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ELEKTRODÖNDÜRME YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN JELATİN 

NANOLİFLERİNİN GIDALARDA KIVAM VERİCİ OLARAK 

KULLANILMASI 

ÖZET 

Nanoteknoloji yirminci yüzyılın sonlarından itibaren bilim dünyasının en önemli 

araĢtırma konularından biri haline gelmiĢtir. GeliĢmiĢ ülkelerden Amerika ve 
Japonya baĢta olmak üzere nanoteknolojiye büyük bütçe ayırarak bu konu ile ilgili 

çalıĢmalarını sürdürmektedir. Nano boyutlara inildiğinde artan yüzey alanı/hacim 

oranı ile birlikte maddelerin manyetik, optik, elektriksel, ısıl, kimyasal ve mekanik 
özellikleri değiĢmektedir.  

Nanoteknoloji fizik, moleküler biyoloji, biyoloji, kimya, ilaç, tıp, elektronik ve çevre 
gibi birçok alanda kullanıldığı gibi gıda alanında çok çeĢitli amaçlarda 

kullanılmaktadır. BaĢta fonksiyonel ürünler olmak üzere, gıdaların raf ömrünün 

uzatılmasında, gıda kalitesinin iyileĢtirilmesinde, patojenlerin tespitinde, gıdaya 
renk-aroma özelliklerinin kazandırılmasında ve ambalaj malzemelerinde 

nanoteknolojiden yararlanılmaktadır.  

Nanolifler, ortalama 100 nm‟den daha düĢük çapa sahip lifler olarak 

tanımlanmaktadır. Nanolif eldesinde kullanılan çeĢitli yöntemler vardır. Nanoliflerin 

üretiminde geçerli olan yöntemlerin baĢında, basit ve en etkili üretim tekniklerinden 
biri olan „„elektrodöndürme‟‟ yöntemi gelmektedir. Elektrodöndürme yönteminde 

polimer uygun bir çözücüde çözüldükten sonra besleme ünitesindeki Ģırıngaya 
yerleĢtirilir ve metal uç ile toplayıcı plaka arasına yüksek gerilim uygulanarak 

nanolif üretimi gerçekleĢtirilmektedir. Elektrodöndürme yöntemi özellikle sentetik 

polimerler için kullanılan bir yöntemdir. Doğal polimerlerden nanolif eldesi ile ilgili 
çalıĢmalar da gün geçtikçe artıĢ göstermektedir. Kolajen, jelatin, kitosan ve selüloz 

elektrodöndürme yöntemiyle baĢarılı bir Ģekilde nanolif üretilen doğal polimerlerdir.  

Jelatin elastikiyet, emülsifikasyon ve kıvam artıĢı sağlayarak gıda ürünlerinde 

reolojik özellikleri iyileĢtirmek için kullanılan bir doğal polimerdir. Literatürde 

jelatinden elektrodöndürme yöntemiyle çeĢitli çözücüler (asetik asit, formik asit gibi) 
kullanılarak nanolif elde edildiği bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmanın ilk kısmında jelatin 

nanoliflerinin elde edilmesinde etkili parametrelerin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 
Elektrodöndürme yöntemiyle elde edilen jelatin nanoliflerinden 28 kV‟da daha 

yüksek zeta potansiyel değerleri hesaplanmıĢtır. Zeta potansiyelinin yüksek olduğu 

28  28 kV‟da nanoliflerin daha düzgün görüntüsünün olduğu besleme debisi ise 1 
ml/sa‟dir. Daha sonraki çalıĢmalarda elektrodöndürme cihazında 28 kV ve 1 ml/sa 

proses parametreleri üzerinden çalıĢmalar yürütülmüĢtür. ÇalıĢmanın ikinci kısmında 
kullanılmak üzere % 20‟lik jelatin çözeltisinin konsantrasyonu % 15‟lik jelatin 

çözeltisi ile değiĢtirilmiĢtir. Yüksek konsantrasyonlarda donma gerçekleĢmesinden 

dolayı jelatin konsantrasyonunun düĢürülmesiyle daha iyi sonuç alınmıĢtır. Ġkinci 
kısmında ise % 15‟lik jelatin (w/v) çözeltisi kullanılarak elektrodöndürme 

yöntemiyle nanolif eldesi ve bu nanoliflerin su, zeytinyağı ve sütte kıvam verici 
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olarak kullanılması gerçekleĢtirilmiĢtir. Kullanılan besleme çözeltisinin elektriksel 
iletkenlik, yüzey gerilimi, DSC ve reolojik özelliklerine bakılmıĢtır. Daha sonra % 

0,5, % 1,0 ve % 1,5 konsantrasyonlarında jelatin ve jelatin nanoliflerinin su, 

zeytinyağı ve süte ilavesiyle belli süre karıĢtırma iĢleminden sonra örnekler analizler 
için hazır hale gelmiĢtir.  

Son kısımda su, zeytinyağı ve sütte eklenen jelatin ve jelatin nanoliflerinin zeta 
potansiyelleri ve partikül boyutu ölçülmüĢtür. Nanoliflerin su, zeytinyağı ve sütte 

meydana getirdiği reolojik değiĢiklikler incelenmiĢtir. Nanolifli su örneğinde 

viskozite değerleri % 0,5, % 1,0 ve % 1,5 konsantrasyonları için 2,78 ± 0,03 mPa.s, 
2,85 ± 0,07 mPa.s ve 53,55 ± 15,91 mPa.s, jelatinde ise 2,57 ± 0,04 mPa.s, 4,24 ± 

0,27 mPa.s ve 29,1 ± 12,1 mPa.s olarak hesaplanmıĢtır. Viskozite değeleri su 
örnekleri için konsantrasyonla birlikte artıĢ gösterirken ve % 1,0 konsantrasyon 

haricinde nanolifli su örneklerinde viskoziteler yüksek bulunmuĢtur. Viskozite 

değerleri zeytinyağındaki nanolifli örneklerde % 0,5, % 1,0 ve % 1,5 
konsantrasyonları için 56,14 ± 0,37 mPa.s, 355,35 ± 0,35 mPa.s ve  378,00 ± 58,69 

mPa.s, jelatinde ise aynı konsantrasyonlarda 58,7 ± 2,97 mPa.s, 76,75 ± 11,38 mPa.s 
ve 92,23 ± 1,61 mPa.s olarak bulunmuĢtur. Viskozite değeleri % 0,5 konsantrasyon 

haricinde nanolifli zeytinyağı örneklerinde yüksek bulunmuĢtur. Sütte viskozite 

değerleri % 0,5, % 1,0 ve % 1,5 konsantrasyonları için nanoliflerde 4,01 ± 0,21 
mPa.s, 6,55 ± 0,17 mPa.s ve 14,70 ± 0,71 mPa.s, jelatinde ise 4,01 ± 0,12 mPa.s, 

5,55 ± 0,30 mPa.s ve 9,18 ± 0,31 mPa.s bulunmuĢtur. Viskozite değerleri % 0,5 
konsantrasyon haricinde nanolifli süt örneklerinde yüksek bulunmuĢtur. Jelatin 

nanoliflerinin gıdalarda jelatin gibi kıvam verici olarak kullanılabileceği, viskozite 

değerlerinin genellikle yüksek çıkmasından dolayı daha az konsantrasyonla daha 
fazla kıvam artıĢı sağlayabileceği yargısına varılmıĢtır.  
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  ELECTROSPUN GELATINE NANOFIBERS AS THICKENER FOR 

FOODS 

SUMMARY 

Nanotechnology has become one of the most important research topics in the world 
since the end of the twentieth century. Nanotechnolgy is the manipulation of matter 

on nanoscale to produce new structures, materials and devices. 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 budgets 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.  

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. 

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 method is particularly used for synthetic polymers. Studies on 
nanofiber production from the natural polymer has 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.  
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Gelatin a natural polymer derived hydrolytic degradation from collagen sources of 
animal connective tissue such as skin, tendon, cartilage and bone. It is commonly 

used in food, photographical, cosmetics, pharmaceutical and medical applications. 

Gelatin improve the rheological properties of food products and also provide 
elasticity, emulsification, stability and consistency of food products. Gelatin is 

generally used as a thickening agent in food materials. Compared to carbohydrate 
based thickening agents, use of gelatin in food is favorable due to its superior 

characteristics. Furthermore, gelatin can be obtained at low cost due to a ready 

supply of suitable raw material and ease of manufacturing. 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.  

In the pre-research of this study was to produce nanofiber from synthetic (PVA) and 
natural polymers such as alginate, chitosan, inulin, xanthan gum, carboxymethyl 

cellulose, cellulose, carrageenan, pectin, starch, cellulose acetate and gelatin by 
electrospinning equipment. The applied electrical potential was adjusted between 28-

35 kV. Distance between syringe needle and the grounded collector was adjusted 

between 8-10 cm. A syringe pump was used to maintain a solution flow rate between 
0.1-3 ml/h during electrospinning. Collector was covered with aluminum foil, and 

nanofibers were deposited on the aluminum foil.  

In the first part of this study was to determine the influential parameters for 

production of gelatin nanofibers by electrospinning method and determine the 

influential parameters (flow rate, voltage and polymer solution) on the morphology 
of gelatin nanofiber with field emission scanning electron microscope. Different 

polymer concentrations (% 7 and % 20 for gelatin) were used. Gelatin concentrations 
at %  7 and % 20 (w/v) were uses electrospininnig parametere under 28 and 35 kV of 

applied voltage. The feed rate was 1 and 0,1 ml/h. Nanofibers were deposited on the 

collector plate. Nanofiber from % 7 gelatin solution was not obtained according FE-
SEM images. Nanofiber from % 20 gelatin solution was obtained according FE-SEM 

images. The morphological analysis showed that only gelatin solution at % 20 
produced nano-sized fibers. The resulting nanofiber indicated that among the 

changes average diameter between 45,2 and 88,1 nm. The range of nanofiber 

diameters increased with the applied voltage. The zeta potential and the diffusion 
coefficients were determined to evaluate fiber function in a suspension for potential 

applications. Low applied voltage in nanofibers was observed high zeta potential and 
diffusion coefficient, whereas at low voltage smooth nanofiber without bead 

formation obtained at the highest feed rate. According the FE-SEM images at 28 kV, 

good nanofiber was obtained at 1 ml/h feed flow rate. Subsequent studies, obtaining 
nanofiber had been carried out through the electrospinning process parameters at 28 

kV, 1 ml/h feed rate and 10 cm distance between tip and collector plate. Because of 
complexity of the electrospinning process and effect of other process conditions 

evaluating factors affecting nanofiber morphology is a challenge. The second part of 
the study is to be used % 20 gelatin solution has been replaced with % 15 

concentration of gelatin solution. Owing to freezing with the high gelatin 

concentrations, better production was obtained low gelatin concentration so reduced 
the concentration of gelatin observed better nanofiber production by electrospinning 

method. 
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In the second part of this study was to obtain nanofiber by electrospinning method 
(28 kV voltage and 1 ml/h feed rate) using % 15 gelatin (w/v) solution and this 

nanofibers were used in water, olive oil and milk samples. The average of three 

different nanofiber diameter from % 15 gelatin solution was calculated 46,13 ± 1,45 
nm. Electrical conductivity, surface tension, thermal properties and rheological 

properties were determined for the feed solution. Electrical conductivity value of 
2,05 ± 0,06 mS/cm and surface tension of 32,98 ± 0,43 mN/m were measured for % 

15 gelatin solution. Thermal properties of gelatin solution, gelatin nanofiber and 

granular gelatin were compared with DSC. Rheological parameters such as K, n and 
r values were measured. The feed solution‟s rheological behaviour was found similar 

Newtonian behaviour. Then % 0,5, % 1,0 and % 1,5 concentrations of granular 
gelatin and gelatin nanofibers were added to water, olive oil and milk samples. They 

were been stirring 4 minute with Ultra-Turrax at 11.000 rpm and 25˚C. After that 

zeta potential, particle size and their rheological properties of granular gelatin and 
gelatin nanofibers in water, olive oil and milk samples were investigated and 

compared.  

Zeta potential of nanofiber in water was measured higher than zeta potential of 

gelatin in water. Viscosities of nanofiber in water for % 0,5, % 1,0 and % 1,5 

concentrations was measured 2,78 ± 0.03 mPa.s, 2,85 ± 0.07 mPa.s and 53,55 ± 
15,91 mPa.s and same concentration gelatin‟s viscosity in water were measured 2,57 

± 0,04 mPa.s, 4,24 ± 0,27 mPa.s and 29,1 ± 12,1 mPa.s. The viscosity were higher 
nanofiber in water than gelatin in water and except concentration of % 1,0 in the 

water samples also viscosity increased with higher concentration. Rheological 

properties of granular gelatin and gelatin nanofiber in water were showed non-
Newtonian behaviour (pseudoplastic). Zeta potential and particle size of nanofiber in 

olive oil was measured higher than zeta potential and particle size of gelatin in olive 
oil. Viscosities of nanofiber in olive oil for % 0,5, % 1,0 and % 1,5 concentrations 

were determined 56,14 ± 0,37 mPa.s, 355,35 ± 0,35 mPa.s and 378,00 ± 58,69 

mPa.s, at the same concentrations viscosity of gelatine 58,7 ± 2,97, 76,75 ± 11,38 
mPa.s and 92,23 ± 1,61 mPa.s calculated and higher viscosities except concentration 

of % 0,5 for nanofiber in olive oil samples were found. Rheological properties of 
granular gelatin and gelatin nanofiber in olive oil were showed pseudoplastic. 

Particle size of nanofiber in milk was measured higher than particle size of gelatin in 

milk. Viscosities of nanofiber in milk for concentrations of % 0,5, % 1,0 and % 1,5 
were measured 1,5 ± 0,21 and 4,01 ± 0,21 mPa.s, 6,55 ± 0,17 mPa.s and 14,70 ± 0,71 

mPa.s, viscosity of gelatine in milk were calculated 4,01 ± 0,12 mPa.s, 5,55 ± 0,30 
mPa.s and 9,18 ± 0,31 mPa.s. Viscosities of nanofiber except for % 0,5 concentration 

were found to be higher in milk samples. Rheological properties of granular gelatin 

and gelatin nanofiber in milk were showed pseudoplastic. 

In conclusion, gelatin nanofiber used as a thickener in foods such as granular gelatin; 

because, the viscosity values are usually high due to the advent of high 
concentrations may provide more consistency. At nanoscale consistency effects may 

be seen at lower concentrations and faster comparing to effects at bulk scale. This 
study may increase nanotechnology and natural nanofibers applications in food 

industry around the world. In order to increase nanotechnology applications in foods, 

nanofibers are needed to be well characterized and applied to foods different 
purposes. The outcomes of study will also positively contribute to the national food 

research and nanotechnology research. 
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1. GİRİŞ 

Nanobilim ve nanoteknoloji günümüzün en önemli araĢtırma ve geliĢtirme 

alanlarından biri olarak hızlıca geliĢmektedir. Nanoteknoloji, maddeler üzerinde 

nanometre ölçeğinde gerçekleĢtirilen tasarım, üretim, düzenleme ve kontrol gibi 

çalıĢmalarla maddelere yeni özellikler kazandırmayı hedefleyen bir bilim dalıdır. Bu 

bilim dalı genel olarak 1-100 nm boyutlarındaki maddelerle ilgilenmektedir. Nano 

boyutlara inildiğinde maddelerin yüzey alanı artarak elektrik, manyetik, optik, ısıl, 

kimyasal ve mekanik özellikleri farklılık göstermektedir. Maddenin boyutları  

küçüldükçe fizik kanunlarında da değiĢme olmaktadır (Chow ve Gonsalves, 1996; 

Purcell, 2010). Örneğin; nano boyutta Ģeker suda daha iyi çözünmekte ve çok daha 

iyi buzlanmaktadır. Nano boyuttta gümüĢ partikülleri antibakteriyel nitelikler 

taĢımaya baĢlamakta ve ilk yardım müdahelelerinde yara bandı olarak 

kullanılmaktadır. Nano boyutta bakır partikülleri ise elektriksel iletkenliğini 

kaybetmektedir. Nano boyutlarda elmas kadar sert ve alüminyum gibi hafif yapılar 

elde edebilmek mümkün hale gelmektedir. Nanokompozitler ısıl iletkenlik 

kazanmakta, radyasyon kalkanı olabilmekte ve ısıyı elektriğe çevirebilecek 

niteliklere kavuĢmaktadır (Baykara ve diğ., 2010). 

Birçok alanda uygulaması bulunan nanoteknoloji, gıda sektöründe de çok çeĢitli 

alanlarda kullanılmaktadır. Gıda endüstrisinde üretim, proses ya da ambalajlama 

sırasında nanoteknoloji kullanımıyla geliĢtirilen ürünlere nano gıda denir (Chaudhry 

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

ve fiziksel kontaminasyondan korunmasında nanoteknolojiden yararlanmak 

mümkündür (Carmen ve diğ., 2003). 

Nano yapılar; baĢta fonksiyonel ürünler olmak üzere, biyoaktif maddelerin 

taĢınmasında, gıdanın tat-doku özelliklerinin iyileĢtirilmesinde, gıdanın raf ömrünün 

uzatılmasında, gıda kalitesinin iyileĢtirilmesinde, patojenlerin tespitinde, gıdaya 

renk-aroma özelliklerinin kazandırılmasında ve ambalaj malzemelerinde birtakım 

özelliklerin iyileĢtirilmesinde kullanılmaktadır. Nanoelektromekanik sistemlere 

(NEMS) dayalı nanosensörler kimyasal ve biyokimyasal sinyalleri hızlı bir Ģekilde 
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tesbit ederek gıda endüstrisinde kalite kontrol ve güvenlik amaçlı kullanıma imkan 

sağlayabilecek niteliktedir (Tarhan ve diğ., 2009). 

Nanoteknolojinin gıda alanında kullanımı gün geçtikçe artıĢ göstermektedir. 

Nanoteknoloji uygulanmıĢ 150‟den fazla gıda ürünü 400‟den fazla ambalaj materyali 

marketlerde yerini almıĢ durumdadır. 2003 yılında 2,6 milyar dolar olan nano gıda 

sektörü, 2006 yılında 7,0 milyar dolara yükselmiĢtir. 2015 yılında ise gıda 

endüstrisinin yaklaĢık olarak % 40‟ında nanoteknoloji kullanılması tahmin 

edilmektedir (Miller ve Kinnear, 2007).  

Nanolifler; ortalama 100 nm‟den daha düĢük çapa sahip lifler olarak kabul 

edilmektedir (Andrady, 2008). Nanolifler çok çeĢitli yöntemlerle üretilebilmektedir. 

Nanolif üretiminde en sık kullanılan yöntemlerden birisi de elektrodöndürme 

yöntemidir (Lowery ve diğ., 2009). Geleneksel lif üretim yöntemleri olarak 

tanımlanabilecek olan, elektrodöndürme dıĢındaki tüm diğer lif üretim yöntemleri 

mekanik kuvvetleri esas etken olarak kullanmaktadır. Elektrodöndürme yöntemi ise, 

elektrik alan kuvvetleri yardımı ile doğal ve sentetik polimerlerden nanolif 

oluĢumunu sağlamaktadır. Bu yöntemde polimer uygun bir çözücüde çözüldükten 

sonra pompa yardımıyla elektriksel alana verilmekte ve elektriksel kuvvetlerin yüzey 

gerilimi kuvvetini yenmesiyle birlikte toplayıcı plakada nanolif oluĢumu 

gerçekleĢtirilmektedir (Kozanoğlu, 2006). Elektrodöndürme yöntemi sırasında 

nanolif üretimini ve elde edilen nanoliflerin fiziksel özelliklerini etkileyen birçok 

parametre vardır. Nanoliflerin baĢarılı bir Ģekilde üretimi ve kontrolü açısından etkili 

parametrelerin belirlenmesi büyük önem taĢımaktadır (Ko, 2006; Su ve diğ., 2011). 

Nanoliflerin kullanım alanları arasında filtrasyon, tıbbi uygulamalar, kontrollü ilaç 

salınımı, askeri kıyafetler, fotoelektronik aletler ve malzeme karakterizasyonu yer 

almaktadır (Haghi ve Zaikov, 2011b; Natarajan 2012). Literatürde elektrodöndürme 

yöntemiyle üretilen nanoliflerin biyosensörlerde kullanımı üzerine çalıĢmalar da 

mevcuttur. Nitroselüloz nanolif immünosensörlerinin virüslere karĢı hızlı reaksiyon 

verdiği belirtilmektedir (Luo ve diğ., 2010). 

Reoloji maddelerin kayma gerilmesi sonucunda meydana gelen deformasyonu 

inceleyen bilim dalıdır. Maddelerin reolojik davranıĢları ideal sıvıdan ideal katıya 

kadar çok fazla değiĢiklik göstermektedir. Genel olarak gıda proseslerinde, ekipman 

seçiminde, kalite kontrolde, duyusal verilere iliĢkili olarak gıdanın 
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değerlendirilmesinde, enerji ve raf ömrü hesaplamalarında reolojik verilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Reolojik davranıĢları etkileyen faktörler arasında sıcaklık, kayma 

hızı, kayma hızının uygulanma süresi, basınç, pH, su aktivitesi, ürünün yapısı, 

ürünün bileĢimi, konsantrasyon, partikül boyutu ve partikül dağılımı 

sayılabilmektedir (Steffe, 1992).  

Jelatin elastikiyet, emülsifikasyon ve kıvam artıĢı sağlayarak gıda ürünlerinde 

reolojik ve tekstürel özelliklerin iyileĢtirilmesini sağlamaktadır (Giménez ve diğ., 

2005). Jelatinin oluĢturduğu saydam, renksiz, kokusuz ve ağızda kolayca eriyen jel 

yapı baĢka kıvam artırıcılar tarafından sağlamamaktadır. Jelatin karbonhidrat 

kaynaklı kıvam artırıcılarla karĢılaĢtırıldığında bazı üstünlükler göstermekte ve gıda 

ürünlerinde farklı özellikler sağlamak amacıyla tercih edilmektedir. Bununla birlikte 

üretiminin kolay olması ve hammadde sorunu bulunmaması nedeniyle ucuz olarak 

temin edilebilmektedir. Jelatinin kalitesinin belirlenmesinde en çok kullanılan 

parametrelerden birisi de viskozitedir. Viskozite ölçülürken jelatin ile hazırlanan jel 

veya jel çözeltisi üzerinden ölçüm yapılmaktadır (Boran, 2011).  

1.1 Tezin Amacı 

Bu çalıĢmanın öncelikli amacı elektrodöndürme yöntemi kullanılarak 

biyopolimerlerden (jelatin, kitosan, ksantan gum, karragenan, inülin, aljinat, niĢasta, 

selüloz, karboksimetil selüloz, selüloz, seluloz asetat ve pektin) nanolif elde etmektir.  

Doğal polimerlerden olan jelatinden nanolif eldesi gerçekleĢtikten sonra; 

elektrodöndürme iĢlemi proses parametreleri (debi ve voltaj) ve besleme çözeltisi 

parametrelerinin (konsantrasyon, elektriksel iletkenlik, yüzey gerilimi ve viskozite) 

nanolif morfolojisine etkileri alan emisyonlu taramalı elektron mikroskobu (FE-

SEM) kullanılarak belirlenmiĢtir. Farklı elektrodöndürme proses parametrelerinde 

FE-SEM görüntüleri elde edilmiĢtir. Ayrıca elektrodöndürme cihazına beslenen 

çözeltilerin ısıl özellikleri diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) ile incelenmiĢtir.  

ÇalıĢmanın ikinci kısmında ise jelatin nanoliflerinin model gıda sistemlerinde (su, 

zeytinyağı ve süt örnekleri) reolojik özelliklere etkisinin incelenmesi amaçlanmıĢtır. 

Jelatin ve jelatin nanolifleri ilave edilmiĢ su, zeytinyağı ve süt örneklerinde zeta 

potansiyel değerleri, partikül boyutları ve reolojik özellikleri belirlenmiĢtir. 
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2.  LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

2.1 Nanoteknoloji 

Nanoteknolojinin, tarihsel geliĢimini Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür. Ġlk olarak 

Richard Feyman‟ın 1959‟da Amerikan Fizik Cemiyeti‟deki „„AĢağıda Daha Çok Yer 

Var‟‟ adlı konuĢmasında nanoteknolojiye ait olaylara değinmesi nanoteknolojinin 

baĢlangıcı olarak kabul edilmektedir. Feyman‟dan sonra diğer bir önemli geliĢme ise 

1974‟de Norio Taniguchi ilk nanoteknoloji terimini kullanmıĢtır. Nanoteknoloji 

alanında önemli bir geliĢme ise 1981 yılında Gerd Binnig ve Gerhard Rohrer 

tarafından taramalı tünelleme mikroskobunu (STM) geliĢtirmiĢ olmalarıdır. Eric 

Drexier tarafından 1986 yılında „„Yaratma Makineleri‟‟ adlı ilk nanoteknoloji kitabı 

yazılmıĢtır ve aynı yıllarda ilk atomik kuvvet mikroskobu bulunmuĢtur. 1991 yılında 

Sumio Iijima tarafından karbon nanotüpü üretilmiĢtir. Daha sonra NASA 

nanoteknoloji ile ilgili çalıĢmalar baĢlatmıĢtır. Ġlk nanoteknoloji Ģirketi ise 1997 

yılında Zyvex (www.zyvex.com) tarafından kurulmuĢtur. Bu Ģirket nano-kompozit 

malzemeler ile ilgili hizmet vermektedir (Ġlyasoğlu ve El, 2010). 21. yüzyılın 

baĢlarından itibaren geliĢmiĢ birçok ülke nanoteknoloji yarıĢında çalıĢmalarını 

hızlandırmıĢtır.  

2.1.1 Nano yapıların üretim teknolojisi 

Nano yapıların üretiminde kullanılan yöntemleri yukarıdan aĢağı (top-down) ve 

aĢağıdan yukarı (bottom-up) olarak adlandırılan iki temel yaklaĢım altında incelemek 

mümkündür (Moraru ve diğ., 2003): 

 Bunlardan biri yukarıdan aĢağıya yaklaĢımıdır. Bu yaklaĢımda büyük 

materyallerden farklı küçültme iĢlemleri sonucu (mekanik veya kimyasal) nano 

düzeyde yapılar elde edilmektedir (Moraru ve diğ., 2003). Nano yapıların 

üretiminde daha çok tercih edilen yaklaĢım yukarıdan aĢağıya üretim 

teknolojisidir (Rubahn, 2008). Elektrodöndürme yöntemiyle nanoliflerin üretimi 

de yukarıdan aĢağıya yaklaĢımı ile gerçekleĢmektedir (Rutledge ve Fridrikh, 

2007). 
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 Nano yapıların üretiminde diğer yaklaĢım ise aĢağıdan yukarıya yaklaĢımıdır. Bu 

yaklaĢımda nano yapılardan daha kompleks yapılar oluĢturmak için kimyasal 

reaksiyonlar sonucu atomların kendiliğinden birleĢmesi (self-assembly) 

gerçekleĢmektedir (Moraru ve diğ., 2003). 

Aynı kompozisyona sahip atom, molekül veya yığın haldeki bir maddenin nano 

yapıdaki fiziksel ve kimyasal özellikleri önemli derecede farklılık göstermektedir. Bu 

nedenle nano yapıların karĢılaĢtırılması açısından incelenmesi gerekmektedir. Nano 

yapılar mikroskobik, spektroskobik ve spektrofotometrik gibi birçok yöntemle 

karakterize edilebilmektedir. Üretilen nano yapıların kimyasal ve morfolojik 

karakterizasyonu için geçirimli elektron mikroskobu (TEM), taramalı elektron 

mikroskobu (SEM), atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ve X-ıĢınları kırınımı (XRD) 

gibi cihazlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu cihazlar kullanılarak maddelerin 

makro, mikro ve nano boyutlarında karĢılaĢtırma yapmak mümkün olmaktadır 

(Ansari ve diğ., 2010).  

2.1.2 Nanoteknolojinin dünyadaki durumu  

Nanoteknoloji, günlük yaĢamda birçok alanda uygulama imkanı bulan çığır açan bir 

teknolojidir. Nanoteknolojiye olan ilginin gün geçtikçe artmasının temel nedeni; 

nanoteknolojik araĢtırmalar çok küçük boyutlarda farklı özellikler ortaya koyarak 

maddenin temel bilgisindeki eksiklikleri tamamlamaktadır (Ġlyasoğlu ve El, 2010). 

Nanoteknoloji alanındaki çalıĢmalar dünyanın önde gelen araĢtırma merkezlerinde 

sürmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinden baĢta Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) 

ve Japonya olmak üzere Çin, Brezilya, Hindistan gibi büyük ülkeler nanoteknolojiye 

oldukça büyük bütçe ayırarak bununla ilgili çalıĢmalarını sürdürmektedirler (Rubahn, 

2008).      

Nanoteknoloji fizik, moleküler biyoloji, biyoloji, kimya, elektronik, ilaç, tıp, ve 

malzeme mühendisliği gibi çeĢitli alanlarda, farklı uygulamalar için kullanılmaktadır. 

Bu bilim dalının kullanım alanı, yapılan yatırımlar ve ayrılan bütçeler gün geçtikçe 

artıĢ göstermektedir (Rubahn, 2008). Ġlk nanoteknoloji ürünlerinin; güneĢ kremleri, 

kozmetikler, kaplamalar, boyalar, kendini temizleyen camlar, daha küçük ve hızlı 

bilgisayar hafızaları gibi alanlarda yoğunlaĢtığı görülmektedir. Nanoteknoloji 

ürünlerinin önümüzdeki 5-10 yıllık dönemde daha da hızlanacağı ve olağanüstü 

Pazar hacmine ulaĢacağı beklenmektedir. (Baykara ve diğ., 2010). 
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2.1.3 Gıda endüstrisinde nanoteknoloji uygulamaları 

Nanoteknoloji, gıda sektöründe de çok çeĢitli alanlarda kullanılmaktadır. Gıda 

endüstrisinde nanoteknoloji ile ilgili ilk yayınlar 20. yüzyılın sonları 21. yüzyılın 

baĢlarında ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. Nanoteknolojinin gıda alanındaki 

araĢtırmaların daha geç baĢlamasının nedenleri; gıda pazarının dikkat gerektirmesi ve 

gıda endüstrisi ile ilgili yasal düzenlemelerin oldukça güç olmasındandır (Popov ve 

diğ., 2010). 

2008-2009 yılları arasında nanoteknoloji ile ilgili akademik alanda en fazla sayıda 

makale yayınlayan üç ülke arasında; Çin (14500 makale), ABD (13800 makale) ve 

Almanya‟yı (3800 makale) sıralamak mümkündür. Yayınlanan makalelere 

bakıldığında bu rakamların gıda alanındaki nanoteknoloji ile ilgili çalıĢmaların diğer 

alanlardaki nanoteknoloji çalıĢmalarına göre oldukça az olduğu görülmektedir. Gıda 

alanında Web of Science veritabanında yayınlanmıĢ makalelerin sayısı 2005 yılında 

6 olmasına rağmen 2011 yılına bakıldığında 32 olarak görmek mümkündür (Süfer ve 

Karakaya, 2011). Bu veriler dikkate alındığında gıda alanında nanoteknoloji 

çalıĢmaları diğer alanlara göre sınırlı olmasına rağmen nanoteknoloji alanında 

yayınlanan makalelerin zamanla arttığı görülmektedir.  

Nanoteknolojinin gıda alanındaki çalıĢmaları gün geçtikçe artıĢ göstermektedir ve 

firmalar nanoteknolojiye büyük yatırımlar yapmaktadır. Dünya çapında 

nanoteknolojik araĢtırmalar yapan çeĢitli kuruluĢ ve organizasyonlar yer almaktadır. 

Ġlk olarak Kraft 1999 yılında gıda alanında nanoteknoloji laboratuarını kurmuĢ ve 

2000 yılında ise 15 üniversite ve ulusal araĢtırma laboratuvarının yer aldığı 

„„Nanotek Konsorsiyumu (Nanotek Consortium)‟‟ oluĢturmuĢtur (Chau ve diğ., 

2007). Kraft, Nestle, Unilever gıda alanında renk ve aroma için nanokapsül içeren 

içecekler, dokuyu geliĢtirmek için nanopartikül emülsiyonlu sürülebilir ürünler, 

çikolata cips ve dondurma üretmek için çok çeĢitli yöntemlerle özellikleri 

değiĢtirerek nanoteknolojiden yararlanmaktadır. Bazı firmalar ise besin öğeleri ve 

aromaları vücuda taĢıyacak küçük nanokapsüller üzerinde çalıĢmaktadır (Süfer ve 

Karakaya, 2011). 

Nanokapsüller, nanoemülsiyonlar, biyopolimerik nanoparçacıklar, nanokompozitler, 

nanotüpler, nanosensörler ve nanolifler çeĢitli amaçlarla gıda uygulamalarında 

kullanılmaktadır (Weiss ve diğ., 2006). 
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Nanokapsüller; ilaç, ek besin tabletleri ve gıda sanayinde biyoyararlılığın artırılması 

ve fonksiyonel amaçlı kullanıma imkan sağlamaktadır (Pray ve Yaktine; Weiss ve 

diğ., 2006). 

Nanoemülsiyonlar; 20-200 nm boyutlarında damlacıklara sahip olan sistemlerdir. 

Nanoemülsiyonlar aracılığı ile; besin öğelerinin ve aktif bileĢenlerin vücutta 

kontrollü salınımını sağlamak mümkün olabilmektedir. Bunu gerçekleĢtirmek için 

nanoemülsiyonların oluĢum mekanizmaları ve yapıları iyi bilinmelidir (Ġlyasoğlu ve 

El, 2010). 

Biyopolimerik nanoparçaçıklar; gıda kalitesine uygun biyopolimer örnekleri, 

polisakkarit ve proteinlerden nanometre boyutunda partikül üretmek için 

kullanılabilmektedir (Weiss ve diğ., 2006). 

Nanokompozit maddeler; özellikle ambalaj materyallerinde mekanik ve ısısal 

özellikleri artırmaktadır. Bu nanokompozitler oksijen, karbondioksit, ultraviole 

(UV), nem, uçucu tat ve aroma bileĢenlerinin ambalaj materyalinden geçiĢini 

engellemektedir. En çok kullanılan polimerden biri kil nanokompozitleridir (Weiss 

ve diğ., 2006). Ambalaj materyalinin nanokompozitle kaplanması ile ilgili yapılan 

çalıĢmalara örnek olarak: 

 Plastik ambalaj malzemesi için nanoteknolojik yöntemlerden biri olan 

nanokompozit teknolojisi uygulanmıĢtır. Bu yöntemle plastik ĢiĢelerde taĢıma 

kolaylığı ve raf ömrünün uzatılması sağlanmıĢtır (Smolander ve Chaudhry, 

2010). 

 Kil tabakası gıda ambalajında yüksek bariyer özelliği oluĢturarak, plastiğin daha 

güçlü olması ve daha yüksek erime noktasına sahip olmasını sağlamaktadır. Bu 

uygulama ile ambalajın dayanıklılığı artırılarak gıdaların raf ömürlerinin 

uzatılması amaçlamaktadır (Duncan, 2011). 

Nanotüpler; özellikle karbon nanotüpler nanoteknolojinin gıda dıĢı uygulamalarında 

sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yapılar düĢük dirençli iletkenlerde ve katalitik 

reaksiyonlarda da kullanılmaktadır. Uygun koĢullarda sütte küre Ģeklindeki bazı 

proteinlerin (α-laktalbümin kısmi hidrolizi) kendiliğinden nanotüp Ģeklinde yapılar 

oluĢturduğu belirtilmektedir. Bu tekniğin diğer proteinler için de uygulanabileceği ön 

görülmektedir (Weiss ve diğ., 2006). 
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Nanosensörler; gıda içeriğindeki istenmeyen patojen mikroorganizmaların ve 

kimyasal maddelerin hızlı tespit edilmesini sağlayabilmektedir (Pray and Yaktine, 

2009). 

Nanoteknolojinin gıda sektöründe uygulamalarını aĢağıda verildiği gibi iki ana baĢlık 

altında incelemek mümkündür: 

-Gıdalardaki uygulamalar (Riviere, 2012) 

 Nanoenkapsülasyon ile biyoyararlılığın artırılması  

 Fonksiyonel gıdalar  

 Nanopartiküller ile kontaminantların tespiti  

 Oksidasyonu önleme 

 Nanotüplerle gıdalarda duyusal kalitenin iyileĢtirilmesi 

-Gıdalardaki ambalaj uygulamaları (Riviere, 2012) 

 Nanokompozit ambalaj malzemeleri  

 Biyobozunur ambalaj malzemeleri 

 Nanosensörlerle gıda bozulmalarının tespiti 

 Antimikrobiyal özellikte nanopartikül içeren ambalajlar  

 Raf ömrünün uzatılması 

Endüstriyel ölçekte farklı gıda uygulamaları için kullanılan birçok nanomateryal söz 

konusudur. Titanyum dioksit 100 nm‟den küçük boyutlarda genellikle paketleme ve 

depolama da gıda katkı maddesi ve antimikrobiyal ajan olarak kullanılmaktadır. 

GümüĢ nanopartikülleri paketlemede, depolamada, buzdolaplarında, et tahtasında 

antimikrobiyal olarak kullanılmaktadır. Çinko ve çinko oksit gıda ambalaj 

materyalinde antimikrobiyal olarak kullanılmaktadır. Silisyum ve karbon nano 

parçacıkları gıda ambalajlarında mekanik ve ısıl direnci güçlendirmek için 

kullanılmaktadır. Platin ve altın nano partikülleri ise gıda analizlerinde biyosensör 

görevi görmektedir (Sm and Elneshwy, 2010). 

Nanomateryal bulunan bazı gıda ürünleri; nanokapsül içeren orkinos balık yağı (w-3 

yağ asitleri kaynağı), kolestrolün kana geçiĢini engelleyen nanoparçacık içeren 

kanola yağı, yüksek sıcaklıkta erimeyen titanyum kaplı çikolata, vitamin alımının 
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artırıldığı meyve suyu, w-3 yağ asiti içeren ekmek ve selenyum alımının artırıldığı 

çay örnek olarak verilebilir (Sekhon, 2010). 

2.2 Nanolifler 

Nanolifler çapı nanometre mertebesinde değiĢen lifler olarak tanımlanmakta ve çok 

çeĢitli alanlarda kullanılmaktadır. Nanoliflerle ilgili seramik, elektronik, sensör, doku 

mühendisliği, biyoloji ve tıp alanında çalıĢmalar yapılmaktadır (Loh ve diğ., 2010). 

Nanoliflerin tarım ve gıda endüstrisinde kullanımı diğer alanlara göre yenidir (Sozer 

ve Kokini, 2008).  

2.2.1 Nanolif üretim yöntemleri 

Son zamanlarda doğal ve sentetik polimerlerden nanolif üretimi artmıĢtır. Nanolif 

üretiminde birçok farklı teknik kullanılmaktadır (Lowery ve diğ., 2009).  

Nanolif üretim yöntemleri aĢağıda verildiği gibi dört ana baĢlık altında toplamak 

mümkündür. 

 Fibrilasyon ile nanolif üretim yöntemi 

 Eriyikten (meltblown) nanolif üretim yöntemi 

 ÇiftbileĢenli (bicomponent) nanolif üretim yöntemi 

 Elektrodöndürme (electrospinning) ile nanolif üretimi yöntemidir (Kriegel ve 

diğ., 2008). 

2.2.1.1 Fibrilasyon ile nanolif üretim yöntemi 

Selülozik yapıdaki liflerin çözünme, jelleĢme, dondurma ve nano gözenekli köpük 

oluĢturma Ģeklinde kurutma iĢlemini içermektedir. Esasında bu yöntem ile selülozik 

lif, 1 mikrondan daha küçük çapa sahip olan lifçiklere bölünmekte, ancak tek tek 

lifler halinde değil, nanolif tülbendi formunda üretim gerçekleĢtirilmektedir. 

Fibrilasyona uğrayan selülozik yapılardan, ince, hidrofil ve mikro gözenekli yapıda 

yüzeyler elde edilmektedir. Bu yöntemin; özellikle mikrobiyolojik alandaki 

uygulamalara olanak sağlayan filtrelerin üretiminde kullanılması uygun olmaktadır 

(Süpüren ve diğ., 2007).  
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2.2.1.2 Eriyikten nanolif üretim yöntemi 

Eriyikten üretim küçük çaplı lif üretimi için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Bu 

yöntemle teorik olarak 0,5 ile 30 μm ve pratik olarak ise 2-7 μm çaplarında lif 

üretmek mümkündür. Polimer öncelikle bir ekstrüdere beslenmekte ve burada sıvı 

hale gelen polimer çeĢitli filtrelemelerden geçtikten sonra pompa yardımıyla 

karıĢtırıcı bölgeye iletilmektedir. Daha sonra yüksek basınçta sıcak hava üflenerek 

metal uçtan çıkan filamentler inceltilmekte ve hareketli bant üzerine dökülmektedir. 

Filamentler tasıyıcı bantta uzunlamasına serilip silindirlerden geçirilerek lif üretimi 

gerçekleĢmektedir. Bu iĢlem genelde dokuma olmayan (nonwoven) kumaĢ üretmek 

için kullanılan yeni ve yaygın bir yöntemdir (Kozanoğlu, 2006).   

2.2.1.3 Çiftbileşenli nanolif üretim yöntemi  

Nanoliflerin üretimi için, üçüncü bir yöntem olarak, ayrıĢtırılabilen veya çözülebilen 

çiftbileĢenli lifler kullanılmaktadır. ÇiftbileĢenli lif, aynı lifi oluĢturacak iki farklı 

polimerin aynı metal uçtan akıtılması ile üretim gerçekleĢtirilmektedir. Nanoliflerin 

üretiminde bu teknolojinin kullanımı için birçok yaklaĢım ileri sürülmektedir. 

Üzerinde en çok çalıĢılan yaklaĢım ise standart bir üretim-çekim iĢlemi ile deniz-

adacık tipi çiftbileĢenli liflerin üretilmesidir. Denizde adacık modelinde iki ayrı 

polimer özel yapılmıĢ metal uçlardan geçirilerek içyapıdaki polimer fibrilli bir 

Ģekilde dıĢ polimerin içine (adacık ve deniz) yerleĢtirilmektedir. Genelde adacıkların 

sayısı 100 ile 600 arasında değiĢmektedir. Filament üretildikten sonra klasik 

yöntemlerle kumaĢ veya iplikler oluĢturulmaktadır. 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).  

2.2.1.4 Elektrodöndürme yöntemi ile nanolif üretimi  

Elektrodöndürme yönteminde, polimer uygun bir çözücüde çözülür ve sonra 

Ģırınganın içine yerleĢtirilmektedir. ġırınganın içine yerleĢtirilmiĢ besleme 

çözeltisine sürekli bir basınç uygulanmaktadır. Polimer çözeltisi ile toplayıcı metal 

plaka arasına ise yüksek gerilim (50 kV‟a kadar) uygulanmaktadır (Larrondo ve 

Manley, 1981). Yüksek gerilim sağlayacak güç kaynağının pozitif ucu Ģırınganın 
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metal ucuna ve toprak bağlantısı toplayıcı plaka uçlarına bağlı olup sistem kapalı 

devre görünümündedir (Rutledge ve Fridrikh, 2007; Weiss ve diğ., 2012). Metal 

uçtaki polimer çözeltisi kritik bir voltaj değerine kadar küresel bir biçimde 

bulunmaktadır. Küresel biçimde bulunan polimer damlası uygulanan potansiyel belli 

değere ulaĢtığında elektrostatik kuvvetler yüzey gerilimine eĢitlenmektedir. Daha 

sonra yarı küresel biçimde bulunan polimer damlası koni (Taylor konisi) biçimini 

almaktadır. Bu noktadan sonra voltajdaki en ufak bir artıĢla metal uçtan toplayıcı 

plakaya doğru sürekli lifler oluĢmaktadır. Çözücü ise bu sırada hızlıca 

buharlaĢmaktadır (Gouma, 2010; Haghi, 2011).  

 

Şekil 2.1: Elektrodöndürme düzeneğinin Ģematik gösterimi (Jentzsch ve diğ., 2013). 

Standart elektrodöndürme yöntemi için gerekli deney düzeneği üç ana parçadan 

oluĢmaktadır. Bunlar besleme ünitesi, toplayıcı plaka ve güç kaynağıdır (Weiss ve 

diğ., 2012). ġekil 2.1‟de yatay elektrodöndürme düzeneğinin Ģematik gösterimi 

verilmektedir. 

Elektrodöndürme yönteminde üretilen nanoliflerin çaplarını eĢitlik 2.1‟deki eĢitlik ile 

hesaplamak mümkündür (Ko, 2006).                                                           

                                                   
3 22 )3ln2(/)2( xIQd                                                

 (2.1) 

EĢitlikteki d lif çapını, ɣ  yüzey gerilimini, ɛ  dielektrik sabitini, Q akıĢ hızını, I 

fıskiye akımını, x ise besleyici ucu ve toplayıcı plaka arasındaki uzaklığı ifade 

etmektedir (Ko, 2006). 

 

güç kaynağı 

toplayıcı 

plaka 

besleme 

ünitesi 
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Şekil 2.2: Elektrodöndürme ünitesinde Taylor konisi ve jet oluĢumu  
                              (Larrondo ve Manley, 1981).                                                     

Elektrodöndürme yönteminde artan voltaj etkisiyle besleme ünitesindeki metal uçta 

bulunan polimer damlasının yarı küresel damladan (a), Taylor konisine geçisi (b) ve 

(c), Taylor konisindeki Ģekli (d) ve Taylor konisinden bir jet halinde toplayıcı 

plakaya doğru çıkıĢı (e) ve (f) ġekil 2.2‟de verilmiĢtir. Elektrodöndürme yöntemiyle 

üretim sonucunda toplayıcı plaka üzerinde nanometre mertebesinde değiĢen lifler 

meydana gelmektedir (Larrondo ve Manley, 1981). 

2.3 Elektrodöndürme Yöntemi  

2.3.1 Elektrodöndürme yönteminin tarihçesi 

Elektrodöndürme tekniği yeni bir teknoloji değildir. Elektrodöndürme tekniği ilk 

defa 1897 yılında Lord Rayleigh tarafından tanımlanmıĢtır. Rayleigh polimer 

damlasının elektrodöndürme sırasında gösterdiği düzensiz hareketler üzerine 

çalıĢmıĢtır. Amerika‟da 1902 yılında elektrodöndürme ile ilgili John F. Cooley 

tarafından ilk patent alınmıĢtır. 1914 yılında Zeleny tarafından elektrodöndürme ile 

ilgili daha detaylı çalıĢma yapılmıĢtır (Andrady 2008; Weiss ve diğ., 2012). 

Elektrodöndürme ile ilgili ilk önemli geliĢme ise 70 yıldan daha öncesine 

dayanmaktadır. Elektrodöndürme yöntemiyle polimer çözeltisinden nanolif üretimi 

ile ilgili patent 1934 yılında Anton Formhals tarafından alınmıĢtır. Bu çalıĢmada 

c b 

d f e 

a 
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selüloz asetattan tekstil lifleri üzerine nanolif üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir  (Formhals, 

1934). 1960‟lı yıllarda Sir Geoffrey Taylor elektrik alan içinde hareket eden polimer 

jetinin teorik prensiplerini açıklamıĢtır. Taylor elektriksel alanın yüzey gerilimine 

eĢit olduğu noktada koni oluĢumu meydana geldiğini ve bu koninin yarım açısının 

49,3º olduğunu bulmuĢtur. 1966 yılında polikarbonat ve poliüretandan doku olmayan 

kumaĢlar üretilmiĢtir. ÇalıĢmalarda viskozite, dielektrik sabiti, iletkenlik ve çözücü 

gibi elektrodöndürme yönteminde etkili parametreler kullanılmıĢtır (Andrady 2008). 

1981‟de Larrondo ve Manley poletilen ve polipropilen gibi polimerlerle ilgili ilk 

çalıĢmalarını yapmıĢlardır. 1990‟lı yılların ortalarına kadar elektrodöndürme 

yöntemiyle nanolif üretimi üzerine araĢtırmalar ilerlememiĢtir (Larrondo ve Manley, 

1981; Gouma, 2010). 1990‟larda Reneker ve arkadaĢlarının elektrodöndürme 

yöntemiyle küçük çaplarda sürekli lifler elde etmiĢlerdir ve bu tarihten itibaren 

elektrodöndürme ile ilgili yapılan araĢtırmalar giderek artmaya baĢlamıĢtır (Rutledge 

ve Fridrikh, 2007).  

2.3.2 Elektrodöndürme yönteminde etkili parametreler 

Elektrodöndürme yönteminde etkili parametreleri çözelti ile ilgili özellikler, proses 

değiĢkenleri ve çevresel koĢullar olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür 

(Haghi ve Zaikov, 2011a). 

 Çözelti ile ilgili özellikler; viskozite (µ), çözelti konsantrasyonu (C), molekül 

ağırlığı (MA), yüzey gerilimi (ɣ ) ve elektriksel iletkenlik (k)‟dir (Weiss ve diğ., 

2012). 

 Proses değiĢkenleri ile ilgili özellikler; uygulanan elektrik potansiyeli (c), 

besleme ucu ile toplayıcı plaka arasındaki uzaklık (x) ve besleme debisi (Q)‟dir 

(Weiss ve diğ., 2012). 

 Çevresel koĢullar; sıcaklık (T), havanın hızı (v) ve nem (φ)‟dir (Weiss ve diğ.,  

2012). 

Nanoliflerin morfolojik özelliklerini ve çaplarını elektrodöndürme yönteminde etkili 

parametrelerle kontrol altına almak mümkündür (Shen ve diğ., 2010). Çözelti ile 

ilgili özelliklerden nanolif çapını etkileyen en önemli parametrelerden birisi 

viskozitedir. Farklı besleme çözeltilerinde nanolif üretimi için gerekli viskozite 

aralığı da değiĢiklik göstermektedir. Çözeltinin viskozitesi arttıkça nanolif çapı da 

artmaktadır. Elektrodöndürme yöntemiyle nanolif üretimi için minimum çözelti 
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konsantrasyonuna ihtiyaç vardır. Yüksek viskoz çözeltilerden nanolif elde etmekte 

güçlük yaĢanmaktadır (Haghi ve Zaikov, 2011a). 

Elektrodöndürme cihazına beslenecek çözeltilerin yüzey gerilimlerinin belirlenmesi 

elde edilecek nanoliflerin özellikleri bakımından önemlidir. Yüzey gerilimi 

elektrodöndürme prosesinde nanolif üretimini etkilediği için kritik bir rol 

oynamaktadır (Bhardwaj ve Kundu, 2010). Elektrodöndürme prosesinde uygulanan 

elektriksel potansiyele karĢı ilk kuvvet yüzey gerilimidir. Genellikle 

elektrodöndürme prosesinde uygulanan minimum voltaj değeri yüzey geriliminin 

artmasıyla birlikte artıĢ göstermektedir. Yüzey gerilimi besleme çözeltisinin 

konsantrasyonu, kimyasal kompozisyonu ve sıcaklığıyla değiĢmektedir (Andrady, 

2008). Polimer çözeltilerinin yüzey gerilimi plaka yöntemiyle basit bir Ģekilde 

ölçülmektedir. Plaka yönteminde sıvı içine platin ve iridyum karıĢımı bir plaka 

daldırılmaktadır. Plakanın sıvının içinden ayrıldığı andaki okunan değerler eĢitlik 

2.2‟de yerine konularak yüzey gerilimi hesaplanmaktadır (Han, 2002). 

                                                      γ=(W2-W1)/2(x+y)                                             (2.2) 

EĢitlikte γ yüzey gerilimini (N/cm), W1 yüzey gerilimi ölçümü sırasında kullanılan 

plakanın ağırlığını (N), W2 plakanın sıvıdan ayrıldığı andaki ağırlığını (N), x 

plakanın geniĢliğini (cm) ve y plakanın uzunluğunu (cm) göstermektedir. 

Elektrodöndürme yönteminde elektriksel yüklerin oluĢturduğu elektriksel alanda 

nanolif üretimi gerçekleĢmektedir. Bu nedenle nanolif üretimi için besleme 

çözeltilerinde minimum elektriksel iletkenlik önemlidir. Elektriksel iletkenliği çok 

düĢük olan bir çözeltinin elektrodöndürme yöntemiyle nanolif üretmesi mümkün 

olmamaktadır. Polimer çözücüde çözündükçe iyonik yüklerden dolayı genellikle 

elektriksel iletkenlik artmaktadır. Kullanılan polimer, polimer konsantrasyonu, 

çözücü ve ölçüm gerçekleĢtirilen sıcaklık değeri elektriksel iletkenliği etkilemektedir 

(Andrady, 2008). Elektriksel iletkenlik arttıkça nanolif çapında önemli miktarda 

azalma meydana gelmektedir. Elektriksel iletkenliğin düĢük olduğu durumlarda 

elektriksel kuvvetlerin oluĢturduğu jetlerde yetersiz uzama meydana geldiğinden 

dolayı boncuk oluĢumu gözlenmektedir (Haghi ve Zaikov, 2011a).  

Elektrodöndürme yönteminde etkili kuvvetleri; yerçekimi kuvveti (FG), elektrostatik 

kuvvet (FE), Coulomb kuvveti (FC), viskoelastik kuvvetler (FV), yüzey gerilim 
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kuvveti (FY) ve sürtünme kuvveti (FS) olarak sıralamak mümkündür (Andrady, 

2008).  

 Yer çekimi kuvveti: Çözelti yoğunluğuna bağlı olarak değiĢmektedir. FG=ρπr
2
g, 

eĢitlikte r elektriksel alandaki damla yarıçapını, ρ çözeltinin yoğunluğunu ve g 

ise yerçekimi ivmesini göstermektedir. Yer çekimi kuvveti elektriksel alana ters 

yönde ve toplayıcı plakaya dik olarak etki etmektedir (Andrady, 2008). 

 Elektrostatik kuvvet: Toplayıcı plakaya doğru jet oluĢumunu sağlayan kuvvettir. 

Bu kuvvet uygulanan elektrik alana ve materyal özelliklerine göre 

belirlenmektedir (Andrady, 2008). 

 Coulomb kuvveti: Polimer jetinin yüzeyinde oluĢan, kararsızlık ve wh ipping 

(elektrodöndürme yönteminde en çok görülen kararsızlık) hareketini tanımlayan 

kuvvettir. Coulomb kuvvetinin büyüklüğü polimer ve çözücünün özelliklerine 

göre değiĢiklik göstermektedir (Andrady, 2008). 

 Viskoelastik kuvvetler: Uygulanan elektriksel alan içindeki jetin uzamasına engel 

olan kuvvettir. Viskoelastik kuvvetler kullanılan polimerin molekül ağırlığı, 

çözücüye, polimer çeĢidine ve ilave edilen diğer maddelere göre değiĢiklik 

göstermektedir (Andrady, 2008). 

 Yüzey gerilim kuvveti: Polimer jetinin uzamasına karĢı oluĢmaktadır. Yüzey 

gerilimi kuvveti kullanılan polimer, çözücü ve katkı maddelerine göre değiĢiklik 

göstermektedir (Andrady, 2008). 

 Sürtünme kuvveti: Jetin yüzeyinde ve onu çevreleyen hava arasında oluĢmaktadır 

(Andrady, 2008). 

Elektrodöndürme yönteminde etkili olan toplam kuvveti (FT) eĢitlik 2.3‟de verilen 

denklemle ifade etmek mümkündür: 

                                             FT = FE+FC+FV+FS+FG                                               (2.2) 

2.3.3 Elektrodöndürme yönteminin avantajları ve kullanılan polimerler  

Diğer nanolif üretim tekniklerine göre elektrodöndürme yöntemiyle nanolif üretimi 

daha fazla tercih edilmektedir. Elektrodöndürme yönteminin sıklıkla kullanılmasının 

sebepleri; basit, ucuz oluĢu ve etkili bir Ģekilde sürekli nanolif üretimi 
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gerçekleĢtirilmesidir. Endüstriyel boyutta da nanolif üretimi gerçekleĢtimek 

mümkündür (Bhattarai ve diğ., 2006; Kulkarni ve diğ., 2010).  

Elektrodöndürme yöntemiyle elde edilen nanoliflerin birçok uygulama alanı 

bulunmaktadır (Haghi ve Zaikov, 2011b). Amerikada‟ki eSpin Teknoloji KuruluĢu 

elektrodöndürme yöntemi ile karbon nanoliflerini ısıl yalıtım sistemleri için 

kullanmaktadır. Ayrıca, son yirmi yıldır Amerika‟daki Donaldson Firması 

(www.donaldson.com) ve Almanya‟daki Freudenberg Nonwovens Firması 

(www.freudenberg-nw.com) hava filtrasyon sistemlerinde elektrodöndürme 

yöntemiyle elde ettiği nanolifleri kullanmaktadır. Bu Ģekilde daha ince ve geniĢ 

yüzey alanına sahip liflerin kullanılmasıyla daha etkili filtrasyon iĢlemi 

gerçekleĢebilmektedir. (Guerrini ve diğ., 2009).  

Elektrodöndürme yöntemiyle nanolif üretiminde kullanılan birçok sentetik ve doğal 

polimer vardır. Günümüzde 50‟den fazla polimerden elektrodöndürme yöntemiyle 

nanolif elde edilmektedir. Sentetik polimerler ucuz oluĢu, kolay bulunuĢu ve farklı 

fonksiyonel özellikleri ile nanolif üretiminde kullanılmaktadır. 

Poli(caprolakton)/PCL, poli(glikolik asit)/PGA, poli(D,L-laktik asit)/PLA, 

poli(etilen-oksit)/PEO ve poli(vinil asetat)/PVA elektrodöndürme yöntemi ile nanolif 

eldesinde kullanılan sentetik polimerlerdir (Kriegel ve diğ., 2008).  

Doğal polimerlerden nanolif üretimi ile ilgili çalıĢmalar ise gün geçtikçe artıĢ 

göstermektedir. Bunun baĢlıca sebepleri arasında doğal polimerlerin biyobozunur, 

hidrofilik, yenilebilir özellikte olmaları ve toksik olmamaları gelmektedir (Bhattarai 

ve diğ., 2006). Birçok doğal polimerden nanolif üretimi zor olduğu için bu 

polimerlerin kullanım alanı sınırlı kalmaktadır (Moon and Farris, 2009).  

Polisakkaritlerden kitosan, aljinat, dextran, selüloz ve türevleri; proteinlerden 

kolajen, jelatin, kazein, buğday proteini, zein, yumurta kabuğu proteinleri, yumurta 

albumini, serum albümini ve enzimler diğer doğal bileĢenlerden fosfolipidler, 

deoksiribonükleik asitten (DNA) nanolif elde edilmektedir (Kriegel ve diğ., 2008). 

Selüloz, kitosan, aljinat, kolajen ve jelatin elektrodöndürme yöntemiyle baĢarılı bir 

Ģekilde nanolif üretilen ve sıklıkla kullanılan doğal polimerlerdir (Bhattarai ve diğ., 

2006; Songchotikunpan ve diğ., 2008). 

http://www.freudenberg-nw.com/
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2.3.3.1 Selüloz 

Selüloz bitkilerin hücre duvarından elde edilen ve sıklıkla kullanılan doğal 

polisakkarittir. Selülozun ucuz olması, ısıl ve mekanik özelliklerinin iyi olması 

nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Fakat, kristal ve hidrojen bağlarından dolayı 

sulu çözeltilerinde çok az çözünürlüğe sahiptir. Nanolif üretimi için uygun çözücü 

seçimi büyük önem taĢımaktadır (Kriegel ve diğ., 2008). 

2.3.3.2 Kitosan 

Kitosan kitinin kısmi deasetilasyonu sonucu bitki ve hayvanlardan elde edilen ve 

dünyada çok bulunan ikinci doğal polisakkarittir (Mottaghitalab ve Haghi, 2012). 

Ġçerdiği geniĢ hidrojen bağları ve sert kristal yapısı sayesinde suda çözünmez fakat 

organik çözücülerde çözünmektedir. Kitosan (1→4)-2-amino-2-deoksi-β-D-glukan 

ve (1→4)-2-asetamido-2-deoksi-β-D-glukan birimlerinden oluĢmaktadır. Gıda 

endüstrisinde antimikrobiyal özellikleri ve Ģelat ajanı olarak kullanılmaktadır. 

Proteinlere olan benzerliği ile öne çıkmaktadır ve yüksek mekanik güce sahiptir. 

Biyolojik özellikleri sayesinde gıda, biyomedikal, kozmetik, kimya ve ilaç 

sektöründen sıkça kullanılmaktadır (Kriegel ve diğ., 2008). Kitosan biyolojik olarak 

parçalanabilir nitelikte olması ve toksik olmayıĢı nedeniyle sıklıkla tercih 

edilmektedir. Bakteriyosit ve fungosit etkilerinden dolayı yenilebilir filmlerin 

yapımında kullanılmaktadır (Hosseini ve diğ., 2013). Literatürde elektrodöndürme 

yöntemiyle kitosandan TFA ve asetik asit gibi çözücüler kullanılarak baĢarılı bir 

Ģekilde nanolif üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir (Ohkava ve diğ., 2006; Geng ve diğ., 

2005). 

2.3.3.3 Aljinat 

En sık kullanılan doğal polimerlerden biri de sodyum aljinattır. Çok yönlü 

biyopolimer yapıları sayesinde geniĢ kullanım alanına sahip aljinatlar su yosununun 

alkali ile muamelesi sonucunda elde edilmektedir. Aljinat (1→4) α-L-guluronik asit 

ve (1→4) β-D-mannuronik asit birimlerinden oluĢan lineer polimer zincirlerdir. Suda 

çözünen aljinat çok düĢük konsantrasyonlarda bile jel oluĢturabilmektedir. 

Literatürde elektrodöndürme yöntemiyle aljinattan PEO gibi yardımcı polimerler 

kullanılarak nanolif üretimi gerçekleĢtirilmektedir (Bhattarai ve diğ., 2006; Lu ve 

diğ., 2006). 
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2.3.3.4 Jelatin 

Jelatin, kolajenin kısmi hidrolizi sonucu elde edilen bir proteindir. Kolajen 

hayvanların deri, kemik, kıkırdak ve tendon gibi bağ dokularında bulunmaktadır 

(Zhang ve diğ., 2006). Kolajenin asit (tip A jelatin) ve alkali (tip B jelatin) 

çözeltileriyle muamelesi sonucu jelatin elde edilmektedir (Weiss ve diğ., 2012). 

Jelatin üretiminde esas amaç, suda çözünmeyen kolajenin hidrolize edilerek daha 

küçük parçalara bölünmesiyle suda çözünür hale getirmek ve en iyi jelleĢme 

özelliklerine sahip jelatinin elde edilmesini sağlamaktır (Boran, 2011). Jelatinin 

protein içeriği % 85 ile % 92 arasında değiĢmektedir. Jelatini oluĢturan diğer kısımlar 

ise mineral tuzlar ve kurutma iĢlemi sonrasında kalan sudur. Jelatin, çok fonksiyonlu 

bir hidrokolloiddir (Schrieber ve Gareis, 2007). 

Jelatin, sahip olduğu bu özellikleri nedeniyle  fotoğrafçılık, kozmetik, eczacılık, tıp 

ve gıda alanında kullanım alanı bulmaktadır (Rahman ve diğ., 2008; Vandervoort ve 

Ludwig, 2004). Jelatin gıda maddelerinin üretiminde değiĢen fonksiyona göre 

Çizelge 2.1‟de verildiği üzere farklı konsantrasyonlarda ilave edilmektedir.  

Çizelge 2.1: Gıdalara ilave edilen jelatinin fonksiyonları (Schrieber ve Gareis, 2007). 

Gıda Ürünü Jelatin 

konsantrasyonu (%) 

Fonksiyon 

Tatlılar 1,5-3,0 Jel oluĢumu 

Meyveli sakızlar 6,0-10,0 Tekstür, elastikiyet ve 
saydamlık 

Lokum 1,0-3,0 Köpük ve jel oluĢumu 

Helva 1,5-3,0 Köpük ve jel oluĢumu 

Pastil 1,0-2,0 Tekstür, bağlama ajanı ve 

erime özelliğinin iyileĢtirilmesi 

Karamel 0,5-2,5 Emülsifikasyon ve 

stabilizasyon 

Yoğurt 0,2-1,0 Sineresisi önleme ve tekstür 

Köpüklü sütlü tatlılar 0,3-3,0 Köpük oluĢumu, tekstür ve 

stabilizasyon 

Jelli sütlü tatlılar 1,0-2,0 Jel oluĢumu, tekstür ve 

kremsilik 

Sürülebilir ürünler 0,3-1,5 Emülsiyon stabilizasyonu ve 

kremsilik 

Et suyu ve konserve 
etler 

0,5-2,0 Bağlama ajanı ve 
dilimlenebilirlik 

Et ve sosisler 0,5-2,0 Emülsiyon stabilizasyonu 
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Jelatinin ticari olarak ucuz, biyouyumlu, biyobozunur olması ve çeĢitli formlarda 

bulunması jelatinle ilgili birçok araĢtırma yapılmasına olanak sağlamaktadır (Moon 

ve Farris, 2009; Songchotikunpan ve diğ., 2008). Jelatin köpük oluĢumu, sineresisi 

önleme, kremsilik sağlama ve emülsiyon stabilizasyonu amacıyla gıda endüstrisinde 

çok fazla kullanılmaktadır (Schrieber ve Gareis, 2007). Gıda endüstrisinde özellikle 

jelleĢme ajanı olarak kullanılmaktadır (Rahman ve diğ., 2008).  

Jelatin elektrodöndürme yönteminde de kullanılan doğal polimerlerdendir. Jelatinden 

elektrodöndürme yöntemiyle asetik asit, formik asit ve trifluoroasetik asit (TFA) gibi 

birçok farklı çözücüyle baĢarılı bir Ģekilde nanolif üretimi gerçekleĢmektedir 

(Songchotikunpan ve diğ., 2008). 

2.3.4 Elektrodöndürme yöntemiyle biyopolimerlerden elde edilen nanolifler  

Bu araĢtırmada elektrodöndürme yönteminde kullanılan doğal polimerler, çözücü, 

yardımcı maddeler, elektrodöndürme yönteminde kullanılan voltaj, besleme debisi, 

toplayıcı plaka mesafesi, nanolif çapı ve bu nanoliflerin kullanım alanları 

araĢtırılmıĢtır. Literatür araĢtırmasında elektrodöndürme yönteminde voltaj 0,75 kV 

ile 40 kV arasında, toplayıcı plaka mesafesi 5 cm ile 26 cm arasında, 0,06 ml/sa ile 

3,7 ml/sa arasında proses parametreleri kullanılmıĢtır. Nanolif çapı ise 37 nm ile 

2000 nm arasında değiĢmektedir. Elektrodöndürme yöntemiyle biyopolimerlerden 

elde edilen nanolifler ile ilgili yapılan çalıĢmalar Çizelge 2.2‟de özetlenmiĢtir. 

Literatürde jelatin, kitosan, kolajen, zein ve selüloz asetattan elektrodöndürme 

yöntemiyle baĢarılı bir Ģekilde nanolif üretildiği görülmektedir. Aljinat, albüminden 

ve diğer biyopolimerlerden ise PEO ve PVA gibi yardımcı polimerlerle birlikte 

nanolif üretimi gerçekleĢmektedir. Özellikle tıp alanında elektrodöndürme üretimine 

dair birçok çalıĢma mevcuttur, bazıları ise gıda ve ilaç sanayinde ortak çalıĢma 

konularını içermektedir. Nanolifler gıda alanında ambalaj materyali, enkapsülasyon, 

sensör ve su filtrasyon sistemleri üretimi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Doğal 

polimerlerden olan polisakkaritler ve proteinlerden elde edilen nanolifler ile ilgili 

yapılacak olan çalıĢmalara yardımcı olması açısından bu araĢtırma önem 

taĢımaktadır. 
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Çizelge 2.2: Elektrodöndürme yöntemiyle biyopolimerlerden nanolif eldesi 

Biyopolimer Çözücü/Yardımcı 

madde 

Voltaj 

(kV) 

Mesafe 

(cm) 

Akış 

hızı 

(ml/sa) 

Nanolif 

çapı 

(nm) 

Muhtemel 

kullanım alanı 

Kaynak 

Aljinat (% 2) Su/PEO 15 20 - 75 Doku mühendisliği Bhattarai ve diğ., 
2006 

Aljinat (% 3),  Su/PEO 15 20 0,5 250 Biyomedikal 

uygulamalarda 

Lu ve diğ., 2006 

Aljinat (% 1-2) +  

Jelatin (% 11-18) 

Su,  

asetik asit 

8-15 12 - 122-414 Biyomedikal 

uygulamalarda 

Moon ve Farris, 

2009 

Jelatin (% 5-20) Asetik asit,  

formik asit 

30-40 15 3 37-730 Filtrasyon, doku 

mühendisliği, 

sensör 

Wang ve diğ., 

2011 

Jelatin (% 7-12) Su,  

formik asit (%98) 

0,75- 2,5 7,5-20 - 70-170 Malzeme 

mühendisliği-
karakterizasyon 

Ki ve diğ., 2005 

Jelatin (% 8) 

 

Asetik asit (% 80 ) / 

PCL (% 20) (kloroform 
ve metanol 3:1) 

22 10 0,2 291-501 Doku mühendisliği Gautam ve diğ., 

2013 

Jelatin (% 10) Asetik asit (% 10-90), 
etil asetat 

12 8 0,06 47-145 TaĢıyıcı sistemler Song ve diğ., 2008 

Jelatin (% 10) Asetik asit/  

poly(l-lactide) 

13 10  77-147 Doku mühendisliği Gu ve diğ., 2009 

Jelatin (% 10) 2,2,2-trifluoroetanol 10 13 0,8 - Doku mühendisliği Zhang ve diğ., 

2006 

Jelatin (% 14-29)  Asetik asit (% 10-90), 

formik asit (% 10-90) 

15 15 - 109-761 Malzeme 

mühendisliği-

karakterizasyon 

Songchotikunpan 

ve diğ., 2008 

 



 22 

Çizelge 2.2 (devam): Elektrodöndürme yöntemiyle biyopolimerlerden nanolif eldesi 

Biyopolimer Çözücü/Yardımcı 

madde 

Voltaj 

(kV) 

Mesafe 

(cm) 

Akış 

hızı 

(ml/sa) 

Nanolif 

çapı 

(nm) 

Muhtemel 

kullanım alanı 

Kaynak 

Jelatin (% 15) TFA 10 15 0,5 50-500 Tıbbi uygulamalar Nguyen ve Lee, 
2010 

Jelatin  (% 17) Su, formik asit / PVA 
(% 10) 

30 10 - 133-447 Kontrollü ilaç 
salınımı 

Yang ve diğ., 
2007 

Jelatin (% 27-30) Asetik asit, 

dimetilformamit, formik 
asit 

19,5 14 3,7 200-580 Tıbbi uygulamalar Mindru ve diğ., 

2009 

Kitosan (% 2-8) TFA 15 15 - 60-200 Kemik ve doku 
mühendisliği 

Ohkawa ve diğ., 
2006 

Kitosan (% 7) Su, asetik asit (% 10-90) 4 - - 130 Malzeme 

mühendisliği-
karakterizasyon 

Geng ve diğ., 

2005 

Selüloz asetat (% 20), 

Yumurta albumini  

(% 0-100) 

Asetik asit (% 85), 
formik asit (% 50) 

15 15 2,2 242-410 Yenilebilir film Wongsasulak ve 
diğ., 2010 

Sığır serum albumin  

(% 2-15) 

Su / PEO 15 15 0,2 - Biyosensör Kowalczyk ve 
diğ., 2008 

Soy proteini (% 15) Su, % 1 Triton X-100/ 
PEO (% 4) 

20-30 26 2,4 200-
2000 

Aktif paketlemede 
antmikrobiyal etki 

Vega Lugo ve 
Kim, 2009 

Zein (% 40-60)  Dimetilformamit, 

siklodekstrin (% 40-60) 

15 15 0,5 60-410 Gıda ambalajı Kayacı ve Uyar, 

2012 

Zein (% 20) Su/Eudragit (etanol ve 

metanol) 

25 18 1 50-200 Kontrollü ilaç 

salınımı 

Karthikeyan ve 

diğ.,  2012 

Zein (% 33) Asetik asit, etanol 7-15 5-15 0,1-0,5 50-100 Enkapsülasyon Torres Giner ve 

diğ., 2008 
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2.4 Reoloji 

Reoloji, Yunanca ''akma'' anlamına gelen ''rheo'' kökünden gelmektedir. Reoloji 

tanımları içinde geçen deformasyon kelimesi uzatma, sıkıĢtırma veya kayma gibi 

kuvvetler uygulanması sonucunda malzemenin Ģeklinde meydana gelen değiĢiklik 

olarak adlandırılmaktadır. DavranıĢ kelimesi ise sonlu bir kütle için kütleye etkiyen 

kuvvet ile kütlenin Ģekil değiĢtirmesi arasındaki iliĢki anlamlarında kullanılmaktadır. 

Viskozite ise maddenin akıĢa karĢı gösterdiği iç sürtünmedir ve viskozite arttıkça 

akıĢkanların deforme olmaya karĢı gösterdiği direnç de artmaktadır. Reolojide 

akıĢkanların özellikleri viskozite ile katıların reolojik özellikleri ise elastisite ile ifade 

edilmektedir. Gıda endüstrisinde bir gıda maddesinin üretimi sırasında reolojik 

özelliklere ihtiyaç duyulmasının birçok nedeni vardır. Bu nedenleri Ģöyle sıralamak 

mümkündür: 

 Boru hatlarında, pompa, ekstruder, karıĢtırıcı, kaplama makinası, ısı değiĢtirici, 

homojenizatör ve silindir gibi ekipmanlarla ilgili proseslerin tasarımı için 

mühendislik hesaplamalarında,  

 Ürün geliĢtirmede bileĢenlerin belirlenmesinde, 

 Ara veya son ürün kalite kontrolünde, 

 Raf ömrü testlerinde, 

 Duyusal verilerle iliĢkili olarak gıda dokusunun değerlendirilmesinde,  

 Reolojik esaslı denklemlerin analizinde, 

reolojik verilere ihtiyaç duyulmaktadır (Steffe, 1992). 

2.4.1 Reolojik sınıflandırma  

Reolojik davranıĢ biçimleri kayma hızı ve zamana bağlı olarak sınıflandırılmaktadır. 

Buna göre reolojik sınıflandırmada genel olarak iki tipte sıvı bulunmaktadır. Bunlar 

newtonyen ve newtonyen dıĢı akıĢkanlardır. Newtonyen olmayan davranıĢlar zamana 

bağımlı ve zamandan bağımız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Newtonyen olmayan 

zamana bağımlı akıĢkanlar tiksotropik ve reopektik (antitiksotropik) olarak 

sınıflandırılmaktadır. Newtonyen olmayan zamandan bağımsız akıĢkanlar ise 
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Bingham plastik, Herschel-Bulkley, psödoplastik ve dilatant olarak 

sınıflandırılmaktadır (Tadros, 2010). 

                                            Reolojik Davranış Çeşitleri 

 

 

Newtonyen                  Newtonyen dıĢı 

 

 

Zamana bağımlı                                     Zamandan bağımsız  

 

 

Reopektik        Tiksotropik 

 

 

                                   

 

 

Psödoplastik               Dilatant                   Bingham plastik          Herschel-Bulkley                                                                                                                                                                   

Şekil 2.3: Reolojik davranıĢ çeĢitlerinin sınıflandırılması (Steffe, 1992) 

Kayma hızı ve zamana bağlı reolojik davranıĢ biçimleri ġekil 2.3‟de 

gösterilmektedir. 

2.4.1.1 Newtonyen akışkanlar  

Newtonyen akıĢkanlarda viskozite kayma hızına bağlı değildir ve sabittir. Fakat 

viskozite sıcaklıkla değiĢmektedir. Su, süt, bitkisel yağlar ve bazı seyreltik çözeltiler 

newtonyen tipi akıĢkanlara örnektir (McKenna ve Lyng, 2003). 
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                                                      Kayma hızı (s
-1

) 

Şekil 2.4: Newtonyen davranıĢlar için kayma hızı-viskozite grafiği (Steffe, 1992) 

Newtonyen tipi akıĢkanlar grafikten de anlaĢıldığı gibi viskozite sabit olduğu için 

kayma gerilmesinin kayma hızı ile doğru orantılı olduğu akıĢkanlar olarak da ifade 

edilebilmektedir. Newtonyen tipi davranıĢ gösteren akıĢkanlar için kayma hızı-

viskozite grafiği ġekil 2.4‟de gösterilmektedir.  

Newtonyen davranıĢların kayma gerilmesi 2.4‟deki eĢitlikteki gibi iliĢkilendirilmiĢtir. 

                                                             τ = µ                                                         (2.4)                                                                        

Bu eĢitlikte τ kayma gerilmesi (Pa), µ viskozite (Pa.s) ve   kayma hızı (s⁻¹)‟dır. 

2.4.1.2 Newtonyen dışı akışkanlar  

Newtonyen dıĢı akıĢkanlarda akıĢ özellikleri kayma hızına bağlıdır ve sabit değildir. 

Tek bir viskozite değerinden bahsetmek mümkün değildir. Newtonyen tipi olmayan 

akıĢkanların viskozitesi görünen viskozite olarak adlandırılmaktadır. Birçok gıda 

newtonyen tipi olmayan akıĢ davranıĢı sergilemektedir. Bazı gıdaların kayma 

gerilmesi sadece kayma hızına bağlı değildir, zamana bağlı olarak da değiĢme 

göstermektedir. Newtonyen olmayan akıĢkanlar zamana bağlı ve zamandan bağımsız 

olarak sınıflandırılmaktadır (McKenna ve Lyng, 2003).  

a) Zamana bağlı akışkanlar  

Zamana bağlı olarak akıĢ özelliğinin değiĢmesidir. AkıĢkanlar zamana bağlı olarak 

tiksotropik ya da reopektik özellik gösteren akıĢkanlar olarak ayırmak mümkündür 

(McKenna ve Lyng, 2003). Tiksotropik akıĢkanlarda sabit bir kayma hızında artan 

zamanla birlikte görünen viskozite azalmaktadır yani zamana bağlı olarak zayıflama 

eğilimi göstermektedir. Reopektik akıĢkanlarda sabit bir kayma hızında artan 

zamanla birlikte görünen viskozite artmaktadır yani zamana bağlı olarak 

güçlenmektedir (Steffe, 1992).  
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                                                                                                i 

                                                     ii   

 

                                                                 iii                     

                                             Zaman (s) 

Şekil 2.5: Zamana bağlı reolojik davranıĢlar için viskozite grafiği (Steffe, 1992). 

ġekil 2.5‟de zamana bağlı reolojik davranıĢlar için viskozite eğrileri grafiği 

gösterilmektedir. Bu grafikte i zamandan bağımsız, ii reopektik ve  iii tiksotropik 

akıĢkanlar için viskozitenin zamanla değiĢimini göstermektedir. 

b) Zamandan bağımsız akışkanlar  

1. Psödoplastik (Shear-Thinning): Psödoplastik tipteki akıĢkanlarda kayma hızı 

arttıkça viskozite-kayma hızı eğrisinin eğimi azalmaktadır (McKenna ve Lyng, 

2003).  

     

 

         

 

 

           

                                                      Kayma hızı (s
-1

) 

Şekil 2.6: Psödoplastik davranıĢlar için kayma hızı-viskozite grafiği (Steffe, 1992). 

Psödoplastik davranıĢ gösteren akıĢkanlar için kayma hızı-viskozite grafiği ise ġekil 

2.6‟da gösterilmektedir. Psödoplastik akıĢkanlarda görünen viskozite, kayma hızıyla 

azalmaktadır.  

Psödoplastik akıĢkanlar için kayma gerilmesi 2.5‟deki denklemle ifade 

edilebilmektedir. 

                                              τ=K ⁿ (McKenna ve Lyng, 2003)                             (2.5) 
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Bu eĢitlikte K kıvam indeksi (Pa.s
n
) ve n akıĢ davranıĢ indeksi (-)‟dir. K; görünen 

viskozite ve n değerine bağlı olarak değiĢmektedir (McKenna ve Lyng, 2003). 

2. Dilatant (Shear-Thickening): Dilatant akıĢkanlarda ise kayma hızı arttıkça 

viskozite artmaktadır. Dilatant akıĢ davranıĢına gıdalarda çok az rastlanmaktadır 

(McKenna ve Lyng, 2003).  

 

 

 

         

 

 

 

                                                      Kayma hızı (s
-1

) 

Şekil 2.7: Dilatant davranıĢlar için kayma hızı-viskozite grafiği (Steffe, 1992). 

Dilatatant davranıĢ gösteren akıĢkanlar için kayma hızına karĢı viskozite grafiği ise 

ġekil 2.7‟de gösterilmektedir. Dilatant akıĢkanlarda görünen viskozite, kayma hızıyla 

artmaktadır.  

Dilatant akıĢkanlar için kayma gerilmesi 2.6‟daki denklemle ifade edilebilmektedir. 

                                         τ=K ⁿ (McKenna ve Lyng, 2003)                                  (2.6) 

3. Bingham plastik : Bingham plastik davranıĢ gösteren maddeler durgun haldeyken 

katı gibi davranmaktadır. Kayma gerilimi uygulandıktan sonra akıĢ baĢlamaktadır 

(Steffe, 1992).  

 

 

         

 

 

 

Kayma hızı (s
-1

) 

Şekil 2.8: Bingham plastik davranıĢlar için kayma hızı-viskozite grafiği 

                           (Steffe, 1992). 
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Bingham plastik davranıĢ gösteren akıĢkanlar için kayma hızı-viskozite grafiği ise 

ġekil 2.8‟de gösterilmektedir.     

Bingham plastik davranıĢlar için kayma gerilmesi 2.7‟deki eĢitlikteki gibi 

iliĢkilendirilmiĢtir. 

                                                         τ=K +τ0                                                         (2.7) 

 

EĢitlikte τ0 akma gerilimi (Pa)‟dir. 

Akma gerilimi akıĢın baĢlaması için gereken minimum gerilimdir. Bingham plastik 

ve Hershel-Bulkley davranıĢlarında akma gerilmesi önemlidir. Çünkü akma 

geriliminden küçük olan streslerde materyal bir katı gibi davranmaktadır. Akma 

gerilimi yağ, yoğurt ve peynir gibi gıda ürünlerinde duyusal özellikler bakımından 

istenmektedir (Steffe, 1992).                                                                   

4. Herschel-Bulkley : Herschel-Bulkley akıĢkanlarda görünen viskozite, kayma 

hızıyla azalmaktadır (Steffe, 1992).                                                                   

 

 

         

 

 

 

                                                     

                                                     Kayma hızı (s
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Şekil 2.9: Herschel-Bulkley davranıĢlar için kayma hızı-viskozite grafiği 

                          (Steffe, 1992). 

Herschel-Bulkley davranıĢ gösteren akıĢkanlar için kayma hızına karĢı viskozite 

grafiği ise ġekil 2.9‟da gösterilmektedir.         

Herschel-Bulkley davranıĢlar 2.8‟deki eĢitlikteki gibi iliĢkilendirilmiĢtir (Steffe,                            

1992). 

                                                    τ=K( )
n
+τ0                                                         (2.8) 

Newtonyen tipi akıĢkan için n değeri 1‟dir ve K viskoziteye eĢittir. Psödoplastik 

akıĢkanlar için n değeri 0 ile 1 arasında değiĢirken, dilatant akıĢkanlar için n değeri 
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1‟den büyüktür (McKenna ve Lyng, 2003). Gıda ürünlerinde reolojik davranıĢ 

biçimleri Çizelge 2.3‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 2.3: Gıda ürünlerinde reolojik davranıĢ biçimleri (Steffe, 1992). 

Model K n τ0 Gıda maddesi 

Herschel-Bulkley >0 
 

0<n<∞ 
 

>0 
 

DilimlenmiĢ balık ezmesi,  
kuru üzüm ezmesi 

Newtonyen >0 1 0 Su, meyve suyu, süt, bal,  
bitkisel yağ 
 

Psödoplastik 

(shear-thinning) 

>0 

 

0<n<1 

 

0 

 

Elma sosu, muz püresi,  

portakal suyu konsantresi 

Dilatant  
(shear-thickening) 

>0 
 

1<n<∞ 
 

0 
 

Bazı ballar, % 40‟lık mısır 
niĢastası çözeltisi 

Bingham plastik >0 
 

1 
 

>0 
 

Domates salçası,  
erimiĢ haldeki sade çikolata 

 

2.4.2 Reolojik davranışları etkileyen faktörler 

2.4.2.1 Sıcaklığın etkisi 

Reolojik davranıĢları etkileyen faktörlerden birisi sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça 

viskozite azalmakta akıcılık ise artmaktadır. Bu nedenle viskozite ölçümleri belli bir 

sıcaklıkta yapılmaktadır. Newtonyen akıĢkanlar için sıcaklık ile viskozite arasındaki 

iliĢki eĢitlik 2.7‟de Arrhenius eĢitliği ile açıklanmaktadır (Tadros, 2010). 

                                                             μ=Ae
E/RT                                                                                

(2.7) 

Bu eĢitlikte A sabit (Pa.s); E  aktivasyon enerjisi (kJ/kg.mol); R  gaz sabiti (8,314 

kJ/kg.mol.K); T mutlak sıcaklık (K)‟dır. 

Newtonyen olmayan akıĢkanlar için sıcaklığın ve kayma hızının viskoziteye etkisi 

2.8‟deki denklemle ifade edilmektedir (Steffe, 1992). 

                                                                         
1/

),( nRTE

T
aeKTf                                                   

(2.8)
                                                                                                            

2.4.2.2 Konsantrasyonun etkisi 

Reolojik davranıĢları etkileyen faktörlerden birisi de konsantrasyondur. 

Konsantrasyon arttıkça viskozite artmakta ve akıcılık ise azalmaktadır. Sabit bir 

kayma hızında sıcaklığın ve konsantrasyonun görünen viskoziteye etkisi eĢitlik 

2.9‟da ifade edilmektedir (Steffe, 1992).         
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                                      Ba
CT C

RT

E
KCTf exp),( ,

                                     (2.9) 

Kayma hızı, sıcaklık ve konsantrasyonun görünen viskoziteye etkisi eĢitlik 2.10‟da 

ifade edilmektedir (Steffe, 1992). 

                           )(exp)(),,(
1

,, CB
RT

E
KCTf an

CT
 

                       (2.10) 

2.4.2.3 Partikül boyutunun etkisi 

Partikül boyutu ve miktarı arttıkça bazı gıdalarda viskozite artmakta bazılarında ise 

azalmaktadır. Örnek olarak elma sosunun partikül boyutu arttıkça kıvam indeksinin 

arttığı akıĢ davranıĢ indeksinin azaldığı belirtilmektedir. Bunun sonucunda viskozite 

de artıĢ meydana geldiği bildirilmiĢtir (Masoodi ve diğ., 2002). 

2.5 Hipotez 

Elektrodöndürme yöntemiyle çeĢitli sentetik ve doğal polimelerden nanolif elde 

edilmiĢ olmasına rağmen, bu nanoliflerin gıdalarda kullanımı ile ilgili çok az sayıda 

çalıĢma mevcuttur. Ayrıca nanoyapıların genel olarak artan yüzey alanı ile birlikte 

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

yığın hallerinden farklı olduğu öngörülmektedir. Buna dayanarak bu tez 

çalıĢmasındaki hipotezler aĢağıda verilmiĢtir: 

 Bu çalıĢmada ilk olarak; elektrodöndürme yöntemiyle jelatinden nanolif eldesi 

sırasında besleme çözeltisinin konsantrasyonu, uygulanan voltaj ve besleme 

debisinin lif morfolojisine etki edeceği öngörülmüĢtür. 

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

jelatin nanoliflerinin model gıda sistemi olarak alınan su, zeytinyağı ve süte % 

0,5, % 1,0 ve % 1,5 konsantrasyonlarda ilave edildiklerinde sistemin reolojik 

özelliklerini değiĢtireceği ve buna bağlı olarak nanoliflerin jelatin gibi kıvam 

artırıcı olarak kullanılabileceğidir. Nano düzeyde kıvam verici etkinin daha 

düĢük konsantrasyonda ve daha etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirmesi 

öngörülmektedir. 
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3.  MATERYAL VE METOT 

Bu bölümde, tez çalıĢmasında kullanılan kimyasal malzemeler, besleme 

çözeltilerinin hazırlanması, besleme çözeltisinde yapılan analizler, elektrodöndürme 

yöntemiyle jelatinden nanolif üretimi, bu nanoliflerin gıda örneklerine ilavesi, 

nanolifli gıda örneklerinde zeta potansiyel, partikül boyutlarının belirlenmesi ve 

kıvam artırıcı etkisinin reolojik olarak modellenmesi için kullanılan yöntemler 

anlatılmıĢtır. 

3.1 Materyal 

Elektrodöndürme yönteminde besleme çözeltisinde kullanılmak üzere kimyasal 

malzemelerden ksantan gum Neimenggu Fufeng Biotechnologies ġirketi‟nden (Çin),  

karboksimetil selüloz Acıpayam Selüloz ve Sanayi Ticaret A.ġ.‟den (Türkiye), 

pektin Seyidoğlu‟dan (Türkiye), aljinat Rotel Ġç ve DıĢ Ticaret A.ġ.‟den (Türkiye),  

karragenan Gelcarin FMC Biopolimer‟den (Türkiye), sitrik asit Ayfer Kaur‟dan 

(Türkiye), potasyum sorbat Kemika‟dan (Türkiye), PVA Bereket Kimya‟dan 

(ZAG/Türkiye), mısır niĢastası Sözer Gıda Ürünleri Ticaret Sanayi A.ġ.‟den 

(Türkiye), propiyonik asit Merck‟den (Almanya), selüloz asetat (Aldrich/Türkiye), 

kitosan (Aldrich/Türkiye), tip B jelatini (sığır jelatini/Sigma/Türkiye) ve asetik asit 

(Sigma-Aldrich/Türkiye) AYS Ltd.‟den temin edilmiĢtir. Zeytinyağı (Anatolio) ve 

süt (SütaĢ) ise Ġstanbul‟daki yerel bir marketten satın alınmıĢtır.  

3.2 Metot 

3.2.1 Besleme çözeltisinin hazırlanması  

Elektrodöndürme yönteminde kullanılmak üzere doğal ve sentetik polimerlerden 

besleme çözeltilerinin hazırlanması gerçekleĢtirilmiĢtir. Polimerlerden farklı 

konsantrasyonlarda (w/v) besleme çözeltileri hazırlanmıĢtır. Besleme çözeltilerinde 

kullanılan polimerler, çözücüler, karıĢım oranları, manyetik karıĢtırıcıda karıĢtırma 

sıcaklığı ve karıĢtırma süresi Çizelge 3.1‟de verilmektedir. 
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Çizelge 3.1: Besleme çözeltilerinin hazırlanması. 

Polimer Çözücü Karışım 

oranı 

Karıştırma 

sıcaklığı 

(˚C) 

Karıştırma 

süresi 

(saat) 

Aljinat (% 3) Su  80 2 

İnülin (% 5) Su  30 1/2 

Jelatin (% 7) Su-Asetik asit  40 4 

Jelatin (% 10) Su-Asetik asit  40 4 

Jelatin  (% 15) + 

Kitosan (% 1) 

Su-Asetik asit  40 4 

Jelatin  (% 20) Su-Asetik asit  40 4 

Jelatin  (% 20) + 

ksantan gum (% 0,2)   

Su-Asetik asit 8:2 25 1 

Karboksimetil selüloz 

(% 2) 

Su-Asetik asit  50 15 

Karboksimetil selüloz 

(% 2) +  

ksantan gum (% 0,2)   

Su-Asetik asit 8:2 25 1 

Karboksimetil selüloz 

(% 2) + inülin (% 5)   

Su-Asetik asit 8:2 25 1 

Karragenan (% 1,5) Su  30 1 

Kitosan (% 1) Su-Asetik asit 
(% 20) 

 30 12 

Ksantan gum (% 0,2) Su  60 1 

Ksantan gum (% 0,2) + 

tuz (% 1)  

Su 8:2 25 1 

Mısır nişastası (% 3) Su  80 2 

Pektin (% 2) Su  25 1 

PVA (% 6)   Su  80 2 

PVA (% 8)   Su  80 2 

PVA (% 6) +  

aljinat (% 3) 

Su 6:4 25 1 

PVA (% 6) +  

asetik asit (% 5) 

Su 8:2 25 1 

PVA (%6) +  

inülin (% 5)   

Su 6:4 25 1 

PVA (% 6) +  

ksantan gum (% 0,2)   

Su 8:2 25 1 

PVA (% 6) +  

nişasta (%3)  

Su 6:4 25 1 

PVA (% 6) +  

pektin (%2)   

Su 6:4 25 1 

PVA (% 6) +  

potasyum sorbat (% 5)  

Su 8:2 25 1 

PVA (% 6) + 

 propiyonik asit (% 5)  

Su 8:2 25 1 

PVA (% 6) +  

sitrik asit (% 5)  

Su 8:2 25 1 
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ÇalıĢmanın ilk kısmında literatürde yapılan çalıĢmaları da dikkate alarak 

elektrodöndürme yönteminde etkili parametrelerden besleme çözeltisi için düĢük ve 

yüksek jelatin konsantrasyonu belirlenmiĢtir.  

 Ön denemelerde; jelatin ile asetik asit çözeltisi (% 20, v/v) hazırlanmıĢtır. 7 gram 

(% 7, w/v) jelatin % 20‟lik asetik asit çözeltisi ile 100 ml‟ye tamamlanmıĢtır. Bu 

çözelti 40˚C‟de, 4 saat ve 900 rpm‟de homojen hale gelinceye kadar manyetik 

karıĢtırıcıda karıĢtırılmıĢtır.  

 Daha sonra; 20 gram (% 20, w/v) jelatin % 20‟lik asetik asit çözeltisi ile 100 

ml‟ye tamamlanmıĢtır. Bu çözelti 40˚C‟de, 4 saat ve 900 rpm‟de homojen hale 

gelinceye kadar manyetik karıĢtırıcıda karıĢtırılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın ikinci kısmında ise, kıvam verici özellikleri de dikkate alınarak doğal 

polimerlerden olan kitosan ve jelatinden nanolif eldesine ve daha sonra bu 

polimerlerden elde edilen nanoliflerin gıda örneklerinde kullanılmasına karar 

verilmiĢtir. 

 Kitosan ile asetik asit çözeltisi (% 90, v/v) hazırlanmıĢtır. 1 gram (% 1, w/v) 

kitosan % 90‟lık asetik asit çözeltisi ile 100 ml‟ye tamamlanmıĢtır. Bu çözelti 

30˚C‟de, 12 saat ve 900 rpm‟de homojen hale gelinceye kadar manyetik 

karıĢtırıcıda karıĢtırılmıĢtır.  

 Tez çalıĢması için ön denemeler sonucunda kullanılmak üzere % 15‟lik jelatin 

konsantrasyonu belirlenmiĢtir. 15 gram (% 15, w/v) jelatin % 50‟lik asetik asit 

çözeltisi ile 100 ml‟ye tamamlanmıĢtır. Bu çözelti 40˚C‟de, 4 saat ve 900 rpm‟de 

homojen hale gelinceye kadar manyetik karıĢtırıcıda karıĢtırılmıĢtır.  

3.2.2 Besleme çözeltilerinin hazırlanması  

3.2.2.1 Elektriksel iletkenlik  

Elektrodöndürme cihazına beslenecek çözeltilerin elektriksel iletkenliği WTW-LF95 

(Almanya) marka elektriksel iletkenlik cihazı ile belirlenmiĢtir.  

Gıda örneklerinde kullanılan çözeltiler için elektriksel iletkenlik oda sıcaklığında 

(25˚C), ölçümler ön denemelerde iki tekrarlı, daha sonraki denemelerde ise iki 

paralel ve iki tekrarlı olacak Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. Sonuçlar dört ölçümün 

ortalaması ± standart sapması Ģeklinde verilmiĢtir. 
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3.2.2.2 Yüzey gerilimi  

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

Almanya) bir tensiyometre cihazı kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Tensiyometre 

cihazında yüzey gerilimi ölçümleri için plaka yöntemi (Wilhelmy plate) 

kullanılmıĢtır. 

 

Şekil 3.1: Tensiyometre cihazı (Dataphysics, Almanya). 

Besleme çözeltileri için yüzey gerilimi ölçümleri oda sıcaklığında (25˚C) ölçümler 

ön denemelerde iki tekrarlı, daha sonraki denemelerde ise iki paralel ve iki tekrarlı 

olacak Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. Sonuçlar dört ölçümün ortalaması ± standart 

sapması Ģeklinde verilmiĢtir. ġekil 3.1‟de Dataphysics marka tensiyometre cihazı 

gösterilmektedir. 

3.2.2.3 Isıl ölçümler  

Jelatin, % 15‟lik jelatin çözeltisi ve jelatin nanoliflerinin ısıl özellikleri DSC (TA 

Instruments, Q10, Amerika) cihazı ile ölçülmüĢtür. 

% 15‟lik jelatin çözeltisi için 10 mg civarında alınan örnekler aliminyum tavalara 

konulmuĢtur. Çözeltideki aynı miktarda jelatin ve jelatin nanolifleri tavalara 

sığmadığı için örnek miktarı azaltılıp 4 mg civarında alınan örnekler aluminyum 

tavalara konulmuĢtur. Hermetik olarak kapatılan boĢ bir referans tava ve içinde 

numunenin bulunduğu tava kullanılarak ısıl ölçümler DSC cihazı kullanılarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçümü yapılacak numunenin 20˚C‟den 300˚C‟ye dakikada 
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10˚C artıĢla ısıl ölçümleri yapılmıĢtır. Tüm veriler DSC cihazının yazılım programı 

kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

Her bir örnek için yapılan ölçüm üç kere tekrar edilmiĢtir. Sonuçlar üç ölçümün 

ortalaması ± standart sapma Ģeklinde verilmiĢtir.  

3.2.2.4 Reolojik ölçümler  

Besleme çözeltisinin reolojik ölçümleri Haake marka (Rheostress 1, Almanya) 

reometre kullanılarak plaka-plaka sensörüyle (çap 35 mm, aralık 1 mm) ölçümler 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

Şekil 3.2: Reometre cihazı (Haake, Almanya). 

Bütün ölçümler 25˚C sıcaklığında yapılmıĢtır. Kayma hızı 120 saniyede 0 ile 200 s
-1 

olarak belirlenmiĢ ve kayma gerilimi-kayma hızı eğrileri çizilmiĢtir. Sonuçlar Haake 

marka reometrenin yazılım programı kullanılarak (Haake RheoWin3 Data Manager, 

Almanya) modellenmiĢtir. Kıvam indeksi (K), akıĢ davranıĢ indeksi (n) ve 

korelasyon değerleri (r) yazılım programından elde edilmiĢtir. Reolojik ölçümler üslü 

yasa modeline göre hesaplanmıĢtır. ġekil 3.2‟de Haake marka reometre cihazı 

gösterilmektedir. 
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Besleme çözeltisi için reolojik ölçümler iki paralel ve iki tekrarlı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Sonuçlar dört ölçümün ortalaması ± standart sapması Ģeklinde verilmiĢtir.    

3.2.3 Elektrodöndürme yöntemi ile nanolif üretimi  

Inovenso marka (NE100, Türkiye) elektrodöndürme cihazı kullanılarak nanolif eldesi 

oda sıcaklığında gerçekleĢtirilmiĢtir. Elektrodöndürme cihazında PW1010 flok  

model (Elektrosis Makine San. Ltd) güç kaynağı kullanılmıĢtır. 

Elektrodöndürme yöntemiyle nanolif eldesi sırasında metal uç ve toplayıcı plaka 

arasındaki mesafe ön denemelerde 8 ile 15 cm arasında yapılmıĢtır. FE-SEM 

görüntüleri için metal uç ile toplayıcı plaka arası 10 cm olarak sabit tutulmuĢtur. 

                            

                    Şekil 3.3: Elektrodöndürme cihazı (Inovenso NE100, Türkiye). 

ġekil 3.3‟deki 1 numara besleme çözeltisinin yer aldığı pompayı, 2 numara voltajın 

uygulandığı düzeyi, 3 numara toplayıcı plakayı ve 4 numara da güç kaynağını 

göstermektedir. Üretim sırasında lifler toplayıcı plaka üzerine sarılan aluminyum 

folyoda toplanmıĢtır.  

Nanolif eldesinde elektrodöndürme cihazında proses parametrelerinden uygulanan 

voltaj ve besleme çözeltisi debisi deney değiĢkenleri olarak kabul edilmiĢtir. Bu 

parametrelerin nanolif eldesine etkisinin belirlenebilmesi için % 7‟lik ve % 20‟lik 

1 

2 

3 

4 
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jelatin konsantrasyonları (w/v) için Çizelge 3.2‟de verildiği gibi elektrodöndürme 

ünitesinde dört farklı koĢulda iĢlem yapılmıĢtır.  

Çizelge 3.2: Jelatin çözeltilerine uygulanan iĢlem parametreleri. 

Jelatin konsantrasyonu 

 (% 20 asetik asit, v/v) 

Uygulanan voltaj (kV) Besleme debisi 

(ml/sa) 

7 (%, w/v) 28 1 

35 1 

28 0,1 

35 0,1 

Jelatin konsantrasyonu 

 (% 20 asetik asit, v/v) 

Uygulanan voltaj (kV) Besleme debisi 

(ml/sa) 

20 (%, w/v) 28 1 

35 1 

28 0,1 

35 0,1 

% 15‟lik jelatin çözeltisi (% 50 asetik asit, v/v) ve % 1‟lik kitosan çözeltisi (% 90 

asetik asit, v/v) için Çizelge 3.3‟de verildiği gibi elektrodöndürme yönteminde iĢlem 

parametreleri sabit tutulmuĢtur.  

Çizelge 3.3: % 15 jelatin ve % 1 kitosan çözeltisi için iĢlem parametreleri. 

Konsantrasyon 

(w/v) 

Uygulanan voltaj 

(kV) 

Besleme debisi 

(ml/sa) 

% 15 jelatin 28 1 

% 1 kitosan 28 1 

Nanolif elde edilmiĢ örneklere farklı voltaj ve besleme debisi uygulanmıĢtır. Elde 

edilen her bir örneğin morfolojik özelliklerinin incelenmesi için alan emisyonlu 

taramalı elektron mikroskobu (FE-SEM; Field Emission Scanning Electron 

Microscopy) analizleri temin edilmiĢtir. Tüm denemeler için iĢlem süresi 10 dakika 

olarak ayarlanmıĢtır. Elektrodöndürme yöntemi sonucunda aluminyum folyo 

üzerinde biriken örnekler ile incelenmiĢtir. 

3.2.4 Alan emisyonlu taramalı elektron mikroskobu 

Nanoliflerin morfolojik özelliklerinin incelenmesi ve özellikle nanolif çapları 

hakkında bilgi edinilmesi için ĠTÜ Kimya-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Laboratuvar‟ında bulunan JEOL 840 marka FE-SEM cihazı kullanılmıĢtır. 

Elektrodöndürme yöntemiyle elde edilen alüminyum folyodaki nanoliflerden küçük 
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kesitler alınarak bunların platin kaplaması yapıldıktan sonra FE-SEM görüntüleri 

elde edilmiĢtir.  

Elde edilen nanoliflerin boyutlarının ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi 

sırasında FE-SEM analizleri için 10.000, 20.000 ve 50.000 kat oranlarında 

büyütülmüĢ görüntüler alınmıĢtır. 

3.2.5 Nanolif ilave edilen model gıda sistemleri için yapılan analizler 

Jelatin ve jelatin nanolifleri 0,5, 1,0 ve 1,5 konsantrasyonlarında su, zeytinyağı ve süt 

örneklerine ilave edilmiĢtir. Daha sonra su, zeytinyağı ve süt örneklerinin zeta 

potansiyelleri, partikül boyutları ve reolojik parametreleri ölçülmüĢtür. 

Su, zeytinyağı ve süte farklı konsantrasyonlardaki jelatin ve jelatin nanoliflerinin 

ilave edilmesi sonucu Ultra-Turrax‟da (IKA WERK TP 18-10) yaklaĢık olarak 4 

dakika 11000 rpm‟de karıĢtırma iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir.  

3.2.5.1 Zeta potansiyel ve partikül dağılımı 

Zeta potansiyel ve partikül boyut ölçümü için Malvern marka Nano ZS 

(Worcestershire, UK) cihazı kullanılmıĢtır.  

Partikül yüzeyi ve dispersiyon sıvı arasında meydana gelen potansiyel zeta 

potansiyel olarak tanımlanmaktadır. Zeta potansiyel koloidal sistemin kararlılığı 

hakkında bilgi vermektedir.  

Zetasizer Nano cihazı dinamik ıĢık saçılımı ile partiküllerin Brownian hareketlerini 

ölçmektedir. Brownian hareketi sıvı içerisindeki partiküllerin meydana getirmiĢ 

olduğu rastgele hareketler olarak tanımlanmaktadır. Tez çalıĢmasında partikül boyutu 

için hacme dayalı hesaplanan sonuçlar kullanılmıĢtır. Bu yöntemde partikülün  

hacmini küre kabul ederek analiz sonucunda tane boyutunu hidrodinamik çap olarak 

vermektedir. 
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Şekil 3.4: Nano ZS cihazı (Malvern, UK). 

Ölçümler 25˚C sıcaklıkta, üç kere ve iki tekrarlı olacak Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Sonuçlar altı ölçümün ortalaması ± standart sapma Ģeklinde verilmiĢtir. ġekil 3.4‟de  

Malvern marka Nano ZS cihazı gösterilmektedir.  

3.2.5.2 Reolojik ölçümler 

Nanolifli su, zeytinyağı ve süt örneklerinin; reolojik ölçümleri Haake marka 

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

0,105 mm) sensörüyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Bütün ölçümler 25˚C sıcaklığında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Kayma hızı 120 saniyede 0 ile 200 s
-1 

olarak belirlenmiĢ ve 

kayma gerilimi değerlerine göre akıĢ eğrileri çizilmiĢtir. Sonuçlar Haake marka 

reometrenin yazılım programı kullanılarak modellenmiĢtir. Kıvam indeksi (K), akıĢ 

davranıĢ indeksi (n) ve korelasyon değerleri (r) yazılım programından elde edilmiĢtir. 

Konsantrasyon degiĢiminin viskozite üzerindeki etkisini belirlemek için 0,5, 1,0 ve 

1,5 konsantrasyonlarında ölçümler yapılmıĢtır. 10-200 kayma hızı aralığında farklı 

model sistemlerinde (su, zeytinyağı ve süt) 2 ölçüm gerçekleĢtirilen reometrede 

reolojik parametreler hesaplanmıĢtır. Viskozite değerleri ise üslü yasa (power-law) 

denklemiyle 3.1‟deki eĢitlik  kullanılarak hesaplanmıĢtır.  

                                                                               (3.1) 
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4.  BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu çalıĢmada gıda örneklerinde (su, yağ ve süt) elektrodöndürme yöntemiyle elde 

edilen nanoliflerin kıvam verici özellikleri araĢtırılmıĢtır. Gıda örneklerinin zeta 

potansiyelleri, partikül boyutları ve reolojik parametreleri hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmalar 

sonucunda elde edilen bulgular da bu kısımda tartıĢılmaktadır. 

4.1 Besleme çözeltisi için yapılan analizler 

4.1.1 Elektriksel iletkenlik ve yüzey gerilimi 

Elektriksel iletkenlik ve yüzey gerilimi elektrodöndürme ile nanolif eldesinde etkili 

parametrelerdendir. Çizelge 3.1‟de besleme çözeltilerinin hazırlanması kısmında 

anlatılan örneklerden baĢka 25˚C‟de elektriksel iletkenliği verilen Ģu örneklerle de ilk 

denemeler yapılmıĢtır. Bu çözeltilerle nanolif elde edilememiĢtir ve elektriksel 

iletkenlik değerleri Çizelge 4.1‟de verilmektedir. Bu denemelerde en düĢük 

elektriksel iletkenlik değeri 0,16 ve en yüksek elektriksel iletkenlik değeri ise 6,90 

olarak bulunmuĢtur. Jelatin (% 20) + etanol (% 50) çözeltisiyle ise nanolif elde 

edilmiĢtir. 
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Çizelge 4.1: Doğal polimerlerle elektrodöndürme çalıĢmaları. 

Materyal Nanolif 

eldesi* 

Elektriksel 

iletkenlik 

(mS/cm) ** 

Aljinat (% 3) + nişasta (% 3) - 2,99  

İnülin (% 15) - 0,17 

İnülin (% 15) +  

karboksimetil selüloz (% 2,5) 

- 1,90 

İnülin (% 2) + karboksimetil selüloz 

(% 1) + ksantan gum (% 0,2) 

- 2,21 

Karboksimetil selüloz (% 1) -  1,75 

Karboksimetil selüloz (% 2,5) - 4,67 

Ksantan gum (% 0,2) + tuz (% 1) + 

nişasta (% 3)  

- 2,90   

Ksantan gum (% 0,2) + tuz (% 2) + 

nişasta (% 3)  

- 6,33  

Ksantan gum (% 0,25) + tuz (% 1)  - 2,53  

Ksantan gum (% 0,25) + tuz (% 2)  - 6,60  

Ksantan gum (% 0,5)  - 0,30  

Ksantan gum (% 0,5) + tuz (% 1)  - 0,35 

Ksantan gum (% 0,5) + tuz (% 2)  - 6,90 

Nişasta (% 3) + tuz (% 1)  - 3,00 

Selüloz (% 1)  - 0,25 

Selüloz (% 1) + ksantan gum (% 0,25)  - 1,16 

Selüloz (% 2)  - 0,45 

Selüloz (% 2) + inülin (% 15)  - 0,25 

Selüloz asetat (% 13)  - 0,16 

Selüloz asetat (% 13) + tuz (% 0,1)   - 0,80 
* Bu sütunda (-) iĢareti iĢlem sonucunda nanolif üretilemediğini göstermektedir. 

** Elektriksel iletkenlik için tek ölçüm sonucunu göstermektedir. 

Sentetik ve doğal polimerlerden elektrodöndürme yöntemiyle nanolif elde edilmesi 

çalıĢmaları Çizelge 4.2‟de verilmiĢtir. Elektrodöndürme cihazının alt ve üst gerilim 

değerleri olan 28-40 kV aralığında yürütülmüĢtür. Metal uç ile toplayıcı plaka arası 8 

ile 15 cm olarak ayarlanmıĢtır. Besleme debidsiBu çözeltilerin 25˚C‟de elektriksel 

iletkenlikleri ve yüzey gerilimleri de ölçülmüĢtür. Nanolif elde edilen örneklerin 

elektriksel iletkenlik değeri 0,32 ± 0,00 ile 7,71 ± 0,01 mS/cm ve yüzey gerilimi 

değerleri ise 32,54 ± 0,01 ile 44,09 ± 0,03 mN/m arasında değiĢtiği görülmektedir. 
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Çizelge 4.2: Sentetik ve doğal polimerlerle elektrodöndürme çalıĢmaları. 

Materyal Nanolif 

eldesi* 

Elektriksel 

iletkenlik 

(mS/cm) ** 

Yüzey 

gerilimi 

(mN/m) ** 

Aljinat (% 3) - 6,07 ± 0,01 49,30 ± 0,03 

İnülin (% 5) - 0,08 ± 0,01 57,63 ± 0,03 

Jelatin (% 7) - 2,78 ± 0,14 36,24 ± 0,03 

Jelatin (% 10) + 2,56 ± 0,01 35,01 ± 0,03 

Jelatin  (% 15) +  

kitosan (% 1)   

+  0.73 ± 0,00 32,54 ± 0,01 

Jelatin  (% 20) + 4,77 ± 0,04 34,91 ± 0,03 

Jelatin  (% 20) +  

ksantan gum (% 0,2)   

+  4,06 ± 0,01 39,55 ± 0,03 

Karboksimetil selüloz (% 2) - 2,74 ± 0,01 41,92 ± 0,02 

Karboksimetil selüloz (% 2) + 

ksantan gum (% 0,2)   

- 2,73 ± 0,05 45,91 ± 0,03 

Karboksimetil selüloz (% 2)   

+ inülin (% 5)   

- 2,48 ± 0,01 43,55 ± 0,03 

Karragenan (% 1,5) - 5,97 ± 0,01 43,75 ± 0,03 

Kitosan (% 1) / asetik asit  

(% 20) 

- 2,03 ± 0,01 46,12 ± 1,13 

Kitosan (% 1) / asetik asit  

(% 90) 

- 0,74 ± 0,02 32,54 ± 0.01 

Ksantan gum (% 0,2) - 1,25 ± 0,01 68,19 ± 0,03 

Ksantan gum (% 0,2) +  

tuz (% 1)  

- 6,17 ± 0,04 
 

63,04 ± 0,03 

Mısır nişastası (% 3) - 0,07 ± 0,00 50,20 ± 0,03 

Pektin (% 2) - 0,70 ± 0,00 64,73 ± 0,03 

PVA (% 6)   + 0,38 ± 0,00 42,88 ± 0,03 

PVA (% 8)   + 0,46 ± 0,00 38,80 ± 0,03 

PVA (% 6) + aljinat (% 3) + 2,31 ± 0,01 44,09 ± 0,03 

PVA (% 6) +  

asetik asit (% 5) 

+ 0,81 ± 0,01 41,78 ± 0,03 

PVA (% 6) + inülin (% 5)   + 0,33 ± 0,01 41,21 ± 0,03 

PVA (% 6) +  

ksantan gum (% 0,2)   

+ 0,40 ± 0,01 41,54 ± 0,03 

PVA (% 6) + nişasta (% 3)  + 0,32 ± 0,00 43,09 ± 0,03 

PVA (% 6) + pektin (% 2)   + 0,37 ± 0,01 43,87 ± 0,03 

PVA (% 6) + 

potasyum sorbat (% 5)  

+ 7,71 ± 0,01 41,63 ± 0,03 

PVA (% 6) +  

propiyonik asit (% 5)  

+ 0,62 ± 0,00 41,26 ± 0,03 

PVA (% 6) + sitrik asit (% 5)  + 2,14 ± 0,01 44,06 ± 0,03 
* Bu sütunda (-) iĢareti iĢlem sonucunda nanolif üretilemediğini, (+) iĢareti ise nanolif elde 

edilebildiğini göstermektedir. 

** Elektriksel iletkenlik ve yüzey gerilimi sonuçları iki ölçümün ortalaması ± standart sapma 

Ģeklinde verilmiĢtir. 
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PVA ve PVA karıĢımlarından kolay bir Ģekilde nanolif eldesi gerçekleĢmiĢtir. Bunun 

nedeni PVA‟nın açık uçlu lineer zincir yapısında olmasıdır. Doğal polimerlerde ise 

dallanmıĢ zincir yapısı olduğundan nanolif eldesi kolay olmamaktadır. Bu dallanmıĢ 

yapıları hidroliz etmek gerekmektedir. Diğer bir yöntem de, nanolif elde edilen 

polimer çözeltisiyle, tek baĢına nanolif elde edilemeyen polimer çözeltisini 

karıĢtırmak olabilir. Burada bazı sınırlamalar bulunmaktadır. KarıĢım yapılması 

halinde bu karıĢımların homojen yapıda olması ve viskozitelerinin yüksek olmaması 

gerekmektedir.  

Bu çalıĢmada hedeflenen baĢlıca noktalardan ilki sadece yenebilir polimerlerden 

nanolif elde etmekti. Laboratuvarımızda doğal polimerlerden sadece jelatin 

kullanarak nanolif eldesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun üzerine hem jelatin 

konsantrasyonun hem de iĢlem parametrelerinin etkisinin incelenmesi çalıĢmaları 

yürütülmüĢtür. 

% 7 ve % 20‟lik jelatin (w/v) çözeltisi (% 20 asetik asitte, v/v) oda sıcaklığına (25˚C) 

geldikten sonra elektriksel iletkenlik ve yüzey gerilimleri ölçülmüĢtür. Yapılan 

ölçüm sonuçları Çizelge 4.3‟de verilmiĢtir. Elektriksel iletkenlik ve yüzey gerilimi 

için her bir cihazda iki ölçüm gerçekleĢtirilmiĢtir. Jelatinin % 40‟lık asetik asit 

çözeltisi ile yapılan bir çalıĢmada elektriksel iletkenlik değerinin % 5 jelatin 

çözeltisinde 1,11 mS/cm iken % 29 jelatin çözeltisinde 2,01 mS/cm olduğu 

görülmüĢtür. Bu çalıĢmada jelatin konsantrasyonunun artması ile elektriksel 

iletkenlik değerinin arttığı gözlenmiĢtir. Yüzey gerilimi ise jelatin konsantrasyonuyla 

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

Songchotikunpan ve diğ., 2008).  

Çizelge 4.3: Jelatin çözeltilerinin elektriksel iletkenlik ve yüzey ger ilimi. 

Jelatin konsantrasyonu 

(%, w/v) 

Elektriksel iletkenlik 

(mS/cm) 

Yüzey gerilimi 

(mN/m) 

7 2,78 ± 0,14 36,24 ± 0,03 

20 4,77 ± 0,04 34,91 ± 0,03 
 

% 7 ve % 20‟lik jelatin çözeltisinin (% 20 asetik asitte, v/v) 25˚C‟de reolojik 

ölçümleri yapılmıĢtır. Yapılan ölçüm sonuçları Çizelge 4.4‟de verilmiĢtir. Viskozite 

çok düĢük veya çok yüksek olduğunda elektriksel güçler polimer çözeltisinden jet 

oluĢturamaz ve nanolif üretimi gerçekleĢmez.  
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Çizelge 4.4: Jelatin çözeltilerinin reolojik hesaplamaları.  

Jelatin 

konsantrasyonu 

(%, w/v) 

K (Pa.s
n
) n (-) η (Pa.s)  

(0.00035 s
-1

) 

7 0,03 ± 0,00 0,82 ± 0,02 0,13 

20 1,37 ± 0,07 0,93 ± 0,00 2,39 

% 0,1 jelatin ve jelatin nanolifleri etanol içerisinde disperse edilmiĢtir. % 7 ve % 

20‟lik jelatin çözeltisinden (% 20 asetik asitte, v/v) elde edilen nanoliflerin etanol 

içindeki dispersiyonu için (w/v) 25˚C‟de zeta potansiyel değerleri ve difüzyon 

katsayıları ölçülmüĢtür. Jelatin ve farklı konsantrasyonlardaki jelatin nanolifleri için 

yapılan ölçüm sonuçları Çizelge 4.5‟de verilmiĢtir. Zeta potansiyel değeri jelatinde 

negatif ölçülmüĢken jelatin nanolifli örneklerde moleküllerin etrafındaki yüklerden 

dolayı pozitif ölçülmüĢtür. Ayrıca jelatin nanolifli örneklerde difüzyon katsayıları 

jelatine göre daha yüksek hesaplanmıĢtır. 

Çizelge 4.5: Jelatin nanoliflerinin zeta potansiyel ve difüzyon katsayıları. 

Jelatin konsantrasyonu 

(%, w/v) 

Zeta potansiyel  

(mV) 

Difüzyon katsayıları 

(µm
2
/s) 

Jelatin -0,52 ± 0,47 0,02 ± 0,00 

7 +4,54 ± 1,85 0,65 ± 0,03 

+3,79 ± 0,75 0,31 ± 0,41 

+6,24 ± 1,61 0,44 ± 0,05 

+5,89 ± 0,03 0,39 ± 0,03 

20 +12,40 ± 0,00 0,65 ± 0,04 

+6,49 ± 0,28 0,56 ± 0,05 

+21,90 ± 0,10 1,19 ± 0,08 

+18,90 ± 0,00 0,87 ± 0,01 

25˚C‟de % 1‟lik kitosan çözeltisi (% 90 asetik asitte, v/v) için elektriksel iletkenlik  

ve yüzey gerilimi sonuçları Çizelge 4.6‟da verilmiĢtir.  

Çizelge 4.6: Kitosan çözeltisinin elektriksel iletkenlik ve yüzey gerilimi.  

 % 1 kitosan çözeltisi (w/v) 

Elektriksel iletkenlik 

(mS/cm) 

0,74 ± 0,02 

Yüzey gerilimi  

(mN/m) 

32,54 ± 0,01 

Son olarak da % 15‟lik jelatin çözeltisi (% 50 asetik asitte, v/v) oda sıcaklığına 

geldikten sonra (25˚C‟de) elektriksel iletkenlik ve yüzey gerilimi ölçülmüĢtür. % 

15‟lik jelatin çözeltisi için elektriksel iletkenlik ve yüzey gerilimi sonuçları Çizelge 
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4.7‟de verilmiĢtir. % 15‟lik jelatin çözeltisi için elektriksel iletkenlik 2,05 ± 0,06 

mS/cm ve yüzey gerilimi 32,98 ± 0,43 mN/m olarak bulunmuĢtur. Nanolif üretiminin 

gerçekleĢmesi için kritik bir sınır bulunmamaktadır. Fakat elektriksel iletkenliğin çok 

düĢük olduğu durumlarda elektrodöndürme ile nanolif eldesi gerçekleĢmemektedir. 

Jelatin çözeltisinin 2,05 ± 0,06 mS/cm elektriksel iletkenlik değeri nanolif eldesi için 

yeterli gelmiĢtir. Elektrodöndürme yönteminde uygulanan elektriksel alanın yüzey 

gerilim kuvvetlerini yenmesi için yüzey geriliminin de çok yüksek olmaması 

gerekmektedir. Jelatin çözeltisine yüksek miktarda asetik asit ilavesi ile yüzey 

gerilimi jelatinin sudaki yüzey gerilimine göre oldukça azalmıĢtır. 

Çizelge 4.7: Jelatin çözeltisinin elektriksel iletkenlik ve yüzey gerilimi. 

 % 15 jelatin çözeltisi (w/v) 

Elektriksel iletkenlik 

(mS/cm) 

2,05 ± 0,06 

Yüzey gerilimi  

(mN/m) 

32,98 ± 0,43 

4.1.2 Isıl ölçümler  

DSC analizinde; pikin baĢlangıç sıcaklığı (To), pik sıcaklığı (Tp), pikin sonlandığı 

sıcaklık (Te) ve gerekli ısı enerjisi (ΔH) kullanılan ısıl parametrelerdir.  

 

                                                             Sıcaklık (˚C) 

Şekil 4.1: % 15‟lik jelatin çözeltisinin DSC grafiği. 

Isıl parametreler % 15‟lik jelatin çözeltisinde yapılan birinci ölçüm için ġekil 4.1‟de 

gösterilmektedir. Sıcaklık-ısı akıĢı grafiğinde baĢlangıçta pike çizilen teğetin apsisi 

kestiği noktadaki sıcaklık pikin baĢlangıç sıcaklığı, tepe noktasındaki sıcaklık pik 

Is
ı 

A
k

ış
ı 

(J
/g

) 
 

Pik Sıcaklığı (Tp) 

 

 
Pikin Başlangıç  

Sıcaklığı 

( To) 

 

 
Pikin Sonlandığı  

Sıcaklık 

( Te) 
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sıcaklığı ve pik bitiĢ sıcaklığından çizilen teğetin apsisi kestiği noktadaki sıcaklık 

pikin sonlandığı sıcaklığı göstermektedir. ΔH ise pikin meydana gelmiĢ olduğu 

alanda kullanılan ya da oluĢan enerji miktarıdır.  

Besleme çözeltisi, jelatin ve jelatin nanolifleri için yapılan ölçüm sonucunda DSC 

cihazının yazılım programı yardımıyla To, TP, Te sıcaklıkları ve entalpi değerleri (J/g) 

belirlenmiĢtir. % 15‟lik jelatin çözeltisine ait ısıl özellikler Çizelge 4.8‟de verilmiĢtir. 

Besleme çözeltisinde DSC ölçüm sonucunda endotermik ısı akıĢını gösteren piklere 

rastlanmıĢtır. 

Çizelge 4.8: Jelatin çözeltisinin ısıl özellikleri. 

Isıl 

parametreler 

% 15’lik jelatin çözeltisi (w/v) 

To (˚C) 173,05 ± 2,67 

Tp (˚C) 181,16 ± 3,37 

Te (˚C) 193,62 ± 3,20 

ΔH (J/g) 1049,00 ± 50,41 

% 15‟lik jelatin çözeltisinden elde edilen jelatinn nanoliflerinin ve jelatinin ısıl 

özellikleri Çizelge 4.9‟da verilmiĢtir. Besleme jelatin nanoliflerinin ve jelatinin 

DSC‟de yapılan çalıĢmalarında endotermik ısı akıĢını gösteren piklere rastlanmıĢtır. 

Jelatin ve jelatin nanoliflerinin ısıl özellikleri farklılık göstermektedir. Erimenin 

baĢladığı sıcaklık jelatin nanoliflerinde 89,00 ± 26,35˚C iken jelatinde 72,04 ± 

3,42˚C olarak hesaplanmıĢtır. Pikin oluĢtuğu alanda meydana gelen entalpi değeri 

jelatinde nanolifli jelatine göre daha fazladır. Bu da erime sırasında daha fazla enerji 

anlamına gelmektedir.  

Çizelge 4.9: Jelatin nanoliflerinin ve jelatinin ısıl özellikleri. 

Isıl 

parametreler 

% 15’lik jelatin çözeltisinden 

(w/v) elde edilen nanolifler  

Jelatin 

To (˚C) 89,00 ± 26,35 72,04 ± 3,42 

Tp (˚C) 128,25 ± 6,76 121,58 ± 2,39 

Te (˚C) 168,34 ± 3,80 186,43 ± 3,27 

ΔH (J/g) 182,53 ± 10,36 254,77 ± 31,93 
 

4.1.3 Reolojik ölçümler  

Reolojik ölçümler için yazılım programı üslü yasa modeline göre modellenmiĢtir. 

Elektrodöndürme yönteminde kullanılan besleme çözeltisi için 25˚C‟de K, n ve r 
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değerleri Çizelge 4.10‟da verilmiĢtir. BaĢarılı bir Ģekilde ve homojen lif üretiminin 

geçekleĢmesi için besleme çözeltisinin viskozite değeri kritik bir rol oynamaktadır 

(Ohkawa ve diğ., 2006). Jelatin çözeltisinin reolojik davranıĢı üslü yasa modeliyle 

uyumlu bir davranıĢ sergilemektedir. Ayrıca jelatin çözeltisinin akıĢ özellikleri 

Newtonyen davranıĢa yakındır.  

Çizelge 4.10: Jelatin çözeltisi için reolojik hesaplamalar. 

Jelatin 

konsantrasyonu 

(%, w/v) 

K (Pa.s
n
) n (-)  r  

15 0,22 ± 0,00 0,99 ± 0,00 1,00 ± 0,00 

4.2 Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskobu  

Seçilen konsantrasyonlar baĢlangıçta % 7 ve % 20 olarak belirlenmiĢtir. Uygun 

besleme çözeltisi konsantrasyonuna FE-SEM görüntülerine ve ortam Ģartlarına göre 

karar verilmiĢtir. 

 

Şekil 4.2: % 7 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (28 kV, 1 ml/sa, 10 cm). 



49 

  

Şekil 4.3: % 7 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (35 kV, 1 ml/sa, 10 cm). 

 

Şekil 4.4: % 7 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (28 kV, 0,1 ml/sa, 10 cm). 
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Şekil 4.5: % 7 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (35 kV, 0,1 ml/sa, 10 cm). 

Elektrodöndürme yöntemiyle % 7 jelatin (% 20 asetik asit, v/v) çözeltisinden elde 

edilen FE-SEM görüntülerine göre nanolif oluĢumu gerçekleĢmemiĢtir. FE-SEM 

analizleri ile 20.000 kat oranlarında büyütülmüĢ görüntüler ġekil 4.2, ġekil 4.3, ġekil 

4.4 ve ġekil 4.5‟de verildiği gibidir. Bu Ģekillerde lif yapısı değil, püskürtmenin 

etkisiyle yığın yapısı görülmektedir. Bunun nedeni de literatürde bahsedildiği gibi 

farklı elektrodöndürme parametreleri (polimer konsantrasyonu, asetik asit 

konsantrasyonu gibi) olabilir. ġekil 4.2 ve ġekil 4.3‟de iĢlem sırasındaki besleme 

çözeltisi debileri aynı, uygulanan voltajlar farklıdır. Bu iki örnek karĢılaĢtırıldığında 

aynı besleme debisinde voltaj yükseldikçe yığınlar arasında ipliğimsi Ģekilde lif 

oluĢumunun, homojen olmasa da, baĢladığı görülmektedir. Besleme debisinin düĢük 

olduğu aynı durum ġekil 4.4 ve 4.5 için de benzer bir yorum yapılabilir. Uygulanan 

voltajın aynı olduğu durumların karĢılaĢtırılmasında (ġekil 4.2 ve 4.4; ġekil 4.3 ve 

4.5) ise besleme debisinin düĢük olduğu durumlarda (ġekil 4.4 ve 4.5) yapının lif 

oluĢturmaya daha eğilimli olduğu görülmektedir. Uygulanan voltajın yüksek, 

besleme debisinin düĢük olduğu dördüncü iĢlemin örneğinin FE-SEM görüntüsünde 

(ġekil 4.5) oluĢan lifimsi yapının boyutları birleĢim yerlerinde nanometre düzeyinde 

belirlenebilmiĢtir. Bu yapıların yaklaĢık olarak 23-26 nm çapa sahip oldukları 

görülmektedir. 
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Şekil 4.6: % 20 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (28 kV, 1 ml/sa, 10 cm). 

 

Şekil 4.7: % 20 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (35 kV, 1 ml/sa, 10 cm). 
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Şekil 4.8: % 20 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (28 kV, 0,1 ml/sa, 10 cm). 

 

Şekil 4.9: % 20 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (35 kV, 0,1 ml/sa, 10 cm). 
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ġekil 4.6, ġekil 4.7, ġekil 4.8 ve ġekil 4.9‟da 50.000 kat oranlarında büyütülmüĢ FE-

SEM görüntülerine göre % 20‟lik jelatin çözeltilerinden (% 20 asetik asit, v/v)  

hazırlanan örneklerden farklı besleme debisi ve voltaj uygulanması sonucu hepsinde 

elektrodöndürme yöntemiyle nanolif eldesi gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 4.6 ve ġekil 4.7 

karĢılaĢtırıldığında aynı besleme debisinde voltaj yükseldikçe elde edilen nanoliflerin 

çapının yaklaĢık olarak 46-55,2 nm‟den 47,3-61,8 nm‟ye arttığı belirlenmiĢtir. 

Besleme debisinin düĢük olduğu aynı durum için ise tam tersi bir durum söz 

konusudur. ġekil 4.7 ve ġekil 4.8 numaralı FE-SEM görüntüleri karĢılaĢtırıldığında 

uygulanan voltaj arttıkça lif çapının yaklaĢık olarak 50,7-88,1 nm‟den; daha düĢük ve 

dar bir aralığa 45,4-48,7 nm‟lere düĢtüğü görülmektedir. Aynı zamanda ġekil 4.9‟de 

nanoliflerin boncuklu yapıda olduğu görülmektedir. Uygulanan voltajın 28 kV 

olduğu durumların (ġekil 4.6 ve 4.8) karĢılaĢtırılmasında ise besleme debisi arttıkça 

nanolif çapının azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Uygulanan voltajın 35 kV 

olduğu durumlarda (ġekil 4.7 ve 4.9) ise, besleme debisi arttıkça nanolif çaplarının 

arttığı ve boncuksu yapının kaybolduğu görülmektedir. Sonuçların yorumlanması 

sırasında elektrodöndürme ile nanolif üretimi sırasında etkili parametrelerin 

etkilerinin birbirlerine de bağlı olduğu görülmektedir. Uygulanan voltajın nanolif 

çapına ve morfolojisine etkisi, besleme çözeltisinin debisine bağlı olarak 

değiĢmektedir. Ancak bu durumun görülmesi de, besleme debisinin 

konsantrasyonuna bağlı olmaktadır. Sonuç olarak FE-SEM görüntülerine göre elde 

edilen lif çapları nm mertebesinde olduğu için literatürdeki nanolif tanımı ile 

uyumludur (Andray, 2008). 

% 20‟lik jelatin çözeltisinden hazırlanan örneklerde nanolif elde edilmesine rağmen 

laboratuar Ģartlarından dolayı % 20‟lik jelatin ile çalıĢılmamıĢtır. Oda sıcaklığında 

donma gerçekleĢmesinden dolayı konsantrasyonun düĢürülmesiyle daha iyi Ģartlarda 

üretim yapılacağı görülmüĢtür. Bu nedenle % 15‟lik jelatin üzerinden çalıĢmalara 

devam edilmiĢtir. ġekil 4.5 ve ġekil 4.7‟de düĢük voltaj değerinde zeta potansiyelleri 

daha yüksek olduğundan 28 kV değerinin kullanılması uygun görülmüĢtür. Ayrıca bu 

iki görüntü arasında 28 kV‟da nanolif çapı küçük olan ġekil 4.5‟dir. ġekil 4.5‟in akıĢ 

debisi ise 1 ml/sa‟dir. Bundan sonraki elektrodöndürme yöntemi ile çalıĢmalarda bu 

parametreler üzerinden (28 kV voltaj, 1 ml/sa akıĢ debisi ve 10 cm toplayıcı plaka 

mesafesi) nanolif eldesi gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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Şekil 4.10: % 1 kitosanın FE-SEM görüntüsü. 

Kitosan çözeltisi ile elektrodöndürme yöntemiyle üretim gerçekleĢtirilmesine rağmen 

FE-SEM ile nanolif görüntüsü elde edilemediği için çalıĢmalarda kullanılmamıĢtır. 

% 1‟lik kitosan çözeltisinin (% 90 asetik asit, v/v) 10.000 kat oranlarında büyütülmüĢ 

FE-SEM görüntüsü ġekil 4.9‟da verilmiĢtir. Damlacık Ģeklinde görüntü elde 

edilmiĢtir. Bunun nedeni kitosan konsantrasyonunun çok düĢük olmasıdır. 

Literatürde daha yüksek konsantrasyonlarda kitosandan nanolif eldesi 

gerçekleĢtirilmiĢtir (Geng ve diğ., 2005). Fakat çalıĢmalarda % 1‟den yüksek 

konsantrasyonlarda çözelti çok yoğun olduğundan deneme yapılamamıĢtır.  
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Şekil 4.11: % 15 jelatinin FE-SEM görüntüsü. 

 

Şekil 4.12: % 15 jelatin + % 1 aljinatın (w/v) FE-SEM görüntüsü. 



56 

% 15‟lik jelatin çözeltisine (% 50 asetik asit, v/v) ait nanolif görüntüsü ġekil 4.11‟de 

verilmiĢtir. 50.000 kat oranlarında büyütülmüĢ FE-SEM görüntülerine göre % 15‟lik 

jelatin çözeltisinden elektrodöndürme yöntemiyle nanolif eldesi gerçekleĢtirilmiĢ ve 

düzenli bir nanolif yapısı elde edilmiĢtir. % 15‟lik jelatin çözeltisinden elde edilen 

nanoliflere ait üç farklı nanolif çapı verilmektedir. Yapılan ölçümlerde en düĢük lif 

capı 45,2 nm en yüksek lif çapı 47,8 nm olarak incelenmiĢtir. Ortalama nanolif çapı 

ise 46,13 ± 1,45 nm olarak hesaplanmıĢtır.  

% 15 jelatin ve % 1 aljinat çözeltisine (% 50 asetik asit, v/v) ait nanolif görüntüsü 

ġekil 4.12‟de verilmiĢtir. 50.000 kat oranlarında büyütülmüĢ FE-SEM görüntülerine 

göre ġekil 4.12‟de elektrodöndürme yöntemiyle baĢarılı bir Ģekilde jelatin + aljinat 

çözeltisinden nanolif eldesi gerçekleĢmiĢ ve düzenli bir nanolif yapısı elde edilmiĢtir. 

Jelatin ve aljinat karıĢımlarında elde edilen nanoliflere ait dört farklı nanolif çapı 

verilmektedir. Yapılan ölçümlerde en düĢük lif capı 45,8 nm en yüksek lif çapı 101,4 

nm olarak incelenmiĢtir. Ortalama nanolif çapı ise 64,0 ± 25,3 nm olarak 

hesaplanmıĢtır. Jelatinin aynı konsantrasyondaki aljinatlı örneklerinden elde edilen 

nanoliflerin ortalama çapları FE-SEM görüntülerine göre daha yüksek çıkmıĢtır. 

Ön denemelerden sonra kitosan çözeltisinden nanolif görüntüsü elde 

edilemediğinden ve jelatin + aljinat çözeltisinden kesikli nanolif eldesi 

gerçekleĢtiğinden dolayı sonraki çalıĢmalarda kullanılmak üzere sadece % 15‟lik 

jelatin çözeltisi ile çalıĢılmaya karar verilmiĢtir. 

4.3. Jelatin ve Jelatin Nanolifli Su Örnekleri için Yapılan Analizler  

4.3.1 Zeta potansiyel  

Örneklerin yüzey yüklerinin araĢtırılması zeta potansiyellerinin hesaplanması ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Kararlı süspansiyon ve emülsiyonların ölçümü için zeta 

potansiyel değerleri önem taĢımaktadır. Zeta potansiyel değerinin +25 mV‟un 

üstünde  ya da -25 mV‟un altında olduğu değerler süspansiyon ve emülsiyonların 

kararlı olduğu bölgeyi göstermektedir. Bu değerler aralığında değilse kararsızdır ve 

kolloidal sistemler topaklaĢarak çökelme eğilimindedir (Hsiao Wei, 2009).  

Nanolif ve jelatinli suda zeta potansiyel değerleri hesaplanmıĢtır. Suda % 0,5, 1,0 ve 

1,5 konsantrasyonlardaki jelatin nanolifi ve jelatinin zeta potansiyel değerleri Çizelge 

4.11‟de verilmiĢtir. Nanolif ve jelatinli suda yüzey yükleri pozitif çıkmıĢtır. Jelatin 
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nanolifli örneklerde konsantrasyonla birlikte zeta potansiyel değerleri de artmaktadır. 

Jelatinli örneklerde ise tam tersi durum söz konusudur. Nanolifli örneklerde zeta 

potansiyel değerleri daha yüksek çıkmıĢtır. Bu nedenle zeta potansiyel değerleri 

sudaki jelatin nanoliflerinde kararlı bölgeye daha yakındır. 

Çizelge 4.11: Nanolif/jelatin + su örnekleri için zeta potansiyel değerleri (mV). 

Örnek konsantrasyonu Jelatin nanolifi + su Jelatin + su 

% 0,5 2,86 ± 0,25 1,07 ± 0,12 

% 1,0 4,58 ± 0,34 0,95 ± 0,03 

% 1,5 5,08 ± 0,33 0,45 ± 0,09 

4.3.2 Partikül boyutu  

Suda % 0,5, 1,0 ve 1,5 konsantrasyonlardaki nanolif ve jelatin partiküllerinin 

boyutları Çizelge 4.12‟de verilmiĢtir. Nanolifli örneklerde partikül boyutu %1 

konsantrasyon haricinde daha yüksek çıkmıĢtır. Konsantrasyon artıĢıyla birlikte 

partikül boyutu da artmaktadır.  

Çizelge 4.12: Nanolif/jelatin + su örnekleri için partikül boyutu (nm). 

Örnek konsantrasyonu Jelatin nanolifi + su Jelatin + su 

% 0,5 484,03 ± 61,4 384,05 ± 34,50 

% 1,0 580,05 ± 76,46 650,32 ± 146,19 

% 1,5 1217,17 ± 133,54 1169,92 ± 163,54 

4.3.3 Reolojik ölçümler  

Su, zeytinyağı ve süt örneklerinde reolojik parametreler 25˚C‟de üslü yasa modeli 

kullanılarak elde edilmiĢtir. Suda % 0,5, 1,0 ve 1,5 konsantrasyonlardaki jelatin 

nanolifleri ve jelatinin reolojik özellikleri Çizelge 4.13‟de verilmiĢtir.  

Çizelge 4.13: Nanolif/jelatin + su  örnekleri için reolojik hesaplamalar. 

Örnek konsantrasyonu 

(jelatin nanolifi) 

K (Pa.s
n
) n (-)  r  

% 0,5 0,021 ± 0,000 0,484  ± 0,002 0,979 ± 0,003 

% 1,0 0,023 ± 0,001 0,472 ± 0,005 0,981 ± 0,001 

% 1,5 0,527 ± 0,058 0,412 ± 0,049 0,999 ± 0,000 

Örnek konsantrasyonu 

(jelatin) 

K (Pa.s
n
) n (-)  r  

% 0,5 0,027 ± 0,000 0,399 ± 0,004 0,968 ± 0,002 

% 1,0 0,030 ± 0,002 0,505 ± 0,002 0,986 ± 0,004 

% 1,5 0,309 ± 0,011 0,386 ± 0,099 0,959 ± 0,047 
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Jelatin nanolifleri ve jelatin konsantrasyonunun artmasıyla birlikte K değerlerinde 

artıĢ meydana geldiği gözlenmiĢtir. Jelatin nanolifli su örneklerinde kıvam indeksi 

daha yüksek bulunmuĢtur. 

Suda viskozite hesaplamaları Çizelge 4.14‟de verilmiĢtir ve çizelgede 

konsantrasyonla birlikte viskozitelerdeki değiĢim görülmektedir.  Jelatin nanolifi ve 

jelatinli su öneklerinde viskozite değerleri sabit bir kayma hızında (50 s
-1

) 

hesaplanmıĢtır. Viskozite değerleri konsantrasyonla birlikte artmaktadır. Suya % 0,5 

ve % 1,5 konsantrasyonlarında nanolif ilavesinin viskozite değerinde artıĢ meydana 

geldiği görülmüĢtür.  

Çizelge 4.14: Nanolif/jelatin + su örnekleri için viskozite değerleri (mPa.s). 

Örnek konsantrasyonu η 50  

(nanolif) 

η 50  

(jelatin) 

% 0,5 2,78 ± 0,03 2,57 ± 0,04 

% 1,0 2,85 ± 0,07 4,24 ± 0,27 

% 1,5 53,55 ± 15,91 29,1 ± 12,1 

4.4. Jelatin ve Jelatin Nanolifli Zeytinyağı Örnekleri için Yapılan Analizler  

4.4.1 Zeta potansiyel  

Dispersiyon Ģeklinde hazırlanmıĢ jelatin nanolifli ve jelatinli zeytinyağında zeta 

potansiyel değerlerinin karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır.  Zeytinyağında % 0,5, 1,0 ve 1,5 

konsantrasyonlardaki jelatin nanolifi ve jelatinin zeta potansiyel değerleri Çizelge 

4.15‟de verilmiĢtir. Jelatin nanolifli ve jelatinli zeytinyağında yüzey yükleri negatif 

çıkmıĢtır. Zeta potansiyel değerleri konsantrasyonla birlikte azalmaktadır. Jelatin 

nanolifli örneklerde zeta potansiyel değerleri daha yüksek çıktığı için nanolifli 

zeytinyağında dispersiyonun kararlılığı artıĢ göstermiĢtir.  

Çizelge 4.15: Nanolif/jelatin + zeytinyağı için zeta potansiyel değerleri (mV). 

Örnek 

konsantrasyonu 

Jelatin nanolifi + zeytinyağı Jelatin + zeytinyağı 

% 0,5 -27,0 ± 1,0 -20,3 ± 1,2 

% 1,0 -17,9 ± 1,0 -15,4 ± 1,3 

% 1,5 -11,5 ± 0,5 -7,7 ± 0,5 
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4.4.2 Partikül boyutu  

Zeytinyağında % 0,5, 1,0 ve 1,5 konsantrasyonlardaki jelatin nanolifi ve jelatin 

partiküllerinin boyutları Çizelge 4.16‟da verilmiĢtir. Konsantrasyonla birlikte 

partikül boyutu da artıĢ göstermektedir. Nanolifli örneklerde partikül boyutu daha 

fazladır. 

Çizelge 4.16: Nanolif/jelatin + zeytinyağı için partikül boyutu (nm). 

Örnek 

konsantrasyonu 

Jelatin nanolifi + zeytinyağı Jelatin + zeytinyağı 

% 0,5 844,10 ± 59,16 697,82 ± 75,40 

% 1,0 923,30 ± 42,84 848,17 ± 42,23 

% 1,5 1020,7 ± 140,29 911,32 ± 150,47 

4.4.3 Reolojik ölçümler 

Zeytinyağında % 0,5, 1,0 ve 1,5 konsantrasyonlardaki jelatin nanolifinin ve jelatinin 

reolojik özellikleri Çizelge 4.17‟de verilmiĢtir. Jelatin nanolif ve jelatinin 

konsantrasyonunun artmasıyla birlikte K değerlerinde artıĢ meydana geldiği 

gözlenmiĢtir.  

Çizelge 4.17: Nanolif/jelatin + zeytinyağı için reolojik hesaplamalar. 

Örnek konsantrasyonu 

(jelatin nanolifi) 

K (Pa.s
n
) n (-)  r  

% 0,5 0,063 ± 0,002 0,973 ± 0,011 0,999 ± 0,002 

% 1,0 2,466 ± 0,018 0,505 ± 0,001 0,998 ± 0,000 

% 1,5 3,211 ± 0,245 0,452 ± 0,059 0,983 ± 0,212 

Örnek konsantrasyonu 

(jelatin) 

K (Pa.s
n
) n (-)  r  

% 0,5 0,065 ± 0,002 0,399 ± 0,004 0,965 ± 0,047 

% 1,0 0,177 ± 0,065 0,505 ± 0,002 0,831 ± 0,130 

% 1,5 0,419 ± 0,034 0,386 ± 0,099 0,774 ± 0,145 

Zeytinyağında viskozite hesaplamaları Çizelge 4.18‟de verilmiĢtir ve  

konsantrasyonla birlikte viskozitelerdeki değiĢim görülmektedir. Nanolif ve jelatinin 

zetinyağı öneklerinde viskozite değerleri sabit bir kayma hızında (50 s
-1

) 

hesaplanmıĢtır. Zeytinyağına % 1,0 ve % 1,5 konsantrasyonlarda jelatin nanolifi 

ilavesinin viskozite değerinde artıĢ meydana getirdiği görülmüĢtür. 
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Çizelge 4.18: Nanolif/jelatin + zeytinyağı için viskozite değerleri (mPa.s). 

Örnek 

konsantrasyonu 

Jelatin nanolifi + süt Jelatin + süt 

% 0,5 56,14 ± 0,37 58,7 ± 2,97 

% 1,0 355,35 ± 0,35 76,75 ± 11,38 

% 1,5 378,00 ± 58,69 92,23 ± 1,61 

4.5. Jelatin ve Jelatin Nanolifli Süt Örnekleri için Yapılan Analizler  

4.5.1 Zeta potansiyel  

Sütte % 0,5, % 1,0 ve % 1,5 konsantrasyonlardaki jelatin nanolifi ve jelatinin zeta 

potansiyel değerleri Çizelge 4.19‟da verilmiĢtir. Jelatin nanolifli ve jelatinli sütte 

yüzey yükleri negatif çıkmıĢtır. Nanolifli örneklerde zeta potansiyel değerleri su ve 

zeytinyağı örneklerinin aksine, sütte daha düĢük çıkmıĢtır.  

Çizelge 4.19: Nanolif/jelatin + süt için zeta potansiyel değerleri (mV).  

Örnek 

konsantrasyonu 

Jelatin nanolifi + süt Jelatin + süt 

% 0,5 -23,6 ± 0,6 -28,0 ± 0,3 

% 1,0 -21,1 ± 0,4 -21,1 ± 0,3 

% 1,5 -16,4 ± 0,8 -17,3 ± 1,0 

4.4.2 Partikül boyutu  

Sütte % 0,5, 1,0 ve 1,5 konsantrasyonlardaki jelatin nanolifi ve jelatinin partikül 

boyutları Çizelge 4.20‟de verilmiĢtir. Partikül boyutu konsantrasyonla birlikte 

artmaktadır. Jelatin nanolifli süt örneklerinde tüm konsantrasyonlarda partikül 

boyutu yüksek çıkmıĢtır. 

Çizelge 4.20: Nanolif/jelatin + süt için partikül boyut (nm). 

Örnek 

konsantrasyonu 

Jelatin nanolifi + süt Jelatin + süt 

% 0,5 454,63 ± 32,72 392,63 ± 38,24 

% 1,0 579,58 ± 52,99 571,43 ± 113,75 

% 1,5 901,52 ± 90,59 739,48 ± 43,52 

4.4.3 Reolojik ölçümler 

Sütte % 0,5, 1,0 ve 1,5 konsantrasyonlarda kıvam artırıcı olarak kullanılan jelatin 

nanolifleri ve jelatinin reolojik özellikleri Çizelge 4.21‟de verilmiĢtir. Reolojik 

parametreler üslü yasa modeline göre belirlenmiĢtir. Jelatin nanolifinin ve jelatinin 
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konsantrasyonunun artmasıyla birlikte K değerlerinde artıĢ meydana geldiği 

gözlenmiĢtir. 

Çizelge 4.21: Nanolif/jelatin + süt için reolojik hesaplamalar. 

Örnek konsantrasyonu 

(jelatin nanolifi) 

K (Pa.s
n
) n (-)  r  

% 0,5 0,016 ± 0,000 0,655 ± 0,025 0,936 ± 0,002 

% 1,0 0,017 ± 0,000 0,764 ± 0,004 0,999 ± 0,000 

% 1,5 0,038 ± 0,000 0,723 ± 0,036 0,999 ± 0,000 

Örnek konsantrasyonu 

(jelatin) 

K (Pa.s
n
) n (-)  r  

% 0,5 0,015 ± 0,000 0,663 ± 0,008 0,994 ± 0,000 

% 1,0 0,016 ± 0,000 0,738 ± 0,002 0,992 ± 0,007 

% 1,5 0,021 ± 0,000 0,795 ± 0,000 0,999 ± 0,000 

Sütte viskozite hesaplamaları Çizelge 4.22‟de verilmiĢ ve konsantrasyonla birlikte 

viskozitelerdeki değiĢim görülmektedir. Nanolif ve jelatinin süt öneklerinde viskozite 

değerleri sabit bir kayma hızında (50 s
-1

) hesaplanmıĢtır. Süte % 1,0 ve % 1,5 

konsantrasyonlarda jelatin nanolifi ilavesinin viskozite değerinde artıĢ meydana 

getirdiği görülmüĢtür. 

Çizelge 4.22: Nanolif/jelatin + süt için viskozite değerleri (mPa.s). 

Örnek 

konsantrasyonu 

η 50 

 (nanolif) 

η 50 

(jelatin) 

% 0,5 4,01 ± 0,21 4,01 ± 0,12 

% 1,0 6,55 ± 0,17 5,55 ± 0,30 

% 1,5 14,7 ± 0,71 9,18 ± 0,31 
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5. SONUÇLAR  

Gıda sanayinin nanoteknolojiden yararlanma potansiyeli yüksek olmasına rağmen 

halen çok sınırlı ölçekte çalıĢmalar yapılmaktadır. Dünyada son bir kaç yıldır gıda 

sanayi için nanoteknolojik çalıĢmalar hız kazanmıĢtır. Nanoteknolojinin potansiyel 

uygulamalarından birisi de elektrodöndürme yöntemidir. Biyopolimerlerden 

elektrodöndürme yöntemiyle nanolif üretiminin artmasıyla birlikte, gıdalardaki 

uygulamalarının da artacağı düĢünülmektedir.  

Elektrodöndürme yönteminde besleme çözeltisi için etkili olan parametrelerden 

elektriksel iletkenlik, yüzey gerilimi, reolojik ve ısıl parametreler ölçülmüĢtür. 

Elektrodöndürme yöntemi ile nanolif oluĢumu gerçekleĢtirilmesi için elektriksel 

iletkenlik değerinin çok düĢük olmaması gerekmektedir. % 15‟lik jelatin 

çözeltisininin elektriksel iletkenlik değeri 2,05 ± 0,06 mS/cm olarak hesaplanmıĢtır. 

Elektriksel alan kuvvetinin yüzey gerilim kuvvetlerini yenmesi için besleme 

çözeltisinin yüzey geriliminin çok yüksek olmaması gerekmektedir. % 15‟lik jelatin 

çözeltisininin yüzey gerilimi 32,98 ± 0,43 mN/m olarak hesaplanmıĢtır. Suyun yüzey 

gerilimi 72,8 mN/m iken asetik asit ilavesi ile çözeltinin yüzey gerilimi suya göre 

oldukça azalmıĢtır. BaĢarılı bir Ģekilde ve homojen lif üretiminin gerçekleĢmesi için 

besleme çözeltisinin viskozitesi önemlidir. Besleme çözeltisinin reolojik davranıĢı 

üslü yasa modeliyle uyumludur ve Newtonyen akıĢkana yakın bir davranıĢ 

sergilemektedir. Besleme çözeltisinde, jelatin ve jelatin nanoliflerinin DSC‟de 

yapılan çalıĢmalarında endotermik ısı akıĢını gösteren piklere rastlanmıĢtır. Jelatin ve 

jelatin nanoliflerinin ısıl özellikleri farklılık göstermektedir. To, Tp, Te ve ΔH 

değerleri sırasıyla jelatin için 72,04 ± 3,42, 121,58 ± 2,39, 186,43 ± 3,27˚C ve 254,77 

± 31,93 J/g ve jelatin nanolifleri için ise 89,00 ± 26,35, 128,25 ± 6,76, 168,34 ± 

3,80˚C ve 182,53 ± 10,36 J/g olarak bulunmuĢtur. Erimenin baĢladığı sıcaklık jelatin 

nanoliflerinde 89,00 ± 26,35˚C iken jelatinde 72,04 ± 3,42˚C olarak hesaplanmıĢtır. 

Jelatin ve jelatin nanoliflerinin ısıl özelliklerini karĢılaĢtıracak olursak pikin oluĢtuğu 



64 

alanda meydana gelen entalpi değeri jelatinde daha fazladır. Bu da erime sırasında 

daha fazla enerji anlamına gelmektedir. 

Besleme çözeltisinin özelliklerinden sonra elektrodöndürme ile nanolif eldesi için 

hem jelatin konsantrasyonun hem de iĢlem parametrelerinin (voltaj ve debi) etkisinin 

incelenmesi çalıĢmaları yapılmıĢtır. Elektrodöndürme yönteminde jelatin 

konsantrasyonu, uygulanan voltaj ve besleme debisi nanolif morfolojisini 

etkilemektedir. Besleme ucu ve toplayıcı plaka arası mesafe nanolif eldesi sırasında 

sabit tutulmuĢtur. Literatürdeki çalıĢmalardan da yararlanarak jelatin için seçilen 

konsantrasyonlar % 7 ve % 20‟dir. Çok düĢük konsantrasyonların seçilememesinin 

sebebi, bu konsantrasyonlarda nanolif oluĢturacak materyalin çözeltide 

bulunmamasıdır. Yüksek konsantrasyonlarda da, viskozite çok yüksek olduğundan, 

çözeltilerin cihaza beslenmesi mümkün olmamaktadır. FE-SEM görüntülerine göre 

% 7‟lik jelatin çözeltisinden nanolif eldesi gerçekleĢmemiĢtir. Elektrodöndürme 

yöntemiyle % 20‟lik jelatin çözeltisinden hazırlanan örneklerde değiĢik iĢlem 

parametreleri uygulansa da, nanolif elde edilebildiği görülmektedir. FE-SEM 

görüntülerine göre üç farklı nanolif çapı alınmıĢtır. Buna göre % 20‟lik jelatin 

çözeltisi için üç farklı nanolif çapının ortalaması 28 kV ve 1 ml/sa debide 49,4 ± 5,0 

nm; 35 kV ve 1 ml/sa debide  56,4 ± 7,9 nm; 28 kV ve 0,1 ml/sa debide 46,5 ± 1,9 

nm; 35 kV ve 0,1 ml/sa debide 64,6 ± 20,4 nm olarak hesaplanmıĢtır. Elde edilen 

nanolif çaplarının 45,2 nm ile 88,1 nm arasında değiĢtiği ve nanoliflerin Ģekillerinin 

birbirlerine benzer olduğu görülmektedir. Elde edilen nanoliflerden 28 kV‟da daha 

yüksek zeta potansiyel değerleri hesaplanmıĢtır. Bu nedenle elektrodöndürme  

cihazında güç kaynağında 28 kV olarak daha sonraki çalıĢmalar yürütülmüĢtür.  

Ayrıca 28 kV‟da ve 0,1 ml/sa debide çok fazla boncuklu yapı gözlenmiĢtir.  

Nanoliflerin daha düzgün görüntüsünün olduğu besleme debisi ise 28 kV‟da 1 

ml/sa‟dir. Daha sonraki çalıĢmalarda elektrodöndürme cihazında 28 kV ve 1 ml/sa 

proses parametreleri üzerinden çalıĢmalar yürütülmüĢtür. FE-SEM görüntülerine 

göre kitosan çözeltisi ile damlacıklı yapı oluĢmuĢtur. Kitosan konsantrasyonunun çok 

düĢük olmasından dolayı nanolif yapısı elde edilememiĢtir. % 1‟den yüksek kitosan 

konsantrasyonlarda ise viskozite çok yüksek olduğundan deneme yapılamamıĢtır. 

Aljinat ve jelatin çözeltisinde de nanolif elde edilmesine rağmen kesikli üretim 

gerçekleĢmiĢtir. Kitosan ve aljinat yerine sadece jelatin ile çalıĢmalar 

sürdürülmüĢtür. ÇalıĢmanın ikinci kısmında kullanılmak üzere % 20‟lik jelatin 
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çözeltisinin konsantrasyonu % 15‟lik jelatin çözeltisi ile değiĢtirilmiĢtir.  Yüksek 

konsantrasyonlarda donma gerçekleĢmesinden dolayı jelatin konsantrasyonunun 

düĢürülmesiyle daha iyi üretim gerçekleĢtirilmiĢtir. FE-SEM görüntülerine göre % 

15‟lik jelatin çözeltisinden (28 kV ve 1 ml/sa) düzenli bir nanolif yapısı elde 

edilmiĢtir. % 15‟lik jelatin çözeltisinden elde edilen üç farklı nanolif çapının 

ortalaması ise 46,13 ± 1,45 nm olarak hesaplanmıĢtır. Su, zeytinyağı ve sütte bu 

nanolifler kullanılmıĢtır. 

Su örneğinde zeta potansiyel değerleri % 0,5 ve % 1,5 konsantrasyonlardaki jelatin 

için 1,07 ± 0,12 mV‟dan 0,45 ± 0,09 mV‟a azalırken nanoliflerde 2,86 ± 0,25 

mV‟dan 5,08 ± 0,33 mV‟a artıĢ göstermektedir. Nanolifli örneklerde taneciklerin 

adsorpsiyon sonucu oluĢan elektriksel çift tabaka tüm konsantrasyonlar için daha 

fazla hesaplanmıĢtır. Bu nedenle nanolifli su örneklerinde zeta potansiyel değerleri 

daha yüksek ve nanolif suda daha kararlı bir yapı sergilemiĢtir. Suda jelatin nanolifi 

ve jelatin konsantrasyonu % 0,5‟den % 1,5‟e yükseldikçe partikül boyutu da 

artmıĢtır. Nanoliflerin jelatinli su örneğine göre partikül boyutu daha yüksek 

çıkmıĢtır. Jelatin nanoliflerin çapının 100 nm‟den az olmasına rağmen uzunluklarının 

fazla olması sonuçların daha yüksek çıkmasına neden olmuĢ olabilir. Korelasyon 

değerlerinin (jelatin için 0,968 ± 0,002, 0,986 ± 0,004 ve 0,959 ± 0,047; nanolif için 

0,979 ± 0,003, 0,981 ± 0,001 ve 0,999±0,00) yüksek olmasından dolayı su 

örneklerinde reolojik modelin üslü yasa modeliyle uygun olduğu görülmüĢtür. 

Nanolif ve jelatinli su Newtonyen dıĢı (Psödoplastik) davranıĢ sergilediği için n 

değerleri 1‟den farklıdır. Tek bir viskozite değerinden bahsetmek mümkün değildir. 

Belli bir akıĢ hızındaki anlık viskoziteden bahsedilebilir.  Kıvam indeksi değeri 

nanolif ve jelatin konsantrasyonuyla artarken ve n değeri nanolif konsantrasyonuyla 

birlikte azalmaktadır. Jelatin ve nanolifleri kendi arasında karĢılaĢtırmak gerekirse 

aynı konsantrasyonda kıvam indeksleri nanoliflerde daha yüksek hesaplanmıĢtır. 

Viskozite değerleri % 0,5 ve % 1,5 konsantrasyonları için nanoliflerde 2,78 ± 0,03 ile 

53,55 ± 15,91 mPa.s değiĢirken jelatinde ise 2,57 ± 0,04 ile 29,1 ± 12,1 mPa.s 

arasında değiĢmektedir. Viskozite değeleri % 1,0 konsantrasyon haricinde nanolifli 

örneklerde yüksek bulunmuĢtur. 

Zeytinyağı örneğinde nanolif ve jelatin konsantrasyonu arttıkça zeta potansiyel 

değerleri azalmaktadır. Zeta potansiyel molekülün etrafındaki elektriksel çift tabaka 

sonucu oluĢan yüklerden meydana gelmektedir. Bu elektriksel çift tabaka 
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taneciklerin birbirini itmesine sebep olur ve bir araya gelip topaklanmasını 

önlemektedir. Zeta potansiyel değeri arttıkça emülsiyonların ve süspansiyonların 

kararlılığı da artmaktadır. Zeytinyağı örneklerineğinde % 0,5 ve % 1,5 

konsantrasyonlarındaki jelatin için zeta potansiyel değerleri -21,0 ± 1,2 mV ile -7,7 ± 

0,5 mV arasında değiĢirken nanolifli zeytinyağı örneğinde aynı konsantrasyonlar için 

zeta potansiyel değerleri -27,5 ± 0,9 mV ile -11,5 ± 0,5 mV arasında değiĢim 

göstermektedir. Nano boyutta moleküllerin farklı davranıĢ göstermesi zeta potansiyel 

değerlerinde de artıĢa sebep olmuĢtur. Zeta potansiyel değerlerinin yüksek olması 

sistemin kararlılığına önemli katkı sağlamaktadır. Partikül boyut konsantrasyonla 

birlikte artmaktadır. Zeytinyağı örneklerinde partikül boyutu nanolifli örneklerde 

nanoliflerin morfolojik özelliklerinden dolayı artıĢ göstermiĢ olabilir. Korelasyon 

değerlerinin 1‟e yakın olmasından dolayı zeytinyağı örneklerinde reolojik model üslü 

yasa modeliyle uyumludur. Zeytinyağında; jelatin ve nanolifli örneklerde n değeri 

1‟den küçük olduğu için Newtonyen dıĢı (Psödoplastik) davranıĢ sergilemektedir. 

Jelatinli zeytinyağı örnekleri için kıvam indeksi % 0,5 ve % 1,5 konsantrasyonları 

için 0,065 ± 0,002 ile 0,419 ± 0,034 akıĢ davranıĢ indeksi 0,976 ± 0,021 ile 0,613 ± 

0,016 arasında değiĢmektedir. Nanolifli zeytinyağı örnekleri için kıvam indeksi 

0,063 ± 0,002 ile 3,211 ± 0,245 akıĢ davranıĢ indeksi 0,973 ± 0,011 ile 0,452 ± 0,059 

arasında değiĢmektedir. Kıvam indeksi konsantrasyon ile birlikte artmakta ve aynı 

konsantrasyonlarda nanolifli örneklere geçiĢte de artıĢ göstermektedir. Viskozite 

değerleri jelatin nanoliflerinde % 0,5 ve % 1,5 konsantrasyonları için 56,14 ± 0,37 ile 

378,00 ± 58,69 mPa.s değiĢirken jelatinde ise aynı konsantrasyonlarda 58,7 ± 2,97 ile 

92,23 ± 1,61 arasında değiĢmektedir. Viskozite değeleri % 0,5 konsantrasyon 

haricinde nanolifli örneklerde yüksek bulunmuĢtur. 

Süt örneğinde nanolif ve jelatin konsantrasyonu arttıkça zeta potansiyel değerleri 

azalmaktadır. Fakat su ve zeytinyağından farklı olarak jelatinli süt örneklerinde zeta 

potansiyel değerleri nanolifli süt örneklerine göre daha yüksek çıkmıĢtır. Süt 

örneklerinde partikül boyutu konsantrasyonla artmaktadır. Reolojik davranıĢ 

korelasyon sayısına göre üslü yasa modeliyle uyumludur ve tüm örnekler Newtonyen 

dıĢı (Psödoplastik) davranıĢ sergilemektedir. Jelatinli süt örnekleri % 0,5 ve % 1,5 

konsantrasyonlarında kıvam indeksi 0,015 ± 0,00 ile 0,021 ± 0,00, akıĢ davranıĢ 

indeksi 0,663 ± 0,008 ile 0,795 ± 0,000 arasında değiĢmektedir. Aynı 

konsantrasyonlardaki nanolifli süt örnekleri için kıvam indeksi 0,016 ± 0,00 ile 0,038 
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± 0,00, akıĢ davranıĢ indeksi 0,655 ± 0,025 ile 0,723 ± 0,036 arasında değiĢim 

göstermektedir. Kıvam indeksi konsantrasyonla birlikte artmakta ve aynı 

konsantrasyonlarda nanolifli örneklere geçiĢte de artıĢ göstermektedir. Viskozite 

değerleri % 0,5 ve % 1,5 konsantrasyonları için nanoliflerde 4,01 ± 0,21 ile 14,70 ± 

0,71 mPa.s değiĢirken jelatinde ise 4,01 ± 0,12 ile 9,18 ± 0,31 arasında 

değiĢmektedir. Viskozite değeleri % 0,5 konsantrasyon haricinde nanolifli örneklerde 

yüksek bulunmuĢtur. 

Bu çalıĢmanın sonucunda jelatinli ve nanolifli gıda örneklerinde reolojik özelliklerde 

farklılık olduğu görülmüĢtür. Sonuç olarak ısıl özellikleri, zeta potansiyelleri, 

partükül boyutu ve reolojik özellikleri daha faklı gıda örnekleri elde edilmiĢtir. 

Nanoliflerin çaplarının nanometre mertebesinde olmasına rağmen uzunluklarının 

fazla olması yüzey alanlarının da artmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı yüzey 

alanının fazla olması özelliğinden yararlanarak yapılmıĢ olan bu çalıĢmada besleme 

çözeltisi, jelatin ve bunlardan elde edilen nanoliflerin ısıl özelliklerinin farklı olduğu 

görülmüĢtür. Zeta potansiyel değerleri genellikle konsantrasyonla artıĢ 

göstermektedir. Nanolifli örneklerde ise zeta potansiyel değerleri daha yüksek 

çıkmıĢtır. Reolojik hesaplamalarda korelasyon sayılarının 1‟e yakın olması nedeniyle 

su, zeytinyağı ve sütte ölçümlerin üslü yasa modeline uygun olduğu görülmüĢtür.  

Nanoliflerin gıda örneklerinde kıvam indeksi artıĢına yol açtığı tespit edilmiĢtir. 

Ayrıca tüm konsantrasyonlarda nanolif ve jelatin; su, zeytinyağı ve sütte 

psödoplastik davranıĢ göstermektedir. Jelatin nanoliflerinin gıdalarda jelatin gibi 

kıvam verici olarak kullanılabileceği, viskozite değerlerinin genellikle yüksek 

çıkmasından dolayı (özellikle % 1,5‟lik konsantrasyonlarda) daha az konsantrasyonla 

daha fazla kıvam artıĢı sağlayabileceği düĢünülmektedir. Bunun nedeni artan yüzey 

alanı ile birlikte su, yağ ve süt örneklerinde jelatin nanolifleriyle daha iyi bağlanma 

gerçekleĢmesinden kaynaklanabilir.  

Farklı boyuttaki jelatin moleküllerinin reolojik özellikleri de değiĢtirmektedir. 

Nanoteknoloji geleceğimizi yönlendirecek bir bilim dalıdır. Bu konuda bilinmeyen 

pek çok nokta vardır. Bunun için gıda alanında yapılacak araĢtırmaların artırılması 

gerekmektedir. Literatürde nanoliflerin kıvam artırıcı olarak kullanılabilirliği ile ilgili 

bilimsel bir çalıĢma bulunmamaktadır. Bu çalıĢma ile daha farklı biyopolimerlerden 

elde edilen nanoliflerin gıdalarda kıvam verici olarak kullanılabilirliği çalıĢmalarını 

teĢvik edeceği düĢünülmektedir. Ayrıca viskozite üzerine sıcaklığın da etkisi 
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araĢtırılarak daha iyi sonuçlar alınabileceği düĢünülmekte ve daha detaylı çalıĢmalar 

gerektirmektedir. 
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EK A  

    

Şekil A.1: % 7 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (28 kV, 1 ml/sa, 10 cm). 

    

Şekil A.2: % 7 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (35 kV, 1 ml/sa, 10 cm). 
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Şekil A.3: % 7 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (28 kV, 0,1 ml/sa, 10 cm).  

    

    

Şekil A.4: % 7 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (35 kV, 0,1 ml/sa, 10 cm). 
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Şekil A.5: % 20 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (28 kV, 1 ml/sa, 10 cm). 

    

Şekil A.6: % 20 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (35 kV, 1 ml/sa, 10 cm). 
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Şekil A.7: % 20 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (28 kV, 0,1 ml/sa, 10 cm). 

     

Şekil A.8: % 20 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (35 kV, 0,1 ml/sa, 10 cm). 
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Şekil A.9: % 15 jelatinin (w/v) FE-SEM görüntüsü (28 kV, 1 ml/sa, 10 cm). 

 

    

Şekil A.10: % 15 jelatin + % 1 aljinatın (w/v) FE-SEM görüntüsü (28 kV, 1 ml/sa, 

10 cm). 



82 
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EK B  

 (a)  (b) 

 (c) 

  

Şekil B.1 : % 15 jelatin (w/v) çözeltisinden elde edilen DSC grafikleri: (a) 1. ölçüm. 
(b) 2. ölçüm. (c) 3. ölçüm. 
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 (a)  (b) 

 (c) 

 

Şekil B.2: Jelatinden elde edilen DSC grafikleri: (a) 1. ölçüm. (b) 2. ölçüm. (c) 3. 

ölçüm. 
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 (a)  (b) 

 (c) 

 

Şekil B.3: % 15 jelatin çözeltisinden (w/v) elde edilen nanoliflerin DSC grafikleri: 
(a) 1. ölçüm. (b) 2. ölçüm. (c) 3. ölçüm. 
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EK C 

  

  

  

                      Şekil C.1: % 0,5 jelatin + su örneklerinin zeta potansiyelleri. 



88 

  

  

  

Şekil C.2: % 1,0 jelatin + su örneklerinin zeta potansiyelleri. 
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Şekil C.3: % 1,5 jelatin + su örneklerinin zeta potansiyelleri. 



90 

  

  

  

Şekil C.4: % 0,5 jelatin nanolifi + su örneklerinin zeta potansiyelleri.  



91 

  

  

  

Şekil C.5: % 1,0 jelatin nanolifi + su örneklerinin zeta potansiyelleri.  



92 

  

  

  

Şekil C.6: % 1,5 jelatin nanolifi + su örneklerinin zeta potansiyelleri.  
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Şekil C.7: % 0,5 jelatin + zeytinyağı örneklerinin zeta potansiyelleri.  



94 

  

  

  

Şekil C.8: % 1,0 jelatin + zeytinyağı örneklerinin zeta potansiyelleri.  



95 

  

  

  

Şekil C.9: % 1,5 jelatin + zeytinyağı örneklerinin zeta potansiyelleri.  



96 

  

  

  

Şekil C.10: % 0,5 jelatin nanolifi + zeytinyağı örneklerinin zeta potansiyelleri.  
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Şekil C.11: % 1,0 jelatin nanolifi + zeytinyağı örneklerinin zeta potansiyelleri. 
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Şekil C.12: % 1,5 jelatin nanolifi + zeytinyağı örneklerinin zeta potansiyelleri.  



99 

  

  

  

Şekil C.13: % 0,5 jelatin + süt örneklerinin zeta potansiyelleri.  
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Şekil C.14: % 1,0 jelatin + süt örneklerinin zeta potansiyelleri. 
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Şekil C.15: % 1,5 jelatin + süt örneklerinin zeta potansiyelleri.  
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Şekil C.16: % 0,5 jelatin nanolifi + süt örneklerinin zeta potansiyelleri.  



103 

  

  

  

Şekil C.17: % 1,0 jelatin nanolifi + süt örneklerinin zeta potansiyelleri. 
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Şekil C.18: % 1,5 jelatin nanolifi + süt örneklerinin zeta potansiyelleri.  
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EK D 

  

  

  

Şekil D.1: % 0,5 jelatin + su örneklerinin partikül boyut dağılımı. 



106 

  

  

     

Şekil D.2: % 1,0 jelatin + su örneklerinin partikül boyut dağılımı. 
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Şekil D.3: % 1,5 jelatin + su örneklerinin partikül boyut dağılımı. 
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Şekil D.4: % 0,5 jelatin nanolifi + su örneklerinin partikül boyut dağılımı.  



109 

  

  

  

Şekil D.5: % 1,0 jelatin nanolifi + su örneklerinin partikül boyut dağılımı.  



110 

  

  

  

Şekil D.6: % 1,5 jelatin nanolifi + su örneklerinin partikül boyut dağılımı.  



111 

  

  

  

Şekil D.7: % 0,5 jelatin + zeytinyağı örneklerinin partikül boyut dağılımı.  



112 

  

  

  

Şekil D.8: % 1,0 jelatin + zeytinyağı örneklerinin partikül boyut dağılımı.  



113 

  

  

  

Şekil D.9: % 1,5 jelatin + zeytinyağı örneklerinin partikül boyut dağılımı.  



114 

  

  

  

Şekil D.10: % 0,5 jelatin nanolifi + zeytinyağı örneklerinin partikül boyut dağılımı. 



115 

  

  

  

Şekil D.11: % 1,0 jelatin nanolifi + zeytinyağı örneklerinin partikül boyut dağılımı.  



116 

  

  

  

Şekil D.12: % 1,5 jelatin nanolifi + zeytinyağı örneklerinin partikül boyut dağılımı.  



117 

  

  

  

Şekil D.13: % 0,5 jelatin + süt örneklerinin partikül boyut dağılımı. 



118 

  

  

  

Şekil D.14: % 1,0 jelatin + süt örneklerinin partikül boyut dağılımı.  



119 

  

  

  

Şekil D.15: % 1,5 jelatin + süt örneklerinin partikül boyut dağılımı. 



120 

  

  

  

Şekil D.16: % 0,5 jelatin nanolifi + süt örneklerinin partikül boyut dağılımı.  



121 

  

  

  

Şekil D.17: % 1,0 jelatin nanolifi + süt örneklerinin partikül boyut dağılımı.  



122 

  

  

  

Şekil D.18: % 1,5 jelatin nanolifi + süt örneklerinin partikül boyut dağılımı.  
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EK E 

    

    

                   Şekil E.1: % 1,5 jelatin çözeltisinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.2: % 0,5 jelatin + su örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.3: % 1,0 jelatin + su örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.4: % 1,5 jelatin + su örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.5: % 0,5 jelatin nanolifi + su örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.6: % 1,0 jelatin nanolifi + su örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.7: % 1,5 jelatin nanolifi + su örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.8: % 0,5 jelatin + zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.9: % 1,0 jelatin + zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.10: % 1,5 jelatin + zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.11: % 0,5 jelatin nanolifi + zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.12: % 1,0 jelatin nanolifi + zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.13: % 1,5 jelatin nanolifi + zeytinyağı örneklerinin kayma gerilimi grafiği 



136 

  

  

Şekil E.14: % 0,5 jelatin + süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.15: % 1,0 jelatin + süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.16: % 1,5 jelatin + süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.17: % 0,5 jelatin nanolifi + süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.18: % 1,0 jelatin nanolifi + süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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Şekil E.19: % 1,5 jelatin nanolifi + süt örneklerinin kayma gerilimi grafiği 
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