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WSTĘP 
 

 

Wymagania jakościowe surowca przeznaczonego do produkcji mleka zagęszczonego 

niesłodzonego są w generalnie takie same jak przy wyrobie innych produktów mleczarskich. 

Jednakże celem zabezpieczenia prawidłowości przebiegu procesu technologicznego 

i uzyskania produktu wysokiej jakości, bardzo istotną cechą surowca jest jego zdolność do 

fizycznego przetrzymania wysokiej obróbki cieplnej, czyli jego wysoka stabilność cieplna. 

Cecha ta rozumiana jest na ogół jako zdolność do zachowania właściwości koloidalnych 

mleka, a szczególnie białek, podczas działania wysokiej temperatury. Białka mleka muszą 

być termostabilne, gdyż w przeciwnym razie mogą ulegać koagulacji, nawet już w warunkach 

procesu technologicznego i osadzając się na ściankach urządzeń grzewczych powodować 

ograniczenia skuteczności ich pracy lub nawet całkowite zablokowanie. Dodatkowym 

negatywnym efektem niskiej stabilności cieplnej mleka surowego jest sedymentacja 

zdenaturowanych białek w gotowym produkcie w czasie przechowywania lub jego gęstnienie, 

a nawet żelifikacja. 

Mając na uwadze prawidłowy przebieg procesu technologicznego i jakość gotowego produktu 

można sformułować najważniejsze kryteria, które powinien spełniać surowiec przeznaczony 

do produkcji mleka zagęszczonego: 

 ogólna liczba drobnoustrojów    - ≤ 100 tys./ml 

 liczba komórek somatycznych    - ≤ 400 tys./ml 

 kwasowość czynna (pH)       - 6,6 – 6,7 

 kwasowość miareczkowa     - 6,5 – 7,0°SH 

 stabilność cieplna (czas koagulacji w temp.140 °C)   - ≥ 10,0 min 

 stabilność etanolowa 

- jako liczba alkoholowa    - ≥ 6.0 ml 

- jako próba z etanolem o stężeniu min. 75% (1:1) - wynik negatywny (-) 
 

Mleko zagęszczone niesłodzone jest to produkt otrzymany w wyniku odparowania 

części wody i według wymagań Polskiej Normy PN–82/A–86043 zawiera 25% suchej masy, 

w tym 7.5% tłuszczu. Mimo ponad 2-krotnego zagęszczenia surowca, koncentrat musi być 

utrwalany cieplnie w procesie tradycyjnej sterylizacji lub metodą UHT. Ogólny przebieg 

procesu technologicznego zagęszczonego mleka niesłodzonego przedstawia schemat na 

rysunku 1. 
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Rysunek 1. Schemat technologiczny zagęszczonego mleka niesłodzonego 

 

Zgodnie z normą PN–A–86043: 1982 mleko zagęszczone niesłodzone w puszkach można 

przechowywać przez 9 miesięcy w temp. ok. 18°C. W czasie składowania mogą zachodzić 

w nim pewne procesy fizykochemiczne i mikrobiologiczne, które powodują powstanie wad 

gotowego produktu. Wady fizykochemiczne mogą być wywoływane przede wszystkim złą 

jakością surowca lub nieprzestrzeganiem parametrów procesu technologicznego. Najczęstsze 

zmiany fizykochemiczne to: nadmierne gęstnienie, a nawet żelifikacja mleka, podstój 

tłuszczu, wytrącanie osadu składającego się głównie z soli mineralnych i białek, nieznaczny 

wzrost kwasowości miareczkowej, zmiany koloru produktu, głównie jako następstwo 

nieenzymatycznego brązowienia, oraz niekorzystne zmiany smakowo-zapachowe. W czasie 

długotrwałego przechowywania, szczególnie w temp. poniżej 7°C, opakowania z mlekiem 

powinny być odwracane, aby zapobiec podstawaniu tłuszczu oraz wytrącaniu osadu soli 

takich jak: cytrynian wapniowy, fosforan wapniowy i magnezowy. 
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Mleko zagęszczone słodzone jest produktem stosunkowo trwałym, dzięki dużej 

koncentracji cukrów (sacharozy i laktozy). Zgodnie w Polską Normą w skład gotowego 

produktu przeznaczonego do celów konsumpcyjnych powinno wchodzić nie mniej niż 44.5% 

sacharozy oraz 28% składników mleka, w tym 8% tłuszczu. Tak wysoki poziom cukrów 

w produkcie powoduje prawie całkowite zahamowanie rozwoju drobnoustrojów, na skutek 

obniżenia aktywności wody i podwyższenia ciśnienia osmotycznego do ok. 7,3 MPa. 

Wysokie ciśnienie osmotyczne w zagęszczonym mleku słodzonym wynika przede wszystkim 

z dodatku sacharozy, która wywołuje ciśnienie ok. 4.5 MPa, oraz rozpuszczonej w fazie 

wodnej laktozy - 1.8 MPa. Pozostała wartość ciśnienia osmotycznego, ok. 1 MPa, jest 

następstwem obecności soli mineralnych, głównie chlorków. Mleko zagęszczone słodzone 

jest utrwalane metodą osmoaktywną i wskutek obniżenia aktywności wody staje się ona 

niedostępna dla komórek drobnoustrojów. Są jednak pewne drobnoustroje wykazujące 

zdolność rozwoju w środowisku o tak wysokim ciśnieniu osmotycznym - drobnoustroje 

osmofilne, głównie drożdże i pleśnie. Stąd też niski poziom drobnoustrojów ciepłoopornych 

i osmofilnych w mleku surowym, jak również higieniczne warunki realizacji procesu, na 

każdym jego etapie (brak reinfekcji), są podstawą uzyskania produktu o wysokiej jakości 

mikrobiologicznej. Ogólny przebieg procesu technologicznego zagęszczonego mleka 

słodzonego przedstawiono na rysunku 2. 

Przechowywanie mleka zagęszczonego słodzonego powinno odbywać się w suchych 

(<75% wilgotności) magazynach, przy temperaturze <18°C, jednak nie niższej niż 5°C. 

W czasie magazynowania w produkcie tym mogą zachodzić różne przemiany na podłożu 

fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Do najczęstszych wad wynikających z przemian 

fizykochemicznych zaliczyć należy nieenzymatyczne brązowienie zagęszczonego mleka 

słodzonego oraz gęstnienie, jako skutek niskiej stabilności cieplnej surowca lub/i 

nieodpowiedniej jego wstępnej obróbki cieplnej. Zbyt wysokie temperatury przechowywania, 

np. >25°C, mogą spowodować znaczne przyspieszenie tempa tych przemian, a w efekcie 

wywołać gwałtowny wzrost lepkości (gęstnienie) i brązowienie produktu. Stosunkowo często 

spotykaną wadą, pojawiającą się w czasie przechowywania zagęszczonego mleka słodzonego, 

jest jego mączystość lub piaszczystość, jako następstwo dalszego wykrystalizowywania 

laktozy. Zjawisko to może zachodzić w produkcie o niewłaściwie przeprowadzonej 

krystalizacji (niekompletnej), a w szczególności przechowywanym w temperaturze <10°C. 

Ponadto składowanie produktu w temp. poniżej 5°C może powodować częściowe 

wykrystalizowanie sacharozy w postaci dużych kryształów. Obecne w mleku zagęszczonym 
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słodzonym kryształki laktozy, szczególnie te o większych rozmiarach, w czasie 

przechowywania mogą wytrącać się w postaci osadu. Jest to następstwem istotnych różnic 

między gęstością laktozy – 1.5453 g/ml a gęstością zagęszczonego mleka słodzonego – 

1.3488–1.4100 g/ml. Wytrącanie laktozy zachodzi intensywniej w przypadku niskiej lepkości 

zagęszczonego mleka słodzonego. 

 

 
Rysunek 2. Schemat technologiczny zagęszczonego mleka słodzonego 

 

 

CEL ĆWICZENIA 
 

Celem ćwiczenia jest poznanie szczegółowych zasad wyrobu mleka zagęszczonego 

niesłodzonego i słodzonego, nabycie umiejętności prowadzenia procesu technologicznego 
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oraz kontroli i oceny prawidłowości jego przebiegu, jak również podejmowanie działań 

korygujących w sytuacjach nietypowych. Wyrób tych produktów w skali ćwierć-technicznej 

stwarza możliwość pozyskania umiejętności obsługi urządzeń stosowanych w procesie. 

Technologicznym. Ponadto celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności doboru metod 

i technik analitycznych oraz obsługi typowej aparatury badawczo-kontrolnej 

wykorzystywanej w ocenie jakości mleka zagęszczonego słodzonego i niesłodzonego oraz 

właściwej interpretacji uzyskanych wyników. 
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WYKONANIE ĆWICZENIA 
 

I. OCENA MLEKA PRZEZNACZONEGO DO PRODUKCJI 
 

Ocenę mleka przeznaczonego do produkcji należy przeprowadzić wg kryteriów podanych niżej. 
 

1. OCENA JAKOŚCI HIGIENICZNEJ MLEKA 
 

1.1. Oznaczanie stopnia zanieczyszczeń mechanicznych 
 

Wykonanie. 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 z podanymi wzorcami (PN-A-86122:1968. Mleko. Metody badań). 
 

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 FIZYKOCHEMICZNA MLEKA 
 

2.1. Ocena świeżości mleka 
2.1.1. Oznaczanie kwasowości potencjalnej w °SH 

 

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 0,25M roztworem NaOH do uzyskania jasnoróżowego zabarwienia, 

utrzymującego się przez około 30 s. Oznaczenie wykonać w dwóch  powtórzeniach. 
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Obliczanie i interpretacja wyników. Kwasowość potencjalną mleka wyliczyć z poniższego  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 wykazuje kwasowość miareczkową w przedziale  6,0-7,5°SH, jednakże 

mając na uwadze specyfikę procesu technologicznego mleka zagęszczonego, podczas selekcji 

należy wybierać surowiec o zawężonym zakresie kwasowości potencjalnej, tj. 6,5 – 7,0°SH. 
 

2.1.2. Oznaczanie kwasowości czynnej (pH) 
 

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 ok. 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). Mając na uwadze przebieg zależności 

SC= f(pH) oraz prawidłowość przebiegu procesu technologicznego mleka zagęszczonego, 

podczas selekcji mleka przeznaczonego do produkcji należy zawężać kryterium pH do 

zakresu 6,6 – 6,7. 
 

2.2. Oznaczenie gęstości mleka metodą aerometryczną 
 

Wykonanie. 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 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). 
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Interpretacja wyników. Stopnie laktodensymetru można przeliczyć na gęstość mleka 

wg poniższego wzoru. 

d = 1 +  
°Ld 

1000 
 

gdzie: 
  d  - gęstość badanego mleka w temperaturze 20°C (g/ml) 
 °Ld - odczyt z termolaktodensymetru (°Ld) 
 
Gęstość mleka zbiorczego powinna mieścić się w granicach 1,028 do 1,032 g/ml. 
 
2.3. Oznaczanie składu chemicznego mleka metodą 

instrumentalną – Milkoscan FT™2 
 

Wykonanie. Próbkę mleka ok. 150 ml przenieść do zlewki i wykonać oznaczenie za pomocą 

aparatu MilkoScan™ FT2 według instrukcji obsługi urządzenia (badanie pod kontrolą 

prowadzącego ćwiczenia). 

 

2.4. 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 20°C (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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3. OCENA WYRÓŻNIKÓW PRZYDATNOŚCI TECHNOLOGICZNEJ 
 

3.1. Ocena stabilności etanolowej (SE) mleka 
 

3.1.1. Próba alkoholowa wzmocniona 
 

Wykonanie. Równe ilości mleka i alkoholu etylowego 75-procentowego (np. po 1 ml) 

zmieszać w probówce i obserwować na ciemnym tle lub pod oświetleniem, czy pojawiły się 

kłaczki skoagulowanego białka. 
 

Interpretacja wyników. Próba ma wynik ujemny (-) gdy nie zaobserwowano koagulacji. 

Ujemny wynik próby wzmocnionej informuje o wysokiej stabilności surowca do produkcji 

mleka UHT, czy też nawet sterylizowanego. 
 

3.1.2. Liczba alkoholowa 
 

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. 
 

Interpretacja wyników. Liczbę alkoholową określa objętość ml alkoholu, 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.  
 

3.2. Ocena stabilności cieplnej (SC) mleka 
 

3.2.1. SC mleka - subiektywny test White i Davies'a 
 

Wykonanie. Do specjalnej probówki termoodpornej odmierzyć 2 ml mleka, następnie 

szczelnie ją zakorkować i zamknąć w metalowej ramce. Tak przygotowane próbki mleka 

umieścić w części wahadłowej łaźni olejowej o temp. 140°C. Mierzyć czas od momentu 

zanurzenia próbki do chwili pojawienia się pierwszych kłaczków skoagulowanego białka 

w przepływającym filmie (badanie pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia). 
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Interpretacja wyników. Pomiar czasu cieplnej koagulacji mleka temp. w 140°C jest 

bezpośrednią i najbardziej dokładną oceną jego stabilności cieplnej. Przedstawia on 

rzeczywistą odporność białek mleka na ogrzewanie - jest ona tym wyższa im czas cieplnej 

koagulacji jest dłuższy. Do produkcji mleka zagęszczonego nadaje się surowiec o czasie 

koagulacji nie krótszym niż 10 min. 
 

3.2.2. Próba fosforanowa – test chemiczno-termiczny 
 

Wykonanie. Do probówki odmierzyć 2 ml mleka, dodać 0,2 ml 0,5 n roztworu KH2PO4, 

wymieszać i ogrzewać przez 5 min we wrzącej łaźni wodnej. Następnie probówkę ochłodzić 

pod bieżącą wodą i obserwować czy nastąpiła koagulacja białka. 
 

Interpretacja wyników. Próba ma wynik ujemny (-), gdy nie zaobserwujemy koagulacji 

białka, a mleko posiada odpowiednią stabilność termiczną do produkcji koncentratów. 

 

II. PRODUKCJA ZAGĘSZCZONEGO MLEKA NIESŁODZONEGO 
I SŁODZONEGO 

 

Rodzaj mleka zagęszczonego oraz wielkość produkcji poszczególnego asortymentu 

poda prowadzący ćwiczenia. Koncentraty należy wyprodukować zgodnie z instrukcjami 

technologicznymi (załącznik do niniejszego przewodnika) oraz ze wskazówkami 

technologicznymi przedstawionymi poniżej. 

Należy wyprodukować:  

 zagęszczone mleko niesłodzone; 

 zagęszczone mleko niesłodzone, lekkie (4% tł.); 

 zagęszczone mleko słodzone; 

 zagęszczone mleko słodzone smakowe (kawowe, karmelowe). 
 

NORMALIZACJA TŁUSZCZU 
 

Przed rozpoczęciem procesu technologicznego, celem przeprowadzenia końcowej 

normalizacji surowca do produkcji mleka zagęszczonego, należy oznaczyć 

zawartość tłuszczu w mleku odtłuszczonym i śmietance metodą instrumentalną na aparacie 

MilkoScan FT2 - według instrukcji obsługi urządzenia (badanie pod kontrolą prowadzącego 

ćwiczenia) lub metodą butyrometryczną opisaną poniżej.  
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 Oznaczanie zawartości tłuszczu w mleku odtłuszczonym i śmietance 
 

PODCZAS WYKONYWANIA NINIEJSZEJSZYCH ANALIZ NALEŻY 

BEZWZGLEDNIE UŻYWAĆ OKULARÓW OCHRONNYCH  !!! 
 

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 i 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. 
 

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 odtłuszczonym. Oznaczenie przeprowadzić w dwóch 

równoległych tłuszczomierzach. 
 

W oparciu o oznaczoną zawartość tłuszczu w mleku pełnym i odtłuszczonym oraz 

w śmietance, jak również gęstość mleka pełnego, należy przeprowadzić normalizację surowca 

przeznaczonego do wyrobu mleka zagęszczonego. Ilość mleka znormalizowanego oraz 

wymagania dotyczące składu  gotowego produktu zostaną podane przez prowadzącego 

ćwiczenia.  
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Za podstawę normalizacji mleka przeznaczonego do produkcji mleka zagęszczonego 

przyjmuje się poniższą zależność.  

 
t 

= 
T 

 
r R 

gdzie:  
 t – zawartość tłuszczu w mleku znormalizowanym (%) 
 r – zawartość s.m.b. w mleku znormalizowanym (%) 
 T – zawartość tłuszczu w gotowym produkcie (%) 
 R – zawartość s.m.b. mleka w gotowym produkcie (%) 
 

Z powyższego wzoru istnieje możliwość obliczenia zawartości tłuszczu w mleku 

znormalizowanym. 

t = 
T 

• r 
R 

 

Przy założeniu że zawartość s.m.b. w mleku znormalizowanym (r) w przybliżeniu równa się 

zawartości s.m.b. w mleku przed normalizacją (rm) wzór powyższy przyjmuje poniższą 

postać. 

t = 
T 

• rm 
R 

 

Jeżeli wyliczona zawartość tłuszczu w mleku znormalizowanym (t) jest mniejsza od 

zawartości tłuszczu w mleku przeznaczonym do normalizacji (tm), to normalizację określonej 

ilości mleka przeprowadza się przez dodatek mleka odtłuszczonego, którego ilość oblicza się 

przy pomocy poniższego wzoru. 

Mo = 
tm – t 

• M 
ro •T/R - to 

gdzie:  
 Mo – ilość mleka odtłuszczonego (l)  
 M – ilość mleka do normalizacji (l)  
 to – zawartość tłuszczu w mleku odtłuszczonym (%)  
 tm – zawartość tłuszczu w mleku przed normalizacją (%)  
 t – zawartość tłuszczu w mleku znormalizowanym (%)  
 ro – zawartość s.m.b. w mleku odtłuszczonym (%) 
 

Zawartość s.m.b. w mleku odtłuszczonym (ro) oblicza się przy pomocy poniższej zależności. 

ro = 
100 • rm 

 
100 - tm 

Jeżeli natomiast zawartość tłuszczu w mleku znormalizowanym (t) jest większa od 

zawartości tłuszczu w mleku przeznaczonym do normalizacji (tm), to normalizację określonej 
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ilości mleka przeprowadza się przez dodatek śmietanki, której ilość oblicza się z poniższego 

wzoru. 

S = 
t – tm 

• M 
ts - T/R • rs 

gdzie:  
 S – ilość śmietanki (l) 
 ts – zawartość tłuszczu w śmietance (%)  
 rs – zawartość s.m.b. w śmietance (%) 
    - pozostałe oznaczenia jak w powyższych wzorach 
 

Zawartość s.m.b. w śmietance użytej do normalizacji oblicza się z poniższej zależności. 

rs = 
100 – ts 

• rm 
100 - tm 

 

Celem ułatwienia i prawidłowego przeprowadzenia normalizacji mleka przeznaczonego do 

produkcji koncentratów, w warunkach przemysłowych korzysta się z tablic normalizacyjnych 

(część 2 przewodnika – instrukcje technologiczne).  
 

 Ocena poprawności normalizacji 
Po przeprowadzeniu normalizacji należy sprawdzić jej poprawność, oznaczając zawartość 

tłuszczu w mleku znormalizowanym metodą instrumentalną (Milkoscan FT2). 
 

PASTERYZACJA 
 

 Znormalizowane mleko spasteryzować przy pomocy pasteryzatora płytowego w temp. 

80-85oC przez 15 s, wg załączonej instrukcji obsługi pasteryzatora. 
 

Po zakończonej pasteryzacji należy pobrać próbkę mleka spasteryzowanego i określić 

skuteczność pasteryzacji wg próby Storcha. 
 

 Ocena skuteczności pasteryzacji wg próby Storcha 
 

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. 
 

Interpretacja wyników. Natychmiastowe pojawienie się niebieskiego zabarwienia świadczy 

o tym, że w mleku znajduje się laktoperoksydaza, która nie została unieczynniona. Dowodzi 

to, że mleko nie było pasteryzowane lub było ogrzane tylko do temp. 70°C. Zabarwienie 
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szaroniebieskie pojawiające się po upływie ok. 30 s oznacza, że mleko było ogrzane do temp. 

79-80°C lub że zawiera dodatek mleka surowego. Brak zabarwienia świadczy o ogrzaniu 

mleka do temp. wyższej niż 80°C. 
 

SŁODZENIE 
 

W przypadku produkcji zagęszczonego mleka słodzonego należy obliczyć dodatek 

cukru i sporządzić syrop. Założenia do tych obliczeń poda prowadzący ćwiczenia.  

Ilość cukru (sacharozy) jaką należy dodać do określonej ilości mleka 

znormalizowanego można obliczyć z poniższego wzoru. 

C = 
C2 • r 

• M 
100 • R 

gdzie: 
 C – ilość sacharozy (kg)  
 M – ilość mleka przeznaczonego do przerobu (kg) 
 C2 – żądana zawartość sacharozy w mleku zgęszczonym (%)  
 r – zawartość s.s.b. w mleku znormalizowanym (%)  
 R – żądana zawartość s.s.b. (bez sacharozy) w mleku zgęszczonym (%) 
 

Uwaga: 

Zawartość s.m.b. w mleku znormalizowanym (r) przyjąć jako równą s.m.b. mleka przed 

normalizacją.  

Jeżeli cukier dodaje się w postaci syropu to ilość wody potrzebna do przygotowania 

syropu obliczyć z poniższej zależności. 

W = 
C • (Sc – Cs) 

• M 
Cs 

gdzie:  
 W – ilość wody (kg)  
 C – ilość sacharozy (kg)  
 Cs – zawartość s.m. w syropie (%)  
 Sc – zawartość sm w sacharozie = 99,8 %  
 

 Do spasteryzowanego mleka dodać (w temp. pasteryzacji) obliczoną ilość sacharozy 

lub sporządzonego syropu (zgodnie z wytycznymi prowadzącego ćwiczenie), a następnie 

dobrze wymieszać i wprowadzić do wyparki. 
 

ZAGĘSZCZANIE 
 

Spasteryzowane mleko zagęszczać na wyparce próżniowej, według załączonej instrukcji 

jej obsługi. W trakcie zagęszczania kontrolować parametry operacji i stopień zagęszczania przy 

pomocy refraktometru. Końcowy stopień zagęszczania poda prowadzący ćwiczenie. 
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W czasie zagęszczania obliczyć ilość wody jaką należy odparować z mleka, aby 

uzyskać produkt o żądanych parametrach składu chemicznego, korzystając z poniższego 

wzoru. 

W = M  (1 –  
S 

) 
S1 

gdzie: 
 W – masa odparowanej wody (kg) 
 M – ilość mleka znormalizowanego  (kg)  
 S – zawartość s.s. w mleku znormalizowanym (%)  
 S1 – żądana zawartość s.s. w mleku zagęszczonym (%)  
 

Przy obliczaniu ilości wody odparowanej podczas zagęszczaniu mleka słodzonego, należy 

uwzględnić dodatek cukru i ilość wody wprowadzonej z syropem. 

 

W czasie zagęszczania mleka słodzonego należy dodatkowo oznaczyć zawartość 

laktozy w pobranej próbce mleka znormalizowanego metodą instrumentalną (Milkoscan FT2) 

lub metodą polarymetryczną opisaną poniżej. 
 

 Oznaczenie zawartości laktozy w mleku znormalizowanym metodą 
polarymetryczną 

 

Wykonanie. Do kolby miarowej o obj. 100 ml odmierzyć pipetą 50 ml mleka, dodać 10 ml 

odczynnika Carrez I, dokładnie wymieszać, a następnie dodać 10 ml odczynnika Carrez II 

i ponownie delikatnie wymieszać. Uzupełnić kolbę wodą destylowaną do kreski, wymieszać 

i po upływie 15 min sączyć przez suchy sączek do czystej suchej kolby stożkowej. Uzyskany 

przesącz polarymetrować. Zawartość laktozy wyliczyć z poniższego wzoru. 
 

P = 
100 • k • 0,94 • α 

 
52,53 • l  •  1,03 

gdzie:  
 P – zawartość laktozy (%)  
 α – odczytany kąt skręcania płaszczyzny polaryzacji (°)  
 k – współczynnik rozcieńczania = 2  
 l – długość rurki polarymetrycznej (dcm)  

 

Dodatkowo, podczas zagęszczania mleka słodzonego, należy wyliczyć zawartość 

laktozy w wodzie zagęszczonego mleka słodzonego (znając skład chemiczny produktu 

końcowego, po jego normalizacji – wg wytycznych prowadzącego ćwiczenia), a uzyskaną 

wartość wykorzystać do wyznaczenia parametrów krystalizacji laktozy, a więc temperatury, 
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do której należy szybko schłodzić znormalizowane zagęszczone mleko słodzone, celem 

przeprowadzenia intensywnej krystalizacji laktozy w produkcie. 
 

Zawartość laktozy w wodzie słodzonego mleka zgęszczonego wyliczyć z poniższego wzoru. 

Pw = 
R • p • 100 

 
R • p + r • w  

gdzie:  
 Pw – zawartość laktozy w wodzie mleka zgęszczonego słodzonego (%)  
 R – zawartość s.s.b. w mleku zagęszczonym słodzonym (%)  
 p – zawartość laktozy w mleku znormalizowanym (%)  
 r – zawartość s.s.b. w mleku znormalizowanym (%) 
 w – zawartość wody w mleku zagęszczonym słodzonym (%) 
 

 Na podstawie wartości obliczonej zawartości laktozy w wodzie mleka zgęszczonego 

słodzonego, odczytać z wykresu Hudsona (z 3 krzywej – krystalizacja wymuszona) 

temperaturę intensywnej krystalizacji laktozy. 
 

 

 
 

Rysunek 4. Wykres Hudsona 
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HOMOGENIZACJA ZAGĘSZCZONEGO MLEKA NIESŁODZONEGO 
 

Po zagęszczeniu koncentrat mleka niesłodzonego podgrzać do temp. 65-70oC i poddać 

homogenizacji (wg załączonej instrukcji obsługi homogenizatora), przy ciśnieniu 

uszczegółowionym przez prowadzącego ćwiczenie (20-25/3-5 MPa). 
 

KOŃCOWA NORMALIZACJA ZAGĘSZCZONEGO MLEKA SŁODZONEGO 

I KRYSTALIZACJA LAKTOZY  
 

 Po zakończonym zagęszczaniu przeprowadzić końcową normalizację suchej masy 

mleka słodzonego (wg wytycznych prowadzącego ćwiczenia), poprzez dodatek wody 

destylowanej lub spasteryzowanego mleka znormalizowanego, w oparciu o bilans jednostek 

suchej masy. Koncentrat skierować do krystalizatora i przy ciągłym jego mieszaniu szybko 

ochłodzić do wyznaczonej temperatury krystalizacji laktozy (wykres Hudsona) i w tych 

warunkach przetrzymać co najmniej 1 godz. W celu ułatwienia i przyspieszenia krystalizacji 

(po uzyskaniu temp. intensywnej krystalizacji) dodać zaszczep laktozy w ilości 0,04-0,05%, 

w stosunku do masy mleka zagęszczonego. Po okresie intensywnej krystalizacji zagęszczone 

mleko słodzone schłodzić do temp. 17-18°C, przy stale włączonym  mieszadle. 
 

KOŃCOWA NORMALIZACJA ZAGĘSZCZONEGO MLEKA 

NIESŁODZONEGO ORAZ DODATEK STABILIZATORÓW   
  

Celem określenia optymalnego dodatku stabilizatora, należy przygotować próbki 

zagęszczonego mleka niesłodzonego z dodatkiem 0,1%, 0,2%, 0,3% i 0,4% soli 

stabilizujących, który aplikuje się w postaci 20% roztworu Na3C6H5O7 i Na2HPO4 

(mieszanina 2:1, którą trzeba wcześniej przygotować). Następnie należy przeprowadzić 

normalizację suchej masy w każdej z badanych próbek do żądanej, stałej wartości, 

wg wytycznych prowadzącego ćwiczenia. W tak przygotowanych próbkach zbadać pH oraz 

czas cieplnej koagulacji w łaźni olejowej o temperaturze 120°C, zgodnie z metodyką opisaną 

w pkt. I. 3.2.1. 

Na podstawie wyznaczonych wartości pH oraz czasu koagulacji białek zagęszczonego mleka 

niesłodzonego, wybrać optymalny (najmniejszy z możliwych) dodatek soli stabilizujących, 

który skoryguje odczyn koncentratu do wartości pH w zakresie 6,60-6,70 i jednocześnie na 

tyle podniesie SC, aby móc przeprowadzić zabieg utrwalenia produktu – sterylizację LTS. 



19 
 

Następnie, podczas ciągłego mieszania w zbiorniku zagęszczonego mleka 

niesłodzonego, dodać powoli roztwór soli stabilizujących, w ilości wynikającej ze wstępnych 

(powyższych) badań i przeprowadzić końcową normalizację zawartości s.m. koncentratu, 

poprzez dodatek wody destylowanej lub spasteryzowanego mleka znormalizowanego, 

w oparciu o bilans jednostek suchej masy.  

  

PAKOWANIE I STERYLIZACJA 
 

 Puszki napełnić zagęszczonym mlekiem niesłodzonym i zamknąć je przy pomocy 

zamykarki. Następnie wysterylizować w autoklawie, uwzględniając parametry podane przez 

prowadzącego ćwiczenie. Po sterylizacji puszki wychłodzić do temperatury otoczenia, 

wytrzeć i oznaczyć datą produkcji i rodzajem asortymentu.  
  

Zagęszczone mleko słodzone, ochłodzone do temperatury 17-18oC, zapakować 

w puszki i zamknąć przy pomocy zamykarki. Puszki oznaczyć datą produkcji i rodzajem 

asortymentu i przechowywać w tej temperaturze.  

Mleko zagęszczone słodzone może być produkowane również z dodatkiem kawy, kakao lub 

innych dodatków smakowych.  

 

III. OCENA JAKOŚCI GOTOWYCH PRODUKTÓW 
 

Ocenę gotowych produktów należy przeprowadzić wg kryteriów podanych niżej. 
 

1. OCENA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO 
 

Opakowania jednostkowe produktu należy ocenić pod względem wyglądu, prawidłowości 

zamknięcia i znakowania. 
 

2. OCENA ORGANOLEPTYCZNA 
 

Analizę organoleptyczną próbek gotowych produktów, tj. ocenę smaku, zapachu 

(smakowitości), barwy i konsystencji przeprowadzić zgodnie z wytycznymi norm: 

 IDF Standard 99-2:2009 Milk and milk products – Sensory analysis – Part 2: 

Recommended methods for sensory; 
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 IDF Standard 99-3:2009 Milk and milk products – Sensory analysis – Part 3: 

Guidance on a method for evaluation of compliance with product specifications for 

sensory properties by scoring. 

 

Wygląd i barwę mleka zagęszczonego określić bezpośrednio po otwarciu opakowania. 

Następnie powoli przenieść zawartość opakowania do parownicy lub zlewki, obserwując 

konsystencję, po czym ponownie określić zapach. Ocenę przeprowadzić w temperaturze 

pokojowej. Po opróżnieniu opakowania ocenić wygląd wewnętrznej powierzchni 

opakowania - stwierdzić brak lub występowanie osadu na ściankach, wieczku i dnie oraz jego 

charakter. Następnie popłukać opakowanie ciepłą wodą i obserwować jakość wewnętrznej 

powierzchni.  

 

3. OCENA FIZYKOCHEMICZNA PRODUKTU 
 

3.1. Oznaczanie kwasowości czynnej (pH) 
3.2. Oznaczanie kwasowości potencjalnej w °SH 
 

Wykonanie. Do kolby stożkowej (o obj. 200-250 ml) odważyć 20 g mleka zagęszczonego 

z dokładnością do 0,01 g. Dodać 20 ml ogrzanej do 50-60°C wody destylowanej w przypadku 

oceny mleka niesłodzonego lub 30 ml podczas analizy mleka słodzonego. Całość dokładnie 

wymieszać, ochłodzić do temperatury pokojowej, dodać 2 ml roztworu fenoloftaleiny 

i ponownie wymieszać. Następnie miareczkować 0,25 molowym roztworem NaOH do 

momentu uzyskania lekkoróżowego zabarwienia, utrzymującego się przez 30 s. Kwasowość 

mleka zagęszczonego w oSH obliczyć wg poniższego wzoru. 

K = a • 5 

gdzie:  
K – kwasowość badanego mleka  (°SH )  
a – objętość 0,25 m roztworu NaOH zużytego do miareczkowania (ml)  

 

3.3. Oznaczanie gęstości mleka zagęszczonego metodą 
piknometryczną 

 

Gęstość oznaczyć przy pomocy piknometru tylko w zagęszczonym mleku niesłodzonym.  
 

Wykonanie. Przemyć piknometr etanolem i wysuszyć. Zważyć za pomocą wagi analitycznej 

suchy piknometr wyznaczając mP. Napełnić piknometr mlekiem zagęszczonym i osuszyć 
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bibułą jego ścianki boczne z nadmiaru cieczy wypływającej po włożeniu korka. Zważyć 

piknometr z mlekiem (mMZ). Piknometr opróżnić i osuszyć, a następnie wypełnić wodą 

destylowaną i całość zważyć (mW). Przy nalewaniu cieczy i ważeniu nie należy piknometru 

obejmować całą dłonią, ponadto trzeba zwrócić uwagę na to, aby piknometr był całkowicie 

wypełniony cieczą. 

Gęstość mleka zagęszczonego niesłodzonego obliczyć z poniższego wzoru. 

d MZ = 
mMZ – mP 

• dW 
mW – mP 

 
gdzie: 

dMZ – gęstość mleka zagęszczonego niesłodzonego (g/ml) 
mMZ – masa piknometru z mlekiem zagęszczonym niesłodzonym (g) 
mP – masa pustego piknometru (g) 
mW – masa piknometru z wodą (g) 
dW – gęstość wody w temperaturze pomiaru (g/ml) 

 
 
3.4. Oznaczanie składu chemicznego produktu 
 

3.4.1. Metoda instrumentalna MilkoScan™ FT2 
 

Analizę składu gotowych produktów (próbki po ok. 150-200 ml), przeprowadzić po wybraniu 

odpowiedniej aplikacji za pomocą aparatu MilkoScan™ FT2, według instrukcji obsługi 

urządzenia (badanie pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia). 

 

3.4.2. Metoda instrumentalna InfraXact™ 
 

Zasada metody. InfraXact™ jest analizatorem dokonującym pomiarów techniką odbiciową 

i transmisyjno-odbiciową o zakresie skanowania w bliskiej podczerwieni (NIR) 570-1850 nm. 

Analiza NIR jest techniką spektroskopową, która wykorzystuje naturalnie występujące 

spektrum elektromagnetyczne. Obszar bliskiej podczerwieni okazał się idealny do pomiarów 

produktów naturalnych oraz właściwości chemicznych cieczy, ciał stałych, rzadkich zawiesin 

lub próbek gazowych. 
 

Wykonanie. Analizę składu chemicznego gotowych produktów (próbki po ok. 150 ml), 

przeprowadzić po wybraniu odpowiedniej aplikacji za pomocą aparatu, według instrukcji 

obsługi urządzenia (badanie pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia). Wykonanie pomiaru 

sprowadza się do napełnienia kuwety próbką, umieszczenia jej na module prezentacji próbki 

i zamknięcia pokrywy. 
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3.4.3. Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Gerbera 
 

Wykonanie. Do kolby miarowej o obj. 100 ml odważyć dokładnie (±0,0001 g) ok. 30 g 

mleka zagęszczonego, dodać około 30 ml wody destylowanej, dokładnie wymieszać, 

następnie uzupełnić do kreski i ponownie wymieszać. Oznaczenie zawartości tłuszczu 

w powyższym roztworze przeprowadzić jak w mleku pełnym metodą Gerbera.  

Uwaga: 

W przypadku mleka zagęszczonego słodzonego tłuszczomierz umieścić w łaźni wodnej 

o temperaturze 50±2°C na 10 min., a następnie podnieść temperaturę łaźni do 65±2°C i w tej 

temperaturze przetrzymać tłuszczomierz przez 5-10 min, kilkakrotnie mieszając jego 

zawartość, a następnie tłuszczomierze należy wirować: 5 min – w przypadku mleka 

zagęszczonego niesłodzonego oraz 10 min – w przypadku mleka zagęszczonego słodzonego. 

Zawartość tłuszczu w mleku zagęszczonym obliczyć z poniższego wzoru. 

F = 
100 • f 

 
a 

gdzie:  
F – zawartość tłuszczu w mleku zagęszczonym (%)  
f – odczyt na skali tłuszczomierza (%)  
a – odważka mleka zagęszczonego (g)  

 
3.4.4. Oznaczanie zawartości sacharozy w mleku zagęszczonym słodzonym 
 

Wykonanie. W zlewce o pojemności 100 ml odważyć 50 g mleka zagęszczonego 

(z dokładnością do 0,01 g), dodać około 50 ml ciepłej wody destylowanej, dokładnie 

wymieszać i przenieść bez strat do kolby miarowej o poj. 250 ml. Następnie dodać 15 ml 

roztworu Carrez I, dokładnie wymieszać i dodać 15 ml roztworu Carrez II. Po dokładnym 

wymieszaniu zawartość kolby uzupełnić wodą destylowaną do kreski i ponownie wymieszać. 

Po wytrąceniu białek zawartość kolby sączyć przez karbowany sączek do suchej kolby 

stożkowej. Następnie do kolby miarowej o poj. 100 ml odmierzyć 75 ml przesączu, dodać 

5 ml stężonego HCl i dokonać inwersji tej mieszaniny w łaźni wodnej o temp. 70°C, ściśle 

przez 5 min od chwili uzyskania przez roztwór żądanej temperatury (zanurzony termometr). 

Następnie zawartość kolby szybko ochłodzić pod bieżącą wodą i uzupełnić zawartość kolby 

do kreski wodą destylowaną. Otrzymane roztwory (przed i po inwersji) polarymetrować. 

Zawartość sacharozy w mleku zagęszczonym obliczyć z poniższego wzoru Clergeta-

Herzfelda. 
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gdzie: 
S – zawartość sacharozy w mleku zagęszczonym (%)  
p – odczytany kąt skręcania przed inwersją (°)  
i – odczytany kąt skręcania po inwersji (°)  
t – temperatura pomiaru (°)  
a – ilość mleka zagęszczonego w 100 ml mleka rozcieńczonego (g)  
a = 20 g  

 

Powyższy wzór można przedstawić w postaci uproszczonej :  

S = 2,832 • ( p – i • 
100  

) 
75 

 
3.4.5. Oznaczanie zawartości wody metodą przyspieszoną  
 

Wykonanie. Do aluminiowego kubeczka wsypać około 5 g wyprażonego piasku, dodać 

około 5 g bezwodnej parafiny i włożyć szklaną bagietkę. Po roztopieniu parafiny zawartość 

kubeczka wymieszać bagietką, ochłodzić w eksykatorze i następnie zważyć z dokładnością do 

0,01 g. Następnie z tą samą dokładnością doważyć do kubeczka ok. 5 g mleka zagęszczonego 

i podgrzać na małym płomieniu stale mieszając. Koniec odparowania wody stwierdza się po 

zaniku piany, ustaniu skwierczenia, lekkiego zaciemnienia masy i wystąpienia objawów 

lekkiego dymienia. Po ochłodzeniu w eksykatorze, należy kubeczek zważyć z dokładnością 

do 0,01 g. 

Obliczanie i interpretacja wyników. Zawartość suchej masy w mleku zagęszczonym 

obliczyć wg poniższego wzoru.  

% s.m. =   
(c - a) 100 

b - a 
 
gdzie:  

a – masa aluminiowego kubeczka z piaskiem, bezwodną parafiną i szklaną bagietką (g) 
b – masa kubeczka z dodanym mlekiem (g)  
c – masa kubeczka z mlekiem po odparowaniu (g) 

 

Wynik końcowy powinien być średnią arytmetyczną co najmniej z 2 równoległych oznaczeń, 

nie różniących się między sobą więcej niż o 0,05.  
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OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA 
 

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

oraz następujące rozdziały: 

 

A. Cel ćwiczenia 
B. Blokowe schematy technologiczne1 
C. Omówienie i dyskusja wyników2 
D. Wnioski 
E. Literatura3 
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	WSTĘP
	Wymagania jakościowe surowca przeznaczonego do produkcji mleka zagęszczonego niesłodzonego są w generalnie takie same jak przy wyrobie innych produktów mleczarskich. Jednakże celem zabezpieczenia prawidłowości przebiegu procesu technologicznego i uzyskania produktu wysokiej jakości, bardzo istotną cechą surowca jest jego zdolność do fizycznego przetrzymania wysokiej obróbki cieplnej, czyli jego wysoka stabilność cieplna. Cecha ta rozumiana jest na ogół jako zdolność do zachowania właściwości koloidalnych mleka, a szczególnie białek, podczas działania wysokiej temperatury. Białka mleka muszą być termostabilne, gdyż w przeciwnym razie mogą ulegać koagulacji, nawet już w warunkach procesu technologicznego i osadzając się na ściankach urządzeń grzewczych powodować ograniczenia skuteczności ich pracy lub nawet całkowite zablokowanie. Dodatkowym negatywnym efektem niskiej stabilności cieplnej mleka surowego jest sedymentacja zdenaturowanych białek w gotowym produkcie w czasie przechowywania lub jego gęstnienie, a nawet żelifikacja.
	Mając na uwadze prawidłowy przebieg procesu technologicznego i jakość gotowego produktu można sformułować najważniejsze kryteria, które powinien spełniać surowiec przeznaczony do produkcji mleka zagęszczonego:
	 ogólna liczba drobnoustrojów    - ( 100 tys./ml
	 liczba komórek somatycznych    - ( 400 tys./ml
	 kwasowość czynna (pH)       - 6,6 – 6,7
	 kwasowość miareczkowa     - 6,5 – 7,0(SH
	 stabilność cieplna (czas koagulacji w temp.140 (C)   - ( 10,0 min
	 stabilność etanolowa
	- jako liczba alkoholowa    - ( 6.0 ml
	- jako próba z etanolem o stężeniu min. 75% (1:1) - wynik negatywny (-)
	Mleko zagęszczone niesłodzone jest to produkt otrzymany w wyniku odparowania części wody i według wymagań Polskiej Normy PN–82/A–86043 zawiera 25% suchej masy, w tym 7.5% tłuszczu. Mimo ponad 2-krotnego zagęszczenia surowca, koncentrat musi być utrwalany cieplnie w procesie tradycyjnej sterylizacji lub metodą UHT. Ogólny przebieg procesu technologicznego zagęszczonego mleka niesłodzonego przedstawia schemat na rysunku 1.
	Rysunek 1. Schemat technologiczny zagęszczonego mleka niesłodzonego
	Zgodnie z normą PN–A–86043: 1982 mleko zagęszczone niesłodzone w puszkach można przechowywać przez 9 miesięcy w temp. ok. 18(C. W czasie składowania mogą zachodzić w nim pewne procesy fizykochemiczne i mikrobiologiczne, które powodują powstanie wad gotowego produktu. Wady fizykochemiczne mogą być wywoływane przede wszystkim złą jakością surowca lub nieprzestrzeganiem parametrów procesu technologicznego. Najczęstsze zmiany fizykochemiczne to: nadmierne gęstnienie, a nawet żelifikacja mleka, podstój tłuszczu, wytrącanie osadu składającego się głównie z soli mineralnych i białek, nieznaczny wzrost kwasowości miareczkowej, zmiany koloru produktu, głównie jako następstwo nieenzymatycznego brązowienia, oraz niekorzystne zmiany smakowo-zapachowe. W czasie długotrwałego przechowywania, szczególnie w temp. poniżej 7(C, opakowania z mlekiem powinny być odwracane, aby zapobiec podstawaniu tłuszczu oraz wytrącaniu osadu soli takich jak: cytrynian wapniowy, fosforan wapniowy i magnezowy.
	Mleko zagęszczone słodzone jest produktem stosunkowo trwałym, dzięki dużej koncentracji cukrów (sacharozy i laktozy). Zgodnie w Polską Normą w skład gotowego produktu przeznaczonego do celów konsumpcyjnych powinno wchodzić nie mniej niż 44.5% sacharozy oraz 28% składników mleka, w tym 8% tłuszczu. Tak wysoki poziom cukrów w produkcie powoduje prawie całkowite zahamowanie rozwoju drobnoustrojów, na skutek obniżenia aktywności wody i podwyższenia ciśnienia osmotycznego do ok. 7,3 MPa. Wysokie ciśnienie osmotyczne w zagęszczonym mleku słodzonym wynika przede wszystkim z dodatku sacharozy, która wywołuje ciśnienie ok. 4.5 MPa, oraz rozpuszczonej w fazie wodnej laktozy - 1.8 MPa. Pozostała wartość ciśnienia osmotycznego, ok. 1 MPa, jest następstwem obecności soli mineralnych, głównie chlorków. Mleko zagęszczone słodzone jest utrwalane metodą osmoaktywną i wskutek obniżenia aktywności wody staje się ona niedostępna dla komórek drobnoustrojów. Są jednak pewne drobnoustroje wykazujące zdolność rozwoju w środowisku o tak wysokim ciśnieniu osmotycznym - drobnoustroje osmofilne, głównie drożdże i pleśnie. Stąd też niski poziom drobnoustrojów ciepłoopornych i osmofilnych w mleku surowym, jak również higieniczne warunki realizacji procesu, na każdym jego etapie (brak reinfekcji), są podstawą uzyskania produktu o wysokiej jakości mikrobiologicznej. Ogólny przebieg procesu technologicznego zagęszczonego mleka słodzonego przedstawiono na rysunku 2.
	Przechowywanie mleka zagęszczonego słodzonego powinno odbywać się w suchych (<75% wilgotności) magazynach, przy temperaturze <18(C, jednak nie niższej niż 5(C. W czasie magazynowania w produkcie tym mogą zachodzić różne przemiany na podłożu fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Do najczęstszych wad wynikających z przemian fizykochemicznych zaliczyć należy nieenzymatyczne brązowienie zagęszczonego mleka słodzonego oraz gęstnienie, jako skutek niskiej stabilności cieplnej surowca lub/i nieodpowiedniej jego wstępnej obróbki cieplnej. Zbyt wysokie temperatury przechowywania, np. >25(C, mogą spowodować znaczne przyspieszenie tempa tych przemian, a w efekcie wywołać gwałtowny wzrost lepkości (gęstnienie) i brązowienie produktu. Stosunkowo często spotykaną wadą, pojawiającą się w czasie przechowywania zagęszczonego mleka słodzonego, jest jego mączystość lub piaszczystość, jako następstwo dalszego wykrystalizowywania laktozy. Zjawisko to może zachodzić w produkcie o niewłaściwie przeprowadzonej krystalizacji (niekompletnej), a w szczególności przechowywanym w temperaturze <10(C. Ponadto składowanie produktu w temp. poniżej 5(C może powodować częściowe wykrystalizowanie sacharozy w postaci dużych kryształów. Obecne w mleku zagęszczonym słodzonym kryształki laktozy, szczególnie te o większych rozmiarach, w czasie przechowywania mogą wytrącać się w postaci osadu. Jest to następstwem istotnych różnic między gęstością laktozy – 1.5453 g/ml a gęstością zagęszczonego mleka słodzonego – 1.3488–1.4100 g/ml. Wytrącanie laktozy zachodzi intensywniej w przypadku niskiej lepkości zagęszczonego mleka słodzonego.
	Rysunek 2. Schemat technologiczny zagęszczonego mleka słodzonego
	CEL ĆWICZENIA
	Celem ćwiczenia jest poznanie szczegółowych zasad wyrobu mleka zagęszczonego niesłodzonego i słodzonego, nabycie umiejętności prowadzenia procesu technologicznego oraz kontroli i oceny prawidłowości jego przebiegu, jak również podejmowanie działań korygujących w sytuacjach nietypowych. Wyrób tych produktów w skali ćwierć-technicznej stwarza możliwość pozyskania umiejętności obsługi urządzeń stosowanych w procesie. Technologicznym. Ponadto celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności doboru metod i technik analitycznych oraz obsługi typowej aparatury badawczo-kontrolnej wykorzystywanej w ocenie jakości mleka zagęszczonego słodzonego i niesłodzonego oraz właściwej interpretacji uzyskanych wyników.
	WYKONANIE ĆWICZENIA
	I. OCENA MLEKA PRZEZNACZONEGO DO PRODUKCJI
	Ocenę mleka przeznaczonego do produkcji należy przeprowadzić wg kryteriów podanych niżej.
	1. Ocena jakości higienicznej mleka
	1.1. Oznaczanie stopnia zanieczyszczeń mechanicznych
	Wykonanie. 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 z podanymi wzorcami (PN-A-86122:1968. Mleko. Metody badań).
	I( - odpowiada kryteriom przyjęcia mleka do skupu
	II( i III( - mleko pozaklasowe
	Rysunek 3. Wzorce oceny zanieczyszczeń mechanicznych w mleku
	2. Ocena fizykochemiczna mleka
	2.1. Ocena świeżości mleka
	2.1.1. Oznaczanie kwasowości potencjalnej w (SH
	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 0,25M 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 z poniższego  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 wykazuje kwasowość miareczkową w przedziale  6,0-7,5(SH, jednakże mając na uwadze specyfikę procesu technologicznego mleka zagęszczonego, podczas selekcji należy wybierać surowiec o zawężonym zakresie kwasowości potencjalnej, tj. 6,5 – 7,0(SH.
	2.1.2. Oznaczanie kwasowości czynnej (pH)
	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 ok. 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). Mając na uwadze przebieg zależności SC= f(pH) oraz prawidłowość przebiegu procesu technologicznego mleka zagęszczonego, podczas selekcji mleka przeznaczonego do produkcji należy zawężać kryterium pH do zakresu 6,6 – 6,7.
	2.2. Oznaczenie gęstości mleka metodą aerometryczną
	Wykonanie. 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 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 wyników. 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)
	Gęstość mleka zbiorczego powinna mieścić się w granicach 1,028 do 1,032 g/ml.
	2.3. Oznaczanie składu chemicznego mleka metodą instrumentalną – Milkoscan FT™2
	Wykonanie. Próbkę mleka ok. 150 ml przenieść do zlewki i wykonać oznaczenie za pomocą aparatu MilkoScan™ FT2 według instrukcji obsługi urządzenia (badanie pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia).
	2.4. 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.
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	Jeżeli natomiast zawartość tłuszczu w mleku znormalizowanym (t) jest większa od zawartości tłuszczu w mleku przeznaczonym do normalizacji (tm), to normalizację określonej ilości mleka przeprowadza się przez dodatek śmietanki, której ilość oblicza się z poniższego wzoru.
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	100 • k • 0,94 • α
	P =
	52,53 • l  •  1,03
	gdzie: 
	P – zawartość laktozy (%) 
	α – odczytany kąt skręcania płaszczyzny polaryzacji (°) 
	k – współczynnik rozcieńczania = 2 
	l – długość rurki polarymetrycznej (dcm) 
	Dodatkowo, podczas zagęszczania mleka słodzonego, należy wyliczyć zawartość laktozy w wodzie zagęszczonego mleka słodzonego (znając skład chemiczny produktu końcowego, po jego normalizacji – wg wytycznych prowadzącego ćwiczenia), a uzyskaną wartość wykorzystać do wyznaczenia parametrów krystalizacji laktozy, a więc temperatury, do której należy szybko schłodzić znormalizowane zagęszczone mleko słodzone, celem przeprowadzenia intensywnej krystalizacji laktozy w produkcie.
	Zawartość laktozy w wodzie słodzonego mleka zgęszczonego wyliczyć z poniższego wzoru.
	R • p • 100
	Pw =
	R • p + r • w 
	gdzie: 
	Pw – zawartość laktozy w wodzie mleka zgęszczonego słodzonego (%) 
	R – zawartość s.s.b. w mleku zagęszczonym słodzonym (%) 
	p – zawartość laktozy w mleku znormalizowanym (%) 
	r – zawartość s.s.b. w mleku znormalizowanym (%)
	w – zawartość wody w mleku zagęszczonym słodzonym (%)
	Na podstawie wartości obliczonej zawartości laktozy w wodzie mleka zgęszczonego słodzonego, odczytać z wykresu Hudsona (z 3 krzywej – krystalizacja wymuszona) temperaturę intensywnej krystalizacji laktozy.
	Rysunek 4. Wykres Hudsona
	homogenizacja zagęszczonego mleka niesłodzonego
	Po zagęszczeniu koncentrat mleka niesłodzonego podgrzać do temp. 65-70oC i poddać homogenizacji (wg załączonej instrukcji obsługi homogenizatora), przy ciśnieniu uszczegółowionym przez prowadzącego ćwiczenie (20-25/3-5 MPa).
	Końcowa normalizacja zagęszczonego mleka słodzonego i krystalizacja laktozy 
	Po zakończonym zagęszczaniu przeprowadzić końcową normalizację suchej masy mleka słodzonego (wg wytycznych prowadzącego ćwiczenia), poprzez dodatek wody destylowanej lub spasteryzowanego mleka znormalizowanego, w oparciu o bilans jednostek suchej masy. Koncentrat skierować do krystalizatora i przy ciągłym jego mieszaniu szybko ochłodzić do wyznaczonej temperatury krystalizacji laktozy (wykres Hudsona) i w tych warunkach przetrzymać co najmniej 1 godz. W celu ułatwienia i przyspieszenia krystalizacji (po uzyskaniu temp. intensywnej krystalizacji) dodać zaszczep laktozy w ilości 0,04-0,05%, w stosunku do masy mleka zagęszczonego. Po okresie intensywnej krystalizacji zagęszczone mleko słodzone schłodzić do temp. 17-18°C, przy stale włączonym  mieszadle.
	Końcowa normalizacja zagęszczonego mleka niesłodzonego oraz dodatek stabilizatorów  
	Celem określenia optymalnego dodatku stabilizatora, należy przygotować próbki zagęszczonego mleka niesłodzonego z dodatkiem 0,1%, 0,2%, 0,3% i 0,4% soli stabilizujących, który aplikuje się w postaci 20% roztworu Na3C6H5O7 i Na2HPO4 (mieszanina 2:1, którą trzeba wcześniej przygotować). Następnie należy przeprowadzić normalizację suchej masy w każdej z badanych próbek do żądanej, stałej wartości, wg wytycznych prowadzącego ćwiczenia. W tak przygotowanych próbkach zbadać pH oraz czas cieplnej koagulacji w łaźni olejowej o temperaturze 120°C, zgodnie z metodyką opisaną w pkt. I. 3.2.1.
	Na podstawie wyznaczonych wartości pH oraz czasu koagulacji białek zagęszczonego mleka niesłodzonego, wybrać optymalny (najmniejszy z możliwych) dodatek soli stabilizujących, który skoryguje odczyn koncentratu do wartości pH w zakresie 6,60-6,70 i jednocześnie na tyle podniesie SC, aby móc przeprowadzić zabieg utrwalenia produktu – sterylizację LTS.
	Następnie, podczas ciągłego mieszania w zbiorniku zagęszczonego mleka niesłodzonego, dodać powoli roztwór soli stabilizujących, w ilości wynikającej ze wstępnych (powyższych) badań i przeprowadzić końcową normalizację zawartości s.m. koncentratu, poprzez dodatek wody destylowanej lub spasteryzowanego mleka znormalizowanego, w oparciu o bilans jednostek suchej masy. 
	Pakowanie i sterylizacja
	Puszki napełnić zagęszczonym mlekiem niesłodzonym i zamknąć je przy pomocy zamykarki. Następnie wysterylizować w autoklawie, uwzględniając parametry podane przez prowadzącego ćwiczenie. Po sterylizacji puszki wychłodzić do temperatury otoczenia, wytrzeć i oznaczyć datą produkcji i rodzajem asortymentu. 
	Zagęszczone mleko słodzone, ochłodzone do temperatury 17-18oC, zapakować w puszki i zamknąć przy pomocy zamykarki. Puszki oznaczyć datą produkcji i rodzajem asortymentu i przechowywać w tej temperaturze. 
	Mleko zagęszczone słodzone może być produkowane również z dodatkiem kawy, kakao lub innych dodatków smakowych. 
	III. OCENA JAKOŚCI GOTOWYCH PRODUKTÓW
	Ocenę gotowych produktów należy przeprowadzić wg kryteriów podanych niżej.
	1. Ocena opakowania jednostkowego
	Opakowania jednostkowe produktu należy ocenić pod względem wyglądu, prawidłowości zamknięcia i znakowania.
	2. Ocena organoleptyczna
	Analizę organoleptyczną próbek gotowych produktów, tj. ocenę smaku, zapachu (smakowitości), barwy i konsystencji przeprowadzić zgodnie z wytycznymi norm:
	 IDF Standard 99-2:2009 Milk and milk products – Sensory analysis – Part 2: Recommended methods for sensory;
	 IDF Standard 99-3:2009 Milk and milk products – Sensory analysis – Part 3: Guidance on a method for evaluation of compliance with product specifications for sensory properties by scoring.
	Wygląd i barwę mleka zagęszczonego określić bezpośrednio po otwarciu opakowania. Następnie powoli przenieść zawartość opakowania do parownicy lub zlewki, obserwując konsystencję, po czym ponownie określić zapach. Ocenę przeprowadzić w temperaturze pokojowej. Po opróżnieniu opakowania ocenić wygląd wewnętrznej powierzchni opakowania - stwierdzić brak lub występowanie osadu na ściankach, wieczku i dnie oraz jego charakter. Następnie popłukać opakowanie ciepłą wodą i obserwować jakość wewnętrznej powierzchni. 
	3. Ocena fizykochemiczna produktu
	3.1. Oznaczanie kwasowości czynnej (pH)
	3.2. Oznaczanie kwasowości potencjalnej w °SH
	Wykonanie. Do kolby stożkowej (o obj. 200-250 ml) odważyć 20 g mleka zagęszczonego z dokładnością do 0,01 g. Dodać 20 ml ogrzanej do 50-60°C wody destylowanej w przypadku oceny mleka niesłodzonego lub 30 ml podczas analizy mleka słodzonego. Całość dokładnie wymieszać, ochłodzić do temperatury pokojowej, dodać 2 ml roztworu fenoloftaleiny i ponownie wymieszać. Następnie miareczkować 0,25 molowym roztworem NaOH do momentu uzyskania lekkoróżowego zabarwienia, utrzymującego się przez 30 s. Kwasowość mleka zagęszczonego w oSH obliczyć wg poniższego wzoru.
	K = a • 5
	gdzie: 
	K – kwasowość badanego mleka  (°SH ) 
	a – objętość 0,25 m roztworu NaOH zużytego do miareczkowania (ml) 
	3.3. Oznaczanie gęstości mleka zagęszczonego metodą piknometryczną
	Gęstość oznaczyć przy pomocy piknometru tylko w zagęszczonym mleku niesłodzonym. 
	Wykonanie. Przemyć piknometr etanolem i wysuszyć. Zważyć za pomocą wagi analitycznej suchy piknometr wyznaczając mP. Napełnić piknometr mlekiem zagęszczonym i osuszyć bibułą jego ścianki boczne z nadmiaru cieczy wypływającej po włożeniu korka. Zważyć piknometr z mlekiem (mMZ). Piknometr opróżnić i osuszyć, a następnie wypełnić wodą destylowaną i całość zważyć (mW). Przy nalewaniu cieczy i ważeniu nie należy piknometru obejmować całą dłonią, ponadto trzeba zwrócić uwagę na to, aby piknometr był całkowicie wypełniony cieczą.
	Gęstość mleka zagęszczonego niesłodzonego obliczyć z poniższego wzoru.
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	a
	gdzie: 
	F – zawartość tłuszczu w mleku zagęszczonym (%) 
	f – odczyt na skali tłuszczomierza (%) 
	a – odważka mleka zagęszczonego (g) 
	3.4.4. Oznaczanie zawartości sacharozy w mleku zagęszczonym słodzonym
	Wykonanie. W zlewce o pojemności 100 ml odważyć 50 g mleka zagęszczonego (z dokładnością do 0,01 g), dodać około 50 ml ciepłej wody destylowanej, dokładnie wymieszać i przenieść bez strat do kolby miarowej o poj. 250 ml. Następnie dodać 15 ml roztworu Carrez I, dokładnie wymieszać i dodać 15 ml roztworu Carrez II. Po dokładnym wymieszaniu zawartość kolby uzupełnić wodą destylowaną do kreski i ponownie wymieszać. Po wytrąceniu białek zawartość kolby sączyć przez karbowany sączek do suchej kolby stożkowej. Następnie do kolby miarowej o poj. 100 ml odmierzyć 75 ml przesączu, dodać 5 ml stężonego HCl i dokonać inwersji tej mieszaniny w łaźni wodnej o temp. 70°C, ściśle przez 5 min od chwili uzyskania przez roztwór żądanej temperatury (zanurzony termometr). Następnie zawartość kolby szybko ochłodzić pod bieżącą wodą i uzupełnić zawartość kolby do kreski wodą destylowaną. Otrzymane roztwory (przed i po inwersji) polarymetrować. Zawartość sacharozy w mleku zagęszczonym obliczyć z poniższego wzoru Clergeta-Herzfelda.
	gdzie:
	S – zawartość sacharozy w mleku zagęszczonym (%) 
	p – odczytany kąt skręcania przed inwersją (°) 
	i – odczytany kąt skręcania po inwersji (°) 
	t – temperatura pomiaru (°) 
	a – ilość mleka zagęszczonego w 100 ml mleka rozcieńczonego (g) 
	a = 20 g 
	Powyższy wzór można przedstawić w postaci uproszczonej : 
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	gdzie: 
	a – masa aluminiowego kubeczka z piaskiem, bezwodną parafiną i szklaną bagietką (g)
	b – masa kubeczka z dodanym mlekiem (g) 
	c – masa kubeczka z mlekiem po odparowaniu (g)
	Wynik końcowy powinien być średnią arytmetyczną co najmniej z 2 równoległych oznaczeń, nie różniących się między sobą więcej niż o 0,05. 
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