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ŞEKER TAYİNİ 

1. Amaç  

Meyvelerin katı maddesinin büyük bir kısmını şeker oluşturur ve meyvelerdeki şekerlerin 

genel olarak tümü glukoz, fruktoz ve sakarozdan oluşmaktadır. Meyve ve sebzelerin 

yapılarında bulunan sakaroz bunların işlenmesi ve depolanması sırasında ortam sıcaklığına 

bağlı olarak az veya çok inversiyona uğramaktadır. Şeker tayini ile meyve-sebze ve 

ürünlerinin indirgen şeker, toplam şeker ve sakaroz içerikleri belirlenebilir, ayrıca depolama 

süresince değişimi tespit edilebilir.  

 

2. Açıklayıcı Bilgiler 

      Meyve ve sebzelerle bunlardan üretilmiş çeşitli gıdalarda glikoz, fruktoz ve sakaroz olmak 

üzere başlıca üç tip şeker bulunmaktadır. Glikoz ve fruktoz 6 karbonlu bir monosakkarittir. 

Sakaroz, 1 mol glikoz ve 1 mol  fruktozun 1 mol su çıkararak birleşmesiyle oluşmuş bir 

disakkarittir. Glikoz sahip olduğu aldehit grubuyla, fruktoz ise keton grubuyla reaksiyon 

yeteneği bulunan şekerlerdir. Bu maddeler reaktif grupları nedeniyle indirgeme 

yeteneğindedirler. İndirgeme yeteneği bulunan şekerlere indirgen şekerler denir. Bütün 

monosakkaritler indirgen özelliktedir. Dolayısıyla glukoz ve fruktozda indirgen şekerlerdir. 

Buna karşın sakaroz oluşurken yapısındaki glikoz ve fruktozun reaktif grupları birbiriyle 

birleştiğinden serbest reaktif grup kalmamaktadır. Bu nedenle sakarozun indirgen özelliği 

yoktur. Sakaroz, enzimatik yolla ve asit etkisiyle hidrolitik olarak (1 mol su alarak) glikoz ve 

fruktoza parçalanmaktadır. Böylece 1 mol sakaroz (342 g) 1 mol su (18 g) kazanarak, 1 mol 

glukoz (180 g) ve 1 mol fruktoz (180 g) yani toplam 360 g indirgen şeker oluşmaktadır. Buna 

göre 95 g sakarozun parçalanmasıyla 100 g invert şeker oluşur. 

 

Sakaroz  +  Su                                        Glukoz  +  Fruktoz 

       1 mol      1 mol                                    1 mol        1 mol                                                                                                                                                                                                            

       (342 g)    (18 g)                                   (180 g)      (180 g) 

 

Sakarozun kendini oluşturan şekerlere parçalanması olayına inversiyon denir. 

Sakarozun inversiyonu sonucu daima eşit miktarlarda glikoz ve fruktoz oluşur. Glikoz ve 

fruktozun eşit miktardaki bu karışımına invert şeker denir. Ancak glikoz ve fruktoz eşit 

miktarlarda olmasa da bunların karışımına invert şeker denmektedir. Klasik yöntemlerle 

glukoz ve fruktoz ayrı ayrı tayin edilemediğinden daima invert şeker olarak toplamı bulunur. 

 

3. Şeker Tayin Yöntemleri 

Yöntemlerin temel prensibi şekerlerin indirgen özelliklerine dayanmaktadır. Şeker 

tayininde şekerlerin indirgen özelliğinden yaralanıldığına göre, buna dayalı metotlarda 

indirgen şekerin toplu halde tayin edilebildiği, miktarlarının ayrı ayrı belirlenemeyeceği açıktır. 

Bu yüzden glukoz ve fruktoz ayrı ayrı değil invert şeker olarak beraberce tespit edilirler. 

Sakaroz ise önce invert şeker halinde dönüştürülür, sonra oluşan invert şekerin  indirgen 

özelliğinden yararlanılarak tayin edilir.  

Şeker tayininde şekerin indirgen özelliğinden yararlanıldığına göre ortamda şekerler gibi 

indirgen özellik gösteren diğer maddeler bulunmamalıdır. Ayrıca şekerlerin indirgen özelliğine 

dayalı reaksiyonları engelleyici maddelerin de ortamdan uzaklaştırılması gereklidir. Bu 

amaçla şeker tayininde daima bir durultma işlemi uygulanarak analizi yanlış yönde etkileyen 

ve engelleyen maddeler olabildiğince giderilir. Şeker tayininde başlıca yöntemler şunlardır: 

 Potterat - Eschman metodu 

 Munson - Walker metodu 

 Luff - Schoorl metodu 

 Lane-Eynon metodu                          
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3.1. Lane-Eynon Metodu ile Şeker Tayini 

Lane-Eynon metodu adı altında çok çeşitli modifiye edilmiş metotlar vardır. Bu metotların 

tümünde fehling çözeltileri kullanılır. metot hangi şekilde modifiye edilmiş olursa olsun aynı 

ilkeye dayanır. 

Prensip: Alkali ortamda ve kaynama sıcaklığında kompleks olarak bağlı olan Cu-II iyonu, 

indirgen şekerler tarafından Cu-I-oksite indirgenir [2CuO → Cu2O + 1/2 O2]. Buna göre, bir 

alkali kompleks Cu çözeltisi, şeker içeren bir örnekten hazırlanmış çözeltiye kaynama 

sıcaklığında titre edilmekte ve titrasyonun son noktasını belirlemede  redoks indikatörü olan 

metilen mavisi kullanılmaktadır. Ortamdaki bakırın tümünün Cu-I-oksite indirgenmesi 

tamamlanınca metilen mavisi indirgenerek renksiz forma dönüşür. Mavi rengin kaybolduğu 

bu anda titrasyona son verilir. Ortama Cu-I-oksitin kiremit kırmızısı rengi hakim olur. Metilen 

mavisini indirgemek için harcanan invert şeker miktarı çok az olduğundan hesaba katılmaz. 

 

3.2. Örneğin Hazırlanması 

1. Örnek taze bir meyve ya da sebze ise doğrudan bir blenderda parçalanır. Gerekirse 

belli miktar örnek tartılıp belli miktarda su ile blenderda ezme halinde getirilebilir. Daha sonra 

bu ezmeden tartılarak örnek alınır ve eklenen su miktarı göz önünde bulundurulup alınan 

örneğin gerçek miktarı hesaplanır. Konserve, reçel ve marmelat gibi gıdalarda da aynı yol 

izlenir. 

2. Örnek kuru bir gıda ise, doğrudan bir balonjojeye tartım yapılır ve üzerine 60 ± 5 °C 

de saf su konur. Çalkalayıcıda da 30 dakika karıştırılır. Daha sonra soğutulup diğer işlemlere 

geçilir. 

3. Analiz yapılacak örnek kuru meyve veya sebze ise belirli miktardaki örnek ılık su ile 

rehidre edildikten sonra blenderda homojen bir ezme haline getirilir. Ezmeden belirli miktarda 

tartılır ve alına örneğin gerçek miktarı hesaplanır. 

4. Sıvı gıdalar doğrudan kullanılır. Konsantreler seyreltilir. 

 

3.3. Gerekli Aletler ve Malzemeler 

Isıtıcı, termometre, büret, balonjoje, erlen, pipet, kaynama taşı, adi filtre kağıdı 

  

3.4. Gerekli çözeltiler 

Carrez I: 15 g K-ferrosiyanid (K4Fe(CN)6.3H2O) saf suda çözülürve 100 mL’ye tamamlanır. 

Carrez II: 30g Çinkosülfat  (ZnSO4.7H2O) saf suda çözülür  ve 100 mL’ye tamamlanır. 

Fehling A (bakır sülfat) çözeltisi: 34,64 g CuSO4.5H2O saf suda çözündükten sonra 500 

mL’ye tamamlanır. Filtre kağıdından süzüldükten sonra ağzı sıkıca kapanan bir şişede 

saklanır. Çözelti uzun süre dayanıklıdır. 

Fehling B (alkali tartarat) çözeltisi: 173 gr senyet tuzu (KNa-tartarat.4H2O) tartılıp saf suda 

çözündürülür. Diğer taraftan 50 gr NaOH tartılıp saf suda çözündükten sonra birleştirilip 500 

mL’ye tamamlanır. 2 gün sonra filtre edilir ve ağzı kapaklı bir şişede saklanır. Bu çözelti 

ancak 1-2 ay saklanabilir. 

NaOH çözeltisi: 4 veya 5 normal olarak hazırlanır. 

Fenolfitaleyn: %50’lik etil alkolde % 1’lik olarak hazırlanır. 

Metilen mavisi: Suda % 1’lik çözeltisi hazırlanır. 

Hidroklorik asit: %35-36’lık yoğun HCl kullanılır. 

Sakaroz: Saf sakaroz kullanılır. 
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3.5. Deneyin Yapılışı 

3.5.1. Faktör tayini 

5 ml Fehling A ve 5 ml Fehling B çözeltilerini indirgeyen mg invert şeker miktarına faktör 

denir.  

a) İnvert şeker stok çözeltisinin hazırlanması: 9.5 g saf sakaroz 1 litrelik balonjojede 

80 mL saf su ile çözündürülür. Üzerine 5 mL yoğun HCl eklenir ve oda sıcaklığında en az 3 

gün bekletildikten sonra balonjoje saf suyla çizgisine tamamlanır. Bu çözeltinin dayanıklılığı 

sonsuzdur. 

b) İnvert şeker standart çözeltisinin hazırlanması: 50 mL stok invert şeker çözeltisi 

250 mL’lik balonjojeye alınır ve fenol fitaleyn indikatörü eşliğinde 5 N NaOH ile nötralize 

edildikten sonra balonjoje saf suyla çizgisine tamamlanır. Bu çözelti bürete doldurularak 

Lane-Eynon yöntemine göre titrasyon yapılır. 

c) Lane-Eynon yöntemine göre titrasyon: Titrasyon 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. 

aşama ön deneme olup burada yaklaşık olarak harcanacak miktar bulunur. Bu aşama için 

300 mL’lik bir erlenmayer içerisine 5 mL Fehling A, 5 mL Fehling B, 2-3 adet kaynama taşı ve 

25 mL saf su koyulur ve bir ısıtıcı üzerinde kaynatılır. Kaynama başladıktan 1.5 dakika sonra 

2-3 damla metilen mavisi eklenir ve kaynatmaya devam edilir. Kaynatmanın 2. dakikasında 

bürete doldurulan sıvı kaynama kesilmeyecek şekilde yavaş yavaş damlatılır. Titrasyon 

işlemi ortamın rengi bakır kırmızısı oluncaya kadar sürdürülür. Harcanan miktar not edilir ve 

harcanan miktardan yola çıkılarak esas aşama yapılır.  

Esas aşama, ön aşamaya benzer şekilde yapılır. Bir erlenmayer içine 5 mL Fehling A, 5 mL 

Fehling B, 2-3 adet kaynama taşı ve ön denemede harcanan miktarın 5 ml eksiği koyulur ve 

bir ısıtıcı üzerinde kaynatılır. Kaynama başladıktan 1.5 dakika sonra 2-3 damla metilen 

mavisi eklenir ve kaynatmaya devam edilir. Kaynatmanın 2. dakikasında bürete doldurulan 

sıvı kaynama kesilmeyecek şekilde ilave edilir. Titrasyon işlemi ortamın rengi bakır kırmızısı 

oluncaya kadar sürdürülür. Harcanan miktar (V1) not edilerek hesaplamada kullanılır.   

d) Faktörün hesaplanması: faktörün hesaplanabilmesi için işlem basamaklarının çok iyi 

bilinmesi ve titrasyonda harcanan invert şeker standart çözeltisi miktarının (V1) bilinmesi 

gerekir. Titrasyonda 25 mL harcandığını varsayalım. 

 

1000 mL stok çözeltide        10 g invert şeker varsa     

    50 mL stok çözeltide  X=0.5 g invert şeker vardır 

 

250 mL standart çözeltide       0.5 g inv. şeker varsa 

  25 mL standart çözeltide X= 0.05 g inv. şeker vardır (buna göre faktör 50’dir, 0.05 g=50 mg) 

 

3.5.2. İnvert Şeker Tayini 

a) Örneğin durultulması: 10 mL veya 10 g örnek 250 mL’lik bir balonjojeye aktarılır. 

Balonjoje yarısına kadar saf su ile doldurulur. 5 mL Carrez I, 5 mL Carrez II çözeltileri ilave 

edilir, 250 mL’ye saf suyla tamamlanır. 15-30 dakika durulması beklenir. Adi filtre kağıdı ile 

süzülerek berrak filtrat elde edilir. Bu filtrat bürete doldurularak Lane-Eynon yöntemine göre 

titrasyon yapılır. 

b) Lane-Eynon yöntemine göre titrasyon: Faktör tayininde belirtildiği gibi yapılır. 

Harcanan filtrat miktarı (V2) not edilerek hesaplamada kullanılır. 

c) İnvert şeker miktarının hesaplanması: Harcanan filtrat miktarının (V2) 25 mL 

olduğunu varsayalım. 

250 mL filtratta        10 mL örnek varsa 

  25 mL filtratta     X=1 mL örnek vardır 
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    1 mL örnekte     0.05 g invert şeker varsa (faktör) 

100 mL örnekte     X=5 g invert şeker vardır (% 5 invert şeker vardır)           

 

 

3.5.3. Toplam Şeker Tayini  

Örnekte inversiyondan önce bulunan şeker miktarı yalnızca invert şekerdir. 

İnversiyondan sonra bulunan şeker miktarı ise toplam şekerdir (invert + sakaroz). 

a) İnversiyon: İnvert şeker tayini için hazırlanan Filtrattan 50 mL alınarak 100 mL’lik 

balonjojeye konur. Üzerine 5 ml derişik HCl, balonjoje döndürülerek yavaşça eklenir. 

Balonjojenin kapağı kapatılarak su banyosunda 65-67 °C’de 5 dakika tutulur. Soğutulduktan 

sonra 5 N NaOH ile fenol fitaleyn indikatörü eşliğinde nötrlenir. Balonjoje çizgisine saf su ile 

tamamlanarak bürete doldurulur ve Lane-Eynon yöntemine göre titrasyon yapılır. 

b) Lane-Eynon yöntemine göre titrasyon: Faktör tayininde belirtildiği gibi yapılır. 

Harcanan miktar (V3) not edilerek hesaplamada kullanılır. 

c) Toplam şeker mikrarının hesaplanması: Harcanan miktarın (V3) 20 mL olduğunu 

varsayalım. 

 

250 mL filtratta       10 mL örnek varsa             100 mL’ de           2 mL örnek varsa  

  50 mL filtratta    X=2 mL örnek vardır.             20 mL’ de   X=0.4 mL örnek vardır 

 

 0.4 mL örnekte          0.05 g toplam invert şeker varsa (faktör)   

100 mL örnekte    X=12.5 g  toplam invert şeker vardır (% 12.5 toplam invert şeker vardır) 

 

3.5.4. Sakarozun Hesaplanması 

Toplam şeker ve invert şeker miktarı bulunduktan sonra sakaroz aşağıdaki eşitlikten 

hesaplanır. 

 

 

 

% Sakaroz (g/100 mL) = (12.5-5) × 0.95 = 7.125 g/100 mL 
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% Sakaroz (g/100 mL) = (Toplam Şeker Miktarı – İnvert  Şeker Miktarı) × 0,95 

 

 


