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DAL/MESLEK Süt İşleme/ Süt ve Süt Ürünleri Operatörü

MODÜLÜN ADI Süte Uygulanan Ön İşlemler

MODÜLÜN TANIMI
Süte uygulanacak ön işlemleri yapmak için sütü

temizlemek, yağını ayırmak, standardizasyon, baktofügasyon,
homojenizasyon, sütün havasını ve kokusunu almak
işlemlerini yapmak için gerekli bilgilerinin verildiği öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32+(40/24+40/16) Uygulama tekrarı süresi

ÖN KOŞUL “Sütü İşletmeye Alma” modülünü başarmak

YETERLİK Ön işlemleri yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam ve gerekli araç gereçler sağlandığında

Türk Gıda Kodeksine uygun olarak süte ön işlemleri
yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Sütü temizleme işlemini yapabileceksiniz.
2. Sütün yağını ayırabileceksiniz.
3. Standardizasyon işlemini yapabileceksiniz.
4. Baktofügasyon işlemini yapabileceksiniz.
5. Sütü homojenize edebileceksiniz.
6. Sütün havasını ve kokusunu alma işlemini
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ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Teknoloji sınıfı, kütüphane, internet, üretim
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pompalar ve temizleme sistemi

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan
seçmeli test, doğru-yanlış vb.) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Bilindiği gibi süt; büyümek, gelişmek ve yaşamı devam ettirebilmek için gerekli tüm
besin unsurlarını içermesinden dolayı oldukça önemli bir besin maddesidir. Sütün bu
besinsel özelliklerinden daha fazla yararlanabilmek amacıyla sütün dayanıklılığını artırmak,
tüketici sağlığını korumak ve değişik nitelikli ürünler elde etmek için çeşitli üretim
teknolojileri geliştirilmiştir. Geçmişten günümüze hızla geliştirilen bu üretim teknolojileri
sayesinde daha standart ve üstün kaliteli ürünlerin üretilebilmesi mümkün olmuştur.

İşletmeye gelen sütlere birtakım temel işlemler uygulanması zorunludur. Sütün
temizlenmesi aşamasını takip eden diğer teknolojik işlemler üretilecek ürünün özelliğine
göre değişim göstermektedir.

Bu modülün amacı, süte uygulanan ön işlemler hakkında sizlere yol gösterici olmaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Uygun ortam sağlandığında sütü temizleme işlemlerini yapabileceksiniz.

 Çevrenizde bulunan süt ve süt ürünlerini üreten işletmelerden randevu alarak
sütün işletmeye kabulü sırasında nelere dikkat ettiklerini araştırınız.

 Sütün temizlenmesi sırasında ne gibi işlemler uyguladıklarını araştırınız.
 Araştırmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. SÜTÜ TEMİZLEME İŞLEMLERİ

1.1. Sütün Fabrikaya Kabulü

Çiğ sütün işletmeye kabul edilmesi; süt miktarının belirlenmesi, kalitesinin
değerlendirilmesi ve ekipmanların temizlenip dezenfekte edilmesi olarak üç aşamada
gerçekleşmektedir.

1.1.1. Süt Miktarının Belirlenmesi

Fabrikaya gelen süt miktarı ya tartılarak kg cinsinden ya da hacim ölçümü yapan
sayaçlar yardımıyla lt cinsinden belirlenmektedir. Süt ağırlığının belirlenmesinde süt alım
terazisi veya kantar kullanılmaktadır (Resim 1.1). Eğer süt, işletmeye güğümlerle gelmişse;
güğümler mekanik bir taşıma düzeneği ile işletmenin içine getirilmekte ve kantarın kefesine
boşaltılmaktadır. Kefe dolduğu zaman, buradaki görevli kadrandaki ibrenin gösterdiği
miktarı kaydetmekte ve sütü kantar altı havuzuna aktararak silo tankına pompalamaktadır
(Şekil 1.1-Resim 1.2).

Resim 1.1: Süt alım terazisi

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 1.2: Kadrandaki ibrenin gösterdiği miktarın kaydedilerek sütün kantar altı havuzuna
alınması

Şekil 1.1: İşletmeye güğümlerle getirilen sütün süt alım ünitesinde tartılması

Eğer süt işletmeye tankerlerle getirilmişse tartım işlemi büyük kantarlarda
yapılmaktadır. Bu tip kantarlar işletme binasının içinde ayrı bir bölmeye ya da bina dışındaki
bir kulübeye yerleştirilmektedir. Burada bulunan görevli kantarı çalıştırdıktan sonra aracı
hem doluyken hem de süt boşaldıktan sonra tartmaktadır. Aradaki fark süt miktarı olarak
kaydedilmektedir (Şekil 1.2).
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Şekil 1.2: Tankerlerle getirilen sütün Şekil 1.3: Ölçüm tankı yöntemiyle
kantarla ölçümü süt miktarının belirlenmesi

Diğer bir yöntem ise ölçüm (tartım) tankı sistemidir. Bu sistemde, ölçüm tankı
ayaklarının altına, ölçüm sonucunu gösteren ve kumanda panosuna elektriksel sinyal
gönderen hassas uyarıcılar yerleştirilmiştir. Uyarıcıların sinyalleri, tanka dolmakta olan sütün
ağırlığı ile orantılı olarak artmakta ve süt alımı tamamlanınca ya da tank dolunca, kumanda
panosundan süt miktarı belirlenmektedir (Şekil 1.3).

Tankerlerle getirilen sütün miktarı, doğrudan hacim ölçen sayaçlardan geçirilerek de
belirlenebilmektedir. Ancak sayaç sütün yanı sıra, özellikle ürünün çalkalanması sırasında
sistemde oluşan havayı da ölçtüğünden yanlış sonuç elde edilebilmektedir. Bu sorunu
gidermek amacıyla sisteme sayaçtan önce bir hava alma ünitesi (deaeratör)
yerleştirilmektedir (Şekil 1.4).

Şekil 1.4: Süt miktarının hacimsel olarak sayaçla belirlenmesi

1. Hava ayırıcı
(deaeratör)

2. Pompa
3. Filtre
4. Sayaç
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1.1.2. Süt Kalitesinin Belirlenmesi

Çiğ süt kalitesinin belirlenmesi, kaliteli bir ürün üretimi açısından oldukça önemlidir.
Bu amaçla diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çiğ süt kalitesini belirleyen yasal
düzenlemeler yapılmıştır.

Çiğ sütler, fabrikaya kabul edilme aşamasında kalite sınıflarına ayrılmaktadırlar. Bu
işlem üretim planlamasının yapılabilmesi, sütün hangi ürünlere işleneceğinin
belirlenebilmesi ve aynı zamanda da kaliteli ham madde üretimini desteklemek açısından
önemlidir.

Süt, üreticiden alınırken çiftliklerde veya toplama merkezlerinde ilk kontrole tabi
tutulmakta (platform testleri), ikinci aşamada ise kaliteyi belirlemeye yönelik işletmenin
laboratuvarında kontroller gerçekleştirilmektedir. Ancak süt hiçbir denetim yapılmadan
işletmeye gelmişse platform testlerinin de işletmede süt kabulü sırasında yapılması
gerekmektedir.

Dolayısıyla öncelikle sütün işletmeye kabul edilecek özelliklerde olup olmadığının
tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer sütün normal renk, tat, koku ve görünüşünde bozulma
varsa ve bu bozulma, ürün kalitesini olumsuz önde etkileyecek düzeyde ise süt reddedilir.

Çiğ sütün kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken kontroller aşağıda
verilmiştir.

Şema 1.1: Çiğ süt kontrolleri

SOMATİK
HÜCRE
SAYISI

TOPLAM
BAKTERİ

SAYISI

İNHİBİTÖR
MADDE

KONTROLÜ

PROTEİN
ORANI

YAĞ
ORANI TİTRASYON

ASİTLİĞİ

pH
DEĞERİ

ALKOL
TESTİ

YOĞUNLUK

SEDİMENT

TEMİZLİK
DERECESİ

KOKU VE
TAT

ÇİĞ SÜT
KONTROLLERİ
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Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği’nde ve Türk
Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan çiğ sütlere dair standartlarda çiğ sütlerin taşıması
gereken özellikler belirtilmiştir. Buna göre;

 Çiğ süt doğal niteliğini ve bileşimini bozacak yabancı madde içermemeli,
 Tüberküloz ve brucella hastalığı tespit edilmiş hayvanlarla birlikte aynı sürüde

bulunan sağlıklı hayvanlardan elde edilmiş sütler, ancak ısıl işlemden sonra süt
ürünlerinin üretiminde kullanılmalı,

 Standardize edilmemiş çiğ inek sütünde donma noktası – 0.520°C’den fazla
olmamalı,

 Çiğ sütlerin bileşimi Tablo 1.1’de verilen değerlerde olmalı,
 Mikrobiyolojik ölçütleri ise Tablo 1.2’de verilen değerlere uygunluk

göstermelidir.

PROTEİN
En az (%, m/V)

ASİTLİK
Süt asidi (%, m/V)

YOĞUNLUK
En az (m/V)

İNEK 2.8 0.135-0.20 1.028
KOYUN 3.1 0.160-0.35 1.028
KEÇİ 2.8 0.150-0.28 1.026
MANDA 5.5 0.140-0.22 1.028

Tablo 1.1: Çiğ sütün bileşimi

Özellikler Değerler
Toplam canlı bakteri sayısı 30ºC’da (ml’de) ≤100 000 adet a)

n c m M
Staphylococcus aureus, 1 ml’de 5 2 100 500
Salmonella 5 0 25ml’de bulunmamalı

a) Ayda en az iki numune ile iki aylık bir periyodun geometrik ortalaması
n: Numune sayısı (adet),

m: Bakteri sayısı için kabul edilebilir eşik değeri, (kob/ml; g) eğer tüm
numunelerdeki bakteri sayısı m’yi geçmemişse sonuç yeterli sayılır.

M: Bakteri sayısı için en fazla sınır değer (bir veya daha fazla numunede c bakteri
sayısı m’den daha fazla ise sonuç olumsuz sayılır.

c: Numune grubu içinde izin verilen maksimum sınırın M altında olması istenen
numune sayısı (Diğer numunelerdeki bakteri sayısı m veya daha az ise numune
olumlu sayılır.)

Tablo 1.2: İnek sütünün mikrobiyolojik özellikleri

1.1.3. Çiğ Sütün Depolanması

İşletmeye alınan çiğ süt, büyük hacimli dikey tanklarda (silolarda) depolanmaktadır.
Bu tankların hacimleri yaklaşık 25.000 – 200.000 litre arasında değişmektedir. Küçük silo
tankları genellikle işletmenin içine büyük olanlar ise dışına yerleştirilmektedir. Dışarı
yerleştirilen silo tankları çift cidarlı olup arada izolasyon katmanı içermektedir. Ayrıca bu
tankların bir de karıştırma sistemi bulunmaktadır. Ancak karıştırma işleminin son derece
dikkatli ve özenli yapılması, kuvvetli karıştırmadan kaçınılması gerekmektedir. Çünkü
kuvvetli karıştırma, süte hava girmesine ve yağ globüllerini çevreleyen membranın zarar
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görmesine neden olmaktadır. Bu da sütte hoşa gitmeyen ransit tadın oluşumuna sebep
olabilir. Bu yüzden silo tanklarında pervaneli karıştırıcılar kullanılmaktadır (Şekil 1.5).

Tanklarda ayrıca sıcaklık göstergesi, pnömatik seviye göstergesi, doluluk seviyesi
karıştırıcının altında olduğu zaman karıştırıcıyı durduran, ancak karıştırıcının üstüne
çıktığında karıştırıcıyı çalıştıran bir elektrot sistemi, taşmayı önleyen ve tankın tavanına
yerleştirilen elektrot ile tankın tamamen boşaldığını gösteren ve tankın en alt noktasındaki
boşaltma kısmına yerleştirilen alt seviye kontrol elektrodu bulunmaktadır (Şekil 1.6).

Şekil 1.5: Pervaneli karıştırıcısı Şekil 1.6: Silo tankındaki göstergeler ve elektrotlar
olan bir silo tankı

Eğer işletmeye gelen çiğ süt soğutulmamış ise öncelikle soğutulması gerekmektedir.
Soğutulmuş olarak depolanan bu sütlerin mümkün olduğunca kısa süre içinde üretime
alınması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen kalite ölçütleri belirlenen sütler, özelliklerine
göre farklı tanklarda depolanmaktadır. Ayrıca farklı kaynaklardan işletmelere gelen sütler
de yine bu özelliklere göre karıştırılarak (harmanlanarak) depolanmaktadır.

1.2. İşletmede Sütün Temizlenmesi

İşletmede sütün temizlenme aşamaları aşağıda verilmiştir.

1.2.1. Amacı ve Önemi

Süt, sağım sırasında memeden gelen bazı epitel hücreler ve lökositler gibi hücre
kökenli maddeleri bulundurabilir. Bununla birlikte sağım sonrası sütün kuru ot, saman, sap,
kıl, gübre kalıntıları, toprak partikülleri gibi katı materyaller ile de kontaminasyonu söz
konusu olabilmektedir. Bu materyaller sütün görünüşünü bozmanın yanı sıra mikrobiyel
bozulmalara yol açan mikroorganizmaların bulaşmasına da aracılık eder. Dolayısıyla gerek

1. Karıştırıcı
2. Menhol kapak
3. Sıcaklık göstergesi
4. En alt seviye

kontrol elektrodu
5. Pnömatik seviye

göstergesi
6. Taşmayı önleyen

elektrot
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sağım sırasında gerekse sağım sonrasında bu gibi istenmeyen materyallerin sütten
uzaklaştırılması gerekmektedir.

Bu amaçla değişik temizleme yöntemleri kullanılmaktadır. Süt alım terazisi üzerine
konulan bez veya tel süzgeçler ve/veya hat filtreleri aracılığıyla süzme; klarifikasyon
işletmelerde kullanılan yöntemlerdir.

1.2.2. Filtre ile Temizleme

Küçük işletmelere güğümle gelen sütler, süt alım terazisine boşaltılırken terazi üzerine
yerleştirişmiş bez filtreler (tülbent gibi) veya tel süzgeçler aracılığıyla süzülmektedir (Resim
1.3). Ancak bu işlemde yalnızca gözle görülebilen büyük boyutlu katı materyallerin
ortamdan uzaklaştırılması söz konusu olmaktadır. Ayrıca süzme işleminde tülbent
kullanılması durumunda bez temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Orta ve büyük ölçekli işletmelerde yaygın olarak kullanılan bir yöntem ise kaba süzme
işlemine alternatif olarak süt kabulü sırasında tartım terazisinin tankına metal süzgeçler
konulması ve plakalı soğutucu girişlerine metal hat filtrelerinin monte edilmesidir. Bu
filtreler paslanmaz çelikten yapılmıştır ve bunların sık sık temizlenip dezenfekte edilmeleri
gerekmektedir (Resim 1.4).

Resim 1.3: Süt alım terazisinini üzerine yerleştirilmiş tel süzgeç

Ayrıca özel süt filtrelerinden de bu amaçla yararlanılabilir. Bunlar krom-nikel
alaşımından yapılmış bir kazan, sık dokunmuş plastik esaslı bir süzgeç, süt giriş ve çıkış
borularından oluşmaktadır (Şekil 1.7).



10

Resim 1.4: Boru tipi filtre Şekil 1.7: Süt filtresi

1.2.3. Merkezkaç Kuvveti ile Temizleme (Klarifikasyon)

Kaba temizlemeyle uzaklaştırılamayan somatik hücreler, kan pıhtıcıkları, lökositler,
bazı mikroorganizmalar, bakterilerce zengin protein topakçıkları ve diğer kirlilik etmenleri
klarifikasyon işlemi ile etkin bir şekilde arındırılmaktadır.

Süt miktarının artmasıyla sütün kaba partiküllerinden arındırılması işleminin
mekanizasyonu işlem kolaylığı sağlaması bakımından önerilmektedir. Bu amaçla klarifikatör
olarak adlandırılan mekanik seperatörlerden yararlanılmaktadır (Resim 1.5).

Resim 1.5: Farklı tip klarifikatör

1.2.3.1. Yöntemin Prensibi

Ana faz (süt) içindeki katı, yarı katı veya yarı sıvı fazların santrifüj kuvveti ile sürekli
olarak ayrılması işlemine “klarifikasyon” denilmektedir. Bu yöntemin ana prensibi
yoğunluğu sütten fazla olan partiküllerin santrifuj kuvvetinin etkisiyle ortamdan
uzaklaştırılmasıdır. Klarifikatörlerle yapılan temizleme işlemi ile çapı 4-5 mikron olan
unsurlar uzaklaştırılabilmektedir.

1.Havalandırma
ventili
2. Kapak
3. Filtre tankı
4. Filtre elemanı
5. Plastik esaslı
torba
6. Boşaltma
musluğu
7. Süt girişi
8. Süt çıkışı
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Klarifikatör kullanımı sırasında, seperasyon hızının iyi ayarlanması gerekmektedir.
Aksi takdirde sütün en düşük yoğunluğa sahip bileşeni olan yağın da ortamdan uzaklaşması
söz konusu olabilmektedir. Yağın seperasyonunun engellenmesi için sütün klarifikatörden
10°C’nin altındaki sıcaklıkta geçirilmesi önerilmektedir.

1.2.3.2. Klarifikatörlerin Yapısı

Merkezkaç kuvveti ile çalışan klarifikatörlerin gövde kısmının içinde konik şeklinde
üst üste dizilmiş çanaklar bulunmaktadır. Delik içermeyen bu çanakların sayısı kapasiteye
göre 10 ile 20 arasında değişebilmektedir. Çanak yüzeyi üzerinde 1-3 mm kalınlığında ve
eşit aralıklarla yerleştirilmiş 8 adet çubuk (şerit-pim) bulunmaktadır. Bunların sayısı
çanakların çapına göre 6-12 arasında değişebilir. Bu çubuklar sayesinde çanaklar üst üste
konulduğunda, yüzeyler arasında 1-3 mm kadar bir boşluk kalmakta ve buna da kanal ismi
verilmektedir. Böylece sütün bu kanallar arasında bir film hâlinde yayılması mümkün
olmaktadır (Şekil 1.8 ve Resim 1.6).

Bir sonraki bölümde değineleceği gibi bazı krema separatörleri, temizleme işlemini de
yapabilmektedir.

Şekil 1.8: Klarifikatörün iç görünümü Resim 1.6: Üst üste dizilmiş çanaklar
ve üzerindeki çubuklar

1.2.3.3. Klarifikasyon İşlemi

Klarifikasyon sırasında süt, giriş borusundan girerek çanaklar arasındaki kanallara
ince bir film hâlinde yayılmaktadır. Çanaklar üzerindeki çubukların yönlendirmesi ve
santrifuj kuvvetin etkisiyle yoğunluğu sütten fazla olan yabancı partiküller ayrılarak
seperatör çamuru boşluğunun dip kısmında birikirken pisliklerden ayrılan süt yukarı doğru
yükselerek boşaltım borusundan dışarı alınmaktadır (Şekil 1.8).

Tamburun dakikada devir sayısı 5000-6000 arasında değişmekte ve kalrifikatör
büyüklüğüne göre saatte 10 ile 30 m3 süt temizlenebilmektedir.
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1.2.3.4. Seperatör Çamuru

Temizleme seperatöründe biriken seperatör çamurunun yaklaşık 1/3’ü kuru maddeden
oluşmaktadır. Seperatör çamurunun bileşiminde şu maddeler bulunmaktadır:

 % 70-75 su
 % 15-20 proteinli maddeler
 % 3-4 yağ
 % 2-3 kül
 % 2-3 diğer organik maddeler

Normal koşullarda 10.000 litre sütten 1 kg civarında kirlilik ögesi çıkmaktadır. Ancak
sağım ve muhafaza koşulları, kirlilik miktarı üzerinde etkili olmaktadır. Seperatör çamuru
içinde yabancı maddeler, epitel hücreler, akyuvarlar, alyuvarlar ve az miktarda protein
topakçıkları bulunmaktadır. Ayrıca mikroorganizma yükü de oldukça fazladır.

Resim 1.7: Seperatör çamuru

1.2.4. Seperatörün Temizlenmesi

Eski tip seperatörler, sökülerek temizlenecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Bu tip
seperatörlerde seperatör söküldükten sonra tambur temizlenmekte, kurutulmakta ve yeniden
kullanılmadan önce monte edilmektedir. Bu işlem yaklaşık 60 dakika sürmektedir.
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Resim 1.8: Seperatörün sökülüp temizlenmesi

Ancak günümüzde, seperatör çamurunu otomatik olarak gövde dışına deşarj eden ve
sökülmesine gerek kalmadan temizleme yapan modern seperatörler kullanılabilmektedir.
Kendi kendini temizleyen bu tip seperatörlerin gövdesinde çevresel bir yarık bulunmaktadır.
Bu yarıklardan biriken kir maddeleri dışarı atılarak seperatörün uzun süre çalışması
sağlanmaktadır. Özellikle klarifikasyon ve seperasyon (yağın ayrılması) işlemlerini birlikte
yürüten seperatörlerde, çalışmanın sürekliliği otomatik temizlemeyle sağlanmaktadır (Şekil
1.9).

Şekil 1.9: Klarifikasyon ve seperasyon işlemini birlikte yürüten bir seperatörde kirlerin
uzaklaştırılması
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UYGULAMA FAALİYETİ
Fabrikaya süt alımı yapıp sütü temizleyiniz ve depolayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Üretim öncesi hazırlıklarınızı yapınız.

 Personel Hijyeni modülündeki ‘Kişisel
Temizlik Kuralları’ konusunu hatırlayınız.

 İş kıyafetinizi giyiniz.
 Takılarınızı çıkarınız.
 Saçlarınızı toplamaya özen gösteriniz.
 Ellerinizi dezenfektan etkili sabun ile

yıkamaya dikkat ediniz.
 Kâğıt havlu ile kurulamaya özen gösteriniz.
 İşletmeye giriş kurallarını uygulayınız.

 Çiğ sütün kalitesini belirleyiniz.

 Sütün duyusal niteliklerinin normal olmasına
dikkat ediniz.

 Sütün işletmeye alımı sırasında yapılan
analiz sonuçlarının üretimde kullanılacak
sütün taşıması gereken nitelikleriyle
uygunluğunu kontrol ediniz.

 Sütün miktarını belirleyerek
depolayınız.

 Sütün miktarını kayıt altına almayı
unutmayınız.

 Sütü filtreden geçiriniz.
 Filtrenin temiz olmasına özen gösteriniz.
 Sütün seperasyon sıcaklığında olmasına özen

gösteriniz.

 Sütü klarifikatör ile temizleyiniz.
 Klarifikatörün seperasyon hızını ayarlamayı

unutmayınız.

 Sütünüzü kalite özelliklerine göre
depolayınız.

 Deponun temiz olmasına dikkat ediniz.

 Seperatörü temizleyiniz.
 Verilen talimatlara uygun olarak çalışınız.
 İş güvenliği kurallarını uygulamaya dikkat

ediniz.

 Dezenfekte ediniz.
 İşletme hijyen ve sanitasyon kurallarını

uygulayınız.
 Dikkatli ve titiz çalışmaya özen gösteriniz.

 Kullanılan ekipmanları temizleyiniz.
 Ekipmanların kullanım talimatlarına uyunuz.
 Dikkatli ve titiz çalışmaya özen gösteriniz.

 Çalışma ortamınızı temizleyerek
güvenlik kontrollerinizi yapınız.

 İşletmelerde hijyen ve temizlik kurallarını
uygulayınız.

 İş bitiminde temizlik ve güvenlik
kontrollerinizi yapmayı unutmayınız.

 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız.  İş yeri talimatlarına uygun davranınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi çiğ sütün kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken
kontrollerden biri değildir?
A) Yağ oranı
B) Alkol testi
C) Laktoz oranı
D) Protein oranı

2. Aşağıdakilerden hangisi sütü temizle yöntemlerinden biri değildir?
A) Hat filtreleri
B) Seperasyon
C) Tel süzgeçler
D) Klarifikasyon

3. Sütten somatik hücreleri, kan pıhtıcıklarını, lökositleri vb. uzaklaştırmak amacıyla
aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?
A) Separatör
B) Hat filtreleri
C) Tel süzgeçler
D) Klarifikatör

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara tabloda verilen kelimelerden uygun olanını
yerleştiriniz.

4. Standardize edilmemiş çiğ inek sütünün donma noktası ………… °C’den fazla
olmamalıdır.

5. Silo tanklarında genellikle …………………….. karıştırıcılar kullanılmaktadır.

6. ……………… yalnızca gözle görülebilen büyük boyutlu katı materyallerin ortamdan
uzaklaştırılması sağlamaktadırlar.

7. Yağın seperasyonunun engellenmesi için sütün klarifikatörlerden …………….°C’nin
altında geçirilmesi önerilmektedir.

8. Sayaçlarla süt miktarının belirlenmesi sırasında yanlış ölçümü engellemek için
sayaçtan önce sisteme ……………………. yerleştirilmektedir.

paletli tel süzgeçler hassas uyarıcılar hava alma ünitesi -0,520
pervaneli 10 -0,300 hat filtreleri 40

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Test”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Fabrikaya sütü kabul edip sütün temizleme ve depolama işlemlerini yapınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. Üretim öncesi hazırlıklarınızı yaptınız mı?

2. Çiğ sütün kalitesini belirlediniz mi?

3. Sütün miktarını belirleyerek depoladınız mı?

4. Sütü filtreden geçirdiniz mi?

5. Gerekli alet ve ekipmanlarınızı hazırladınız mı?

6. Alet ve ekipmanların temiz olup olmadığını, çalışıp çalışmadığını
kontrol ettiniz mi?

7. Sütü klarifikatör ile temizlediniz mi?

8. Sütünüzü kalite özelliklerine göre depoladınız mı?

9. Seperatörü temizlediniz mi?

10. Dezenfekte ettiniz mi?

11. Kullanılan ekipmanları temizlediniz mi?

12. Çalışma ortamınızı temizleyerek güvenlik kontrollerinizi yaptınız
mı?

13. İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Sütün yağını ayırabileceksiniz.

 Süt yağının özelliklerini araştırınız.
 Süt yağının ayrılmasında kullanılan yöntemleri araştırınız.
 Yukarıdaki konuları gruplar hâlinde çalışarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. SÜT YAĞININ ALINMASI

2.1. Amacı ve Önemi

Süt yağının süt bileşiminden ayrılabilmesi, süt teknolojisinde önemli bir özelliktir.
Çünkü süt yağı pahalı bir madde olup tereyağı teknolojisinde ham madde kaynağı olarak
kullanıldığı gibi gıda sanayinde de geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Süte ön işlemler uygulanırken bileşiminde yer alan süt yağı kısmen ya da tamamen
sütten ayrılmaktadır. Bunun nedenleri:

 Az yağlı veya yağsız süt elde etmek,
 Tereyağı ve yağ miktarı fazla olan süt

ürünleri için gerekli kremayı sağlamak,
 Sütün bünyesindeki yağı standardize

etmektir.

Süt yağının sütten mekanik yolla ayrılmasının
dayandığı prensip; polidispers bir sistem içindeki
süt yağının emülsiyon hâlinde bulunması ve yağsız
süt yoğunluğu ile süt yağı yoğunluğu arasında
önemli bir farkın olmasıdır.

2.2. Doğal Yolla Süt Yağının Ayrılması

Sütte ortalama % 3,7 oranında bulunan süt yağı süt serumunda emülsiyon hâlinde
bulunmaktadır. Süte mikroskop altında beş katı büyütme yapılarak bakıldığında bulanık bir
sıvı görülür. Ancak 500 kat büyütme yapılırsa küresel damlalar hâlinde yağ globülleri, 5000
kat büyütmede ise kazein miselleri elde edilmektedir. 3-4 mikron büyüklüğünde olan yağ
globüllerinin dış yüzeyi yağ globül membranı ile çevrilidir (Şekil 2.1).

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Süt yağı 20°C’de yaklaşık 0,93 g/cm3 özgül ağırlığa sahiptir ve 1,035-1,037 g/cm3

özgül ağırlığa sahip sütten hafiftir. Bu nedenle süt içinde emülsiyon hâlinde dağılmış olan
yağ globülleri zaman içinde sütün yüzeyinde birikmektedir. Sütün sıcaklığının artmasıyla
yağ globüllerinin yüzeyde birikme oranı da artmaktadır (Şekil 2.2).

Şekil 2.1: Süt serumu içinde yağ globüllerinin durumu Şekil 2.2: Süt yağının üstte birikmesi

Sütün bekletme süresi, sütün sıcaklığı, yağ globüllerinin büyüklüğü ve sütün
bekletildiği kabın özelliği ayrılan krema miktarını etkilemektedir. Şöyle ki;

 Büyük yağ globüllerinin yüzeyde toplanması küçük olanlara göre daha kolay
olmaktadır.

 Derin kazanlarda kümeleşme daha iyi olmaktadır. Ancak burada bekletme
süresi uzamaktadır. Kısa zamanda sonuç alınmak isteniyorsa daha yayvan
kaplar tercih edilmelidir. Ancak burada da krema kalınlığı diğer kaplara göre
daha az olmaktadır.

 Sütün uzun süre bekletilmesi krema kalınlığının daha fazla olmasını
sağlamaktadır.

 Doğal yolla krema ayrılması sırasında sütün sıcaklığının 10-15°C civarında
olması gerekir. Daha yüksek sıcaklıklar asitlik artışına neden olmakta, daha
düşük sıcaklıklar ise krema ayrılmasını güçleştireceğinden tercih
edilmemektedir.

2.3. Merkezkaç Kuvveti ile Süt Yağının Ayrılması

2.3.1. Krema Seperatörleri ve Yapısı

Krema seperatörleri, genellikle hem temizleme hem de krema ayırma işlemini aynı
anda yapacak şekilde dizayn edilmektedirler. Ayrıca sütün istenen yağ oranına standardize
edilmesini sağlayan sistemleri de içerebilmektedirler. Klarifikasyon, seperasyon ve
standardizasyon işlemlerinin hepsini yapabilen bu tip seperatörlere üniversal seperatörler
denilmektedir.



19

Krema seperatörlerini, temizleme seperatörlerinden ayıran en önemli özellik gövde
kısmının içinde konik şeklinde üst üste dizilmiş çanakların delikli olmasıdır (Şekil 2.3).
Deliklerin üst üste gelmesiyle bir kanal oluşmakta ve bu kanaldan yoğunluğu süte göre daha
hafif olan süt yağı (krema) ayrılmaktadır. Diğer bir deyişle, süt yağı merkeze doğru hareket
ederken daha ağır olan yağsız süt ise santrifüj kuvvetinin etkisiyle dışa doğru fırlatılmaktadır
(Şekil 2.4).

Şekil 2.3: Üst üste dizilmiş konik şeklindeki çanaklar ve deliklerin oluşturduğu kanallar

Şekil 2.4: Çanak deliklerinden krema ve yağsız sütün ayrılması

Krema seperatörleri, sütün seperatöre veriliş şekline göre açık tip, yarı kapalı (yarı
hermetik) tip ve hermetik tip seperatörler olmak üzere üç grupta incelenmektedir.

2.3.1.1. Açık Tip Seperatörler

Günümüzde pek kullanım alanı bulunmayan bu tip seperatörler oldukça basit olarak
dizayn edilmişlerdir ve teknolojileri oldukça eskidir. Burada sütün seperatöre girişi açıktan
olabildiği gibi krema ve yağsız süttün çıkışı da açıktan olmaktadır. Bunların krema ayırma
kapasiteleri daha çok küçük ölçekli işletmeler veya mandıralar için uygundur. Elle veya basit
bir elektrik motoruyla çalışan bu seperatörlerin kullanımına laboratuvar düzeyindeki
araştırmalarda rastlanmaktadır.
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2.3.1.2. Yarı Kapalı Tip Seperatörler

Bu tip seperatörlerde süt, merkezdeki içi boş milden atmosfer basıncında girmekte;
ayırma işlemi sonrasında elde edilen krema ve yağsız süt, kapalı boru hatlarından basıncı
yükselmiş bir şekilde çıkmaktadır. Seperatör çamurunun boşaltılması ise elle
gerçekleştirilmektedir. Yani seperatör durdurulduktan sonra tambur sökülmekte, seperatör
çamuru boşaltılmakta, parçalar temizlenip kurutulduktan sonra tekrar monte edilmektedir.
Ancak seperatör çamurunun otomatik olarak atıldığı yarı kapalı seperatörler de
bulunmaktadır.

Yarı kapalı seperatörlerde krema ayırma işlemi kısaca şöyle gerçekleştirilmektedir
(Şekil 2.5): Yağlı süt seperatörün üst kısmından atmosfer basıncı ile giriş yapmakta ve
dağıtıcıya (1) ulaşmaktadır. Süt konik şeklindeki çanakların (disklerin) içine akmakta ve
çanaklar üzerindeki deliklerin oluşturduğu dönme eksenine paralel bulunan kanallarda
yükselmektedir (2). Aynı zamanda aralarında 0.5-1.0 mm mesafe bulanan çanakların
oluşturduğu bolşuklarda, yani çanak aralarında ince bir film hâlinde yayılmaktadır. Bu sırada
süt, krema ve yağsız süt olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Daha önce de bahsedildiği gibi
hafif olan yağ globülleri merkeze doğru hareket ederken, daha ağır olan yağsız süt, seperatör
gövdesi iç yüzeyine uygun bir çember oluşturacak şekilde dışa doğru fırlatılmaktadır.

Çanakların iç kenarında bulunan aralıktan yükselen krema, krema tutucu üzerinden
krema çıkış borusuna yükselmektedir (3). Çanakların arasındaki boşluktan geçerek tamburun
alt bölmesine gelen yağsız süt ise tambur kapağı ile ayırıcı disk arasından yağsız süt çıkışına
ulaşmaktadır (4).

Seperatöre atmosfer basıncında giren süt, tambur iç çevresinde maksimuma ulaşan bir
basınca erişmektedir. Dolayısıyla yarı açık seperatörler kullanıldığında basınç, seperatör
çıkışına yerleştirilen özel bir pompa yardımıyla normal basınca dönüştürülmektedir.

Şekil 2.5: Yarı kapalı seperatör

1. Dağıtıcı
2. Disk kümeleri
3. Krema ayrılma

kısmı
4. Yağsız süt

ayrılma kısmı
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2.3.1.3. Kapalı (Hermetik) Tip Seperatörler

Bu tip seperatörlerde ise süt daima kapalı bir sistemde basınç altında beslenmektedir.
Burada süt, seperatörün içine alttan ve ortası kanal şeklinde açılmış olan seperatör ana tahrik
mili yarımıyla verilmektedir. Milin altında bulunan santrifüj pompa süte istenen basıncı
kazandırmaktadır. Çalışma sırasında bu seperatörün içi, hiç hava kalmayacak şekilde
tamamen sütle dolmaktadır. Pompanın oluşturduğu basınç, yeterli bir akış direnci sağlayarak
bunu seperatör çıkışına kadar devam ettirmektedir. Krema ayrılma işlemi ise yukarıdaki gibi
gerçekleşmektedir.

Şekil 2.6: Kapalı (hermetik) seperatör

Resim 2.1: Seperatör
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Şekil 2.7: Seperatör iç görünümü

2.4. Krema Seperasyon İşlemini Etkileyen Faktörler

Krema seperasyon işlemini etkileyen faktörler aşağıda açıklanmıştır.

2.4.1. Süte Bağlı Fiziksel-Kimyasal Faktörler

İşlemi, süte bağlı birçok faktör etkilemektedir.

2.4.1.1. Daha Önce Süte Yapılan İşlemler

Krema ayırma işlemi öncesinde sütün kuvvetli mekanik etkilere maruz kalması, krema
ayırma kalitesinde olumsuzluklara neden olmaktadır. Bunlar;

 Sütün yeterince doldurulmamış kap veya tanklarda taşınması sırasında kuvvetli
çalkalanması,

 Düşük derecelerde soğutulmuş sütlerin birçok kez pompalanması,
 Süte sağım makinelerinin sızıntı olan yerlerinde, pompalama işlemlerinde veya

doldurma tanklarına doldurulması sırasında hava girmesi,
 Süt üretim yerlerindeki soğutma işleminde veya ön depolama sırasında çok

yoğun karıştırma işlemi uygulanması,
 Sütün birden çok seperasyona tabi tutulması ve kremanın yağsız süt ile

defalarca karıştırılmasıdır.

Bu gibi mekanik etkiler sonucunda daha küçük parçalara bölünen yağ globülleri,
seperasyon sırasında tamamen kremaya geçmeyip yağsız sütte kalmaktadır. Aynı zamanda
bu parçalanma sırasında yağ globüllerinin etrafında bulunan membran da zarar görmekte ve
oluşan serbest yağ, yağsız süte geçmektedir.
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2.4.1.2. Sütün Sıcaklığı

En uygun krema ayırma sıcaklığı 45-60°C arasındadır. Bu derecelerden sapma
olduğunda sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Seperasyon sıcaklığı yükseldikçe krema ayrılma
derecesi azalmaktadır. Öte yandan sütün fabrikaya kabul edildiği sıcaklıklarda (5-10°C)
seperasyon işlemi yapılırsa istenen krema ayırma derecesine ulaşabilmek için seperatörden
geçen süt miktarının % 30-50 oranında azaltılması gerekmektedir. Sıcaklığın düşmesi ile
kremanın akması güçleşmekte, dolayısıyla seperatörün çıkış hızı düşmektedir. Bu durum
seperatörün tıkanmasına ve verimsiz çalışmasına yol açabilmektedir. Ayrıca düşük sıcaklıkta
seperasyonun yapılmasıyla küçük yağ tanecikleri de kremaya geçmektedir. Bu durum
özellikle tereyağı yapımında randımanın düşmesine neden olabilmektedir. Çünkü küçük
çaplı yağ taneciklerinin büyük bir çoğunluğu yayık altına geçmektedir.

2.4.1.3. Yağ Globüllerinin Büyüklüğü

Çiğ sütün doğal yağ oranı krema ayırma kalitesi üzerinde pek etkili değildir. Ancak
yağ taneciklerinin büyük olması krema ayırma kalitesi üzerinde olumlu etki yapmaktadır.
Ufak yağ globülleri yavaş yer değiştirdiklerinden kremaya geçmeyip yağsız süt içinde
kalabilirler.

2.4.1.4. Mevsimsel ve Coğrafi Faktörler

Mevsimlerin etkisiyle sütün bileşiminde meydana gelen değişimler, krema ayrılma
derecesi üzerinde etkili olmaktadır. Genellikle yazın elde edilen sütlerin krema ayrılma
derecesi, kış sütlerine oranla 1.5-2 kat daha iyi olmaktadır. Coğrafik koşullar da sütün
yoğunluğu, viskozitesi ve asitliği gibi faktörleri etkilediğinden krema ayrılma derecesini de
etkilemektedir.

2.4.1.5. Süte Uygulanan Fiziksel-Kimyasal İşlemler

Süte fiziksel ve kimyasal işlemler uygulanması krema ayrılma yeteneğini
etkilemektedir. Örneğin, süte jelatin, pepton veya albumin gibi kolloid maddelerin ilave
edilmesi, kremanın doğal yolla ayrılmasını kolaylaştırırken şeker ilavesi bu işlemi
zorlaştırmaktadır.

2.4.2. Seperatörün Çalışmasına Bağlı Faktörler

Seperatörün yapısı ve teknik özellikleri, krema ayırma kalitesi üzerinde son derece
etkilidir. Yeni geliştirilen ve ileri teknoloji ürünü olan seperatörler % 0.005 oranında krema
ayırma yeteneğine sahiptirler. Ancak aşağıda belirtilen faktörler, krema ayırma kalitesini
olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

2.4.2.1. Tamburun Dönüş Hızı

Kullanılan seperatörün dönme hızı mutlaka etiket bilgileri dikkate alınarak
ayarlanmalıdır. Düşük hızda çalıştırıldığında ayırma kapasitesinde azalmalar meydana
gelmektedir. Daha hızlı dönmesinde ise tehlikeli durumlar ortaya çıkabilmektedir. Böyle
durumlar montaj hatasından veya çalışma kurallarına uyulmamasından kaynaklabilir. Bazen
voltaj düşüklüğü veya motor bakımının zamanında yapılmadığı durumlarda da tambur dönüş
hızında azalmalar olabilir. Modern seperatörler, tamburun dönüş hızını gösteren ve herhangi
bir aksilik durumunda uyarı yapabilen sistemlerle donatılmışlardır.
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2.4.2.2. Seperatöre Giren Süt Miktarı ve Tamburun Kapasitesi

Seperatöre giren süt miktarı krema ayrılma kapasitesini etkileyen en önemli
faktörlerdendir. Süt miktarı arttıkça kremanın yağ oranı düşmekte, süt miktarı azaldıkça
kremanın yağ oranı artmaktadır. Seperatöre giren süt miktarı sürekli değişirse kremanın yağ
oranında da sürekli bir değişme görülür. Bu nedenle sütün seperatöre hep aynı hızda
verilmesi gerekmektedir.

2.4.2.3. Seperatör Sıcaklığı

Seperatörler kullanılmadan önce, seperasyon sıcaklığının 5-10°C üzerindeki sıcak su
ile sirküle ettirilmesi gerekmektedir. Çünkü seperasyon işlemi sırasında, seperatör ve
çanaklar soğuk olduğu zaman arzulanan krema ayırma derecesine ulaşılabilmesi uzun bir
zaman almaktadır.

2.4.2.4. Seperasyon İşleminin Süresi

Seperasyon işleminin ilerlemesiyle ayırma derecesinde azalma olmaktadır. Bunun
nedeni, çalışma süresi boyunca çanak yüzeylerinde ve tambur içinde meydana gelen
sediment birikmeleridir. Seperasyon işleminin başladığı ilk beş dakika içinde ayırma
derecesi maksimum düzeydedir. Yani yağsız sütte kalan yağ miktarı minimum düzeydedir.
Krema kalitesi ve krema ayrılma derecesi seperatör kapasitesine bağlı olarak ortalama 1-1.5
saat sabit kalmaktadır. Daha sonra ise sediment birikmesinden dolayı krema ayrılma derecesi
kötüleşmeye başlamaktadır. Bu aşamada seperayon işlemine ara verilmeli ve seperatör
temizlendikten sonra işleme devam edilmelidir. Ancak seperatör çalışma süresini etkileyen
faktörler işletme koşullarına göre farklılık gösterdiğinden bu süreler işletmelerce
belirlenmelidir.

2.4.2.5. Seperatörün Durumu

İyi bir ayrılma için seperatörün sarsıntısız çalışması gerekmektedir. Titreşim,
çanakların üst kenarında ve altında yağsız süt ve kremanın akış yönünü etkileyerek ayrılma
derecesini azaltmaktadır. Dolayısıyla seperatörün montajı sırasında buna dikkat edilmelidir.

Çanakların yüzeyinde kir tabakasının birikmesi, çanaklar arasındaki boşluğun
azalmasına neden olmakta bu da krema ayrılmasını etkilemektedir. Krema çıkış hattının kir
ile tıkanması krema debisini düşürdüğünden kremanın yağ oranı artmaktadır. Yağsız süt
hattının tıkanması ise yağsız süt miktarını düşürdüğünden krema yağ oranının düşmesine
neden olmaktadır.

Özellikle temizleme, sökülme ve takılma esnasında çanakların fiziksel zarar görmeleri
krema ayrılma derecesini düşürmektedir.

Tambur içinde hava kabarcıklarının bulunması da krema ayrılma etkiliğini
düşürmektedir. Çünkü hava kabarcıkları krema ve yağsız sütün çanaklar arasındaki
dağılımında ters bir akım oluşmasına neden olmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Fabrikaya alıp depoladığınız sütün yağını ayırınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 İş kıyafetinizi giyiniz.

 Takılarınızı çıkarınız.

 Ellerinizi yıkayınız.

 Personel Hijyeni modülündeki ‘Kişisel
Temizlik Kuralları’ konusunu
hatırlayınız.

 Saçlarınızı toplamaya özen gösteriniz.
 Ellerinizi dezenfektan etkili sabun ile

yıkamaya dikkat ediniz.
 Kâğıt havlu ile kurulamaya özen

gösteriniz.

 Sütü seperasyon sıcaklığına getirniz.  Gerekli kontrolleri yapınız.

 Tamburun dönüş hızını ayarlayınız.
 Seperatöre giren süt miktarını

ayarlayınız.

 Kullanıdığnız seperatör çeşidine ve
seperatör katalog bilgilerine göre
ayarlamalarınızı yapınız.

 Seperatör sıcaklığını ayarlayınız.
 Etkili bir ayırma için seperatörünüzden

sıcak su geçiriniz.
 Seperasyon süresini ayarlayınız.  Katalog bilgilerini dikkate alınız.

 Sütü seperatörden geçiriniz.
 Herhangi bir aksilik olmaması için

sürekli kontrol ediniz.

 Laboratuvarda krema ve yağsız sütün
yağını belirleyiniz.

 Ayırma işleminin yeterliliğini laboratuvar
sonuçları ile kontrol ediniz.

 Yeterli bir ayırma olmamışsa seperatör
ayarlarını kontrol ediniz.

 Verilen talimatlara uygun davranınız.

 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız.  Dikkatli titiz çalışınız.

 Bir kullanımlık malzemeleri
 çöpe atınız.

 Zamanı iyi kullanınız.

 Araç ve gereçleri temizleyip
 dezenfekte ediniz.
 Çalışma ortamınızı temizleyerek
 güvenlik kontrollerinizi yapınız.

 Temizlik kurallarına uyunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Süt yağının yoğunluğu 20°C’de yaklaşık kaç g/cm3tür?
A) 0,55
B) 0,93
C) 1,035
D) Hiçbiri

2. Aşağıdakilerden hangisi krema ayırma kalitesinde olumsuzluklara neden olmaktadır?
A) Sütün taşınması sırasında kuvvetlice çalkalanması
B) Düşük derecelerde soğutulmuş sütlerin birçok kez pompalanması
C) Soğutma işleminde süte çok yoğun karıştırma işleminin uygulanması
D) Hepsi

3. En uygun krema ayırma sıcaklığı kaç °C’dir?
A) 15-30
B) 25-40
C) 35-50
D) 45-60

4. Süte aşağıdaki maddelerden hangisi ilave edilirse kremanın ayrılması zorlaşmaktadır?
A) Jelatin
B) Pepton
C) Şeker
D) Albumin

5. Krema kalitesi ve krema ayrılma derecesi seperatör kapasitesine bağlı olarak ortalama
olarak ne kadar süre sabit kalmaktadır?
A) 1-1,5 saat
B) 2-2,5 saat
C) 30 dakika
D) Hiçbiri

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

6. ( ) Sütün uzun süre bekletilmesi krema kalınlığının daha fazla olmasını
sağlamaktadır.

7. ( ) Krema seperatörlerini, temizleme seperatörlerinden ayıran en önemli özellik
krema seperatörlerinin gövde içerinde yer alan çanaklarında delik bulunmamasıdır.

8. ( ) Seperasyon sıcaklığı yükseldikçe krema ayrılma derecesi de artmaktadır.
9. ( ) Seperatöre giren süt miktarı arttıkça kremanın yağ oranı düşmekte, süt miktarı

azaldıkça kremanın yağ oranı artmaktadır.
10. ( ) Tambur içinde hava kabarcıklarının bulunması krema ayrılma etkinliğini

düşürmektedir.
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Test”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



27

UYGULAMALI TEST

Yağsız süt elde etmek için depoladığınız çiğ süte seperasyon işlemini uygulayınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?

2. Kişisel hijyen kurallarını uyguladınız mı?

3. Takılarınızı çıkardınız mı?

4. Kullanmadığınız kişisel eşyalarınızı dolabınıza kaldırdınız mı?

5. Gerekli alet ve ekipmanlarınızı hazırladınız mı?

6. Alet ve ekipmanların temiz olup olmadığını ve çalışıp
çalışmadığını kontrol ettiniz mi?

7. Sütü seperasyon sıcaklığına getirdiniz mi?

8. Tamburun dönüş hızını ayarladınız mı?

9. Seperatöre giren süt miktarını ayarladınız mı?

10. Seperatörü ısıttınız mı?
11. İşlem süresini ayarladınız mı?
12. Sütü seperatörden geçirdiniz mi?
13. Laboratuvarda krema ve yağsız sütün yağını belirlediniz mi?
14. Laboratuvar sonuçlarına göre krema ayırma etkinliğini kontrol

ettiniz mi?
15. Kullandığınız araç gereçleri temizleyip dezenfekte ettiniz mi?
16. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?
17. Son kontrollerinizi yaptınız mı?
18. İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Çiğ süte standardizasyon işlemini yapabileceksiniz.

 Çevrenizdeki süt ürünlerini üreten işletmelerden süte standardizasyon
uygulanmasının nedenlerini öğreniniz.

 İşletmelerden hangi ürünleri üretirken standardizasyon işlemi uyguladıklarını
öğreniniz.

 İşletmelerin üretim sırasında karşılaştıkları sorunları araştırınız.
 Araştırmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.

3. STANDARDİZASYON

3.1. Amacı ve Önemi

İşletmeye gelen çiğ sütlerin miktar ve bileşimleri; hayvanın ırkı, yaşı, hayvanı
yetiştirme şartları, mevsimler, sıcaklık, hava nemi ve ışık, laktasyon, meme dilimleri, sağım
süresi ve sayısı, yem, mastitis hastalığı gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörlere bağlı
olarak özellikle sütün protein ve yağ miktarlarında değişmeler olmaktadır. Eğer fabrikaya
gelen sütler herhangi bir ön işlem uygulanmaksızın süt ürünlerinin yapımında kullanılırsa her
bir üretimde farklı kalite ve içerikte ürün elde edilir. Dolayısıyla son üründe istenilen yağ ve
kuru madde değerlerine ulaşılabilmesi ve istenilen standartta ürün üretilebilmesi için bu
bileşenlerde birtakım ayarlamalar (standardizasyon) yapılması gerekmektedir. Bu uygulama,
hem işletme verimi açısından hem de yasal kurallara uygun üretim açısından zorunlu bir
işlemdir.

3.2. Süt Yağının Standardizasyonu

Süt yağı standardizasyonu, süt yağ oranının belli bir orana ayarlanması işlemidir.
Sütlerin yağ oranının standardize edilmesinin sebebleri;

 Yürürlükteki kanuni düzenlemeler,
 Tüketici istekleri,
 Ekonomik nedenler,
 Standart kalitede ürün üretilmesidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.2.1. Standardizasyon Sırasında Kullanılacak Krema, Yağlı ve Yağsız Süt
Miktarının Hesaplanması

Yağ standardizasyonu yapılırken öncelikle sütün yağ içeriği belirlenir. Belirlenen bu
değer üretimi yapılacak ürünün içermesi gereken yağ oranı ile karşılaştırılarak
standardizasyon yapılır. Standardizasyonun başarılı olabilmesi için hesaplamanın iyi
yapılması gerekir. Hesaplamada, en çok kullanılan ve en basit yöntem olan Pearson Karesi
ve matematiksel yöntemlerden yararlanılabilir.

Pearson karesine göre;

Sütün
yağ içeriği (%) SY (KY-SSY) veya (SSY-KY)= A

Krema ya da yağsız
sütün yağ içeriği (%) KY (SY-SSY) ya da (SSY-SY)= B

A + B = C (standardize süt miktarı)

Matematiksel yönteme göre;

1000 litre standardize süt elde etmek için gerekli miktarlar aşağıdaki formüller yardımıyla
bulanabilmektedir.

Yağlı süt A x Süt miktarı (KY-SSY) veya (SSY-KY) x 1000
miktarı = =

C C

Krema ya da B x Süt miktarı (SY-SSY) veya (SSY-SY) x 1000
Yağsız süt = =
miktarı C C

Örnek: 50.000 litre % 3,5 yağlı süt elde etmek için; % 3,8 yağlı süt ile % 0,05 yağlı
yağsız sütten ne kadar karıştırılmalıdır?

3,8 3,5 – 0,05 = 3,45

0,05 3,8 – 3,5 = 0,3
3,75

İhtiyaç duyulan yağlı süt miktarı : 3,45 x 50 000 / 3,75 = 46 000 litre
İhtiyaç duyulan yağsız süt miktarı : 0,3 x 50 000 / 3,75 = 4000 litre
Toplam : 46 000 + 4000 = 50 000 litre

Sonuç: % 3,8 yağlı sütten 46 000 litre, % 0,05 yağlı yağsız sütten 4000 litre
karıştırılarak 50 000 litre % 3,5 yağlı süt elde edilir.

Standardize edilecek sütün
yağ içeriği (%)

SSY

3,5
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3.2.2. Standardizasyon Yöntemleri

Normal olarak yağ, separatörler yardımıyla tam yağlı sütten ayrılır ve elde edilen
yağsız süt yukarıda yapılan hesaplamalar ışığı altında istenilen miktarda krema veya yağlı
süt ile karıştırılarak yağ oranı standardize edilmektedir. Şekil 3.1’de % 4 yağlı 100 kg sütün
%3 yağ oranına standardizasyonu şematik olarak verilmiştir.

Şekil 3.1: Süt yağının standardizasyonu

3.2.2.1. Tanklarda Standardizasyon

Tanklarda standardizasyon, küçük işletmelerde veya az miktardaki sütlerde ve bazen
zorunlu durumlarda yapılan bir yöntem olup tam yağlı sütün veya kremanın yağsız sütle
karıştırılması esasına dayanmaktadır.

Çiğ sütün yağ miktarı istenenden fazla ise yukarıdaki yöntem izlenebilir. Ancak yağ
oranı istenilenden daha düşük ise bu defa çiğ süt içine krema ilave edilerek standardizasyon
gerçekleştirilmektedir.

Depolama tankında yağsız sütün doğrudan krema ile karıştırılması pek
önerilmemektedir. Çünkü soğutulmuş krema yağsız süt ile karıştırıldığında yağın sütte
dağılımı homojen bir şekilde gerçekleşmeyebilmekte ve sonuçta yağ oranında farklılıklar
olabilmektedir.

3.2.2.2. İşlem Hattında Direkt Standardizasyon

Bu yöntemde bir süreklilik söz konusudur ve standardizasyonla ilgili cihazlar krema
seperatörü üzerine monte edilmektedir. Bu yöntemin esası, ön ısıtmaya tabi tutulmuş çiğ
sütün yukarıda verilen şemadaki şekilde, yağsız süt ve kremaya ayrılması ve daha sonra belli
miktar yağsız süt ile kremanın yeniden karıştırılması prensibine dayanmaktadır. Fazla krema
ayrılarak belli bir yerde toplanmaktadır.

Kremanın yağsız süte yeniden ilavesi, seperatörün yakınına yerleştirilmiş bir cihaz ile
ayarlanabilmektedir. İşlem hattında direkt standardizasyon, ya manuel olarak (elle kontrol)
ya da bu amaçla yapılmış özel kontrol ventilleri yardımıyla otomatik olarak yapılmaktadır.
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 Manuel Direkt

Bu yöntem daha çok küçük işletmelerde uygulanmaktadır. Standardizasyonun
yapılabilmesi için;

 Yağsız sütün çıkış basıncının,
 Kremanın ve sütün yağ oranının,
 İlave edilecek kremanın akış miktarının bilinmesi gerekmektedir.

Sözü edilen bu değerler, sistem üzerine monte edilmiş düzeneklerle ayarlanabilmekte
ve sürekli kontrol edilebilmektedir. Kontrol işlemlerinde hata yapılmadığı sürece yağ
standardizasyonu ortalama % 0,1 hassasiyetle gerçekleştirilebilmektedir.

 Otomatik Kontrollü Direkt

Standardizasyonun hassasiyetini artırmak ve sütün değişen yağ oranının yaratacağı
sorunları ortadan kaldırmak için otomatik standardizasyon yöntemleri geliştirilmiştir.

Büyük ölçekli üretim yapan işletmelerde yağ standardizasyonu otomatik olarak
yapılmaktadır. Buna göre, yağlı sütün yağ içeriği krema seperatörleri aracılığı ile 40°C’de
tamamen uzaklaştırılmakta ve hesaplanan miktarda krema otomatik olarak yağsız süte ilave
edildikten sonra homojenizasyon ve ısıl işlem uygulanmaktadır.

Direkt ya da sürekli (kontinü) sistemle yağ standardizasyonunun kontrolü bir milko
tester yardımı ile her 20 saniyede bir sütün yağ içeriğinin otomatik olarak belirlenmesi ile
sağlanmaktadır. Standardize edilen sütün yağ içeriğine ait sürekli veriler hassas ileticiler
(sensörler) yardımıyla otomatik valfe iletilmekte ve istenilen yağ seviyesine ulaşıldığında
valf yağsız süte krema akışını kesmektedir (Şekil 3.2).

Şekil 3.2: Sütün ve kremanın otomatik standardizayonunu yapan sistemin şematik görünümü

 Yağ, tam yağlı sütten ayrılır ve elde edilen yağsız süt istenilen kuru
madde oranına getirildikten sonra krema ilavesi yapılarak da
standardizasyon işlemi gerçekleştirilebilir. Özellikle ultrafiltrasyon ile
kuru madde artırımında bu yöntem tercih edilmelidir. Çünkü
konsantrasyon işlemi sırasında uygulanan yüksek basıncın etkisiyle süt
yağının bazı fiziksel özellikleri zarar görebilmektedir. Bu durum özellikle
yoğurt üretiminde birtakım olumsuzluklara neden olabilmektedir.

1. Yoğunluk ölçüm sensörü, 2. Akış ölçer, 3. Kontrol vanası, 4.
Kontrol paneli, 5. Sabit basınç vanası, 6. Kapama vanası, 7. Kontrol

vanası.
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3.3. Kuru Madde Standardizasyonu

Kuru madde artırımının temel amacı, son üründe arzu edilen fiziksel ve duyusal
niteliklerin elde edilmesi ve tüketici beğenisinin sağlanmasıdır. Birçok ülkede yoğurt vb.
ürünlerin üretiminde kullanılan inek sütlerinin kuru madde içeriklerinin standardizasyonu,
yasal düzenlemelerle zorunlu kılınmıştır. Ayrıca peynir teknolojisinde, ayran, kondanse süt
ve süt tozu gibi ürünlerin üretiminde standardizasyon daha güvenli bir çalışma ortamı
yaratmaktadır.

Kuru maddenin standardizasyonunda en çok kullanılan yöntemler aşağıda verilmiştir.

 Kaynatma: Kuru madde artırımında bilinen en eski yöntem kaynatma yolu ile
sütün su içeriğinin azaltılmasıdır. Bu yöntemle sütün orijinal su içeriğinin
yaklaşık 1/3’ünün buharlaşması ile istenilen düzeyde artış sağlanmaktadır.
Ancak bu işlem kontrolsüz koşullarda gerçekleştirildiğinden konsantrasyon
derecesi tam olarak hesaplanamamaktadır. Ayrıca kaynatma uzun süreli bir
işlem olduğundan süt bileşenleri zarar görmekte ve sütün beslenme değerinde
azalma meydana gelmektedir. Kaynatma yöntemi günümüzde ev tipi yoğurt
üretimi veya geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen bazı yoğurt (silivri tipi)
çeşitleri için kullanılmaktadır.

 Süt tozu ilavesi: Süt tozu ilavesi ile kuru madde içeriğinin artırılması, yatırım
maliyetinin azlığından dolayı yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu amaçla
genellikle yağsız süt tozundan yararlanılmaktadır. Yağlı süt tozunun raf
ömrünün kısa olması, bu tip süt tozlarının kullanımını sınırlandırmaktadır.
Yağsız süt tozları ise <4°C’de iki yıla kadar dayanım göstermektedir.

 Katılacak Süttozu Miktarının Hesaplanması:

Süt işletmelerinde ilave edilecek süt tozu miktarı, kuru madde içeriğine veya
laktodansimetre değerlerine (LD) göre hesaplanmaktadır. Burada sütlerin yağ içerikleri
dikkate alınmadan toplam kuru madde üzerinden ve yağsız süt tozu kullanıldığı düşünülerek
yapılan basit hesaplamalara yer verilmiştir. Bunun için yağ standardizasyonundan sonra
sütün toplam kuru maddesi ve katılacak süt tozunun kuru maddesi ya da nem içeriği
değerlerine ihtiyaç vardır. Bunlar belirlendikten sonra aşağıdaki şekilde basit bir
hesaplamayla ilave edilecek süt tozu miktarı bulunabilir.

o Kuru madde içeriğine göre:

İstenilen toplam kuru madde içeriği (%) – sütün toplam kuru maddesi (%) = A (%)

A x Süt miktarı
İlave edilecek süt tozu miktarı =

Süt tozunun kuru madde içeriği
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Örnek: Elimizde toplam kuru maddesi % 11,5 olan 2000 kg süt bulunmaktadır. Bu
sütün toplam kuru maddesini % 14 yapmak için % 5 nem içeriğine sahip yağsız süt tozundan
ne kadar ilave edilmelidir?

A = 14 – 11,5 = 2,5

2,5 x 2000
İlave edilecek süt tozu miktarı = = 52, 63 kg

95

o Laktodansimetre değerlerine göre:

Araştırma sonuçlarına göre her % 1’lik süt tozu katımı ile sütün laktodansimetre
değerinde 3.14 birimlik bir artış olmaktadır. Buna göre ilave edilecek süt tozu miktarının
hesaplanmasında aşağıdaki formülden yararlanılmaktadır.

Katılması gereken Standardize sütün LD’si – Çiğ sütün LD’si
süt tozu miktarı (kg) = x Süt miktarı

3.14

Örnek: Yağ standardizasyonu yapılmış ve laktodansimetre değeri 31 olan 1200 kg çiğ
sütün laktodansimetre değeri 44 olacak şekilde standardize edilmek istendiğinde
katılması gereken süt tozu miktarı ne olur?

Katılması gereken 44 – 31
süt tozu miktarı = x 1200 = 49,6 kg

3.14

Süt ile süt tozunun 20-25°C’de hızlı bir şekilde karışmasını sağlamak için Resim 3.1
ve Şekil 3.3’te gösterilen hunili bir sistem kullanılabilmektedir. Sistemdeki huni içine süt
tozu ilave edilerek tank içindeki süt bir pompa yardımıyla sirküle ettirilmekte ve bu esnada
huni içindeki süt tozunun süte hızla karışması sağlanmaktadır.

Resim 3.1: ve Şekil 3.3: Süt tozu ilavesinde kullanılan hunili sistem
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Alternatif bir yöntem ise süt tozunun direkt bir tank içine ilave edilerek hızlı dönen bir
karıştırıcı yardımıyla karıştırılmasıdır (Şekil 3.4). Bu karıştırıcılar, tankın içine doğru
karıştırma yapabilecek şekilde dizayn edildiği gibi hat içi mikser tarzında da
yapılabilmektedir. Bu sistem daha çok büyük kapasitedeki fabrikaların tercih ettiği bir
yöntemdir. Bu sistemin süt tozunun sıvı faz içinde daha hızlı ve kolay çözünmesini
sağlamak, daha az köpük oluşturmak ve binlerce ton karışımı daha kısa sürede hazırlayarak
iş gücünden tasarruf sağlamak gibi avantajları bulunmaktadır.

Uygulanan yöntem hangisi olursa olsun, süt tozunun tamamen çözünmesi her zaman
garanti edilememektedir. Burada süt tozunun çözünürlülüğü önemli rol oynamaktadır.

Şekil 3.4: Süt tozunun tank içinde karıştırılması

 Süt kökenli diğer maddelerin ilavesi: Süt tozunun bir bölümünün yerine
serum proteini tozu, peyniraltı suyu tozu gibi proteince zengin süt kökenli
tozların ilavesi son yıllarda yaygınlık kazanmıştır.

 Peyniraltı suyu (pas) ürünleri: Peynir endüstrisinin artığı olarak bilinen
peyniraltı suyunun çeşitli işlemler uygulanarak değerlendirilmesiyle
üretilen ve gıda sanayinde çeşitli kullanım alanları bulunan peyniraltı
suyu ürünlerinden de kuru madde artırımında yararlanılmaktadır. Bu
ürünlerin kullanılan en yaygın formları; peyniraltı suyu konsantratı,
peyniraltı suyu tozu, serum proteini konsantratı, serum proteini tozu,
hidrolize peyniraltı suyu konsantratı ve peyniraltı suyu izolatıdır.

Olabilecek birtakım olumsuzları önlemek için peyniraltı suyu konsantratının çiğ süte
katıldıktan sonra uzun süre düşük sıcaklıkta (79°C’de 30 dakika) ısıl işlem uygulanması
önerilmektedir.

 Yayık altı suyu tozu: Tatlı kremadan tereyağı üretimi sırasında yan ürün
olarak çıkan yayık altının, çeşitli işlemlerden geçirilerek işlenmesi sonucu
üretilen yayık altı tozu da kuru maddenin zenginleştirilmesinde
kullanılmaktadır. Bu maddenin kullanımı, endüstriyel olarak yaygınlık
kazanmamış olsa da literatürlerde konuyla ilgili bazı bilimsel çalışmalar
bulunmaktadır. Günümüzde yayık altı tozundan daha çok yoğurt
üretiminde yararlanılmaktadır.

1: Çift cidarlı tank
2: Karıştırıcı
3: Termometre
4: Boşaltma pompası
5: Akış ölçer
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 Kazeinat: Sütün kuru maddesinin artırılması amacıyla kazeinatların
kullanımı uzun süredir bilinmekte ve endüstriyel düzeydeki üretimlerde
değişik formda kazeinatlar kullanılmaktadır.

 Evaporasyon: Vakum evaporasyon tekniği özellikle yoğurt üretiminde en
yaygın kullanılan kuru madde artırım yöntemlerinden birisidir. Bu yöntem
sütün kaynama noktasının basınç altında düşürülmesi (60-65°C) ve suyunun
buharlaştırılarak uzaklaştırılması prensibine dayanmaktadır. Bu amaçla
kullanılan aletlere “evaporatör” denilmektedir (Resim 3.2). Konuyla ilgili
detaylı bilgi ‘‘Yoğurt’’ modülünde verilecektir.

Resim 3.2: Evaporatör

 Membran filtrasyon yöntemleri: Süt içinde yer alan çeşitli maddelerin, yarı
geçirken bir membrandan paralel akış sırasında ayrılması işlemidir. Paralel akış
sayesinde membrandan geçemeyen maddeler yüzeyde toplanmayıp sıvı ile
birlikte ortamdan uzaklaşırlar. Böylece gözenekler tıkanmadan işleme devam
edilebilir.

Membran teknolojisinin temeli, belirli bir basınç altında, belirli gözenek çapına sahip
membran filtreler içinden geçirilen herhangi bir sıvının sahip olduğu küçük molekül ağırlıklı
bileşenlerin ayrılması ve büyük molekül ağırlıklı bileşenlerin sistemde tutulması prensibine
dayanmaktadır.

Endüstriyel düzeyde kullanılış amacına göre membran filtrasyon teknikleri
ultrafiltrasyon (UF), hiperfiltrasyon (HF) ya da ters osmoz (RO), mikrofiltrasyon (MF) ve
nanofiltrasyon (NF) olmak üzere dört grup altında toplanmaktadır. Bu yöntemler birbirlerine
çok benzemekle beraber aralarındaki fark; membran gözenek çaplarından ileri gelmektedir.
Membran gözenek çaplarının farklı olması, membrandan geçen maddelerin de farklı
olmasına neden olmaktadır (Şekil 3.5). Süt teknolojisinde daha çok ultrafiltrasyon ve
hiperfiltrasyon yöntemleri kullanılmaktadır.
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 Ultrafiltrasyon (UF): Endüstriyel anlamda en yaygın kullanılan
teknolojidir. UF membranları; gözenek çapları büyük molekül ağırlıklı
proteinleri, yağı ve bakteri hücrelerini tutarken su, laktoz, mineral
maddeler ve küçük moleküllü proteinleri geçirmektedir. Dolayısıyla
sütün proteinli maddelerinin denatüre edilmeden ayrılması mümkün
olmaktadır.

Sütün ultrafiltrasyonu sırasında membrandan geçen sıvıya “permeat veya filtrat”,
membrandan geçemeyen sıvıya ise “retentat veya konsantrat” denilmektedir.

 Hiperfiltrasyon (HF) ya da ters osmoz (RO): Bu teknikte sütteki
sadece küçük molekül ağırlıklı bileşiklerin geçmesine izin verilmektedir.
Dolayısıyla bu yöntem su ve çok küçük molekül büyüklüğüne sahip iz
elementlerin uzaklaştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle
sütün, yayık altının, peyniraltı suyunun konsantre edilmesi için uygun bir
yöntemdir.

 Mikrofiltrasyon (MF): Bu işlem genellikle süt içinde bulunan ve
istenilmeyen bazı maddelerin temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Bu yöntemden daha çok sütten ve peyniraltı suyundan bakteri hücreleri,
sporlar ve somatik hücreler gibi büyük molekül ağırlıklı organizmaların
uzaklaştırılmasında yararlanılmaktadır.

 Nanofiltrasyon (NF): Ultraozmosiz olarak da bilinen bu yöntem, sulu
çözeltilerdeki seçilmiş düşük molekül ağırlıklı çözünmüş maddelerin
ayrılmasında veya diğer bileşiklerin konsantrasyonunda kullanılmaktadır.
Burada kullanılan filtre membranı RO yönteminde kullanılana göre daha
çok, UF membranından daha az geçirgendir. Bu yöntemden daha çok
peyniraltı suyunun demineralizasyonunda yararlanılmaktadır.
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Şekil 3.5: Membran filtrasyon yöntemlerinin prensibi
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UYGULAMA FAALİYETİ
Yağını ayırdığınız yağsız sütü %3 yağ oranına ve % 15 kuru maddeye evaporasyon

yöntemiyle standardize ediniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 İş kıyafetinizi giyiniz.

 Takılarınızı çıkarınız.

 Ellerinizi yıkayınız.

 Personel hijyeni modülündeki ‘Kişisel
Temizlik Kuralları’ konusunu hatırlayınız.

 Saçlarınızı toplamaya özen gösteriniz.
 Ellerinizi dezenfektan etkili sabun ile

yıkamaya dikkat ediniz.
 Kâğıt havlu ile kurulamaya özen gösteriniz.

 Çiğ sütün yağ oranını belirleyiniz.
 Sorumluluklarınızı tam olarak yerine

getiriniz.
 Temizlik kurallarına uyunuz.

 Standardizasyonda kullanılacak yağsız
süt miktarını hesaplayınız.

 Krema miktarını hesaplayınız.
 Hesaplamalarınızı yaparken dikkat ediniz.

 Kremayı yeniden sütle karıştırarak
yağ standardizasyonunu yapınız.

 Hesaplarınızı tekrar gözden geçirerek
kremayı ilave ediniz.

 Süt ile kremanın iyice karışmasını
sağlayınız.

 Sütün kuru madde içeriğini
belirleyiniz.

 Seri çalışınız.

 Evaporatörün sıcaklığını ve basıncını
ayarlayınız.

 Aletin katolog bilgilerini gözden geçiriniz
ve verilen talimalatlara göre hareket ediniz.

 Sütü evaporatörden geçirerek kuru
madde standardizasyonu yapınız.

 Son ürünün kuru madde içeriğini
belirleyerek standardizasyonun yeterli
yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.

 Verilen talimatlara uygun davranınız.  Çalışma ortamınızı temizleyiniz.

 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız.

 Bir kullanımlık malzemelerinizi çöpe
atınız.

 Araç ve gereçlerinizi temizleyiniz.  Güvenlik kontrollerinizi yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi sütlerin yağ oranlarının standardize edilmesinin
sebeplerindendir?
A) Yürürlükteki kanuni düzenlemeler
B) Tüketici istekleri
C) Ekonomik nedenler
D) Hepsi

2. Elimizde % 4 yağlı süt ile % 0 yağlı yağsız süt var. 200 litre % 3 yağlı süt elde etmek
için yağlı sütten ne kadar gerekmektedir?
A) 50 litre B) 100 litre
C) 150 litre D) 200 litre

3. Aşağıdakilerden hangisi bir kuru madde artırım yöntemi değildir?
A) Homojenizasyon B) Ultrafiltrasyon
B) Evaporasyon D) Kaynatma

4. Elimizde toplam kuru maddesi % 11 olan 450 kg süt bulunmaktadır. Sütün toplam
kuru maddesini % 13 yapmak için % 90 kuru maddeli süt tozundan ne kadar ilave
edilmelidir?
A) 1000 kg B) 100 kg
C) 10 kg D) Hiçbiri

5. Aşağıdakilerden hangisi tereyağı üretiminde yan ürün olarak çıkmaktadır?
A) Peyniraltı suyu
B) Yayık altı suyu
C) Kazeinat
D) Serum proteini tozu

6. Aşağıdakilerden hangisi bir membran filtrasyon yöntemi değildir?
A) Ultrafiltrasyon
B) Ters Osmoz
C) Nanofiltrasyon
D) Evaporasyon

7. Sütten bakteri hücreleri, sporlar ve somatik hücreler gibi büyük molekül ağırlıklı
organizmaların uzaklaştırılmasında hangisinden yararlanılmaktadır?
A) Mikrofiltrasyon
B) Nanofiltrasyon
C) Ultrafiltrasyon
D) Hiperfiltrasyon

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Test”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Yağını ayırdığınız yağsız sütü % 1,5 yağ oranına getiriniz ve % 15 kuru maddeye süt
tozu ilave ederek standardize ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?

2. Kişisel hijyen kurallarını uyguladınız mı?

3. Takılarınızı çıkardınız mı?

4. Kullanmadığınız kişisel eşyalarınızı dolabınıza kaldırdınız mı?

5. Gerekli alet ve ekipmanlarınızı hazırladınız mı?

6. Alet ve ekipmanların temiz olup olmadığını ve çalışıp
çalışmadığını kontrol ettiniz mi?

7. Sütün yağ içeriğini belirlediniz mi?

8. Yağsız süt miktarını hesapladınız mı?

9. Krema miktarını hesapladınız mı?

10. Yağsız süt ile kremayı hesapladığınız ölçüde karıştırarak yağ
standardizasyonu yaptınız mı?

11. Sütün kuru madde içeriğini belirlediniz mi?

12. Katılacak süt tozu miktarını hesapladınız mı?

13. Süt tozunun süt içinde iyice karışmasını sağladınız mı?

14. Kullandığınız araç gereçleri temizleyip dezenfekte ettiniz mi?

15. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?

16. Son kontrollerinizi yaptınız mı?

17. İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı
“Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Baktofügasyon işlemini yapabileceksiniz.

 Baktofügasyon yönteminin prensibini araştırınız.
 Süt işletmelerinden hangi ürünlerin üretiminde baktofügasyon yönteminden

yararlandıklarını araştırınız.
 Araştırmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.

4. BAKTOFÜGASYON

4.1. Mikroorganizmalar ve Süt

Mikroorganizmalar doğada hemen hemen her yerde bulunmaktadırlar. Özellikle de
tarımsal ürünlerde bulunanları bu ürünlerin dayanımını etkilemektedir. Bu ürünlerin temeli
olan süt, besin maddeleri bileşiminden dolayı birçok mikroorganizma için çok iyi bir besin
kaynağıdır. Bu nedenle süt kolaylıkla bozulabilen bir gıdadır.

4.1.1. Süt Teknolojisi Açısından Önemi

Süt, memeden sentezlenmeye başladığı andan itibaren sağım, muhafaza, ürünlere
işleme, olgunlaşma ve tüketim aşamalarında mikroorganizmalarla iç içe bulunmaktadır. Süt
teknolojisinde yararlı mikroorganizmalar olarak adlandırılan peynir, yoğurt, tereyağı gibi
bazı ürünlerin üretiminde tat, aroma ve yapı oluşumunun sağlanmasında önemli rol
oynamaktadırlar. Bunlar üretim sırasında starter kültür olarak dışarıdan ilave edilmektedirler.

Mikroorganizmaların olumlu etkileri yanında olumsuz etkileri de vardır. Bu tip
mikroorganizmalar kalitenin düşmesine, süt ve ürünlerinin bozulmasına ve hatta insan
sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedirler.

4.1.2. Bulaşma Kaynakları

Sağlıklı bir hayvanın memesinde sentezlenen sütte mikroorganizma bulunmamaktadır.
Süte mikroorganizma öncelikle meme ucundan bulaşmaktadır. Bunun dışında sağım
sırasında, sağımdan sonra, taşıma esnasında, işletmelerde ürüne işlenirken mikroorganizma
bulaşması söz konusu olabilmektedir. Sağım araçları, yem, hayvan dışkısı, su ve çevre gibi
faktörler başlıca bulaşma kaynaklarıdır. Bulaşma kaynakları toplu olarak Tablo 4.1’de
görülmektedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1. Meme yoluyla olan bulaşmalar

 Hasta hayvandan kaynaklanan
bulaşma

Hastalık etkeni bakteriler; tüberküloz,
brucellosis, antraks, salmonellosiz gibi
hastalıklara yakalanan hayvanların sütüne meme
içinde bulaşmaktadır.

 Fekal bulaşma

Hayvan dışkısının kontaminasyonu sonucu
meydana gelen meme başı enfeksiyonu ve
mastitis gibi hastalıklardan kaynaklanan patojen
bakteriler, süt kanallarından veya meme
dokularından geçerek süte bulaşmaktadır.

 Dış yaralardan kaynaklanan
bulaşma

Dış yaralardan kaynaklanan patojen bakteriler
meme ucundan veya meme dokularından süte
bulaşmaktadır.

2. Meme dışından gelen bulaşmalar

 Sağım sırasındaki bulaşma

Yem, toz, hayvan yataklığı, hayvan dışkısı gibi
kötü çevre koşullarından; hijyenik olmayan
sağımdan, sağım makinelerinin iyi
temizlenmemesi ve dezenfekte edilmemesinden
ileri gelen bir bulaşma olabilmektedir.

 Sağım sonrası bulaşma

Süt güğümlerinin, boru hatlarının veya soğutma
ekipmanlarının iyi temizlenmemesi sonucu
tozdan ve kullanılan sudan, sağım yapan
kişilerden de bulaşma olabilmektedir.

3. İşleme ve dağıtım sırasındaki bulaşmalar

 Sütün toplanması ve nakli
sırasındaki bulaşma

Toplama merkezlerinde, tank veya tankerlerde,
sütün fabrikaya kabulü sırasında kullanılan
ekipmanlarda gerekli hijyenik koşulların
sağlanmamasından veya personel hijyeninin
yetersiz olmasından bulaşmalar olabilmektedir.

 İşletmedeki bulaşma
Hava, bina, alet ve ekipmanlar ile personel
hijyeninin yetersiz olmasından kaynaklanan
bulaşmalar olabilmektedir.

 İşlem sırasındaki bulaşma
Soğuk hava deposunda, ısıya dayanıklı spor
formundaki mikroorganizmaların gelişmesi
sonucu bulaşma meydana gelebilmektedir.

 Dağıtım sırasındaki bulaşma

İçme sütünün veya diğer süt ürünlerinin
depolanması sırasında soğuk hava deposunun
sıcaklığının iyi ayarlanmaması sonucu bulaşma
olabilmektedir.

Tablo 4.1: Mikroorganizmaların çiğ süte ve süt ürünlerine bulaşma kaynakları
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4.1.3. Çiğ Sütteki Bakteri Sayısını Etkileyen Faktörler

 Süt hayvanının sağlığı, sağım koşulları, hayvanın ve ahırın temizliği, çiğ sütün
soğutulması ve süt ekipmanlarının temizliği gibi faktörlere bağlı olarak çiğ
sütteki mikroorganizma sayısı değişiklik göstermektedir.

 Çiğ sütün sağımdan hemen sonra soğutulması bakteri üremesini önemli ölçüde
frenlemektedir. Mikroorganizmaların yaşaması ve çoğalması açısından sıcaklık
önemli bir faktördür. Sağım sıcaklığı olan 36°C, onların gelişmesi için oldukça
uygundur. Sıcaklık bakteri sayısını değil aynı zamanda bakteri florasını da
etkilemektedir.

 Sağılan sütün bekleme süresi de bakteri sayısının artmasında büyük rol
oynamaktadır. Yeni sağılmış süt 40.000 adet/ml bakteri içerirken, 4°C’de 24
saatlik bir depolama sonucunda bu sayı 90.000 adet/ml’ye ulaşmaktadır.

 Sağım işleminin elle veya makineyle yapılması da bakteri sayısını
etkilemektedir. Sağımda kullanılan ekipmanların temizliği, dezenfeksiyonu ve
bakımları düzenli yapıldığında makine ile sağım oldukça iyi sonuç vermektedir.
Ayrıca sürekli makine ile sağılan hayvanlarda mastitis hastalığına daha az
rastlandığı tespit edilmiştir.

4.2. Süt Teknolojisi Açısından Önemli Mikroorganizmalar

4.2.1. Mayalar

Gıda sanayinde önemli olan mayalar, genellikle süt
teknolojisinde arzu edilmeyen mikroorganizmalardır. Ancak
kefir, kımız gibi fermente süt ürünlerinin üretiminde alkol ve
CO2 oluşturarak bunların karakteristik aromalarını meydana
getirmektedirler. Ayrıca camambert ve brie gibi yumuşak ve
üstü küflü yabancı tip peynirlerin üretiminde de
kullanılmaktadırlar.

Resim 4.1: Candida albicans

Ahır ve çevresi, süt alım platformu, işletme içinde süt
kalıntısı olan yerler, duvarlar, ahşap ekipmanlar ve tam olarak
temizlenmemiş alet ve ekipmanlardan ürüne bulaşabilen mayalar
süt ürünlerinde kalitenin bozulmasına neden olmaktadırlar.

Süt ürünlerinde az miktarlarda bulunan mayalar, bazı
ürünlerde indikatör mikroorganizma olarak kabul edilmektedirler.
Örneğin 1 ml yoğurtta 10 adetin altında maya olduğunda,
yoğurdun hijyenik koşullarda üretildiği sonucuna varılmaktadır.
Süt teknolojisi açısından önemli mayalar aşağıda özetlenmiştir:

Resim 4.2: Saccharomyces cerevisiae

 Torulopsis türleri: Bunlar depolama sırasında şekerli koyulaştırılmış sütlerin
kalitelerinin bozulmasına neden olurken tereyağı kültürüne ilave edilmeleri
hâlinde tereyağının raf ömrünün uzaltılmasında olumlu bir etkiye sahiptirler.
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 Saccharomyces lactis: Yumuşak ve yağsız peynirlerde şişmeye neden olurlar.
 Saccharomyces fragilis: Laktozu fermente etmektedirler. Bunlar daha çok kefir

ve kımız yapımında kullanılmaktadır.
 Mycoderma türleri: Peynir teknolojisinde salamura yüzeyinde tabaka

oluşturan ve peynirin bozulmasına neden olan türlerdir.
 Rhodotorula cinsleri: Süt, krema, taze peynir ve salamuralarda pembe veya

kırmızı koloni meydana getirerek bu ürünlerin kalitesini bozmaktadırlar.

4.2.2. Küfler

Genellikle süt ürünlerinin tadını bozan ve küfümsü kokunun meydana gelmesine
neden olan küfler, ürünlerin üzerinde yassı bir şekilde çoğalırlar ve çoğunlukla tüm yüzeyi
kaplamaktadırlar. Bazıları toksik maddeler de üretebilmektedirler. Ahır ve çevresi, süt alım
platformu ya da süt işletmesinin içi küf kontaminasyonuna en uygun yerlerdir.

Resim 4.3: Penicillium türleri

Bu olumsuzlukların yanında küfler bazı peynirlerin
üretiminde de kullanılmakta hatta bazı peynir çeşitlerinin
olgunlaştırılması sırasında belirli küflerin gelişmesi
istenmektedir.

 Penicillium türlerinden roquefort, emmental ve
camembert gibi yabancı tip peynirlerin
yapımında yararlanılmaktadır. aynı şekilde keçi
peyniri üretiminde de p.candidum ve p.album
küfleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Resim 4.4: Roquefort peyniri(mavi küflü peynir)

 Odium türleri, peynir teknolojisinde hem yararlı hem zararlı etkiye sahiptirler.
Bunlar yarı sert ve yumuşak peynirlerin olgunlaştırılmasında kullanılmalarına
rağmen tereyağında acılaşmaya neden olmaktadırlar.

 Geotrichum candidum, çiğ sütte rastlanan bu küftür. Kefir, kımız gibi fermente
süt ürünlerinde ve başlıca keçi peyniri olmak üzere bazı peynir çeşitlerinde tat
ve koku oluşumunda önemli role sahiptir.

 Mucor, rhizopus ve absidia türleri, süt ürünlerinin tat ve aromasının
bozulmasına neden olmaktadırlar. Ayrıca tereyağının küflenerek renginin
değişmesine sebebiyet vermektedirler.

 Cladosporium türleri, tereyeğında acı bir tat meydana gelmesine ve peynirler
üzerinde arzu edilmeyen kahverengi koloniler oluşmasına neden olmaktadırlar.
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4.2.3. Bakteriler

Süt bilinen bakteri türlerinin çoğunu içermektedir. Süt bazı bakterilerin üremesi için
çok uygun koşullar gösterirken bazıları için engelleyici özellikler taşımaktadır. Bu durum,
bileşiminde bulunan laktoferrin, lisozim, immunoglobulin gibi maddelerin bazı bakterilere
karşı bakterisid özellik göstermesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla sütteki bakteri sayısı
sağımdan hemen sonra oldukça sınırlı düzeyde kalmaktadır. Ancak bu durum 2-3 saat sonra
bulaşma kaynaklarına ve sütü muhafaza koşullarına bağlı olarak değişmektedir.

Laktozu değişik şekillerde parçalayan ve sonuçta laktik asit oluşumuna neden olan
bakterilere laktik asit bakterileri, peptit bağlarını kırarak proteinleri amino asitlere
parçalayan bakterilere proteolitik bakteriler, süt yağını gliserin ve serbest yağ asitlerine
parçalayan bakterilere ise lipolitik bakteriler denilmektedir.

Sütte bulunan veya dışarıdan bulaşan bakteriler gerek ürün gerekse insan sağlığı
açısından yararlı ve zararlı olabilmektedirler. Ayrıca süt ürünlerinin üretiminde starter kültür
olarak da kullanılmaktadırlar. Bu bakterilerin sayısı oldukça fazla olduğundan burada sadece
önemli olan bazı türlere kısaca değinilecektir.

 Alcaligenes cinsi: Yeni sağılan sütte az miktarda bulunan bu bakteriler, hayvan
gübresinden, toprak, su ve tozdan bulaşabilmektedirler. Bazılarının cottage
peynirinde çamurumsu yapı meydana getirmesi ve krema ile tereyağında
kaliteyi düşürmesi nedeniyle süt ürünlerinde bulunmaları pek arzu
edilmemektedir.

 Arthrobacter cinsi: Bunlar süt teknolojisinde kontaminasyon organizması olarak
bilinmektedirler. Pastörizasyon normunda ölürler.

 Bacillus cinsi: Bazı türleri sterilizasyon kontrolünde test mikroorganizması
olarak kullanılmaktadır. Yani sterilizasyonun yeterli düzeyde yapılıp
yapılmadığına karar verilirken bu bakterilerden yararlanılmaktadır.

 Clostridium cinsi: Spor üreten ve anaerob koşullarda çalışan bu bakteriler, yeni
sağılan sütte bulunmaktadırlar. Cl.butyricum pastörizasyon ile yok
edilememekte ve ısıya dirençli spor oluşturmaktadır. Bu nedenle de peynirlerde
gaz oluşturarak geç şişme denilen kusuru meydana getirmektedir.

 Enterobacter cinsi: Aerobacter olarak da sınıflandırılan bu grup, çok yaygın
olarak bulunmaktadır. Bunlar gaz oluşturan koliform grubu bakterilerdendir.
Koliform grubu bakterilerin gıdalarda bulunması istenmez ve bunların varlığı
kirli koşullarda çalışıldığının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

 Bifidobacterium cinsi: Bu grup içinde yer alan bifidobacterium bifidum
özellikle süt ürünlerinin üretiminde starter kültür olarak kullanılmakta ve
bağırsakta bozulan biyolojik dengenin yeniden kurulmasını sağlamaktadır.

 Escherichia cinsi: Gaz oluşturan koliform grubu bakterilerdendir. E.coli
bağırsak kökenli bir bakteri olup birçok üründe indikatör olarak
kullanılmaktadır. Yani bu bakterinin varlığı o ürünün hijyenik şartlarda
üretilmediğini göstermektedir.
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Resim 4.5: Bifidobacterium cinsi Resim 4.6: Escherichia coli
 Leuconostoc cinsi: Bazı türleri şekerden yüksek oranda CO2 üreterek

peynirlerde istenmeyen gözeneklerin oluşmasına neden olmaktadır. Ancak
leuconostoc cremoris, aroma oluşturmak amacıyla tereyağı üretiminde
mezofilik starter kültür olarak kullanılmaktadır.

 Listeria cinsi: Sığırlarda düşüğe ve mastitis hastalığına neden olan bu bakteri
enfekte hayvanlardan süte bulaşmaktadır.

 Lactobacillus cinsi: Bunlardan genellikle starter kültür olarak
yararlanılmaktadır. Özellikle L.bulgaricus ve L.lactis türleri en sıklıkla
kullanılanlarıdır. İsviçre ve İtalyan tipi peynirlerde, kefir ve kımız gibi
ürünlerde L.helveticus kullanılabilmektedir. L.bulgaricusten yoğurt üretiminde
starter kültür olarak yararlanılırken L.lactis başta emmental peyniri olmak üzere
bazı sert tipi peynirlerin üretminde starter kültür olarak kullanılmaktadır.
L.casei proteolitik ve lipolitik enzimler üreterek süt ürünlerinde olgunlaşmayı
sağlamaktadır. L.acidophilus doğal olarak bağırsakta bulunan bir
mikroorganizmadır. Yoğurt ve diğer fermente süt içeceklerinin üretiminde
kullanılmaktadır. Bu yolla insan bağırsağına yerleşen bu bakteri, bağırsak
florasında bozulan dengeyi yeniden sağlamaktadır.

Resim 4.7: Lactobacillus casei Resim 4.8: Lactobacillus bulgaricus

 Streptococcus cinsi: Patojenik ve saprofit türleri sütte kolaylıkla
çoğalabilmektedir. S.cremoris laktozu fermente ederek laktik asit oluşturan bir
bakteri olup peynirde tat ve yapı oluşumunu sağlamaktadır. S.lactis tek başına
kullanıldığında peynirde acı tadın oluşmasına neden olduğundan peynir kültürü
olarak kullanılmaya pek uygun değildir. Genellikle S.cremoris, S.diacetylactis
ve leuconostoc türleri ile birlikte kullanılmaktadır. Yoğurt teknolojisinde önemli
bir starter kültür olan S.thermophilustan yoğurt ve emmental tipi bazı
peynirlerin üretiminde yararlanılmaktadır.
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Resim 4.9: Streptococcus thermophilus Resim 4.10: Streptococcus lactis

4.3. Baktofügasyon ile Mikroorganizmaların Uzaklaştırılması

4.3.1. Amacı ve Önemi

Baktofügasyon yüksek devirli seperatörler yardımıyla arzu edilmeyen
mikroorganizmaların uzaklaştırılması için uygulanan bir ayırma işlemidir. Bu yöntem
mikroorganizma redüksiyonunda ısı uygulamasını desteklemek için geliştirilmiştir. Bilindiği
gibi ısı uygulamasıyla süt içindeki vejetatif hücrelerin tamamı öldürülebilmekte ancak ısıya
dayanıklı sporlar ölmemektedir. Bu sporlar uygun koşullarda hızla üreyebilen vejetatif
hücreler meydana getirmekte ve başta peynir üretiminde olmak üzere uzun ömürlü süt
ürünlerinde önemli kusurlar meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle sütlerin
baktofügasyon işlemine tabi tutularak sporlardan arındırılması gerekmektedir.

Bu yöntem daha çok peynir üretiminde kullanılmaktadır. Pastörize ve uzun ömürlü
(sterilize) sütlerin üretiminde yararlanıldığında daha kaliteli ürün üretimini sağlamaktadır.

4.3.2. Dayandığı Prensip

Santrifüj devrinin yükseltilmesiyle ayırma hızı logaritmik olarak artmaktadır.
Mikroorganizmaların baktofügasyonla sütten ayrılmasında bu durumdan yararlanılmaktadır.
Mikroorganizmaların yoğunluğu sütten fazla olduğu için özel olarak dizayn edilmiş ve devir
sayısı artırılmış baktofügatörlerde
(Resim 4.6) merkezkaç kuvvetinin
etkisiyle mikroorganizmaların en az %
90 gibi önemli bir kısmı ayrılmaktadır.
Ancak sporların hücre plazmalarının
yoğunluğu daha fazla olduğundan daha
yüksek oranda bir uzaklaştırma
yapılabilmektedir. Baktofügasyon
işlemi ile anaerob spor yapan bakteri
sporlarının % 98-99’u, aerob spor
yapanların % 95’i ve laktobasillerin %
90-92’si uzaklaştırılabilmektedir.

Resim 4.6: Baktofügatör (Baktofüj)
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Baktofügasyon işlemi sonunda toplam sütün yaklaşık % 3’ü bakteriler ve sporlar
bakımından çok zengin olan baktofügat ile % 97’si bakteri ve sporlarca fakir olan süte
ayrılmaktadır. Baktofügat içinde bulunan süt kuru maddelerinden yararlanmak ve kuru
madde içeriği korunmuş süt elde edebilmek için; baktofügat sterilize edildikten sonra
yeniden süte ilave edilebilmektedir.

4.3.3. Baktofügasyon İşlemi

Modern baktofügatörlerin tek ve iki fazlı olmak üzere iki tipi mevcuttur. Tek fazlı
baktofügatörlerde çanakların üzerinde bakterilerden arındırılmış sütün çıktığı tek bir çıkış
vardır. Burada baktofügat, çanakların çamur boşluğunda toplanmakta ve anında dışarı
boşaltılmaktadır (Şekil 4.1). İki fazlı baktofügatörlerde ise çanakların üzerinde iki çıkış
bulunmaktadır. Bunlardan birisi bakterilerden arıdırılmış süt çıkışı, diğeri ise baktofügatın
sürekli olarak ayrılmasının sağlandığı çıkıştır (Şekil 4.2).

Baktofügasyon işlem sıcaklığı ortalama 55-60 °C arasındadır. Tek aşamalı
baktofügatörün içinde meydana gelen ayırma işlemi aşağıda verilen basamaklar
doğrultusunda gerçekleşmektedir:

 Süt öncelikle ön ısıtmaya tabi tutulur. Böylece viskozitesi azaltılarak ayırma
işlemi kolaylaştırılır.

 Baktofügatörün alt kısmından giren ısıtılmış sütten merkezkaç kuvvetinin
etkisiyle yoğunluğu fazla olan ve toplam sütün yaklaşık % 3’ünü oluşturan
baktofügat ayrılır. Temizlenen süt üst kısımdan baktofügatörü terk etmektedir.

 Elde edilen baktofügat sterilize edilip tekrar sütle karıştırılarak sütün normal
bileşimi (kuru maddesi) muhafaza edilebilir.

 İşlem sonunda tekniğine uygun olarak baktofügatör temizlenip dezenfekte
edilmekte ve daha sonraki baktofügasyon işlemi için hazır hâle getirilmektedir.

Şekil 4.1: Tek aşamalı baktofügatörün iç kesiti Şekil 4.2: Çift aşamalı baktofügatörün iç kesiti
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UYGULAMA FAALİYETİ
Yağ ve kuru madde standardizasyonu yapılmış süte baktofügasyon işlemi uygulayınız.

Sütün kuru madde içeriğini korumak için baktofügatı tekrar süte ilave ediniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 İş kıyafetinizi giyiniz.

 Takılarınızı çıkarınız.

 Ellerinizi yıkayınız.

 Personel Hijyeni modülündeki ‘Kişisel
Temizlik Kuralları’ konusunu hatırlayınız.

 Saçlarınızı toplamaya özen gösteriniz.
 Ellerinizi dezenfektan etkili sabun ile

yıkamaya dikkat ediniz.
 Kâğıt havlu ile kurulamaya özen gösteriniz.

 Çiğ sütü baktofügasyon sıcaklığına
getiriniz.

 Sorumluluklarınızı tam olarak yerine
getiriniz.

 Temizlik kurallarına uyunuz.

 Baktofügatörün hızını ayarlayınız.  Katalog bilgilerini dikkate alınız.

 Baktofügatörün sıcaklık ve süresini
ayarlayınız.

 Baktofügasyon işleminden önce sıcak su
geçirerek baktofügatörü ısıtmayı
unutmayınız.

 Sütü baktofügatörden geçiriniz.  Dikkatli olunuz.

 Baktofügatı sterilize ediniz.  Süre ve sıcaklık kontrolü yapınız.

 İşlem kontrolü yapınız.  Dikkatli ve titiz çalışmaya özen gösteriniz.

 Mikroorganizmalardan arındırılmış
süt ile baktofügatı tekrar karıştırınız.

 Hijyen kurallarına uyunuz.

 Verilen talimatlara uygun davranınız.

 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız.

 Bir kullanımlık malzemelerinizi çöpe atınız.
 Araç ve gereçlerinizi temizleyip

dezenfekte ediniz.
 Çalışma ortamınızı temizleyerek güvenlik

kontrollerinizi yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi meme yoluyla gerçekleşen bulaşmalardandır?
A) Hasta hayvandan kaynaklanan bulaşma
B) Fekal bulaşma
C) Dış yaralardan kaynaklanan bulaşma
D) Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi çiğ sütteki bakteri sayısını etkileyen faktörlerden değildir?
A) Sütün bekleme süresi
B) Hayvanın beslenmesi
C) Sağımdan sonra sütün soğutulması
D) Sağımın elle veya makineyle yapılması

3. Süt yağını gliserin ve serbest yağ asitlerine parçalayan bakterilere ne denilmektedir?
A) Lipolitik bakteriler
B) Proteolitik bakteriler
C) Laktik asit bakterileri
D) Propiyonik asit bakterileri

4. Baktofügasyon işlemi sonucunda çiğ sütün yaklaşık % kaçı bakterilerden ve
sporlardan arındırılmış süte ayrılmaktadır?
A) 92
B) 95
C) 97
D) 99

5. Baktofügasyon işlemi sonucunda bakteriler ve sporlar bakımından çok zengin olan
kısma ne denilmektedir?
A) Baktofüj
B) Baktofügat
C) Baktofügatör
D) Hiçbiri

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Test”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Yağ ve kuru madde standardizasyonu yaptığınız süte baktofügasyon işlemi
uygulayınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?

2. Kişisel hijyen kurallarını uyguladınız mı?

3. Takılarınızı çıkardınız mı?

4. Kullanmadığınız kişisel eşyalarınızı dolabınıza kaldırdınız mı?

5. Gerekli alet ve ekipmanlarınızı hazırladınız mı?

6.
Ale ve ekipmanların temiz olup olmadığını ve çalışıp çalışmadığını
kontrol ettiniz mi?

7. Sütü baktofügasyon sıcaklığında ısıttınız mı?

8. Baktofügatörün hızını ayarladınız mı?

9. Baktofügatörden sıcak su geçirerek sıcaklığını ayarladınız mı?

10. Baktofügatörün süresini ayarladınız mı?

11. Sütü baktofügatörden geçirdiniz mi?

12. İşlem yeterlik kontrolü yaptınız mı?

13. Kullandığınız araç gereçleri temizleyip dezenfekte ettiniz mi?

14. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?

15. Son kontrollerinizi yaptınız mı?

16. İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5

Sütü homojenize edebileceksiniz.

 Çevrenizdeki yoğurt üreten işletmelerden yoğurdu nasıl soğuttuklarını
araştırınız.

 Depolama koşullarını ve şartlarını araştırınız.
 İşletmelerin üretim sırasında karşılaştıkları sorunları ve yoğurtlarda olan

bozulmaları araştırınız.
 Araştırmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.

5. HOMOJENİZASYON

5.1. Amacı ve Önemi

Süt yağının yoğunluğu, yağsız süt fazı yoğunluğundan daha düşük olduğundan zaman
içinde yağ globülleri süt yüzeyinde birikmekte ve bu durum bazı süt ürünlerinin üretiminde
istenmeyen kusurlara neden olmaktadır. Bu amaçla bazı ürünlerin üretiminde
homojenizasyon işlemi uygulanmaktadır.

Karışmayan iki sıvının, çalkalanması sonucunda oluşan karışıma
emülsiyon denilmektedir. Bu karışım kendi hâline bırakıldığında
yeniden iki faza ayrılmaktadır. Süt; sürekli fazı oluşturan serum içinde
yağ taneciklerinin dağılmasıyla oluşan yağ-su emülsiyonudur (Şekil
5.1).

Süt içinde emülsiyon hâlde bulunan yağ globüllerinin daha küçük
parçalara bölünerek yağın daha stabil hâle gelmesi amacıyla yapılan
mekaniksel işleme homojenizasyon denilmektedir. Süt teknolojisinde
homojenizasyon işleminin asıl amacı; yüzeyde toplanma eğiliminde
bulunan yağ taneciklerinin ortalama 3-4 µm olan çaplarını 0.5-1 µm’ye
küçültmek suretiyle hareketlerini durdurmak veya çok yavaşlatmaktır.
Bunun yanında rengin beyazlatılması, viskozitenin artırılması ve tadın
iyileştirilmesi gibi diğer amaçları da vardır.

Şekil 5.1: Homojenize edilmemiş (a) ve edilmiş (b) yağ tanecikleri

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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5.2. Yöntemin Prensibi

Homojenizasyon amacıyla kullanılan aletlere homojenizatör denilmektedir (Resim 5.1
ve 5.2). Emme ve basma sistemi ile çalışan bu aletin birçok çeşidi vardır. Bunlar genellikle
üretebildikleri basınca göre sınıflandırılmaktadır. Süt fabrikalarında genellikle yüksek
basınçlı homojenizatörlerden yararlanılmaktadır.

Resim 5.1: HomojenizatörResim 5.2: Homojenizatörün iç görünümü

Yağ globüllerinin parçalanması işlemi sütün yüksek basınç altında ve belirli bir
sıcaklıkta homojenizatörün çok küçük aralıklara sahip sübaplarından geçirilmesi ile meydana
gelmektedir (Şekil 5.2).

Şekil 5.2: Sütün dar bir yarıktan geçerek yağ taneciklerinin parçalanması

Süt yağ globüllerinin çevresi 5-10 nm kalınlığında protein-fosfolipid kompleksinden
oluşan bir membranla kaplanmıştır. Homojenizasyon sonucunda membran parçalanmakta ve
ortamdaki yağ globüllerinin sayısı 10.000 kat çoğalmaktadır. Ancak homojenizasyon
sonucunda globüllerin dış yüzey alanında bir artış meydana geldiğinden önceki membran
miktarı bu yeni globülleri kapatamamaktadır. Bu nedenle kazein miselleri ve serum
proteinleri yeniden membran meydana getirmektedirler. Yani emülsiyon durumunun
devamını sağlamaktadır (Şekil 5.3).
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Şekil 5.3: Kazein misellerinin yağ globül membranına adsorbe olması

5.3. Süt Ürünlerine Uygulanan Homojenizasyon Basınçları ve İşlem
Sıcaklıkları

PASTÖRİZE SÜT

STERİLİZE SÜT

YOĞURT SÜTÜ

PEYNİR SÜTÜ

DONDURMA MİKSİ

KONDANSE SÜT

KEFİR SÜTÜ

65°C’da 100-200 kg/cm2

65°C’da 150-250 kg/cm2

55-70°C’da 200 kg/cm2

60-65°C’da 150-160 kg/cm2

70-75°C’da 140-200 kg/cm2

50-60°C’da 125-250 kg/cm2

70°C’da 150 kg/cm2
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5.4. Homojenizasyon Yöntemleri

5.4.1.Tam Homojenizasyon

Bu yöntemde sütün tamamı homojenizatörden geçirilmektedir. Sütün yağ oranı düşük
olduğu için tanecikler daha iyi parçalanmakta ve daha iyi bir homojenizasyon
sağlanmaktadır. Ancak tam homojenizasyon, fazla zaman ve enerjiye gereksinim
gösterdiğinden işletmeler tarafından pek tercih edilmemektedir. Ayrıca büyük kapasiteli
homojenizatörlerin pahalı olması da yatırım maliyetini olumsuz etkilemektedir.

5.4.2. Kısmi Homojenizasyon

Enerji giderlerinin düşürülmesi bakımından tercih edilen bir yöntemdir. Burada
öncelikle sütün kreması ayrılmaktadır. Kremanın yağ oranı; ayırma işlemi sırasında
separatörün ayarlanmasıyla ya da ayırma işleminden sonra yağsız süt ilavesiyle % 12-20
arasında olacak şekilde standardize edilmektedir. Bu krema homojenizatörden
geçirilmektedir. Böylece homojenizatörden geçirilecek süt miktarı toplam süt miktarının %
20-25’i kadar olmaktadır.

Homojenizasyon sıcaklığı 50-70°C ve homojenizasyon basıncı ise tek kademeli olarak
150-200 kg/cm2 olarak uygulanmaktadır. Homojenizasyon işleminden sonra krema yağsız
sütle karıştırılarak normal bileşime getirilmektedir. Bu yöntemde kremanın yağ oranı yüksek
olduğundan homojenizasyon etkinliği biraz zayıf olmaktadır.

5.4.3. İki Aşamalı Homojenizasyon

Homojenizasyon işleminden sonra, yağ globüllerinde kümeleşme eğilimi görülürse
ikinci bir homojenizasyon daha yapılabilmektedir. Buna iki aşamalı veya iki kademeli
homojenizasyon denilmektedir. Bu yöntem bazı ürünlerde yağın iyi bir dağılımını sağlamak
için gerekebilmektedir. İlk homojenizasyonda 150-200 kg/cm2 basınç altında parçalanan yağ
globüllerinin, ikinci aşamada 20-40 kg/cm2lik bir basınçla parçalanarak homojenizasyon
etkilinliği artırılmaktadır.

5.5. Homojenizatörlerin Yapısı

Homojenizasyon işleminin gerçekleştirildiği bir homojenizatörün iç kesitinin
görünümü Şekil 5.4’te verilmiştir. Homojenizasyonu gerçekleştiren yüksek basıncı sağlayan
pompa, elektrik motoru ile tahrik edilmektedir. Elektrik motorunun dönüş hareketi, bir krank
mili yardımıyla pompanın piston kollarına iletilerek gidip gelme hareketine
dönüştürülmektedir.

Pistonlar, pompa gövdesinde bulunan çoğunlukla üç adet silindir içinde hareket
etmektedirler. Basınç ve aside dayanıklı malzemeden yapılmış olan pistonların üzerindeki
segmanlar, makine yağlama yağının sütle karışmasını engellemektedir. Segmanlar arasına su
gönderilerek soğuma sağlanmaktadır.

Pompanın en önemli parçası homojenizasyon kafasıdır. Pompa düşük basınçta sisteme
giren sütün basıncını ürün cinsine bağlı olarak 100-250 kg/cm2 gibi yüksek basınçlara
çıkarmaktadır. Şekil 5.2’de de görüldüğü gibi homojenizasyon kafasında, gövde ile dış
çember arasında çok özel olarak açılmış ve sütün geçebilmesine izin veren ince bir yarık
bulunmaktadır.
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Şekil 5.4: Bir homojenizatörün kesit görünümü

5.6. Homojenizasyonu Etkileyen Faktörler

5.6.1. Sıcaklık

Homojenizasyon sıcaklığı yağ taneciklerinin birleşmesi üzerinde etkili olduğundan
önemli bir faktördür. Sıcaklık arttıkça birleşme azalmaktadır. Bu nedenle homojenizasyon
sıcaklığı 50°C’den yukarıda, genellikle 65°C olarak uygulanmaktadır.

5.6.2. Basınç

Homojenizasyon basıncı arttıkça parçalanma sonucu oluşan yeni yağ taneciklerinin
çapları küçülmektedir. Süt için uygulanan homojenizasyon basıncı genellikle 100-200
kg/cm2 arasında değişmektedir. Homojenizasyon sırasında uygulanan basıncın bir kısmı ısı
enerjisine dönüştüğünden sütün sıcaklığında artma görülmektedir. Bu nedenle sıcaklık artış
miktarı dikkate alınarak homojenizasyon basıncı belirlenmelidir.

5.6.3. Homojenizatör Memesinin (Kafasının) Yapısı

Bu da parçalanmayı etkileyen bir faktördür. Düşük basınçta iyi bir kavitasyon etkisi
yaratan memenin, homojenizasyon etkisi daha yüksek olduğu için tercih edilmektedir.
Memenin dizaynına göre homojenizasyon basıncı yarıya düşürülebilir.

5.7. Homojenizasyon İşlemiyle Sütte Meydana Gelen Değişmeler

 Yağ globüllerinde: Daha önce de belirtildiği gibi süt yağ globüllerinin çevresi
protein-fosfolipid kompleksinden oluşan bir membranla (zarla) çevrilidir.
Homojenizasyon işlemi ile yağ tanecikleri küçülürken bu membran da
parçalanmakta ve trigliseritler dışarı çıkmaktadır. Bu aşamada yağ globüllerinin
etrafında yeni bir zar oluşmaktadır. Ancak parçalanan büyük taneciklerin zarını
oluşturan maddeler yeterli gelmediğinden burada serum proteinleri ve kazein
devreye girmektedir. Homojenize edilen sütteki yağ taneciklerinin sayısı
homojenize edilmemiş süte oranla 10.000 kat daha fazladır.

1. Ana tahrik motoru
2. V-kayışı
3. Manometre
4. Krank mili
5. Piston
6. Piston sızdırmanlık

elemanı
7. Paslanmaz çelik

pompa gövdesi
8. Valfler (subap)
9. Homojenizasyon

kafası
10.Hidrolik basınç

ayarlama sistemi
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 Kazein misellerinde: Homojenizasyon işleminin yarattığı değişimlerden biri de
kazein misellerinde meydana gelmektedir. Bu işlem ile kazein miselleri
parçalanmakta ve submiseller oluşmaktadır. Submiseller lipofilik özelliklerine
bağlı olarak yağ ve süt serumu arasında köprü görevi yapmaktadır. Bunun
sonucu olarak protein kompleksi daha stabil ( istikrarlı) hâle gelmekte, pıhtının
hidrofilik özellikleri iyileşmekte ve sindirimi daha kolay olmaktadır. Kazeinde
meydana gelen deformasyonlar, peynir teknolojisi ve fermente süt ürünleri
açısından yararlı olarak kabul edilmektedir.

 Viskozite: Homojenizasyon etkisi ile meydana gelen birtakım değişimler
arasında sütün viskozitesinde değişimler de önemli olmaktadır.
Homojenizasyon basıncı arttıkça sütün viskozitesinde de artışlar olmaktadır.

 Tat: Taze ve normal sütün kendine has bir kokusu ve tadı vardır. Bu tat kişiden
kişiye değişerek hafif tuzlu ve tatlı olarak değerlendirilmektedir. Sütün tat
oluşumunda laktoz ve klor miktarı önemli rol oynamaktadır. Normal süt ağızda
kaygan bir his bırakmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre homojenize edilmiş
sütün tadı homojenize edilmemiş süte nazaran daha iyi olmaktadır. Bunun
nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte viskozitenin artmasının ve dil üzerine
daha fazla yağ taneciklerinin temas etmesinin etkili olduğu düşünülmektedir.

Homojenizasyon işleminin tat üzerinde olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Örneğin
homojenizasyon işlemi ile açığa çıkan trigliseritlerin mikrobiyel lipazın tarafından
parçalanması ve sonuçta yağ asitlerinin serbest hâle geçmesiyle oluşan acılaşma gibi tat
kusurları da meydana gelebilmektedir.

 Renk: Yağ globüllerinin sayısının artması, çok küçük parçacıklar hâlinde süt
içinde dağılması ve gerek kazein gerekse serum proteinlerinin yağın
membranına adsorbe olması sütün ışık geçirme kabiliyetini ve beyazlığını
artırmaktadır.

5.8. Homojenizasyonun Avantaj ve Dezavantajları

 Avantajları

 Yağ taneciklerinin toplam yüzey alanı arttığından, taneciklerin homojen
dağılımı sağlanır ve böylece yağın yüzeyde toplanması önlenir.

 Işığı yansıtma yeteneği artar ve sütün rengi daha beyaz algılanır.
 Sütün viskozitesi, yani kıvamı artar.
 Yağın yüzeyi arttığı için süt tadı iyileşir.
 Süt yağı daha iyi sindirilmekte ve proteinin hazmolması hızlanmaktadır.
 Peynir teknolojisinde kullanılacak sütün homojenize edilmesi, peyniraltı

suyuna geçen yağ miktarını azaltmakta, peynirin olgunlaşmasını
hızlandırmakta ve peynir yapısının yumuşak olmasını sağlamaktadır.
Ancak pıhtının yumuşak olmasının istenmediği durumlarda bu dezavantaj
olmaktadır.
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 Dezavantajları

 Yağ globüllerinin yüzey alanı arttığından, starter bakterileri tarafından
sentezlenen mikrobiyel lipaz enziminin temas edeceği substrat
konsantrasyonu da artmakta ve lipoliz olasılığı yükselmektedir.

 Işık etkisine karşı duyarlılık artmakta ve ransit, sabunumsu veya
oksidasyon tadı gibi çeşitli tat kusurları ortaya çıkabilmektedir.

 Mikrobiyel bulaşmalar için daha geniş bir alan oluşmaktadır.
 Proteinlerin ısı stabilitesi azaldığından UHT süt üretiminde

homojenizasyon işlemi sterilizasyondan sonra yapılmaktadır.



59

UYGULAMA FAALİYETİ
Yoğurt üretimi için standardize ettiğiniz süte tam homojenizasyon işlemi uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 İş kıyafetinizi giyiniz.

 Takılarınızı çıkarınız.

 Ellerinizi yıkayınız.

 Personel Hijyeni modülündeki ‘Kişisel
Temizlik Kuralları’ konusunu hatırlayınız.

 Saçlarınızı toplamaya özen gösteriniz.
 Ellerinizi dezenfektan etkili sabun ile

yıkamaya dikkat ediniz.
 Kâğıt havlu ile kurulamaya özen gösteriniz.

 Sütünüzü homojenizasyon sıcaklığına
getiriniz.

 Sorumluluklarınızı tam olarak yerine
getiriniz.

 Temizlik kurallarına uyunuz.

 Homojenizatörün basıncını
ayarlayınız.

 Katalog bilgilerini ve üreteceğiniz ürünü
dikkate alınız.

 Süt akış hızını ayarlayınız.  Dikkatli olunuz.

 Sütü homojenizatörden geçiriniz.  Sürekli kontrol ediniz.

 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız.  Verilen talimatlara uygun davranınız.

 Bir kullanımlık malzemelerinizi çöpe
atınız.

 Araç ve gereçlerinizi temizleyip
dezenfekte ediniz.

 Çalışma ortamınızı temizleyerek güvenlik
kontrollerinizi yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara tabloda verilen kelimelerden uygun olanını

yerleştiriniz.

1. Karışmayan iki sıvının çalkalanması sonucunda oluşan karışıma ……….……..
denilmektedir.

2. Süt yağ globüllerinin çevresi 5-10 mm kalınlığında ……………….………..
kompleksinden oluşan bir membranla kaplanmıştır.

3. Homojenizasyon işleminden sonra, yağ globüllerinde kümeleşme eğilimi görüldüğü
zaman yapılan ikinci bir homojenizasyon işlemine ………………………………..
denilmektedir.

4. Homojenizasyon basıncı arttıkça sütün viskozitesi ………………….. dır.

5. Süt için uygulanan homojenizasyon basıncı genellikle …………….g/cm2 arasında
değişmektedir.

süspansiyon azalmaktadır
iki aşamalı

homojenizasyon
kazein-serum

proteinleri
200-400

artmaktadır
protein-

fosfolipid
emülsiyon 100-200

kısmi
homojenizasyon

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Test”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Pastörize içme sütü üretimi için süte kısmi homojenizasyon işlemi uygulayınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?
2. Kişisel hijyen kurallarını uyguladınız mı?
3. Takılarınızı çıkardınız mı?
4. Kullanmadığınız kişisel eşyalarınızı dolabınıza kaldırdınız mı?
5. Gerekli alet ve ekipmanlarınızı hazırladınız mı?

6. Alet ve ekipmanların temiz olup olmadığını ve çalışıp
çalışmadığını kontrol ettiniz mi?

7. Sütü ısıttınız mı?
8. Sütün yağını ayırdınız mı?
9. Kremayı bir miktar yağsız sütle karıştırarak yağ oranını ayarladınız

mı?
10. Bu karışımı homojenizasyon sıcaklığında ısıttınız mı?
11. Homojenizatörün basıncını ayarladınız mı?
12. Süt akış hızını ayarladınız mı?
13. Bu karışımı homojenizatörden geçirdiniz mi?
14. Homojenize edilen karışımı yağsız süt ile karıştırarak normal

bileşimde süt elde ettiniz mi?
15. İşlem yeterlik kontrolü yaptınız mı?
16. Kullandığınız araç gereçleri temizleyip dezenfekte ettiniz mi?
17. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?
18. Son kontrollerinizi yaptınız mı?
19. İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı
“Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.



62

ÖĞRENME FAALİYETİ–6

Sütün havasını ve kokusunu alma işlemi yapabileceksiniz.

 Çevrenizdeki süt işletmeleriden hava ve koku alma işlemlerini neden
uyguladıklarını araştırınız.

 Bu amaçla hangi tip aletler kullandıklarını araştırınız.
 Araştırmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız.

6. SÜTÜN HAVASINI VE KOKUSUNU
ALMA

6.1. Sütün Havasının Alınması (Deaerasyon)

6.1.1. Amacı ve Önemi

Bilindiği gibi süt bir miktar hava içermektedir. Yeni sağılmış sütte hacimsel olarak
yaklaşık % 6 kadar hava bulunmaktadır. Ancak sağım sırasında sütteki hava miktarında
sürekli bir artış görülmektedir. Sütün hava miktarındaki artış, sağımdan sonra yapılan
işlemler ve nakliye sırasında da devam etmektedir. Üretim sistemleri kapalı olarak dizayn
edilmiş olsalar bile, üretim hattındaki pompalarda, tanklarda, seperatör ve benzeri
makinelerde süte mutlaka hava karışabilmektedir.

Hava kabarcıkları değişik büyüklüktedir. Bunlardan büyük olanları yüzeye hızla
yükselmekte ve çabuçak patlamaktadır. Küçük olanları ise sütte daha uzun süre kalmaktadır.
Genel olarak sütte hava; çözünmüş, kimyasal olarak bağlanmış ve dağılmış olmak üzere üç
şekilde bulunmaktadır. Bu üç form arasındaki denge, sıcaklık ve hava, basınca bağlı olarak
değişmektedir. Soğuk sütte daha fazla hava bulunmaktadır.

Sütte özellikle dağılmış hâlde bulunan hava, teknolojik işlemler sırasında birtakım sorunlara
neden olabilmektedir. Bunlar:

 Sütün hacimsel miktarının ölçülmesi sırasında hata oluşturması,
 Pastörizasyon ve UHT ünitelerinde sütle temas eden sıcak yüzeylerde kabuk

meydana getirerek ısı transferini olumsuz etkilemesi ve verimi düşürmesi,
 Seperatörlerdeki krema ayırma veriminin azalması,
 Otomatik standardizasyon aygıtlarında sağlıklı sonuç elde edilememesi,
 Fermente süt ürünlerinde serum ayrılması (stabilite azalması),

ÖĞRENME FAALİYETİ–6

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 Kremada bulunan hava miktarına bağlı olarak;
üretim hattında yağ standardizasyonunda tam doğru
sonuç alınamaması, krema ısıtıcılarında “kabuk
oluşumu” sorunu ortaya çıkması ve yayıklama
işleminde tereyağı randımanının düşmesi ve serbest
yağın ambalajın üst kısmına yapışmasıdır.

Sütte bulunan bu havanın meydana getirdiği
olumsuzlukları önlemek için havanın uzaklaştırılması
gerekmektedir. Havanın uzaklaştırılması işlemine “deaerasyon”
denilmektedir. Bu amaçla “deaeratör” denilen aletler
kullanılmaktadır (Resim 6.1).

Resim 6.1: Deaeratör

6.1.2. Deaerasyon Yöntemleri

6.1.2.1. Hava Ayırıcılar (Hava Seperatörleri) ile Deaerasyon

Hava seperatörleri dolum sırasında miktarın hatasız ölçülmesi için süt tanklarına
monte edilebilmektedir (Şekil 6.1). Bu sistemde süt önce bir filtreden (2) geçirilmekte ve
ardından hava ayırıcı cihaza (4) pompalanmaktadır (3).

Şekil 6.1: Hava ayırıcı içeren bir süt tankeri

Ancak süt fabrikaya taşınırken dağılmış hava miktarı tekrar artmaktadır. Tankerlerle
getirilen sütün miktarı süt sayacından geçirilerek hacimsel olarak belirlenecekse yanlış
ölçüm yapılmaması için alım ünitesinde sayaçtan önce bir pompaya da monte
edilebilmektedir (Bölüm 1.1’de yer alan Şekil 1.4).

6.1.2.2. Vakum Altında Deaerasyon

Sütte çözünmüş ve dağılmış hâlde bulunan havanın uzaklaştırılmasında vakum altında
deaerasyon yöntemi kullanılmaktadır (Şekil 6.2). Ön ısıtmaya tabi tutulmuş süt, belli bir
düzeyde vakumun uygulandığı bir tanka pompa yardımıyla gönderilmektedir. Tanktaki

1. Süt emiş hortumu
2. Filtre
3. Pompa
4. Hava ayırıcı
5. Ölçme düzeni
6. Çekvalf
7. Vana
8. Tank çıkışı
9. Fabrikaya süt verme

hortumu
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vakumla birlikte sıcaklık ön ısıtma sıcaklığının
yaklaşık 7-8°C daha aşağısına ayarlanmaktadır.
Örneğin süt tanka 63°C’de giriyorsa sıcaklık aniden
55°C’ye (63-8=55) düşmektedir. Basınçtaki azalma
çözünmüş havanın dışarı çıkmasını sağlamaktadır.
Buhar, tanktaki daha soğuk olan yüzeylerde
yoğunlaşarak tekrar süte karışır. Böylece kaynamış
hâlde buharda bulunan hava, tanktan ve dolayısıyla
sütten uzaklaştırılmış olmaktadır.

Şekil 6.2: Vakum altında sütün havasının alınması

6.2. Sütün Kokusunun Alınması (Deodorizasyon)

Sütün kokusunun alınma işlemi aşağıda verilmiştir.

6.2.1. Amacı ve Önemi

Süt, çevredeki yabancı kokuları çok kolay absorbe etme özelliğine sahiptir. Ahır
kokusu ya da hayvanların kötü kaliteli yemlerle beslenmesi sütün tat ve kokusunu
bozmaktadır. Ayrıca çiğ sütte meydana gelen enzimatik faaliyetler de çeşitli kokulara neden
olabilmektedir. Bu yabancı tat ve koku bileşenleri süt yağı aracılığıyla doğrudan kremaya
taşınmaktadır.

Tereyağı üretiminde ham madde olarak yararlanılan krema arzu edilmeyen tat ve
kokuya sahip olduğunda ısı uygulamasından sonraki aşamada koku tutucudan/gaz alıcıdan
geçirilir. Bu uygulama yardımıyla kötü tat ve kokuya neden olan uçucu bileşenlerin
ortamdan uzaklaştırılması mümkün olmaktadır. Uygulamada sıcaklığı 78-85°C olan krema
vakum altında çalışan üniteye alınır (veya buharlaşma yüzeyini genişletmek amacıyla krema
üniteye püskürtülür). Vakum altında kremanın yaklaşık 60-62°C’de kaynaması sağlanarak
gaz formuna dönüşen kötü tat ve koku bileşenleri ortamdan uzaklaştırılır. Anılan uygulama
pastörizasyondan önce de gerçekleştirilebilir. Uygulamada 78°C’ye ısıtılan krema vakum
kabinine ( 0.5-0.6 atm) pompalanır ve izleyen aşamada plakalı ısı değiştiriciye geri
gönderilerek pastörize edilir.
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6.2.2. Deodorizatörler

Günümüzde koku alma işlemi vakum altında deaerasyon yöntemi ile birlikte
gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla vakum altında deaerasyon yapan üniteler aynı
zamanda sütün kokusunun alınmasında da kullanılmaktadır.

6.3. Sütün Üretimde Kullanılmak Üzere Ön Depolanması

Süt işletmelerinde üretilecek ürünün özelliğine göre ön işlemlerden geçen sütler
genellikle bekletilmeden üretime alınmaktadır. Ancak bazı durumlarda üretime geçilmeden
önce sütlerin bir ön depoda bekletilmesi gerekebilmektedir. Ayırca üretim hattında meydana
gelen herhangi bir sorun veya olumsuz bir durum karşısında da sütler depoya
alınmaktadırlar.

Bu amaçla kullanılan depolama tanklarının boyutları işletme kapasitesine göre
değişim göstermektedir. Ancak bütün depolama tankları çift cidarlı olup bir de karıştırma
sistemleri bulunmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi tanklarda ayrıca sıcaklık göstergesi,
pnömatik seviye göstergesi, doluluk seviyesi karıştırıcının altında olduğu zaman karıştırıcıyı
durduran ancak karıştırıcının üstüne çıktığında karıştırıcıyı çalıştıran bir elektrot sistemi,
taşmayı önleyen ve tankın tavanına yerleştirilen elektrot ile tankın tamamen boşaldığını
gösteren ve tankın en alt noktasındaki boşaltma kısmına yerleştirilen alt seviye kontrol
elektrodu bulunmaktadır (Şekil 1.6).
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UYGULAMA FAALİYETİ
Homojenizasyon işlemi uyguladığınız sütünüzün havasını kokusunu alınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 İş kıyafetinizi giyiniz.

 Takılarınızı çıkarınız.

 Ellerinizi yıkayınız.

 Personel Hijyeni modülündeki ‘Kişisel
Temizlik Kuralları’ konusunu hatırlayınız.

 Saçlarınızı toplamaya özen gösteriniz.
 Ellerinizi dezenfektan etkili sabun ile

yıkamaya dikkat ediniz.
 Kâğıt havlu ile kurulamaya özen gösteriniz.

 Makine ekipman bağlantısını yapınız.
 Deaeratörün basınç ayarını yapınız.
 Sıcaklık ayarını yapınız.

 Katalog bilgilerini dikkate alınız.

 Çiğ sütü deaerasyon sıcaklığına
getiriniz.

 Sorumluluklarınızı tam olarak yerine
getiriniz.

 Temizlik kurallarına uyunuz.

 Deaeratörden sütü geçirerek sütün
havasını ve kokusunu alınız.

 Dikkatli olunuz.

 Sütü depolara alınız.

 Pompalarla üretime yönlendiriniz.  Verilen talimatlara uygun davranınız.

 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız.

 Bir kullanımlık malzemelerinizi çöpe
atınız.

 Araç ve gereçlerinizi temizleyip
dezenfekte ediniz.

 Çalışma ortamınızı temizleyerek güvenlik
kontrollerinizi yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. ( ) Havanın uzaklaştırılması işlemine deodorizasyon denilmektedir.

2. ( ) Sütte özellikle dağılmış hâlde bulunan hava, seperatörlerdeki krema ayırma
veriminin azalmasına neden olmaktadır.

3. ( ) Sütte çözünmüş ve dağılmış hâlde bulunan havanın uzaklaştırılmasında hava
seperatörleri kullanılmaktadır.

4. ( ) Vakum altında deaerasyon yönteminde, tanktaki vakumla birlikte sıcaklık ön
ısıtma sıcaklığının yaklaşık 7-8°C daha aşağısına ayarlanmaktadır.

5. ( ) Sütün üretimden önce depolanması amacıyla kullanılan depolama tanklarının çift
cidarlı olmasına gerek yoktur ama mutlaka bir karıştırma sistemleri bulunmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Test”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Homojenizasyon işleminden sonra sütün havasını ve kokusunu alma işlemini
uygulayıp sütü depolayınız.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?

2. Kişisel hijyen kurallarını uyguladınız mı?

3. Takılarınızı çıkardınız mı?

4. Kullanmadığınız kişisel eşyalarınızı dolabınıza kaldırdınız mı?

5. Gerekli alet ve ekipmanlarınızı hazırladınız mı?

6. Alet ve ekipmanların temiz olup olmadığını ve çalışıp
çalışmadığını kontrol ettiniz mi?

7. Makine ekipman bağlantısını yaptınız mı?

8. Deaeratörün basınç ayarını yaptınız mı?

9. Sıcaklık ayarını yaptınız mı?

10. Sütünüzü deaerasyon sıcaklığında ısıttınız mı?

11. Deaeratörden sütü geçirerek sütün havasını ve kokusunu aldınız
mı?

12. Sütünüzü depolara aldınız mı?

13. Kullandığınız araç ve gereçleri temizleyip dezenfekte ettiniz mi?

14. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?

15. Son kontrollerinizi yaptınız mı?

16. İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı
“Evet” ise bir “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre yoğurt üretimi için % 3 yağlı ve yağsız kuru

maddesi süt tozuyla % 12’ye ayarlanmış süt hazırlayınız.

 Sütü temizleyiniz.
 Sütün yağını ayırınız.
 Süte yağ ve kuru madde standardizasyonu yapınız.
 Sütü homojenize ediniz.
 Sütün havasını ve kokusunu alınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

1. İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?

2. Kişisel hijyen kurallarını uyguladınız mı?

3. Takılarınızı çıkardınız mı?

4. Kullanmadığınız kişisel eşyalarınızı dolabınıza kaldırdınız
mı?

5. Gerekli alet ve ekipmanlarınızı hazırladınız mı?

6. Alet ve ekipmanların temiz olup olmadığını ve çalışıp
çalışmadığını kontrol ettiniz mi?

7. Yoğurda işlenecek sütün uygunluk kontrollerini yaptınız
mı?

8. Sütün miktarını belirlediniz mi?

9. Sütü filtreden geçirdiniz mi?

10. Sütü klarifikasyon sıcaklığına getirdiniz mi?

11. Klarifikatörün hızını ayarladınız mı?

12. Sütü klarifikatörden geçirdiniz mi?

13. Seperatöre giren süt miktarını ayarladınız mı?

14. Seperatörü ısıttınız mı?

15. İşlem süresini ayarladınız mı?

16. Sütü seperatörden geçirdiniz mi?

17. Laboratuvarda krema ve yağsız sütün yağını belirlediniz mi?

18. Yağsız süt ile kremayı hangi ölçülerde karıştıracağınızı
hesapladınız mı?

19. Hesaplarınıza göre krema ve yağsız sütü karıştırarak yağ
standardizasyonu yaptınız mı?

20. Kuru madde standardizasyonu için süt tozunu hazırladınız
mı?

MODÜL DEĞERLENDİRME
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21. İlave edilecek süt tozu miktarını hesapladınız mı?

22. Süt tozu ilavesi sırasında sütünüzün sıcaklığının uygun olup
olmadığını kontrol ettiniz mi?

23. Süte süt tozunu ilave ettiniz mi?

24. Süt tozunun iyice karışmasını sağladınız mı?

25. Homojenizatörünüz basınç ayarlarını yaptınız mı?

26. Sütü homojenizasyon sıcaklığına getirdiniz mi?

27. Sütü homojenize ettiniz mi?

28. Deaeratörün basınç ayarını yaptınız mı?

29. Sıcaklık ayarını yaptınız mı?

30. Sütü deaerasyon sıcaklığında ısıttınız mı?

31. Deaeratörden sütü geçirerek sütün havasını ve kokusunu
aldınız mı?

32. Sütünüzü depolara aldınız mı?

33. Kullandığınız araç ve gereçleri temizleyip dezenfekte ettiniz
mi?

34. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?

35. Son kontrollerinizi yaptınız mı?

36. İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’NİN CEVAP ANAHTARI

1. C
2. B
3. D
4. -0,520
5. Pervaneli
6. Tel süzgeçle
7. 10
8. Hava alma ünitesi

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. B
2. D
3. D
4. C
5. A
6. D
7. Y
8. Y
9. D

10. D

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. D
2. C
3. A
4. C
5. B
6. D
7. A

ÖĞRENME FAALİYETİ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. D
2. B
3. A
4. C
5. B

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ -5’İN CEVAP ANAHTARI

1. Emülsiyon
2. Protein-fosfolipid
3. İki aşamalı homojenizasyon
4. Artmaktadır
5. 100-200

ÖĞRENME FAALİYETİ -6’NIN CEVAP ANAHTARI

1. Y
2. D
3. Y
4. D
5. Y
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