
Sütte Yağ Tayini 

Yağ tayininin amacı:  

 Sütün kalitesini belirlemek, 

 Üretimi yapılacak sütün yağ oranını belirli bir düzeye ayarlamak, 

 Hileleri belirlemek, 

 Standartlara, mevzuata uygunluğu kontrol etmek, 

 Sütün bileşimini belirlemek, 

 Sütün enerji içeriğini belirlemek. 

Gerber yöntemi ile sütte yağ tayini 

Yöntemin ilkesi: Yağ hariç sütün diğer bileşenlerini sülfürik asit kullanarak parçalamak, serbest hale 

gelen yağı amil alkol ile berrak hale getirmek ve bütirometre yardımıyla sütte bulunan yağ miktarını 

tespit etmek. 

Analiz; süt örneğindeki protein ve zor çözünen tuzların sülfürik asit ve amil alkolde çözündürülmesi, 

yağ emülsiyonunun parçalandıktan sonra ısıtılması, santrifüj edilmesi ve bütirometrenin skalasından % 

olarak yağın miktarının okunması şeklinde yürütülür. 

Kullanılan kimyasallar:  

 Sülfürik asit (H2S04, d: 1,82, %90'lık) (asitin daha yüksek yoğunlukta olması yağların yanmasına, 

düşük yoğunlukta olması ise bütün yağın açığa çıkmamasına neden olur) 

 Amil alkol d: 0,815 (amil alkol ortamı berraklaştırır, yağın bütirometrede kolay okunmasını 

sağlar) 

Kullanılan malzemeler 

 Bütirometre 

 Gerber santrifüjü 

Analizi yapılışı:  

 Süt örneği iyice karıştırılarak homojen hale getirilir. Kaymak bağlamışsa 40 0C ye kadar ısıtılıp 

karıştırılır ve 20 0C'ye kadar soğutulur. 

 Butirometrenin içine hava kabarcığı oluşturmayacak şekilde önce 10 ml, %90'lık H2S04 konur.  

 Asit üzerine 11 ml süt yavaşça ve iç yüzeyden eklenir, süt ilavesi sırasında bütirometrenin boğaz 

kısmına bulaşma olmamasına, sütün asit ile karışmadan ayrı bir tabaka halinde kalmasına ve 

birleşme hattında kahverengi bir halka oluşmamasına dikkat edilmelidir.  

 Son olarak 1 ml amil alkol butirometreye yavaşça ilave edilir ve kauçuk tıpa ile butirometrenin 

ağzı kapatılır. 

 Butirometrenin alt ve üst uçlarından tutularak çalkalama yapmadan, köpük oluşumuna 

sebebiyet vermeyecek şekilde yarım dönme hareketleriyle pıhtılaşan kazein kayboluncaya, 

beyaz renk kayboluncaya kadar alt-üst edilir. Bu esnada butirometre sıcaklığı aniden 

yükseleceği için dikkatli olunmalıdır. Bu aşamada sütte bulunan maddeler asit sebebiyle 

tamamen yanar ve yağ serbest hale geçer. 

 Butirometreler, tıpa kısmı santrifüjün dış kısmına, dereceli kısmı ise içe bakacak şekilde 

santrifüje yerleştirilerek 65 OC'de, 1200 devir/dakika hızda, 5 dakika süreyle santrifüj edilir. Bu 

aşamada yağ bütirometrenin dereceli kısmına çıkar. 



 Santrifüjden sonra bütirometreler göz hizasında dik tutulur, yağ bütiroetrenin dereceli kısmına 

gelecek şekilde tıpa hareket ettirilir ve okuma işlemi yapılır.  

 Okunan değer sütün % yağ miktarıdır. 

 Sonuç kaydedilerek standartlar ve tebliğlerle karşılaştırılır.  

Örneğin, Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği'nde inek sütünde bulunması gereken yağ 

miktarı, en az 3.5 g dır. Yağlı içme sütlerinde en az 3 g, yarım yağlı içme sütlerinde en az 1.5 g, yağsız 

sütlerde ise en az 0.15 g olmalıdır. 


