
1. ÖDEV 

Yağların Oksidasyon Kinetiğinin Toplam Polar Madde Analizi ile Hesaplanması 

Yağlarda Toplam Polar Madde 

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan yağların oksidasyon düzeylerinin belirlenmesinde; kullanımı 

pratik, eğitimli kişilere ihtiyaç duyulmayan, laboratuvar koşulları gerektirmeyen yeni test 

yöntemleri ve cihazlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu yöntemlerden biri de yağın dielektrik 

sabitinin belirlenmesidir. Bu amaçla “Food-Oil Sensor Oil Quality Analyzer” kullanılmaktadır. 

Yağın oksidasyonu sırasında oluşan polar moleküllerin miktarının artması ile yağın dielektirik 

sabiti de yükselmektedir.  

Yağların Oksidasyon Kinetiğinin Matematiksel Modellenmesi 

Gıda mühendisliğinde reaksiyon kinetiğinin amacı, gıdalarda gerek işlenme gerekse depolanma 

sırasında meydana gelen ve kaliteyi etkileyen reaksiyonlarla ilgili verilerin elde edilmesi, bu 

verilerin değerlendirilmesi ve matematiksel modellere dönüştürülmesi ile ilgili bilgi vermektir. 

Gıdalarda kalite azalmasına neden olan reaksiyonların birçoğu sıfırıncı veya birinci dereceden 

reaksiyon kinetiğine uygun olarak gelişmektedir.  

Sıfırıncı derece reaksiyon kinetiği için hesaplamalar için; 

C=C0−kt 

Birinci derece reaksiyon kinetiği için hesaplamalar için; 

 lnC = lnC0 – kt  

Burada; C: incelenen bileşenin (veya kalite faktörünün) t anındaki konsantrasyonu, C0: 

incelenen bileşenin t=0 anındaki konsantrasyonu, k: birinci dereceden reaksiyon hız sabiti, t: 

süre (saat) 



Aktivasyon enerjisinin hesaplanması; Aktivasyon enerjisi, reaksiyon sırasında reaktanların 

ürüne dönüşebilmesi için, mutlaka aşılması gereken minimum enerji bariyedir. Şekil 1’de 

reaktan enerji bariyeri ve ürünün konumları şematik olarak gösterilmiştir. Şekilde y- ekseni 

enerji düzeyini, x- ekseni ise, reaktanların ürüne dönüşünceye kadar aşmaları gereken süreci, 

yani reaksiyonun gelişimini temsil etmektedir. 

 

Şekil 1. Aktivasyon enerji bariyeri 

Reaksiyon hız sabitinin mutlak sıcaklık ile ilişkisi aşağıdaki eşitlikte tanımlanmaktadır. 

k= k0 e –Ea/ RT 

Burada k: reaksiyon hız sabiti, R: üniversal gaz sabiti (8,314 kj/molK veya 1,987cal/molK), Ea: 

aktivasyon enerjisi (j/mol), T: mutlak sıcaklık (Kelvin), e: 2,718... doğal logaritma tabanı 

sayısıdır.  

Aktivasyon enerjisi reaksiyonun sıcaklığa karşı duyarlılığının ölçüsüdür. Sıcaklık yükseldikçe 

reaksiyonun ne kadar hızlanacağını gösterir.  

Arrhenius eşitliğinde logk ile 1/T arasında çizilen grafik Şekil 2’de görülmektedir. 



 

Şekil 2. Arrhenius eşitliğini ifade eden, lnk ve 1/T arasında çizilen grafik 

Bu grafiğin eğimi Ea/ R değerini, ordinatı kestiği nokta ise lnk değerini vermektedir. Sonuç 

olarak her bir reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli aktivasyon enerjileri bu yolla 

hesaplanabilmektedir. 

Analizin Yapılışı 

Hızlandırılmış termik oksidasyon işlemi sonrası yağ örneklerinin toplam polar madde içeriği, 

Testo 270 kızartma yağı test cihazı kullanılarak gerçekleştirilir. Cihaz kullanımdan önce 

kalibrasyon yağı ile kalibre edilerek ölçümler 140°C’de iki tekrarlı olarak yapılır. 

SORU: Ayçiçek yağı örneği 140°C’de 0,2,4,6 ve 8 saat oksidasyona maruz bırakıp elde edilen 

örneklerin toplam polar madde miktarını ölçerek yağların oksidasyon kinetiğinin matematiksel 

modelleyiniz ve aşağıdaki soruları grafikleri çizerek cevaplayınız.  

140°C’de ısıtma süresi Toplam Polar madde miktarı (%) 

                    0.saat  

2.saat  

4. saat  

6. saat  

8. saat  



a) Aktivasyon enerjisini 

b) Reaksiyonun hız sabitini (k) 
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