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HAPPEKASEIINIS TIITRITAVA HAPPELISUSE MÄÄRAMISE MEETOD 

1. Kasutusala 

Meetod võimaldab määrata tiitritavat happelisust happekaseiinis. 

2. Määratlus 

Happekaseiinis tiitritav happelisus on selles lisas kirjeldatud meetodiga määratav 1 grammi 
happekaseiini vesiekstrakti neutraliseerimiseks vajalik 0,1 M naatriumhüdroksiidilahuse maht 
milliliitrites. 

3. Põhimõte 

Proovist valmistatakse 60 °C juures vesiekstrakt, mis filtreeritakse. Filtraati tiitritakse 
naatriumhüdroksiidilahusega fenoolftaleiinindikaatori juuresolekul. 

4. Reagendid: 

4.1. 0,1 M naatriumhüdroksiidilahus (NaOH); 

4.2. fenoolftaleiinindikaatorlahus kontsentratsiooniga 10 g/l 95% (mahuprotsent) etanoolis, 
neutraliseeritud vastavalt indikaatorile; 

4.3. proovist ekstrakti valmistamiseks ning kemikaalide lahustamiseks või lahjendamiseks 
kasutatav vesi peab olema enne kasutamist 10-minutilise keetmisega süsinikdioksiidist 
vabastatud. 

5. Seadmed ja vahendid: 

5.1. analüütilised kaalud; 

5.2. kooniline kolb mahuga 500 ml, lihviga ja sobiva lihvkorgiga; 

5.3. mõõtepipett mahuga 100 ml; 

5.4. pipett, sobiv 0,5 ml indikaatorlahuse mõõtmiseks; 

5.5. kooniline kolb mahuga 250 ml; 

5.6. mõõtesilinder mahuga 250 ml; 

5.7. bürett, gradueeritud 0,01 ml vahedega; 

5.8. vesivann, mis võimaldab hoida temperatuuri 60 ± 2 °C juures; 

5.9. filter. 
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6. Töö käik 

6.1. Analüüsiks ettevalmistatud proovist kaalutakse ligikaudu 10 grammi täpsusega 10 
milligrammi ja viiakse koonilisse kolbi, kuhu lisatakse mõõtsilindri abil 200 milliliitrit äsja 
keedetud ja temperatuurini 60 °C jahutatud vett. Kolb suletakse, loksutatakse ringjate 
liigutustega ja asetatakse 30 minutiks vesivannile 60 °C juurde. Kolbi loksutatakse ligikaudu 
10-minutiliste intervallide järel. 

6.2. Kolvi sisu filtreeritakse ja filtraat jahutatakse temperatuurini 20 °C. Filtraat peab olema 
selge. 

6.3. Mõõtpipeti abil viiakse 100 milliliitrit filtraati koonilisse kolbi, kuhu lisatakse pipeti abil 
0,5 milliliitrit fenoolftaleiinindikaatorlahust. Saadud lahust tiitritakse 
naatriumhüdroksiidilahusega õrnroosa tooni tekkimiseni ning vähemalt 30 sekundiks püsima 
jäämiseni. Tiitrimiseks kulunud lahuse ruumala määratakse 0,01-milliliitrise täpsusega. 

7. Tulemuste esitamine 

7.1. Happelise kaseiini tiitritav happelisus väljendatuna sajandiku täpsusega arvutatakse 
järgmise valemi järgi:  

 
 

 
kus  V on tiitrimisel kulunud naatriumhüdroksiidilahuse ruumala milliliitrites; 

c on naatriumhüdroksiidilahuse molaarne kontsentratsioon; 
m on analüüsitud proovikoguse mass grammides. 

7.2. Kahe üheaegse või järjestikuse sama proovi määramise tulemuste erinevus ei tohi ületada 
0,02 milliliitrit 1 grammi proovi kohta samades tingimustes sama analüüsitegija poolt 
määratuna. 

7.3. Alapunktis 7.2 esitatud kriteerium peab olema täidetud 95%-l juhtudest. 
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