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HAZIRLAYAN: ÖĞR.GÖR. ŞEVKİ ÇETİNER
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Yapılan analizlerin doğru sonuç vermesi, öncelikle uygun şekilde 
numune alınması ile yakından ilgilidir. Kalite kontrolü ve kalite 
sağlamaya yönelik alınan süt örnekleri alındığı bütünü ne denli iyi 
temsil ederse analiz sonuçları da o denli gerçek değer taşır. 
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Elde edilen sonuçlar örneğin alındığı tüm partiyi ilgilendirdiği için 
örnek alma mutlaka o partiyi temsil edecek sayıda ve homojen 
yapıda olmalıdır. 

Örnek almada kullanılan tüm araç ve gereçler cam, paslanmaz çelik 
ya da üründen etkilenmeyecek uygun bir materyalden yapılmış 
olmalıdır. Bütün yüzeyler düz çatlaksız, köşeler yuvarlak, hafif ve 
özellikle örnek alınacak uygun olmalı ve 180oC’de sterilizasyon 
sıcaklığına dayanıklı olmalıdır. Kuru ve temiz olmalıdır.

3

Karıştırma çubuğu: Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi, ucunda 
delikli bir disk bulunan ürünün bulunduğu kabın tamamına kadar 
ulaşabilecek yeterli uzunlukta paslanmaz çelikten yapılmış bir 
çubuktur. Karıştırma çubuğu, ürünün homojen bir şekilde 
karışmasını sağlayabilecek yeterli büyüklükte bir yüzeye sahip 
olmalı ve fazla ağır olmamalıdır. Eğer ürün büyük hacimli kaplarda, 
örneğin tanklarda bulunuyorsa, etkin bir karıştırma için mekanik 
karıştırıcılar veya basınçlı hava kullanılır.
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Örnek alma kepçesi: Paslanmaz çelikten yapılmış olması tercih 
nedenidir. Alüminyumdan veya süt ürünleri ile tepkimeye 
girmeyecek bir malzemeden yapılmış olmalıdır. Numune alma 
kepçesi, mikrobiyolojik incelemeler amacıyla örnek alınacağı zaman 
önceden belirtilen sterilizasyon yöntemlerinden birisi ile sterilize 
edilerek mikroorganizmalarından arındırılmalıdır. 

6



05.01.2017

4

Küçük kaplardan örnek alınması: Küçük kaplardaki sütler büyük bir 
kaba boşaltılır, iyice karıştırılır ve örnek alınır. Eğer aynı partideki 
sütler bir kapta toplanamayacak kadar fazla ise kapların ayrı ayrı 
hacimleri ile orantılı olarak örnek alınır, bunlar bir kap içerisinde 
karıştırılarak örnek bu karışıma alınır.

Soğutmalı çiftlik tanklarından örnek alınması: Kitlede homojenliğin 
sağlanması amacıyla mekanik karıştırıcı ile en az 5 dakika karıştırılır 
ve sonra örnek alınır. 

Tankerden örnek alınması: Uzun saplı mekanik bir karıştırıcı 
tankerin örnek gözüne daldırılarak tank iyice karıştırılır ve uzun saplı 
örnek alma kepçesi ile değişik derinliklerden örnek alınarak örnek 
kabına toplanır.
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Kaymak bağlamış veya donmuş sütten örnek alınması: 
Karıştırılmakla çözünemeyecek kadar kaymak bağlayan veya 
donmuş sütlerden örnek almadan önce süt kaplarının en fazla 55oC 
olan sıcak su banyosunda çözününceye kadar bekletilmesi gerekir. 
Daha sonra 2 dakika karıştırılarak veya en az 10 kez kaptan kaba 
aktararak homojen hale getirildikten sonra örnek alınır. 
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Duyusal testler yapılırken normal bileşimdeki ve sağlıklı bir 
hayvandan elde edilen çiğ sütün nitelikleri esas alınır. Renk, tat, 
koku ve viskozite açısından birbirinden farklı olduğu için, sütün 
hangi tür hayvana ait olduğunun baştan bilinmesi gerekir. 

9

Duyusal testler: Sütün rengine, tat ve kokusuna, yapı ve 
görünüşüne bakılarak yapılır. Çiğ sütlerde duyusal testler sağımdan 
sonra en geç 24 saat içerisinde yapılmalıdır. Tat kontrolü yapılmadan 
önce, herhangi bir enfeksiyonu önlemek amacıyla örnek 70oC’de 30 
dakika ısıl işleme tabi tutulmalı ve sonra soğutulmalıdır.

10



05.01.2017

6

Örneğin hazırlanması: 

- Duyusal analize başlamadan önce; örneğin ön kontrolden 
geçirilmesi gerekir. Bu amaçla; içerisinde analize alınan çiğ süt 
örneği bulunan kapalı durumdaki örnek şişesi,  70-80oC’lik bir su 
banyosunda 30 dakika ısıtılır ve sonra kapağı açılır. İlk anda 
algılanan koku, oda sıcaklığında soğutulduktan sonra tat ve 
görünüş belirlenir.

- Koku testinin daha belirgin bir şekilde yapılabilmesi için; 10ml 
kadar çiğ süt, örnek şişesine konur, her biri yaklaşık 0,5 gram 
ağırlığında 2 parça potasyum hidroksit eklenir ve şişenin ağzı 
kapatılır. Şişe kapalı şekilde 1 saat süreyle oda sıcaklığında 
bekletilir. Kapak açıldığı zaman algılanan ilk koku balığımsı bir 
koku ise, sütün kötü kaliteli olduğu sonucuna varılır. Bu durumda 
sütün sağıldıktan sonra soğutulmadığı anlamına gelir.

11

Duyusal testin yapılışı: 

Renk

Sütün renginde görülen değişiklikler; sütün kalitesi hakkında bazı 
şüphelere yol açar. Yağı alınmış, içerisine hile amacıyla su katılmış ve 
kurumaddesi az olan sütlerin rengi mavimsidir. Bazı 
mikroorganizmalar ve bunların neden olduğu hastalıklar sütün 
rengini bozabilirler. Özellikle sarılık, mastitis, şap ve antraks gibi 
hastalıklar sütün anormal şekilde sarı olmasına sebep olurken, 
meme kanamaları veya bazı bakterilerin etkisi ile normal kabul 
edilmeyen kırmızımsı, mavimsi veya kahverengi gibi anormal 
renkler görülebilir. Bu gibi sütlerin kullanılması sakıncalıdır.
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mastitis

13

Tat ve Koku

Süt; hayvanın yediği yemlerden, verilen ilaçlardan, mikroorganizma 
ve enzim faaliyetleri ile çevre koşullarından etkilenerek pis, kokmuş 
veya acı tat ve kokuya sahip olabilir. Ahır kokusu ile soğan, sarımsak, 
lahana, pırasa gibi kötü tat ve kokulu yemler sütün tat ve kokusunu 
bozar ve bu durum sütte bir kusur olarak kabul edilir. Bazen sütün 
tadı tuzlumsu olabilir. Tuzlumsu tat, laktoz klorür miktarları 
arasındaki dengenin bozukluğunun işaretidir. Klorür miktarı 
laktasyon sonlarına doğru ve özellikle meme enfeksiyonunda 
(mastitis) artış gösterir. Sütün tat ve kokusundaki değişiklikler, sütün 
bozulmaya başladığının veya yabancı madde bulaştığının bir belirtisi 
olarak kabul edilir.
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Yapı ve görünüş

Hayvanın hasta olması, sağım sırasında ve sağımdan sonra 
mikroorganizma bulaşması sonucu süt kirlenir ve yapısında ve 
dolayısıyla görünüşünde bozulmalar meydana gelebilir. 
Örneğin; bakteri faaliyeti sonucu sütün taneli, sulu, yapışkan bir hal 
alması; meme çatlaklarından sızan kan nedeni ile süte kan 
karışması; meme iltihabı olan hayvanların sütlerine irin karışması 
gibi.
Görünüş bozukluğunun diğer bir nedeni ahır ve çevreden, 
hayvandan, hayvan altlığından, sağım kaplarından kaynaklanan 
yabancı katı maddelerdir.
Örneğin; kıl, saman, gübre, bitki artıkları, sinek, böcek, toz ve 
benzeri gözle görülebilen maddeler.

15

Sütün asitlik derecesi onun taze ve normal olup olmadığını, işleme 
sırasında sıcaklığa dayanıp dayanmayacağının anlaşılmasına yardın 
eder. 
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SÜTÜN ASİTLİĞİ

Süt sağıldığı zaman, hafif asidik bir reaksiyon gösterir. 
Sütün doğal asitliği olarak nitelendirilen bu asitlik, birinci derecede
bileşimindeki kazein, fosfat ve sitratlardan; ikinci derecede albümin, 
globülin ve karbondioksitten ileri gelir. Sütün doğal asitliği, 
bileşimindeki maddelerle ilgili olduğu için farklı bileşimdeki sütlerin
asitlik dereceleri de farklı olacaktır. 
Örneğin; protein miktarı fazla olan koyun ve manda sütünün asitlik
derecesi inek sütünün asitlik derecesinden daha yüksektir.

17

Başta laktik asit bakterileri olmak üzere bazı asit üreten
bakteriler süt şekerini laktik aside parçalayarak asitliğin
artmasına neden olurlar.
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1ml süt, 1ml %68’lik etil alkol ile karıştırılır. eğer sütte pıhtılaşma 
olursa pastörizasyona gönderilmez.

ALKOL TESTİ

19
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KAYNATMA TESTİ

Taze ve normal sütler kaynatılınca kesilmezler. Sütte asitliğin 
artması, sıcaklığın yükselmesi ile süt kazeinine daha fazla etki 
yaparak onu pıhtılaştırır. Bu nedenle küçük sütçülük tesislerinde süt 
kaynatılarak onun pıhtılaşma durumu, dolayısıyla asitliğin gelişme 
durumu incelenir. Prova denilen bu olay işi öncelikle yoğurt yapan 
işletmelerde çok uygulanır. 

21

TURNUSOL TESTİ

Normal ve taze bir süt turnusol kağıdına karşı amfoter bir reaksiyon 
gösterir. Yani mavi turnusolu kırmızıya, kırmızı turnusolu da maviye 
boyar. Renk değişikliğinin çok bariz olması mesela kırmızı 
turnusolun barizce mavileşmesi çeşitli sebeplerle o sütteki asitliğin 
normalden az olduğunu, mavi turnusolun da barizce kızarması 
asitliğin ilerlediğini gösterir.

22



05.01.2017

12

23

Titrasyon yöntemiyle yapılan asitlik tayininde, sütün doğal asitliği ve
gelişen asitliği birlikte tespit edilmektedir. 
Bu asitliğe “toplam asitlik” , “Titrasyon asitliği” veya “potansiyel
asitlik” denilmektedir. 

Soxhlet-Henkel (OSH) Yöntemi

İnek sütü Koyun sütü Keçi sütü Manda sütü

Taze süt 7-8 7-11 8,5 8,6

Kaynatılınca kesilen süt (en az) 11-12 16-17 19 11,5

24
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OSH derecesinin 5’in altında olması normal kabul edilmez bu
durumlarda meme hastalıklarından, yemleme hatalarından veya
negatif bir mikrobiyel faaliyetten şüphelenmek gerekir. 
Diğer bir olasılık ise süte nötralize edici maddeler ilave edilmiş
olmasıdır. 
OSH derecesinin 8 ve 9 
olması hızlı bir asit
yükselmesini, 10’nun 
üzerine çıkması
durumunda ise süt
ısıtılmaya başladığı
anda pıhtılaşmanın
olacağını gösterir.

25
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Asitliği yükselen inek sütleri, işlenmesi sırasında ve özellikle de ısıtma
işleminde problem yarattığından, süt işletmelerinde 8.0 OSH derecesi
üzerindeki sütler çoğu zaman kabul edilmez. 
Ancak yüksek OSH derecesi her zaman yüksek asitliği göstermeyebilir. 
Bazı hallerde yetiştirmenin veya beslenmenin etkisi ile asitlik yüksek
çıkabilir ve işleme sırasında hiçbir sorun yaratmaz. 
Bu gibi durumlarda asitlik hakkında kesin bir bilgi sahibi olmak için
pH değerinin tespit edilmesi gerekir. 

27

pH Yöntemi

Süt teknolojisinde pH ölçümü asitliğin gelişebileceği her durumda 
tespit edilmelidir. 
Çünkü pH değeri ürünün kalitesi ve randımanı hakkında çok değerli 
ipuçları verir. 

Yeni sağılmış sağlıklı inek sütünün pH değeri 6.6- 6.8 arasındadır.
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Her ne kadar arada 0.2 gibi küçük bir fark görünse de hidrojen 
iyonlarının aktivitesi açısından bu fark çok önemlidir. 
Yeni sağılan sütün pH değeri 6.8’in üzerinde ise, mastitis hastalığına 
veya nötralize edici madde katıldığından şüphelenmek gerekir.

Sodyum bi karbonat
29

kostik
30
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Eğer pH değeri 6.5’den küçükse ağız sütü olduğundan şüphe edilir
veya aşırı derecede asitlik artışı olmuştur ve işletmede sorun
yaratacak demektir. 

31
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ALET ve EKİPMAN

- Hassas terazi (0,001g)
- Desikatör, mavi silikajel bulunan
- Kurutma dolabı (etüv) 105±2oC
- Metal kurutma kapları (nikel kap), çapı 6-8 cm, yüksekliği 2cm 

kapaklı
- Su banyosu

36
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Kurutulmuş metal kapları kapakları ile birlikte desikatörde oda 
sıcaklığına kadar soğutulur ve tartılır (G1 (dara))

YAPILIŞI

Pipetle 3ml süt , metal kaplara alınır. Kapağı kapatılır ve birlikte 
tartılır (G2 (süt+dara))

Kaplar önce 30 dakika su banyosunda tutulur ve sonra 2-3 saat 
kurutma dolabında tutulur (105±2oC). Bu arada kapak kurutma 
dolabının yanına konulur.

Kapağı kapalı vaziyette desikatöre alınır, soğutulur ve tartılır (G3 (son 
tartım))
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Kurutmaya tekrar bir saat devam edilir. Son iki tartım arasındaki fark 
0,5mg (0,05gram)’dan fazla değilse hesaplama yapılır. 

Kurumadde % =
(G3 – G1)

(G2 – G1)
X 100

39

Bir ışık huzmesi belirli bir açı ile optik yoğunluğu zayıf olan bir
ortamdan optik yoğunluğu fazla olan bir ortama geçtiğinde tam 
sınırda kırılır.
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Refraktometre indisi, belirli bir sıcaklık derecesinde ve belirli bir
dalga boyunda çözeltilerin ışık kırma gücünü belirten bir değer olup
sodyum ışık doğrultusunun giriş ve kırılış açılarının sinüslerinin
oranıdır.

41

Süt, bileşimindeki yağ ve protein nedeniyle ışığı geçirmez. 
Yağ globülleri ışığı büyük ölçüde geri yansıtır.

Bu nedenle refraktometre indisi ölçülmeden önce yağın alınması
gerekir. Yağı alınmış yani yağsız sütün refraktometrik indisi 1.3440-
1.3480 arasında değişir.

Refraktometre indisinden faydalanarak;

- Süte katılan su miktarı
- Yağsız sütün kurumaddesi
- Süt serumunun laktoz miktarı
- Süt yağının kırılma indisi ve
- İyot sayısı belirlenebilir.

42
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Sütün refraktometre indisi skalası %1-40 arası kuru maddeyi 
gösteren el refraktometresi ile ölçülebilir. Burada görülen 
kurumadde yağsız kuru maddedir ve homojenize edilmiş sütte 
ölçüm yapılır ise yanlış sonuç gösterir.

43
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Donma ve kaynama noktası, sütün en sabit fiziko-kimyasal 
özelliklerindendir. 
Bu değerleri, süt içerisinde gerçek bir çözelti durumunda alan 
laktoz ve süt tuzları etkiler.

Çeşitli hayvan ırkları söz konusu edildiğinde sütün donma 
noktası -O.530°C ile -O.550°C arasında değişir. 

Normal bir inek sütünün donma noktası -O.540°C olarak kabul 
edilir. 
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Sütün donma noktası, sütteki gerçek çözelti halindeki laktoz ve süt
tuzlarının konsantrasyonuna bağlı olduğundan, bu konsantrasyonun
değişip değişmediği donma noktası tayini ile tespit edilebilir. 
Laktoz ve süt tuzları konsantrasyonu;

a) Süte su katıldığı zaman,
b) Süte nötralize edici maddeler ilave edildiği taktirde,
c) Biyokimyasal yollarla laktozun parçalanması durumunda değişir.

48
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İlave edilen maddelerin sütün donma noktasına etkisi aşağıdaki 
tabloda görülmektedir.

DONMA NOKTASI
0,00OC Suyun donma noktası

-0,480oC Hile yapılmış süt Sulandırılmış süt

-0,540oC Sütün donma noktası Herhangi bir katkı yok

-0,630oC Hile yapılmış süt Süte yapancı tuzlar katılımış Örn. nötralize edici 
madde

49

Yoğunluk; belirli bir hacmin ağırlık olarak ifadesidir. 
Değişik maddelerin karşılaştırılması veya herhangi bir maddede
farklı koşullarda meydana gelen değişikliği belirlemek amacıyla
kullanılır. 
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Sıvıların hacimleri, sıcaklık değişimlerinden etkilendikleri için
yoğunluk tayini genellikle 20OC veya 15.6OC’de yapılır.

Sütün yoğunluğu, bileşiminde yer alan tüm maddelerin etkisi
ile değişiklik gösterir. Bu nedenle yoğunluk oldukça değişkendir. 
Sütün yoğunluğu, bileşimine bağlı olarak (20OC de) 1.027 g/ml 
ile 1.035 g/ml arasında değişir. 
Yağ miktarının artması ile yoğunluk düşer, azalması ile yükselir. 
Sütte protein, laktoz ve mineral madde miktarının artması ile
yoğunluk artar. 
sıcaklık artışı da yoğunluğun düşmesine neden olur.

53

Süt için öngörülen 
laktodansimetrelerde 1.020-
1.045 g/ml yoğunluk aralığı 
mevcut olup, pratik olması 
için baştaki 1.0 atılmıştır.
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Örneğin; laktodansimetre 29.5 değerini gösterdiğinde, bu sütün
yoğunluğu ρ=1.0295 g/ml demektir. 
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Normal olarak ölçümün 20OC de yapılması gerekir. 
Ancak bunun en fazla 5OC altında veya üstünde bir derecede ölçüm 
yapılabilir. 
Bu taktirde bir düzeltme yapılması gerekir. 
Sıcaklık yüksek olduğunda her 1OC için 0.2 LD ilave edilir. 
Düşük olduğu durumda her 1OC için 0.2 LD çıkartılır.

Örneğin;

Okunan LD = 32.0
Sütün sıcaklığı = 18OC
Öngörülen sıcaklık = 20OC
Fark = -2OC
Düzeltme Faktörü = -2 x 0.2 = -0.4
Düzeltilmiş LD = 32.0 – 0.4 = 31.6

57
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GEREKLİ KİMYASALLAR

- Ticari H2SO4 (sülfirik asit) (d=1,816 gr/ml)
- Amil alkol (d=0,811 gr/ml)

Amil alkol 
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Bütirometre içerisine sırasıyla 10ml H2SO4, 11ml süt ve 1ml amil 
alkol konur (süt ölçümden önce 40oC’ye kadar ısıtılıp dikkatlice 
karıştırılır) tıpası kapatılır .

YAPILIŞI

64
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Asit, bütirometrenin dar kısmında kaldığından bütirometre alt üst 
edilerek asidin sütü yakması sağlanır. Bu işleme sütün rengi 
tamamen kahverengiye dönene kadar devam edilir. Böylece yağ 
serbest hale geçer.

65

Bütirometre 1200 devir/dakika hızla çalışan santrifüjde 5 dakika 
santrifüj edilir
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Okuma yapmadan önce su 
banyosunda 65-70oC’de bekletilir. 
Sonra okuma yapılır.

67
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Laktik asit bakterilerinin faaliyeti durmuşsa (süt yoğurt olmuyorsa, 
peynir için mayalanan süt pıhtılaşmıyorsa) sütte antiseptikler (borik 
asit, boraks, benzoik asit, salisilik asit, salisilatlar formalin hidrojen 
peroksit) yada antibiyotiklerin (penisilin, auromisin vb) mevcut 
olduğu anlaşılır. Sütteki bu maddeleri teşhis edebilmek için 
laboratuvarda her biri için pratik testlerin yapılması gerekir.

69

Bu test için, içerisinde antibiyotik artığı şüphesi olan süt örneği ile 
içerisinde antibiyotik bulunmadığı bilinen ikinci bir süt örneğinden 
10’ar mililitre test tüplerine alınıp, 90-95oC’de 15 dakika pastörize 
edilir.

90-95oC’de 
15 dakika
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Yaklaşık 45oC’ye soğutulduktan sonra her bir örneğe 0,5ml yoğurt 
kültürü veya taze yoğurt aşılanır. Sıcak suda kaynatılmış tıpalar ile 
tüpler kapatılır, çalkalanır ve 42-43oC’de 2-3 saat bekletilir. 

42-43oC’de 2-3 saat 

71

Örneklerden birinde pıhtılaşma görülürse her iki örneğin asitliğine 
bakılır. Eğer şüpheli sütün titrasyon asitliği, kontrol sütünün 
titrasyon asitliğinden çok düşükse asit üreten bakterilerin 
gelişmesini önleyen maddeler var demektir.
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GEREKLİ KİMYASALLAR

- %96’lık etil alkolde %1’lik rozalik asit çözeltisi

KARBONAT (SODA) TESTİ

74
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5ml süte %96’lık 5ml etil alkol 
ilave edilir ve karıştırılır. 2-3 
damla %1’lik rozalik asit çözeltisi 
ilave edilir ve karıştırılır.

YAPILIŞI

75

SONUÇ

Gül pembesi renk oluşmuşsa, süte karbonat veya bikarbonat 
katıldığına hükmedilir. Sar-kahverengi bir renk oluşmuşsa, süt 
normaldir. Bu deneme alkol ilave etmeden, aynı miktarda süt 
içerisine %0,2lik rozalik asit ilave edilerek de yapılabilir.

yok var 76
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Kloridler, hidrojen peroksit ve diğer okside edici maddelerin tespiti 
(Wodes Testi)

GEREKLİ KİMYASALLAR

- %5’lik potasyum iyodat çözeltisi (yeni hazırlanmış)
- Konsantre HCl
- %2’lik nişasta çözeltisi

78
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10ml süt bir deney tüpüne konur, üzerine 1ml %5’lik potasyum 
iyodat çözeltisi ve 19 ml %2’lik nişasta çözeltisi ilave edilir. 
Karıştırmadan sonra kloridsiz 10ml saf HCl ilave edilir., tüpün ağzı 
kapatılır ve tüp ters çevrilir. HCl ilavesinden sonra 3 dakika içerisinde 
örneğin mavimsi siyaha dönerse klorid var demektir. Kontrol 
testinde kloridsiz süt kullanılmalıdır. Bu durumda HCl ilavesinden 
15-20 dakika donuk leylak rengi görülecektir. 

YAPILIŞI

79

SONUÇ

Eğer okside edici maddeler varsa sütün rengi koyu maviye döner.

80
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Kolloidal demir çözeltisi yardımı ile sodyum hidroksit (kostik) 
aranması

Yöntemin ilkesi

Süt serumunda laktik asit miktarının aşamalı olarak belirlenmesi 
ilkesine dayanır.

Kullanım alanı

Çiğ sütün fazla asitliğini nötralize etmek amacıyla katılan sodyum 
hidroksiti belirlemede kullanılır.

81

Gerekli araç gereçler

- Erlen: 250ml’lik
- Pipet: 50ml’lik
- Büret: 50ml’lik
- Renksiz tüp: 2,5cm çapında, 13cm yüksekliğinde
- Filtre kağıdı

82
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Gerekli kimyasallar

- NaOH çözeltisi: 0,1N ve 0,25N
- HCl çözeltisi: 0,1N
- Fenolftalein çözeltisi: 2,0gram fenolftalein %95’lik 100ml etil 

alkolde çözündürülür.
- Dimetilgelb çözeltisi: 1gram dimetilgelb %90’lık etil alkol ile 

1000ml’ye tamamlanır.
- Tampon çözelti: 21,008 gram sitrik asit ve 200ml 1N NaOH 

damıtık suda çözülerek 1000ml’ye tamamlanır. Bu çözeltinin 
43ml’si 57ml 0,1N HCl ile tampon çözeltiyi oluşturur. pH’nın
3,2’ye ayarlanması gerekir.

- Kolloidal demir çözeltisi

83

- 50ml süte 2ml fenolftalein çözeltisi ilave edilir ve titrasyon 
yöntemi ile 0,25N (N/4) NaOH ile asitlik derecesi tayin edilir.

- Üzerine 38ml kolloidal demir çözeltisi ilave edilir, iyice karıştırılır 
ve katlı filtre kağıdından filtre edilir.

- Tüp veya bir silindir içerisine berrak serumdan 20ml konur, 
pembe renk görülünceye kadar 0,1N NaOH damlatılır. Sonra 1 
damla daha fazladan fenolftalein ilave edilir.

- İkinci bir tüp veya silindir içerisine 20ml tampon çözeltisi 
(pH=3,2) konur.

- Her iki çözeltiye 0,3ml dimetilgelb çözeltisi ilave edilir ve iyice 
karıştırılır.

- Birinci tüpteki serum, 0,1NHCl ile tampon çözeltisinin rengine 
kadar titre edilir. Kullanılan miktardan 0,17 çıkarılır ve bütün 
ilave edilen dikkate alınarak 100ml süt için kullanılan 0,1N HCl
miktarı (T) aşağıdaki eşitlikten yararlanılarak hesaplanır.

YAPILIŞI

84
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SONUCUN HESAPLANMASI ve DEĞERLENDİRİLMESİ

T=
(V-0,17) (50+2+38+a)

10

T= 100ml süt için titrasyonda harcanan 0,1N HCl miktarı (ml)
V= 20ml serum için titrasyonda harcanan 0,1N HCl miktarı (ml)
a= Asitlik derecesi titrasyonunda kullanılan 0,25N NaOH miktarı (ml)

85

T değerine karşılık gelen asitlik derecesi aşağıdaki çizelgeden 
okunur. Çizelgeden okunan değer, Soxhlet-Henkel yöntemi ile 
belirlenen asitlik derecesinden 1oSH aşağıda ya da yukarıda olması 
durumunda nötrleyici madde kullanılmadığı sonucuna varılır. Bunun 
üzerinde bir farklılık görülürse nötrleyici madde katılmış demektir. 
Yöntem; kolostrum ve hasta hayvanlarda elde edilen ve yüksek 
asitliğe sahip sütlerde de aynı duyarlılıkla sonuç verir.  
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Harcanan
0,1 N HCl

(ml)

Asitlik 
Derecesi

(oSH)

5,0 6,0

5,5 6,3

6,0 6,5

6,5 6,7

7,0 6,9

7,5 7,0

8,0 7,2

8,5 7,4

9,0 7,6

9,5 7,8

10,0 8,0

10,5 8,2

11,0 8,35

11,5 8,5

12,0 8,7

12,5 8,8

13,0 9,0

Harcanan
0,1 N HCl

(ml)

Asitlik 
Derecesi

(oSH)

13,5 9,1

14,0 9,3

14,5 9,5

15,0 9,6

15,5 9,8

16,0 10,0

16,5 10,2

17,0 10,4

17,5 10,7

18,0 10,9

18,5 11,1

19,0 11,4

19,5 11,6

20,0 11,8

20,5 12,1

21,0 12,3

21,5 12,5

Harcanan
0,1 N HCl

(ml)

Asitlik 
Derecesi

(oSH)

22,0 12,7

22,5 13,0

23,0 13,2

23,5 13,4

24,0 13,7

24,5 13,9

25,0 14,1

25,5 14,5

26,0 14,8

26,5 15,1

27,0 15,4

27,5 15,8

28,0 16,1

28,5 16,5

29,0 16,8

29,5 17,0

30,0 17,4
87
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GEREKLİ KİMYASALLAR ve CAM MALZELELER

- Lastik tıpalı test tüpleri
- 1 ml.lik pipetler
- 10 ml.lik pipetler 
- Metilen mavisi tabletleri 

89

Boya çözeltisinin hazırlanması : 1 adet metilen mavisi tablet 
(içerdiği saf metilen mavisi 19 mg.) 200 ml. steril distile su içinde 
eritilir. Sonra hacim 800 ml.ye yine distile suyla tamamlanır. Boya 
çözeltisi hazırlandıktan sonra renkli steril şişeden (güneş ışığından 
zarar görür.) buzdolabında 2 ay bozulmadan saklanabilir. 
Her gün kullanılacak miktar çözelti ufak 
bir steril kaba alınarak, stok çözeltinin 
bozulmasını önlemek gerekir.

90
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Test yapılacak süt numunesinden 10 ml. steril test tüp içine alınır. 
Üzerine steril pipetle 1 ml. metilen mavisi çözeltisinden eklenir. 
Lastik tıpası kapanıp 2 – 3 defa alt üst edilir ve 37° C lik su 
banyosuna konulur. Her yarım saatte tüpler 2 – 3 defa alt üst edilir 
(sallanmaz) ve rengin beyaza döndüğü an kaydedilir. Sütün en 
üstünde 5 mm. bir kalınlığın beyaza dönmesi göz önüne 
alınmamalıdır.

YAPILIŞI

91

DEĞERLENDİRME

Sınıf İndirgenme Süresi Sütün Kalitesi Yaklaşık Bakteri Sayısı

 5.5 saat ve daha fazla İyi 0.5 milyondan daha az 
 2 – 5.5 saat Orta 0.5 – 4 milyon 
 0.5 – 2 saat Fena 4 – 20 milyon 
 0.5 saatten az Çok fena 20 milyondan daha fazla.
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