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WSTĘP 
 

Proszek mleczny jest utrwaloną formą mleka, uzyskaną przez odparowanie z niego 

prawie całej zawartości wody. Usunięcie wody podczas zagęszczania i suszenia mleka 

powoduje, że uzyskane dzięki temu koncentraty mają mniejszą masę i objętość, w stosunku 

do surowca, co ułatwia i obniża koszty transportu oraz magazynowania składników suchej 

masy mleka, a jednocześnie przedłuża okres ich trwałości, na skutek wzrostu ciśnienia 

osmotycznego i obniżenia aktywności wody. Produkcja mlecznych koncentratów umożliwia 

zatem zagospodarowanie nadwyżek mleka surowego w okresie lub miejscach zwiększonej 

podaży surowca oraz stwarza nowe możliwości znacznie szerszego wykorzystania 

składników mleka w różnych gałęziach przemysłu spożywczego. 

Produkcja proszku mlecznego przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie woda 

najczęściej jest usuwana w wyparkach próżniowych, ale także można zagęszczać mleko 

stosując ultrafiltrację czy odwróconą osmozę. Z kolei w drugim etapie zagęszczone mleko 

suszy się w wieżach suszarniczych (metoda rozpryskowa) lub na obrotowych walcach 

(metoda walcowa). Zagęszczanie próżniowe mleka jest zabiegiem ok. 10-krotnie mniej 

energochłonnym niż suszenie rozpryskowe i umożliwia odparowanie ponad 80% wody 

mleka.  

 
 

Rysunek 1. Etapy usuwania wody w technologii proszku mlecznego 
 

Dynamiczny rozwój techniki rozpryskowej i technologii suszenia doprowadziły do 

otrzymywania wielu rodzajów proszku, o wysokiej wartości odżywczej i funkcjonalnej, dając 

możliwość ich zastosowania w bezpośrednim żywieniu, jak i innych gałęziach przemysłu 

spożywczego. Główne kierunki wykorzystania proszku mlecznego to:  

• surowiec do rekonstytucji i rekombinacji w produkcji artykułów mleczarskich do 

bezpośredniego spożycia;  

• dodatek w piekarnictwie, ciastkarstwie, cukiernictwie i koncentratach spożywczych itp.; 

• dodatek do wędlin i przetworów garmażeryjnych;  

• składnik mlecznych mieszanek dla niemowląt oraz lodów;  

• składnik paszy dla zwierząt.  
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 Wiele sposobów wykorzystania mleka w proszku, wymaga od produktu ściśle 

określonych i pożądanych cech, takich jak np. odpowiedni skład, dobra rozpuszczalność 

i zwilżalność, właściwy smak i zapach czy też zdefiniowany poziom azotu 

niezdenaturowanych białek serwatkowych, a wszystkie te właściwości można kreować 

w procesie technologicznym, przez dobór parametrów zabiegów jednostkowych i urządzeń do 

produkcji proszku mlecznego. 

 Jednym z takich zabiegów technologicznych jest obróbka cieplna (pasteryzacja, 

repasteryzacja) mleka, której parametry współdecydują o jakości mikrobiologicznej produktu, 

ale również istotnie wpływają na wszystkie składniki mleka, szczególnie na białka 

serwatkowe (liczba ogrzewania, indeks niezdenaturowanych białek serwatkowych WPNI), 

kształtując w ten sposób cechy funkcjonale proszku i jego przeznaczeniu. Termolabilność 

białek serwatkowych jest podstawą podziału mleka w proszku na klasy ogrzewania, co 

przedstawia tabela 1. 
 

Tabela 1. Klasy ogrzewania proszku mlecznego 
 

Klasa ogrzewania 
Charakterystyka ogrzewania proszku mlecznego 

Obróbka wstępna Indeks WPN* 
mg N/g proszku 

Liczba 
ogrzewania 

Ekstra nisko ogrzewany 
(Extra low heat – Extra LH) < 70°C/15 s - - 

Nisko ogrzewany 
(Loww heat - LH) 70°C/15 s >6,0 < 80,0 

Średnio ogrzewany 
(Medium heat - MH) 85 – 90°C/20 – 30 s 5,9 – 4,5 80,1 – 83,0 

Średnio – wysoko ogrzewany 
(Medium high heat - MHH) 96 – 124°C/30 s 4,4 – 1,5 83,1 – 88,0 

Wysoko ogrzewany 
(High heat - HH) ≈ 135°C/30 s < 1,4 ≥ 88,1 

Wysoko ogrzewany wysoko stab. ** 
(Highv heat high stable - HHHS) ≈ 135°C/30 s < 1,4 ≥ 88,1 

* Indeks niezdanutorowanych białek serawatkowych 
** Proszek produkowany z mleka specjalnie wyselekcjonowanego 

 
Zagęszczanie mleka wywiera również bardzo istotny wpływ na cechy proszku, 

tj.: zwilżalność, rozpuszczalność, ciężar właściwy i nasypowy oraz trwałość, a które są 

zależne od temperatury i czasu jej działania oraz stopnia zagęszczenia koncentratu. 

Temperatura w pierwszym dziale wyparnym powinna być równie rygorystycznie 

przestrzegana jak podczas pasteryzacji, szczególnie w technologii nisko ogrzewanego mleka 
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w proszku. Podczas zagęszczania, w wyniku zatężenia składników suchej masy oraz 

zmniejszenia rozpuszczalności fosforanów, istotnie obniża się pH, co skutkuje wzrostem 

wielkości micel kazeinowych i ich większej wrażliwości na działanie ciepła. Towarzyszy 

temu zwiększenie lepkości koncentratu, szczególnie przy s.m. >46%, co w dużej mierze 

decyduje o wielkości cząstek proszku. 

 Innym zabiegiem, korzystnie oddziałującym na cechy funkcjonalne oraz trwałość 

pełnego mleka w proszku, jest homogenizacja koncentratu. Jej wpływ związany jest ze 

znacznym obniżeniem zawartości wolnego tłuszczu, którego poziom w dobrej jakości 

proszku pełnym powinien wynosić poniżej 2%, w przeliczeniu na masę produktu. Zalecane 

ciśnienie homogenizacji wynosi 10–20 MPa, jednakże coraz częściej stosuje się  

homogenizację dwustopniową, szczególnie w technologii pełnego mleka w proszku typu 

instant.  

Zadaniem suszenia rozpryskowego jest jak najszybsze usunięcie wody z koncentratu, 

przy jak najniższej jego temperaturze, dzięki czemu minimalizuje się negatywny wpływ 

wywoływany wysoką obróbką cieplną. Suszenie to, w zależności od rozwiązań techniczno-

technologicznych, może być realizowane jako: jedno-, dwu- lub trójstopniowe. 

Proszek mleczny uzyskany metodą rozpryskową jednostopniową, to przede wszystkim 

pojedyncze cząstki o wymiarach 10-250 µm, natomiast wielostopniowe suszenie 

(wibrofluidyzator) powoduje ich łączenie, przyczyniając się do powstawania aglomeratów 

o wielkości 100-500 µm, a nawet 3 mm. Dzięki aglomeracji (kapilarne pory między 

pojedynczymi cząsteczkami) proszek odtłuszczony nabiera cech typu instant. Z kolei 

w technologii pełnego mleka w proszku lub sproszkowanej śmietanki sama aglomeracja 

w niewielkim stopniu poprawia zwilżalność tych produktów (tłuszcz), dopiero jej połączenie 

z lecytynizacją,  przez obniżenie napięcia powierzchniowego w wyniku zastosowania 

emulgatora (lecytyna), umożliwia otrzymanie szybko rozpuszczalnego proszku typu instant. 

Zastosowanie suszenia wielostopniowego, oprócz poprawy struktury i fizycznych 

właściwości proszku (rozmiar, kształt i porowatość cząstek), jego cech funkcjonalnych 

(szybkość rozpuszczenia - zwilżanie, rozpraszanie, opadania cząstek proszku) oraz 

wywoływania mniejszych zmian w składnikach mleka (wolny tłuszcz, denaturacja białek, 

nierozpuszczalne frakcje białek i soli), w wyniku stosowania łagodniejszych parametrów 

termicznych, pozwala również na obniżenie zużycia energii – o 15-20% w dwustopniowym 

i o nawet 40% w trójstopniowym – w porównaniu do suszenia jednostopniowego. 

Uogólnioną technologię mleka w proszku przedstawiono na rysunku 2. 
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Rysunek 2. Schemat technologiczny mleka w proszku 

 

CEL ĆWICZENIA 
 

Celem ćwiczenia jest poznanie szczegółowych zasad wyrobu pełnego 

i odtłuszczonego mleka w proszku, nabycie umiejętności prowadzenia procesu 

technologicznego oraz kontroli i oceny prawidłowości jego przebiegu, jak również 

podejmowanie działań korygujących w sytuacjach nietypowych. Ponadto pozyskanie 

umiejętności doboru parametrów jednostkowych zabiegów technologicznych pod kątem 

kreowania cech funkcjonalnych proszku mlecznego. Wyrób tych produktów w skali ćwierć-

technicznej stwarza możliwość pozyskania umiejętności obsługi urządzeń stosowanych 

w procesie technologicznym. Celem ćwiczenia jest również nabycie umiejętności doboru 

metod i technik analitycznych oraz obsługi typowej aparatury badawczo-kontrolnej 

wykorzystywanej w ocenie jakości mleka w proszku 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 

 
1.  

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, a następnie przeliczyć na % kwasu mlekowego. 

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 cechuje odczyn prawie obojętny, lecz jego kwasowość miareczkowa, 

ze względu na buforowość układu, wynosi 6,0-7,5°SH. Podczas selekcji mleka  

przeznaczonego do produkcji proszku mlecznego należy wybierać surowiec, którego 

kwasowość potencjalna jest ≤7,0°SH. Podwyższona kwasowość mleka negatywnie oddziałuje 

na cechy organoleptyczne i fizykochemiczne produktu, przede wszystkim na rozpuszczalność 

proszku oraz przebieg reakcji nieenzymatycznego brązowienia w produkcie świeżym 

i przechowywanym. Stąd też FIL-IDF oraz wiele krajów, jako miernik kwasowości surowca 

przyjmują ilość kwasu mlekowego, która nie powinna być wyższa niż 0,15%, co odpowiada 

kwasowości miareczkowej ≤6,7°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). 
 

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 
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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. 

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) 



9 
 

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%. 

 
3. OCENA WYRÓŻNIKÓW PRZYDATNOŚCI TECHNOLOGICZNEJ 
 

3.1. Ocena stabilności etanolowej (SE) mleka 
 

3.1.1. 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.  

 

II. PRODUKCJA PROSZKU MLECZNEGO 
 

Rodzaj proszku mlecznego  oraz wielkość produkcji poszczególnego asortymentu poda 

prowadzący ćwiczenia. Wyrób należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami 

technologicznymi (załącznik do niniejszego przewodnika – część 2) oraz ze wskazówkami 

technologicznymi przedstawionymi poniżej. 

Należy wyprodukować:  

 pełne mleko w proszku (nisko-, średnio- , średnio–wysoko-, wysoko ogrzewane); 

 odtłuszczone mleko w proszku; 

 proszek uzyskany z mleka zagęszczonego metodą ultrafiltracji; 

 proszek serwatkowy; 

 maślankę w proszku. 
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NORMALIZACJA TŁUSZCZU 
 

Przed rozpoczęciem procesu technologicznego, celem przeprowadzenia końcowej 

normalizacji surowca do produkcji mleka pełnego w proszku, 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.  
 

 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. 
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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 pełnego mleka w proszku. Ilość mleka znormalizowanego oraz 

wymagania dotyczące składu gotowego produktu zostaną podane przez prowadzącego 

ćwiczenia.  
 

Za podstawę normalizacji mleka przeznaczonego do produkcji pełnego mleka 

w proszku 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 (%) 
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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 

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 przerobowym (znormalizowanym) metodą instrumentalną (Milkoscan FT2). 

 

PASTERYZACJA 
 

 Znormalizowane mleko spasteryzować przy pomocy pasteryzatora płytowego 

(wg instrukcji obsługi pasteryzatora), zgodnie z parametrami charakterystycznymi dla klasy 

cieplnej produkowanego proszku (prowadzący ćwiczenie uszczegółowi dane). 
 

Po zakończonej obróbce cieplnej należy pobrać próbkę mleka spasteryzowanego i określić 

skuteczność zbiegu, poprzez ocenę obecności fosfatazy alkalicznej lub laktoperoksydazy, 

odpowiednio do stosowanego systemu pasteryzacji. 
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 Ocena skuteczności pasteryzacji HTST za pomocą fosfatestów 
 

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. 

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”. 
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 Ocena skuteczności pasteryzacji VHT 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 

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. 
 
 

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. 

W czasie zagęszczania obliczyć ilość wody jaką należy odparować z mleka, aby 

uzyskać koncentrat 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 (%)  

 
HOMOGENIZACJA KONCENTRATU 

 

Po zagęszczeniu, koncentrat mleka podgrzać do temp. 60oC i poddać homogenizacji 

(wg załączonej instrukcji obsługi homogenizatora) przy ciśnieniu uszczegółowionym przez 

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

Suszenie koncentratu przeprowadzić metodą rozpryskową (wg załączonej instrukcji 

obsługi wieży suszarniczej). W trakcie suszenia kontrolować parametry operacji, 

tj. temperaturę powietrza wlotowego i wylotowego oraz natężenie dopływu koncentratu, 

uwzględniając dane wskazane przez prowadzącego ćwiczenie. 
W wieży rozpryskowej suszone mleko nie nagrzewa się do wysokich temperatur dzięki 

szybkiemu odparowaniu wody, a produkt osiąga temperaturę powietrza wylotowego dopiero 

w końcowej fazie suszenia. Z tego powodu temperatura powietrza wylotowego jest jednym 

z najważniejszych parametrów kontrolnych w produkcji mleka w proszku tą metodą, gdyż 

w relatywnie wysokiej temperaturze powietrza wylotowego, następuje tworzenie się 

nierozpuszczalnej frakcji białek mleka w proszku wg funkcji logarytmicznej w stosunku do 

przyrostu temperatury. 
 

PAKOWANIE I  MAGAZYNOWANIE 
 

Wychłodzone mleko w proszku zapakować w woreczki foliowe i zamknąć przy 

użyciu zgrzewarki, a następnie oznaczyć datą produkcji i rodzajem asortymentu. Opakowania 

z proszkiem przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze ≤ 20°C i wilgotności względnej 

powietrza ≤75%. 

  

III. OCENA JAKOŚCI GOTOWYCH PRODUKTÓW 
 

Analizę, wskazanych przez prowadzącego ćwiczenie, próbek suszonych produktów 

mleczarskich przeprowadzić wg załączonych norm, poniżej opisanej metodyki oraz wskazań 

nauczyciela.  
 

1. OCENA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO 
 

Opakowania jednostkowe produktu należy ocenić pod względem wyglądu, prawidłowości 

zamknięcia i znakowania. 
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2. OCENA ORGANOLEPTYCZNA 
 

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

(smakowitości), barwy, struktury i konsystencji przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 

poniższych 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. 
  
Zastosowanie metod analizy sensorycznej pozwala na dokładne określenie zmian 

zachodzących w czasie produkcji i podczas składowania proszku mlecznego w różnych 

warunkach, a nawet pozwala na ich ilościowe ujęcie. Pod względem jakości zmiany te 

polegają m.in. na pojawieniu się w profilu smakowitości nuty jełkiej lub tłusto-jełkiej, 

zwiększeniu natężenia wyróżnika sulfhydrylowego. 
 

3. OCENA FIZYKOCHEMICZNA PRODUKTU 
 

3.1. Oznaczanie zanieczyszczeń mechanicznych oraz cząstek 
przypalonych 
 

Regeneracja mleka w proszku. Naważka próbki zależy od rodzaju mleka w proszku oraz 

pojemności naczynia miksera. 
 

Tabela 2. Naważka próbki mleka w proszku w zależności od rodzaju proszku 
i pojemności naczynia miksera 

 

Rodzaj mleka 
Naczynie pojemności 0.5 l Naczynie pojemności 1.0 l 

odważka [g] ilość wody [ml] odważka [g] ilość wody [ml] 

Mleko w proszku 
pełne 13.50 100.00 33.75 250.00 

Mleko w proszku 
półtłuste 12.00 100.00 30.00 250.00 

Mleko w proszku 
odtłuszczone 10.00 100.00 25.00 250.00 

 

Do naczynia miksera odmierzyć cylindrem 100 ml lub 250 ml wody destylowanej i przenieść 
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odpowiednią naważkę próbki mleka w proszku, odważoną z dokładnością do 0,01 g. 

Naczynie zamknąć i włączyć mikser na 90 s. Pozostawić mleko regenerowane w naczyniu 

miksera do całkowitego opadnięcia piany, nie krócej jednak niż na 15 min. W przypadku 

mleka odtłuszczonego czas potrzebny na opadnięcie piany wynosi około 1 godz.. W czasie 

przetrzymywania mleka regenerowanego w naczyniu miksera, zawartość kilkakrotnie 

delikatnie wymieszać, w celu przyspieszenia opadnięcia piany. Po opadnięciu piany mleko 

regenerowane dokładnie wymieszać w naczyniu miksera i całość przenieść do kolby 

stożkowej. Przed pobraniem próbki mleka regenerowanego zawartość kolby ponownie 

dokładnie wymieszać. 
 

Wykonanie. 250 ml mleka regenerowanego dokładnie wymieszać w naczyniu miksera 

i całość sączyć przez sączek brudnomierza. Następnie przepłukać naczynie miksera 50 ml 

wody destylowanej i przesączyć przez ten sam sączek. Po przesączeniu całości wyjąć sączek 

z brudnomierza, położyć na bibule filtracyjnej i pozostawić do wyschnięcia w przewiewnym 

miejscu, chroniąc przed zanieczyszczeniem. Obecność zanieczyszczeń mechanicznych oraz 

cząstek przypalonych w mleku w proszku określić przez porównanie sączka z wzorcami 

przedstawionymi na rysunku 4 (PN-A-86030:1978 Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko 

w proszku. Metody badań). 
 

A B C D  
Rysunek 4. Wzorce oceny zanieczyszczeń mechanicznych oraz cząstek przypalonych 

w mleku w proszku (PN-A-86030:1978) 
 

Jeżeli sączek zostanie zakwalifikowany pomiędzy dwoma wzorcami, należy zawsze ocenić go 

według wzorca zawierającego większą liczbę cząstek przypalonych. 

 

3.2. Oznaczanie kwasowości potencjalnej mleka regenerowanego 
 

Wykonanie. Do kolby stożkowej (o obj. 200-250 ml) odmierzyć pipetą 50 ml mleka 

regenerowanego (przygotowanego jak w pkt III - 3.1.), następnie dodać 2 ml roztworu 
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fenoloftaleiny, całość wymieszać i miareczkować 0,25 m roztworem NaOH do momentu 

uzyskania lekko różowego zabarwienia, zgodnego ze standardowym wzorcem barwnym, 

utrzymującego się przez 30 s. Objętość 0,25 m roztworu NaOH użytego do miareczkowania 

odczytać z dokładnością do 0,05 ml. Kwasowość mleka zagęszczonego w °SH obliczyć wg 

poniższego wzoru.  
 

Standardowy wzorzec barwny. Do kolby stożkowej odmierzyć pipetą 50 ml mleka 

regenerowanego i 1 ml roztworu siarczanu kobaltawego i dokładnie wymieszać. 

K = a • 5 

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

 

Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną co najmniej dwóch równoległych oznaczeń, 

nie różniących się między sobą więcej niż o 0,1 ml 0,25m NaOH na 100 ml regenerowanego 

mleka w proszku. Wynik zaokrąglić do pierwszego miejsca po przecinku. 

 

3.3. Oznaczanie ciężaru nasypowego 
 

Oznaczanie ciężaru nasypowego powinno odbywać się na mleku w proszku pobranym 

bezpośrednio z produkcji, ewentualnie z opakowania jednostkowego. Nie należy wykonywać 

tego oznaczenia na mleku w proszku, które było wielokrotnie mieszane, przesypywane, itp. 
 

Wykonanie. Odważyć 100 g mleka w proszku z dokładnością do 0,01 g i przenieść do 

cylindra pomiarowego. Uderzać równomiernie 100 razy o brzeg cylindra płaską stroną linijki 

(linijka drewniana długości 50 cm), obracając równocześnie cylinder wokół osi, w celu 

uzyskania równej powierzchni proszku. Odczytać objętość mleka w proszku z dokładnością 

do 0,5 ml. W przypadku ukośnego położenia mleka w proszku w cylindrze, przyjąć średnią 

wartość odczytu między najniższym i najwyższym położeniem warstwy mleka w proszku. 
 

Obliczanie wyniku oznaczenia. Ciężar nasypowy mleka w proszku obliczyć wg poniższego 

wzoru. 

X = 
100 

 
v 

gdzie: 
  X - ciężar nasypowy mleka w proszku (g/ml) 
  v - objętość mleka w proszku odczytana na skali cylindra (ml) 
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Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch równoległych 

oznaczeń, nie różniących się między sobą więcej niż 0,02 g na 1 ml mleka w proszku. Wynik 

zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. 

 
3.4. Oznaczanie zwilżalności proszku 
 

Wykonanie. Do specjalnego lejka (z tłuczkiem) umocowanego w statywie wsypać 13 g 

pełnego lub 10 g odtłuszczonego proszku mlecznego. Pod lejek podstawić zlewkę 

o obj. 400 ml zawierającą 100 ml wody. Podnieść tłuczek w lejku, powodując opadnięcie 

proszku na powierzchnię wody. Włączyć stoper i zmierzyć czas do momentu całkowitego 

zanurzenia się proszku mlecznego. Czas mierzymy do upływu 180 s. Oznaczenie wykonać 

przy temperaturze wody: 

 20oC – dla proszku typu instant; 
 20oC i 40oC – dla proszku odtłuszczonego i pełnego produkowanego metodą 

rozpryskową jednostopniową. 

 

3.5. Oznaczanie wskaźnika rozpuszczalności 
 

Wykonanie. Do kalibrowanej probówki stożkowej wlać 50 ml mleka regenerowanego 

(przygotowanego jak w pkt III - 3.1.) i dodać 2-3 krople roztworu barwnika. Probówkę 

zakorkować, wymieszać, umieścić w wirówce Gerbera i wirować przez 5 min. Po 

odwirowaniu ostrożnie usunąć warstwę tłuszczu łyżeczką (proszek pełny), a następnie płyn 

znad osadu zlewarować za pomocą lewarka w ten sposób, aby nad osadem pozostawić 2 ml 

roztworu i nie poruszyć warstwy osadu. Następnie uzupełnić zawartość probówki wodą 

destylowaną do objętości 50 ml i zawartość (łącznie z osadem) dokładnie wymieszać 

pręcikiem szklanym. Następnie dodać 2-3 krople roztworu barwnika, probówkę zakorkować 

i wymieszać jej zawartość przez odwracanie probówki, po czym wirować w wirówce 

przez 5 min. Po odwirowaniu odczytać objętość osadu. W przypadku ukośnego położenia 

osadu, przyjąć średnią wartość odczytu między najniższym i najwyższym położeniem 

warstwy osadu.  

Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch równoległych 

oznaczeń, nie różniących się między sobą więcej niż o połowę podziałki probówki. Wynik 

zaokrąglić do pierwszego miejsca po przecinku. 
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3.6. Oznaczanie składu chemicznego produktu 
 

3.6.1. 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 mlecznych produktów sproszkowanych 

(próbki po ok. 150 g), przeprowadzić po wybraniu odpowiedniej aplikacji za pomocą aparatu 

InfraXact™, 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. 

 

3.6.2. Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą butyrometryczną 
 

MLEKO W PROSZKU PEŁNE I PÓŁTŁUSTE 
 

Wykonanie. Do tłuszczomierza Teicherta odmierzyć 10 ml kwasu siarkowego, 9 ml wody 

destylowanej i 1 ml alkoholu izoamylowego. Odważyć na pergaminie lub folii 2,5 g mleka 

w proszku pełnego lub półtłustego, z dokładnością do 0,01 g i przenieść ilościowo do 

tłuszczomierza. Tłuszczomierz zakorkować, zawartość wymieszać ruchem wahadłowym tak, 

aby zapewnić możliwie maksymalne rozpuszczenie się proszku w warstwie wodno-

alkoholowej. Następnie dokładnie wymieszać całą zawartość i wstawić do łaźni wodnej 

o temperaturze 65±2°C na czas nie krótszy niż 45 min. W czasie ogrzewania zawartość 

tłuszczomierza należy mieszać 6-7 razy do momentu całkowitego rozpuszczenia się białka. 

Następnie wyjąć tłuszczomierz z łaźni i wirować w wirówce Gerbera przez 5 min. Po 

odwirowaniu umieścić tłuszczomierz na 5 min w łaźni wodnej o temperaturze 65±2°C tak, 

aby zawartość tłuszczu znajdowała się pod wodą. Wyjąć tłuszczomierz z łaźni i ostrożnie, za 

pomocą korka, uregulować dolny poziom słupka tłuszczu do najbliższej podziałki oznaczonej 

liczbą. Uważając, aby słupek tłuszczu nie przesuwał się, odczytać dolny poziom słupka 

tłuszczu oraz górny poziom słupka tłuszczu według menisku dolnego, z dokładnością do 0,5. 
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Różnica między dwoma odczytami stanowi zawartość tłuszczu w mleku w proszku 

w procentach (m/m). 

UWAGA. Jeżeli tłuszcz jest mętny lub występują czarne lub białe cząstki na dnie słupka 

tłuszczu, oznaczenie należy powtórzyć. 

Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną odczytów co najmniej dwóch 

równoległych oznaczeń nie różniących się między sobą więcej niż 0,5 g tłuszczu na 100 g 

mleka w proszku. Wynik zaokrąglić do pierwszego miejsca po przecinku. 

 

MLEKO W PROSZKU ODTŁUSZCZONE 
 

Przygotowanie mleka regenerowanego. Odważyć 10 g odtłuszczonego mleka w proszku, 

z dokładnością do 0,01 g i przenieść do moździerza lub parownicy. Mleko w proszku 

dokładnie rozcierać tłuczkiem, dodając stopniowo około 30 ml wody destylowanej. 

Otrzymaną masę przenieść do kolby miarowej o pojemności 100 ml, spłukując moździerz lub 

parownicę kilkakrotnie niewielkimi porcjami wody destylowanej. Po opadnięciu piany 

uzupełnić kolbę wodą destylowaną do kreski, a następnie dokładnie wymieszać przez 

odwracanie kolby. 
 

Wykonanie. Do tłuszczomierza Siegfelda odmierzyć 20 ml kwasu siarkowego i dwa razy po 

11 ml mleka regenerowanego, wprowadzając je ostrożnie po ściance tłuszczomierza. 

Następnie dodać 2 ml alkoholu izoamylowego, tłuszczomierz zakorkować i po dokładnym 

wymieszaniu zawartości - przez potrząsanie i odwracanie tłuszczomierza - wstawić go do 

łaźni wodnej o temperaturze 65±2°C na około 15 min. W czasie ogrzewania mieszać od czasu 

do czasu zawartość tłuszczomierza, do momentu całkowitego rozpuszczenia się białka. 

Tłuszczomierz wyjąć z łaźni i wirować w wirówce Gerbera przez 5 min. Po odwirowaniu 

umieścić tłuszczomierz na 5 min w łaźni wodnej o temperaturze 65±2°C. Następnie, jeżeli 

jest to konieczne, wprowadzić warstwę tłuszczu na skalę tłuszczomierza. Wirować powtórnie 

przez 5 min, po czym umieścić tłuszczomierz na 5 min w łaźni wodnej o temperaturze 

65±2°C. Po tym czasie wyjąć tłuszczomierz z łaźni i ostrożnie, za pomocą korka, uregulować 

dolny poziom słupka tłuszczu do najbliższej podziałki oznaczonej liczbą. Uważając, aby 

słupek tłuszczu nie przesuwał się, odczytać dolny poziom słupka tłuszczu oraz górny poziom 

słupka tłuszczu według menisku dolnego, z dokładnością do 0,01. Różnica między dwoma 

odczytami stanowi zawartość tłuszczu. 

UWAGA. Jeżeli tłuszcz jest ciemnego koloru, mętny lub występują czarne lub białe cząstki 

na dnie słupka tłuszczu, oznaczenie należy powtórzyć. 
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Zawartość tłuszczu w odtłuszczonym proszku mlecznym obliczyć w procentach (m/m) 

wg poniższego wzoru. 

F = f • 10 

gdzie:  
F – zawartość tłuszczu w odtłuszczonym mleku w proszku (%)  
f – odczyt na skali tłuszczomierza (%)  

 
3.6.3. Oznaczanie zawartości wody 
 

Wykonanie. Naczynko wagowe (otwarte) suszyć w suszarce w temperaturze 102±2°C przez 

1 h, po czym je zamknąć i ochłodzić w eksykatorze do temperatury pokojowej, a następnie 

zważyć z dokładnością do 0,0001 g. Do naczynka wagowego wsypać około 1 g mleka 

w proszku i zważyć z dokładnością do 0,0001 g. Naczynko wstawić do suszarki 

o temperaturze 102±2°C i suszyć (otwarte)  w tej temperaturze przez 2 h. Następnie ochłodzić 

w eksykatorze do temperatury pokojowej i zważyć z dokładnością do 0,0001 g. Suszenie 

powtórzyć jeszcze przez 1 h i po ponownym ochłodzeniu zważyć. Jeżeli różnica między 

kolejnymi ważeniami nie przekracza 0,0005 g, suszenie należy uważać za zakończone, 

w przeciwnym razie suszyć jeszcze raz przez 1 godz. W przypadku wzrostu masy naczynka 

wagowego z zawartością, do obliczeń przyjąć poprzednią najniższą masę. 
 

Obliczanie i interpretacja wyników. Zawartość wody w mleku w proszku (W) obliczyć 

w procentach (m/m) wg poniższego wzoru. 

W = 
a – b 

• 100 
a – c  

gdzie: 
  a - masa naczynka wagowego z mlekiem w proszku przed suszeniem (g) 
  b - masa naczynka wagowego z mlekiem w proszku po wysuszeniu (g) 
  c - masa naczynka wagowego (g) 
 

Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną odczytów co najmniej dwóch równoległych 

oznaczeń, nie różniących się między sobą więcej niż 0,06 g wody na 100 g mleka w proszku. 

Wynik zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku. 
 

3.6.4. Oznaczanie zawartości laktozy w mleku w proszku 
 

Wykonanie. Odważyć 5 g proszku z dokładnością do 0,01 g i przenieść ilościowo do kolby 

miarowej o obj. 100 ml, za pomocą 60 ml wody destylowanej o temp. 70-75oC. Zawartość 

kolby odstawić na 1 godz. i od czasu do czasu mieszać. Następnie dodać 10 ml roztworu 



23 
 

Carez I i dokładnie wymieszać, po czy dodać 10 ml roztworu Carez II i ponownie dokładnie 

wymieszać. Po wytrąceniu białek, objętość kolby uzupełnić do kreski wodą destylowaną i po 

dokładnym wymieszaniu odstawić na 15 min, a następnie przesączyć. Uzyskany przesącz 

polarymetrować. Zawartość laktozy w suchej masie proszku mlecznego obliczyć z poniższego 

wzoru. 

P = 
100 • a • k • 0,94 • 100 

 
l • 52,53 • (100 – w) 

gdzie: 
 P – zawartość laktozy w sm mleka w proszku (%) 
 a – odczytany kąt skręcania (°) 
 k – współczynnik rozcieńczenia (20) 
 l – długość rurki polarymetrycznej  (dcm) 
 w – zawartość wody w mleku w proszku(%) 
 

3.6.5. Oznaczanie zawartości niezdenaturowanych białek serwatkowych 
 

Wykonanie. Do kolbki stożkowej ze szlifem (o obj. 200-300 ml) włożyć kilka perełek 

szklanych, a następnie odważyć do niej 10 g odtłuszczonego proszku mlecznego lub 14,7 g 

pełnego proszku (proszek niezregenerowany). Do erlenmajerki dodać 40 g NaCl 

(krystaliczny) i wymieszać, a następnie wprowadzić 100 ml wody i dokładnie wymieszać, aż 

proszek mleczny rozpuści się całkowicie. Próbkę termostatować w łaźni wodnej 

o temperaturze 37oC przez 40 min, przy czym w ciągu pierwszych 15 min nie należy jej 

mieszać. Po ukończeniu termostatowania próbkę przefiltrować przez sączek nr 168, przy 

czym pierwsze mętne krople odrzucić. Następnie do probówki odmierzyć 1 ml przesączu, 

dodać 10 ml nasyconego roztworu NaCl (33% roztwór NaCl), dokładnie wymieszać 

i odstawić na 30 min. Po upływie tego czasu, do jednorazowej kuwety odmierzyć 3 ml 

przygotowanego roztworu i zmierzyć przepuszczalność przy użyciu spektrofotometru 

Beckman,  przy długości fali λ = 420 nm. Następnie do probówki dodać 1 kroplę roztworu 

HCl (2,3 ml stężonego HCl + 7,7 ml H2O), wymieszać i po upływie 15 min zmierzyć 

ponownie przepuszczalność roztworu. 
 

Obliczanie wyników. Zawartości niezdenaturowanych białek serwatkowych w suchej masie 

proszku mlecznego wyliczyć wg poniższego wzoru. 

BS = 0,1684 • x + 2,336 

gdzie: 
BS – zawartość niezdenaturowanych białek serwatkowych w suchej masie proszku mlecznego 

(mg białek serwatkowych/g sm proszku) 
   x – różnica przepuszczalności 
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3.6.6. Oznaczanie HMF (hydroksymetylofurfuralu) 
 

Wykonanie. Do erlenmajerki o obj. 50 ml odmierzyć pipetą 10 ml mleka regenerowanego, 

a następnie dodać 5 ml 0,3 normalnego roztworu kwasu szczawiowego (rozpuścić 18,9 g 

H2C2O4 • 2 H2O w 1 l wody) i dokładnie wymieszać. Kolbki przykryć folią i przenieść do 

łaźni z gotującą wodą na okres 1 godz, po czym ochłodzić do temperatury 20ºC. Do 

erlenmajerki dodać 5 ml 40% roztworu kwasu trójchlorooctowego (TCA), wymieszać 

i przefiltrować przez bibułę Whatman 42. Do probówki odmierzyć 4 ml filtratu, dodać 1 ml 

0,05 molowego roztworu TBA (rozpuścić 0,81 g kwasu tiobarbiturowego w 100 ml wody 

ciepłej). Próbkę podgrzać do temperatury 40oC i przetrzymać w tych warunkach 

temperaturowych przez 30-40 min w łaźni wodnej. Następnie próbki ochłodzić do 

temperatury pokojowej i wykorzystując spektrofotometr zmierzyć ekstynkcję (absorbancję) 

przy długości fali λ = 443 nm wobec wody destylowanej. 
 

Obliczenie wyników. Zawartość hydroksymetylofurfuralu w regenerowanym mleku 

w proszku wyliczyć wykorzystując poniższe wzory. 

HMF wolny  = (E – EH2O) • 71,8 – 0,53 

 

HMF ogólny  = (E – EH2O) • 72,6 – 0,55 

gdzie: 
HMF - zawartość hydroksymetylofurfuralu w regenerowanym mleku w proszku (µmol/l) 

E/EH2O – wartość ekstynkcji odpowiednio: mleka i wody destylowanej 

 
3.6.7. Oznaczanie azotu aminowego wg Steinggera w modyfikacji Knauta 
 

Wykonanie. Do kolby stożkowej o obj. 50 ml pobrać 10 ml mleka regenerowanego, dodać 

3 krople 2% roztworu (EtOH) fenoloftaleiny i miareczkować z mikrobiurety 0,05 molowym 

roztworem NaOH do jasnoróżowego zabarwienia. Następnie dodać 1 ml formaliny 

(uprzednio zobojętnionej wobec fenoloftaleiny), wymieszać i po upływie 2 min 

miareczkować ponownie tym samym roztworem NaOH. Miareczkowanie ukończyć po 

osiągnięciu jasnoróżowej barwy. Jako płyn porównawczy służy mleko danej serii (5 ml 

mleka) z dodatkiem 0,2 ml 0,0005% wodnego roztworu fuksyny.  
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Obliczenie wyników. Ilość azotu aminowego obliczyć z objętości (ml) 0,05 molowego 

roztworu NaOH zużytego w drugim miareczkowaniu wg poniższego wzoru. 

N = a • 0,7005 

gdzie:  
 N – azot aminowy w mg 
 a – ilość ml 0,05 m NaOH zużytego w drugim miareczkowaniu 
 
 

 



26 
 

OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA 
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	Tabela 1. Klasy ogrzewania proszku mlecznego
	Charakterystyka ogrzewania proszku mlecznego
	Klasa ogrzewania
	Liczba ogrzewania
	Indeks WPN* mg N/g proszku
	Obróbka wstępna
	Ekstra nisko ogrzewany
	-
	-
	< 70(C/15 s
	(Extra low heat – Extra LH)
	Nisko ogrzewany
	< 80,0
	>6,0
	70(C/15 s
	(Loww heat - LH)
	Średnio ogrzewany
	80,1 – 83,0
	5,9 – 4,5
	85 – 90(C/20 – 30 s
	(Medium heat - MH)
	Średnio – wysoko ogrzewany
	83,1 – 88,0
	4,4 – 1,5
	96 – 124(C/30 s
	(Medium high heat - MHH)
	Wysoko ogrzewany
	< 1,4
	( 88,1
	( 135(C/30 s
	(High heat - HH)
	Wysoko ogrzewany wysoko stab. **
	( 88,1
	< 1,4
	( 135(C/30 s
	(Highv heat high stable - HHHS)
	* Indeks niezdanutorowanych białek serawatkowych
	** Proszek produkowany z mleka specjalnie wyselekcjonowanego
	Zagęszczanie mleka wywiera również bardzo istotny wpływ na cechy proszku, tj.: zwilżalność, rozpuszczalność, ciężar właściwy i nasypowy oraz trwałość, a które są zależne od temperatury i czasu jej działania oraz stopnia zagęszczenia koncentratu. Temperatura w pierwszym dziale wyparnym powinna być równie rygorystycznie przestrzegana jak podczas pasteryzacji, szczególnie w technologii nisko ogrzewanego mleka w proszku. Podczas zagęszczania, w wyniku zatężenia składników suchej masy oraz zmniejszenia rozpuszczalności fosforanów, istotnie obniża się pH, co skutkuje wzrostem wielkości micel kazeinowych i ich większej wrażliwości na działanie ciepła. Towarzyszy temu zwiększenie lepkości koncentratu, szczególnie przy s.m. >46%, co w dużej mierze decyduje o wielkości cząstek proszku.
	Innym zabiegiem, korzystnie oddziałującym na cechy funkcjonalne oraz trwałość pełnego mleka w proszku, jest homogenizacja koncentratu. Jej wpływ związany jest ze znacznym obniżeniem zawartości wolnego tłuszczu, którego poziom w dobrej jakości proszku pełnym powinien wynosić poniżej 2%, w przeliczeniu na masę produktu. Zalecane ciśnienie homogenizacji wynosi 10–20 MPa, jednakże coraz częściej stosuje się  homogenizację dwustopniową, szczególnie w technologii pełnego mleka w proszku typu instant. 
	Zadaniem suszenia rozpryskowego jest jak najszybsze usunięcie wody z koncentratu, przy jak najniższej jego temperaturze, dzięki czemu minimalizuje się negatywny wpływ wywoływany wysoką obróbką cieplną. Suszenie to, w zależności od rozwiązań techniczno-technologicznych, może być realizowane jako: jedno-, dwu- lub trójstopniowe.
	Proszek mleczny uzyskany metodą rozpryskową jednostopniową, to przede wszystkim pojedyncze cząstki o wymiarach 10-250 (m, natomiast wielostopniowe suszenie (wibrofluidyzator) powoduje ich łączenie, przyczyniając się do powstawania aglomeratów o wielkości 100-500 (m, a nawet 3 mm. Dzięki aglomeracji (kapilarne pory między pojedynczymi cząsteczkami) proszek odtłuszczony nabiera cech typu instant. Z kolei w technologii pełnego mleka w proszku lub sproszkowanej śmietanki sama aglomeracja w niewielkim stopniu poprawia zwilżalność tych produktów (tłuszcz), dopiero jej połączenie z lecytynizacją,  przez obniżenie napięcia powierzchniowego w wyniku zastosowania emulgatora (lecytyna), umożliwia otrzymanie szybko rozpuszczalnego proszku typu instant.
	Zastosowanie suszenia wielostopniowego, oprócz poprawy struktury i fizycznych właściwości proszku (rozmiar, kształt i porowatość cząstek), jego cech funkcjonalnych (szybkość rozpuszczenia - zwilżanie, rozpraszanie, opadania cząstek proszku) oraz wywoływania mniejszych zmian w składnikach mleka (wolny tłuszcz, denaturacja białek, nierozpuszczalne frakcje białek i soli), w wyniku stosowania łagodniejszych parametrów termicznych, pozwala również na obniżenie zużycia energii – o 15-20% w dwustopniowym i o nawet 40% w trójstopniowym – w porównaniu do suszenia jednostopniowego.
	Uogólnioną technologię mleka w proszku przedstawiono na rysunku 2.
	Rysunek 2. Schemat technologiczny mleka w proszku
	CEL ĆWICZENIA
	Celem ćwiczenia jest poznanie szczegółowych zasad wyrobu pełnego i odtłuszczonego mleka w proszku, nabycie umiejętności prowadzenia procesu technologicznego oraz kontroli i oceny prawidłowości jego przebiegu, jak również podejmowanie działań korygujących w sytuacjach nietypowych. Ponadto pozyskanie umiejętności doboru parametrów jednostkowych zabiegów technologicznych pod kątem kreowania cech funkcjonalnych proszku mlecznego. Wyrób tych produktów w skali ćwierć-technicznej stwarza możliwość pozyskania umiejętności obsługi urządzeń stosowanych w procesie technologicznym. Celem ćwiczenia jest również nabycie umiejętności doboru metod i technik analitycznych oraz obsługi typowej aparatury badawczo-kontrolnej wykorzystywanej w ocenie jakości mleka w proszku 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
	1.
	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, a następnie przeliczyć na % kwasu mlekowego.
	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 cechuje odczyn prawie obojętny, lecz jego kwasowość miareczkowa, ze względu na buforowość układu, wynosi 6,0-7,5(SH. Podczas selekcji mleka  przeznaczonego do produkcji proszku mlecznego należy wybierać surowiec, którego kwasowość potencjalna jest (7,0(SH. Podwyższona kwasowość mleka negatywnie oddziałuje na cechy organoleptyczne i fizykochemiczne produktu, przede wszystkim na rozpuszczalność proszku oraz przebieg reakcji nieenzymatycznego brązowienia w produkcie świeżym i przechowywanym. Stąd też FIL-IDF oraz wiele krajów, jako miernik kwasowości surowca przyjmują ilość kwasu mlekowego, która nie powinna być wyższa niż 0,15%, co odpowiada kwasowości miareczkowej (6,7(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).
	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.
	100 (d - 1)
	% s.m. = 1,2 · t + 2,665  
	d
	°Ld
	t
	+ 0,26
	+
	% s.m.b. =
	4
	5
	T
	t
	=
	R
	r
	T
	• r
	t =
	R
	T
	• rm
	t =
	R
	tm – t
	• M
	Mo =
	ro •T/R - to
	100 • rm
	ro =
	100 - tm
	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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	Naczynie pojemności 1.0 l
	Naczynie pojemności 0.5 l
	Rodzaj mleka
	ilość wody [ml]
	odważka [g]
	ilość wody [ml]
	odważka [g]
	Mleko w proszku pełne
	250.00
	33.75
	100.00
	13.50
	Mleko w proszku
	250.00
	30.00
	100.00
	12.00
	półtłuste
	Mleko w proszku
	250.00
	25.00
	100.00
	10.00
	odtłuszczone
	Do naczynia miksera odmierzyć cylindrem 100 ml lub 250 ml wody destylowanej i przenieść odpowiednią naważkę próbki mleka w proszku, odważoną z dokładnością do 0,01 g. Naczynie zamknąć i włączyć mikser na 90 s. Pozostawić mleko regenerowane w naczyniu miksera do całkowitego opadnięcia piany, nie krócej jednak niż na 15 min. W przypadku mleka odtłuszczonego czas potrzebny na opadnięcie piany wynosi około 1 godz.. W czasie przetrzymywania mleka regenerowanego w naczyniu miksera, zawartość kilkakrotnie delikatnie wymieszać, w celu przyspieszenia opadnięcia piany. Po opadnięciu piany mleko regenerowane dokładnie wymieszać w naczyniu miksera i całość przenieść do kolby stożkowej. Przed pobraniem próbki mleka regenerowanego zawartość kolby ponownie dokładnie wymieszać.
	Wykonanie. 250 ml mleka regenerowanego dokładnie wymieszać w naczyniu miksera i całość sączyć przez sączek brudnomierza. Następnie przepłukać naczynie miksera 50 ml wody destylowanej i przesączyć przez ten sam sączek. Po przesączeniu całości wyjąć sączek z brudnomierza, położyć na bibule filtracyjnej i pozostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu, chroniąc przed zanieczyszczeniem. Obecność zanieczyszczeń mechanicznych oraz cząstek przypalonych w mleku w proszku określić przez porównanie sączka z wzorcami przedstawionymi na rysunku 4 (PN-A-86030:1978 Mleko i przetwory mleczarskie. Mleko w proszku. Metody badań).
	Rysunek 4. Wzorce oceny zanieczyszczeń mechanicznych oraz cząstek przypalonych
	w mleku w proszku (PN-A-86030:1978)
	Jeżeli sączek zostanie zakwalifikowany pomiędzy dwoma wzorcami, należy zawsze ocenić go według wzorca zawierającego większą liczbę cząstek przypalonych.
	3.2. Oznaczanie kwasowości potencjalnej mleka regenerowanego
	Wykonanie. Do kolby stożkowej (o obj. 200-250 ml) odmierzyć pipetą 50 ml mleka regenerowanego (przygotowanego jak w pkt III - 3.1.), następnie dodać 2 ml roztworu fenoloftaleiny, całość wymieszać i miareczkować 0,25 m roztworem NaOH do momentu uzyskania lekko różowego zabarwienia, zgodnego ze standardowym wzorcem barwnym, utrzymującego się przez 30 s. Objętość 0,25 m roztworu NaOH użytego do miareczkowania odczytać z dokładnością do 0,05 ml. Kwasowość mleka zagęszczonego w °SH obliczyć wg poniższego wzoru. 
	Standardowy wzorzec barwny. Do kolby stożkowej odmierzyć pipetą 50 ml mleka regenerowanego i 1 ml roztworu siarczanu kobaltawego i dokładnie wymieszać.
	K = a • 5
	gdzie: 
	K – kwasowość badanego mleka (°SH ) 
	a – objętość 0,25 m roztworu NaOH zużytego do miareczkowania (ml) 
	Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną co najmniej dwóch równoległych oznaczeń, nie różniących się między sobą więcej niż o 0,1 ml 0,25m NaOH na 100 ml regenerowanego mleka w proszku. Wynik zaokrąglić do pierwszego miejsca po przecinku.
	3.3. Oznaczanie ciężaru nasypowego
	Oznaczanie ciężaru nasypowego powinno odbywać się na mleku w proszku pobranym bezpośrednio z produkcji, ewentualnie z opakowania jednostkowego. Nie należy wykonywać tego oznaczenia na mleku w proszku, które było wielokrotnie mieszane, przesypywane, itp.
	Wykonanie. Odważyć 100 g mleka w proszku z dokładnością do 0,01 g i przenieść do cylindra pomiarowego. Uderzać równomiernie 100 razy o brzeg cylindra płaską stroną linijki (linijka drewniana długości 50 cm), obracając równocześnie cylinder wokół osi, w celu uzyskania równej powierzchni proszku. Odczytać objętość mleka w proszku z dokładnością do 0,5 ml. W przypadku ukośnego położenia mleka w proszku w cylindrze, przyjąć średnią wartość odczytu między najniższym i najwyższym położeniem warstwy mleka w proszku.
	Obliczanie wyniku oznaczenia. Ciężar nasypowy mleka w proszku obliczyć wg poniższego wzoru.
	100
	X =
	v
	gdzie:
	X - ciężar nasypowy mleka w proszku (g/ml)
	v - objętość mleka w proszku odczytana na skali cylindra (ml)
	Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch równoległych oznaczeń, nie różniących się między sobą więcej niż 0,02 g na 1 ml mleka w proszku. Wynik zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.
	3.4. Oznaczanie zwilżalności proszku
	Wykonanie. Do specjalnego lejka (z tłuczkiem) umocowanego w statywie wsypać 13 g pełnego lub 10 g odtłuszczonego proszku mlecznego. Pod lejek podstawić zlewkę o obj. 400 ml zawierającą 100 ml wody. Podnieść tłuczek w lejku, powodując opadnięcie proszku na powierzchnię wody. Włączyć stoper i zmierzyć czas do momentu całkowitego zanurzenia się proszku mlecznego. Czas mierzymy do upływu 180 s. Oznaczenie wykonać przy temperaturze wody:
	 20oC – dla proszku typu instant;
	 20oC i 40oC – dla proszku odtłuszczonego i pełnego produkowanego metodą rozpryskową jednostopniową.
	3.5. Oznaczanie wskaźnika rozpuszczalności
	Wykonanie. Do kalibrowanej probówki stożkowej wlać 50 ml mleka regenerowanego (przygotowanego jak w pkt III - 3.1.) i dodać 2-3 krople roztworu barwnika. Probówkę zakorkować, wymieszać, umieścić w wirówce Gerbera i wirować przez 5 min. Po odwirowaniu ostrożnie usunąć warstwę tłuszczu łyżeczką (proszek pełny), a następnie płyn znad osadu zlewarować za pomocą lewarka w ten sposób, aby nad osadem pozostawić 2 ml roztworu i nie poruszyć warstwy osadu. Następnie uzupełnić zawartość probówki wodą destylowaną do objętości 50 ml i zawartość (łącznie z osadem) dokładnie wymieszać pręcikiem szklanym. Następnie dodać 2-3 krople roztworu barwnika, probówkę zakorkować i wymieszać jej zawartość przez odwracanie probówki, po czym wirować w wirówce przez 5 min. Po odwirowaniu odczytać objętość osadu. W przypadku ukośnego położenia osadu, przyjąć średnią wartość odczytu między najniższym i najwyższym położeniem warstwy osadu. 
	Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników co najmniej dwóch równoległych oznaczeń, nie różniących się między sobą więcej niż o połowę podziałki probówki. Wynik zaokrąglić do pierwszego miejsca po przecinku.
	3.6. Oznaczanie składu chemicznego produktu
	3.6.1. 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 mlecznych produktów sproszkowanych (próbki po ok. 150 g), przeprowadzić po wybraniu odpowiedniej aplikacji za pomocą aparatu InfraXact™, 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.
	3.6.2. Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą butyrometryczną
	Mleko w proszku pełne i półtłuste
	Wykonanie. Do tłuszczomierza Teicherta odmierzyć 10 ml kwasu siarkowego, 9 ml wody destylowanej i 1 ml alkoholu izoamylowego. Odważyć na pergaminie lub folii 2,5 g mleka w proszku pełnego lub półtłustego, z dokładnością do 0,01 g i przenieść ilościowo do tłuszczomierza. Tłuszczomierz zakorkować, zawartość wymieszać ruchem wahadłowym tak, aby zapewnić możliwie maksymalne rozpuszczenie się proszku w warstwie wodno-alkoholowej. Następnie dokładnie wymieszać całą zawartość i wstawić do łaźni wodnej o temperaturze 65±2°C na czas nie krótszy niż 45 min. W czasie ogrzewania zawartość tłuszczomierza należy mieszać 6-7 razy do momentu całkowitego rozpuszczenia się białka.
	Następnie wyjąć tłuszczomierz z łaźni i wirować w wirówce Gerbera przez 5 min. Po odwirowaniu umieścić tłuszczomierz na 5 min w łaźni wodnej o temperaturze 65±2°C tak, aby zawartość tłuszczu znajdowała się pod wodą. Wyjąć tłuszczomierz z łaźni i ostrożnie, za pomocą korka, uregulować dolny poziom słupka tłuszczu do najbliższej podziałki oznaczonej liczbą. Uważając, aby słupek tłuszczu nie przesuwał się, odczytać dolny poziom słupka tłuszczu oraz górny poziom słupka tłuszczu według menisku dolnego, z dokładnością do 0,5. Różnica między dwoma odczytami stanowi zawartość tłuszczu w mleku w proszku w procentach (m/m).
	UWAGA. Jeżeli tłuszcz jest mętny lub występują czarne lub białe cząstki na dnie słupka tłuszczu, oznaczenie należy powtórzyć.
	Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną odczytów co najmniej dwóch równoległych oznaczeń nie różniących się między sobą więcej niż 0,5 g tłuszczu na 100 g mleka w proszku. Wynik zaokrąglić do pierwszego miejsca po przecinku.
	Mleko w proszku odtłuszczone
	Przygotowanie mleka regenerowanego. Odważyć 10 g odtłuszczonego mleka w proszku, z dokładnością do 0,01 g i przenieść do moździerza lub parownicy. Mleko w proszku dokładnie rozcierać tłuczkiem, dodając stopniowo około 30 ml wody destylowanej. Otrzymaną masę przenieść do kolby miarowej o pojemności 100 ml, spłukując moździerz lub parownicę kilkakrotnie niewielkimi porcjami wody destylowanej. Po opadnięciu piany uzupełnić kolbę wodą destylowaną do kreski, a następnie dokładnie wymieszać przez odwracanie kolby.
	Wykonanie. Do tłuszczomierza Siegfelda odmierzyć 20 ml kwasu siarkowego i dwa razy po 11 ml mleka regenerowanego, wprowadzając je ostrożnie po ściance tłuszczomierza. Następnie dodać 2 ml alkoholu izoamylowego, tłuszczomierz zakorkować i po dokładnym wymieszaniu zawartości - przez potrząsanie i odwracanie tłuszczomierza - wstawić go do łaźni wodnej o temperaturze 65±2°C na około 15 min. W czasie ogrzewania mieszać od czasu do czasu zawartość tłuszczomierza, do momentu całkowitego rozpuszczenia się białka. Tłuszczomierz wyjąć z łaźni i wirować w wirówce Gerbera przez 5 min. Po odwirowaniu umieścić tłuszczomierz na 5 min w łaźni wodnej o temperaturze 65±2°C. Następnie, jeżeli jest to konieczne, wprowadzić warstwę tłuszczu na skalę tłuszczomierza. Wirować powtórnie przez 5 min, po czym umieścić tłuszczomierz na 5 min w łaźni wodnej o temperaturze 65±2°C. Po tym czasie wyjąć tłuszczomierz z łaźni i ostrożnie, za pomocą korka, uregulować dolny poziom słupka tłuszczu do najbliższej podziałki oznaczonej liczbą. Uważając, aby słupek tłuszczu nie przesuwał się, odczytać dolny poziom słupka tłuszczu oraz górny poziom słupka tłuszczu według menisku dolnego, z dokładnością do 0,01. Różnica między dwoma odczytami stanowi zawartość tłuszczu.
	UWAGA. Jeżeli tłuszcz jest ciemnego koloru, mętny lub występują czarne lub białe cząstki na dnie słupka tłuszczu, oznaczenie należy powtórzyć.
	Zawartość tłuszczu w odtłuszczonym proszku mlecznym obliczyć w procentach (m/m) wg poniższego wzoru.
	f • 10
	F =
	gdzie: 
	F – zawartość tłuszczu w odtłuszczonym mleku w proszku (%) 
	f – odczyt na skali tłuszczomierza (%) 
	3.6.3. Oznaczanie zawartości wody
	Wykonanie. Naczynko wagowe (otwarte) suszyć w suszarce w temperaturze 102±2°C przez 1 h, po czym je zamknąć i ochłodzić w eksykatorze do temperatury pokojowej, a następnie zważyć z dokładnością do 0,0001 g. Do naczynka wagowego wsypać około 1 g mleka w proszku i zważyć z dokładnością do 0,0001 g. Naczynko wstawić do suszarki o temperaturze 102±2°C i suszyć (otwarte)  w tej temperaturze przez 2 h. Następnie ochłodzić w eksykatorze do temperatury pokojowej i zważyć z dokładnością do 0,0001 g. Suszenie powtórzyć jeszcze przez 1 h i po ponownym ochłodzeniu zważyć. Jeżeli różnica między kolejnymi ważeniami nie przekracza 0,0005 g, suszenie należy uważać za zakończone, w przeciwnym razie suszyć jeszcze raz przez 1 godz. W przypadku wzrostu masy naczynka wagowego z zawartością, do obliczeń przyjąć poprzednią najniższą masę.
	Obliczanie i interpretacja wyników. Zawartość wody w mleku w proszku (W) obliczyć w procentach (m/m) wg poniższego wzoru.
	a – b
	• 100
	W =
	a – c 
	100 • a • k • 0,94 • 100
	P =
	l • 52,53 • (100 – w)
	gdzie:
	P – zawartość laktozy w sm mleka w proszku (%)
	a – odczytany kąt skręcania (°)
	k – współczynnik rozcieńczenia (20)
	l – długość rurki polarymetrycznej  (dcm)
	w – zawartość wody w mleku w proszku(%)
	3.6.5. Oznaczanie zawartości niezdenaturowanych białek serwatkowych
	Wykonanie. Do kolbki stożkowej ze szlifem (o obj. 200-300 ml) włożyć kilka perełek szklanych, a następnie odważyć do niej 10 g odtłuszczonego proszku mlecznego lub 14,7 g pełnego proszku (proszek niezregenerowany). Do erlenmajerki dodać 40 g NaCl (krystaliczny) i wymieszać, a następnie wprowadzić 100 ml wody i dokładnie wymieszać, aż proszek mleczny rozpuści się całkowicie. Próbkę termostatować w łaźni wodnej o temperaturze 37oC przez 40 min, przy czym w ciągu pierwszych 15 min nie należy jej mieszać. Po ukończeniu termostatowania próbkę przefiltrować przez sączek nr 168, przy czym pierwsze mętne krople odrzucić. Następnie do probówki odmierzyć 1 ml przesączu, dodać 10 ml nasyconego roztworu NaCl (33% roztwór NaCl), dokładnie wymieszać i odstawić na 30 min. Po upływie tego czasu, do jednorazowej kuwety odmierzyć 3 ml przygotowanego roztworu i zmierzyć przepuszczalność przy użyciu spektrofotometru Beckman,  przy długości fali λ = 420 nm. Następnie do probówki dodać 1 kroplę roztworu HCl (2,3 ml stężonego HCl + 7,7 ml H2O), wymieszać i po upływie 15 min zmierzyć ponownie przepuszczalność roztworu.
	Obliczanie wyników. Zawartości niezdenaturowanych białek serwatkowych w suchej masie proszku mlecznego wyliczyć wg poniższego wzoru.
	0,1684 • x + 2,336
	BS =
	gdzie:
	BS – zawartość niezdenaturowanych białek serwatkowych w suchej masie proszku mlecznego (mg białek serwatkowych/g sm proszku)
	   x – różnica przepuszczalności
	3.6.6. Oznaczanie HMF (hydroksymetylofurfuralu)
	Wykonanie. Do erlenmajerki o obj. 50 ml odmierzyć pipetą 10 ml mleka regenerowanego, a następnie dodać 5 ml 0,3 normalnego roztworu kwasu szczawiowego (rozpuścić 18,9 g H2C2O4 • 2 H2O w 1 l wody) i dokładnie wymieszać. Kolbki przykryć folią i przenieść do łaźni z gotującą wodą na okres 1 godz, po czym ochłodzić do temperatury 20ºC. Do erlenmajerki dodać 5 ml 40% roztworu kwasu trójchlorooctowego (TCA), wymieszać i przefiltrować przez bibułę Whatman 42. Do probówki odmierzyć 4 ml filtratu, dodać 1 ml 0,05 molowego roztworu TBA (rozpuścić 0,81 g kwasu tiobarbiturowego w 100 ml wody ciepłej). Próbkę podgrzać do temperatury 40oC i przetrzymać w tych warunkach temperaturowych przez 30-40 min w łaźni wodnej. Następnie próbki ochłodzić do temperatury pokojowej i wykorzystując spektrofotometr zmierzyć ekstynkcję (absorbancję) przy długości fali λ = 443 nm wobec wody destylowanej.
	Obliczenie wyników. Zawartość hydroksymetylofurfuralu w regenerowanym mleku w proszku wyliczyć wykorzystując poniższe wzory.
	HMF wolny  = (E – EH2O) • 71,8 – 0,53
	HMF ogólny  = (E – EH2O) • 72,6 – 0,55
	gdzie:
	HMF - zawartość hydroksymetylofurfuralu w regenerowanym mleku w proszku (µmol/l)
	E/EH2O – wartość ekstynkcji odpowiednio: mleka i wody destylowanej
	3.6.7. Oznaczanie azotu aminowego wg Steinggera w modyfikacji Knauta
	Wykonanie. Do kolby stożkowej o obj. 50 ml pobrać 10 ml mleka regenerowanego, dodać 3 krople 2% roztworu (EtOH) fenoloftaleiny i miareczkować z mikrobiurety 0,05 molowym roztworem NaOH do jasnoróżowego zabarwienia. Następnie dodać 1 ml formaliny (uprzednio zobojętnionej wobec fenoloftaleiny), wymieszać i po upływie 2 min miareczkować ponownie tym samym roztworem NaOH. Miareczkowanie ukończyć po osiągnięciu jasnoróżowej barwy. Jako płyn porównawczy służy mleko danej serii (5 ml mleka) z dodatkiem 0,2 ml 0,0005% wodnego roztworu fuksyny. 
	Obliczenie wyników. Ilość azotu aminowego obliczyć z objętości (ml) 0,05 molowego roztworu NaOH zużytego w drugim miareczkowaniu wg poniższego wzoru.
	N = a • 0,7005
	gdzie: 
	N – azot aminowy w mg
	a – ilość ml 0,05 m NaOH zużytego w drugim miareczkowaniu
	OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA
	W sprawozdaniu należy zamieścić stronę tytułową (zgodnie z udostępnionym jej wzorem) oraz następujące rozdziały:
	A. Cel ćwiczenia
	B. Blokowe schematy technologiczne
	C. Omówienie i dyskusja wyników
	D. Wnioski
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