
Sütte Özgül Ağırlık Tayini 

Özgül ağırlık bir maddenin yoğunluğunun aynı sıcaklıkta bir başka maddenin yoğunluğuna 
oranlanması ile elde edilen bir değerdir. Bir maddenin özgül ağırlığı genellikle su ile 
kıyaslanarak belirlenir. Yani özgül ağırlığı belirlenecek olan maddenin yoğunluğu aynı sıcaklıkta 
suyun yoğunluğuna oranlanır. Eğer ilgili madde ve suyun hacimleri eşit alınırsa bu durumda 
özgül ağırlık o maddenin ağırlığının aynı sıcaklıktaki suyun ağırlığına oranıdır.  

Sütün özgül ağırlığı sütün bileşimini oluşturan maddelere (su, laktoz, proteinler, yağ vd.) 
bağlıdır. 

Sütün özgül ağırlığı (1 ml sütün 15 'C'deki ağırlığı) ortalama 1,032’ dir. 

Genel olarak sütün bileşimde bulunan ve özgül ağırlıkları sütün özgül ağırlığından yüksek olan 
maddeler sütün özgül ağırlığını artırırken özgül ağırlıkları sütün özgül ağırlığından düşük olan 
maddeler ise sütün özgül ağırlığını düşürür. 

Laktoz, protein, mineral maddelerin özgül ağırlıkları 1,6 - 3 arasında değişir. Bu bileşenlerin 
özgül ağırlıkları sütün özgül ağırlığından yüksektir. Süt yağının özgül ağırlığı ise 0,93'tür ve sütün 
özgül ağırlığından düşüktür. Dolayısıyla;  

 Laktoz, protein, mineral maddelerin sütteki miktarları artarsa sütün özgül ağırlığı artar,  

 Süt yağının sütteki miktarı artarsa sütün özgül ağırlığı azalır. 

 Laktoz, protein, mineral maddelerin miktarı azalırsa sütün özgül ağırlığı azalır,  

 Süt yağının miktarı azalırsa sütün özgül ağırlığı artar.  

 Süte soda gibi sudan ağır yabancı maddelerin katılması özgül ağırlığı artırır.  

 Süte su katılması özgül ağırlığı azaltır.  

 Sütün kaynatılması da suyun eksilmesine neden olduğundan özgül ağırlığı artırır.  

 Süte hem su katılması hem de süt yağının alınması hâlinde özgül ağırlık normal 
gözükebilir. 

Bunun yanında sütün hacminin artması özgül ağırlığı düşürür. Örneğin sıcaklığın artmasıyla 
oluşan genleşme sonucu hacim büyür özgül ağırlık düşer, sütte bulunan gazların miktarının 
fazla olması hacmi artıracağından özgül ağırlığı düşürür. 

Sütün hemen sağıldığı zamanki özgül ağırlığı birkaç saat beklemiş süte oranla daha düşüktür. 
Bunun sebebi, yağ globüllerinin bir süre bekleyince küçülmesi sonucu hacmin eksilmesi ve 
sağıldığı sırada sütte bulunan gazların zamanla sütten ayrılmasıdır. 

Sütün Özgül Ağırlığının Belirlenmesinin Amaçları 

 Sütün bileşimi hakkında bilgi sahibi olmak, 

 Sütün yağının alınıp alınmadığı veya yağsız süt katılıp katılmadığını belirlemek,  

 Süte su katılıp katılmadığını tespit etmek, 

 Sütün Gıda Kodeksi, Gıda Tüzüğü ve standartlara uygun olup olmadığını belirlemek, 

 Yağ oranı belli ise yoğunluk değerinden yararlanarak sütün kuru madde ve yağsız kuru 
maddesinin oranını hesaplamaktır. 



Laktodansimetre İle Özgül Ağırlık Tayini 

Dansimetreler yoğunluk ölçümleri için uygulamada yaygın olarak kullanılan araçlardır. Sıvının 
özgül ağırlığını doğrudan ölçer. Genellikle kapalı bir cam tüpten oluşmuştur. Tüpün alt kısmı, 
dansimetrenin sıvıda dik durması ve batması için gerekli ağırlığın sağlanması amacıyla 
içerisinde saçma veya cıva bulunan bir kürecik şeklindedir. Üst kısmı da içerisinde özgül ağırlığı 
tespit etmeye yarayan ölçü çizgilerini (ölçek, skala) bulunduran bir cam borudan oluşmuştur.  

Dansimetrenin kullanımı oldukça basittir. Dansimetre özgül ağırlığı ölçülecek sıvının içerisine 
daldırılarak serbest halde yüzmeye bırakılır. Dansimetre sıvı içinde dengede durana kadar 
beklenir. Dansimetrenin skalasında sıvının yüzeyine denk gelen değer belirlenir. Sıvı yüzeyine 
rastlayan çizginin karşısında okunan sayı o sıvının özgül ağırlığını verir. 

Kullanılan Malzemeler 

Cam silindir (mezür), laktodansimetre, termometre. 

Laktodansimetreler sütün özgül ağılığını belirlemek amacıyla süt analizlerine özel olarak 
üretilmiş bir dansimetre çeşididir ve skalasında 20, 30, 35 gibi sayılar bulunur.  

Laktodansimetre İle Özgül Ağırlık Belirlenmesinde Uyulması Gereken Kurallar 

 Sütün sağılır sağılmaz özgül ağırlığının belirtilmesi doğru değildir. Üzerinden 2 saat 
geçmelidir. 

 Bekleme sırasında üst kısmında yağ birikebileceğinden analizden önce süt 
karıştırılmalıdır. 

 Süt herhangi bir yabancı madde içermemesi için süzülmelidir. 

 Analizde sütün sıcaklığı laktodansimetrenin kalibre edildiği sıcaklığa getirilirse 
doğrudan özgül ağırlık belirlenir aksi durumda sıcaklık düzeltmesi yapılır. 

 Sütün koyulacağı silindirin hacmi laktodansimetreye uygun olmalıdır. 

 Süt silindire birden boşaltılmamalı, silindir yana doğru eğilerek süt kenarından 
sızdırılarak akıtılmalıdır. Böylece sütün köpürmesi önlenir. 

 Kullanılacak laktodansimetre kuru ve temiz olmalıdır. 

 Laktodansimetrenin skalası kontrol edilerek çizgilerin neye denk geldiğini 
belirlenmelidir. 

 Sıcaklık düzeltmesi yapılacağından laktodansimetrenin ayar edildiği sıcaklık 
kaydedilmelidir.  

 Kuru ve temiz laktodansimetrenin ibresinden (boyun kısmından) tutarak yavaş yavaş 
sütün içine daldırılmalı ve hava kabarcıkları kalmasın diye bir iki kere batırıp çıkarılarak 
kendi haline bırakılmalıdır. Laktodansimetrenin boyun kısmı ıslatılmamalıdır. 

 Laktodansimetre süt içinde kabın çeperlerine çarpmadan serbestçe yüzebilmelidir. 

Analiz 

 Süt örneği köpürtülmeden cam silindire yavaşça dökülür.  

 Sütün sıcaklığı 10-20 oC arasında olmalıdır. 

 Laktodansimetre silindirin içine yavaşça bırakılır.  

 Laktodansimetrenin hareketinin durması beklenir.  



 Sütün sıcaklığı termometre ile ölçülür  

 Laktodansimetrenin skalası üzerinde sütün yüzeyine denk gelen değer okunur.  

 Eğer sütün sıcaklığı laktodansimetrenin kalibre edildiği sıcaklıkta ise skala üzerinden 
okunan sayı 1,0 değerinin sonuna yazılarak sütün özgül ağırlığı tespit edilir. 

 Eğer sütün sıcaklığı laktodansimetrenin kalibre edildiği sıcaklıktan farklı ise skala 
üzerinden okunan sayıda sıcaklık düzeltmesi yapılır.  

 Sıcaklık düzeltmesi için sütün sıcaklığı ile laktodansimetrenin kalibre edildiği sıcaklık 
değerlerinin farkı bulunur. Bulunan fark 0,2 ile çarpılır. Çarpım sonucunda bulunan 
sonuç skalada okunan değere eklenir veya çıkartılır.  

 Eğer sütün sıcaklığı laktodansimetrenin kalibre edildiği sıcaklıktan yüksekse çarpım 
sonucu skalada okunan değere eklenir (sıcaklık artışı genleşmeye ve dolayısıyla sütün 
özgül ağırlığının azalmasına sebep olur, bunun sonucunda ölçüm yapıldığında olması 
gereken gerçek değerden daha düşük bir değer elde edilir, bunu telafi etmek için çarpım 
sonucu skalada okunan değere eklenir).  

 Eğer sütün sıcaklığı laktodansimetrenin kalibre edildiği sıcaklıktan düşükse çarpım 
sonucu skalada okunan değerden çıkarılır (sıcaklık düşüşü sütün özgül ağırlığının 
artmasına sebep olur, bunun sonucunda ölçüm yapıldığında olması gereken gerçek 
değerden daha yüksek bir değer elde edilir, bunu telafi etmek için çarpım sonucu 
skalada okunan değerden çıkarılır).  

 

Örneğin;  

 analiz edilen sütün sıcaklığı 15 oC ise   

 ve laktodansimetrenin kalibre edildiği sıcaklık 15 oC ise  

 ve ölçüm sonucunda laktodansimetre üzerinde okunan değer 33 ise  

Sütün özgül ağırlığı 1,033 

 

 analiz edilen sütün sıcaklığı 17 QC ise  

 ve laktodansimetrenin kalibre edildiği sıcaklık 15 oC ise  

 ve ölçüm sonucunda laktodansimetre üzerinde okunan değer 33 ise  

17 OC - 15 OC = 2   2 * 0,2 = 0,4  33 + 0,4 = 33,4  

Sütün özgül ağırlığı 1,0334 

 

 analiz edilen sütün sıcaklığı 14 QC ise  

 ve laktodansimetrenin kalibre edildiği sıcaklık 15 oC ise  

 ve ölçüm sonucunda laktodansimetre üzerinde okunan değer 33 ise  

14 OC - 15 OC = -1  -1 * 0,2 = -0,2  33 – 0,2 = 32,8 

Sütün özgül ağırlığı 1,0328 


