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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

GELENEKSEL TÜRK GIDALARININ ADSORPSİYON İZOTERMLERİNİN 
BELİRLENMESİ 

 
Burcu KOROŞ 

 
Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 

 
Danışman : Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN 

 
Bu çalışmada, kurutulmuş sebzelerin (domates, biber ve patlıcan), leblebi (sarı), ve 
mantının standart gravimetrik yöntem kullanılarak adsorpsiyon izotermleri 25°C’de ve %11 
ile %90 bağıl nem aralığında belirlenmiştir.  Elde edilen sorpsiyon deney sonuçlarının, 
kurutulmuş sebzeler için yaygın olarak kullanılan 4 eşitliğe (Linearize edilmiş B.E.T. ile 
doğrusal olmayan G.A.B., Oswin ve Halsey eşitlikleri) uygunluğu da araştırılmıştır.   
 
B.E.T. sınıflandırmasına göre, kurutulmuş domates ve leblebiye ilişkin adsorpsiyon 
izotermlerinin tipik sigmoid şekilli (S şekilli) Tip II izoterm tipine uygun olduğu 
saptanmıştır.  Buna karşın, kurutulmuş biber ve kurutulmuş patlıcana ilişkin izotermlerin 
ise, J şekilli Tip III izoterm tipine uygun olduğu belirlenmiştir. Mantıya ilişkin elde edilen 
adsorpsiyon izoterminin ise, herhangi bir izoterm tipine uymadığı belirlenmiştir. 
 
Kurutulmuş domates, kurutulmuş biber, kurutulmuş patlıcan ve leblebiye ilişkin 
adsorpsiyon izotermlerine en iyi uyan modelin G.A.B. modeli olduğu belirlenmiştir.  
Uygulanan modeller içinde; kurutulmuş domatesin adsorpsiyon izotermlerinin G.A.B., 
Oswin and Halsey modelleri ile yeterli bir şekilde tanımlanabildiği, ancak en iyi modelin 
G.A.B. modeli olduğu saptanmıştır.  Kurutulmuş biberin adsorpsiyon izotermleri de 
doğrusal olmayan üç model ile tanımlanmış, ancak en uygun modelin Oswin modeli olduğu 
belirlenmiştir.  Leblebi için elde edilen adsorpsiyon verileri, en iyi G.A.B. ve Oswin 
modelleri ile tanımlanmıştır.  Kurutulmuş patlıcanın adsorpsiyon verileri ise, en iyi G.A.B. 
modeli ile tanımlanmıştır. 
 
En yüksek monomoleküler su içeriği (M0), kurutulmuş domateste bulunurken, en düşük 
değer ise, leblebi ve kurutulmuş patlıcanda bulunmuştur.  B.E.T. ve G.A.B. eşitliklerinden 
bulunan Mo değerleri sırasıyla; kurutulmuş domates için “9.833 g H2O/100 g KM” ve 
“11.839 g H2O/100 g KM,” kurutulmuş biber için “7.696 g H2O/100 g KM” ve “7.850 g 
H2O/100 g KM,” leblebi için “6.125 g H2O/100 g KM” ve “6.848 g H2O/100 g KM” ve 
kurutulmuş patlıcan için “6.487 g H2O/100 g KM” ve “6.886 g H2O/100 g KM” düzeyinde 
saptanmıştır.  
 
2007, 66 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon izotermi, sorpsiyon modelleri, monomoleküler su içeriği 

kurutulmuş sebzeler, leblebi, mantı 
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ABSTRACT 
 

Master Thesis 
 

ADSORPTION ISOTHERMS OF TRADITIONAL TURKISH FOODS 
 

Burcu KOROŞ 
 

Ankara University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Food Engineering 
 

Supervisor : Doç.Dr. Mehmet ÖZKAN 
 
 
This study was conducted to determine the moisture adsorpsion isotherms of sun-dried 
vegetables (tomatoes, peppers and eggplants), roasted chickpea (leblebi) and “mantı” at 
25°C using the standard gravimetric method over a range of 11% to 90% relative 
humidity.  The experimental sorption data were fitted with 4 models commonly used for 
dried vegetables: linearized B.E.T and non-linear G.A.B., Oswin and Halsey.   
 
According to B.E.T. classification, the adsorption isotherms of dried tomatoes and 
roasted chickpea showed the typical sigmoid shape (S shape) of Type II behaviour, 
while dried pepper and dried eggplant showed J shape of Type III behaviour.  The 
adsorpsion isotherm of “mantı” did not fit B.E.T. classification.   
 
The G.A.B. model generally gave the closest fit to the adsorption isoterms of dried 
tomatoes, dried pepper, dried eggplant and roasted chickpea.  Of the models tested, the 
G.A.B., Oswin and Halsey models satisfactorly described the adsorpsion isoterms of 
dried tomatoes, while the G.A.B. model was the best fit.  The adsorpsion isoterm of 
dried pepper was also fitted by all three non-linear models, but the best fit was Oswin 
model.  The G.A.B. and Oswin models gave the best fit to the adsorpsion data for 
roasted chickpea.  The best applicable model for the adsorption data for dried eggplant 
was G.A.B. model. 
 
The highest monolayer water content (Mo) was found for dried tomatos, while the 
lowest was for roasted chickpea and dried eggplants.  The respective Mo values from 
B.E.T. ve G.A.B. equaitons were “9.833 g H2O/100 g d.w.” and “11.839 g H2O/100 
d.w.” for dried tomatoes, “7.696 g H2O/100 g d.w.” and “7.850 g H2O/100 g d.w.” for 
dried peppers, “6.125 g H2O/100 g d.w.” and “6.848 g H2O/100 g d.w.” for roasted 
chickpea and “6.487 g H2O/100 g d.w.” and “6.886 g H2O/100 g d.w.” for dried 
eggplants.  
 
 
2007, 66 pages 
 
Key Words: Adsorpsiyon isotherm, sorpsion models, monolayer water content, dried 

vegetables, roasted chickpea, “mantı”  
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1. GİRİŞ 

 

Gıda tüketiminde en önemli nokta gıdanın güvenli olması, diğer bir ifadeyle, tüketimi 

sırasında zararlı olabilecek kimyasal ya da mikrobiyel kontaminasyonlara uğramamış 

olmasıdır. Aksi halde, gıdalar sağlık ve kalite açısından riskli hale gelebilirler. Sağlıklı 

ve güvenli gıda üretimini sağlayabilmek, kalite kayıplarını en aza indirebilmek ve 

dayanma sürelerini arttırabilmek amacıyla gıda işlemede ısıtma, soğutma, dondurma, 

olgunlaştırma, tuzlama, şeker ilavesi, asitlendirme, fermantasyon, dumanlama, oksijeni 

uzaklaştırma, ışınlama, dondurarak kurutma ve kurutma gibi çeşitli muhafaza 

yöntemlerinden yararlanılmaktadır. 

 

Kurutma teknolojisi, gerek etkin bir muhafaza yöntemi olması gerekse de ambalajlama, 

depolama ve taşıma masraflarını düşürmesi nedeniyle birçok gıdanın muhafazasında 

uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Kurutma ile, gıdaların bileşimindeki su oranı 

azaltılmakta; bilimsel olarak ifade edilecek olursa su aktiviteleri (aw) düşürülmekte, ve 

böylece o gıdada meydana gelebilecek mikrobiyolojik bozulmaların önlenmesi ya da en 

aza indirilmesi sağlanmaktadır.  

 

Ülkemizin sahip olduğu elverişli iklim koşulları, birçok meyve ve sebze çeşidinin 

kurutularak muhafazasına olanak sağlamaktadır. Kurutma, tarımsal ürünlerin uzun süre 

bozulmadan korunmasını sağlayan bir yöntemdir. Depolama boyunca küf ve bakteri 

oluşumunu önlemek, üründe meydana gelebilecek ve enzimlerin neden olduğu kalite 

kayıplarını önlemek için, ürünün nem oranının çok kısa sürede istenilen değere 

düşürülme esasına dayanan bir muhafaza yöntemidir.  

 

Ülkemiz kurutulmuş sebze üretimi 1999−2003 yılları arasında yıldan yıla değişmek 

üzere 7 000–20 000 ton arasında gerçekleşmiştir (Karabayır 2006). Bu verilere göre, 

ülkemizde gerçekleştirilen kurutulmuş sebze üretimi yıllar itibarıyla önemli bir artış 

eğilimi göstermektedir. Buna bağlı olarak kurutulmuş gıdaların higroskobik 

özelliklerinin bilinmesi, kurutulmuş gıdalar için uygun ambalaj materyali ve depolama 

koşullarının seçilebilmesi önem kazanmaktadır. Kurutulmuş gıdaların bu gibi 

özelliklerinin belirlenebilmesi için de sorpsiyon izotermlerinden yararlanılmaktadır.  Bu 
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yüzden, ülkemize özgü bazı gıdalardan; sarı leblebi, mantı ve güneşte kurutulmuş 

sebzelerin (domates, biber ve patlıcan) adsorpsiyon izotermlerinin belirlenmesinin 

yararlı olacağı düşünülerek bu araştırma yürütülmüştür.  Elde edilen verilerin 

kurutulmuş sebzeler için yaygın olarak kullanılan Guggenheim-Anderson-de Boer 

(G.A.B.), Oswin ve Halsey gibi sorpsiyon modellerine ve belirli bir aw aralığı için 

Brunauer-Emmet-Teller (B.E.T.) eşitliğine uygunluğu araştırılmıştır. 

 

Ülkemize özgü bu gıdaların adsorpsiyon izotermlerine ilişkin herhangi bir veri 

bulunmadığından bu araştırma ile elde edilen sonuçlardan yararlanılarak söz konusu 

ürünlerin ticaretini yapan firmalar, bu ürünlerin depolandığı ortamın optimum bağıl nem 

miktarlarını da ayarlayabilecektir. Özellikle bağıl nem miktarı yüksek olan bölgelere 

gönderilecek ürünlerin ambalaj materyallerinin seçiminde de elde edilen bu izotermlerin 

son derece yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3

2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLERİ  

 

Su, birçok gıdanın yapısında en fazla bulunan bileşendir. Gıdalardaki su, serbest formda 

veya bağlı formda bulunabilir. Serbest su, mikroorganizmalar tarafından yararlanılabilir 

sudur. Gıdaların raf ömrünü sınırlayan en önemli faktörlerden birisi, mikrobiyel 

gelişimdir. Bu nedenle, gıdalardaki suyun hangi formda bulunduğunun belirlenmesi 

gerekmektedir. Gıdalardaki suyun bu açıdan özelliklerini tanımlamak için çeşitli 

yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar, donmayan suyu tanımlayan DTA (diferansiyel 

termal analiz) yöntemi ve bağlı su içeriğini tanımlayan NMR (nükleer manyetik 

rezonans) yöntemidir (Karel 1975). Ayrıca, dielektrik ölçümleriyle de protein gibi 

polimerler tarafından bağlanan su tanımlanmaktadır. Ancak, gıdalardaki suyun 

özelliklerini belirlemede en yaygın olarak kullanılan yöntem, sorpsiyon izotermlerinin 

belirlenmesidir. 

 

Herhangi bir gıdanın su içeriği ile su aktivitesi arasında doğrusal olmayan ve genellikle 

sigmoid şeklindeki ilişki, “nem sorpsiyon izotermi“ olarak adlandırılmaktadır 

(Cemeroğlu ve Özkan 2004). Bir gıda maddesinin su içeriği gıdanın başta tekstürü 

olmak üzere kalitesini etkilerken, su aktivitesi; gıda bileşenlerinin stabilitesini ve 

mikrobiyel bozulmalara karşı direncini etkilemektedir (Falade and Aworh 2004). 

 

Gıdaların raf ömrünü sınırlayan en önemli faktör, mikroorganizmaların aktivitesidir. 

Birçok gıda muhafaza yönteminin ilkesi, mikroorganizmalar tarafından kullanılabilir 

suyun azaltılmasına dayanmaktadır. Gıdalarda mikrobiyel gelişimin dışında, depolama 

süresince fiziksel ve kimyasal değişimler de meydana gelmekte ve bu değişmeler de 

kaliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Su içeriğinin kontrol altında tutulması, bu 

değişmelerin hızını etkileyerek  raf ömrünün uzatılmasına katkıda bulunur.  

 

Gıdalardaki suyun mikroorganizmalar tarafından yararlanılabilirliğinin belirlenmesinde 

kullanılan en etkili ölçüt su aktivitesinin (aw) saptanmasıdır. Su aktivitesi genel olarak, 

bir gıdadaki suyun buhar basıncının, gıda ile aynı sıcaklıktaki saf suyun buhar basıncına 

oranı olarak tanımlanmakta olup, 2.1. No’lu eşitlikle hesaplanmaktadır (Bone 1973) : 
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0P

Paw =                                                                                             (2.1.)                             

                         

 Burada :      

              aw : Su aktivitesi, 

              P : Gıdanın su buharı basıncı (mm Hg veya Pa), 

              Po : Gıdayla aynı sıcaklıktaki saf suyun buhar basıncı (mm Hg veya Pa). 

 

Mikrobiyel gelişimin su aktivitesi ile ilişkisi Scott (1957) tarafından aşağıda verildiği 

biçimde özetlenmiştir:  

 

 Su aktivitesi, mikrobiyel gelişim için “kullanılabilir suyun“ alt sınırını 

tanımlamaktadır. Birçok bakteri 0.91’in altındaki aw değerlerinde gelişemez. 

Birçok mayanın gelişimi 0.80 aw değerinin altında durur. Buna karşın, 0.65 aw 

değerinde bile gelişebilen kserofilik küfler bulunmaktadır. Ancak, genelde 

küflerin gelişebildiği aw alt sınırı, 0.70–0.75 olarak kabul edilmektedir.  

 Çevresel faktörler (besinsel yeterlilik, pH, oksijen, basınç ve sıcaklık), 

mikrobiyel gelişim için gerekli su aktivitesi seviyesini etkileyebilmektedir.  

 Bazen mikroorganizmalar düşük su aktivitesine adapte olabilmektedirler. 

 

Gıdaların ve diğer doğal ürünlerin; fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine, bu 

maddelerin içerdiği toplam su miktarından çok, bunların su aktiviteleri etkili olmaktadır 

(Cemeroğlu ve Özkan 2004). Bir gıdanın su aktivitesi onun mikrobiyolojik, kimyasal ve 

biyokimyasal yollarla bozularak kalitesini kaybetmesi üzerinde rol oynayan önemli bir 

faktördür.  

 

Su aktivitesi kurutulmuş gıdaların stabilitesini de etkilemektedir. 0.60’dan daha düşük 

aw değerine sahip olan bir gıda mikrobiyel gelişime karşı stabildir (Labuza 1980). Bir 

gıdadaki bileşim öğelerinin kimyasal reaksiyona girme hızı ve bu gıdada gelişen 

mikrobiyel aktivite doğrudan su aktivitesi tarafından kontrol edilmektedir (Scott 1957). 

Şekil 2.1.’de gıdalardaki bozulma reaksiyonlarının su aktivitesiyle ilişkisi gösterilmiştir. 
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Şekil 2.1. Gıdalardaki bozulma reaksiyonlarının su aktivitesi ile ilişkisi             

(Üçüncü 2000) 
              1 : Yağ oksidasyonu                                       5 : Maya gelişmesi 
                 2 : Enzimatik olmayan esmerleşme                6 : Bakteri gelişmesi 
                 3 : Enzim aktivitesi                                         7 : Sorpsiyon izotermi 
                 4 : Küf gelişmesi 
 

Su aktivitesi temelde sorpsiyonla iç içe bir kavramdır. Bir gıda maddesi, %80 bağıl 

nemli bir ortamda %20 nem içeriğinde dengede kalıyorsa; bu gıdanın %20 nem içerdiği 

durumdaki aw değeri, 0.80’dir (Cemeroğlu ve Özkan 2004). O halde bir gıdanın aw 

değeri, gıdayı çevreleyen ortamın denge bağıl neminin 100’e oranıdır. Buna göre, 

herhangi bir gıdanın farklı su içeriğinde gösterdiği aw değerleri, o gıdaya ait sorpsiyon 

izoterm eğrisinden bulunabilir. 

 

Nem sorpsiyon izotermi, sabit basınç ve sıcaklıkta bir gıdanın su aktivitesi ile denge su 

içeriği arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, sorpsiyon izotermi ürünün 

denge su içeriğinin (Xeq), ürünü çevreleyen havanın bağıl neminin (RH) bir fonksiyonu 
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olarak gösterildiği eğriden oluşmakta ve Xeq=f (RH) eşitliğiyle ifade edilmektedir 

(Wang and Qin 2005).  

 

Sorpsiyon izotermleri; belli bir sıcaklık ve belli bir basınçta, denge bağıl nemi ve su 

aktivitesi arasındaki ilişkiyi gösterdiği için gıda maddelerinin higroskopik özellikleri 

hakkında da bilgi vermektedir (Chirife and Iglesias 1978). Adsorpsiyon izotermleri 

kullanılarak, kurutulmuş gıdalar için uygun ambalaj materyali ve depolama koşulları 

seçilebilmektedir.  Dondurarak, vakumda ve akışkan yatak yöntemleri ile kurutulmuş 

soğanların depolanmasında, depo bağıl neminin en fazla %43 olması gerektiği ve 

kurutulmuş soğanların bu bağıl nemin üzerinde birbirine yapıştığı (caking) 

belirlenmiştir (Debnath et al. 2002).  

 

Gıdaların mikrobiyolojik, biyokimyasal ve fiziksel stabilitesi, o gıdanın sorpsiyon 

izotermleri ile belirlenir. Nem içeriğinin değişmesiyle, izoterm eğrisinin bir bölgesinden 

diğer bölgelerine geçişler olmakta ve bağlı suyun yapısında değişiklikler ortaya 

çıkmakta ve dolayısıyla gıdaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri 

değişmektedir (Rockland 1969). Sorpsiyon izotermlerinden gıdaların kurutulmasında, 

depolanmasında, ambalajlanmasında ve farklı su aktivitelerindeki gıda ingridyenlerinin 

karıştırılması gibi birçok alanda yararlanılmaktadır. Bir gıdanın sorpsiyon izotermi onun 

spesifik yüzey alanı, gözenek hacmi, gözenek büyüklüğü dağılımı ve kristalite gibi 

yapısal özelliklerini belirlemede de önemlidir (Debnath et al. 2002). Bu veriler 

kullanılarak gıdanın depolama koşulları ile o gıdaya uygun ambalaj materyali 

seçilebilmekte ve böylece gıdanın aroma, renk, tekstür ve besin öğeleri korunmakta ve 

mikrobiyal bozulması da önlenmektedir.  Bu eğriler, ayrıca sorpsiyon mekanizması ve 

gıda biyopolimerlerinin su ile interaksiyonu hakkında da bilgi vermektedir. 

 

Bir gıdanın sorpsiyon izotermi, adsorpsiyon ve desorpsiyon proseslerinin belirlenmesi 

ile oluşturulur.  Kurutulmuş bir gıda, bağıl nemi sabit tutulan bir atmosfer altında denge 

oluşana kadar bekletilmekte, bu sürede gıdanın kazanmış olduğu nem nedeniyle artmış 

olan ağırlığı saptanmakta ve o gıdanın; o sabit bağıl nemli ortamdaki “denge su içeriği” 

(veya bağıl su içeriği) saptanmış olmaktadır. Böylece “çevrenin sabit bağıl nemi” 

(equilibrium relative humidity, ERH) ve buna karşı gelen “gıdanın denge su içeriği” 
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gibi bir veri çifti elde edilmektedir. Bu işlem aynı sıcaklıkta ve bağıl nemi gittikçe artan 

ortamlarda yürütüldüğünde, çok sayıda veri çifti elde edilmektedir. Bu veri çiftinin 

grafiğe işlenmesiyle, o gıdanın o sıcaklıktaki “adsorpsiyon izotermi” saptanmaktadır.  

Desorpsiyon izoterminde, çevredeki bağıl nem giderek azaltılmakta ve buna bağlı 

olarak gıdadaki suyun azalması incelenmektedir. Yaş bir gıda, sabit sıcaklıkta ve bağıl 

nemi gittikçe azalan atmosferde tutulmakta ve elde edilen veriler bir grafiğe 

işlendiğinde, aynı materyalin “desorpsiyon izotermi” saptanmaktadır. Gıda, su 

kaybetmekte ve ağırlığı azalmaktadır. Bu nedenle; desorpsiyon olayı, adsorpsiyon 

izoterminin aksi yönde gelişmekte ve fakat aynı yolu izlememektedir. 

 

Adsorpsiyon izotermlerinin çizildiği bir grafikte, belirlenen izoterme göre daha dik bir 

eğimle izoterm veren gıdalar higroskobik nitelikli gıdalardır.  Bu gıdalar neme karşı 

daha duyarlıdırlar.  Buna karşın, daha az eğimle gelişen gıdalar higroskobik değildirler 

ve neme karşı daha az duyarlıdırlar. Şekil 2.2.’de gıdaların higroskopik özelliklerini 

belirten sorpsiyon izotermleri gösterilmiştir. 

 

 

       Şekil 2.2. Sorpsiyon izoterm örnekleri (Üçüncü 2000)  
                    a : Çok higroskopik ürün 
                    b : Az higroskopik ve fakat neme çok duyarlı ürün 
                   c : Birçok gıda için normal bir sorpsiyon izotermi. Eğrinin eğimi,  
                                                 özellikle proteinli ürünlerde nişastalı ürünlere göre daha düzdür.                                        
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Sorpsiyon izoterminde eğrinin eğimi açısından birbirinden farklı 3 ayrı bölge 

bulunmaktadır (Şekil 2.3.). Bunlar A, B ve C bölgeleridir. Nem miktarı düşük olan 

birinci bölümden, nemce zengin üçüncü bölüme doğru, suyun özellikleri de önemli 

ölçüde farklılık gösterir. Bu bölgelerin her biri gıdadaki suyun farklı bir durumunu 

göstermektedir.  (A) bölgesindeki suyun, gıdanın kuru yüzeyinde yan yana ve tek sıra 

halindeki su moleküllerinin güçlü bir şekilde tutulan sudan oluştuğu kabul edilmektedir 

(Cemeroğlu ve Özkan 2004).  Bu su, tek katlı su moleküllerinden oluşmakta ve gıdanın 

yüzeyini sarmaktadır. Bu nedenle bu bölgedeki suya “mono moleküler su filmi” 

denilmektedir.  Monomoleküler su filmini oluşturan su, başta polisakkaritlerin hidroksil 

grupları, proteinlerin karbonil ve amino grupları gibi gıdanın özel gruplarına güçlü bir 

şekilde bağlanmaktadır.  Su molekülleri, polar uçlara su-iyon veya su-dipol etkileşimi 

ile bağlanırlar. Bu su, yapıya en sıkı bağlı olan sudur ve çözücü olarak davranmaz. 

Kurutmada, bu tekli katman su örtüsünün (monomoleküler su filmi) uzaklaştırılması 

olanaksız olup, ayrıca bu da istenmeyen bir durumdur. Çünkü bu su filmi, gıdayı 

oksidasyondan korumaktadır. Bu bölgedeki aw aralığı, 0.2−0.4 arasındadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

      

Şekil 2.3. Gıdaların genel sorpsiyon izotermi (Labuza 1968) 
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Şekil 2.3.’de gösterilen (B) bölgesi, monomoleküler su filmi üzerinde bulunan üst üste 

çok sıralı su molekülleri katmanını (multimoleküler katman) belirtmektedir. Bu 

bölgedeki su, monomoleküler tabakadaki suya hidrojen bağlarıyla bağlanmıştır (Arslan 

and Toğrul 2005a). Bu bölgedeki aw aralığı, 0.3−0.7 arasındadır.  Multimoleküler 

katmandaki su, monomoleküler katmana göre gevşek bir niteliktedir ve çözücü 

özellikleri göstermektedir. Bu bölgede, gıdanın su içeriğindeki hafif bir değişme, denge 

bağıl neminde (dolayısı ile aw değerinde ) önemli bir değişmeye neden olmaktadır. Şekil 

2.3.’de gösterilen (C) bölgesindeki su, gıdanın gözenekli yapısı içindeki boşluklarda ve 

kılcallarda yoğunlaşmış suyu göstermektedir. Bu su, “serbest su” niteliğindedir. Bu 

bölgedeki aw, 0.7’nin üzerindedir. Sorpsiyon izoterm eğrisinin (C) bölgesindeki serbest 

suyun gıda maddelerinin stabilitesi üzerine etkisi büyüktür. Bu bölgede, gıdanın 

bozulmasına neden olan enzimatik reaksiyonlar meydana gelmektedir (Chirife and 

Iglesias 1976). Mikrobiyel gelişim de genellikle (C) bölgesinde, yüksek bağıl nem 

değerlerinde artmaktadır (Rockland 1969). Serbest suyun, suda çözünebilir maddeler 

için çözücü özelliği vardır ve kurutma sırasında kolaylıkla buharlaşıp 

uzaklaşabilmektedir (Labuza et al. 1970). Yüksek oranda su içeren gıdalardaki toplam 

suyun %95’inden fazlasını, bu bölgedeki su oluşturmaktadır. Böylece gıda tarafından 

adsorbe edilen su; monomoleküler, multimoleküler ve kılcallarda yoğunlaşmış serbest 

su olarak sınıflandırılabilir (Cadden 1988). 

 

Gıda maddeleri sorpsiyon izoterm eğrisinin A, B ve C bölgelerinde farklı özellikler 

göstermektedirler. Rockland (1969), su aktivitesi ile depolama stabilitesi arasındaki 

ilişkiyi incelediği bir çalışmada, gıda maddelerinin sorpsiyon izoterm eğrisinin 3 farklı 

bölgesindeki özelliklerini belirlemiştir (Çizelge 2.1.). 

 
Sorpsiyon izotermlerinin şekli; gıdanın fiziksel yapısına, kimyasal kompozisyonuna ve 

suyu bağlama miktarına bağlı olarak değişmektedir. Maddelerin kristal, amorf veya 

diğer bir yapıda olmaları, su bağlama özelliklerini etkiler. Gıdalarda aynı hidrofilik 

gruplar farklı bileşenlerde bulunabilir. Bu nedenle suyun yapıya bağlanması, 

bileşenlerden daha çok, bu bileşenlerdeki fonksiyonel gruplarla ilgilidir. Nişasta ve 

selüloz oranı yüksek, ancak az miktarlarda protein ve suda çözünür kuru madde içeren 

pirinç veya kepek gibi maddelerin izoterminde ikinci bölüm en geniş olanıdır. Oysa, 

protein ve suda çözünür kuru madde bakımından zengin olan fakat az miktarlarda 
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nişasta ve selüloz içeren gıdalarda bu bölüm minimum düzeydedir. Yüksek oranda suda 

çözünür kuru madde içeren kurutulmuş meyvelerin izoterminde ise, üçüncü bölüm 

diğerlerine göre daha geniştir. Bu durum çok sayıda araştırmacı tarafından da ortaya 

konmuştur (Debnath et al. 2002; Kaymak-Ertekin and Gedik 2004). 

 
Çizelge 2.1. Gıda maddelerinin sorpsiyon izoterm eğrisinin A, B ve C bölgelerindeki 
                    ürün karakteristikleri (Rockland 1969) 

A Bölgesi B bölgesi C bölgesi 

Kuru Kuru Nemli 

Sert  Daha sert Yumuşak  

Gevrek  Esnek  Gevşek (kıvamını kaybedip 
yumuşamış)   

İnce ve şeffaf Normal kuru yüzey Sineresiz  

Büzülme Normal hacim Şişme 

Esmerleşme Normal renk Esmerleşme  

Ransid koku Normal koku Kötü koku 

Ransid tat Normal tat Kötü tat (off-flavor) 

Oto-oksidasyon  Kimyasal değişiklikler (az) Enzimatik reaksiyonlar 

Mikrobisidal  Mikrobiostatik  Mikrobiyel gelişim 

 

Brunauer, Emmet and Teller (B.E.T.) sorpsiyon izotermlerini morfolojik olarak 5 gruba 

ayırmışlardır. Bu izoterm tipleri Şekil 2.4.’te gösterilmiştir.   

 

Yapılan çalışmalar, gıda maddelerinin gözeneksiz katılar gibi davrandığını, denge nem 

içeriklerinin denge bağıl neme karşı işlenmesiyle elde edilen grafiklerin, Tip II (S-

şekilli) ve Tip III (J-şekilli) izoterm şekline uyduklarını göstermiştir (Dinçer and Esin 

1995).  Birçok gıda Tip II izoterm tipine uygun izoterm verirken, yağ ve şeker içeriği 

yüksek gıdalar Tip III izoterm tipine uygun izoterm vermektedir.  Sabit sıcaklıkta, su 

aktivitesinin artmasıyla denge nem içeriği de artmaktadır. Nem içeriği azaldıkça, 

gıdadaki su, daha düşük buhar basıncı gösterme eğilimindedir. Atmosferik nemin 

değişmesiyle, gıdadaki buhar basıncının değişmesi, nem sorpsiyon izotermlerinin 

karakteristik sigmoid şeklinin oluşmasına neden olmaktadır (Caurie 1970).   
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Şekil 2.4. B.E.T. sınıflandırmasına göre sorpsiyon izoterm tipleri (van der Wel and  
       Adan 1999) 

Tip I : Gazların, gözenekli katıların boşuklarına sınırlı düzeyde monomoleküler adsorpsiyonunu 
göstermektedir. Düşük buhar basıncında ortaya çıkmaktadır.                                      

Tip II : Sigmoid şekilli izotermi göstermektedir. Yüksek buhar basıncında meydana gelen 
multimoleküler adsorpsiyonu göstermektedir. 

Tip III : Bu izotermler, tüm basınç değerlerinde adsorpsiyonun multimoleküler                      
mekanizmasına göre oluştuğunda ortaya çıkmaktadır.            

Tip IV ve Tip V : Yüksek buhar basıncında, suyun mikro ve mezoporlardaki      
kondensasyonunda meydana gelmektedir (Iglesias and Bueno 1999).                                     

 

Gıdaların, genellikle sigmoid, diğer bir ifadeyle S−şekilli Tip II izoterm şekline uyduğu 

çok sayıda araştırmacı tarafından ortaya konmuştur (McLaughlin and Magee 1998, 

Iglesias and Bueno 1999, Ait Mohamed et al. 2005, Swami et al. 2005).  Durakova and 

Menkov (2005), nohut tozunun 10°C, 20°C, 30°C ve 40°C’lerdeki sorpsiyon 

izotermlerini belirlemiş ve nohut tozunun sigmoid şekilli Tip II izotermine uyduğunu  

göstermişlerdir. Kırmızı ve yeşil biberlerin 30°C, 45°C ve 60°C’lerdeki adsorpsiyon 

izotermlerinin de Tip II izoterm tipine uyduğu belirlenmiştir (Kaymak-Ertekin and 

Sultanoğlu 2001). Benzer şekilde, makarnanın sorpsiyon izotermlerinin de sigmoid 

şekilli Tip II izotermine uyduğu saptanmıştır (Dinçer and Esin 1995, Arslan and Toğrul 

2005b).  
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Kaymak-Ertekin and Gedik (2004); üzüm, kayısı, elma ve patatesin 30°C, 45°C ve 

60°C’lerdeki sorpsiyon izotermlerini belirlemişler, ve patatesin tipik sigmoid izoterm 

(Tip II) şekline uyduğunu, buna karşın şeker içeriği yüksek kayısı ve üzümün ise, Tip 

III izotermine uyduğunu saptamışlardır. Kavrulmuş kahve ve şekerle kavrulmuş 

kahvenin incelendiği bir çalışmada, şekerle kavrulmuş kahvenin B.E.T. 

sınıflandırmasına göre 0.75 aw değerine kadar, Tip II izotermini verdiği belirlenmiştir 

(Cepeda et al. 1999). Ancak 0.75 aw değerinin üzerinde, ortamdaki şekerden dolayı Tip 

III izotermi saptanmıştır. Düşük su aktivitesi değerlerinde ise, her iki tip kahvenin 

benzer davranış gösterdiği belirlenmiştir. Araştırıcılar, Tip II izoterminden Tip III 

izotermine dönüşümünü, yüksek aw değerlerinde, şekerlerin daha fazla su adsorbe 

etmesine bağlamışlardır. Falade and Aworh (2004), “osmoz + sıcak hava” kurutma 

tekniği ile (osmo-oven) kurutulmuş Afrika star elması ile Afrika mangosunun 20°C ve 

40°C’lerdeki adsorpsiyon izotermlerinin Tip III izotermine uyduğunu göstermişlerdir. 

Bu çalışmada düşük aw değerlerinde, ürünün su içeriğinde hızlı bir artış saptanmıştır.  

Bu durum, üründeki şekerlerin −OH gruplarına suyun bağlanması ve şeker alkollerin 

çözünmesi sonucunda suyun bağlanabileceği yeni grupların oluşması ile açıklanmıştır.  

Yüksek aw değerlerinde ise, şekerlerin çözünmesine bağlı olarak şekerin kristal 

yapısının kırılmasıyla suyun bağlanabileceği adsorpsiyon uçlarının sayısı artmakta ve 

bunun sonucunda da sorpsiyon eğrisinde hızlı bir değişim oluşmaktadır. 

 

Gıdaların nem sorpsiyon davranışını tanımlamak için kullanılan birçok matematiksel 

model bulunmaktadır. Sorpsiyon modellerinin bazıları sorpsiyon mekanizmasının 

teorilerine dayanırken, bazıları ise, deneysel ya da yarı deneyseldir (Kaymak-Ertekin 

and Gedik 2004). Gıdaların yapısına ve kompleks bileşimine bağlı olarak sorpsiyon 

davranışlarının matematiksel tahmini zordur. Sorpsiyon izotermleri, fiziksel ve 

kimyasal değişmelerin bir sonucu olarak farklılık göstermektedir. Bu nedenle, farklı 

gıdalarda ve farklı aw aralıklarında kuramsal ya da deneysel tek bir matematiksel model 

uygulamak zordur. 

 

Bunun başlıca nedenlerine aşağıda değinilmiştir (Chirife and Iglesias 1978) : 
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 Gıdaların su aktivitesine birçok faktör etkilidir. Farklı aw değerlerinde herhangi 

bir faktörün etkisi daha fazla olabilmektedir  

 Gıdaların nem sorpsiyon izotermleri, birçok gıda bileşeninin ortak etkisi 

sonucunda oluşmaktadır. Bu bileşenlerin etkisi ısıl işlem veya diğer ön 

işlemlerde ortaya çıkan fiziksel ve/veya kimyasal interaksiyonların etkisi 

sonucunda değişebilmektedir  

 Suyun gıdaya bağlanmasıyla, gıdanın tekstür ve hacim gibi özelliklerinde 

değişmeler meydana gelebilmektedir.  

 

Sorpsiyon izotermlerinin tanımlanmasında birçok matematiksel eşitlik bulunmaktadır. 

Nitekim, Rockland and Nishi (1980), sorpsiyon izotermlerinin tanımlanmasında 70’ten 

fazla eşitliğin kullanıldığını bildirmektedirler.  Chirife and Iglesias (1978), gıdaların 

sorpsiyon izotermleri için geliştirilen 23 farklı matematiksel eşitliği incelemişlerdir. Bu 

eşitlikler arasında, en uygun eşitliğin Guggenheim-Anderson-de Boer (G.A.B.) 

tarafından geliştirlen eşitliğin olduğu bir çok araştırıcı tarafından ortaya konulmuştur 

(Van den Berg and Bruin 1981).  Nitekim, G.A.B. eşitliği “European COST-Project 90” 

projesinde de sorpsiyon mekanizmasını karakterize eden temel eşitlik olarak 

önerilmiştir (Wolf et al. 1985).  

 

G.A.B. eşitliği 3 parametreyle daha geniş bir su aktivitesi aralığında (0.10–0.90), su 

aktivitesi ile denge nem içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır (Weisser 1985). 

Bu eşitliğin uygulanabilmesi için en az 5 veriye ihtiyaç olduğu ve bu eşitliğin 0.94 aw 

değerine kadar uygulanabileceği belirtilmektedir (Okos et al. 2007).  Boquet et al. 

(1978), sebzelerin sorpsiyon izotermlerini en iyi tanımlayan eşitliğin G.A.B. eşitliği 

(2.2.), ardından Oswin (2.3.) ve Halsey (2.4.) eşitlikleri olduğunu saptamışlardır.   

           

               
)1)(1(

:
CKawKawKaw
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+−−
=                                                 (2.2.) 
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=
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:                                                                        (2.3.) 
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               Halsey : aw = exp (–k/M n)                                                                                             (2.4.) 

Burada: 

 M : Su içeriği (g H2O/g kuru ağırlık), 

 Mo : Monomoleküler su içeriği (g H2O/g kuru ağırlık), 

 aw : Su aktivitesi, 

 K, C, k ve n : Sabitler. 

   

Gıdalardaki suyun bir kısmı serbest olarak bulunurken, bir kısmı ise, bazı gıda 

bileşenlerine bağlanmıştır. Su, bu bileşenlere hidrojen ve iyon-dipol bağlarıyla 

bağlanmıştır. Bunlar; polisakkaritlerin hidrosil grupları ile proteinlerin amino ve 

karbonil gruplarıdır. Gıda bileşenlerine çok güçlü olarak bağlanan bu suya 

“monomoleküler su” (Mo) adı verilir ve bu değer B.E.T. eşitliği kullanılarak aşağıda 

verilen 2.5. No’lu eşitlikten hesaplanır (Karel 1975).  

 

                  [ ]awawCaw
awMoC

M B

)1)(1()1( −−+−
=                                                           (2.5.) 

 

B.E.T. eşitliğinin, 0.1–0.5 aw değerleri arasında uygulanabileceği, 0.5 aw değerinin 

üzerinde ise, bu eşitliğin uygun olmadığı belirtilmektedir (Labuza 1968).  Nitekim  

İbanoğlu et al. (1999), tarhananın 10°C, 20°C ve 30°C’lerdeki adsorpsiyon 

izotermlerini belirlemişler ve B.E.T. eşitliğinin 0.08–0.58 su aktiviteleri arasında uygun 

olduğunu göstermişlerdir.  B.E.T. yöntemi ile gıdaların monomoleküler su içerikleri ile 

adsorpsiyon ısısının hesaplanmasında kullanılan C sabiti hesaplanmaktadır.  

Adsorpsiyon ısısı aşağıda verilen 2.6. No’lu eşitlikle hesaplanmaktadır: 

 

 C = k exp Qs/RT         (2.6.) 

 

Burada : 

 C : B.E.T. grafiğinden hesaplanan değer, 

 k : Sabit değer (yaklaşık 1), 

 Qs : Adsorpsiyon ısısı (kJ mol–1), 
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 R : Gaz sabiti (kJ mol–1 K–1), 

 T : Sıcaklık (K).   

 

Adsorpsiyon ısısı gıdaların işlenmesi ve depolanmasında önemli olup, bir çok gıda için 

2,000–10,000 cal mol–1 (8.4–41.9 kJ mol–1) olarak hesaplanmıştır (Labuza 1968).  Bu 

da, monomoleküler su içeriğinin uzaklaştırılması için gıdalara önemli miktarda ısı 

verilmesi gerektiğini göstermektedir.  Bir çok gıda için adsorpsiyon ısısı sabit olmayıp, 

kurutma işlemi boyunca sürekli değişmekte ve düşük su içeriklerinde en yüksek düzeye 

erişmektedir (Labuza 1968).  Monomoleküler su katmanı, gıdaları oksidasyondan 

koruyan bir örtü işlevi görmektedir.  Bu nedenle monomoleküler su katmanının 

uzaklaştırılması  çok zordur ve uzaklaştırılması doğru da değildir.  Ancak buna rağmen, 

bu tabakanın uzaklaştırılması istenirse, o zaman buharlaşma gizli ısısına ek olarak, 

adsorpsiyon ısısının da verilmesi gerekmektedir.  Kurutma işlemi sırasında, gıdalardaki 

serbest suyun uzaklaştırılması için suyun buharlaşma gizli ısısı (ΔH) kadar ısı verilmesi 

yeterli olmaktadır.   

 

Monomoleküler su içeriği, kurutulmuş gıdaların fiziksel ve kimyasal stabilitesi 

açısından çok önemlidir. Eğer bir gıda monomoleküler su düzeyinde su içeriyorsa 

(aw=0.2–0.3), bu o gıdanın optimum stabiliteye sahip olduğunu göstermektedir 

(Cemeroğlu ve Özkan 2004).  Monomoleküler su düzeyinde, başta enzimatik 

reaksiyonlar olmak üzere; enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonları, flavor 

bileşenleri ve lipitlerin oksidasyon reaksiyonları ya çok yavaşlamakta veya tamamen 

durmaktadır (Menkov et al. 1999).  Monomoleküler su içeriği, özellikle kurutulmuş 

ürünlerin depolanmasında önemli olup, bu ürünlerin depolanması sırasındaki minimum 

güvenli nem içeriğini vermektedir (Caurie 1981).  Bu su içeriğinin üzerinde, su 

aktivitesi değerinde her 0.1’lik artış reaksiyon hızını %50–100 oranında artırmaktadır 

(Labuza et al. 1985). 

 

Birçok gıdanın adsorpsiyon izoterminin G.A.B. eşitliğine uyduğu belirlenmiştir.  Bu 

durum; üzüm, incir, erik ve kayısılarda (Maroulis et al. 1988);  elma ve mangolarda 

(Falade and Aworth 2004); soğan, yeşil fasülye ve kayısılarda (Samaniego-Esguerra et 

al. 1991); patates, havuç, domates, yeşil biber ve soğanlarda (Kiranoudis et al. 1993); 
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tütün tohumlarında (Menkov and Dinkov 1999) ve ilaç endüstrisinde kullanılan acı 

portakal yapraklarında (Ait Mohamed et al. 2005) ortaya konulmuştur.  

 

Her ne kadar birçok gıdanın sorpsiyon izotermi için en uygun modelin G.A.B. modeli 

olduğu ortaya konulsa da, uygun matematiksel model gıdadan gıdaya farklılık 

gösterebilmektedir.  Nitekim; mısır taneleri (Tolaba and Suarez 1990),  yağlı ve yağsız 

kepek (Shatadal and Jayas 1990) ve yeşil ve biberlerde (Kaymak-Ertekin and 

Sultanoğlu 2001) en uygun modelin Halsey modeli olduğu ortaya konulmuştur. Buna 

karşın adsorpsiyon izotermlerinin; domateslerde en iyi G.A.B. ve Oswin modellerine 

(Akanbi et al. 2006), Şili biberlerde Peleg ve Craspiste-Rotstein modellerine (Arslan ve 

Toğrul 2005a) ve makarnada ise, Peleg modeline (Arslan ve Toğrul 2005b) uyduğu 

saptanmıştır.  

 

Gıdaların sorpsiyon izotermlerinin birden fazla model ile tanımlanabileceği de 

gösterilmiştir (Labuza 1985).  Nitekim, McLaughlin and Magee (1998), patatesin 30°C, 

45°C ve 60°C’lerdeki sorpsiyon izotermlerinin; G.A.B., Oswin ve Halsey modellerine 

uygun olduğunu, ancak B.E.T. modeline uygun olmadığını saptamışlardır. Patateslerle 

yapılan diğer bir çalışmada da, sorpsiyon izotermlerinin %0−88 bağıl nem aralığında 

G.A.B. ve Oswin modellerine, %0−60 bağıl nem aralığında ise, B.E.T. eşitliğine 

uygunluk gösterdiği saptanmıştır (Wang and Brennan  1991).  

 

Kullanılan eşitliğin uygunluk derecesinin değerlendirilmesinde “P” değerinden 

yararlanılmaktadır. Bu değer, “yüzde bağıl ortalama sapma değeri” olarak ifade 

edilmekte olup aşağıda verilen 2.7 No’lu eşitlikle tanımlanmaktadır (Boquet et al. 1978, 

Lomauro et al. 1985) : 

 

               ∑
=

−
=

N

i Mei
MciMei

N
P

1

||100(%)                                                                         (2.7.)   

 

Burada :                 

                N : Veri sayısı, 

                Mei : Deneysel su içeriği (g H2O/g kuru ağırlık), 
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                Mci : Tahmini su içeriği (g H2O/g kuru ağırlık). 

 

“P” değerinin %10’un altında olması durumunda, seçilen modelin doğru olduğu kabul 

edilmektedir (Lomauro et al. 1985, Wang and Brennan 1991). 

 

Nem sorpsiyon izotermlerini tanımlayan eşitliklerden uygulamada birçok alanda 

yararlanılmaktadır. Bu izotermlerden; gıdaların kurutma süresinin belirlenmesinde, 

ambalaj içindeki kurutulmuş bir ürünün raf ömrünün belirlenmesinde ve farklı su 

aktivitelerine sahip ingrediyenlerin karıştırılması sonucunda denge koşullarının tahmin 

edilmesinde yararlanılmaktadır. Sorpsiyon izotermleri, özellikle bir gıda için 

uygulanacak kurutma prosesinin tasarlanmasında ve mikrobiyel güvenliğinin sağlandığı 

kurutma son noktasının belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır (McLaughlin and 

Magee 1998). Gıdaların kalitesini etkileyen fiziksel, biyokimyasal ve mikrobiyolojik 

reaksiyonların hangisi/hangilerinin gıdaların depolanması sırasında gerçekleşeceği, 

sorpsiyon izotermlerinden elde edilen verilerle kolaylıkla ortaya konabilmektedir.  

Sorpsiyon izotermleri ayrıca, gıdanın bileşiminde bulunan polimerler ile su arasındaki 

etkileşim hakkında da önemli bilgiler verirler.  

 

Sorpsiyon verileri 2 aşamada değerlendirilmektedir (Hinz 2001). 

 

Bunlar : 

 Elde edilen deneysel verileri tanımlayan uygun bir eşitliğin seçilmesi, 

 Eşitliklerdeki parametrelerin hesaplanmasında kullanılması gereken uygun 

regresyon yönteminin belirlenmesidir.  

 

En uygun sorpsiyon modelinin seçilmesindeki kriter, bu modelin deneysel verilere 

uygunluğu ve uygulama kolaylığıdır. İzoterm eşitliklerinin parametrelerini 

tanımlamada, artık kareler toplamını minimize eden, doğrusal olmayan regresyon 

analizinden yararlanılmakta ve bu amaçla geliştirilmiş SPSS, Curve Expert 3.1, Origin 

6.1 ve Statisca 1995 gibi yazılım programları kullanılmaktadır. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1. Materyal 

 

Araştırmada materyal olarak ülkemize özgü leblebi (sarı), mantı ve güneşte kurutulmuş 

sebzeler (domates, biber ve patlıcan) kullanılmıştır. Kurutulmuş domates, biber ve 

patlıcanlar çekirdeklerinden ayrılarak temizlenmiş ve böylece homojen örnek kitleleri 

elde edilmiştir. Leblebi ve mantı dışındaki örnekler 1 mm kalınlıkta ince dilimler 

halinde kesilmiştir. Leblebi ve mantı ise, herhangi bir işlem yapılmadan doğrudan 

analize alınmıştır.  Leblebi, kurutulmuş domates, biber ve patlıcan örneklerine vakumlu 

etüvde (Heraeus VT 6025, Hanav, Almanya) 70°C±0.5°C’de 100 mm Hg basınç altında 

6 h ön kurutma işlemi uygulanmıştır. Mantının ön kurutma işlemi için 4 h yeterli 

olmuştur. 

 

3.2. Yöntem 

 

3.2.1. Nem tayini 

 

Başlangıç nem içeriğini belirlemek için, A.O.A.C. (2000) tarafından önerilen 

gravimetrik yöntem kullanılmıştır. Öncelikle, 85 mm çapında ve kapakları sıkıca 

kapanabilen alüminyum kurutma kapları 110°C±1°C’deki etüvde (Memmert ULM 500, 

Schwabach, Almanya) 3 h süreyle kurutulmuştur. Bu süre sonunda, kapların kapakları 

kapatılarak desikatörde soğutulmuş ve daraları kaydedilmiştir. 1 mm kalınlıkta kesilen 

kurutulmuş örneklerden 3 ayrı kurutma kabına yaklaşık 4’er g (±0.001 g) (Mettler-

Toledo XS 205, Greifense, İsviçre) örnek tartılarak vakumlu etüvde  70°C±0.5°C’de ve 

100 mm Hg basınç altında sabit ağırlığa ulaşıncaya kadar kurutma işlemi 

sürdürülmüştür. Kurutma sırasında sülfürik asitten saniyede 2 kabarcık geçecek şekilde 

etüve devamlı olarak taze ve kuru hava verilmiştir. Kurutma işlemi sonunda, kurutma 

kabının kapağı kapatılarak desikatörde soğutulmuş ve hassas terazide tartılmıştır. İlk ve 

son tartımlar arasındaki farktan örneklerdeki yüzde nem miktarı hesaplanmıştır.  
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3.2.2. Adsorpsiyon izoterminin belirlenmesi 

 

Adsorpsiyon izotermleri, “European COST-Project 90” projesi kapsamında Wolf et al. 

(1985) tarafından önerilen gravimetrik yönteme göre belirlenmiştir. Bu yöntemin 

temeli; az miktardaki materyalin sabit sıcaklıkta, farklı sabit bağıl nemli ortamlarda 

tutulmasına ve belli bir süre sonunda materyalin çevresindeki hava ile denge nemine 

erişmesine dayanmaktadır. Örnek çevresinde, istenilen bağıl nemi ya da su aktivitesini 

(aw) sağlamak için doygun tuz çözeltilerinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada, 0.11–0.90 

arasındaki aw değerlerine ulaşmak için, “European COST-Project 90” projesinde 

önerilen ve Çizelge 3.1.’de verilen tuz çözeltilerinden yararlanılmıştır (Wolf et al. 

1985). 

 

Adsorpsiyon izotermlerinin belirlenmesinde sabit nemli ortam oluşturmak için, ağzı 

hava almayacak şekilde sıkıca kapanabilen lastik contalı kavanozlardan yararlanılmıştır. 

Çizelge 3.1.’de verilen tuz ve su oranları dikkate alınarak, kavanozların 1/3’ünü 

dolduracak şekilde önceden hesaplanan miktarlarda tuz ve damıtık su doğrudan 

kavanozların içine tartılmıştır. Hazırlanan tuz çözeltileri, 1 hafta süresince her gün 

karıştırılarak istenilen doygunluktaki tuz çözeltileri elde edilmiştir (Comaposada et al. 

2000). Kavanozların içine, üzerine örneğin konulacağı camdan yapılmış üçlü saçayağı 

yerleştirilmiştir. Mikrobiyel gelişimi önlemek amacıyla küçük cam şişelerin içine 4 mL 

toluen konulmuştur. Bu küçük cam şişeler de örneğin konulduğu üçlü saçayağı içine 

yerleştirilmiştir. Her bir su aktivitesi deneyi, 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Hassas 

terazide darası alınmış alüminyum kaplara, 1 mm kalınlıkta kesilmiş örnekten 1’er g 

(±0.001 g) tartılmış ve kaplar saç ayağı üzerine yerleştirildikten sonra kavanozların ağzı 

sıkıca kapatılmıştır. İçinde tuz çözeltisinin ve örneğin bulunduğu  kavanozlar, sıcaklığı 

25°±1°C’deki soğutmalı inkübatöre (Sanyo MIR 253, Gunma, Japonya) konularak, 

örneklerin denge nemine erişmesi beklenmiştir. Üç farklı kavanozda yürütülen 

sorpsiyon izoterm deneylerinde, denge nem miktarları arasındaki fark %1’den az olması 

hedeflenmiş ve bu tekerrürlerin ortalaması alınmıştır. 

 

Örneklerin sabit ağırlığa erişmiş olduğu iki tartım arasındaki farkın “1 mg/1 g katı 

madde” den az olması ile belirlenmiştir (Labuza et al. 1985). Yapılan son iki tartım 
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arasındaki fark, bu değere eriştiği anda tartımlara son verilmiş ve örneğin artık denge  

nemine ulaştığı kabul edilmiştir. Tartımlar düşük su aktivitelerinde 24 h aralıklarla 

yapılmıştır ve ağırlık artışına bağlı olarak tartım sıklıkları belirlenmiştir. Örneğin hassas 

terazide tartılıp tekrar kavanozun içine konulmasına kadar geçen süre “European COST-

Project 90” projesinde 30 s olarak önerilmiştir. Tartım yapılırken bu süre dikkate 

alınarak tartım esnasında meydana gelebilecek atmosferik nem sorpsiyonu önlenmeye 

çalışılmıştır.  

 

Çizelge 3.1. Kullanılan tuz çözeltileri ve 25°C’de bağıl nem değerleri (Wolf et al. 1985) 

Tuz Bağıl nem    Tuz çözeltisi 
  (%)    Tuz (g) Su (mL) 
LiCl 11  150 85 
CH3COOK 22  200 65 
MgCl2 32  200 25 
K2CO3 43  200 90 
Mg(NO3)2 52  200 30 
NaBr 57  200 80 
SrCl2 70  200 50 
NaCl 75  200 60 
KCl 84  200 80 
BaCl2 90  250 70 
 

Denge nemine erişen örneklerdeki son nem içeriği (cw), başlangıç nem içeriği temel 

alınarak ağırlık artışından, aşağıda verilen 3.1. No’lu eşitlikle hesaplanmıştır (Del 

Nobile et al. 2003). 
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Burada :                                                        

 cw : Gıdanın son nem içeriği (g H2O/g kuru madde), 

             Wi ve Wf : Gıdanın başlangıç ve son ağırlığı (g), 

             %H2O : Gıdanın yaş ağırlık bazına göre, başlangıçtaki nem içeriği (g/100). 
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Farklı bağıl nemli ortamlarda denge nemine erişen gıdanın nem içerikleri, gıdanın 

bulunduğu ortamdaki havanın bağıl nem değerlerine karşı aritmetik ölçekli bir grafiğe 

aktarılarak o gıdanın adsorpsiyon izotermi belirlenmiştir. Denge nemine erişme süresi 

kurutulmuş domates için 17 gün, kurutumuş kırmızı biber için 13 gün, kurutulmuş 

patlıcan için 16 gün ve leblebi için ise, 11 gün olarak belirlenmiştir. 

 

3.2.3. Monomoleküler su içeriğinin hesaplanması 

 

Monomoleküler su içeriği, iki yöntem kullanılarak hesaplanmıştır. Bu yöntemlerden 

birisi, Şekil 3.1.’de gösterilen linearize edilmiş B.E.T. grafiği yardımıyla 

monomoleküler su içeriğinin hesaplanmasıdır. Diğer yöntem ise; deneysel veriler 

kullanılarak, B.E.T. ve G.A.B. eşitliklerinin bu verilere uyarlanmasıyla ve doğrusal 

olmayan regresyon analizi yardımıyla monomoleküler su içeriğinin hesaplanmasıdır.  

Doğrusal olmayan regresyon analizi, OriginPro 7.0 adlı yazılım programı kullanılarak 

yapılmıştır. 

 

3.2.3.1. Linearize edilmiş B.E.T. grafiği  

 

1938 yılında Brunauer, Emmet and Teller tarafından geliştirilen 2 sabitli B.E.T. 

eşitliğiyle, tek katmanlı su moleküllerinin oluşturduğu düşünülen ve gıdanın 

stabilitesinin dayandırıldığı “monomoleküler su içeriği” aşağıda verilen 3.2. No’lu 

eşitlik yardımıyla hesaplanmıştır. 
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Burada :  

    a : Su aktivitesi, 

    m : Su içeriği (g su/g kuru ağırlık), 

    mo (Mo) : Monomoleküler su içeriği (g su/100 g kuru ağırlık), 

    C : Adsorpsiyon ısısı ile ilgili bir sabit. 
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Eşitlikteki 
)1( am

a
−

 değerleri, a değerlerine karşı grafiğe işlendiğinde doğrusal bir eğri 

elde edilir. Eğrinin interseptinden (y eksenini kestiği nokta) ve eğiminden “C” ve “Mo” 

sabitleri hesaplanır. 
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Şekil 3.1. Klasik B.E.T. grafiği (Caurie et al.1976)  
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA 

 

4.1. Kurutulmuş domatesin adsorpsiyon izoterminin belirlenmesi 

 

Çevresindeki hava ile denge nemine erişen kurutulmuş domates örneklerine ilişkin 

denge nem içeriği değerleri materyal ve yöntem bölümünde verilen 3.1. No’lu eşitlik 

yardımıyla hesaplanmış ve saptanan değerler Çizelge 4.1.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.1. Kurutulmuş domatesin 25oC’de saptanmış adsorpsiyon deney verileri 

Bağıl nem 
(%) 

Ortalama denge nem içeriği 
(g H2O/g kuru ağırlık) 

11 0.0494 

22 0.0524 

32 0.0701 

43 0.1168 

52 0.1623 

57 0.1929 

70 0.3059 

75 0.3754 

84 0.6066 

90 0.9347 
 

 

Çizelge 4.1.’de verilmiş bulunan domates örneklerinin denge nem içerikleri ile 

ortamdaki havanın bağıl nem değerleri aritmetik ölçekli bir grafiğe aktarılarak 

kurutulmuş domatesin 25°C’deki adsorpsiyon izotermi elde edilmiştir (Şekil 4.1.). 

 

Şekil 4.1.’de görüldüğü gibi, kurutulmuş domatese ilişkin izotermin B.E.T. 

sınıflandırmasına göre, çok belirgin olmamakla beraber gıdaların tipik sigmoid şekilli (S 

şekilli) Tip II izoterm tipine uygun olduğu belirlenmiştir.  0–0.11 ile 0.30–0.90 aw 

aralıklarında denge nem içeriğinde hızlı bir artışın olduğu, grafiğin eğiminin bu aw 

aralıklarında daha dik olmasından anlaşılmaktadır.  
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               Şekil 4.1. Kurutulmuş domatesin 25ºC’deki adsorpsiyon izotermi 
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              Şekil 4.2. Kurutulmuş domatesin B.E.T. grafiği 
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Kurutulmuş domatesin monomoleküler su içeriği (Mo) ve C sabiti, linearize edilmiş 

B.E.T. grafiği (Caurie et al. 1976) kullanılarak 3.2. No’lu eşitlik yardımıyla 

hesaplanmıştır.  Bu ürünün adsorpsiyon izotermine ilişkin 0.11–0.52 aw aralığında 

saptanmış deneysel veriler kullanılarak elde edilen linearize edilmiş B.E.T. grafiği Şekil 

4.2.’de gösterilmiştir. 

 

Materyal ve yöntem bölümünde değinildiği gibi kurutulmuş domatese ilişkin Mo ve C 

değerleri, bu ürüne ait B.E.T. grafiğinin (Şekil 4.2.) eğim ve intersept değerlerinden 

hesaplanmış ve saptanan değerler Çizelge 4.2.’de verilmiştir. Buna göre, kurutulmuş 

domatese ilişkin Mo değeri “8.45 g H2O/100 g KM;” C değeri ise, 4.57 olarak 

hesaplanmıştır.  

 

Çizelge 4.2.  Kurutulmuş domatese ait linearize edilmiş B.E.T. grafiğinden hesaplanan 
"Mo" ve "C" değerleri 

 
Materyal 

C – 1 
–––––– 
Mo C 

1 
––––– 
Mo C 

 
Mo 

(g H2O/100 g KM) 

 
C sabiti 

Kurutulmuş domates 0.0924 0.0259 8.45 4.57 
* İkinci sütundaki değer, B.E.T. grafiğinden okunan eğim değeridir. 
** Üçüncü sütundaki değer, B.E.T. grafiğinden okunan y-kesen değeridir. 
 
 

B.E.T. eşitliği 0.1–0.5 aw aralığındaki sorpsiyon verilerini tanımladığı için tarafımızdan 

elde edilen 0.11–0.90 aw aralığındaki adsorpsiyon verilerinin tamamına 

uygulanamamıştır. Elde edilen adsorpsiyon verilerinin tamamı G.A.B., Oswin ve 

Halsey modellerinde kullanılmıştır. Daha önce de değinildiği gibi bu eşitlikler 

kurutulmuş sebzelerin sorpsiyon izotermlerinin belirlenmesinde yaygın olarak 

kullanılan eşitliklerdir.  Sebzelerin sorpsiyon izotermlerini en iyi tanımlayan eşitliğin 

G.A.B. eşitliği olduğu ve bunu Oswin ve Halsey eşitliklerinin izlediği saptanmıştır 

(Boquet et al. 1978).  Bu nedenle, yalnızca  B.E.T. eşitliğinin kullanılmasının yetersiz 

olduğu, elde edilen deneysel verilere, bu matematiksel modellerin uyarlanması gerektiği 

kanısına varılmıştır. Nitekim kurutulmuş domatesin linearize edilmiş B.E.T. grafiğine 

ilişkin determinasyon katsayısı (R2) değeri 0.711 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.2.). 

Hesaplanan bu R2 değeri, oldukça düşük bir değerdir. Ayrıca; G.A.B., Oswin ve Halsey 
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eşitlikleri doğrusal eşitlikler olmadığından, bu eşitliklerdeki parametreleri tanımlamak 

için linearize edilmiş grafik yöntemi yerine, doğrusal olmayan regresyon analiz 

yönteminden yararlanmanın daha doğru olacağı sonucuna varılmıştır. Bu amaçla, 

OriginPro 7.0 adlı yazılım programı kullanılmıştır. Parametreleri hesaplamak için, 

deneysel veri kullanılarak, her bir eşitlik için ayrı ayrı, eşitliğin parametrelerine  

başlangıç değerleri verilmiştir. OriginPro 7.0 yazılım programı bu başlangıç 

değerlerinden başlayarak eşitliklerdeki  parametreler için çeşitli literasyonlar yaparak bu 

parametreler için en uygun değerleri tanımlamıştır. Eşitliklerin uygunluk derecesi ise, 

kaynak özeti bölümünde değinilmiş olan “% bağıl ortalama sapma” değeri (P) ile 

belirlenmiştir. B.E.T., G.A.B., Oswin ve Halsey modellerinin; kurutulmuş domatese 

ilişkin deneysel verilere doğrusal olmayan regresyon analizi metodunun uygulanmasıyla 

elde edilen grafikler sırasıyla Şekil 4.3., Şekil 4.4., Şekil 4.5. ve Şekil 4.6.’da, 

hesaplanan parametreler ise, Çizelge 4.3.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.3’de verilen parametrelerden Mo, materyalin “monomoleküler su içeriği”ni 

göstermektedir. Bilindiği gibi, birçok gıda maddesi optimum nem içeriğinde maksimum 

stabilite göstermektedir. Bu optimum koşul, sorpsiyon izoterm eğrisinin B bölgesine 

tekabül etmektedir (Şekil 2.3.). B bölgesinin alt sınırı, kaynak özeti bölümünde 

değinilmiş olan B.E.T. monomoleküler su tabakasını (Mo) göstermektedir (Rockland 

1969).  Monomoleküler su içeriği, her bir polar ve iyonik gruba tek bir su molekülünün 

bağlandığı su içeriğidir ve kurutulmuş gıdalardaki su içeriğinin alt sınırıdır (Kaya and 

Öner 1995).  Mo değeri, birçok gıda maddesi için en stabil su içeriğidir. Gıdalarda 

istenmeyen birçok kimyasal reaksiyon, Mo değerinde en düşük hızda gerçekleşmektedir.  

Bir çok gıdanın Mo değeri, gıdanın 0.2–0.4 aw aralığına karşılık gelmektedir.  Bu aw 

aralığında, her 0.1 aw’lik artış reaksiyon hızının %50–%100 oranında artmasına neden 

olmaktadır (Labuza et al. 1985). Lipit oksidasyonu Mo değerinin altında artarken, 

enzimatik ve enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonları ise, bu değerin üzerinde 

artmaktadır.  
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                          Şekil 4.3. B.E.T. modelinin kurutulmuş domatese ait deneysel  

 adsorpsiyon verilerine uygunluğu   
 
                                                                    

                                   Şekil 4.4. G.A.B. modelinin kurutulmuş domatese ait deneysel  
adsorpsiyon verilerine uygunluğu 
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                     Şekil 4.5. Oswin modelinin kurutulmuş domatese ait deneysel  

  adsorpsiyon verilerine uygunluğu 

 

 
                         Şekil 4.6. Halsey modelinin kurutulmuş domatese ait deneysel                  

adsorpsiyon verilerine uygunluğu 
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Çizelge 4.3. Kurutulmuş domatesle ilgili olarak B.E.T., G.A.B., Oswin ve Halsey                   
modelleriyle hesaplanmış parametreler ve P değerleri 

Model Katsayılar Değerler 

B.E.T. : 0 hariç ilk 5 veri Mo 9.833 

B.E.T. : [ ]awawCaw
awMoC

M B

)1)(1()1( −−+−
=  

C 2.954 
  R2 0.935 
  P (%) 3.73 
   
G.A.B. : 0 hariç tüm veriler Mo 11.839 

)1)(1(
:

CKawKawKaw
KawMoC

MGAB G

+−−
=  

C 1.943 
  K 0.981 
  R2 0.999 
  P (%) 7.28 
   
Oswin : 0 hariç tüm veriler k 15.140 

n

aw
awkMOswin ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡
−

=
1

:  
n 0.834 

  R2 0.999 
  P (%) 8.96 
   
Halsey : 0 hariç tüm veriler k 7.525 
Halsey : aw = e(–k/M n )                                                          n 0.897 
  R2 0.988 
  P (%) 9.99 
 

Çizelge 4.3.’de verildiği gibi, kurutulmuş domatesin 25°C’deki Mo değerleri doğrusal 

olmayan regresyon analizi metoduyla, B.E.T. ve G.A.B. eşitliklerine göre sırasıyla 

“9.833 g H2O/100 g KM” ve “11.839 g H2O/100 g KM” düzeyinde saptanmış 

bulunmaktadır. Literatürde, monomoleküler su içeriğine ilişkin çeşitli değerler 

bulunmaktadır.  Nitekim,  20°C–30°C  arasında  adsorpsiyon izotermlerinden belirlenen 

B.E.T. Mo değeri; domateslerde “15.1 g H2O/100 g KM” (Akanbi et al. 2006), yeşil ve 

biberlerde sırasıyla, “5 ve 6.7 g H2O/100 g KM” (Kaymak-Ertekin and Sultanoğlu 

2001), soğanlarda ise, “1.94 g H2O/100 g KM” (Debnath et al. 2002) olarak 

bulunmuştur.  Aynı sıcaklık aralığında, G.A.B. Mo değeri ise; domateslerde “20.5 g 

H2O/100 g KM” (Akanbi et al. 2006), yeşil ve biberlerde ise, sırasıyla “8.2 ve 9.96 g 

H2O/100 g KM” düzeyinde (Kaymak-Ertekin and Sultanoğlu 2001) saptanmıştır.    
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Giovanelli et al. (2002) kurutulmuş domates ürünlerinin 20°C’de adsorpsiyon ve 

desorpsiyon izotermlerini belirlemiş ve G.A.B. eşitliğiyle Mo değerlerini hesaplanmıştır. 

Buna göre, dondurularak kurutulmuş domates pulpunun adsorpsiyon izoterminden 

belirlenen G.A.B. Mo değeri “11.7 g H2O/100 g KM” olarak bulunurken, sıcak hava ile 

kurutulmuş domates pulpunun desorpsiyon izoterminden belirlenen Mo değeri ise, “8.7 

g H2O/100 g KM” olarak belirlenmiştir. Buna karşın 20°C’de dondurularak kurutulmuş 

suda çözünmeyen kuru madde içeriği bakımından zengin domatesin adsorpsiyon 

izoterminden belirlenen Mo değeri ise, “4.5 g H2O/100 g KM” olarak saptanmıştır. Bu 

değerlere göre, suda çözünmeyen kuru madde bakımından zengin olan domatesin diğer 

ürünlere göre çok daha az higroskobik özellik gösterdiği görülmektedir.  Bu durum,  bu 

ürünün üretimi sırasında uygulanan santrifüj işlemi sırasında glukoz ve fruktoz gibi 

suyu bağlayan bileşenlerin serumla birlikte üründen uzaklaşmasından kaynaklanmıştır. 

Düşük Mo değeri, suda çözünmeyen kuru madde içeriği yüksek olan domateslerin 

kurutulması sırasında, ancak daha fazla suyun uzaklaştırılması ile hedeflenen düşük aw 

değerine ulaşılabileceğini göstermektedir.  Bu çalışmada ayrıca, Mo değeri düşük 

domateslerin, depolama sırasında su içeriğindeki değişimlere karşı çok daha duyarlı 

olduğu da saptanmıştır. 

 

Literatür verileri ile kıyaslandığında, kurutulmuş domateslerin adsorpsiyon 

izotermlerinden elde edilen “9.833 ve 11.839 g H2O/100 g KM” (Çizelge 4.3.) 

düzeyindeki monomoleküler su içeriği,  benzer sıcaklıklarda Giovanelli et al. (2002) 

tarafından bulunan değerlerle uyumlu bulunurken,  Akanbi et al. (2006) tarafından 

bulunan değerlerden daha düşük bulunmuştur. 

 

G.A.B. modeline ilişkin R2 değeri, Giovanelli et al. (2002) tarafından 0.999 olarak 

belirlenmiş ve bu nedenle de deneysel veriler G.A.B. modeli ile tanımlanmıştır.  

Yürüttüğümüz bu çalışmada da G.A.B. eşitliğiyle aynı R2 değeri bulunmuştur (Çizelge 

4.3.).  Çizelge 4.3.’de görüldüğü üzere, 0.11–0.52 aw aralığı için (ilk 5 veri) B.E.T. 

eşitliği, %3.73 değeri ile en düşük P değerini vermiştir. Ancak deneysel verilerin 

tamamı olan 0.11–0.90 aw aralığında %7.28 değeri ile G.A.B. eşitliği en düşük P 

değerini vermiştir.  P değeri %10’dan küçük bir değer olduğu için kurutulmuş 
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domatesin 25°C’deki adsorpsiyon izoterminine ilişkin deneysel verilere en uygun 

modelin G.A.B. modeli olduğu sonucuna varılmıştır. Kurutulmuş domates dilimlerinin 

0.08–0.85 aw aralığında adsorpsiyon izotermlerinin belirlendiği başka bir çalışmada, 

25°C’deki adsorpsiyon verilerine G.A.B. ve Oswin eşitliklerinin uygun olduğu; ancak 

en uygun modelin G.A.B. modeli olduğu saptanmıştır (Akanbi et al. 2006). Benzer 

şekilde tarafımızdan Oswin modeli için %8.96 olarak saptanımş P değeri, G.A.B. 

eşitliği için hesaplanan %7.28 değerinden daha yüksek bir değerdir.  

 

G.A.B. eşitliğinde yer alan 3 sabitten biri olan Mo, B.E.T. eşitliğinde de bulunan 

monomoleküler su içeriğidir. Diğer iki G.A.B. sabiti; CG ve K simgeleriyle 

gösterilmektedir. Bunlar, B.E.T. sabiti CB gibi enerji sabitleridir. Bu iki eşitlikten elde 

edilen parametreler karşılaştırıldığında aşağıda verilen 4.1. ve 4.2. No’lu eşitsizlikler 

bulunur : 

           

Mo(B)(B.E.T.)  <  Mo(G)(G.A.B.)                                                                   (4.1.) 

 

               CB(B.E.T.)  >  CG(G.A.B.)                                                   (4.2.) 

 

Yukarıda gösterilen eşitsizliklerden anlaşılacağı üzere; B.E.T. monomoleküler su içeriği 

daima G.A.B. değerinden küçük; B.E.T. enerji sabiti CB ise, G.A.B. değerinden daima 

yüksektir. Yukarıda verilen 4.1. ve 4.2. No’lu eşitsizlikleri açıklayabilmek için, birçok 

gıdanın farklı durumlar için deneysel  sorpsiyon verileri analiz edilmiştir. Bu 

eşitsizlikler nicelik ve nitelik olarak açıklanmıştır. G.A.B. eşitliğiyle elde edilen 

monomoleküler su içeriği değerlerinin, B.E.T. eşitliğiyle elde edilen değerlerden %10–

40 oranında daha fazla olduğu, enerji sabiti CG’nin ise, CB değerinden %35–50 oranında 

daha düşük olduğu belirlenmiştir (Timmermann et al. 2001). 

 

Çizelge 4.3.’te görüldüğü gibi, B.E.T. eşitliğiyle “9.833 g H2O/100 g KM” olarak 

hesaplanan Mo değeri, G.A.B. eşitliğiyle “11.839 g H2O/100 g KM” olarak hesaplanan 

Mo değerinden %20 daha düşük bir değer, B.E.T. eşitliğiyle 2.954 olarak hesaplanan C 

değeri, G.A.B. eşitliğiyle hesaplanan 1.943 değerinden %52 daha yüksek bir değer 

olarak saptanmıştır. Tarafımızdan elde edilen bu değerler yukarıda verilen 4.1. ve 4.2. 
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No’lu eşitsizlikleri doğrulamaktadır. B.E.T. eşitliğinin 2 parametresi, 3 G.A.B. 

parametresi cinsinden hesaplanabilmektedir. Ancak fiziksel anlamları farklıdır. B.E.T. 

sabiti CB, monomoleküler tabakanın sorpsiyon ısısıyla ilgili bir sabit olup (Chirife and 

Iglesias 1978), bu tabakadaki ve saf sıvı fazdaki sorbat moleküllerinin kimyasal 

potansiyelleri arasındaki farkla logaritmik olarak orantılıdır. G.A.B. sabiti CG ise, daha 

üst tabakalarla monomoleküler tabaka arasındaki bu farkla orantılıdır. C parametresinin 

büyüklüğüne göre, farklı sorpsiyon izoterm tipleri elde edilmektedir. Eğer C 

parametresi büyük bir değerse, B.E.T. sınıflandırmasına göre,  gıdaların tipik sigmoid 

şekilli (S şekilli) Tip II izotermi elde edilmektedir (Roman et al. 1982).  G.A.B. 

eşitliğindeki CG ve K parametreleri  ile B.E.T. eşitliğindeki CB arasındaki ilişki, aşağıda 

verilen 4.3. No’lu eşitlikle tanımlanmaktadır (Timmermann et al. 2001). 

                                     

                           CG x K = CB(G)                                       (4.3.) 

 

G.A.B. modeli, monomoleküler su katmanının üzerindeki katmanlardaki su 

moleküllerinin birbiriyle aynı özelliklerde olduğunu, ancak sıvı fazdan ayrıldıklarını 

varsayarak, su molekülleri için sorpsiyon aşamasını farklılaştırmıştır. Bu varsayım ilave 

bir serbestlik derecesi ve buna bağlı olarak “K” sabitini içermektedir. K sabiti, sorbat 

moleküllerinin saf sıvı haldeki ve daha üst tabakalardaki kimyasal potansiyelleri 

arasındaki farkla orantılıdır. G.A.B. eşitliğindeki K sabiti, özel durumlar dışında 1’e 

yakın, fakat 1’den düşük bir değerdir. Protein ve proteinli gıdalar için K değeri, yaklaşık 

0.80 olup, 0.78–0.85 aralığındadır. Nişastalı gıdalar için bu değer yaklaşık 0.70 olup, 

0.65–0.75 arasında değişmektedir (Timmermann et al. 2001). Kurutulmuş domatese 

ilişkin K değeri tarafımızdan 0.981 olarak hesaplanmıştır. Timmermann et al. (2001) 

tarafından yapılan çalışmada ise, domatese ilişkin K değeri, 0.83 olarak saptanmıştır.  K 

değerinin düşük olmasının, sorbatın monomoleküler tabakadan sonraki tabakada daha 

az yapılanmış olduğunu göstermektedir (Timmermann et al. 2001).  G.A.B. sabiti K, 

sorpsiyon izoterminin şekline, yüksek su aktivitesi aralığında etki etmektedir. K 

değerinin yüksek olması; yüksek su aktivitelerinde, grafiğin eğiminin artmasına neden 

olmaktadır (Timmermann et al. 2001).  
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Monomoleküler su içeriği, gıda biliminde çok fazla ilgi çeken bir konudur. Buna karşın, 

B.E.T. ve G.A.B. eşitliklerindeki diğer iki önemli parametre, C ve K enerji sabitleri, ise, 

fazla önemsenmemektedir.  Aslında bu iki sabit de, Mo değeri gibi, regresyon prosesinin 

sonucu olup, sorpsiyon izotermlerinin sigmoid şekline doğrudan etki etmektedirler. 

G.A.B. eşitliğinin enerji sabitleri CG ve K (Çizelge 4.3.) gıdaların 0.95 aw değerine  

kadar sorpsiyon izotermlerinin şeklini tahmin etmek açısından önemlidir.  

     

G.A.B. eşitliğinde; C ve K sabitleri üzerine sıcaklığın etkisi aşağıda verilen 4.4. ve 4.5. 

No’lu Arrehenius tipi eşitlikler kullanılarak gösterilmektedir (Ait Mohamed et al. 

2005). 

 

C = C0  exp(ΔHc/RT)             ΔHc = H1 – Hm                     (4.4.) 

K = K0 exp(ΔHk/RT)    ΔHk = HL – Hm                       (4.5.) 

 

Burada :  

C ve K : G.A.B. sabitleri, 

T : Mutlak sıcaklık (K), 

R : Üniversal gaz sabiti (kJ mol–1 K–1), 

ΔH : Suyun sorpsiyon ısıları arasındaki fark (kJ mol–1), 

 H1 : Suyun monomoleküler tabakadaki sorpsiyon ısısı (kJ mol–1), 

 Hm : Suyun multimoleküler tabakadaki sorpsiyon ısısı (kJ mol–1), 

 HL : Saf suyun kondensasyon ısısı (43.53 kJ mol–1, 35°C).  

 

ΔHc (H1 – Hm), monomoleküler ve multimoleküler sorpsiyon tabakaları arasındaki 

entalpi farkını gösterirken, ΔHk (HL – Hm) ise, saf suyun kondensasyon ısısı ile 

multimoleküler sorpsiyon tabakaları arasındaki entalpi farkını göstermektedir (Arslan 

and Toğrul 2005b). Bütün bu parametreler matematiksel modellerin deneysel verilere 

doğrusal olmayan regresyon analiz yöntemi kullanılarak uydurulmasıyla hesaplanmıştır 

(Zhang et al. 1996). G.A.B. eşitliği multimoleküler sorpsiyonu da göstermektedir. 

G.A.B. eşitliğindeki sabitler, monomoleküler ve multimoleküler tabakalarda adsorbe 

edilen suyun entalpileri arasındaki farkın tahmin edilmesinde kullanılmaktadır (Tsami et 

al. 1990). B.E.T. eşitliği ise, bir birim sorbat tarafından adsorbe edilen suyun miktarını, 
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su aktivitesi cinsinden ifade eden eşitliktir (Timmermann et al. 2001). B.E.T. eşitliği, 

hem çözümünün basitliği ve hem de kavranılmasındaki kolaylık nedeniyle halen 

özellikle öğrenim amaçlı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır (Cemeroğlu ve Özkan 

2004). 

 

Birçok gıda ve gıda bileşeninin sorpsiyon davranışını belirleyen Halsey eşitliği 

multimoleküler tabakada suyun adsorpsiyonu göstermektedir. Halsey eşitliği de, 

sıcaklıkla ilişkilendirildiğinde aşağıda verilen 4.6. No’lu modifiye edilmiş Halsey 

eşitliği elde edilmektedir (Chirife and Iglesias 1976). 

 

=
0P

P exp(−a/RTθr)                                                       (4.6.) 

Burada :  

:
0P

P Su aktivitesi (aw), 

 R : Üniversal gaz sabiti (kJ mol–1 K–1), 

θ : Denge nem içeriği/monomoleküler su içeriği,  

a ve r : Sabitler.  

 

Halsey eşitliği, bir molekülün potansiyel enerjisinin onun yüzeye olan uzaklığının r’inci 

kuvvetiyle ters orantılı olduğunu göstermektedir. r parametresi aynı zamanda katı ile 

buhar arasındaki interaksiyonun tipini de tanımlamaktadır. Eğer r değeri büyük bir 

değerse, katının buharı çekim gücünün spesifik olduğu ve buharın da yüzeyden fazla 

uzak olmadığı anlaşılmaktadır. Buna karşın, eğer r değeri düşük bir değerse, katı ile 

buhar arasındaki çekim gücü tipik Van der Waals kuvvetleridir ve buharın yüzeyden 

daha fazla uzaklaşabileceği anlaşılmaktadır (Chirife and Iglesias 1976). Halsey 

eşitliğinin 0.1–0.8 aw aralığında 69 farklı gıda maddesinin sorpsiyon davranışını 

tanımlamak için kullanıldığı belirtilmektedir (Chirife and Iglesias 1978).  
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4.2. Kurutulmuş biberin adsorpsiyon izoterminin belirlenmesi 

 

Kurutulmuş biber örneklerine ilişkin denge nem içeriği değerleri, materyal ve yöntem 

bölümünde verilen 3.1. No’lu eşitlik yardımıyla hesaplanmış ve saptanan değerler 

Çizelge 4.4.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.4. Kurutulmuş biberin 25oC’de saptanmış adsorpsiyon deney verileri 

Bağıl nem 
(%) 

Ortalama denge nem içeriği                
(g H2O/g kuru ağırlık) 

11 0.0289 
22 0.0463 
32 0.0684 
43 0.0989 
52 0.1262 
57 0.1446 
70 0.2196 
75 0.2729 
84 0.4228 
90 0.6539 

 

Kurutulmuş biber örneklerinin denge nem içerikleri, bulunduğu ortamdaki havanın 

bağıl nem düzeylerine karşı aritmetik ölçekli bir grafiğe aktarılarak, kurutulmuş biberin 

25°C’deki adsorpsiyon izotermi elde edilmiş ve bu grafik Şekil 4.7.’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.7.’de görüldüğü gibi, kurutulmuş bibere ilişkin izotermin B.E.T. 

sınıflandırmasına göre, Tip III (J şekilli) izoterm tipine uygun olduğu belirlenmiştir. 

Aynı izoterm tipi; Şili biberlerinde (Arslan ve Toğrul 2005a), börülcede (Ayrancı and 

Duman 2005) ve elma ve mangolarda (Falade and Aworh 2004) da saptanmıştır.  Suda 

çözünür bileşenlerce zengin olan gıdaların, genelde Tip III izoterm tipine uyduğu 

bildirilmektedir. Düşük aw değerlerinde su, sadece yüzeyde adsorbe olmakta, buna 

karşın aw değeri arttıkça suda çözünen bileşenlerin çözünürlüğü artmakta ve buna bağlı 

olarak da materyalin nem içeriği de artmaktadır (Ayrancı and Duman 2005).   Benzer 

şekilde, Arslan and Toğrul da (2005a), düşük aw değerlerinde suyun sadece kristal 
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şeker, proteinler ve polisakkaritlerin –OH uçlarının yüzeyinde adsorbe olduğunu, buna 

karşın yüksek aw değerlerinde ise, sorpsiyon bölgelerinin sayısındaki artışa bağlı olarak, 

yani suda çözünen bileşenlerin çözünmesine bağlı olarak, nem içeriğinin de arttığını 

belirlemişlerdir.    
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                      Şekil 4.7. Kurutulmuş biberin 25ºC’deki adsorpsiyon izotermi 

 

Elde edilen adsorpsiyon izoterminden, kurutulmuş biberin düşük aw değerlerinde az 

higroskobik, ancak aw değeri yükseldikçe çok daha fazla higroskobik özellik gösterdiği 

anlaşılmaktadır.  Materyal, 0.75 aw değerine kadar çok fazla miktarda su adsorbe 

etmezken, 0.75 aw’den sonra suyun adsorpsiyonu çok hızlı bir şekilde 

gerçekleşmektedir.  Bu durum, 0.75 aw değerinden sonra grafiğin (Şekil 4.7.) eğiminin 

hızla yükselmesinden açıkça görülmektedir. Bu nedenle, kurutulmuş biberin 

depolanmasında 0.75 aw değeri kritik bir değerdir. Diğer bir ifadeyle, kurutulmuş biber 

%75 bağıl nemli (aw=0.75) ortamdan daha yüksek bağıl nemli ortamlarda 

depolandığında, adsorbe ettiği su miktarı hızla artmaktadır.   

 

Kurutulmuş bibere ilişkin monomoleküler su içeriği (Mo) ve C sabiti, hem linearize 

edilmiş B.E.T. grafiği kullanılarak materyal ve yöntem bölümünde verilen 3.2. No’lu 
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eşitlik yardımıyla ve hem de doğrusal olmayan regresyon analizi metoduyla 

hesaplanmıştır. Kurutulmuş biberin adsorpsiyon izotermine ilişkin 0.11–0.52 aw 

aralığında elde edilen deneysel veriler kullanılarak elde edilen linearize edilmiş B.E.T. 

grafiği Şekil 4.8.’de gösterilmiştir.  

y = 0,0987x + 0,0353      R2 = 0,969
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                  Şekil 4.8. Kurutulmuş biberin B.E.T. grafiği 

 

Kurutulmuş bibere ilişkin Mo ve C değerleri, Şekil 4.8.’de verilmiş bulunan linearize 

edilmiş B.E.T. grafiğinin eğim ve intersept değerlerinden hesaplanmış ve saptanan 

değerler Çizelge 4.5.’de gösterilmiştir. Buna göre, kurutulmuş bibere ilişkin B.E.T. Mo 

değeri, “7.46 g H2O/100 g KM;” C değeri ise, 3.80 olarak hesaplanmıştır.  

                    

B.E.T., G.A.B., Oswin ve Halsey modellerinin; kurutulmuş domatese ilişkin deneysel 

verilere doğrusal olmayan regresyon analizi metodunun uygulanmasıyla elde edilen 

grafikler sırasıyla Şekil 4.9., Şekil 4.10., Şekil 4.11. ve Şekil 4.12.’de, hesaplanan 

parametreler ise, Çizelge 4.6’da verilmiştir. 
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Çizelge 4.5.  Kurutulmuş bibere ait linearize edilmiş B.E.T. grafiğinden hesaplanan 
"Mo" ve "C" değerleri                              

 
Materyal C – 1 

–––––– 
Mo C 

1 
––––– 
Mo C 

 
Mo 

(g H2O/100 g KM) 

 
C sabiti 

Kurutulmuş biber 0.0987 0.0353 7.46 3.80 
* İkinci sütundaki değer, B.E.T. grafiğinden okunan eğim değeridir. 
** Üçüncü sütundaki değer, B.E.T. grafiğinden okunan y-kesen değeridir. 
 

Çizelge 4.6. Kurutulmuş biberle ilgili olarak B.E.T., G.A.B., Oswin ve Halsey 
modelleriyle hesaplanmış  parametreler ve P değerleri 

Model Katsayılar Değer 
B.E.T. : 0 hariç ilk 5 veri Mo 7.696 
 C 3.431 
  R2 0.997 
  P (%) 4.45 
   
G.A.B. : 0 hariç tüm veriler Mo 7.850 
  C 3.456 
  K 0.983 
  R2 1.000 
  P (%) 4.86 
   
Oswin : 0 hariç tüm veriler k 11.671 
  n 0.782 
  R2 1.000 
  P (%) 4.60 
   
Halsey : 0 hariç tum veriler k 6.846 
 n 0.946 
  R2 0.994 
  P (%) 6.64 
 

Çizelge 4.6’da verildiği gibi, kurutulmuş biberin 25°C’deki Mo değerleri doğrusal 

olmayan regresyon analizi metoduyla, B.E.T. ve G.A.B. eşitliklerine göre sırasıyla 

“7.696 g H2O/100 g KM” ve “7.850 g H2O/100 g KM” düzeyinde saptanmış 

bulunmaktadır. Bu değerlere göre, B.E.T. eşitliğiyle hesaplanan Mo değeri, G.A.B. 

eşitliğiyle hesaplanmış olan değerden daha düşüktür. Kaymak-Ertekin and Sultanoğlu 

(2001),  0.11–0.90  aw  aralığında  kırmızı  ve yeşil  biberlerin adsorpsiyon izotermlerini  
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                           Şekil 4.9. B.E.T. modelinin kurutulmuş bibere ait deneysel 
                                           adsorpsiyon verilerine uygunluğu 

 
                         Şekil 4.10. G.A.B. modelinin kurutulmuş bibere ait deneysel 
                                             adsorpsiyon verilerine uygunluğu 
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                         Şekil 4.11. Oswin modelinin kurutulmuş bibere ait deneysel 
                                          adsorpsiyon verilerine uygunluğu 

 
                          Şekil 4.12. Halsey modelinin kurutulmuş bibere ait deneysel 
                                            adsorpsiyon verilerine uygunluğu 
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belirledikleri çalışmalarında yeşil biberin 30°C’de Mo değerini B.E.T. ve G.A.B. 

eşitliklerine göre sırasıyla “5.0 g H2O/100 g KM” ve “8.2 g H2O/100 g KM;” biberin 

30°C’deki Mo değerini ise, B.E.T. ve G.A.B. eşitliklerine göre sırasıyla “6.7 g H2O/100 

g KM” ve “9.96 g H2O/100 g KM” düzeyinde saptamışlardır.  Bu değerlere göre, 

kurutulmuş  biberin 25°C’deki  adsorpsiyon izotermlerinin belirlenmesinde 

tarafımızdan saptanmış bulunan “7.696 g H2O/100 g KM” ve “7.850 g H2O/100 g KM” 

düzeyindeki monomoleküler su içeriği değerlerinin, literatür verileriyle uyum içinde 

bulunduğu anlaşılmaktadır. 

 

Aynı çalışmada 30°C’de elde edilen adsorpsiyon verilerine 0.11–0.50 aw aralığında en 

uygun eşitliğin B.E.T. eşitliği olduğu saptanmıştır (Kaymak-Ertekin and Sultaoğlu 

2001). Benzer şekilde, 0.11–0.52 aw aralığında B.E.T. modeli için tarafımızdan %4.45 

olarak saptanan P değeri diğer modellere göre en düşük P değerini vermiştir (Çizelge 

4.6.). Kırmızı ve yeşil biberlerin 30°C’de elde edilen adsorpsiyon ve desorpsiyon 

verilerinin tamamına en uygun modelin Halsey modeli olduğu ve G.A.B. modelinin de 

deneysel verilere çok iyi uyum sağladığı belirlenmiştir (Kaymak-Ertekin and Sultaoğlu 

2001).  Bununla birlikte yeşil biberlerin 30°C’deki adsorpsiyon verileri için en düşük P 

değerini Oswin modeli vermiştir. Kırmızı ve yeşil biberlere ilişkin adsorpsiyon ve 

desorpsiyon izotermlerinin Oswin modeliyle de tanımlanabileceği ve elde edilen 

izotermlerin %58’inde hesaplanan P değerinin %10’dan daha düşük olduğu 

bulunmuştur (Kaymak-Ertekin and Sultaoğlu 2001).  

 

Çizelge 4.6.’da verilen P değerleri incelendiğinde, kurutulmuş biberin 25°C’deki 

adsorpsiyon izotermine ilişkin deneysel verilere, 0.11–0.90 aw aralığında en uygun 

modelin %4.60 P değeriyle Oswin modeli olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca G.A.B. 

modeli de %4.86 P değeriyle deneysel veriye uygunluk göstermiştir. Patates, havuç, 

domates ve yeşil biberlerin desorpsiyon izotermlerinin belirlendiği bir çalışmada, 

deneysel veriye en uygun modelin G.A.B. modeli olduğu saptanmıştır (Zhang et al. 

1996).  Kurutulmuş biber için K sabiti 0.983 olarak hesaplamıştır (Çizelge 4.6.).  Bu 

yüksek K sabitinin yüksek aw değerlerinde adsorpsiyon izoterminin eğiminin artmasına 

neden olduğu Şekil 4.7.’den açıkça görülmektedir. 
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4.3. Leblebinin adsorpsiyon izoterminin belirlenmesi 

 

Leblebi örneklerine ilişkin denge nem içeriği değerleri materyal ve yöntem bölümünde 

verilen 3.1. No’lu eşitlik yardımıyla hesaplanmış ve saptanan değerler Çizelge 4.7.’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.7. Leblebinin 25oC’de saptanmış adsorpsiyon deney verileri  

Bağıl nem 
(%) 

Ortalama denge nem içeriği            
(g H2O/g kuru ağırlık) 

11 0.0559 
22 0.0859 
32 0.0890 
43 0.1070 
52 0.1198 
57 0.1325 
70 0.1749 
75 0.1922 
84 0.2510 
90 0.3185 

 

Çizelge 4.7.’de verilmiş bulunan leblebi örneklerinin denge nem içerikleri ile, 

ortamdaki havanın bağıl nem değerleri aritmetik ölçekli bir grafiğe aktarılarak, 

leblebinin 25°C’deki adsorpsiyon izotermi elde edilmiştir (Şekil 4.13.). 

 

Şekil 4.13’de görüldüğü gibi, leblebiye ilişkin izotermin B.E.T. sınıflandırmasına göre, 

gıdaların tipik sigmoid şekilli (S şekilli) Tip II izoterm tipine uygun olduğu 

belirlenmiştir. Nohutların farklı sıcaklıklardaki sorpsiyon izotermlerinin belirlendiği 

çalışmalarda da elde edilen izotermlerin diğer baklagillerde olduğu gibi Tip II izoterm 

tipine uygun olduğu belirlenmiştir (Menkov 2000, Durakova and Menkov 2005).  

Leblebinin, düşük aw değerlerinde önemli miktarda suyu adsorbe ettiği, 0.11–0.22 aw 

aralığında grafiğin eğiminin hızla artmasından açıkça görülmektedir (Şekil 4.13.). Tip II 

sorpsiyon izotermlerinde, düşük aw değerlerinde (I. Bölge); suyun biyopolimerlerin aktif 

uçlarına bağlanması son derece hızlı gerçekleşmektedir. Bu bölgedeki su, 
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monomeleküler suyu göstermektedir (Arslan ve Toğrul 2005b). II. bölgede suyun 

bağlanma hızı yavaşken, III. bölgede su, hızlı bir şekilde biyoploimerlere 

bağlanmaktadır.  Daha önce değinildiği gibi, II. bölgedeki su, multimoleküler suyu; III. 

bölgedeki su ise, kapilerdeki serbest suyu göstermektedir.   
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                  Şekil 4.13. Leblebinin 25ºC’deki adsorpsiyon izotermi 

 

Leblebiye ilişkin monomoleküler su içeriği (Mo) ve C sabiti de hem linearize edilmiş 

B.E.T. grafiği kullanılarak materyal ve yöntem bölümünde verilen 3.2. No’lu eşitlik 

yardımıyla ve hem de doğrusal olmayan regresyon analizi metoduyla hesaplanmıştır. 

Leblebinin adsorpsiyon izotermine ilişkin 0.11–0.52 aw aralığında elde edilen deneysel 

veriler kullanılarak saptanan linearize edilmiş B.E.T. grafiği Şekil 4.14.’de verilmiştir.  

 

Leblebiye ilişkin Mo ve C değerleri, Şekil 4.14.’te verilmiş bulunan B.E.T. grafiğinin 

eğim ve intersept değerlerinden hesaplanmış ve saptanan değerler Çizelge 4.8.’de 

verilmiştir. Buna göre, leblebiye ilişkin Mo değeri “5.72 g H2O/100 g KM;” C değerinin 

ise, 87.45 olduğu belirlenmiş bulunmaktadır. Nohutlarda, B.E.T. eşitliğiyle hesaplanan 

Mo değerleri 10°C ve 20°C’lerde sırasıyla; “7.26 ve 6.59 g H2O/100 g KM” olarak 

saptanmıştır (Durakova and Menkov 2005). Sıcaklığın sorpsiyon izotermleri üzerine 
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etkisi göz önüne alındığında, Durakova and Menkov (2005) tarafından bulunan Mo 

değerlerinin, tarafımızdan 25°C’de saptanmış olan Mo değeriyle uyum içinde olduğu 

görülmektedir. 

y = 0,1729x - 0,002     R2 = 0,9909
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                   Şekil 4.14. Leblebinin B.E.T. grafiği 

 

Çizelge 4.8.  Leblebiye ait linearize edilmiş B.E.T. grafiğinden hesaplanan "Mo" ve "C" 
değerleri 

 
Materyal C – 1 

–––––– 
Mo C 

1 
––––– 
Mo C 

 
Mo 

(g H2O/100 g KM) 

 
C sabiti 

Leblebi 0.1729 0.002 5.72 87.45 
* İkinci sütundaki değer, B.E.T. grafiğinden okunan eğim değeridir. 
** Üçüncü sütundaki değer, B.E.T. grafiğinden okunan y-kesen değeridir. 
 

 

B.E.T., G.A.B., Oswin ve Halsey modellerinin; leblebiye ilişkin deneysel verilere 

doğrusal olmayan regresyon analizi metodunun uygulanmasıyla elde edilen grafikler 

sırasıyla Şekil 4.15., Şekil 4.16., Şekil 4.17. ve Şekil 4.18.’de; hesaplanan parametreler 

ise, Çizelge 4.9.’da verilmiştir. 
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                        Şekil 4.15. B.E.T. modelinin leblebiye ait deneysel adsorpsiyon  
                                           verilerine uygunluğu 

 
                         Şekil 4.16. G.A.B. modelinin leblebiye ait deneysel adsorpsiyon  
                                             verilerine uygunluğu 
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                          Şekil 4.17. Oswin modelinin leblebiye ait deneysel adsorpsiyon  

                             verilerine uygunluğu  

 
                         Şekil 4.18. Halsey modelinin leblebiye ait deneysel adsorpsiyon  
                                          verilerine uygunluğu 
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Çizelge 4.9. Leblebiyle ilgili olarak B.E.T., G.A.B., Oswin ve Halsey modelleriyle 
                    hesaplanmış parametreler ve P değerleri 

Model Katsayılar Değerler 

B.E.T. : 0 hariç ilk 5 veri Mo 6.125 
 C 70.235 
  R2 0.914 
  P (%) 6.34 
   
G.A.B. : 0 hariç tüm veriler Mo 6.848 
  C 39.777 
  K 0.872 
  R2 0.998 
  P (%) 3.68 
   
Oswin : 0 hariç tüm veriler k 12.260 
  n 0.429 
  R2 0.994 
  P (%) 3.90 
   
Halsey : 0 hariç tüm veriler k 65.242 
 n 1.833 
  R2 0.989 
  P (%) 14.45 
 

Çizelge 4.9.’da görüldüğü gibi, leblebinin 25°C’deki Mo değerleri doğrusal olmayan 

regresyon analizi metoduyla, B.E.T. ve G.A.B. eşitliklerine göre sırasıyla “6.125 g 

H2O/100 g KM” ve “6.848 g H2O/100 g KM” olarak hesaplanmıştır.  B.E.T. eşitliğiyle 

saptanan Mo değeri, G.A.B. eşitliğiyle saptanandan daha düşük bulunmuştur.  Doğrusal 

olmayan regresyon uygulanarak elde edilen B.E.T. eşitliğiyle 70.235 düzeyinde 

hesaplanan C değerinin, G.A.B. eşitliğiyle hesaplanan 39.777 değerinden daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Çizelge 4.3., Çizelge 4.6. ve Çizelge 4.9.’de verilen C enerji 

sabitine ilişkin değerler incelendiğinde leblebiye ilişkin C değerlerinin kurutulmuş 

domates ve kurutulmuş bibere ilişkin C değerlerinden oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Şekil 4.1., Şekil 4.7. ve Şekil 4.13.’de gösterilen, söz konusu 

materyallere ilişkin deneysel adsorpsiyon izotermleri incelendiğinde, leblebi için elde 

edilen yüksek C değerinin, sorpsiyon izoterminin sigmoid şeklinin daha belirgin 

olmasına sebep olduğu  da böylece doğrulanmıştır. Nitekim, Medeiros et al. (2006) 

kakao ve cupuassu ürünlerinde C parametresinin, izotermin karakterini belirlediğini, 
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C<10 olduğu durumda Tip III izoterminin elde edildiğini, C>10 olduğu durumda ise Tip 

II izoterminin elde edildiğini saptamışlardır. 

 

Çizelge 4.9.’da verilen değerler incelendiğinde %3.68 P değeriyle G.A.B. eşitliğinin 

leblebiye ilişkin adsorpsiyon verilerine en uygun eşitlik olduğu görülmektedir. Buna 

karşın, Halsey eşitliğinin leblebiye ilişkin adsorpsiyon verilerine uygun olmadığı 

saptanmıştır (P>%10). 

 

4.4. Kurutulmuş patlıcanın adsorpsiyon izoterminin belirlenmesi 

 

Kurutulmuş patlıcan örneklerine ilişkin denge nem içeriği değerleri materyal ve yöntem 

bölümünde verilen 3.1. No’lu eşitlik yardımıyla hesaplanmış ve saptanan değerler 

Çizelge 4.10.’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.10. Kurutulmuş patlıcanın 25oC’de saptanmış adsorpsiyon deney verileri            

Bağıl nem 
(%) 

Ortalama denge nem içeriği 
(g H2O/g kuru ağırlık) 

11 0,0306 
22 0,0451 
32 0,0668 

43 0,0909 
52 0,1138 
57 0,1334 

70 0,1943 
75 0,2367 
84 0,3636 
90 0,5440 

 

 

Çizelge 4.10’da verilmiş bulunan patlıcan örneklerinin denge nem içerikleri ile 

ortamdaki havanın bağıl nem değerleri aritmetik ölçekli bir grafiğe aktarılarak, 

kurutulmuş patlıcanın 25°C’deki adsorpsiyon izotermi elde edilmiştir (Şekil 4.19.). 
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             Şekil 4.19. Kurutulmuş patlıcanın 25ºC’deki adsorpsiyon izotermi 

 

Şekil 4.19.’da görüldüğü gibi, kurutulmuş patlıcana ilişkin izotermin B.E.T. 

sınıflandırmasına göre, Tip III (J şekilli) izoterm tipine uygun olduğu belirlenmiştir. 

Burada da kurutulmuş biberin sorpsiyon davranışına benzer şekilde 0.75 aw değerinden 

sonra adsorbe edilen su miktarı hızlı bir artış göstermiştir. Bu durum, Şekil 4.19.’da 

0.75 aw değerinden sonra grafiğin eğiminin hızla artmasından açıkça görülmektedir. Bu 

nedenle, adsorpsiyon izoterm eğrisinin 0.75 aw değerinden sonraki bölümünde 

kurutulmuş patlıcanın stabilitesinde su çok önemlidir. Diğer bir ifadeyle, eğer 

kurutulmuş patlıcan %75 ve üzeri bağıl nemli ortamlarda depolanırsa, hızla su adsorbe 

ederek kısa sürede elden çıkacaktır. 

 

Kurutulmuş patlıcana ilişkin monomoleküler su içeriği (Mo) ve C sabiti, hem linearize 

edilmiş B.E.T. grafiği kullanılarak materyal ve yöntem bölümünde verilen 3.2. No’lu 

eşitlik yardımıyla ve hem de doğrusal olmayan regresyon analizi metoduyla 

hesaplanmıştır. Kurutulmuş patlıcanın adsorpsiyon izotermine ilişkin 0.11–0.52 aw 

aralığında saptanmış deneysel veriler kullanılarak elde edilen linearize edilmiş B.E.T. 

grafiği Şekil 4.20.’de gösterilmiştir.  
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           Şekil 4.20. Kurutulmuş patlıcanın B.E.T. grafiği 

 

Kurutulmuş patlıcana ilişkin Mo ve C değerleri, yukarıda verilen linearize edilmiş 

B.E.T. grafiğinin eğim ve intersept değerlerinden hesaplanmış ve saptanan değerler 

Çizelge 4.11.’de verilmiştir. Buna göre, kurutulmuş patlıcana ilişkin Mo değeri, “6.77 g 

H2O/100 g KM;” C değeri ise, 4.15 olarak hesaplanmıştır.  

 

Çizelge 4.11.  Kurutulmuş patlıcana ait linearize edilmiş B.E.T. grafiğinden hesaplanan 
"Mo" ve "C" değerleri 

 
Materyal C – 1 

–––––– 
Mo C 

1 
––––– 
Mo C 

 
Mo 

(g H2O/100 g KM) 

 
C sabiti 

Kurutulmuş patlıcan 0.1121 0.0356 6.77 4.15 
* İkinci sütundaki değer, B.E.T. grafiğinden okunan eğim değeridir. 
** Üçüncü sütundaki değer, B.E.T. grafiğinden okunan y-kesen değeridir. 
 

B.E.T., G.A.B., Oswin ve Halsey modellerinin; kurutulmuş patlıcana ilişkin deneysel 

verilere doğrusal olmayan regresyon analizi metodunun uygulanmasıyla elde edilen 
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grafikler sırasıyla Şekil 4.21., Şekil 4.22., Şekil 4.23. ve Şekil 4.24.’de, hesaplanan 

parametreler ise, Çizelge 4.12.’de verilmiştir. 

 
                          Şekil 4.21. B.E.T. eşitliğinin kurutulmuş patlıcana ait deneysel 
                                             adsorpsiyon verilerine uygunluğu 

            
Şekil 4.22. G.A.B. eşitliğinin kurutulmuş patlıcana ait  

        deneysel adsorpsiyon verilerine uygunluğu 
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                      Şekil 4.23. Oswin eşitliğinin kurutulmuş patlıcana ait  
                                        deneysel adsorpsiyon verilerine uygunluğu 

 

                           Şekil 4.24. Halsey eşitliğinin kurutulmuş patlıcana ait  
                                             deneysel adsorpsiyon verilerine uygunluğu 
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Çizelge 4.12. Kurutulmuş patlıcanla ilgili olarak B.E.T., G.A.B., Oswin ve Halsey                    
                      modelleriyle hesaplanmış parametreler ve P değerleri 

Model Katsayılar Değerler 
B.E.T. : 0 hariç ilk 5 veri Mo 6.487 
 C 4.958 
  R2 0.995 
  P (%) 10.51 
   
G.A.B. : 0 hariç tüm veriler Mo 6.886 
  C 4.471 
  K 0.975 
  R2 1.000 
  P (%) 9.89 
   
Oswin : 0 hariç tüm veriler k 10.756 
  n 0.735 
  R2 0.999 
  P (%) 10.19 
   
Halsey : 0 hariç tüm veriler k 7.585 
 n 1.021 
  R2 0.996 
  P (%) 11.61 
 

Çizelge 4.12.’de verildiği gibi, kurutulmuş patlıcanın 25°C’deki Mo değerleri doğrusal 

olmayan regresyon analizi metoduyla, B.E.T. ve G.A.B. eşitliklerine göre sırasıyla 

“6.487 g H2O/100 g KM” ve “6.886 g H2O/100 g KM” düzeyinde saptanmış 

bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, B.E.T. eşitliğiyle elde edilen Mo değeri, G.A.B. 

eşitliğiyle elde edilen değerden daha düşük bulunmuştur.  Buna karşın, B.E.T. 

eşitliğiyle hesaplanan C değerinin ise, G.A.B. eşitliğiyle hesaplanan C değerinden daha 

yüksek olduğu saptanmıştır.  

 

Literatürde, kurutulmuş patlıcanın sorpsiyon izotermlerinin belirlenmesine ilişkin 

herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, elde edilen veriler diğer sebzelerin 

Mo değerleriyle kıyaslanmıştır. Çeşitli yöntemlerle kurutulan domateslerin 20°C’de 

belirlenen adsorpsiyon izotermlerinden G.A.B. modeli ile elde edilen  Mo değeri, 4.5–

11.7 g H2O/100 g KM” arasında bulunmuştur (Giovanelli et al. 2002).     Patateslerin 

adsorpsiyon izoterminden G.A.B. modeli ile elde edilen Mo değeri de, 6.7 g H2O/100 g 
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KM” olarak bulunmuştur (Kaymak-Ertekin and Gedik 2004).  Diğer bir çalışmada da, 

patateslerin 30°C’de belirlenen adsorpsiyon izotermine ilişkin Mo değerleri B.E.T. ve 

G.A.B. modellerine göre sırasıyla “2.7 ve 6.05 g H2O/100 g KM” olarak saptanmıştır 

(McLaughlin and Magee 1998).  

 

4.5. Mantının adsorpsiyon izoterminin belirlenmesi 

 

Mantı örneklerine ilişkin denge nem içeriği değerleri materyal ve yöntem bölümünde 

verilen 3.1. No’lu eşitlik yardımıyla hesaplanmış ve saptanan değerler Çizelge 4.13.’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 4.13. Mantının 25oC’de saptanmış adsorpsiyon deney verileri            

Bağıl nem 
(%) 

Ortalama denge nem içeriği 
(g H2O/g kuru ağırlık) 

11 0.0786 
22 0.0850 
32 0.1082 
43 0.0978 
52 0.1178 
57 0.1243 
70 0.1300 
75 0.1770 
84 0.2380 
90 0.2724 

 

Çizelge 4.13’de verilmiş bulunan mantı örneklerinin denge nem içerikleri ile ortamdaki 

havanın bağıl nem değerleri aritmetik ölçekli bir grafiğe aktarılarak mantının 25°C’deki 

adsorpsiyon izotermi elde edilmiştir (Şekil 4.25.). 

 

Şekil 4.25.’de görüldüğü gibi, mantıya ilişkin izotermin B.E.T. sınıflandırmasına göre 

herhangi bir izoterm tipine uymadığı belirlenmiştir. Bilindiği üzere; gıdaların nem 

sorpsiyon izotermleri birçok gıda bileşeninin ortak etkisi sonucunda oluşmaktadır. Bu 

bileşenlerin etkisi ısıl işlem veya diğer ön işlemlerde ortaya çıkan fiziksel ve/veya 



 

 55

kimyasal interaksiyonların etkisi sonucunda da değişebilmektedir. Mantının da birçok 

birbirinden farklı bileşenden oluşması ve birtakım ön işlemlerden geçmesi sonucunda 

sorpsiyon izoterminin tipi belirlenememiştir. Bu araştırmada, mantının adsorpsiyon 

izotermlerinin belirlenmesi için, bileşenlerinin ayrı ayrı incelenmesi gerektiği sonucuna 

varılmıştır. 
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                         Şekil 4.25. Mantının 25ºC’deki adsorpsiyon izotermi 

 

Mantıya ilişkin monomoleküler su içeriği (Mo) ve C sabiti, hem linearize edilmiş B.E.T. 

grafiği kullanılarak materyal ve yöntem bölümünde verilen 3.2. No’lu eşitlik yardımıyla 

ve hem de doğrusal olmayan regresyon analizi metoduyla hesaplanmıştır.  Mantının 

adsorpsiyon izotermine ilişkin 0.11–0.52 aw aralığında saptanmış deneysel veriler 

kullanılarak elde edilen linearize edilmiş B.E.T. grafiği Şekil 4.26.’da gösterilmiştir.  

 

Mantıya ilişkin Mo ve C değerleri, yukarıda verilen linearize edilmiş B.E.T.  grafiğinin 

eğim ve intersept değerlerinden hesaplanmış ve saptanan değerler Çizelge 4.14.’de 

verilmiştir. Buna göre, mantıya ilişkin Mo değeri, “6.59 g H2O/100 g KM;” C değeri ise, 

1.01 olarak hesaplanmıştır.  

 



 

 56
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Şekil 4.26. Mantının B.E.T. grafiği 

 

 

Çizelge 4.14.  Mantıya ait linearize edilmiş B.E.T. grafiğinden hesaplanan "Mo" ve "C" 
değerleri 

 
Materyal C – 1 

–––––– 
Mo C 

1 
––––– 
Mo C 

 
Mo 

(g H2O/100 g KM) 

 
C sabiti 

Mantı 0.0013 0.1501 6.59 1.01 
* İkinci sütundaki değer, B.E.T. grafiğinden okunan eğim değeridir. 
** Üçüncü sütundaki değer, B.E.T. grafiğinden okunan y-kesen değeridir. 
 

B.E.T., G.A.B., Oswin ve Halsey modellerinin; mantıya ilişkin deneysel verilere 

doğrusal olmayan regresyon analizi metodunun uygulanmasıyla elde edilen grafikler 

sırasıyla Şekil 4.27., Şekil 4.28., Şekil 4.29. ve Şekil 4.30.’da, hesaplanan parametreler 

ise, Çizelge 4.15.’de verilmiştir. 
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                           Şekil 4.27. B.E.T. eşitliğinin mantıya ait deneysel 
                                             adsorpsiyon verilerine uygunluğu 

 
                          Şekil 4.28. G.A.B. eşitliğinin mantıya ait deneysel 
                                             adsorpsiyon verilerine uygunluğu 



 

 58

 
                          Şekil 4.29. Oswin eşitliğinin mantıya ait deneysel 
                                            adsorpsiyon verilerine uygunluğu 

 

                           Şekil 4.30. Halsey eşitliğinin mantıya ait deneysel 
                                             adsorpsiyon verilerine uygunluğu 
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5. SONUÇ 

 

Araştırmada ulaşılmış bulunan başlıca sonuçlar aşağıda maddeler halinde özetle 

sunulmuştur. 

 

1. Kurutulmuş domates ve leblebiye ait deneysel adsorpsiyon verilerinden, B.E.T. 

sınıflandırmasına göre tipik sigmoid şekilli (S şekilli) Tip II adsorpsiyon eğrileri elde 

edilmiştir. 

 

2. Kurutulmuş biber ve kurutulmuş patlıcan için elde edilen deneysel verilerden ise, J 

şekilli Tip III adsorpsiyon eğrileri elde edilmiştir.  

 

3. Linearize edilmiş B.E.T. eşitliği, tüm deneysel verilere uygulanamamış olup, ancak 

0.11–0.52 aw aralığında elde edilen verilere uygulanabilmiştir.  Bu aw aralığında ise, 

deneysel olarak elde edilen sorpsiyon verilerine uygulanan matematiksel eşitliklerin 

uygun eşitlik olup olmadığını gösteren “% bağıl ortalama sapma değeri” (P değeri) en 

düşük bulunmuştur.  Bu da, linearize edilmiş B.E.T. eşitliğinin 0.11–0.52 aw 

aralığında deneysel verilere başarı ile uygulanabildiğini göstermiştir. 

 

4. Tüm deneysel veriler incelendiğinde ise, 0.11–0.90 aw aralığında G.A.B. modelinin 

deneysel olarak elde edilen adsorpsiyon verilerine uygulanabilecek en uygun 

matematiksel model olduğunu  göstermiştir.   

 

5. Kurutulmuş domates ve kurutulmuş biberlerde; G.A.B., Oswin ve Halsey 

modellerinin hepsinin de uygulanabileceği belirlenmiştir.  Bununla birlikte, 

kurutulmuş domateslerde en uygun modelin G.A.B., kurutulmuş biberlerde ise, 

Oswin modeli olduğu belirlenmiştir. 

 

6. Leblebide, en uygun modellerin  G.A.B. ve Oswin modelleri olduğu saptanmıştır.  

Halsey modelinin ise, elde edilen deney adsorspsiyon verilerine uygulanamayacağı 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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7. Kurutulmuş patlıcanda; G.A.B., Oswin ve Halsey modelleri için P değeri, 9.9 ile 11.6 

arasında bulunmuştur. Bu değerler, matematiksel bir modelin deneysel verilere 

uygunluğunu gösteren P<10 sınır değerine çok yakındır.  Her ne kadar kurutulmuş 

patlıcan için incelenen matematiksel modeller arasında en uygun modelin G.A.B. 

modeli olduğu saptansa da, bu ürün için diğer modeller de uygulanarak en uygun 

model  bulunmalıdır.  

 

8. Gıdaların gerek mikrobiyolojik ve gerekse de kimyasal reaksiyonlara karşı en stabil 

olduğu su içeriğini gösteren monomoleküler su içeriği (Mo), hem B.E.T. eşitliğinden 

ve hem de G.A.B. eşitliğinden hesaplanmıştır.  En yüksek Mo değeri kurutulmuş 

domateste saptanırken, bunu kurutulmuş biber izlemiştir.  En düşük Mo değeri ise, 

leblebi ile kurutulmuş patlıcanda saptanmıştır. 

 

9. Kurutulmuş patlıcan ve kurutulmuş biberin %75 ve üzerindeki bağıl nemli ortamlarda 

depolanmaması önerilmektedir.  Aksi takdirde bu ürünler hızla nem kazanarak elden 

çıkacaktır. 
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