie jasnoniebieskie – laktoperoksydaza częściowo obecna, a pasteryzacja 

mleka przebiegała w temp. 78-80°C; 

  brak zmiany zabarwienia – laktoperoksydaza inaktywowana, a pasteryzacja mleka 

przebiegała w temp. powyżej 85°C.  
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II. WIROWANIE – CZYSZCZENIE I ODTŁUSZCZANIE 
 

Próbki mleka surowego poddać procesowi wirowania przy poniższych parametrach 

(prowadzący ćwiczenia wybierze i uszczegółowi warianty zabiegu): 

 

 wirowanie „na zimno” – temperatura 18-20°C; 

 wirowanie „na ciepło” –  temperatura 40-45°C;  

  wirowanie „na gorąco” – temperatura 60-65°C; 

  wirowanie przy stałej temperaturze w zakresie 40-45°C, z uwzględnieniem zmiennej 

wydajności wirówki,  tj.  przy zmniejszonym dopływie mleka np. o 25, 50%. 

 

Po przeprowadzeniu wirowania należy wykonać poniższe oznaczenia. 

 

1. OCENA STOPNIA OCZYSZCZENIA MLEKA PODCZAS WIROWANIA 
 

1.1. Oznaczenie ilości osadu 
 

Wykonanie. Do suchej, kalibrowanej probówki stożkowej wlać 50 ml mleka pełnego, a do 

drugiej mleka odtłuszczonego i dodać po 2-3 krople barwnika (0,1% roztworu czerwieni 

naftolowej). Probówki zakorkować i wirować w wirówce Gerbera przez 5 min. Po 

odwirowaniu zlać płyn znad osadu, tak aby pozostało nad nim ok. 2 ml mleka. Następnie 

uzupełnić probówki wodą destylowaną do objętości 50 ml wymieszać i wirować ponownie 

przez 5 min. Po odwirowaniu odczytać objętość osadów.  
 

1.2. Oznaczanie stopnia oczyszczenia mleka - zanieczyszczeń 
mechanicznych 

 

Wykonanie. Na siateczce aparatu filtracyjnego „Mifi” umieścić standardowy sączek z waty. 

Następnie 500 ml mleka odtłuszczonego wlać po ściankach do zbiornika aparatu i przesączyć 

do podstawionej od dołu zlewki. Oznaczenie wykonać również dla próbki mleka surowego. 

Krążki wysuszyć. 

zachować jednakowe natężenie 
dopływu mleka do wirówki 
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Interpretacja wyników. Stopień zanieczyszczeń mechanicznych w mleku określić przez 

porównanie ze wzorcem przedstawionym na rysunku 3 oraz porównać między różnymi 

wariantami wirowania mleka. 

I II III  

I° - odpowiada kryteriom przyjęcia mleka do skupu; 

II° i III° - mleko pozaklasowe. 
 

Rysunek 3. Wzorce oceny zanieczyszczeń mechanicznych w mleku 
 

2. OCENA DOKŁADNOŚCI ODDZIELENIA TŁUSZCZU PODCZAS 

WIROWANIA MLEKA 
 

Względy technologiczne i ekonomiczne wskazują, aby w mleku odtłuszczonym pozostawało 

jak najmniej tłuszczu. Z dokładnością oddzielenia tłuszczu związane są dwa określenia: 

stopień odtłuszczenia oraz stosunek odtłuszczenia. 
 

2.1. Określenie stopnia odtłuszczenia mleka 
 

Stopień odtłuszczenia mleka – jest to liczba kilogramów tłuszczu przechodzącego do 

śmietanki z każdych 100 kg tłuszczu znajdującego się w mleku pełnym. Stopień wirowania 

uznajemy za dobry jeżeli wynosi powyżej 99%, tzn. że z każdych 100 kg tłuszczu 

znajdującego się w mleku pełnym do śmietanki przeszło ponad 99 kg tłuszczu, a w mleku 

odłuszczonym pozostało mniej niż 1 kg tłuszczu (1%). 

Obliczenie  stopnia odtłuszczenia można dokonać na podstawie poniższych wzorów. 
 

X  = 

 

Ts • (Tp – T) 
 

• 100% 
Tp • (Ts – To) 

gdzie:  
 X –  stopień odtłuszczenia mleka  
 Tp – zawartość tłuszczu w mleku pełnym (%) 
 To – zawartość tłuszczu w mleku odtłuszczonym (%) 
 Ts – zawartość tłuszczu w śmietance (%) 
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X  = 

 

100 –  

 

To 
 

•m 
Tp 

 
gdzie:  
 X –  stopień odtłuszczenia mleka  
 Tp – zawartość tłuszczu w mleku pełnym (%) 
 To – zawartość tłuszczu w mleku odtłuszczonym (%) 
 m –  procentowa ilość mleka odtłuszczonego* 

*np. ze 100 kg mleka pełnego otrzymano 87 kg mleka odtłuszczonego wówczas  m = 87% 
 

2.2. Określenie stosunku odtłuszczania 
 

Stosunek odtłuszczania  - jest to procentowa ilość odwirowanej śmietanki w stosunku do 

mleka pełnego. Obliczanie stosunku odtłuszczenia jest potrzebne do regulowania zawartości 

tłuszczu w śmietance w czasie wirowania. Każdemu procentowi tłuszczu w śmietance 

odpowiada określony stosunek odtłuszczania. Na przykład, aby otrzymać 22-procentową 

śmietankę, stosunek odtłuszczenia powinien wynosić 14%, tj. ze 100 kg mleka pełnego 

o zawartości tłuszczu 3,2% powinno się uzyskać 14,3 kg śmietanki, czyli 1 kg śmietanki 

z 7 litrów mleka. Stosunek odtłuszczania (przy stałej zawartości tłuszczu w śmietance) zależy 

od procentu tłuszczu w mleku pełnym. Jeżeli zawartość tłuszczu w mleku będzie mniejsza, to 

w celu uzyskania śmietanki o stałym procencie tłuszczu należy wykorzystać więcej mleka do 

wirowania i odwrotnie.  
 

Stosunek odtłuszczania obliczyć z poniższego wzoru. 

S = 

 

100 (Tp – To) 
 

Ts - To 

gdzie:  
 S –  procentowa ilość uzyskanej śmietanki   
 Tp – procentowa zawartość tłuszczu w mleku pełnym  
 To – procentowa zawartość tłuszczu w mleku odtłuszczonym  
 Ts – procentowa zawartość tłuszczu w śmietance  
 

Przykład - Obliczyć stosunek odtłuszczania mleka, jeżeli z mleka pełnego o zawartości 3,4% 

tłuszczu uzyskano śmietankę o zawartości tłuszczu 22% i mleko odtłuszczone o zawartości 

tłuszczu 0,05%. Obliczone S = 15,3%, co świadczy, że ze 100 kg mleka pełnego (3,4%) 

uzyskano 15,3 kg śmietanki (22%) i 84,7 kg mleka odtłuszczonego (0,05%). Stosunek 

pomiędzy ilością uzyskanej śmietanki a ilością wirowanego mleka wynosi 15,3 : 100 = 1 : 6,5. 
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2.3. Oznaczenie cech fizykochemicznych mleka niezbędnych do 
obliczeń stopnia odtłuszczenia i stosunku odtłuszczania 

 

Oznaczenie zawartości tłuszczu w mleku pełnym, odtłuszczonym i śmietance przeprowadzić 

metodą instrumentalną lub przy wykorzystaniu butyrometrów. Wolumen mleka surowego 

poddawanego wirowaniu i objętość uzyskanego mleka odtłuszczonego przeliczyć na kg, po 

wcześniejszym oznaczeniu ich gęstości metodą aerometryczną. 

 
2.3.1. Oznaczenie zawartości tłuszczu w mleku pełnym, odtłuszczonym 

i śmietance metodą  instrumentalną – Milkoscan FT™2 
 

Wykonanie. Próbki mleka surowego, odtłuszczonego i śmietanki, każda o objętości 

ok. 150 ml, przenieść do zlewki i wykonać oznaczenie za pomocą aparatu MilkoScan™ FT2 

według instrukcji obsługi urządzenia przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (badanie 

pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia).  

 
2.3.2. Oznaczenie zawartości tłuszczu w mleku pełnym, odtłuszczonym 

i śmietance metodą butyrometryczną 
 

PODCZAS WYKONYWANIA NINIEJSZEJSZYCH ANALIZ NALEŻY 

BEZWZGLEDNIE UŻYWAĆ OKULARÓW OCHRONNYCH  !!! 
 

MLEKO PEŁNE 

Wykonanie. Do tłuszczomierza Gerbera odmierzyć przy pomocy aparatu przegibnego lub 

automatycznego dozownika 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 65-70°C 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 65-70°C 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 
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słupka w tłuszczu na kresce „zerowej” skali i odczytać zawartość tłuszczu (wg dolnej 

krawędzi) trzymając tłuszczomierz pionowo na wysokości oczu. Oznaczenie przeprowadzić 

w dwóch powtórzeniach. 

 

MLEKO ODTŁUSZCZONE 

Wykonanie. Do podwójnego tłuszczomierza Siegfelda odmierzyć 20 ml stężonego kwasu 

siarkowego o d=1,815–1,825 g/ml, a następnie po ściance butyrometru wprowadzić pipetą 

22 ml mleka, dodać 2 ml alkoholu izoamylowego, zakorkować, dokładnie wymieszać, aby 

rozpuściły się białka, a następnie postępować jak wyżej, tj. podczas oznaczania tłuszczu 

w mleku pełnym. Oznaczenie przeprowadzić w dwóch równoległych tłuszczomierzach, 

a wynik odczytać wg menisku górnego.  

 

ŚMIETANKA 
Wykonanie. Do specjalnego tłuszczomierza Koehlera odmierzyć 10 ml kwasu siarkowego 

o d=1,815 – 1,820 g/ml, a następnie specjalną pipetą wprowadzić 5 ml śmietanki, po czym ją 

opłukać 5 ml letniej wody destylowanej odmierzonej inną pipetą. Następnie dodać 1 ml 

alkoholu izoamylowego i zakorkować butyrometr. Dalej postępować jak wyżej, tj. podczas 

oznaczania tłuszczu w mleku pełnym. Oznaczenie przeprowadzić w dwóch równoległych 

tłuszczomierzach. 

 

2.3.3. Oznaczanie gęstości mleka metodą aerometryczną 
 

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

ściance do cylindra o poj. 250 ml, a następnie powoli zanurzyć w nim suchy i czysty 

laktodensymetr. Ostrożnie uzupełnić cylinder mlekiem do pełna i po uzyskaniu przez 

laktodensymetr równowagi, odczytać na skali wynik w °Ld z dokładnością do 0,2°Ld 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. 20°C, uwzględniając 

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

końcu przewodnika).  
 

Interpretacja. Stopnie laktodensymetru można przeliczyć na gęstość mleka wg poniższego 

wzoru. 
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d = 1 +  
°Ld 

1000 
 

gdzie: 
d  - gęstość badanego mleka w temperaturze 20°C (g/ml) 
°Ld - odczyt z termolaktodensymetru (°Ld) 

 
III. HOMOGENIZACJA 
 

Próbki mleka pełnego oraz śmietanki poddać homogenizacji przy następujących wariantach 

zabiegu przedstawionych w tabeli 3 (prowadzący ćwiczenia wybierze i uszczegółowi 

parametry). 

Tabela 3. Rodzaje i parametry homogenizacji 
 

Rodzaj homogenizacji Przykładowe 
parametry 

homogenizacja jednostopniowa -  przy stałym 
ciśnieniu i zmiennej temperaturze 

p  10-15 MPa  
T  20oC, 40oC i 70oC. 

homogenizacja jednostopniowa -  w stałej 
temperaturze i zmiennym ciśnieniu 

T  70oC  
P  5-20 MPa. 

homogenizacja dwustopniowa T  70oC 
p  15/5 MPa. 

 

W próbkach mleka i śmietanki poddanych homogenizacji oraz w próbkach mleka i śmietanki 

niehomogenizowanych (próbki kontrolne) należy przeprowadzić poniższe oznaczenia 

fizykochemiczne. 
 

1. BADANIE SKUTECZNOŚCI HOMOGENIZACJI 
 

1.1. Oznaczenie skuteczności homogenizacji – metoda mikroskopowa 
 

Badanie skuteczności homogenizacji przeprowadzić zgodnie z wytycznym PN-A-86059:1975 

Mleko, śmietanka i śmietana. Oznaczanie skuteczności homogenizacji. 
 

Wykonanie. 

Przygotowanie preparatów. Do kolby miarowej a 100 ml odmierzyć, w zależności od 

produktu 10 ml mleka, 1 ml śmietanki o zawartości 9, 18% tłuszczu. Przy analizie śmietanki o 

zawartości tłuszczu 24, 30, 36% odmierzyć 1 ml do kolby miarowej a 200 ml. Uzupełnić 

kolbę do kreski wodą destylowaną i wymieszać. Następnie przenieść do kolby stożkowej 1 ml 

rozcieńczonej próbki i ciągle mieszając dodawać kroplami 9 ml odczynnika A (roztwór 
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barwnika Sudan III). Na szkiełko przedmiotowe przenieść 1 kroplę przygotowanego roztworu 

i nakryć szkiełkiem przykrywkowym. Przygotować trzy preparaty mikroskopowe dla jednej 

próbki mleka lub śmietanki. 

Mikroskopowanie. Po wyskalowaniu podziałki mikrometru okularowego, przygotowane 

preparaty umieszcza się pod mikroskopem w taki sposób, aby mierzone kuleczki tłuszczowe 

znalazły się na skali mikrometru okularowego. Obserwować najlepiej przy powiększeniu 

900 krotnym (nie niższym niż 500 krotnie). Pomiaru średnicy kuleczek tłuszczowych 

dokonuje się na trzech preparatach, obserwując w każdym 5 pól widzenia, przy czym w polu 

widzenia powinno znajdować się około 30 kuleczek tłuszczowych. Należy obliczyć liczbę 

wszystkich kuleczek w danym polu widzenia oraz liczbę kuleczek o średnicy powyżej 2 µm. 

Następnie na podstawie średniej arytmetycznej wyników obliczania z 5 pól widzenia 

dokonuje się obliczeń procentowego udziału kuleczek o średnicy powyżej 2 µm. 
 

1.2. Oznaczenie skuteczności homogenizacji - efekt homogenizacji 
metodą wirowania 

 

Wykonanie. Próbkę mleka homogenizowanego ogrzać do temp. ok. 40oC i oznaczyć w nim 

zawartość tłuszczu metodą Gerbera lub metodą instrumentalną. Po oznaczeniu zawartości 

tłuszczu napełnić mlekiem homogenizowanym dwie płaskodenne probówki o obj. 25 ml, 

zakorkować je i wirować w wirownicy Gerbera przez 10 min. Następnie w mleku poddanym 

działaniu przyspieszenia wirownicy oznaczyć zawartość tłuszczu, pobierając do oznaczeń 

mleko pipetą zanurzoną do połowy wysokości słupa cieczy w probówce.  
 

Stopień homogenizacji – efekt homogenizacji  ZA obliczyć wg poniższego wzoru: 
 

ZA =  
Fu 

F 
gdzie:  
 Fu – zawartość tłuszczu w próbce mleka homogenizowanego poddanego wirowaniu 
 F  - zawartość tłuszczu w próbce mleka homogenizowanego przed wirowaniem  
 
Interpretacja wyników. Mleko spożywcze należy uważać osiągnęło odpowiedni efekt 

homogenizacji, jeżeli spełniony jest poniższy warunek:  

 
ZA > ZoA = 77,5 • 10-2 

gdzie:  
 Zo

A – oznacza granicę wystarczającego efektu homogenizacji 
 ZA  - stopień homogenizacji  
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Oznacza to, że przy tej wartości efektu homogenizacji mleko przechowywane przez 7 dni 

w temp. 5°C w dolnych warstwach opakowania ma zawartość tłuszczu nie niższą niż 

80% ogólnej jego zawartości. 

 

2. OZNACZANIE LICZBY ALKOHOLOWEJ - WSKAŹNIKA STABILNOŚCI 

TERMICZNEJ MLEKA 
 

Oznaczenie przeprowadzić w próbkach mleka homogenizowanego oraz w próbkach mleka 

niehomogenizowanego (próbka kontrolna) według pkt I-1.5. 
 

3. OZNACZANIE CZASU KRZEPNIĘCIA PODPUSZCZKOWEGO WG METODY 

ALAIS’A 
 

Oznaczenie przeprowadzić w próbkach mleka homogenizowanego oraz w próbkach mleka 

niehomogenizowanego (próbka kontrolna) według pkt I-1.6. Po uzyskaniu skrzepu 

organoleptycznie ocenić jego zwięzłość.  
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OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA 
 

W sprawozdaniu należy zamieścić stronę tytułową (zgodnie z udostępnionym jej wzorem) 

oraz następujące rozdziały: 

 

A. Cel ćwiczenia 
B. Omówienie i dyskusja wyników1 
C. Wnioski 
D. Literatura2 
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	WYKONANIE ĆWICZENIA
	I. WSTEPNA OBRÓBKA CIEPLNA MLEKA 
	Mleko surowe poddać zabiegom cieplnym przy następujących parametrach przedstawionych w tabeli 1 (prowadzący ćwiczenia wybierze i uszczegółowi parametry).
	Tabela 1. Parametry obróbki cieplnej mleka
	Parametry
	Rodzaj obróbki cieplnej
	Rodzaj
	próbki mleka
	-
	mleko surowe nieogrzewane –próbka kontrolna
	0
	temp.60-65°C/10-20 s
	termizacja
	1
	temp. 62-65°C/30 min
	pasteryzacja długotrwała (LTP)
	2
	temp. 72-75°C/15-40 s
	pasteryzacja krótkatrwała (HTST)
	3
	temp.80-85°C/15-20 s
	pasteryzacja wysoka krótkatrwała (VHT)
	4
	temp.90-95°C/10 min
	pasteryzacja wysoka długotrwała (VHT)
	5
	temp.135-150°C/2-9 s
	ultrapasteryzacja  (UHT)
	6
	temp.110-120°C/10 min
	sterylizacja długotrwała (LTS)
	7
	Po przeprowadzeniu obróbki cieplnej, w próbkach mleka surowego oraz ogrzewanego należy przeprowadzić poniższe oznaczenia. 
	1. Badania cech fizykochemiczne mleka
	1.1. Oznaczenie kwasowości potencjalnej w oSH 
	Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0 - 7
	Wykonanie. 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 0,25 molowym roztworem NaOH do uzyskania jasnoróżowego zabarwienia, utrzymującego się przez około 30 s. Oznaczenie wykonać w dwóch  powtórzeniach.
	Obliczanie wyników. Kwasowość potencjalną mleka wyliczyć z poniższego wzoru.
	K = a · f · 2
	gdzie: 
	K - kwasowość potencjalna mleka ((SH)
	a - ilość 0,25molowego NaOH zużytego do miareczkowania (ml)
	f - faktor 0,25molowego NaOH
	1.2. Oznaczanie kwasowości czynnej (pH)
	Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0-7
	Wykonanie. 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  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.
	1.3. Oznaczanie ogólnej zawartości witaminy C metodą Tillmansa
	Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0, 1, 3, 5-7.
	Zasada oznaczenia. Metoda Tillmansa oparta jest na redukcji 2,6-dichlorofenoloindofenolu przez kwas L-askorbinowy. Przebieg reakcji przedstawia rysunek 2.
	Rysunek 2. Reakcja redukcji 2,6-dichlorofenoloindofenolu przez kwas L-askorbinowy
	Wykonanie. Mleko rozcieńczyć trzykrotnie wodą destylowaną (1 część mleka : 2 części wody), a następnie 5 ml tego roztworu przenieść do kolby stożkowej o poj. 50 ml, dodać 1 ml 2% roztworu HCl i dodać tyle wody, aby objętość płynu wynosiła 15 ml (tj. 9 ml wody). Zawartość kolbki miareczkować z mikrobiurety świeżo sporządzonym 0,001 normalnym roztworem 2,6-dichlorofenoloindofenolu, aż do uzyskania lekko różowego zabarwienia, utrzymującego się przez 30 s. Wykonać dwa równoległe oznaczenia dla każdej próbki mleka. Różnica zużycia barwnika w dwóch równoległych miareczkowaniach nie powinna być większa od 0,02-0,05 ml. Jednocześnie należy przeprowadzić próbę ślepą (na wodzie destylowanej). 
	Obliczanie wyników. Zawartość witaminy C obliczyć z poniższego wzoru.
	8,8 • a • k • c
	C =
	g
	gdzie:
	C – zawartość witaminy C (mg%)
	a – ilość ml barwnika  -  różnica w ilości zużytej do oznaczeń właściwych  i próby ślepej
	c – współczynnik rozcieńczenia
	k – współczynnik proporcjonalności dla miana barwnika
	g – naważka mleka (obliczona na podstawie oznaczonej gęstości mleka)
	1.4. Oznaczanie stopnia denaturacji białek serwatkowych
	Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0 - 7.
	Wykonanie. Do kolby stożkowej o poj. 200-250 ml odmierzyć 100 ml mleka i dodać powoli 7 ml 10% roztworu kwasu octowego, przy jednoczesnym wolnym mieszaniu próbki bagietką. Po dodaniu kwasu próbkę pozostawić w spokoju przez 3 min, po czym przesączyć przez sączek z bibuły Whatman. Następnie do skalowanej probówki (o poj. 10-15 ml) odmierzyć 7 ml przesączu i dodać 1 ml 10% roztworu kwasu fosforowolframowego. Całość wymieszać bagietką, a następnie probówki umieścić w kubkach wirowniczych (pamiętać o wyważeniu równoległych kubków!!!). Poddać wirowaniu w wirówce laboratoryjnej WEI przez 25 min przy 2000 obr./min. Po odwirowaniu wynik (ilość osadu) odczytać z dokładnością do 0,01 ml. Jednocześnie należy oznaczyć ilość niezdenaturowanych białek serwatkowych w mleku surowym. 
	Obliczanie wyników. W oparciu o uzyskane wyniki objętości osadów, obliczyć stopień denaturacji białek serwatkowych w próbkach mleka ogrzewanego korzystając z poniższego  wzoru.
	100 (a – b)
	D  =
	a
	gdzie: 
	D – stopień denaturacji białek serwatkowych  (%)
	a – ilość osadu w mleku surowym  (ml)
	b – ilość osadu w mleku ogrzewanym  (ml)
	1.5. Oznaczanie liczby alkoholowej - wskaźnika stabilności termicznej mleka
	Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0 – 7
	Wykonanie. Do kolby stożkowej z szeroką szyjką o poj. 200-250 ml odmierzyć 10 ml mleka. Następnie ciągle mieszając dodawać z biurety 96-procentowy alkohol etylowy, aż do wystąpienia objawów skłaczenia mleka (skoagulowanie kazeiny). Liczbę alkoholową próbki mleka określa objętość alkoholu (w ml), która powoduje koagulację białka w 10 ml mleka.
	1.6. Oznaczanie czasu krzepnięcia podpuszczkowego wg metody Alais’a
	Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0, 1, 3-7.
	Wykonanie. Do zlewki o poj. 50-100 ml odmierzyć 50 ml mleka i ogrzać je w łaźni wodnej do temp. 35°C. Następnie dodać 1 ml 2% roztworu podpuszczki, wymieszać bagietką i inkubować w łaźni wodnej, jednocześnie obserwując oraz mierząc czas od momentu dodania enzymu do pojawienie się pierwszych kłaczków skoagulowanego białka.
	1.7. Oznaczanie wybranych składników mleka metodą instrumentalną – Milkoscan FT™2
	Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0 – 7
	Wykonanie. Próbkę mleka o objętości ok. 150 ml przenieść do zlewki i wykonać oznaczenie za pomocą aparatu MilkoScan™ FT2 według instrukcji obsługi urządzenia (badanie pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia).
	2. Badanie mikrobiologiczne mleka
	2.1. Oznaczenie czystości mikrobiologicznej mleka - 0,5-godzinna próba z resazuryną
	Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0, 1, 2 i 4.
	Wykonanie. Do jałowej probówki odmierzyć jałową pipetą 10 ml badanego mleka. Następnie jałową pipetą dodać 1 ml 6,5% świeżo przygotowanego, jałowego, wodnego roztworu resazuryny. Zmienić korek z waty na jałowy (wygotowany) korek gumowy, wymieszać dokładnie słup cieczy i umieścić w termostacie o temp. 37°C bez dostępu światła. Wstawić również próbkę kontrolną z mlekiem i zanurzonym w nim termometrem. Po 0,5 godz., od momentu uzyskania w probówce kontrolnej temp. 37°C, obserwować zabarwienie. 
	Interpretacja wyników. Sklasyfikować mleko wg poniższej skali barwnej.
	Tabela 2. Orientacyjna liczba bakterii w mleku na podstawie barwy próbki z resazuryną
	po 30-minutowej inkubacji
	Przybliżona liczba bakterii
	Zabarwienie mleka 
	wg metody płytkowej w 1 ml
	po 30 min inkubacji
	niebieskie
	500  tys.
	niebieskie rozjaśnione
	niebieskofioletowe
	fioletowe
	500 tys. - 3 mln
	fioletoworóżowe
	różowofioletowe
	różowe
	3 mln
	białe
	3. Badanie aktywności rodzimych enzymów mleka – ocena skuteczności pasteryzacji
	3.1. Próba na obecność amylazy wg Orla-Jensena
	Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0, 1, 2 i 3.
	Wykonanie. Do zlewki odmierzyć 40 ml mleka, ogrzać je w łaźni wodnej do temp. 40°C i dodać tyle roztworu podpuszczki, aby skrzep w temp. 40°C powstał po czasie ok. 15 min. Następnie dodać 1 ml 0,25 M roztworu HCl oraz 3 ml roztworu rozpuszczalnej skrobi (niewielką ilość skrobi w proszku przenieść do zlewki, zalać wodą destylowaną i skleikować we wrzącej łaźni wodnej), wymieszać i pozostawić na 1 godz. w termostacie w temp. 3940°C. Z wydzielonej serwatki pobrać 10 ml do kolby stożkowej, dodać 5 kropli 0,1% roztworu KJ oraz 5 kropli 0,1% wody utlenionej i po wymieszaniu obserwować zabarwienie.
	Interpretacja wyników. Mleko poddane pasteryzacji długotrwałej, pozbawione amylazy, nie scukrza skrobi, zatem w próbce wystąpi zabarwienie niebieskie. Mleko podgrzane do temp. niższych, lecz powyżej 55°C, może dać zabarwienie o różnym odcieniu od fioletowego do brunatno-czerwonego i brunatnego. Próbka mleka surowego nie powinna dać żadnego zabarwienia. Mleko podgrzane do temperatury w zakresie 70-80°C powinno jeszcze zawierać czynną laktoperoksydazę, która po dodaniu H2O2 wydziela jod z KJ, który z kolei ze skrobią daje niebieskie zabarwienie. Jeżeli skrobia ulega częściowej hydrolizie, zabarwienie również w tym przypadku może przybierać różne odcienie od niebieskiego do żółtego, poprzez fioletowe i brunatno-czerwone. W razie nieobecności laktoperoksydazy w mleku wydzielanie jodu nie następuje i mleko pozostaje również bezbarwne, pomimo że było poddane wysokiej pasteryzacji. Należy zauważyć, że ilość dodanej skrobi odgrywa także pewną rolę w odcieniu zabarwienia. Próba na amylazę może zatem dać cenne wskazówki, co do wysokości temperatury osiągniętej przez mleko podczas obróbki cieplnej.
	3.2. Próba na obecność fosfatazy alkalicznej za pomocą fosfatestów
	Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0, 1, 2, 3 i 4.
	Wykonanie. Bezpośrednio przed użyciem koniec torebki foliowej odciąć nożyczkami od strony, na której widoczna jest perforacja paska testowego, wyciągnąć wskaźnik i zanurzyć go w badanym mleku, po znak perforowania na 2-3 s. Nasycony mlekiem fosfatest włożyć z powrotem do torebki foliowej. Oderwać część perforowaną, po czym fosfatest przyprasować dłonią, a następnie zatopić końcówkę folii nad palnikiem i inkubować w termostacie przez 1 godz. w temp. 37-38°C. Po inkubacji dokonać oceny fosfatestu i porównać ze wzorcem, posiadającym pięciozakresową skalę barw, o różnym stopniu intensywności koloru żółtego i kremowego.
	Interpretacja wyników. Oznaczenie polega na stwierdzeniu obecności lub nieobecności, czy też stopnia inaktywacji fosfatazy alkalicznej w mleku – w obecności wskaźnika (4nitrofenylofosforanu di-sodu) – na podstawie oceny barwy paska testowego wg poniższej skali (na stanowisku ćwiczeniowym znajdują się wzorce barwne).
	Wariant wzorca  „K” – barwa biała - fosfataza alkaliczna nieobecna, mleko prawidłowo spasteryzowane.
	Wariant wzorca  „S” – barwa intensywnie żółta - fosfataza alkaliczna obecna, mleko niepasteryzowane.
	Wariant wzorca  „1” – barwa lekko kremowa - mleko pasteryzowane w parametrach niższych niż dla systemu HTST, które  zawiera jeszcze częściowo aktywną fosfatazę alkaliczną, lub do mleka pasteryzowanego dodano ok. 1% obj. mleka niepasteryzowanego.
	Wariant wzorca „2.5” – barwa kremowa - mleko pasteryzowane w parametrach niższych niż dla systemu HTST, które  zawiera jeszcze częściowo aktywną fosfatazę alkaliczną, lub do mleka pasteryzowanego dodano ok. 2,5% obj. mleka niepasteryzowanego.
	Wariant wzorca  „5” – barwa lekko żółta - mleko pasteryzowane w parametrach niższych niż dla systemu HTST, które  zawiera jeszcze częściowo aktywną fosfatazę alkaliczną, lub do mleka pasteryzowanego dodano ok. 5% obj. mleka niepasteryzowanego.
	Mleko prawidłowo spasteryzowane nie powinno reagować ze wskaźnikiem (brak enzymu fosfatazy alkalicznej), a fosfatest powinien po inkubacji wskazywać barwę wariantu „K”. 
	3.3. Próba na obecność laktoperoksydazy – próba Storcha
	Oznaczenie przeprowadzić w próbkach 0, 1, 3 i 4.
	Wykonanie. Do probówki odmierzyć 5 ml mleka, dodać 1 kroplę 3-procentowego roztworu H2O2 i 2 krople 2%  wodnego roztworu p-fenylenodiaminy. Zawartość probówki dokładnie wymieszać i obserwować zabarwienie. Jeżeli mleko w ciągu 1 min przyjmie:
	 zabarwienie ciemnoniebieskie – laktoperoksydaza obecna, co świadczy, że mleko nie było pasteryzowane lub poddane obróbce cieplnej najwyżej w temp. 78°C;
	 zabarwienie jasnoniebieskie – laktoperoksydaza częściowo obecna, a pasteryzacja mleka przebiegała w temp. 78-80°C;
	  brak zmiany zabarwienia – laktoperoksydaza inaktywowana, a pasteryzacja mleka przebiegała w temp. powyżej 85°C. 
	II. WIROWANIE – CZYSZCZENIE I ODTŁUSZCZANIE
	Próbki mleka surowego poddać procesowi wirowania przy poniższych parametrach (prowadzący ćwiczenia wybierze i uszczegółowi warianty zabiegu):
	wirowanie „na zimno” – temperatura 18-20°C;
	 wirowanie „na ciepło” –  temperatura 40-45°C; 
	  wirowanie „na gorąco” – temperatura 60-65°C;
	  wirowanie przy stałej temperaturze w zakresie 40-45°C, z uwzględnieniem zmiennej wydajności wirówki,  tj.  przy zmniejszonym dopływie mleka np. o 25, 50%.
	Po przeprowadzeniu wirowania należy wykonać poniższe oznaczenia.
	1. Ocena stopnia oczyszczenia mleka podczas wirowania
	1.1. Oznaczenie ilości osadu
	Wykonanie. Do suchej, kalibrowanej probówki stożkowej wlać 50 ml mleka pełnego, a do drugiej mleka odtłuszczonego i dodać po 2-3 krople barwnika (0,1% roztworu czerwieni naftolowej). Probówki zakorkować i wirować w wirówce Gerbera przez 5 min. Po odwirowaniu zlać płyn znad osadu, tak aby pozostało nad nim ok. 2 ml mleka. Następnie uzupełnić probówki wodą destylowaną do objętości 50 ml wymieszać i wirować ponownie przez 5 min. Po odwirowaniu odczytać objętość osadów. 
	1.2. Oznaczanie stopnia oczyszczenia mleka - zanieczyszczeń mechanicznych
	Wykonanie. Na siateczce aparatu filtracyjnego „Mifi” umieścić standardowy sączek z waty. Następnie 500 ml mleka odtłuszczonego wlać po ściankach do zbiornika aparatu i przesączyć do podstawionej od dołu zlewki. Oznaczenie wykonać również dla próbki mleka surowego. Krążki wysuszyć.
	Interpretacja wyników. Stopień zanieczyszczeń mechanicznych w mleku określić przez porównanie ze wzorcem przedstawionym na rysunku 3 oraz porównać między różnymi wariantami wirowania mleka.
	I( - odpowiada kryteriom przyjęcia mleka do skupu;
	II( i III( - mleko pozaklasowe.
	Rysunek 3. Wzorce oceny zanieczyszczeń mechanicznych w mleku
	2. Ocena dokładności oddzielenia tłuszczu podczas wirowania mleka
	Względy technologiczne i ekonomiczne wskazują, aby w mleku odtłuszczonym pozostawało jak najmniej tłuszczu. Z dokładnością oddzielenia tłuszczu związane są dwa określenia: stopień odtłuszczenia oraz stosunek odtłuszczenia.
	2.1. Określenie stopnia odtłuszczenia mleka
	Stopień odtłuszczenia mleka – jest to liczba kilogramów tłuszczu przechodzącego do śmietanki z każdych 100 kg tłuszczu znajdującego się w mleku pełnym. Stopień wirowania uznajemy za dobry jeżeli wynosi powyżej 99%, tzn. że z każdych 100 kg tłuszczu znajdującego się w mleku pełnym do śmietanki przeszło ponad 99 kg tłuszczu, a w mleku odłuszczonym pozostało mniej niż 1 kg tłuszczu (1%).
	Obliczenie  stopnia odtłuszczenia można dokonać na podstawie poniższych wzorów.
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	gdzie: 
	S –  procentowa ilość uzyskanej śmietanki  
	Tp – procentowa zawartość tłuszczu w mleku pełnym 
	To – procentowa zawartość tłuszczu w mleku odtłuszczonym 
	Ts – procentowa zawartość tłuszczu w śmietance 
	Przykład - Obliczyć stosunek odtłuszczania mleka, jeżeli z mleka pełnego o zawartości 3,4% tłuszczu uzyskano śmietankę o zawartości tłuszczu 22% i mleko odtłuszczone o zawartości tłuszczu 0,05%. Obliczone S = 15,3%, co świadczy, że ze 100 kg mleka pełnego (3,4%) uzyskano 15,3 kg śmietanki (22%) i 84,7 kg mleka odtłuszczonego (0,05%). Stosunek pomiędzy ilością uzyskanej śmietanki a ilością wirowanego mleka wynosi 15,3 : 100 = 1 : 6,5.
	2.3. Oznaczenie cech fizykochemicznych mleka niezbędnych do obliczeń stopnia odtłuszczenia i stosunku odtłuszczania
	Oznaczenie zawartości tłuszczu w mleku pełnym, odtłuszczonym i śmietance przeprowadzić metodą instrumentalną lub przy wykorzystaniu butyrometrów. Wolumen mleka surowego poddawanego wirowaniu i objętość uzyskanego mleka odtłuszczonego przeliczyć na kg, po wcześniejszym oznaczeniu ich gęstości metodą aerometryczną.
	2.3.1. Oznaczenie zawartości tłuszczu w mleku pełnym, odtłuszczonym i śmietance metodą  instrumentalną – Milkoscan FT™2
	Wykonanie. Próbki mleka surowego, odtłuszczonego i śmietanki, każda o objętości ok. 150 ml, przenieść do zlewki i wykonać oznaczenie za pomocą aparatu MilkoScan™ FT2 według instrukcji obsługi urządzenia przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (badanie pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia). 
	2.3.2. Oznaczenie zawartości tłuszczu w mleku pełnym, odtłuszczonym i śmietance metodą butyrometryczną
	PODCZAS WYKONYWANIA NINIEJSZEJSZYCH ANALIZ NALEŻY BEZWZGLEDNIE UŻYWAĆ OKULARÓW OCHRONNYCH  !!!
	Mleko pełne
	Wykonanie. Do tłuszczomierza Gerbera odmierzyć przy pomocy aparatu przegibnego lub automatycznego dozownika 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 65-70(C 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 65-70(C 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. Oznaczenie przeprowadzić w dwóch powtórzeniach.
	Mleko odtłuszczone
	Wykonanie. Do podwójnego tłuszczomierza Siegfelda odmierzyć 20 ml stężonego kwasu siarkowego o d=1,815–1,825 g/ml, a następnie po ściance butyrometru wprowadzić pipetą 22 ml mleka, dodać 2 ml alkoholu izoamylowego, zakorkować, dokładnie wymieszać, aby rozpuściły się białka, a następnie postępować jak wyżej, tj. podczas oznaczania tłuszczu w mleku pełnym. Oznaczenie przeprowadzić w dwóch równoległych tłuszczomierzach, a wynik odczytać wg menisku górnego. 
	Śmietanka
	Wykonanie. Do specjalnego tłuszczomierza Koehlera odmierzyć 10 ml kwasu siarkowego o d=1,815 – 1,820 g/ml, a następnie specjalną pipetą wprowadzić 5 ml śmietanki, po czym ją opłukać 5 ml letniej wody destylowanej odmierzonej inną pipetą. Następnie dodać 1 ml alkoholu izoamylowego i zakorkować butyrometr. Dalej postępować jak wyżej, tj. podczas oznaczania tłuszczu w mleku pełnym. Oznaczenie przeprowadzić w dwóch równoległych tłuszczomierzach.
	2.3.3. Oznaczanie gęstości mleka metodą aerometryczną
	Wykonanie. Próbkę mleka o temperaturze bliskiej 20°C (około 200 ml) wlać ostrożnie po ściance do cylindra o poj. 250 ml, a następnie powoli zanurzyć w nim suchy i czysty laktodensymetr. Ostrożnie uzupełnić cylinder mlekiem do pełna i po uzyskaniu przez laktodensymetr równowagi, odczytać na skali wynik w (Ld z dokładnością do 0,2(Ld 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. 20(C, uwzględniając poprawkę temperaturową (odczytać wartość gęstości mleka – d – z tablic zamieszczonych na końcu przewodnika). 
	Interpretacja. Stopnie laktodensymetru można przeliczyć na gęstość mleka wg poniższego wzoru.
	°Ld
	d = 1 + 
	1000
	gdzie:
	d  - gęstość badanego mleka w temperaturze 20(C (g/ml)
	°Ld - odczyt z termolaktodensymetru (°Ld)
	III. HOMOGENIZACJA
	Próbki mleka pełnego oraz śmietanki poddać homogenizacji przy następujących wariantach zabiegu przedstawionych w tabeli 3 (prowadzący ćwiczenia wybierze i uszczegółowi parametry).
	Tabela 3. Rodzaje i parametry homogenizacji
	Przykładowe parametry
	Rodzaj homogenizacji
	p  10-15 MPa 
	homogenizacja jednostopniowa -  przy stałym ciśnieniu i zmiennej temperaturze
	T  20oC, 40oC i 70oC.
	T  70oC 
	homogenizacja jednostopniowa -  w stałej temperaturze i zmiennym ciśnieniu
	P  5-20 MPa.
	T  70oC
	homogenizacja dwustopniowa
	p  15/5 MPa.
	W próbkach mleka i śmietanki poddanych homogenizacji oraz w próbkach mleka i śmietanki niehomogenizowanych (próbki kontrolne) należy przeprowadzić poniższe oznaczenia fizykochemiczne.
	1. Badanie skuteczności homogenizacji
	1.1. Oznaczenie skuteczności homogenizacji – metoda mikroskopowa
	Badanie skuteczności homogenizacji przeprowadzić zgodnie z wytycznym PN-A-86059:1975 Mleko, śmietanka i śmietana. Oznaczanie skuteczności homogenizacji.
	Wykonanie.
	Przygotowanie preparatów. Do kolby miarowej a 100 ml odmierzyć, w zależności od produktu 10 ml mleka, 1 ml śmietanki o zawartości 9, 18% tłuszczu. Przy analizie śmietanki o zawartości tłuszczu 24, 30, 36% odmierzyć 1 ml do kolby miarowej a 200 ml. Uzupełnić kolbę do kreski wodą destylowaną i wymieszać. Następnie przenieść do kolby stożkowej 1 ml rozcieńczonej próbki i ciągle mieszając dodawać kroplami 9 ml odczynnika A (roztwór barwnika Sudan III). Na szkiełko przedmiotowe przenieść 1 kroplę przygotowanego roztworu i nakryć szkiełkiem przykrywkowym. Przygotować trzy preparaty mikroskopowe dla jednej próbki mleka lub śmietanki.
	Mikroskopowanie. Po wyskalowaniu podziałki mikrometru okularowego, przygotowane preparaty umieszcza się pod mikroskopem w taki sposób, aby mierzone kuleczki tłuszczowe znalazły się na skali mikrometru okularowego. Obserwować najlepiej przy powiększeniu 900 krotnym (nie niższym niż 500 krotnie). Pomiaru średnicy kuleczek tłuszczowych dokonuje się na trzech preparatach, obserwując w każdym 5 pól widzenia, przy czym w polu widzenia powinno znajdować się około 30 kuleczek tłuszczowych. Należy obliczyć liczbę wszystkich kuleczek w danym polu widzenia oraz liczbę kuleczek o średnicy powyżej 2 µm. Następnie na podstawie średniej arytmetycznej wyników obliczania z 5 pól widzenia dokonuje się obliczeń procentowego udziału kuleczek o średnicy powyżej 2 µm.
	1.2. Oznaczenie skuteczności homogenizacji - efekt homogenizacji metodą wirowania
	Wykonanie. Próbkę mleka homogenizowanego ogrzać do temp. ok. 40oC i oznaczyć w nim zawartość tłuszczu metodą Gerbera lub metodą instrumentalną. Po oznaczeniu zawartości tłuszczu napełnić mlekiem homogenizowanym dwie płaskodenne probówki o obj. 25 ml, zakorkować je i wirować w wirownicy Gerbera przez 10 min. Następnie w mleku poddanym działaniu przyspieszenia wirownicy oznaczyć zawartość tłuszczu, pobierając do oznaczeń mleko pipetą zanurzoną do połowy wysokości słupa cieczy w probówce. 
	Stopień homogenizacji – efekt homogenizacji  ZA obliczyć wg poniższego wzoru:
	Fu
	ZA = 
	F
	gdzie: 
	Fu – zawartość tłuszczu w próbce mleka homogenizowanego poddanego wirowaniu
	F  - zawartość tłuszczu w próbce mleka homogenizowanego przed wirowaniem 
	Interpretacja wyników. Mleko spożywcze należy uważać osiągnęło odpowiedni efekt homogenizacji, jeżeli spełniony jest poniższy warunek: 
	ZA > ZoA = 77,5 • 10-2
	gdzie: 
	ZoA – oznacza granicę wystarczającego efektu homogenizacji
	ZA  - stopień homogenizacji 
	Oznacza to, że przy tej wartości efektu homogenizacji mleko przechowywane przez 7 dni w temp. 5°C w dolnych warstwach opakowania ma zawartość tłuszczu nie niższą niż 80% ogólnej jego zawartości.
	2. Oznaczanie liczby alkoholowej - wskaźnika stabilności termicznej mleka
	Oznaczenie przeprowadzić w próbkach mleka homogenizowanego oraz w próbkach mleka niehomogenizowanego (próbka kontrolna) według pkt I-1.5.
	3. Oznaczanie czasu krzepnięcia podpuszczkowego wg metody Alais’a
	Oznaczenie przeprowadzić w próbkach mleka homogenizowanego oraz w próbkach mleka niehomogenizowanego (próbka kontrolna) według pkt I-1.6. Po uzyskaniu skrzepu organoleptycznie ocenić jego zwięzłość. 
	OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA
	W sprawozdaniu należy zamieścić stronę tytułową (zgodnie z udostępnionym jej wzorem) oraz następujące rozdziały:
	A. Cel ćwiczenia
	B. Omówienie i dyskusja wyników
	C. Wnioski
	D. Literatura
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