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YAĞLARDA PEROKSİT SAYISI (PS) TAYİNİ 

 

Yağlarda bulunan aktif oksijen miktarının bir ölçüsü olup, 1 kg yağda bulunan peroksit 

oksijeninin miliekivalen gram olarak miktarıdır. Yağların; depolanmaları sırasında oksijenin, 

metal iyonlarının, sıcaklığın, ışığın vs. katalitik etkisiyle bozulmaları söz konusudur. Ayrıca, 

oksijen, doymamış yağ asitlerini parçalayarak daha küçük moleküllü yağ asitlerinin meydana 

gelmesine de neden olur. Peroksit sayısı deodorizasyon işleminin etkin bir şekilde yapılıp 

yapılmadığını gösterir. Ayrıca depolanan yağlarda bu test yapılarak oksidasyon derecesi 

hakkında fikir sahibi olunur. Peroksit sayısı oksidasyon derecesini gösteren bir parametredir. 

 

Yağların bozulma (acılaşma) durumlarının tespiti için peroksit sayısı tayini veya kreiss testi 

uygulanır. Peroksit sayısı tayinin esası, potasyum iyodürün yağdaki peroksit oksijeni ile 

okside olarak iyodun serbest hale geçmesi ve bu serbest haldeki iyodun da tiyosülfat ile titre 

edilerek miktarının bulunmasıdır. 

 
1. RH + inisiator Rº (radikal) 

2. Rº + O2 ROOº (peroksit kökü)*** 

3. ROOº + RH  ROOH + Rº 

Rº + R inert ürün 

Rº + ROOº inert ürün 

ROO + ROOº  inert ürün 

 
Materyal: 

 Ağzı kapaklı erlenmayerler (250 ml) 

 Kloroform 

 Asetik asit (buzlu) 

 KI çözeltisi (doymuş, içinde iyot veya iyodat bulunmayan saf potasyum iyodürden 

hazırlanmış) 

 Sodyum tiyosülfat çözeltisi (0,002 N veya 0,01 N ayarlı) 

 Nişasta çözeltisi (%1’lik) 

 

 

 

 
Metot: 
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 Numune tahmin edilen peroksit sayısına göre aşağıdaki cetvelde belirtilen miktarda ve 

0,001 g duyarlılıkta erlenmayer içerisine tartılır. 

 

Peroksit sayısı için alınacak numune miktarı 

Beklenen peroksit sayısı Alınacak örnek miktarı (g) 

<5 2.0 

5-10 1.6 

11-15 1.4 

16-20 1.2 

21-30 1.0 

 

 

 Üzerine 10 ml kloroform ilave edildikten sonra erlenmayer hızla çalkalanarak yağ 

çözülür. 

 Sıra ile 15 ml asetik asit ve 1 ml KI ilave edilerek erlenmayerin ağzı kapatılır ve 1 dk. 

Süre ile çalkalanır. 

 5-10 dk. Karanlık bir yerde bekletilir. 

 Bu süre sonunda 75 ml saf su, 1 ml de nişasta çözeltisi ilave edilir. 

 

 

Peroksit sayısı (miliekivalen O2 /kg yağ) =
(𝑎 − 𝑏) × 𝑁 × 1000

𝑚
 

 

 

 

a= titrasyonda örnek için harcanan tiyosülfat miktarı, ml 

b=titrasyonda şahit için harcanan tiyosülfat miktarı, ml 

N= tiyosülfatın normalitesi, N 

m= alınan örnek miktarı, g 
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Tablo- Yağların serbest asitlik ve peroksit değeri kriterleri 

Özellikler 

Değerler 

Ayçiçek 

yağı 

Natürel 

Sızma 

Zeytinyağı 

Natürel 

Birinci 

Zeytinyağı 

Rafine 

Zeytinyağı 

Riviera 

Zeytinyağı 

Bitki 

adıyla 

anılan 

yemeklik 

yağlar 

(mısır, 

soya 

,susam 

vb) 

Rafine 

Pirina 

Yağı 

Pirina 

Yağı 

1.Kalite 

Kriterleri 

  

1.1. Serbest 

asitlik 

(% en çok, 

oleik asit 

cinsinden) 

0.3 ≤ 0,8 ≤ 2,0 ≤ 0,3 ≤ 1,0 0.6 ≤ 0,3 ≤ 1,0 

1.2. Peroksit 

Değeri, 

(meq aktif 

oksijen/kg yağ, 

en çok) 

10 20 20 5 15 10 5 15 

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Yemeklik Zeytinyağı 

ve Yemeklik Prina Yağı Hakkında Tebliği 

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/08/20100807-9.htm) 


