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ÖNSÖZ 

Nanobilim ve nanoteknoloji çağımızın en önemli araştırma ve uygulama alanlarından 

biri olarak hızla gelişmektedir. Gelişmekte olan bu teknoloji ve bilim yaygın olarak 

tekstil, ilaç, malzeme, elektronik ve bilgisayar alanında hızla ilerlemesine rağmen 

gıda ve ziraat alanlarında daha yavaş ilerleme kaydetmektedir. Bu çalışma ile gıda 

alanındaki nanoteknolojik çalışmalara katkı sağlayarak biyopolimerlerden nanolif 

eldesi ve bu nanoliflerin model gıdaların reolojik özelliklerine etkisinin incelenmesi 

amaçlanmıştır.  
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ELEKTROÜRETĠMLE NANOLĠF ELDESĠNE ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN 

VE JELATĠN-PEKTĠN ĠÇEREN NANOLĠFLERĠN MODEL GIDALARIN 

REOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠNE ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

  

ÖZET 

Nanoölçekteki malzemeler, kütlesel malzemenin özelliklerinden ya da malzemenin 

moleküler haldeki özelliklerinden çok farklı olan yeni özelliklere sahiptir. Nano 

boyutlara inildiğinde artan yüzey alanı/hacim oranı ile birlikte maddelerin manyetik, 

optik, elektriksel, ısıl, kimyasal ve mekanik özellikleri değişmektedir.  

Nanoteknoloji, nanobilim buluşlarının gerçek hayattaki uygulamalarıyla ilgilidir. Bu 

nedenle bazı kuruluşlar “nanoteknoloji bir şeyleri meydana getirmenin yeni 

yollarıyla ilgilidir” şeklinde tanımlamaktadır. Bu nedenle nanotekonoloji özel bir 

bilim ya da mühendislik alanından çok, birçok teknolojik prosesin ve tekniğin 

toplamıdır. 

Nanoteknoloji fizik, kimya, ilaç, elektronik, bilgisayar, malzeme, tekstil ve tıp 

alanında kullanıldığı gibi gıda ve ziraat alanlarında da çok çeşitli olarak 

uygulanmaktadır. Gıda işleme, yeni fonksiyonel ürünlerin geliştirilmesi, biyoaktif 

maddelerin taşınması ve kontrollü salımı, patojenlerin tespiti, yeni ambalaj 

malzemelerinin ve teknolojilerinin geliştirilerek raf ömrünün uzatılması gibi 

uygulamalar gıda alanındaki çalışmalar arasında yer almaktadır.  

Nanoteknolojik çalışmalarda kullanılan yapılar genel itibariyle nanokapsüller, 

nanatüpler, nanolifler olmak üzere sınıflara ayrılmaktadır. Nanolifler çapları 100 

nanometrenin altında olan yapılar olarak ifade edilmektedir. Nanolifler dört farklı 

şekilde üretilebilmektedir. En yaygın olan yöntem elektrodöndürme yöntemi ile 

nanolif üretim tekniğidir. Bu teknik ile üretilen nanolifler tekstil, tarım, tıp ve ilaç 

uygulamaları, savunma endüstrisi ve filtre geliştirme çalışmalarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Son yıllarda giderek artan çalışmalarla birlikte gıda sanayinde de 

nanoliflerin kullanımı artmaya başlamıştır. Gıda endüstrisinde nanolifler özellikle 

ambalaj geliştirilmesi çalışmalarında kullanılmıştır. Nanoliflerle ilgili yasal 

düzenlemelerin az olması ve bazı ülkelerde hiç olmaması nanoliflerin gıdalarda 

kullanılması çalışmalarını kısıtlamıştır. Nanolif üretiminde yaygın olarak sentetik 

polimerler kullanılmakta ve doğal biyopolimerlerin de kullanımı son zamanlarda 

artmaktadır. Kolajen, jelatin, kitosan ve selüloz elektrodöndürme yöntemiyle başarılı 

bir şekilde nanolif üretilen doğal polimerlerdir. 

Jelatin, gıdalarda genellikle kıvam artırıcı olarak kullanılan bir katkı maddesidir. 

Jelatinin oluşturduğu saydam, renksiz, kokusuz ve ağızda kolayca eriyen jel yapı 

başka kıvam artırıcılar tarafından sağlanamamaktadır. Karbonhidrat kaynaklı kıvam 

artırıcılarla karşılaştırıldığında jelatin bazı üstünlükler göstermekte ve tercih 

edilmektedir. Literatürde jelatinden elektrodöndürme yöntemiyle çeşitli çözücüler 

(asetik asit, formik asit gibi) kullanılarak nanolif elde edildiği bildirilmiştir.  
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Pektin gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisi için önemli bir polisakkarittir. Gıda 

teknolojisi açısından, taze veya işlenmiş sebzelerde tekstür, meyve suyu ve şarabın 

durultulması, pürelerde ve meyve suyunda viskozite, jel oluşturmasından dolayı reçel 

ve marmelat üretimlerinde önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada gıdalarda yaygın olarak kullanılan jelatin ve pektin karışımından 

elektrodöndürme yöntemi ile nanolif eldesi sağlanarak elde edilen nanoliflerin model 

gıdaların reolojik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Besleme çözeltisi için jelatin 

çözeltisi (%20 jelatin / %20 asetik asit / saf su; w/v/v) ile pektin çözeltisinin (%1 

pektin/saf su; w/v) farklı konsantrasyonlarda karıştırılarak kullanılmasına karar 

verilmiştir. Çalışmalar sonucunda %20‟lik jelatin çözeltisi(w/v) ile %1‟lik pektin 

çözeltisinin(w/v), 9/1 (v/v) oranında karıştırılarak kullanılmasına karar verilmiştir.  

Elektrodöndürme yönteminde elde edilen nanoliflerin morfolojisine etki eden 

faktörler araştırılmıştır. Bu araştırma çalışmaları kapsamında besleme debisi 

(0,1;0,5;1,0 ve 1,5 ml/sa), plaka mesafesi (5;10;15 cm) ve uygulanan voltaj (14-20 

mV) değiştirilerek nanolif morfolojisindeki değişiklik taramalı elektron mikroskop 

ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda tezin ilerleyen aşamalarında kullanılacak 

elektrodöndürme yöntem koşullarına (0,1 ml/sa debi, 5cm plaka mesafesi ve 18 mV 

uygulama voltaj değeri) karar verilmiştir. Daha sonra belirlenen koşullarda elde 

edilen jelatin-pektin nanolifleri farklı konsantrasyonlarda (%1,%1,5 ve %2 (w/w)) 

model gıdalara ilave edilerek reolojik özellikleri, zeta potansiyelleri ve difüzyon 

katsayıları ölçülmüştür.  

Model gıdalara ilave edilen nanoliflerin konsantrasyonunun artmasına paralel olarak 

model gıdaların viskoziteleri de artış göstermiştir. Aynı miktarda jelatin-pektin 

karşımınının model gıdalara ilavesi ile nanolifli örnekler karşılaştırıldığında nanolifli 

örneklerdeki viskozite değişiminin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Nanolifli 

zeyinyağı örneğinde sırasıyla %1, %1,5 ve %2 konsantrasyonlarda viskozite değeri 

259,77±66,43; 706,33±254,23; 1968,96±93,42 olarak, aynı konsantrasyonlardaki 

jelatin-pektin örneklerinde ise 24,40±1,81; 22,12±2,15; 29,19±0,67 mPa.s olarak 

ölçülmüştür. Nanolifli süt örneklerinde ise %1, %1,5 ve %2 konsantrasyonlarda 

vizkozite değeri 11,53±0,31; 35,77±8,6; 64,09±18,83 olarak, aynı 

konsantrasyonlarda jelatin-pektin ilavesi sonucu ise 5,73±0,74; 11,86±1,23; 

18,10±0,63 mPa.s olarak ölçülmüştür. 

Ölçüm sonuçlarına göre nanolif ilavesinin model gıdaların reolojik özelliklerini 

büyük ölçüde etkilediğini ve konsantrasyondaki artışa bağlı olarak nanolif ilavesinin 

örneklerin akış tipini değiştirebileceği sonucuna varılmıştır.  
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INVESTIGATIONS ON AFFECTING PARAMETERS OF 

ELECTROSPINNING AND  RHEOLOGICAL PROPERTIES OF MODEL 

FOOD SYSTEMS CONTAINING ELECTROSPUN GELATIN-PECTIN 

NANOFIBERS     

SUMMARY 

Nanotechnology is the first major worldwide research initiative of the 21st century. 

Nanotechnologies are applied to cross industrial problems and are a general purpose 

technology that acts as both a basis for technology solutions or at the convergence of 

other enabling technologies, like biotechnologies, computational sciences, physical 

sciences, communication technologies, cognitive sciences, social psychology and 

other social sciences. 

Nanotechnology is used in many fields such as physics, molecular biology, biology, 

chemistry, pharmaceuticals, medicine, electronics and environment also used in a 

wide variety of purposes of food industry. Comparing to other areas, applications of 

nanotechnology in food industry has been limited. Nanotechnology is used in food 

for particularly functional products, extend the shelf life of foods, improving food 

quality, detection of pathogens, improving of the colour-aroma characteristics and 

food packaging.  

Nanotechnology, which is generally interested in particles that are between 100 nm 

or less, has grown in recent years and promises to continue to grown in the future. 

Especially, developed countries such as the United States and Japan have been 

working on nanotechnology, and also they separate by a large budget for 

nanotechnology investigations. Apart from mass materials, structures in the 

nanoscale have been shown to have unique and novel functional properties. At 

nanoscale; morphologic, magnetic, optical, electrical, thermal, chemical and 

mechanical characteristics of materials exhibit very different behavior because of 

increasing the surface area/volume ratio. 

These include a possible reduction in the use of preservatives, salt, fat and surfactants 

in food products; development of new or improved tastes, textures and mouth 

sensations through nano-scale processing of foodstuffs. Nano-formulations can also 

improve the uptake, absorption, and bioavailability of nutrients and supplements in 

the body compared to bulk equivalents. Nanotechnology derived polymer composites 

offer new lightweight but stronger food packaging materials that can keep food 

products secure during transportation, fresh for longer during storage, and safe from 

microbial pathogens. Antibacterial nano-coatings on food preparation surfaces can 

help maintain hygiene during food processing, whereas the use of „Smart‟ labels can 

help protect safety and authenticity of food products in the supply chain. 

The emerging applications of nanotechnologies for food production include nano 

formulated agrochemicals (e.g. fertilisers, pesticides, biocides, veterinary medicines) 

for improved efficacy, less use of farm chemicals, better control of applications (e.g. 

slow release pesticides), safer and more nutritious animal feeds (e.g. fortified with 
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nano-supplements, antimicrobial additives; detoxifying nanomaterials), and nano-

biosensors for animal disease diagnostics. Example applications include nano-sized 

feed supplements and feed additives, such as nano-form of a biopolymer derived 

from yeast cell wall that can bind mycotoxins to protect animals against 

mycotoxicosis, and an aflatoxin-binding nano-additive for animal feed derived from 

modified nanoclay. 

Nanostructures used in nanotechnology applications divided into three groups 

including nanoparticles, nanotubes and nanofibers. Nanofibers defined as having an 

average diameter of less than 100 nm. Research on the potential applications of 

nanofibers continues to expand rapidly day by day in worldwide. Nanofibers have 

large surface area, aspect ratio and porosity. There are several methods used in the 

production of nanofiber. The simplest and most efficient nanofiber production 

method is “electrospinning”. Electrospinning method; after dissolving the polymer 

sample in a suitable solvent such as water, asetic acid, formic acid etc., polymer 

solution is placed in the syringe; finally, uniform nanofibers are obtained by applying 

high voltage between the tip and collector plate. Continuous nanofibers can be 

fabricated by electrospinning which is an application of high voltage to sprayed 

solution from a capillary tube. Electrospinnning is easier and more economical 

method comparing to other methods for obtaining nanofibers.  

Electrospinning is a unique method to prepare electrospun fibers with diameters in 

the range from micrometers to nanometers that depends on the kinds of polymer and 

processing conditions. Electrospinning technique has been recognized as an efficient 

processing method to manufacture nanoscle fibrous structures for a number of 

applications.  

Electrospinning method is particularly used for synthetic polymers. Studies on 

nanofiber production from the natural polymer have been increasing day by day. 

Natural polymers such as collagen, gelatin, chitosan and cellulose are successfully 

produced nanofibers by electrospinning method in literature. These natural 

nanofibers are used with different aims tissue engineering, drug delivery, textile, 

sensor, filtration, material engineering-characterizations and other sectors. Bio-based 

nanofibers have become important due to fact that they are biocompatible and 

biodegradable properties. 

The foodstuff gelatine has had a long and successful history. In ancient times it was 

used as a „„biological adhesive‟‟, and in the course of time it progressed to industrial 

manufacture and diverse applications.  

Gelatin is a soluble protein compound obtained by partial hydrolysis of collagen, the 

main fibrous protein constituent in bones, cartilages and skins; therefore, the source, 

age of the animal, and type of collagen, are all intrinsic factors influencing the 

properties of the gelatins. Two types of gelatin are obtainable, depending on the pre-

treatment procedure and are known commercially as type-A gelatin (isoelectric point 

at pH 8.9) and type-B gelatin (isoelectric point at pH 4.5) obtained under acid and 

alkaline pre-treatment conditions respectively. Industrial applications call for one or 

the other gelatin type, depending on the degree of collagen crosslinking in the raw 

material. Because of the acid lability of crosslinking in immature collagens, such as 

in fish skins, reasonably mild acid treatment is enough to effect collagen 

solubilisation.  

The classical food, photographic, cosmetic and pharmaceutical applications of 

gelatin are based mainly on its gel-forming and viscoelastic properties. Recently, and 
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especially in the food industry, an increasing number of new applications have been 

found for gelatin in products such as emulsifiers, foaming agents, colloid stabilizers, 

fining agents, biodegradable packaging materials and micro-encapsulating agents, in 

line with the growing trend to replace synthetic agents with more natural ones.  

Gelatin also has been fabricated into ultra-fine fibers by electrospinning method. 

Gelatin using with variety solvents such as acetic acid, formic acid and 

trifluoroacetic acid has been successfully prepared nanofiber production via 

electrospinning method in the literature.  

Gelatin, a naturally – occurring biopolymer, was electrospun. It has been recognized 

that although gelatin can be easily dissolved in water the gelatin / water solution was 

unable to be electrospun into ultra-fine fibers. 

Pectin is used in a number of foods as a gelling agent, thickener, texturizer, 

emulsifier and stabilizer. Sugar-beet pulp, the residue left from sugar extraction, is a 

rich source of pectin. Pectin contains about one-third of the cell-wall dry substance 

of dicotyledonous and some monocotyledonous plants. Most pectin is in the middle 

lamella of plants cell walls and structural changes of pectin materials can cause 

physical and textural changes such as softening. Chemically, D-galacturonic acid 

polymers form the main component of pectin materials which link together through 

ɑ-1,4-glycosidic linkages. 

Pectin has many applications in food and pharmaceutical industries. In foods, pectin 

is mostly used in jams and jellies as a gelling agent and thickener. It is also used in 

drinks, sauces, syrups and some other foods to make a desirable texture. 

In the pre-research of this study, nanofiber from natural polymers such as pectin and 

gelatin by electrospinning were studied. The applied electrical potential was adjusted 

between 14-18 kV. The distance between syringe needle and the grounded collector 

was in between 5 and 15 cm. A syringe pump was used to maintain a solution flow 

rate between 0.1 and 1.5 ml/h during electrospinning. The collector was covered with 

aluminum foil, and nanofibers were deposited on the aluminum foil. 

In the first part of this study, the objective was to determine the influences of the 

affecting parameters such as flow rate, applied voltage, feed solution properties and 

distance to the collector plate, during electrospinning process on the morphology of 

electrospun gelatin-pectin nanofibers. The morphologies of electrospun nanofibers 

were determined by using field emission scanning electron microscope.  

Firstly, gelatin (10% and 20% w/v gelatin solutions in 20% v/v acetic acid solution in 

the pure water) and pectin (1% w/v pectin/pure water) solutions were prepared. 

Gelatin concentrations at 10% (w/v) and 20% (w/v) were separetely fed to the 

electrospinning equipment. The applied voltages were in between 14 and 18 kV. The 

feed rate was in between 0.1 and 1.5 ml/h. The electrospun nanofibers were 

deposited on the collector plate. Then, pectin solution at 1% (w/v) was fed to the 

electrospinnig equipment under the same conditions before. However, pectin solution 

did not produce nanofibers. Therefore, the mixtures of gelatin and pectin solutions 

were prepared at different concentrations. The amount of pectin solution was 

increased step by step in the mix solution. The electrospun nanofibers containing 

pectin and gelatin was examinated by FE-SEM. The average diameters of the 

resulting electrospun nanofibers were in between 24.6 and 49.2 nm. According the 

FE-SEM images, smooth nanofibers were obtained at the conditions of 18 kV and 

0.1 ml/h. The optimal concentration of pectin-gelatin solution was determined for 
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production of nanofiber. Subsequent studies had been carried out through the 

electrospinning process parameters at 18 kV applied voltage, 0.1 ml/h feed rate and 5 

cm distance between tip and collector plate. Due to the complexity of the 

electrospinning process and affecting factors, the evaluation of the morphologies of 

electrospun nanofibers was a challenge. 

In the second part of this study, the aim was to obtain nanofiber by electrospinning 

(18 kV voltage and 0.1 ml/h feed rate) using the mixture of 20% gelatin (w/v)- 1% 

pectin (w/v) solutions. These electrospun nanofibers were added to olive oil and 

milk. Electrical conductivity, surface tension, thermal properties and rheological 

properties of the feed solutions were determined. Electrical conductivity and surface 

tension of 20% gelatin+1% pectin solution were measured as 4.02 ± 0.01 mS/cm and 

33.75 ± 0.03 mN/m, respectively. Thermal properties of gelatin solution, electropsun 

gelatin nanofiber and bulk gelatin were determined by using a DSC. Rheological 

parameters such as K and n were determined. The rheological behavior of feed 

solutions was Newtonian. Bulk gelatin and electrospun gelatin were added to water, 

olive oil and milk at 0.5%, 1.0% and 1.5%. They were stirred for 4 minutes with 

Ultra-Turrax at 11000 rpm and 25˚C. The zeta potential, particle size and their 

rheological properties of bulk gelatin-pectin and electrospun gelatin-pectin 

nanofibers in olive oil and milk were investigated and compared to each other. 

The zeta potential of nanofibers in olive oil were higher than zeta potential of 

gelatin-pectin in olive oil. Viscosities of olive oil with nanofibers at 1.0%, 1.5% and 

2.0% were determined as 259.77 ± 66.43 mPa.s, 706.33 ± 254.32 mPa.s and 1968.96 

± 93.42 mPa.s, respectively. At the same concentrations, viscosities of gelatine-

pectin were measured as 22.12 ± 2.15 mPa.s, 29.19 ± 0.67 mPa.s and 32.30 ± 1.77 

mPa.s, respectively. Bulk gelatin and electrospun gelatin nanofibers in olive oil were 

showed pseudoplastic behavior.  

Viscosities of milk with nanofibers at 1.0%, 1.5% and 2.0% were measured 11.53 ± 

0.31 and 35.77 ± 8.36 mPa.s, and 64.09 ± 18.83 mPa., respectively. Viscosities of 

milk with gelatine were 5.73 ± 0.74 mPa.s, 11.86 ± 1.23 mPa.s and 18.10 ± 0.63 

mPa.s. Bulk gelatin and electrospun gelatin nanofibers in milk were showed 

pseudoplastic behavior. 

In conclusion, gelatin-pectin nanofiber may be used as a thickener in foods similar to 

bulk gelatin-pectin. At nanoscale gelatin at lower concentrations probably provide 

more consistency to liquid media than bulk gelation does. 
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1.  GĠRĠġ 

“Nanometre” terimi, bir metrenin milyarda biri anlamına gelir. “Nanoteknoloji”, 

“nanobilim” gibi başında “nano” öneki bulunan terimler, “nanometre” teriminden 

gelmektedir. Temel olarak nanometre, diğer ölçüm skalaları gibi bir ölçüm skalasıdır. 

Bir metrede 1.000.000.000 nanometre vardır, yani bir nanometre, bir metreden bir 

milyar kere küçüktür. Bir nanometre, aşağı yukarı orta-boyutta bir molekülün, 

örneğin 60 karbon atomu içeren bir molekülün boyutundadır (Sharifzadeh, M. 2006). 

“Nanobilim”, nanometre ölçeğinde madde ve enerjiyi inceleyen bilimdir. Önemi, 

nanometre ölçeğinde fizik kurallarının farklı işlemesinden ve maddeyle enerjinin bu 

ölçekte farklı özellikler taşımalarından kaynaklanmaktadır. Parçacıklar yeterince 

küçük olduklarında ve nano parçacıklar olarak nitelendirilebildiklerinde, mekanik 

özellikleri ve ışıkla diğer elektromanyetik ışınımların bunlarla etkileşimi değişir. 

Nanoölçekteki malzemeler, kütlesel malzemenin özelliklerinden ya da malzemenin 

moleküler haldeki özelliklerinden çok farklı olan yeni özelliklere sahiptirler. 100 

nanometreden daha küçük boyutta olan malzemeler, kütlesel halde olan malzemelere 

göre toplam hacimlerine göre çok büyük oranda yüzeye sahiptirler. 

Nanoteknoloji, daha fazla işlevi olan, daha az ham madde ve daha az enerji tüketen, 

daha küçük, daha ucuz, daha hafif ve daha hızlı cihazların üretiminin önünü 

açmaktadır (Sharifzadeh, M., 2006). Yani nanoteknoloji, özel bir bilim ya da 

mühendislik alanından çok, birçok teknolojinin, prosesin ve tekniğin toplamıdır.  

Birçok alanda uygulaması bulunan nanoteknoloji, gıda sektöründe de çok çeşitli 

alanlarda kullanılmaktadır. Gıda endüstrisinde üretim, proses ya da ambalajlama 

sırasında nanoteknoloji kullanımıyla geliştirilen ürünlere nano gıda denir (Chaudhry 

ve diğ., 2008). Gıda üretiminin tüm aşamalarında her türlü kimyasal, mikrobiyolojik 

ve fiziksel kontaminasyondan korunmasında nanoteknolojiden yararlanmak 

mümkündür (Carmen ve diğ., 2003). 



2 

1.1 Tezin Amacı 

Yapılan çalışmanın amacı doğal biyopolimerden olan sığır jelatini ve elma 

pektininden elektrodöndürme yöntemiyle nanolif eldesine işlem parametrelerinin 

etkilerini belirlemek ve bu nanoliflerin süt ve zeytinyağı gibi model gıdaların reolojik 

özelliklerine etkisini incelemektir.  
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2.  NANOTEKNOLOJĠ 

“Nano” kelimesi Yunanca cüce anlamına gelmekte (Morris, 2008) olup uluslar arası 

birim sistemine göre herhangi bir ölçünün milyarda birini (10
-9

) ifade etmektedir 

(Moraru ve diğ., 2003). Bir nanometre ise metrenin bir milyarda birine eşit bir 

uzunluk birimidir. Nano düzeyde, maddeler bilinen özelliklerinden farklı olarak yeni 

ve değişik fonksiyonel özellikler göstermektedir (Tarver, 2006).  

Nanoteknoloji, aşağı yukarı 1–100 nanometre aralığında olan boyutlardaki maddenin 

incelenmesi ve işlenmesidir. Bu boyutlarda yapılan bu çalışmalarda gerçekleşen 

benzersiz fenomenler, yepyeni uygulamalara olanak sağlamaktadır. Nano-boyuttaki 

bilimi, mühendisliği ve teknolojiyi kapsayan nanoteknoloji, maddenin bu boyut 

ölçeğinde görüntüleme tekniğini, ölçümünü, modellemesini ve manipülasyonunu 

içermektedir. Nano-boyutta, malzemelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, 

tek tek atomların ve moleküllerin ya da kütlesel haldeki malzemenin özelliklerinden 

temel olarak ve yararlı bir yönde farklı olmaktadır. Nanoteknoloji alanında AR-GE, 

bu yeni özelliklere sahip olan gelişmiş malzemeler, aygıtlar ve sistemlerin 

anlaşılması ve yaratılmasına yönelmiştir (NNI, 2004). 

Nanoteknoloji maddeler üzerinde 100 nanometre ölçeğinden küçük boyutlarda 

gerçekleştirilen işleme, ölçüm, tasarım, modelleme ve düzenleme gibi çalışmalarla 

maddeye atom ve molekül seviyesinde gelişmiş veya tamamen yeni fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özellikler kazandırmayı hedefleyen, yeni ve hızla gelişen bir 

bilim ve teknoloji alanıdır (Tarhan ve diğ., 2010). Bu derece küçük yapıların 

benzersiz ve yeni fonksiyonel özellikler taşıdıklarının belirlenmesi ile 

nanoteknolojiye gösterilen ilgi ve bu araştırma alanında yapılan çalışmalar son 

yıllarda giderek artmaktadır.  

Nanoteknolojinin birçok uygulamaları vardır. Şimdiye kadar yürütülen 

nanoteknolojik araştırmaların çoğu elektronik, ilaç ve otomasyon sektöründe 

olmuştur.  Gıdalarda nanoteknolojik ürünlerin yaygın olarak kullanılmamasında 

denetleyici organlar (Gıda ve İlaç Dairesi, FDA) tarafından yapılan kabul edilme 

sürecinin zorlukları gösterilebilir. Bu sektörlerden elde edilen bilgiler ışığında 
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nanoteknolojiyi; gıda güvenliğindeki uygulamalar (pestisit ve mikroorganizmaların 

tespiti), çevrenin korunması (su saflaştırma), gıda bileşenleri dağıtımı gibi gıda ve 

tarım ürünlerindeki kullanıma da adapte etmek mümkündür (Sözer ve Kokini, 2009). 

Son yıllarda tarım ve gıda sektöründeki nanoteknolojinin potansiyel kullanımlarına 

olan ilgi artış göstermektedir (Huyghebeart ve diğ., 2010). Gıda güvenliğinin 

geliştirilmesinden tarımdaki girdilerin azaltılmasına, ambalaj teknolojisinin 

geliştirilmesinden işleme teknolojisinin gelişmesine ve besin değerinin artırılmasına 

kadar farklı amaçlarla gıda ve tarım sektöründe nanoteknolojinin uygulamaları 

gelişmekte ve ticarileşmektedir (Miller, 2010; Neethirajan and Jayas, 2010; Nord, 

2009; Yada, 2009). Bu teknoloji ile gıda içeriğindeki çeşitli maddeler moleküler 

düzeyde istenen özelliklere göre tasarlanabilecek ve kontrol edilebilecek; farklı renk, 

aroma ve besin öğesi taşıyan bir takım nanoyapıların ilavesiyle gıdanın duyusal ve 

mekanik özelliklerinin geliştirilebilmesi sağlanabilecektir (Tarhan ve diğ., 2010). 

2.1 Nanoteknolojik Uygulamalar 

Nanoteknolojik çalışmalar birçok farklı sektörde uygulanmaya başlamıştır. Bu 

çalışmalardan bir kısmı aşağıda belirtilmiştir (Luther, 2004). 

- Bilgi ve iletişim teknolojileri;  

Veri işleme ve depolama uygulama çalışmalarında, ultrayüksek entegre 

mantık üretimi, olağanüstü yüksek depolama yoğunluklu, minyatürleştirilmiş 

yığınsal bellekler ve bilgisayarlara yönelik yeni, kalıcı, yüksek performansla 

çalışan hafızalar için potansiyel oluşturmaktadır. IBM‟in geliştirmiş olduğu 

taramalı uç teknolojisine dayalı nanoölçekli okuma/yazma/silme uçları dizine 

sahip bir mikromekanik aygıt olan ve “Millipede” de denilen bir hafıza 

geliştirmektedir. Bu aygıtın kalıcı düşük güç ve büyük kapasiteli veri hafızası 

potansiyeli bulunmaktadır (Luther, 2004).  

- Kimya; Kimya endüstrisinde nanoyapılı malzemeler ve nanoteknolojik üretim 

prosesleri bir süreden beri kullanılanmaya başlanmıştır. Nanoparçacıklara 

dayalı güneş kremleri, kendi kendini temizleyen boyalar ve seramikler, 

biyoçiplerde işaretleyici nanoparçacıklar, araba lastiklerinde doldurucu 

nanoparçacıklar ya da katalizörler kimya endüstrisinde kullanılan 

nanoteknolojik ürünlere örnek gösterilebilir. Uzun vadede kimyasal 
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nanoteknolojinin geleneksel malzemeleri geliştirmenin de ötesine geçeceği 

beklenmektedir (Luther, 2004).  

 

Çizelge 2.1: Nanomalzemelerin potansiyel uygulamaları (Luther, 2004). 

Temel Ürün Ara Ürün Uygulamalar 

Ġnorganik parçacıklar 

Metal oksitler, nanokiller, 

metaller, fullerenler, karbon 

siyahı 

-Katalizörler, 

-Memranlar, filtreler, 

-Pigmentler, boyalar, 

-Aşındırıcılar, 

-Doldorucular, 

-İlaç ve ilaç taşıyıcılar, 

-Metal yapraklar, 

-Tekstil fiberler, 

-Süper iletkenler, 

-Paketleme, 

-Kaplayıcılar, 

-İletken polimerler, 

-Organik yarı iletkenler, 

-Gaz depolama 

Tıp 

İlaç taşıma, biyoçipler, 

implantlar, 

antimikrobiyaller 

Organik nanoparçacıklar 

Polimer dispersiyonları, 

ilaçlar, boyalar, 

makromoleküller, 

Kozmetik 

Güneş kremleri, dudak 

boyaları, diş macunları 

Nanogözenekli 

malzemeler 

Aerojeller, zeolitler 

Otomobil 

Lastikler, yapım 

malzemeleri, katalizörler, 

ön camlar, yakıt pilleri 

Nanokompozitler 

Seramikler, 

metaller/alaşımlar, 

polimerler, 

fonksiyonelleştirilmiş 

nanoparçacıklar, organik 

yarıiletkenler, 

ferroakışkanlar vs. 

BiliĢim Teknolojisi 

Veri depolama, ekranlar, 

lazer diotlar, cam fiberler 

Enerji 

Güneş pilleri, bataryalar, 

yakıt pilleri, kapasitörler 

 

- Otomotiv; Nanoteknolojik gelişmeler, tüm otomotiv alt-sistemlerinde ve 

bileşenlerinde rol oynayabilir. Örneklerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.  

Araba lastiklerinde dolgu maddeleri olarak nanoparçacıklar, 

Ekranlar ve aynalar için yansımayı önleyici kaplamalar, 

Aynalar ve ekranlar için buğulanmayı önleyici kaplamalar olarak hidrofil 

yüzey kaplama malzemeleri, 

Yakıt pili katkı maddeleri ortak katalitik nanoparçacıklar (Luther, 2004). 

- Tıp ve Sağlık; Nanoteknolojik ürünler hali hazırda sektörde yer almaktadır.  

Atomik kuvvet mikroskobisi (AKM) teknolojisi, tanı ve ilaç keşfinde 

kullanım için daha küçük ve daha hassas  mikrodiziler oluşturmak için 
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kullanılmaktadır. AKM ayrıca yüzeylerin nanoyapılandırılması ve örneğin bu 

yüzeylerin daha biyo-uyumlu hale getirilmesi için de kullanılabilir. 

Manyetik rezonans ve ultrason teknolojisinde kullanılmaktadır. 

Hipermi tedavisinde, manyetik parçacıklar biyolojik türlerle kaplanır ve 

kanserli alana enjekte edilir. Kaplayıcının moleküler yapısı, yalnızca kanser 

hücrelerinin parçacıkları soğurmalarına neden olur. Bundan sonra dış 

manyetik alan kullanılarak parçacıklar aktive edilir ve bu da kanserli 

hücrelerin ısınıp ölmelerine neden olur. 

Titantum alaşımı nanokompozitleri ameliyat gereçleri ve implantların 

biyouyumluluklarını ve uzun ömürlülüklerini geliştirmek için kullanılabilir. 

- Tüm enerji sektörü (üretim, depolama, dağıtım ve kullanım) için umut vaat 

eden potansiyellere sahiptir (Luther, 2004).    

Çizelge 2.2: Nanoparçacıkların güncel ve gelişmekte olan uygulamaları  

  (Rittner, 2002; Luther, 2004). 

Elektronik-

Optoelektronik ve 

Manyetik Uygulamalar 

Biyomedikal, Ġlaç ve 

Kozmetik Uygulamaları 

Enerji, Katalizör ve Yapı 

Uygulamalar 

Kimyasal-mekaniksel 

cilalama 
Antimikrobiyaller Otomotiv katalizörler 

Elektro iletken kaplamalar Biyo geciktirme ve imleme Seramik membranlar 

Manyetik akışkan contalar MRG10 Kontrast ajanları Yakıt pilleri 

Çoklu tabaka seramik 

kondansatörler 
Ortopedi ve imlplantlar Fotokatalizörler 

Optik fiberler Koruyucu güneş kremleri Propellantlar 

Fosforlar Termal sprey kaplamalar 
Çizilmeye dayanıklı 

kaplamalar 

Kuantum optik aygıtlar 
 

Yapısal seramikler 

  
Güneş pilleri 

2.2 Gıda ve Gıda Ambalajlarında Nanoteknolojik Uygulamalar 

Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar gibi makro moleküller çeşitli gıda 

uygulamalarına yönelik olarak, yeni nano yapıların oluşturulmasında 

kullanılabilirler. Gıda makromoleküllerinden oluşturulan nanoemülsiyonlar, 

biyopolimerik nanoparçacıklar, nanokompozitler, nanolifler, nanotüpler ve 
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nanosensörler çeşitli amaçlarla gıda uygulamalarında kullanılabilme özelliğine 

sahiptirler (Shadidi ve diğ., 2006).  

Gıda endüstrisindeki nanoteknoloji yatırımı büyümekte ve çeşitlenmekle birlikte 

2010 yılında 7 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir (Chaudhry ve diğ., 

2008). Gıda endüstrisinde nanoteknoloji üzerine araştırma ve geliştirme yapan firma 

sayısı 2006 yılında 200 iken 2010 yılında 400‟den fazla ve gelecek 10 yıl içinde bu 

sayısının 1000‟i aşacağı tahmin edilmektedir (Kaiser, 2006). 

Tarım sektöründe nanoteknolojik araştırma ve geliştirmeler genellikle besin 

elementlerinin ve nano bitki ve böcek ilaçlarının su ile daha iyi taşınmasına ve 

iletilmesine odaklanmaktadır (Joseph ve Morrison, 2006; Joseph ve Morrison 2009). 

Nano gözenekli zeolit kullanımı gübre etkinliğini artırmakta ve gübre salınımını 

yavaşlatmakta, nanosensörler toprak kalitesinin ölçümünde, bitki öldürücülerin akıllı 

iletilmesinde nanoteknolojinin ilginç uygulamaları mevcuttur (Chinnamuthu ve 

Boopathi, 2009). Gıda ve su güvenliği için bir çok araştırma ve geliştirme çalışması 

bulunmasının yanında gelişmiş su filtrasyonu için nanokil ve nanogümüş ürünleri 

geliştirilmiş ve ayrıca nanosensörler ile gıda patojenlerinin izlenmesi ve belirlenmesi 

sağlanmıştır (Chinnamuthu ve Boopathi, 2009; Gruére ve diğ., 2011). 

Nanoteknolojinin gıda alanında uygulamaları dört ana başlık altında ifade edilebilir. 

Gıda işleme ve fonksiyonel ürün geliştirilmesi; biyoaktif maddelerin ve 

nutrasötiklerin taşınması ve kontrollü salımı; patojenlerin tespiti ve gıda güvenliğinin 

artırılması; ürün kalitesi ve raf ömrünü olumlu yönde etkileyecek paketleme 

sistemlerinin geliştirilmesi (Gökmen ve diğ., 2010). 

Gıda işleme ve fonksiyonel ürün geliştirme; 

-Nanoemülsiyonlar ve nanokapsüller vasıtasıyla aroma, renk ve besin öğeleri 

eklenerek duyusal ve teknolojik özellikleri geliştirilmiş yeni ve fonksiyonel 

gıda ürünlerinin tasarlanıp, üretilebilmesi (Decker, 2003; Hazen, 2003). 

-Farklı geleneksel bitkilerden nano boyutta toz veya emülsiyon bitki 

formlarının geliştirilmesi (ElAmin, 2005). 

-Sıvı formdaki gıdaların yapılarından özellikle monovalent katyonların 

uzaklaştırılması, sıvı ürünlerin kısmen saflaştırılması, dezenfeksiyonu ve 

toksinlerin uzaklaştırılması amacıyla nanogözenekli membran ve 

nanofiltrasyon uygulamalarının geliştirilmesi (INNI, 2006). 
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Biyoaktif maddelerin taşınması ve kontrollü salınımı; 

-Nanoenkapsüllerin esansiyel yağlar, antioksidantlar, proteinler, vitaminler ve 

mineraller gibi çeşitli besin öğeleri için taşıyıcı olarak kullanılıp, onların 

olumsuz çevre şartlarından korunarak, vücutta uygun bölümde salınımının 

sağlanması ve böylece biyoyararlılığının artırılması; biyoaktif maddelerin 

gıdaların işlenmesi ve depolanması sırasında ortam koşullarının etkisi ile 

çeşitli reaksiyonlar sonucu zararlı bileşenlere dönüşmelerinin engellenmesi 

(Fletcher, 2006; Heller, 2006). 

-Nanoemülsiyonlar vasıtasıyla hidrofilik maddelerin yağda çözünür, lipofilik 

maddelerin ise suda çözünür hale getirilip, çeşitli biyoaktif maddelerin su 

veya meyve içecekleri içinde dağılımını sağlaması ve biyoyararlılığın 

artırılması (Shadidi ve diğ., 2006). 

Gıda güvenliği; 

-Oldukça hassas gıda kaynaklı nanosensörler kullanılarak gıda içeriğindeki 

patojen mikroorganizmaların hızlı tespit edilmelerinin sağlanması (ElAmin, 

2006). 

-Çeşitli nanokablolar ve patojenlere özel antikorlar kullanılarak geliştirilen 

dedektörlerle gıda ürünlerinde toksin, patojen ve kimyasalların tespit edilmesi 

(Roach, 2006). 

Ambalajlama; 

-Ambalaj malzemelerine gümüş, titanyum oksit gibi çeşitli nanoparçacıkların 

eklenerek malzemenin geçirgenlik özelliğinin modifiye edilmesi, ambalajın 

gıda ile temas eden yüzeyine oksijen adsorplayan özellik kazandırılarak 

anaerobik ortam yaratılması ve böylelikle antimikrobiyal ve antifungal 

yüzeyler oluşturulması (ElAmin, 2005b; Roach, 2006b; IFST, 2006). 

-Çeşitli nanokompozitler kullanarak paketleme malzemelerinin oksijen ve 

karbondioksit geçirgenliklerinin sınırlandırılarak, kötü kokuların bloke edilip 

ürün tazeliğinin korunması ve raf ömrünün artırılması (Sherman, 2005). 

Kanola yağı içerisindeki fitositerol enkapsüle edilerek kolestrolün % 14 oranında 

azaltılması sağlanmıştır (Joseph ve Morrison, 2006).  
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2.3 Nanoyapılar 

Nanoyapılar, 

- Nanoparçacıklar, 

- Nanokatmanlar, 

- Nanopor malzemeler, 

- Nanoemülsiyonlar, 

- Nanoteller, nanotüpler ve nanoçubuklar olmak sınıflara ayrılmaktadır. 

2.4 Nanolifler ve Nanolif Kullanım Alanları 

Nanolif, çapları 100 nanometreden daha az olan lifler için kullanılan terimdir. Görsel 

büyütme olmadan görmek mümkün değildir. Nanolifler, özel uygulamalara sahip 

materyallerin mikro ve nano yapısal özellikleri nedeniyle son yıllarda giderek önem 

kazanan bir araştırma konusu haline gelmişlerdir. Nanolifler, yüksek gözeneklilik, 

gözenek boyutlarının kontrol imkanı, yumuşak ve iyi bir tutum, çok yüksek spesifik 

yüzey alanı ve düşük özgül ağırlık göstermesi ile pek çok uygulama alanında avantaj 

sağlamaktadır. Bu özellikleri sayesinde doku mühendisliği, kontrollü ilaç salınımı, 

medikal protezler, kanamayı durduran ürünler gibi biyomedikal uygulamaların 

(Bhattarai ve diğ., 2005; Bhattarai ve diğ., 2006; Chen ve diğ., 2008) yanı sıra, 

filtrasyon (Barhate ve diğ., 2006; Barhate ve Ramakrishna, 2007; Jeong ve diğ., 

2007; Shin ve diğ., 2006), kompozit (Duan ve diğ., 2006; Huang ve diğ., 2003; Li ve 

diğ., 2006), elektrik ve optik, koruyucu giysi, kozmetik ve tarım uygulamalarında 

kullanım alanı bulmaktadır (Yu ve diğ., 2006). 

 
 

ġekil 2.1: Nanoliflerin farklı sektörlerde uygulamaları (Bhardwaj ve C.Kundu, 2009). 
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2.4.1 Nanolif üretim yöntemleri 

Nanolifler aşağıdaki yöntemlerle üretilmektedir. 

Fibrilasyon ile nanolif üretimi: Selüloz gibi lineer hücresel yapıya sahip liflerin nano 

boyutlu daha ince lifçikler halinde fibrilasyon işlemidir. Çözünme, jelleşme farklı 

çözücüler kullanarak üretim, dondurma ve nano gözenekli köpük oluşturacak şekilde 

kurutmayı içerir. Bu işlem zaman alıcı bir süreçtir (Erkan ve diğ., 2005). Bu yöntem 

özellikle mikrobiyolojik alandaki uygulamalara olanak sağlayan filtrelerin 

üretiminde kullanılması uygun olmaktadır (Süpüren ve diğ., 2007).  

Eriyikten (Meltblowing) nanolif üretimi: Bu teknik küçük çaplı lif üretimi için 

kullanılan yaygın bir yöntemdir. Bu teknik termoplastik polimerlerin kullanımına 

imkan veren ucuz bir üretim tekniğidir. Kullanılan polimlerin 1000 veya üzerinde 

MFI değerinde olması gerekmektedir (Hagewood, 2004). Bu yöntemde üretilen 

liflerin çapları 0,1 µm ile 20 µm arasında değişiklik göstermektedir. Meltblown 

tekniğinde yüksek hızlı sıcak hava ile filamentler düzelerden fibrilli bir tülbent 

oluşturmak üzere çekim sistemine tabi tutulurlar. Bu işlem genelde dokusuz kumaş 

üretmek için kullanılan yaygın bir yöntemdir.   

 
 

ġekil 2.2: Eriyikten nanolif üretim örneği (www.biax-fiberfilm.com). 

 

Çiftbileşenli (bicomponent) nanolif üretimi: Nanoliflerin üretimi için, üçüncü bir 

yöntem olarak ayrıştırılabilen veya çözülebilen çift bileşenli lifler kullanılmaktadır. 

Çift bileşenli lif, aynı lifi oluşturacak iki farklı polimerin aynı metal uçtan akıtılması 

http://www.biax-fiberfilm.com/
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ile üretim gerçekleştirilmektedir. Ortalama lif çapı 0,5-2 mikron arasında 

değişmektedir. Bu sistemde poliamid, polyester, PVA ve EVOH gibi kolayca 

hidrolize olabilen polimerler kullanılabilmektedir.  Nanoliflerin üretiminde bu 

teknolojinin kullanımı için birçok yaklaşım ileri sürülmektedir. Üzerinde en çok 

çalışılan yaklaşım ise standart bir üretim-çekim işlemi ile deniz-adacık tipi çift 

bileşenli liflerin üretilmesidir. Denizde adacık modelinde iki ayrı polimer özel 

yapılmış metal uçlardan geçirilerek içyapıdaki polimer fibrilli bir şekilde dış 

polimerin içine (adacık ve deniz) yerleştirilmektedir. Genelde adacıkların sayısı 100 

ile 600 arasında değişmektedir. Filament üretildikten sonra klasik yöntemlerle kumaş 

veya iplikler oluşturulmaktadır. Daha sonra deniz olarak adlandırılan polimer uygun 

çözücüde çözülmektedir. Kalan adacık ya da fibrillerin çapları nanometre 

seviyelerine kadar inebilmektedir. Denizde adacık yöntemiyle üretilen lifler özellikle 

yapay kürklerde, sentetik damarlarda, filtrasyon malzemelerinde ve daha birçok 

uygulama alanında kullanılabilmektedir (Kılıç, 2008).  

Elektrodöndürme (elektrospinning) yöntemiyle nanolif üretimi (Kriegel ve diğ., 

2008): Elektrodöndürme yöntemi, polimerler, kompozitler ve seramikler gibi çok 

çeşitli materyallerden ultra ince lifler oluşturmak için kullanılan sıvı polimelerin 

topraklanmış bir yüzey üzerinde sürekli lif formunda konumlanması esasına dayanır. 

Bu yöntemle, çapları 3nm‟den 1 mikron ve üzerine kadar değişen kalınlıklarda 

nanoliflerin pek çok polimerden başarı ile elde edildiğinden söz edilmektedir (Huang 

ve diğ., 2003).  

Elektrodöndürme yöntemi ilk defa 1897 yılında Rayleigh tarafından gözlemlenmiş 

ve 1914 yılında Zeleny tarafından detaylandırılarak 1934 yılında Formhals tarafından 

patenti alınmıştır. 

Bir elektrodöndürme düzeneğinde temel olarak yüksek voltaj güç kaynağı, besleme 

ünitesi (şırınga, düze, metal iğne vs), topraklanmış bir toplayıcı (plaka, silindir, disk 

vs) ve polimer eriyiği veya çözeltisi olmak üzere 4 ana eleman bulunur. Eriyik ya da 

çözelti halindeki sıvı polimer, kılcal borudan beslenir. Bir yüksek voltaj güç kaynağı 

vasıtası ile polimer çözeltisine çok yüksek değerlerde (50kV‟ya kadar) voltaj 

uygulanır. Böylece iğnenin ucunda asılı kalan çözelti damlacığının yüzeyi elektriksel 

olarak yüklenir. Uygulanan voltaj arttıkça polimer damlacığı, koni formunu (Taylor 

konisi) alır. Voltaj kritik bir değere ulaşıp damlacıktaki yüklerin itme kuvvetleri, 

yüzey gerilimleri kuvvetlerini yendiğinde Taylor konisinin ucundan ince bir jet baş 
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gösterir. Bu polimer jeti, önce kararlı daha sonra kararsız bir yol izleyerek karşısında 

bulunan topraklanmış toplayıcıya doğru hareket eder. Bu esnada, içindeki çözücü 

buharlaşır ve ardında nano boyutta çaplara sahip yüklü polimerik lif bırakır. Oluşan 

bu sürekli nanolifler, toplayıcı plaka üzerinde rastgele konumlanır ve bir dokusuz 

yüzey oluşturur (Doshi ve Reneker, 1995; Kozanoğlu, 2006). 

Elektrodöndürme prosesi ve bu prosesten elde edilen nanoliflerin yapısı ve 

morfolojisi, çözelti özellikleri, proses koşulları ve ortam koşulları olmak üzere üç ana 

başlıkta toplanan parametrelerle doğrudan ilişkilidir. Bu başlıklar içerisinde 

nanoliflerin yapısı üzerinde en etkili olan parametreler, çözeltinin viskozitesi, yüzey 

gerilimi, elektrik iletkenliği gibi özelliklerini kapsayan çözelti parametreleridir. 

Elektro döndürme prosesi, bu proseste oluşan polimer jeti ve elde edilen nanolifler 

üzerine doğrudan etkisi olan çok önemli diğer bir faktör de proses koşullarıdır. 

Proses koşulları; uygulanan voltaj değeri, çözelti besleme hızı, çözelti sıcaklığı, 

toplayıcı tipi, çözeltinin beslendiği kılcal borunun çapı ve kılcal boru ile toplayıcı 

arasındaki mesafe gibi çok önemli parametreleri ifade eder. Ayrıca elektro döndürme 

prosesinde nem, basınç, atmosfer tipi gibi ortam parametreleri de etkilidir 

(Ramakrishna ve diğ., 2005).  

 
 

ġekil 2.3: Basit bir elektrodöndürme düzeneği. 

 



13 

2.4.2 Elektrodöndürme yönteminde etkili parametreler 

Beslenen polimer çözeltisinin konsantrasyonu, çözücü sistemin özellikleri, çözeltinin 

iletkenliği, yüzey gerilimi, dielektrik sabiti özellikle nanolif çağına etki etmektedir 

(Bhardwaj ve Kundu, 2010).  

Konsantrasyon 

Elektrodöndürme yönteminde çözelti konsantrasyonu o çözeltiden lif üretilip 

üretilemeyeceğini belirler. Elektriksel gerilimin uygulanacağı çözelti konsantrasyonu 

optimal aralıkta olmalıdır. Çözelti konsantrasyonunun çok düşük olması veya çok 

yüksek olması durumunda lif üretimi gerçekleşmemektedir. Lif yapısının meydana 

gelmesi için minimum çözelti konsantrasyonu gerekmektedir. Genel olarak diğer 

faktörler sabit tutulduğunda çözelti konsantrasyonu artışı lif çapında artışa neden 

olmaktadır. Fakat konsantrasyon artışının voltaj uygulanarak yüzey geriliminin 

yenilebileceği aralıkta olması gerekmektedir.  

Moleküler ağırlık 

Çözeltinin moleküler ağırlığı, iletkenlik, dielektrik sabiti, yüzey gerilimi ve viskozite 

gibi elektriksel ve reolojik özellikler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Haghi ve 

Akbari, 2007). Elektrodöndürme yönteminde lif morfolojisini etkileyen yüksek 

molekül ağırlıklı polimerler lif üretimi için istenen viskoziteyi sağladığından dolayı 

elektrodöndürme yönteminde tercih edilirler. Çok düşük molekük ağırlığına sahip 

polimerler elektrodöndürme yönteminde kullanıldığında lif üretiminde daha çok 

boncuklamaya meyillidirler. Yüksek molekül ağırlıklı çözeltiler ortalama çapı daha 

büyük lif üretiminde etkilidirler. Bir çözelti içerisinde polimerin yüksek molekül 

ağırlığı polimer zincirlerinin çok sayıda karmaşılığını yani viskoziteyi gösterir. 

Zincir karmaşıklığı elektrodöndürme yönteminde önemli rol oynar.  

Viskozite 

Viskozite, bir akışkanın yüzey gerilimi altında akmaya karşı gösterdiği direncin 

ölçüsüdür. Çözelti viskozitesi polimerik lifin elektrodöndürme esnasında 

morfolojisini ve lif çapını etkilemektedir. Çok düşük viskozitedeki çözeltilerde 

sürekli lif üretiminin mümkün olmadığı, çok yüksek viskoziteli çözeltilerde ise 

polimer çözeltisinin beslenmesinin zor olduğu bu yüzden elektrodöndürme 

yönteminde optimal viskozi gereklidir (Sukira ve diğ., 2003). Araştırmacılar en 

yüksek elektrodöndürme viskozite değerinin 1 ile 215 poise arasında olduğunu 
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bildirmişlerdir (Baumgarten, 1971; Doshi ve Reneker, 1995; Deitzel ve diğ., 2002; 

Buchko ve diğ., 1999). Viskozite, polimer konsantrasyonu ve moleküler ağırlığı 

birbiri ile ilişkilidir. Çözelti viskozitesinde veya konsantrasyonundaki artış daha 

tekdüze ve büyük çapta lif üretimi meydana getirmektedir (Deitzel ve diğ., 2001). 

Yüzey gerilimi 

Yüzey gerilimi daha çok çözeltinin çözücü fonksiyonu ile nanolif çözeltisinin yüzey 

gerilimini azaltarak elektrodöndürme yönteminde kritik bir rol oynar. Farklı 

çözücüler farklı yüzey gerilimleri sağlayabilir. Genellikle çözeltinin çok yüksek 

yüzey gerilimi jet düzensizliği ve damlacık üretiminden dolayı elektrodöndürme 

prosesini durdurur (Hohman ve diğ., 2001). Lif, damlacık ve boncuk oluşumu 

çözeltinin yüzey gerilimine bağlıdır ve daha düşük besleme çözeltisi daha düşük 

voltaj uygulanarak elektrodöndürme yapılmasına yardımcı olur (Haghi ve Akbari, 

2007). 

Çözelti iletkenliği 

Çözelti iletkenliği çözeltinin elektriği iletme yeteneğinin sayısal ifadesidir. 

Elektrodöndürme yönteminin temeli elektrotlardan besleme çözeltisine elektriksel 

yüklerin iletimine dayanır. Bu nedenle eletriksel iletkenlik değeri “0” olan 

çözeltilerden bu yöntem ile nanolif üretimi mümkün değildir. Çözelti iletkenlik 

değeri Siemens (S) birimi ile belirtilmektedir ve 1 Siemens= 1 Amper/Volt 

değerindedir.  

Polimerler birkaç dielektrik materyal hariç iletkendirler. Polimer çözeltisindeki yüklü 

iyonlar jet oluşumunda etkilidir. Çözelti iletkenliği genellikle polimer tipi, kullanılan 

çözücü ve iyonlaşabilen tuzlarla belirlenmektedir. Jelatin gibi doğal polimerler 

genellikle doğada polielektrolit halde bulunurlar.  Çözelti iletkenliğinin belirli bir 

seviyeye kadar artışı daha ince nanolif oluşumu sağlamaktadır.  5 mS/cm den daha 

büyük iletkenlik değerine sahip çözeltilerle nanolif üretimi mümkün olmamaktadır 

(Andray, 2008). 

Uygulanan voltaj 

Elektrodöndürme yönteminde en büyük öneme sahip etkili parametrelerden birisi 

besleme çözeltisine uygulanan voltajdır. Elektrodöndürme yönteminde voltaj eşik 

değerinin aşılması ile birlikte lif üretimi meydana gelmeye başlamaktadır. Voltaj 

uygulaması elektrodöndürme prosesi boyunca gereklidir. Uygulanan voltaj 
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elektrodöndürme işlemi esnasında çözeltinin elektriksel yüklerle yüklenmesini 

sağlamaktadır. Voltajın artması ile birlikte çözelti daha fazla yüklenmekte, oluşan jet 

uzunluğu artmakta ve daha kararsız bir yapı kazanmaktadır. Bu nedenle plakada 

toplanan nanolifler daha düşük çaplara sahip olmaktadır. Genel olarak uygulanan 

voltaj değerinin artırılması ile birlikte daha ince yapıda nanolif eldesi mümkündür 

(Bhardwaj ve Kundu, 2010). Fakat literatürdeki bazı çalışmalar sonucun her zaman 

aynı olmadığını göstermektedir. Örneğin PVA‟nın sulu çözeltisi için yapılan bir 

çalışmada uygulanan farklı voltaj değerlerinin lif çapına önemli bir etkisinin 

olmadığını göstermiştir (Ren ve diğ., 2006). Başka bir çalışmada ise uygulanan voltaj 

değerinin 5 V‟den 25 V‟ye yükseltilmesi ile oluşan nanolif çapının 0,31 µm 

boyutundan 1,72 µm boyutlarına kadar artış gösterdiği gözlenmiştir (Baker ve diğ., 

2006). 

Çözelti besleme debisi 

Besleme debisi birim zamanda ne kadar polimer çözeltisinin nanolife dönüştüğünün 

belirlemektedir. Debi, besleme ucundan plakaya doğru hareket eden polimer çözeltisi 

miktarı ile eşdeğer olmalıdır. Aksi takdirde sürekli ve orantılı nanolif çap dağılımına 

sahip nanolif oluşumu gerçekleşmemektedir. Düşük debilerde Taylor Konisi 

oluşmamakta, yüksek debilerde ise çap değeri büyük olan damlacıklı yapıda 

nanolifler oluşmaktadır. Yüksek debi Taylor Konisi‟nde elektriksel yüklenmeyi de 

azaltmaktadır. Bunun sonucunda ise nanolif çaplarında artış olmakta veya nanolif 

oluşumu tamamen durmaktadır (Bhardwaj ve Kundu, 2010). 

Toplayıcı plaka tipi 

Toplayıcı plakanın üretildiği materyal ve geometrik şekli nanolif morfolojisini 

etkileyen iki önemli parametredir. Nanoliflerin topraklanmış toplayıcı plakaya temas 

etmesiyle sahip oldukları elektriksel yükler sıfırlanmaktadır. Dışarda kalan 

nanoliflerdeki boşalma daha yavaş gerçekleşmektedir. Tüm bunlar nanolif 

morfolojisini, özellikle de birim alandaki yoğunluklarını etkilemektedir. Bu nedenle 

toplayıcı plakanın üretildiği materyalin dielektriksel özellikleri önemlidir. Diğer bir 

parametre toplayıcı geometrisidir. Laboratuvar koşullarında kullanılan cihazlara ait 

toplayıcılar genellikle sabit metal plakalardan oluşmaktadır. Bunun dışında 

literatürde döner silindir, döner plaka, çeşitli geometrik şekillerde tel çerçeveler, 

halka şeklindeki elektrotlar ve karşılıklı koni şeklindeki toplayıcılar ile yapılan 
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çalışmalar da mevcuttur. Toplayıcı geometrileri nanoliflerin ne şekilde toplanacağını 

belirlemekte, hareketli toplayıcılar ise birim alanda istenilen yoğunlukta nanolif 

birikimini sağlamaktadır. İstenilen yoğunlukta nanolif toplanması lif ağının daha 

orantılı dağılımını ve gözenekli yapının daha kontrollü gelişmesini sağlamaktadır. Bu 

özellikle sensör uygulamalarında avantaj sağlamaktadır. Hareketli plakaların hızı da 

nanolif ağının morfolojisini etkilemektedir (Andrady, 2008). 

Toplayıcı plaka ile besleme ucu arasındaki mesafe 

Besleme ucu ve toplayıcı plaka arasındaki mesafe elektriksel alanın ne kadar kuvvetli 

olacağını ve çözeltideki çözücünün ne kadar sürede nanoliflerden uzaklaşacağını 

belirlemektedir. Diğer şartlar sabit tutulduğunda mesafenin artışı genel olarak nanolif 

çapında azalmalara neden olmaktadır. Ancak bazı durumlarda tam tersi olduğu da 

gözlemlenmiştir (Bhardwaj ve Kundu, 2010). Baker ve diğ. (2006) kloroform 

içindeki %17‟lik çözeltisi ile yaptıkları çalışmada 15 kV gerilim uygulamış ve 

toplayıcı plakaya olan mesafenin 5 cm‟den 20 cm‟ye çıkması ile birlikte nanolif 

çapının 1 μm‟den 0,66 μm‟ye doğrusal bir düşüş gösterdiğini gözlemlemişlerdir 

(Baker ve diğ., 2006). Boşluk mesafesi lif çapını olduğu kadar lifin morfolojisini de 

etkilemektedir. Mesafe çözücünün nanolif jetinden uzaklaşmasını sağlayacak 

değerde olmalıdır. Aksi takdirde toplayıcı plakada nanolifler yaş şekilde toplanmakta 

ve eriyik şeklinde nanolif ağları oluşmaktadır. Mesafenin kısa oluşu aynı zamanda 

Taylor Konisinde kararsızlığa ve bunun sonucunda kusurlu morfolojik yapılar 

oluşmasına neden olmaktadır (Andrady, 2008). 

Çevresel faktörler 

Elektro döndürme işleminin gerçekleştiği ortamın gaz bileşimi ve sıcaklığı 

çözeltideki çözücünün buharlaşma süresini etkilemektedir. Kuru lif elde etmek için 

bu koşulların kontrol edilmesi gerekmektedir. Genel olarak 25 – 57 ˚ C sıcaklığında 

ısıtılmış havanın sirkülasyonu ile ve ekstra ısı kaynağına sahip cihazlarda jet 

oluşumunda çözücünün buharlaşması daha hızlı şekilde gerçekleşmektedir. Ancak 

ısıtılmış havanın sirkülasyon hızı oluşan nanolif jetindeki çözücünün buharlaşma 

hızına eşdeğer olmalıdır (Andrady, 2008). 
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3.  PEKTĠN VE JELATĠN 

Pektin gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisi için önemli bir polisakkarittir. Ticari olarak 

turunçgil kabuklarından ve elma posasından elde edilmektedir (Christensen, 1996). 

Pektinin kompozisyonu ve özellikleri kaynağına, üretim metoduna ve sonraki 

işlemlere bağlı olarak değişmektedir. Gıda teknolojisi açısından, taze veya işlenmiş 

sebzelerde tekstür, meyve suyu ve şarabın durultulması, pürelerde ve meyve suyunda 

viskozite, jel oluşturmasından dolayı reçel ve marmelat üretiminlerinde önem 

taşımaktadır (Christensen, 1986; Costel ve diğ., 1993; Coffin ve Fishman 1994). 

Pektik maddelerin temel bileşeni D-Galaktronik asittir. D-Galaktronik asit birimleri ɑ 

(1-4) glikozid bağlarıyla bağlanmışlardır ve metanol ile kısmen esterleşmişlerdir. 

Pektinler, D-Galaktronik asit birimlerinden başka diğer şekerleri de içerirler. Bunlar 

arasında D-galaktoz, L-arabinoz ve L-rammoz en önemlileridir. Bu şekerlerin çoğu 

pektin molekülüne kovalent olarak bağlanmışlardır. Pektin, uzun zincirler halindedir 

ve kısmen metil ester gurubu bulunduran 1,4-ɑ-D-galakturonan, dallanmış L-araban, 

1,4-β-D-galaktan, ramnogalakturonan, L-ramnan ve arabinogalaktan‟dan oluşmuştur 

(Whitaker, 1984; Romboults ve Thibault, 1986). Pektinin sulu çözeltisi pektin 

molekülünün lineer yapısından dolayı vizkos olduğundan en fazla %4‟lük pektin 

çözeltisi hazırlamak mümkündür (Kırk-Othmer, 1967; Evranuz, 1985). Pektinin 

diğer polisakkaritler gibi erime noktası yoktur, ısıtma ile bozunur ve kömürleşir 

(Kırk-Othmer, 1967; Bozok, 1971). Pektinin jel oluşturma özelliği galakturonan‟ın 

lineer yapısından dolayıdır.  
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ġekil 3.1 : Pektinin molekül yapısı (Anonymous, 2006). 

Jelatin, kontrollü hidroliz ile kollajenden üretilen hayvansal proteindir (Mulvaney ve 

diğ., 2010). Kollajen hayvanların deri, kemik, kıkırdak ve tendon gibi bağ 

dokularında bulunmaktadır (Zhang ve diğ., 2006). Bu yüzden elde edilen kaynak, 

hayvanın yaşı, kollajenin tipi jelatinin özelliklerini etkileyen yapısal faktörlerdir 

(Johnston ve Banks, 1990). Fizyolojik çevrede biyouyumlu ve bio parçalanabilir 

olduğundan dolayı ilaç ve medikal sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır (Ikada 

ve Tabada, 1998; Kawai ve diğ., 2000; Kuijpers ve diğ., 2000a,b; Yamamoto ve diğ., 

2001; Yao ve diğ., 2004; Balakrishnan ve Jayakrishnan, 2005).  Jelatin sahip olduğu 

özelliklerinden dolayı köpüklü süt ürünlerinin tekstür ve raf ömrünün 

değiştirilmesinde, jellerde, dispersiyon ve emülsiyonlarda kullanılmaktadır (Hemar 

ve diğ., 2010; Koh ve diğ., 2002). Kollajenin asit (tip A Jelatin) ve alkali (tip B 

jelatin) çözeltileriyle muamelesi sonucu jelatin elde edilmektedir (Weiss ve diğ., 

2012). Özel uygulamalar için jelatin kalitesi geniş ölçüde jelatinin reolojik 

özelliklerine bağlıdır (Stainsby, 1987). Jelatinin jel dayanımı ve termostabilitesi 

geniş ölçüde jelatinin moleküler özelliklerine (molekül ağırlığı dağılımı ve amino 

asit bileşimi) bağlıdır (Turnay ve diğ., 2002). Jelatinin fiziksel özellikleri jelatin 

yapısı ile ilişkili olan jelatin kalitesini ve potansiyel uygulamalarını etkiler (Yang ev 

Wang, 2009). Jelatin nispeten ucuz ve bioparçalanabilir olması ve yapısının çoklu 

moleküler etkileşimlere olanak sağlamasından dolayı hidrojel ambalajlama için ilgi 
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cekicidir.  Çözünmüş jelatin ve kolajenin yüksek su tutma kapasitesi ve kabarması 

dondurulmuş et ve balık ürünlerinin pişirildiğinde veya eritildiğinde su kaybını 

azaltıcı ve sulanmayı zayıflatıcı olarak etkin rol almasını sağlamaktadır (Montero ve 

diğ., 2011).  

Jelatinin ve kollajenin fonksiyonel özellikleri aşağıdaki şekilde özetlenmektedir.  

- Jelleştirici ve su bağlayıcı, 

- Yüzey gerilimini azaltıcı, 

- Film oluşturucu özellikleri, 

- Mikroenkapsülasyon. 

Çizelge 3.1: Jelatin kullanılan endüstriyel ürünler ve kullanım amacı (Boran, 2011). 

KULLANILDIĞI 

ÜRÜN 
KULLANIM AMACI 

Tatlı ve şekerlemeler Esneklik kazandırır, çiğneme özelliklerini iyileştirir, raf ömrünü uzatır. 

Süt ürünleri Esneklik kazandırır, kıvam artırır. Yapısal özellikleri iyileştirir. 

Fırın ve pastacılık 

ürünleri 

Emülsiyon özelliklerini iyileştirir. Dondurma işleminin zararlarından 

korur. 

Et, balık ve sosis 
Yenilebilir koruyucu kaplama olarak kullanılır. Görünüşü iyileştirir. Raf 

ömrünü uzatır. 

İlaç kapsül ve 

tabletleri 

Sert ve yumuşak kapsüllerin önemli bir bileşenidir. İlacı oksijen ve ışığın 

zararlarından korur. 

Vitamin ürünleri Vitaminleri ışığın ve oksijenin zararlı etkisinden korur. 

Fotograf Ürünleri 
Film geliştirilmesinde, renklerin parlak ve düzgün çıkmasına yardımcı 

olur. 

Şarap, bira ve meyve 

suyu 
Çöktürme amacıyla korur. Homojen ve saydam yapı oluşmasında rol alır. 

Kibrit Kibrit uçlarının ahşap sapa tutunmasında kullanılır. 

Kağıt ve kitap Kağıt ürünlerinin suya dayanımını ve sertliğini artırmak için kullanılır.  

Kimyasal ürünler Yüksek saflıktaki metallerin üretiminde kullanılır. 

 

Jelatin elektrodöndürme yönteminde de kullanılan doğal biyopolimerlerdendir. 

Jelatinden elektrodöndürme yöntemiyle asetik asit, formik asit ve trifluoroasetik asit 

(TFA) gibi bir çok farklı çözücüyle başarılı bir şekilde nanolif üretimi 

gerçekleştirilmektedir (Songchotikunpan ve diğ., 2008). 
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ġekil 3.2 : Jelatinin molekül yapısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

4.  REOLOJĠ 

Reoloji, stres (gerilme) uygulanan bir maddenin akış ve deformasyonunu inceleyen 

bilim dalıdır (Steffe, 1992). Maddenin reolojik davranışları ideal sıvıdan ideal katıya 

kadar değişiklik gösterebilir. Sıcaklık, kayma hızı, kayma hızının uygulanma süresi, 

basınç, konsantrasyon, pH, aw ve daha önce uygulanan deformasyon reolojik 

özellikleri etkilemektedir (Sopade ve diğ., 1993; Ibarz ve diğ., 1994; Rao, 1995; Ak, 

1997). Deformasyon ve akış, gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar 

neredeyse her aşamada ve farklı biçimlerde yer aldığından reolojinin gıda sektörü 

için önemi göz ardı edilemez (Ak, 1997). Gıdaların reolojik özelliklerinin bilinmesi 

proses dizaynı, değerlendirilmesi ve kontrolü için olduğu kadar tüketici beğenisi için 

de son derece önemlidir (Rao ve Anatheswaran, 1982; İbanoğlu ve İbanoğlu, 1998; 

Kaya ve Tekin, 2001).  Reolojik ölçümler gıdaların yapısal organizasyonu hakkında 

fikir veren analitik değerler olarak geniş çapta kabul ve ilgi görmektedir (Ahmed ve 

diğ., 2004). Reolojik ölçümler gıdanın tekstürü, su içeriği ve hareketliliği hakkında 

bilgi vererek gıdanın kalite ve stabilitesini sağladığı üretim maliyetini düşürdüğü ve 

üretimi kolaylaştırdığı için önemli bir kalite kontrol aracı olarak kullanılmaktadır 

(Zakaria ve Rahman, 1996; Gomez-Diaz Ve Navaza, 2004).  

Gıda endüstrisinde reolojik verilere; 

Boru hatlarında pompa, ekstruder, karıştırıcı, kaplama makinesi, ısı değiştirici ve 

homojenizatör gibi ekipmanların veya ekipmanlarla ilgili proseslerin tasarımı için 

gerekli olan mühendislik hesaplamalarında,  

- Ürün geliştirmede bileşen fonksiyonlarının belirlenmesinde, 

- Raf ömrü testlerinde, 

- Duyusal verilerle ilişkili olarak gıda yapısını değerlendirilmesinde, 

- Reolojik esaslı bileşen denklemlerinin analizinde, 

ihtiyaç duyulmaktadır (Rao, 1997; Steffe, 1992). 
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4.1 Reolojik DavranıĢ ÇeĢitleri 

Gıdalar katı, sıvı ve yarı katı halde bulunmaktadır. Akışkan gıdalar, yerçekimi 

kuvvetinin etkisi ile akar ve şekillerini koruyamazlar (Rao, 1977). Reoloji davranış 

biçimleri kayma hızı ve zamana bağlı olarak sınıflandırılmaktadır. Buna göre reolojik 

sınıflandırmada genel olarak iki tipte sıvı bulunmaktadır. Bunlar şekil 4.1‟de 

görüldüğü gibi Newtonyen ve Newtonyen dışı viskoelastik akışkanlardır.  

 
 

ġekil 4.1: Viskoz sıvı davranış çeşitlerinin sınıflandırılması (Ak, 1997). 

 

4.1.1 Newtonyen davranıĢ 

Bir sıvı gıdanın Newtonyen olarak sınıflandırılması için kayma stresi-kayma hızı 

arasındaki ilişkinin yani akış grafiğinin doğrusal olması gerekmektedir. Bir başka 

deyişle sıvının viskozitesi sabit olmalı ve kayma hızından etkilenmemelidir. 

Newtonyen akışkanların viskozitesi sadece sıcaklık ve kompozisyonla değişmektedir 

(Rao, 1995; Ak, 1997). Su, süt, bitkisel yağlar ve bazı seyreltik çözeltiler newtonyen 

tipi akışkanlara örnektir (Mckenna ve Lygn, 2003). 

Newtonyen tipi akışkanlar grafikten de anlaşıldığı gibi viskozite sabit olduğu için 

kayma gerilmesinin kayma hızı ile doğru orantılı akışkanlar olarak da ifade 

edilebilmektedir.  

Newtonyen davranışların kayma gerilmesi 4.1„deki eşitlikteki gibi ilişkilendirilmiştir.  
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τ = µ       (4.1) 

Bu denklemde τ kayma gerilimini (Pa), µ viskoziteyi (Pa.s) ve  kayma hızını (s
-1

) 

göstermektedir (Ak, 1997).  

 

 

ġekil 4.2: Kayma hızı-kayma gerilmesi grafiği. 

4.1.2 Newtonyen dıĢı davranıĢlar 

Reolojik davranışlar malzemenin yapısal özelliklerinin bir yansıması olduğundan 

Newtonyen dışı davranış gösteren gıdalar genelde emülsiyon, süspansiyon veya 

yüksek molekül ağırlıklı madde çözeltisi halindedir. Yapıda kayma hızıyla ve/veya 

zamanla meydana gelen değişimler viskoziteyie etkiler. Bir başka değişle, bu grubun 

ortak özelliği viskozitenin sabit olmamasıdır. Ancak, düşük ve yüksek kayma hızı 

bölgelerinde bazen sabit viskozite gözlenebilir (Ak, 1997). 

Genel olarak Newtonyen dışı bu davranışlar tek bir kayma hızında viskozite ölçerek 

karakterize edilemezler. Viskozitenin sabit olmaması nedeniyle artık, “viskozite” 

yerine “anlık viskozite (apparent viscosity)” terimi kullanılır veya açıkça yazılmasa 

bile böyle anlaşılır (Ak, 1997; Steffe, 1992). Anlık viskozite kayma stresinin kayma 

hızına bölünmesiyle elde edilir (Steffe, 1992) 

 

     (4.2) 
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Görünen viskozite, hem kayma hızından hem de zamandan etkilenebilir. Bu nedenle 

Newtonyen dışı davranışları kendi içinde zamandan bağımsız ve zamana bağımlı 

olmak üzere iki alt gruba ayrılmaktadır (Ak, 1997).  

Bu grup içinde yer alan davranışlar psödoplastik (kayma hızıyla viskozitesi düşen), 

dilatant (kayma hızıyla viskozitesi artan), Bingham plastik ve Herschel-Bulkley 

olarak adlandırılır. Newtonyen olmayan ve zamandan bağımsız davranışlar için genel 

model aşağıda denklem 4.3  olarak verilmiştir. 

 

  
   (4.3) 

 

Bu denklemde τ0  yıkılma stresi, K kıvam indeksi, n davranış indeksidir (Ak, 1997). 

Psödoplastik davranıĢ  

Psödoplastik tipteki akışkanlarda kayma hızı artıkça viskozite –kayma hızı eğrisinin 

eğimi azalmaktadır (McKenna ve Lygn, 2003). 

                  

ġekil 4.3: Psödoplastik davranışlar  ġekil 4.4: Psödoplastik davranışlar için      

akış eğrisi (Steffe, 1992)       görünen viskozite eğrisi      

                                                                       (Steffe, 1992) 

 

Şekil 4.3‟den de görüldüğü gibi psödoplatik akışkanlarda kayma hızı artıkça kayma 

stresi artmaktadır. Şekil 4.4‟de ise kayma hızı artıkça viskozitenin azaldığı 

görülmektedir. Psödoplastik davranış üslü yasa (“power-law”) ile modellenmektedir.  

         (4.4) 

Bu denklemde K kıvam indeksini (Pa.sn) ve n akış davranış indeksini (boyutsuz) 

göstermektedir. Akış davranış indeksi Newtonyen davranıştan sapmayı gösterir ve 

akışkanlar n değerine göre sınıflandırılır: n-Newtonyen, n<1 psödoplastik, n>1 
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dilatant (Brekke ve Myers,1978; Steffe, 1992; Rao, 1995). Kıvam indeksi ve akış 

davranış indeksi sıcaklıktan ve gıdanın kompozisyonundan etkilenmektedir (Romero, 

1999). 

Psödoplastik akışkanlarla, gıda endüstrisinde diğer Newtonyen dışı akışkanlardan 

daha çok karşılaşılır. Psödoplastik akışkanlara örnek olarak konsatre meyve suları ve 

püreleri, tahin, bir çok kıvam verici maddelerin çözeltileri, kaymak ve fındık püresi 

verilebilir (Rao, 1977; Steffe, 1992; Ercan ve Dervişoğlu, 1997) 

Dilatant davranıĢ 

Psödoplastik akışın tersi davranış gösterir. Kayma gerilimi artıkça viskozite de artar. 

Arta hız gradyanı ile akışa karşı direnç de artar. Bu tür akış kısmı jelatinize edilmiş 

nişasta çözeltileri ve yüksek polisakkarit içeren ballarda rastlanmaktadır. Bunun 

yanında fıstık ezmesi ve sosis/sucuk eti karışımının da dilatant davrandığı 

belirtilmiştir (Ak,1997). Bu tür davranışa, uygulanan stres sırasında yeni yapısal 

bölümlerin oluşmasının neden olduğu düşünülmektedir (Rao, 1999a). Dilatant 

akışkanlar için aşağıdaki şekillerde kayma stresi-kayma hızı, viskozite-kayma hızı 

grafikleri verilmiştir.   

Bingham plastik davranıĢ 

Bingham plastik akışkanlarda görünen viskozite, kayma hızıyla azalmaktadır. 

Bingham akışkanlarda kayma hızı artıkça kayma stresi de artmaktadır. Bingham 

plastik davranış aşağıdaki denklemle modellenmektedir. 

τ = τ0 + K   (n=1, τ0 >0)    (4.5) 

Bu denklemde τo akma gerilimi (yield stress) dir. Akma gerilimi, akışın başlaması 

için gereken minimum strestir. Akma geriliminden küçük olan streslerde materyal bir 

katı gibi davranmaktadır (Steffe, 1992; Rao, 1995). Akma gerilimi çikolata ürünleri 

ve hidrokolloidler için duyusal özellikler bakımından istenmektedir (Rao, 1977). 

Dervişoğlu ve Kokini (1986) küçük kayma hızları aralığında ketçap, hardal, elma 

sosu ve domates salçasının Bingham plastik davranış gösterdiğini belirtmişlerdir. Diş 

macunun da Bingham plastik davranış gösterdiği bildirilmiştir (Steffe, 1992). 
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Herschel Bulkley davranıĢ 

Herschel-Bulkley akışkanlarda görünen viskozite, kayma hızıyla azalmaktadır. 

Herschel-Bulley akışkanlar da Bingham plastik akışkanlar gibi bir akma gerilimi 

değerine sahiptir.  

Herschel-Bulkely davranış aşağıdaki denklemde modellenmektedir. 

τ = τ0 + K
n
 (0<n<∞)    (4.6) 

Dervişoğlu ve Kokini (1986), düşük kayma hızlarında Bingham plastik davranış 

gösterdiğini belirttikleri ketçap, hardal, elma sosu ve domates salçasının yüksek 

kayma hızlarında Herschel-Bulkley davranış gösterdiğini bildirmişlerdir. Ayrıca 

balık, üzüm ezmesi, normal ve yağsız mayonez Herschel-Bulkley davranış gösteren 

gıdalar arasındadır (Steffe, 1992; Ak ve Gunasekaran, 2000). 

4.2 Reolojik DavranıĢı Etkileyen Parametreler 

Sıcaklık etkisi 

Gıdalar işleme, taşıma, depolama, satış ve tüketim sırasında değişik sıcaklıklara 

maruz kalmaktadır. Genellikle sıcaklık artıkça viskozitenin düştüğü bilinmekte ve 

sıcaklığın viskoziteye veya görünen viskoziteye ve kıvam indeksine etkisi Arrhenius 

denklemi ile ifade edilmektedir (Bourne, 1982). 

η = η∞.e
Ea/R.T 

veya K = K∞. e
Ea/R.T 

    (4.7) 

Kayma hızınınve sıcaklığın viskoziteye birlikte etkisi aşağıdaki denklemle ifade 

edilir (Rao, 1999; Sopade ve Filibus, 1994; Steffe, 1992). 

η = K∞xe
( n-1)    

(4.8) 

Denklem 2.6 ve denklem 2.7‟de denklemlerde η∞ (Pa.s) ve K∞ (Pa.s9 ile gösterilen 

terimlerdir. Ea kJ/kgmol veya kcal/kgmol cinsinden aktivasyon enerjisi, R gaz sabiti 

(8.314 kJ/kgmol.K) ve T mutlak sıcaklık, (K), η∞, K∞, ve Ea deneysel verilerden 

elde edilen sabitlerdir. Yüksek Ea değerleri viskozitenin sıcaklıkla daha çok 

değişeceği anlamına gelmektedir (Lokumcu, 2000). 
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Akış davranış indeksi, genellikle sıcaktan kıvam indeksi kadar etkilenmez 

(Lokumcu, 2000). 

Konsantrasyonun etkisi 

Akışkan bir gıda maddesinin konsatrasyonu artıkça, viskozitesi artmaktadır. Sabit 

sıcaklıkta konsantrasyonla viskozite arasında doğrusal olmayan direk ilişki vardır 

(Bourne, 1982). Konsantrasyonun viskoziteye etkisini modelleyebilmek için üslü bir 

tip denklem kullanılabilir (Lokumcu, 2000).  

Maddenin molekük ağırlığının etkisi 

Aynı konsantrasyonda çözünenin molekül ağırlığı ile çözeltinin viskozitesi arasında 

genellikle doğrusal olmayan direk ilişki vardır. Düşük konsatrasyonlarda asılı madde 

varlığı viskoziteyi az oranda artırır. Yüksek konsantrasyonlarda ise viskozite artışı 

fazla olur. Ürünün davranışı newtonyen-dışı, plastik ya da dilatant olabilir (Bourne, 

1982). 
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5.  ZETA POTANSĠYEL 

Zeta potansiyeli yüzeye sıkıca bağlı tabaka yüzeyi yani kayma tabakası yüzeyi ile, 

çözeltinin elektrikçe nötral bölgesi arasındaki potansiyel farkıdır. Zeta potansiyeli, 

dispers sistemlerin stabilitesinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.. Kullanılan 

sisteme dayalı olarak eğer zeta potansiyeli, belli bir değerin altına düşürülürse, 

çekme kuvvetleri, itme kuvvetlerinden üstün gelir ve partiküller biraraya gelir. Bu 

olay flokülasyon olarak bilinir. 

Kararlı süspansiyon ve emülsiyonların ölçümü için zeta potansiyel değerleri önem 

taşımaktadır. Zeta potansiyel değerinin +25 mV‟un üstünde ya da -25mV‟un altında 

olduğu değerler süspansiyon ve emülsiyonların kararlı olduğu bölgeyi 

göstermektedir. Bu değerler aralığında değilse kararsızdır ve kolloidal sistemler 

topaklaşarak çökelme eğilimindedir (Wei, 2009). Örneklerin yüzey yüklerinin 

araştırılması zeta potansiyellerinin hesaplanması ile gerçekleştirilmiştir. 

Partikül yüzeyi ve dispersiyon sıvı arasında meydana gelen potansiyel, zeta 

potansiyel olarak tanımlanmaktadır. Zeta potansiyel kolloidal sistemin kararlılığı 

hakkında bilgi vermektedir (Bouyer ve diğ., 2012). Ne kadar yüksek olursa, kolloidal 

dağılımların stabilitesi de o kadar iyidir. Sıfır noktası proteinler için izoelektrik 

noktayı temsil etmektedir. Zeta potansiyelinin sıfıra ulaştığı pH değerinde 

proteinlerin stabilitesi bozulmakta ve çökelmeler gerçekleşmektedir. Zeta 

potansiyelinde eksi ve artı yöndeki artış emülsiyon kararlılığında artışı 

göstermektedir. Zeta potansiyelindeki bu artış elektriksel tabakanın kalınlaştığını 

göstermektedir. Bu da damlacıkların biraraya gelip floküle olmasını engellemekte ve 

emülsiyonun daha uzun süre stabil kalmasını sağlamaktadır (Srinisavan ve diğ., 

2010). Kolloidal sistemlerde zeta potansiyeli elektroforez, elektroakustik ve dinamik 

ışık saçılımı gibi tekniklerle ölçülmektedir (McClements, 1999).  
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6.  HĠPOTEZ 

Jelatin ve pektin gıdalarda yaygın olarak kullanılan biyopolimerlerdir. Özellikle 

kıvam artırıcı, stabilize edici ve jelleştirici olarak kullanılan bu iki biyopolimerden 

nanolif elde edierek süt ve zeytinyağı gibi model gıdaların reolojik özelliklerine 

etkisi incelenmiştir. Nanoyapıların genel olarak artan yüzey alanları ile birlikte 

elektriksel iletkenlik, yüzey gerilimi, zeta potansiyelleri, ısıl ve reolojik özelliklerinin 

yığın hallerinde farklı olduğu öngörülmektedir. Buna dayanılarak bu tez 

çalışmasındaki hipotezler aşağıda verilmiştir. 

Bu çalışmada elektro döndürme yöntemi ile nanolif eldesine besleme çözeltisinin 

konsantrasyonu, uygulanan voltaj ve besleme debisinin lif morfolojisine etki edeceği 

öngörülmüştür. 

Bu çalışmanın ikinci kısmı için hipotez, elektrodöndürme yöntemi ile elde edilen 

jelatin-pektin içeren nanoliflerinin model gıdalara ilavesinin model gıdaların reolojik 

özelliklerini değiştireceğidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 



33 

7.  MATERYAL VE METOD  

7.1 Materyal 

Elektrodöndürme yönteminde kullanılan besleme çözeltileri için B tipi sığır jelatini 

(Sigma, G9382-500 G) ve %100 Asetik asit (Sigma-Aldrich, 27225,) ABD‟den, 

polivinil alkol (PVA) (Bereket Kimya), pektin (Seyidoğlu) ve süt (Ülker) 

İstanbul‟dan, yumurta beyazı (AB Gıda) Balıkesir‟den temin edilmiştir. 

7.2 Metot 

7.2.1 Besleme çözeltilerinin hazırlanması 

Besleme çözeltilerinin konsantrasyonu ve hazırlama koşulları 3.1 nolu çizelgede 

gösterilmiştir.  

Çizelge 7.1: Besleme çözeltileri ve hazırlanma koşulları. 

 
Polimer Çözücü 

Karışım Karıştırma Karıştırma 

Oranı Sıcaklığı °C Süresi (sa) 

PVA (%6) + Pektin (0,5) Su 4:6 40 1 

PVA (%6) + Pektin (0,5) Su 1:1 40 1 

PVA (%6) + Pektin (0,5) Su 6:4 40 1 

PVA (%6) + Pektin (0,5) Su 7:3 40 1 

PVA (%8) + Yum.Bey. (%3) Su 1:1 25 1/2 

PVA (%8) + Yum.Bey. (%3) Su 2:1 25 1/2 

PVA (%8) + Yum.Bey. (%3) Su 3:1 25 1/2 

PVA (%8) + Yum.Bey. (%3) Su 8:2 25 1/2 

Jelatin (%10) + Pektin (%1) Su + Asetik Asit (%20 v/v) 8:2 40 1 

Jelatin (%10) + Pektin (%1) Su + Asetik Asit (%20 v/v) 85:15 40 1 

Jelatin (%10) + Pektin (%1) Su + Asetik Asit (%20 v/v) 9:1 40 1 

Jelatin (%10) + Pektin (%2) Su + Asetik Asit (%20 v/v) 9:1 40 1 

Jelatin (%20) + Pektin (%1) Su + Asetik Asit (%20 v/v) 9:1 40 1 

Jelatin (%20) + Pektin (%1) Su + Asetik Asit (%20 v/v) 8:2 40 1 

Jelatin (%20) + Pektin (%1) Su + Asetik Asit (%20 v/v) 7:3 40 1 

Jelatin (%20) + Pektin (%2) Su + Asetik Asit (%20 v/v) 8:2 40 1 
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Jelatin çözeltisi; 20 gr (%20, w/v) jelatin, 20 ml asetik asit çözeltisi 100 ml hacme saf 

su ile tamamlanarak hazırlanmıştır. Bu çözelti homojen karışım olması için 40 °C „de 

ve 900 rpm‟de manyetik karıştırıcıda 4 saat karıştırılmıştır.  

Pektin çözeltisi, 0,5 gr (%1, w/v) pektin 50 ml hacme saf su ile tamamlanarak 

hazırlanmıştır. Bu çözelti 40 °C‟de homojen hale gelinceye kadar 900 rpm‟de 1 saat 

manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır.  

Jelatin (%20, w/v) ile pektin (%1, w/v) çözeltileri nanolif eldesi için manyetik 

karıştırıcıda 900 rpm‟de ortam sıcaklığında 1 saat karıştırılmıştır. 

7.2.2 Çözeltilerin elektriksel iletkenliklerinin ölçülmesi 

Besleme çözeltilerinin elektriksel iletkenlikleri elektriksel iletkenlik ölçer (WTW-LF 

95, Almanya) ile ortam sıcaklığında iki parelel iki tekrarlı olacak şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar dört ölçümün ortalaması ± standart sapması şeklinde 

verilmiştir. 

7.2.3 Çözeltilerin yüzey gerilimlerinin ölçülmesi 

Besleme çözeltilerinin yüzey gerilimi ölçümleri Dataphysics marka (DCAT 11 EC, 

Almanya) bir tensiyometre cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tensiyometre 

cihazında yüzey gerilimi ölçümleri için plaka yöntemi (Wilhelmy Plate) 

kullanılmıştır. 

Besleme çözeltileri için yüzey gerilimi ölçümleri oda sıcaklığında (25 °C) iki parelel 

iki tekrarlı olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar dört ölçümün ortalaması ± 

standart sapması şeklinde verilmiştir. 

7.2.4 Çözeltilerin ısıl özelliklerinin belirlenmesi 

Jelatin, pektin ve jelatin-pektin nanoliflerinin ısıl özellikleri DSC (TA Instruments, 

Q10, Amerika) cihazı ile ölçülmüştür. Tüm örnekler 3±0,1 mg olacak şekilde 

tartılarak alüminyum tavalara konulmuştur. Hermetik olarak kapatılan boş bir 

referans tava ve içinde numunenin bulunduğu tava kullanılarak ısıl ölçümler DSC 

cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçümü yapılacak numunelerin sıcaklığı 10 

°C/dakika hızla 20 °C‟den 300 °C‟ ye getirilmiştir. Tüm veriler DSC cihazının 

yazılım programı kullanılarak hesaplanmıştır. Her bir örnek için yapılan ölçüm üç 
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kere tekrar edilerek elde edilmiştir. Sonuçlar üç ölçümün ortalaması ± standart sapma 

şeklinde verilmiştir. 

Sıcaklık-ısı akış grafiğinde başlangıçta pike çizilen teğetin apsisi kestiği noktadaki 

sıcaklık pikin başlangıç sıcaklığı (To), tepe noktasındaki sıcaklık pik sıcaklığı (Tp) ve 

pik bitiş sıcaklığından çizilen teğetin apsisi kestiği noktadaki sıcaklık pikin 

sonlandığı sıcaklığı (Te)  göstermektedir.  ∆H ise pikin meydana gelmiş olduğu 

alanda kullanılan ya da oluşan enerji miktarını göstermektedir. 

7.2.5 Çözeltilerinin reolojik özelliklerinin ölçülmesi 

Besleme çözeltileri ve nanolifli örneklerin reolojik ölçümleri reometre (Haake 

RheoStress 1, Almanya) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçüm 25 °C‟de, 0–300 s
-1

 

kayma hızı aralığında ve paralel plaka sensörü (çap= 35 mm, gap=1 mm) 

kullanılarak, iki tekrarlı olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmeler 

RheoWin3 Data Manager (Haake, Almanya)  yazılımı kullanılarak üslü yasa 

denklemine göre yapılmıştır.  

7.2.6 Elektrodöndürme yöntemi ile nanolif üretimi 

Hazırlanan çözeltiler nanolif eldesi için Inovenso marka (NE 100, Türkiye) 

elektrodöndürme cihazına oda sıcaklığında beslenmiştir.  Elektro döndürme 

cihazında Ultra volt Co.(HVPS serie 30A) marka güç kaynağı kullanılmıştır. 

Deneme çalışmalarında uygulanan voltaj 14 kV ile 20 kV, besleme debisi 0,1-1,5 

ml/sa, plaka mesafesi ise 5-15 cm arasında değişmektedir.  

Nanolif eldesinde elektro döndürme cihazında proses parametrelerinden uygulanan 

voltaj, besleme debisi ve toplayıcı plaka mesafesi deney değişkenleri olarak kabul 

edilmiştir. Bu paremetrelerin nanolif eldesine etkisinin incelenebilmesi için %10‟luk 

ve %20‟lik jelatin çözeltileri ile %1 ve %2 „lik pektin çözeltileri çizelge 7.1‟de 

verildiği gibi elektrodöndürme ünitesinde farklı koşullarda işlem yapılmıştır. 

7.2.7 Taramalı elektron mikroskobu 

Nanolif çapları ve morfolojik özellikleri SEM (Jeol JSM-7000F, Japonya) ile 

belirlenmiştir. Elektrodöndürme yöntemi ile elde edilen alüminyum folyodaki 

nanoliflerden küçük kesitler alınarak bunların platin kaplaması yapıldıktan sonra FE-

SEM görüntüleri elde edilmiştir.  
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Elde edilen nanolif boyutlarının ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi sırasında 

FE-SEM Analizleri için 5.000, 20.000 ve 100.000 kat oranlarında büyütülmüş 

görüntüler alınmıştır.  

7.2.8 Nanolif ilave edilen model gıda sistemleri için yapılan analizler 

Jelatin-pektin nanolifleri %1, %1,5 ve %2  (w/w) konsantrasyonlarında süt ve 

zeytinyağı örneklerine ilave edilmiştir. Çözelti örneklerinin toplam ağırlığı 10 gr 

olacak şekilde ayarlanmıştır. Nanolifler iki şekilde gıda örneklerine katılmıştır. İlk 

etapta nanolif üretimi esnasında elde edilen büyüklüklerdeki nanolifler çözeltiye 

katılacak miktarlarda tartılıp doğrudan çözeltilere katılmıştır. İkinci yöntemde ise 

çözeltiye katılacak miktardaki nanolifler çok küçük parçalara kesilerek gıda 

örneklerine katılmıştır. İki farklı yöntemle nanolif ilave edilen örnekler 1 gün (24 

saat) zeytinyağı ve süt örnekleri içerisinde bekletilmiştir. Nanoliflerin ilave edilmesi 

sonrasında tüm örnekler Ultra-Turrax‟da (IKA WERK  TP 18-10) 11.000 rpm‟ de 4 

dk karıştırılmıştır. Daha sonra süt ve zeytinyağı örneklerinin zeta potansiyelleri, 

partikül boyutları ve reolojik parametreleri ölçülmüştür. 

7.2.8.1 Reolojik ölçümler 

Nanolifli süt ve zeytinyağı örneklerinin reolojik ölçümleri Haake marka  (Rheostress 

1, Almanya) reometre kullanılarak ölçümler C35/2  (çap 35 mm, aralık 0,105 mm) 

sensörüyle gerçekleştirilmiştir. Bütün ölçümler 25 °C sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. 

Kayma hızı 120 saniyede 0 ile 300 s
-1

 olarak belirlenmiş ve kayma gerilimi 

değerlerine göre akış eğrileri çizilmiştir. Sonuçlar Haake marka reometrinin yazılım 

programı kullanılarak modellenmiştir. Kıvam indeksi (K), akış davranış indeksi (n), 

korelasyon değerleri (r) yazılım programından elde edilmiştir.  

Konsantrasyon değişiminin viskozite üzerindeki etkisini belirlemek için %1, %1,5 ve 

%2 konsantrasyonlarda ölçümler yapılmıştır. 10-300 kayma hızı aralığında süt ve 

zeytinyağı model sistemlerinde 2 paralel 2 tekrarlı olacak şekilde ölçümler 

gerçekleştirilmiş ve reometrede reolojik parametreler hesaplanmıştır. Viskozite 

değerleri ise üslü yasa (power-law) denklemi kullanılarak hesaplanmıştır. 

7.2.8.2 Zeta potansiyel ve difüzyon katsayısı 

Zeta potansiyel ve difüzyon katsayısı için Malvern marka Nano ZS (Worcestershire, 

UK) cihazı kullanılmıştır. Ölçümler iki tekrarlı olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 
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Nanolifli örneklerden 0,2 ml alınarak 25 °C‟de hacimde 5/100‟lük saf su dilüsyonları 

hazırlanmıştır. Karışımın homojen olarak yapılmasını sağlamak için karışım 2 dk 900 

rpm‟de manyetik karıştırıcıda karıştırılmış ve iki paralelli ve üç tekrarlı olacak 

şekilde ölçüm gerçekleştirilmiştir. Ölçüm sonuçları ZetaSizer Software programı 

(Malvern, İngiltere) ile değerlendirilmiştir. 
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8.  BULGULAR VE TARTIġMA 

8.1 Elektrodöndürme Yöntemi Ġle Nanolif Üretimi 

Elektrodöndürme yönteminde kullanılan besleme çözeltilerine ait ölçüm sonuçları 

çizelge 8.1.‟de gösterilmiştir. Çizelgede belirtilen çözeltilerin hazırlanmasında 

kullanılan çözücü özellikleri çizelge 7.1‟de belirtilmiştir. Denemeler sonucunda 

temel çalışmalarda kullanılmak üzere 0,1 ml/sa besleme debisi ve 18 kV voltaj değeri 

kullanılmasına karar verilmiştir.  
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Çizelge 8.1: Besleme çözeltilerinin özellikleri. 

  

ÇÖZELTİLER 
(Karışım Oranı) 

Elektriksel 
İletkenlik 
(mS/cm) 

Yüzey 
Gerilimi 
(mN/m) 

Reolojik Ölçümler Nanolif 
Eldesi 

K (Pa.sn) n η (mPa.s)(100 s-1 ) 

%3 Yum.Beyazı-%8 lık PVA (1/1) - - - - - + 

%3 Yum.Beyazı-%8 lık PVA (2/1) - - - - - + 

%3 Yum.Beyazı-%8 lık PVA (3/1) - - - - - + 

%3 Yum.Beyazı-%8 lık PVA (4/1) - - - - - + 

%0,5 Pektin-%6 PVA (4/6) - - - - - + 

%0,5 Pektin-%6 PVA  (1/1) - - - - - + 

%0,5 Pektin-%6 PVA (6/4) - - - - - + 

%1 Pektin 0,41±0,01 50,20±2,01 0,03±0,00 0,75±0,05 11,51±3,41 - 

%10 Jelatin 3,04±0,05 36,50±0,02 0,05±0,01 0,74±0,03 13,99±3,81 + 

%20 Jelatin 4,02±0,01 33,04±0,02 0,06±0,02 0,10±0,02 49,32±10,22 + 

%10 Pelatin-%1 Pektin (9/1) 3,58±0,18 37,10±0,02 0,07±0,02 0,89±0,03 43,37±14,50 + 

%20 Jelatin-%1 Pektin (7/3) 3,62±0,02 36,95±0,02 0,10±0,01 0,90±0,00 63,01±8,95 - 

%20 Jelatin-%1 Pektin (8/2) 3,66±0,04 36,61±0,03 0,15±0,05 0,93±0,07 104,75±14,06 + 

%20 Jelatin-%1 Pektin (9/1) 4,02±0,01 33,75±0,03 0,07±0,01 0,91±0,02 47,99±8,85 + 
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PVA‟dan hazırlanan çözeltiler ile biyopolimer çözeltilerinden yapılan deneme 

çalışmalarında elektrodöndürme yönteminde voltaj 28-30 kV arasında, debi 0,1-1,5 

ml/sa aralığında ve plaka mesafesi 5 ile 15 cm arasında olmak üzere çeşitli 

parametreler denenmiştir. Çizelge 8.1‟de görüldüğü gibi PVA ile yapılan deneme 

çalışmalarında nanolif eldesi gerçekleşmiştir.  Bunun nedeni PVA‟nın açık uçlu 

lineer zincir yapısına sahip olması ve polielektrolit özellik göstermesidir (Okutan, 

2013). Biyopolimer jelatinden tek başına nanolif eldesi mümkün iken pektinden 

mümkün olmamıştır. Doğal polimerlerde dallanmış zincir yapısı olduğundan nanolif 

eldesi kolay olmamaktadır. Bu dallanmış yapıları hidroliz etmek gerekmekte veya 

nanolif elde edilen polimer çözeltisi ile tek başına nanolif elde edilemeyen polimer 

çözeltisiyle karıştırılabilir. Burada karışımın homejen yapıda olması ve 

viskozitelerinin elektrodöndürme yöntemine göre uygun aralıkta olması 

gerekmektedir.  

Jelatin oda sıcaklığında suda çözünebilirdir. Sahip olduğu iyonize olabilen yan 

zincirlere sulu çözeltilerde kümelenmeyi bir araya getirdiği için elektrospinnig öncesi 

yüksek polaritede organik çözücüde çözülmesi gerekir (Dhan ve diğ., 2012). Bu 

amaçla jelatin çözeltisi hazırlanmasında asetik asit çözeltisi (%20 v/v saf su) 

kullanılmıştır. 

Jelatinin polieletrolit özellik göstermesi ve pektinin eletrolit özellik 

göstermemesinden dolayı pektinden tek başına nanolif üretilememiştir. Bu çalışmada 

yalnızca pektin çözeltisi kullanılarak nanolif eldesi mümkün olmamıştır. Pektin PVA 

karışımlarından nanolif eldesi gerçekleşmiştir. Fakat PVA‟nın gıdalarda 

kullanılamamasından dolayı jelatin-pektin karışımı tercih edilerek nanolif eldesi 

sağlanmıştır. Nanolif eldesi için pektin-jelatin farklı konsantrasyonlarda karıştırılmış 

ve en ideal çözeltiye karar verilerek işlemlere devam edilmiştir. 

Elektriksel iletkenlik ve yüzey gerilimi elektrodöndürme ile nanolif eldesinde etkili 

parametrelerdendir. Çizelge 8.1 incelendiğinde pektinin elektriksel iletkenlik 

değerinin diğer polimerlele karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğu 

anlaşılmaktadır. Elektriksel iletkenlik değeri nanolif eldesi için önemli 

parametrelerden bir tanesidir. Pektinden tek başına nanolif elde edilememesinde 

elektriksel iletkenlik değerinin düşüklüğü neden olarak gösterilebilir. 
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Çizelgeye bakıldığında jelatin konsantrasyonun artması elektriksel iletkenlik değerini 

de artırmaktadır. Yüzey gerilimi ise jelatin konsantrasyonu ile azalmaktadır. 

Sonuçlar literatürle de uyumludur (Ratanavaraporn ve diğ., 2010; Songchotikunpan 

ve diğ., 2008).  

8.2 Isıl Ölçümler 

Pektin ve jelatin-pektin nanolifleri için yapılan ölçüm sonucunda DSC cihazının 

yazılım programında To (pikin başladığı sıcaklık), Tp (pik sıcaklığı) ve Te (pikin 

sonlandığı sıcaklık) sıcaklıkları ve entalpi değerleri (J / g) belirlenmiştir. Nanolif ve 

pektine ait şekil 8.1 ve 8.2 incelendiğinde örneklerde endotermik ısı akışı gösteren 

piklere rastlanılmıştır. Jelatin, pektin ve %20‟lik jelatin- %1‟lik pektin (9/1; v/v) 

çözeltisi nanoliflerinin ısıl özellikleri farklılık göstermektedir. Pektin ve nanoliflere 

ait ölçüm sonuçları bu tez kapsamında gerçekleştirilmiştir. Jelatine ait DSC ölçüm 

sonuçları ise önceki çalışmalardan elde edilmiştir (Terzi, P., 2013).  

Çizelge 8.2: Jelatin, pektin ve nanoliflere ait DSC ölçüm sonuçları. 

DSC ÖLÇÜM SONUÇLARI 

Isıl Parametreler Jelatin Pektin 
Nanolif 

(%20 Jelatin - %1 Pektin) 

To(°C) 72,04±3,42 58,45±4,80 96,29±26,85 

Tp (°C) 121,58±2,39 111,77±3,59 137,59±22,51 

Te(°C) 186,43±3,27 160,10±5,28 179,32±24,80 

∆H (J /g) 254,77±31,93 169,80 ±18,66 196,76±31,04 

 

Çizelge incelendiğinde erimenin başladığı sıcaklık ve pik sıcaklığı nanoliflerde en 

yüksektir. Pikin oluştuğu alanda meydana gelen entalpi değeri jelatinde hem 

nanoliflere göre hem de pektine göre daha yüksek seviyededir. Bu durum jelatinin 

erime sırasında daha fazla ısıya ihtiyaç duyduğu manasına gelmektedir. Sonucun bu 

şekilde olmasına nanoliflerde kullanılan jelatinin, besleme çözeltisi hazırlanmasında 

kullanılan asit olduğu düşünülmektedir.  Yani asit ile jelatin çözeltisi hazırlanmasının 

jelatini hidrolize ettiği düşünülmektedir. Tez kapsamında yapılan tüm DSC ölçüm 

sonuçlarının gösterildiği grafiklerde endotermik ısı akışının olduğu anlaşılmaktadır.  
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ġekil 8.1: %20‟lik Jelatin-%1‟lik Pektin (9/1) Nanolifinin DSC grafiği. 

 

ġekil 8.2:  Pektinin DSC grafiği. 
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8.3 Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskobu 

Nanolif eldesi için %1‟lik pektin çözeltisi ile %10‟luk ve %20‟lik jelatin çözeltileri 

farklı karışım oranlarında karıştırılarak nanolif elde edilmiştir. Uygun besleme 

çözeltisi konsantrasyonuna ve uygulama parametrelerine FE-SEM görüntülerine göre 

karar verilmiştir. 

 
 

ġekil 8.3: %10 Jelatin (w/v) ve %1‟lik pektin çözeltilerinin elektrodöndürmeden 

sonraki FE-SEM görüntüsü (18 kV, 1,5 ml/sa, 10 cm, 9/1 karışım oranı ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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ġekil 8.4: %10 Jelatin (w/v) ve %1‟lik pektin çözeltileri FE-SEM görüntüsü (18 kV,   

                 0,1 ml/sa, 10 cm, 9/1 karışım oranı) 

a) b) 

c) 
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ġekil 8.5:  %20 Jelatin (w/v) ve %1‟lik pektin çözeltileri FE-SEM görüntüsü (18 kV, 

                 0,1 ml/sa, 5 cm, 9/1 karışım oranı ) 

 

a) b) 

c) 

a) b) 

c) 
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ġekil 8.6: %20 Jelatin (w/v) ve %1‟lik pektin çözeltileri FE-SEM görüntüsü (18 kV, 

                 0,1 ml/sa, 5 cm, 8/2 karışım oranı) 

 

 

 
 

ġekil 8.7:  %20 Jelatin (w/v) ve %1‟lik pektin çözeltileri FE-SEM görüntüsü (18 kV, 

                  0,5 ml/sa, 10 cm, 9/1 karışım oranı) 

 

 

a) b) 

c) 

a) b) 
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ġekil 8.8: %20 Jelatin (w/v) ve %1‟lik pektin çözeltileri FE-SEM görüntüsü (18 kV,   

                 0,1 ml/sa, 10 cm, 7/3 karışım oranı) 

 

Elektrodöndürme yöntemiyle elde edilen farklı jelatin konsantrasyonları ile pektin 

karışımları ve proses koşulları denenmiştir. Her bir farklı konsantrasyon ve karışım 

oranı için FE-SEM görüntüleri alınarak 5.000, 20.000 ve 100.000 kat oranlarında 

büyütme yapılarak inceleme yapılmıştır.  

SEM görüntüleri incelendiğinde nanolif üretimi için en uygun çözelti ve proses 

koşullarının %20 Jelatin (w/v) ve %1‟lik pektin çözeltileri ile 18 kV, 0,1 ml/sa, 5 cm, 

9/1 karışım oranı olduğu anlaşılmıştır. 

8.4 Jelatin-Pektin ve Jelatin-Pektin Nanolifli Zeytinyağı için Yapılan Analizler 

Çizelge 8.3‟de nanolifli ve nanolifsiz zeytinyağı örnekleri için yapılan ölçüm 

sonuçları bulunmaktadır.  

Çizelge 8.3: Zeytinyağı için yapılan ölçüm sonuçları. 

Örnek K (Pa.s
n
) n (-) R η(mPa.s)(100 s-

1
) ζ (mV) 

Zeytinyağı 0,04±0,00 0,89±0,02 0,99 24,40±1,81 -72,80±4,76 

% 1 Zyağı-Jelatin 0,04±0,00 0,87±0,02 0,99 22,12±2,15 -29,00±1,03 

% 1,5 Zyağı-Jelatin 0,04±0,00 0,91±0,01 0,99 29,19±0,67 -13,20±0,20 

% 2 Zyağı-Jelatin 0,05±0,00 0,92±0,01 0,99 32,30±1,71 -10,50±0,16 

% 1 Nanolif-Zyağı 3,34±0,63 0,44±0,03 0,99 259,77±66,43 5,40±0,11 

% 1,5 Nanolif-Zyağı 11,13±6,06 0,42±0,05 0,99 706,33±254,23 5,00±0,34 

% 2 Nanolif-Zyağı 42,88±2,78 0,33±0,01 0,99 1968,96±93,42 4,54±0,11 

 

 

a) b) 
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Dispersiyon şeklinde hazırlanmış nanolifli ve nanolifsiz zeytinyağında zeta 

potansiyel değerlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Zeytinyağında %1, %1,5 ve %2 

konsantrasyonlarındaki jelatin-pektin karışımı ve jelatin-pektin nanolifi zeta 

potansiyel değerleri çizelge 8.3.‟de verilmiştir. Çizelge incelendiğinde nanolifli 

örneklerin normal örneklere göre zeta potansiyel değerlerinin pozitif değerden 

negatif değere doğru değiştiği gözlenmiştir. Çözelti stabilizasyonunun 

sağlanabilmesi için zeta potansiyel değerinin 30-60 mV değerleri arasında olması 

gereklidir. Nanolifli örneklerin zeta potansiyel değerleri literatürde stabil koşullar 

için belirtilen değer aralığının dışındadır.  

Zeytinyağında %1, %1,5 ve %2 konsantrasyonlarında nanolifli ve nanolifsiz 

örneklerin reolojik ölçümleri ve viskozite değeri çizelge 8.3.‟de gösterilmiştir. 

Konsantrasyonla birlikte viskozitelerdeki değişim görülmektedir. Tüm zeytinyağı 

örneklerinde viskozite değerleri sabit bir kayma hızında (100 s
-1

) hesaplanmıştır. 

Zeytinyağına %1, %1,5 ve %2 nanolif ilavesinin zeytinyağı örneklerinin viskozite 

değerinde artış meydana getirdiği gözlenmiştir. Örnekteki nanolif miktarının artması 

viskozite değerini artırmaktadır. Zeytinyağı örneğine aynı miktar jelatin-pektin 

karışımı eklendiğinde viskozite değerinin çok fazla değişmediği gözlenmiştir. 

Reolojik ölçün grafikleri incelendiğinde nanolifli örneklerin zeytinyağının akış 

cinsini de değiştirdiği gözlenmiştir.  

8.5 Jelatin-Pektin ve Jelatin-Pektin Nanolifli Süt için Yapılan Analizler 

Aşağıdaki tabloda nanolifli ve nanolifsiz süt örnekleri için yapılan ölçüm sonuçları 

bulunmaktadır.  

Çizelge 8.4: Süt için yapılan ölçüm sonuçları . 

      Örnek K (Pa.s
n
) n (-) R η(mPa.s)(100 s-

1
) ζ (mV) 

Süt 0,04±0,00 0,51±0,03 0,82 4,29±0,12 -21,10±1,21 

% 1    Jelatin-Süt 0,04±0,02 0,61±0,12 0,97 5,73±0,74 -17,80±1,65 

% 1,5 Jelatin-Süt 0,03±0,00 0,78±0,03 0,99 11,86±1,23 -9,30±0,32 

% 2    Jelatin-Süt 0,05±0,00 0,77±0,02 0,99 18,10±0,63 -11,20±1,32 

% 1    Nanolif-Süt 0,04±0,01 0,73±0,04 0,99 11,53±0,31 -9,73±1,57 

% 1,5 Nanolif-Süt 0,24±0,05 0,58±0,10 0,99 35,77±8,36 -7,93±0,14 

% 2    Nanolif-Süt 0,60±0,27 0,53±0,12 0,99 64,09±18,83 -11,70±0,87 
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Dispersiyon şeklinde hazırlanmış nanolifli ve nanolifsiz sütte zeta potansiyel 

değerlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Sütte %1, %1,5 ve %2 

konsantrasyonlarındaki jelatin-pektin karışımı ve jelatin-pektin nanolifi zeta 

potansiyel değerleri çizelge 8.4‟de verilmiştir. 

Sütte %1, %1,5 ve %2 konsantrasyonlarında nanolifli ve nanolifsiz örneklerin 

reolojik ölçümleri çizelge 8.4‟de gösterilmiştir. 

Sütte viskozite hesaplamaları çizelge 8.4‟de verilmiş ve konsantrasyonla birlikte 

viskozitelerdeki değişim görülmektedir. Tüm süt örneklerinde viskozite değerleri 

sabit bir kayma hızında (100 s
-1

) hesaplanmıştır. Sütte %1, %1,5 ve %2 nanolif 

ilavesinin nanolifsiz örneklere göre daha fazla artış olduğu görülmüştür. 

Besleme çözeltileri literatür taramaları ve araştırma çalışmaları sonucunda elde 

edilen bilgilere göre hazırlanmıştır. Çalışmanın ilk kısmında literatürde rastlanılan 

biyopolimerlerden PVA kullanılmadan nanolif elde edilmeye çalışılmıştır. Sadece 

biyopolimer kullanılarak (Jelatin hariç) nanolif veya lif eldesi elektrodöndürme 

sisteminde mümkün olmamıştır. Bu sebeple PVA ile pektin ve yumurta beyazı 

kullanılarak nanolif / lif elde edilmiştir. PVA‟nın gıdalarda kullanılamaması göz 

önüne alınarak jelatin ile deneme çalışmaları yapılmış ve başarılı olmuştur.  

Çalışmanın ikinci kısmında ise jelatin biyopolimeri ile elektrodöndürme yönteminde 

nanolif / lif eldesi mümkün olmuştur. Jelatin ile pektin farklı konsantrasyonlarda 

karıştırılarak nanolif üretim deneme çalışmaları yapılmış ve başarı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



51 

9.  SONUÇLAR 

Bu çalışmada elektrodöndürme yöntemi ile uygun koşullar altında nanolif eldesinin  

mümkün olacağı anlaşılmaktadır. Gıdalarda yaygın olarak kullanılan 

biyopolimerlerin farklı çözelti karşımlarından elde edilen nanolifleri gıdalarda 

kullanılabilir.  

Bu çalışmada elektrodöndürme yöntemi ile jelatin, pektin ve jelatin-pektin 

karışımından nanolif eldesi çalışmaları yapılmıştır. Sadece jelatin ve jelatin-pektin 

karışımından nanolif eldesi gerçekleşmiştir. Elde edilen jelatin nanoliflerinin 

morfolojilerinin farklı elektrodöndürme koşullarında nasıl değişiklik göstereceği 

gözlemlenmiştir. Bu çalışma için farklı elektrodöndürme koşulları denenerek elde 

edilen nanolifler SEM görüntüsü alınarak incelenmiştir. SEM karakterizasyonlarına 

göre en uygun lif dağılımının ve görüntüsünün %20 Jelatin-%1 Pektin (9:1; v/v) 

çözeltisinde 18 kV; 0,1 ml/sa ve 5 cm plaka mesafesi koşullarında olduğu 

gözlenmiştir. Bu nanoliflerin çapları 23,4 nm ile 45,4 nm arasında değişmektedir. 

Diğer koşullarda ise şartlara bağlı olarak değişiklik gözlenmiştir. Çözeltideki pektin 

oranının artırılması nanolif oluşumunu zorlaştırmıştır. Pektin oranın artırılmasının 

çözeltinin viskozitesini artırdığı ve bu sebeple nanolif eldesinin gerçekleşmediği 

düşünülmektedir.  

Elektrodöndürme yönteminde besleme çözeltisi için etkili olan parametrelerden 

elektriksel iletkenlik, yüzey gerilimi, reolojik özellikler ve ısıl parametreler 

ölçülmüştür. Elektrodöndürme yöntemiyle nanolif oluşturulması için elektriksel 

iletkenlik değerinin çok düşük olmaması gerekmektedir. Jelatin ile pektinin 

elektriksel iletkenlik değeri karşılaştırıldığında jelatinin elektriksel iletkenlik 

değerinin pektine göre yaklaşık 10 kat daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.  

Besleme çözeltisinin reolojik davranışı üslü yasa modeli ile uyumludur ve 

Newtonyen akışkana yakın bir davranış sergilemektedir.  

Elektrodöndürme ile nanolif eldesi için hem jelatin-pektin oranının hem de işlem 

parametrelerinin (voltaj ve debi) etkisinin incelenmesi çalışmaları yapılmıştır. 

Elektrodöndürme yönteminde jelatin ve pektin konsantrasyonu, uygulanan voltaj ve 
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besleme debisi, plaka mesafesi nanolif morfolojisini etkilemektedir. Literatürdeki 

çalışmalardan da yararlanarak jelatin için seçilen konsantrasyonlar % 10 ve % 20 dir. 

Çok düşük konsantrasyonların seçilememesinin sebebi, bu konsantrasyonlarda 

nanolif oluşturacak materyalin çözeltide bulunmamasıdır. Yüksek 

konsantrasyonlarda da, viskozite çok yüksek olduğundan, çözeltilerin cihaza 

beslenmesi mümkün olmamaktadır. Elektrodöndürme yöntemiyle % 20‟lik jelatin ile 

%1‟lik pektin çözeltisinden hazırlanan örneklerde değişik işlem parametreleri 

uygulansa da, nanolif elde edilebildiği görülmektedir. Fakat bazı parametrelerde 

nanolif oluşumunun kesikli olduğu, lif oluşumunda boncuklama meydana geldiği ve 

lif kopmalarının yüksek olduğu gözlenmiştir. Plaka mesafesinin artırılmasında ise 

voltaj değerinin de yükseltilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Fakat besleme çözeltisi için 

toplayıcı plaka mesafesi artışına paralel olarak voltajın artırılması stabil bir üretim 

sağlayamamaktadır.  

Pektin, jelatin ve jelatin-pektin nanoliflerinin DSC‟de yapılan çalışmalarında 

endotermik ısı akışını gösteren piklere rastlanmıştır. Pektin, jelatin ve jelatin-pektin 

nanoliflerinin ısıl özellikleri farklılık göstermektedir. Jelatin, pektin ve jelatin-pektin 

nanoliflerinin ısıl özelliklerini karşılaştıracak olursak pikin oluştuğu alanda meydana 

gelen entalpi değeri en fazla jelatin sonra nanolif ve en sonda pektinde meydana 

gelmektedir. Bu da erime sırasında jelatin için daha fazla enerji anlamına 

gelmektedir. Bu durumun nedeni olarak nanoliflerde kullanılan asetik asitin 

polimerlerin zincir yapısında değişiklik meydana getirdiği düşünülmektedir. 

Nanolifli zeytinyağı çözeltisi ile jelatinli zeytinyağı çözeltileri zeta potansiyel 

değerleri karşılaştırıldığında, standart jelatinli çözeltilerin zeta değeri (-) iken ve 

jelatin konsantrasyonu artıkça (-) değer büyümekte iken nanolifli örneklerde zeta 

değer (+) ve nanolif konsantrasyonu artıkça değer sıfıra yaklaşmaktadır. 

Elektrodöndürme yönteminin jelatinin elektriksel özelliklerini değiştirmiş olabileceği 

düşünülmektedir.   

Zeytinyağı örneğinde nanolif ve jelatin-pektin konsantrasyonu arttıkça zeta 

potansiyel değerleri azalmaktadır. Zeta potansiyel molekülün etrafındaki elektriksel 

çift tabaka sonucu oluşan yüklerden meydana gelmektedir. Bu elektriksel çift tabaka 

taneciklerin birbirini itmesine sebep olur ve bir araya gelip topaklanmasını 

önlemektedir. Zeta potansiyel değeri arttıkça emülsiyonların ve süspansiyonların 

kararlılığı da artmaktadır.  
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Bu çalışmanın sonucunda jelatin-pektin ve nanolifli model gıda örneklerinde reolojik 

özelliklerde farklılık olduğu görülmüştür. Özellikle nanolif konsantrasyonun artması 

sonucu zeytinyağı örneklerinde akış tipi değişmektedir. Standart çözeltiler ile 

hazırlanan zeytinyağı örneğinde akış tipinde değişiklik gözlenmezken %1,5 ve %2 

konsantrasyonlarındaki nanolifli örneklerde akış tipininin Newtonian akış tipinin 

Herschel-Bulkley olarak değiştiği gözlenmiştir.  

Sonuç olarak ısıl özellikleri, zeta potansiyelleri, partükül boyutu ve reolojik 

özellikleri daha faklı gıda örnekleri elde edilmiştir. Nanoliflerin çaplarının nanometre 

mertebesinde olmasına rağmen uzunluklarının fazla olması yüzey alanlarının da 

artmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı yüzey alanının fazla olması özelliğinden 

yararlanarak yapılmış olan bu çalışmada besleme çözeltisi, jelatin-pektin ve 

bunlardan elde edilen nanoliflerin ısıl özelliklerinin farklı olduğu görülmüştür. Zeta 

potansiyel değerleri genellikle konsantrasyonla artış göstermektedir. Nanolifli 

örneklerde ise zeta potansiyel değerleri daha yüksek çıkmıştır.  

Nanoliflerin gıda örneklerinde kıvam indeksi artışına yol açtığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca tüm konsantrasyonlarda nanolif ve jelatin-pektin; zeytinyağı ve sütte 

psödoplastik davranış göstermektedir. Jelatin-pektin nanoliflerinin gıdalarda jelatin 

ve pektin gibi kıvam verici olarak kullanılabileceği, viskozite değerlerinin genellikle 

yüksek çıkmasından dolayı (özellikle % 2‟lik konsantrasyonlarda) daha az 

konsantrasyonla daha fazla kıvam artışı sağlayabileceği düşünülmektedir. Bunun 

nedeni artan yüzey alanı ile birlikte yağ ve süt örneklerinde jelatin nanolifleriyle 

daha iyi bağlanma gerçekleşmesinden kaynaklanabilir. Farklı boyuttaki jelatin 

moleküllerinin reolojik özellikleri de değiştirmektedir.  

Bu çalışma ile nanoteknolojik ürünlerin gıda alanlarında da kullanımının mümkün 

olabileceğini ve nanoliflerin gıdalarda kıvam verici olarak kullanılabileceğini 

belirlenmiştir. Özellikle zeytinyağı gibi gıdalarda düşük konsantrasyonlarda nanolif 

örneğinin kullanılması akış tipinin bile değiştirilebileceği anlamını taşımaktadır.   

Nanotekonolji son yıllarda stratejik bir konu haline gelmiştir. Nanoteknolojinin 

önemini kavrayan ülkeler nanoteknoloji çalışmaları için ayrı bir bütçe 

oluşturmaktadır. Ülkemizde de nanoteknolojik çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır 

fakat diğer ülkelerle karşılaştırıldığı yapılan çalışmalar mukayese edilemeyecek 

derecede azdır. Bu çalışma gıda alanında da nanoteknolojik çalışmalara ağırlık 
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verilmesi gerektiğini ve gıda ürünlerinde ilgili yasal düzenlemelerle birlikte 

nanoteknolojik çalışmaların önünün açılması ve teşvik edilmesi gerektiğini ortaya 

çıkarmıştır.  
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EK A: Nanoliflere ait FE-SEM görüntüleri 

 

 
 

ġekil A.1: %10 Jelatin- %1 Pektin (9/1, v/v) FE-SEM Görüntüsü (18 kV,10 cm, 1,5  

                 ml/sa) 

 

 
 

ġekil A.2: % 10 Jelatin- %1 Pektin (9/1, v/v) FE-SEM Görüntüsü (18 kV,10 cm, 0,1 

ml/sa) 

 

a) b) 

a) b) 

c) 
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ġekil A.2: %10 Jelatin- %1 Pektin (9/1, v/v) FE-SEM Görüntüsü (18 kV,5 cm, 0,1 

ml/sa) 

 

ġekil A.2: %20 Jelatin- %1 Pektin (9/1, v/v) FE-SEM Görüntüsü (18 kV, 10 cm, 0,5 

ml/sa) 

 

a) b) 

a) b) 

c) 
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ġekil A.3: %20 Jelatin- %1 Pektin (8/2, v/v) FE-SEM Görüntüsü (18 kV, 5 cm, 0,1 

ml/sa) 

 

 
 

 

ġekil A.4: %20 Jelatin- %1 Pektin (7/3, v/v) FE-SEM Görüntüsü (18 kV, 10 cm, 0,1 

ml/sa) 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

a) b) 

c) 
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EK B: Örneklere ait DSC Ölçüm sonuçları 

 

 
 

 

ġekil B.1: Ölçüm 1 Nanolif (%20‟luk Jelatin - %1‟lik Pektin, Karışım Oranı 9:1) 

 

 

 
 

 

ġekil B.2: Ölçüm 2 Nanolif (%20‟luk Jelatin - %1‟lik Pektin, Karışım Oranı 9:1) 
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ġekil B.3: Ölçüm 3 Nanolif (%20‟luk Jelatin - %1‟lik Pektin, Karışım Oranı 9:1) 

 

 

 
 

 

ġekil B.4: Ölçüm 4 Nanolif (%20‟luk Jelatin - %1‟lik Pektin, Karışım Oranı 9:1) 
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ġekil B.5: Ölçüm 5 Nanolif (%20‟luk Jelatin - %1‟lik Pektin, Karışım Oranı 9:1) 

 

 
 

 

ġekil B.6: Ölçüm 6 Nanolif (%20‟luk Jelatin - %1‟lik Pektin, Karışım Oranı 9:1) 
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ġekil B.7: Ölçüm 1 Pektin 
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EK C Örneklere ait zeta ölçüm sonuçları 

 

 
 

ζ (mV) 
 

ġekil C.1: %1‟lik Jelatin-Zeytinyağı ortalama zeta potansiyeli 
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ġekil C.2: %1,5‟lik Jelatin- Zeytinyağı ortalama zeta potansiyeli 
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ζ (mV) 

 
ġekil C.3: %2‟lik Jelatin- Zeytinyağı ortalama zeta potansiyeli 

 

 
ζ (mV) 

 
ġekil C.4: %1 Nanolif- Zeytinyağı ortalama zeta potansiyeli 
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ġekil C.5: %1,5 Nanolif- Zeytinyağı ortalama zeta potansiyeli 
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ζ (mV) 

 
ġekil C.6: %2 Nanolif- Zeytinyağı ortalama zeta potansiyeli 
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ġekil C.7: %1 Jelatin-süt örneklerinin ortalama zeta potansiyeli 
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ζ (mV) 

 

ġekil C.8: % 1,5 Jelatin-süt örneklerinin ortalama zeta potansiyeli 

 

 
ζ (mV) 

 

ġekil C.9: % 2 Jelatin-süt örneklerinin ortalama zeta potansiyeli 

 

 
ζ (mV) 

 

ġekil C.10: % 1 Nanolif-süt örneklerinin ortalama zeta potansiyeli 
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ζ (mV) 

 

ġekil C.11: % 1,5 Nanolif-süt örneklerinin ortalama zeta potansiyeli 

 

 
ζ (mV) 

 

ġekil C.12: % 2 Nanolif-süt örneklerinin ortalama zeta potansiyeli 
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EK D Örneklere ait damlacık boyutu ölçümü 

 

 
ġekil D.1: %1 Jelatin-Zeytinyağı ortalama damlacık boyutu dağılımı 

 

 

 
ġekil D.2: %1,5 Jelatin-Zeytinyağı ortalama damlacık boyutu dağılımı 

 

 
ġekil D.3: %2 Jelatin-Zeytinyağı ortalama damlacık boyutu dağılımı 
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ġekil D.4:  %1 Nanolif-Zeytinyağı ortalama damlacık boyutu dağılımı 

 

 
ġekil D.5: %1,5 Nanolif-Zeytinyağı ortalama damlacık boyutu dağılımı 

 

 
 

ġekil D.6:.%2 Nanolif-Zeytinyağı ortalama damlacık boyutu dağılımı 
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ġekil D.7: %1 Jelatin-süt ortalama damlacık boyutu dağılımı 

 

 
ġekil D.8: %1,5 Jelatin-süt ortalama damlacık boyutu dağılımı 

 

 
ġekil D.9: %2 Jelatin-süt ortalama damlacık boyutu dağılımı 
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ġekil D.10: %1 Nanolif-süt ortalama damlacık boyutu dağılımı 

 

 
ġekil D.11: %1,5 Nanolif-süt ortalama damlacık boyutu dağılımı 

 

 
ġekil D.12: %2 Nanolif-süt ortalama damlacık boyutu dağılımı 
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EK E Örneklere ait reolojik ölçüm sonuçları 

 

 

 
 

ġekil E.1: %1 jelatin-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 

 
 

ġekil E.2: %1 jelatin-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil E.3: %1 jelatin-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

 

ġekil E.4: %1,5 jelatin-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil E.5: %1,5 jelatin-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil E.6: %1,5 jelatin-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil E.7: %2 jelatin-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

 

ġekil E.8: %2 jelatin-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil E.9: %2 jelatin-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

 

ġekil E.10: %2 jelatin-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil E.11: %1 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil E.12: %1 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil E.12: %1 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil E.13: %1 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil E.14: %1 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil E.15: %1 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil E.15: %1,5 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil E.16: %1,5 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil E.17: %1,5 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil E.18: %1,5 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil E.18: %1,5 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil E.18: %1,5 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil E.19: %1,5 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil E.20: %1,5 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil E.21: %1,5 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil E.22: %2 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 
 

ġekil E.23: %2 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil E.24: %2 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil E.25: %2 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil E.26: %2 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil E.27: %2 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil E.28: %2 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil E.29: %2 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil E.30: %2 Nanolif-zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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EK F Süt örneklerine ait reolojik ölçüm sonuçları 

 

 
 

ġekil F.1: %1 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.2: %1 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil F.3: %1 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.4: %1 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil F.5: %1 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil F.6: %1 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.7: %1 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil F.8: %1,5 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.9: %1,5 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil F.10: %1,5 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil F.11: %1,5 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.12: %1,5 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil F.13: %1,5 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil F.14: %1,5 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.15: %2 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil F.16: %2 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil F.17: %2 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.18: %2 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil F.19: %2 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil F.20: %2 Jelatin-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.21: %1 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil F.22: %1 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil F.23: %1 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.24: %1 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil F.25: %1 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 



99 

 
 

ġekil F.26: %1 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.27: %1 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil F.28: %1 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil F.29: %1 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil F.30: %1 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.31: %1,5 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil F.32: %1,5 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.33: %1,5 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil F.34: %1,5 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil F.35: %1,5 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.36: %1,5 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil F.37: %1,5 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil F.38: %1,5 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.39: %1,5 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil F.39: %1,5 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil F.31: %2 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.32: %1,5 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil F.33: %2 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil F.34: %2 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.35: %2 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
ġekil F.36: %2 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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ġekil F.37: %2 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 

 

 
 

ġekil F.38: %2 Nanolif-süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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