
Merkezkaç Kuvvet Yöntemi 

(MKY) ile  

(Kontinü / Modern Sistem)   

Kaliteli Zeytinyağı  

Üretim Teknolojileri 

 

Ünal IrkdaĢ 
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MKY Zeytinyağı Üretim  

Teknolojisinin Amaçları 
• Yağ kalitesini korumak 

• Üretim verimliliğini arttırmak 

• Tesis kontrolünü geliştirmek 

• Çevre üzerindeki etkiyi azaltmak 

• Operatörlerin iş güvenliği standartlarını 

arttırmak 

• Üretimde hijyeni garanti etmek 
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Yağ Fabrikası İşletmeciliğinin 
Temel Bileşenleri 

Üretim Kontrol  

- Zeytinyağının kalitesini arttırmak 

- Zeytinyağının kalitesini çeşitlendirmek 

- Verimliliği maksimum seviyeye çıkartmak 

- Kalite / Verimlilik ilişkisini arttırmak 
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Zeytin’in Bileşenleri 
- SU 40 – 70% 

- YAĞ 6 – 25% 

- FENOLĠK BĠLEġENLER 0,5 – 2,5% 

- KATILAR 50 – 60% 

 

Orta kısım, pulp: 

70 – 80% 

Yağ oranı: 16,5 – 23,5% 

İç kısım, çekirdek: 

15 - 28% 

Yağ oranı: 1 – 1,5% 

Dış kısım, deri: 

1,5 – 3,5% 
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Hammadde: Zeytin ve Tesis 

Çeşitler 

• Organoleptik karakteristikler 

• Yağ içeriği 

• Endüstriyel verimlilik 

Olgunlaşma Aşaması 

• Organoleptik karakteristikler  

• Endüstriyel verimlilik 

Meyvenin nemliliği 

• Endüstriyel verimlilik 

• Yağ kalitesi 
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Kalite Miktar 

- Asit oranı 

- Peroksit sayısı 

- K232 K270 

- Panel testi 

- Verimlilik 

- Pirinadaki yağ 
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Kalite 

< 0,8%  

< 20 

< 2,50  < 0,20  

Kusursuz 

Meyvesel duyum  

- Asit oranı 

- Peroksit sayısı 

- K232 K270 

- Panel testi 
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Kalite ve Üretim 
Kimyasal Parametreler Organoleptik Parametreler 

- Asit oranı  

- Peroksit sayısı 

- K232 K270 

-Isıl işlem 

-Küf 

-Toprak tadı 

-Yaprak tadı 

-Acılık 

-Metalik 

-Ekşilik 

-Pişmiş 

-Tortu-posa 
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Miktar ve Üretim 

Verimlilik 

+ 

Pirinadaki yağ kalıntısı 
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Zeytinyağı 

Zeytin 

Üreticisi 

Tüketici 

Tarım 

Üretim 

Hasat 

Tarımsal 

Öğeler 

Zeytinyağı Üretim 

Teknolojisi 

 

Pazarlama 

Depolama 

Ambalaj 

Satış 
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Zeytin Hasadının Anahtar 

Parametreleri 
 

– Parazitlerin verdiği zarar %5’in altında 

– Zeytinin derisine zarar vermeden ağaçtan 

toplama 

– Zeytini, ısınma ve fermantasyona imkan 

vermeden depolama (Havalandırılan bir 

mekanda yer alan küçük plastik kasalarda)  

– Hasattan sonraki 1-2 gün içinde üretim 

(mümkün olan en kısa sürede) 
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Zeytinyağı Kalitesi ve Hasat Dönemi 
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Kaliteli Yağ Üretimi İçin 

Kritik Parametreler 

• Kaliteli üretim, aşağıdaki noktalara 

zeytinlikte dikkat etmekle sağlanabilir: 
– Tarla (toprağın işlenmesi) 

– Zeytin çeşidinin seçimi ve yetiştirme tekniği 

– Gübreleme (phytotherapy) 

– Hasadı yapılan zeytinin olgunluğu (kısmi ve 

doğal renk) 
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Kritik Parametreler  (devam..)   

• Kalitenin Korunması Ġçin:  

• Meyveye zarar verilmesini önleyen hasat 

teknikleri 

• Zeytini, ısınma ve fermantasyona imkan 

vermeden depolama (Havalandırılan bir 

mekanda yer alan küçük plastik 

kasalarda) 

• Depolama zamanı: max. 1-2 gün 

• Modern yağ çıkarma sistemleri (hijyenik ve 

denetim altında tutulan) 
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Coop. Terre d’Etruria, Donoratico (Li). 
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Ayıklama ve 

Yıkama 

Kırma 

Yoğurma 

Yağ Çıkarma 

Yağın ayrılması 

Kara su Yağ 

Su 

Pirina + Su 

Su 

İki Fazlı Üretim 
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Zeytin 

Yıkama 

Kırıcı 

Malaksör 

Su 

Sulu Pirina 

Separatör 

Yağ 

Su 
Yağ 

 

İki Faz 

Dekantör 
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Ayıklama ve 

Yıkama 

Kırma 

Yoğurma 

Yağ Çıkarma 

Su Ayrıştırma Yağ Ayrıştırma 

Kara 

Su 

Yağ Kara 

Su 

Yağ 

Su Pirina 

Su 

Üç Fazlı Üretim 
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Zeytin 

Yıkama 

Kırıcı 

Malaksör 

Su 

Dekantör 

Su 

Pirina Kara Su 

Yağ 

Separatör 

Üç Faz 
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Kitlesel Denge 

Zeytin 

100 

Su %50 

Yağ %20 

Pirina %30 
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Yaprak 
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Dekantör 

Dekantör 
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Seperatörü 
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Ayıklama ve 

Yıkama 

Kırma 

Yoğurma 

Yağ Çıkarma 

Su Ayrıştırma Yağ Ayrıştırma 

Kara 

Su 

Yağ Kara 

Su 

Yağ 

Su Pirina 

Su 

Üç Fazlı Üretim 
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Yıkama 
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İki Aşamalı Yıkayıcı 
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Zeytin Yıkama 

 Yaprakların Ayıklanması ve Zeytinin 

Yıkanması  

• Ayrıştırılması önemli olan: 

– Yaprak, toprak ve taşlar  

– Antiparazitik etkenler  

• Yıkama makinesinin suyunun değiştirilmesi 

(en az   24 saatte 3 defa) veya titreşim 

eleğinin üstünden 150-200 l/s temiz su ile 

yıkanması önemlidir. 
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Zeytin Yıkama 

• Merkezkaç kuvvetle çalışan makinelerin 

aşınmasını önlemek için verimli bir yıkama 

şarttır. 

• Kil yağı emer. 

• Toprak, yağın tadını değiştirir ve bozar. 

• Yapraklar, yağa yeşil bir renk ve acı bir tat verir. 

• Dallar, sert, acı bir tat verir ve tanin salgılar. 
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Kırma 
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• Bir sonraki üretim safhası için hamuru 

doğru boyutta hazırlamak gereklidir  

• Kırma derecesi, verimliliği ve yağın 

kalitesini etkiler 

• Farklı bölgelerdeki yağın organoleptik 

özelliklerini korumak için farklı kırıcı 

modelleri vardır. 

Kırma 
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Hamurun Hazırlanması 

Taş değirmen 

Diskli Kırıcı 

Çekiçli Kırıcı 

Çekirdek Ayıklamalı 
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Çekiçli Kırıcı 
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Çekiçli Kırıcı 

• Temel Özellikleri: 
– Yüksek kapasite 

– Aşınmaya karşı dayanıklı 

– Yüksek dönüş hızı ( 2900 rpm) 

– Hamurun ısınması 

– Hamurun havalandırılması (oksijen) 

– İçeriğindeki acılık ve yakıcılığın yüksek derecede 
yağa karışması  

– Emülsiyon riski - mayonezleşme (su katılmadığı 
halde!!!) 

– Ucuz yedek parça 
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Diskli Kırıcı 
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Diskli Kırıcı 
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Diskli Kırıcı 

• Temel Özellikleri: 

– Yüksek kapasite 

– Kolay ayarlanabilir 

– Orta dönüş hızı (1450 rpm) 

– Emülsiyon yok 

– Aromatik ve renk maddelerinin iyi ayrışması 

– Yabancı maddelerin kaçması halinde aşınma 

ve zarar görme 
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…diskli kırıcının tanıtımı 

Amirante et al., 1995 

Angerosa e Solinas, 1991 

Amirante et al., 2002 
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Yoğurma 
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Yoğurma 
Amaç: 
• Hücresel yapıdan yağın ayrışması 

• Yağ damlacıklarının büyüklüğünü arttırarak, 

merkezkaç kuvvetle ayrışmaya uygun hale 

getirmek 

• Mekanik: Yağ damlacıklarını arttırmak için hamurun sürekli yoğrulması 

• Biokimyasal: Yağ damlacıklarını saran lipoprotein zarını, enzimatik etkiyle 

parçalamak 

Uygulama: 

Gerekli Koşullar: 

• Kanatların dizaynı, dönüş hızı ve gerekli 

seviyede dolum 

• Yoğurma süresi (40 – 50 dk) 

• Yoğurma ısısı (28 – 32°C). 
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Yoğurma İşleminin Kritik 
Parametreleri 

• Süre : 40 - 50 dakika (60 – 70 max. ) 

• Hamur ısısı : 28 - 32 °C  

• Sıcak su ısısı : 30 - 32 °C  

• Karıştırıcı paletin tekneden uzaklığı :  5 - 7 mm 

• Serbest yağın birikimi için, hamurun 

viskozitesinin doğru olması (su miktarı)  

• Oksidasyondan koruma (gaz basılması) 



39 

Variazione del contenuto in composti fenolici totali  

in funzione della temperatura della pasta alla gramola 
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Variazione della resistenza all'ossidazione in  

funzione della temperatura della pasta alla gramola 
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Zeytinyağı Kalitesi ve Yoğurma Isısı 



40 

Kalite veya miktar 

seçeneği… 
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Yoğurma 

Su – yağ etkileşimi  

(emülsiyon) 

Katı – yağ etkileşimi  

(yapısal dağılım) 
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Yoğurmadaki Yardımcı 

Ayrıştırıcılar 

• Talk tozu (pudra) 

– İspanya’da kullanımı yaygındır 

– Hücresel duvarın kırılmasına sebep olur 

– Dekantörün içinde süzülmeye yardımcı olur 

– Emülsiyonu engeller 

 

• Enzimler 

– Olgunlaşmamış zeytinde çok etkilidir 

– Lipoprotein membranı parçalar 

– Yapısal dağılımı bozar  

– Hamurun akışkanlığını arttırır 

Su – Yağ etkileşimi 

(emülsiyon) 

Katı – Yağ etkileşimi  

(yapısal dağılım) 
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• Yardımcı ayrıştırıcıların amacı: 

– Verimliliği arttırmak 

– Pirina ve kara suda kalan yağı azaltmak 

– Tesis kapasitesini arttırmak (yoğurma süresini 

azaltarak) 

– Yoğurma süresini ve ısısını düşürerek yağın 

kalitesini arttırmak 

Yardımcı Ayrıştırıcılar 
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Gaz basmalı, paslanmazdan oluşan 

paralel sistem yeni malaksörler 
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Ayrıştırma 
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Stokes Kanunu 

Çökeltme hızı Vg aşağıdaki 

şekilde hesaplanır: 

(P - L) 
Vg = d² g 

18h 

Vg = Dünya yerçekimi etkisi altındaki g = 9,81 m/s2 belirli bir sıvının içinde 

sallanan küresel bir katı partikülün nihai hız durumu. 

Vg  

 

 Çökeltme hızı: Vg 

• Viskozite azaldıkça artar 

• Partikül büyüklüğünün karesi kadar artar 

• Yoğunluk farkı arttıkça artar 

Stokes Kanununun Dekantör ile ilişkisi 

(P - L) 
Vg = d² r ω² 

18h 
Tambur yarıçapı: r 

Açısal hızla dönüş                               
ω = 2 π n/60 (n = tamburun dönüş hızı d/dk) 

Merkezkaçtan kaynaklanan yerçekimi yaratır: r ω² 
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Üretim Parametrelerinin Etkisi 

(P - L) 
Vg = d² r ω² 

18h 

Besleme Oranı (Q) 

 
AyrıĢtırma verimliliği 

 

Besleme Oranı 

Partikül Büyüklüğü 

AyrıĢtırma verimliliği 

Partikül Büyüklüğü 

AyrıĢtırma verimliliği 

Viskozite 

Viskozite 
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İnceltme Suyu 
• Malaksörde 

• Yağı serbest bırakmak , enzim aktivitesini arttırmak ve 
hamurun viskozitesini azaltmak için inceltme suyu 
gereklidir. 

• Dekantörde 

• VDP tipi dekantörlerde genel olarak eklenen su miktarı 
zeytin ağırlığının %15- 20 si kadardır. 

• 2 Faz  dekantörlerde, genel olarak eklenen su miktarı 
zeytin ağırlığının %10 u kadardır. 

• İnceltme suyunun miktarı yağın tadını değiştirir.  

• Az su şu demektir: 

– Daha çok polifenoller 

– Daha çok acılık 

– Daha uzun raf ömrü  
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Dekantör VDP - X20 

A : Katı / sıvı 

ayrışma 

bölümü 

(ekstraksiyon 

bölümü)  

B : Sıvı / sıvı 

ayrışma 

bölümü (yağ 

ve su) 

A B 
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Ekstraksiyon: zeytin hamurunun santrifüjü 

   (merkezkaç ayrışımı)  

Set Plakası 
Set Plakası 

Ayrıştırma Plakası 
Ayrıştırma Plakası 

Hafif Faz 
Hafif Faz 

Ağır Faz Ağır faz 

Üç Faz Ekstraksiyon 



VDP: Variable Dynamic Pressure DEĞĠġKEN DĠNAMĠK BASINÇ 

Standart Konik DEKANTÖR  

YENĠLĠKÇĠ, VERĠMLĠ, ÇOK YÖNLÜ, GÜVENĠLĠR 
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Katıların birikimi 

Ayrışma Kapasitesi Azalması 

Daha küçük yarı çap 

Ekstraksiyon kapasitesi 

azalması 

Baffle disk 

Hidrolik Basınç 

Konik bölümden besleme 

Katı Bariyeri- Direnaj 

Standart Konik Dekantör 
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Daha yüksek ayrışım verimliliği 

Yüksek ekstraksiyon etkisi için 

bariyer etkisi 

Dn değişkeni, Tork kontrolü 

VDP 

Daha iyi ekstraksiyon 

Dinamik basınç arttırıldı 

Daha yüksek kapasite 

Daha yüksek ayrışım verimliliği 

Extraksiyon Alanı 

Ayrışım Alanı 
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VS – VARIABLE SPEED  

Değişken Hız 

Konveyörün değişken hızını ayarlamak için elektronik 

kontrol sistemi 

Operatör istenen değişken 

hızı belirler ve bütün sistem 

buna otomatik olarak adapte 

olur.  

 

Sistem otomatik olarak tork’u 

tespit eder (KNm).  
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Dekantör Çıkışları 

• 2 çıkış noktasından (diğer bir deyişle 2 fazdan) 

birim olarak aşağıdakiler boşaltılır: 

– yağ (90 yağ / 9 su / 1 katı) 

– pirina (60 su / 4 yağ / 36 katı) 

 

• 3 çıkış noktasından (diğer bir deyişle 3 fazdan) 

birim olarak aşağıdakiler boşaltılır: 

– yağ (93 yağ / 6 su / 1 katı) 

– su (89 su / 10 katı / 1 yağ) 

– pirina (53 su / 3 yağ / 44 katı ) 
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2 veya 3 Çıkışlı Dekantörler 

• 2 çıkışlı Dekantörün avantaj ve dezavantajları: 

– kapasite % 20-25 oranında azalır 

– Verimlilik kontrolü zorlaşır ve sabit tutulamaz 

– Daha sulu pirina, depolama zorluğu 

– Daha acı bir yağ elde edilir 

– Kara su çıkışı en aza iner 

• 3 çıkışlı Dekantörün avantaj ve dezavantajları: 

– Daha çok su tüketimi 

– Daha yüksek kapasite, kolay kontrol ve sabit 

üretim 
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3 Çıkışlı Dekantör  

• 3 Çıkışlı Dekantör 

– Dekantörün içinde daha az su sütunu olur. 

– Su sütununun miktarı yağ miktarıyla doğru 

orantılıdır. 

– Hamurdaki yağ miktarı arttıkça eklenen su 

miktarı da arttırılmalıdır (zeytinin su oranından 

bağımsız olarak). 

– yağ miktarı zeytinin cinsine ve olgunluğuna 

göre değişir. 
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3 çıkışlı Dekantör  
-devamı… 

• Yağ fazını ayrıştırmak için yoğurma 
süresi ve ısısını ayarlamak önemlidir 
(kampanya başında yeşil zeytin işlerken 
enzim kullanılması yararlı olabilir) 

• Dekantöre su ilavesi hamur 
pompasından sonra doğrudan 
yapılmalıdır. 

• Kampanya başında üretilen yağın acılığı 
eklenen su miktarı ile kontrol edilebilir. 
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Değişken Hız Kontrolü 

• 2 faz çıkışlı dekantörde hamurun tambur içinde 

kalma süresinin ayarlanması çok önemlidir: 

– Yağın hamurdan ayrışımı sudan önce gerçekleşir, bu 

nedenle değişken hızı arttırarak su ve pirina aynı 

zamanda dışarıya atılır, böylece yağdaki su miktarı 

azaltılır.  

– Değişken hızı arttırmadan hamur besleme kapasitesi 

arttırılırsa pirinaya kaçan yağ miktarı artar. 

• 3 faz çıkışlı dekantörde değişken hız kontrolü, 

zeytinin cinsine göre, ayrıştırma süresinin 

ayarlanabilmesini sağlar, böylece dekantörün 

verimliliği en üst seviyeye çıkar. 
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Pirinanın içindekiler ile Değişken Hızın 
İlişkisi (Dn) 
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• Geniş su sütunu yarıçapı, çökeltme 
zamanının kısalmasına ve daha çok katı 
birikimine sebep olur. Sonuç olarak: 

• Katı maddeler daha katı olur ve tahliyesi 
daha çok tork gerektirir. 

• Katı maddeler ne kadar ince olursa sıvı 
içinde dibe çökmesi zorlaşır ve yüzer. 

 

• Dar su sütunu yarıçapı, çökeltme 
zamanının uzamasına ve daha az katı 
birikimine sebep olur. Sonuç olarak: 

• Katı maddeler daha sulu olur ve tahliyesi 
daha kolaydır 

• Katı maddeler ne kadar iri olursa sıvı 
içinde dibe çökmesi daha kolay olur. 
  

Dekantör: sıvı seviyesinin etkisi 

Tork 

Katı  

kuruluğu 

Sıvının 

temizliği DüĢük 

Yüksek 

Dar su sütunu 

Az katı birikimi 
Geniş su sütunu 

Çok katı birikimi 
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Yağın Ayrıştırılması 
• Santrifüj sistemi elde edilen yağın 

temizlenmesi ve yabancı maddelerden 
arındırılması (<0.05%) için 1927 yılından bu 
yana kullanılmaktadır. Böylelikle yağın 
kalitesi ve raf ömrü uzatılmıştır. 

 

• Bu neticeyi elde etmek için şunlar gereklidir: 

– Zeytinin çeşidi (yağ oranı ve yapısı ) ve 
tesisin kapasitesine uygun büyüklükte 
separatör kullanılmalıdır.  

– Yağ separatöre girmeden önce en az 
miktarda su yağa ilave edilir. 
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…separatörün ilk uygulanması ve gelişimi 

1927 
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İç konum formülü: 

• RI  =    (W RW² - O RO²) 

               (W - O) 

    

İçerideki merkezkaç 

balansı: 

 O (RI² - RO²) = W 

(RI² - RW²)  
 

Merkezkaç Ayrışım: separatör 

•  Fc = mv²R 

D:/Rotor.mpg
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• Diskler çökeltme plakası etkisi 
yapar 

• Merkezkaç kuvvet, yüzeydeki 
partikülün taşınmasını sağlar 

• Besleme akışı, partiküllerin 
eksene doğru hareketini 
sağlar 

• Diskin üst kısmındaki ürün 
akışı sıfıra yakındır  

• Çanakların aralığı daraldıkça, 
çökeltme zamanı da kısalır 

• Çanakların aralığı daraldıkça, 
ürün akışı da azalır  

Merkezkaç Ayrışım: Disk etkisi 
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• Özgül ağırlık farkı 

• Dinamik viskozite 

• Parçanın büyüklüğü 

• Devir hızı ve çap 

• Düzgün akış - emülsiyon 

• Besleme vs. berraklık 

• Belirli miktar için çökelti mesafesi 

• Katıların ayrıştırılması 

Merkezkaç Ayrışım: Faktörün 

İncelenmesi 
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Yağ Çıkartma (Ekstraksiyon) 

Verimliliğinin Değerlendirilmesi: 

• Pirina testi 

• Su testi 

• Yöresel ortalama verimliliklerle 

karşılaştırma 

• Karşılaştırma testleri 



69 

Pirina Testlerinin Değerlendirilmesi 

 

• Yağ ve lipidler (% olarak ifade edildiğinde) 

= 100 kg yaş pirinada kaç kg yağ vardır. 

• Su oranı (% olarak ifade edildiğinde) = 100 

kg pirinada kaç kg su vardır. 

• Yağ ve lipidler (kuru maddede % olarak 

ifade edildiğinde) = su hariç, 100 kg 

pirinada kaç kg yağ olduğu. 

Susuz pirinadaki yağ oranı (% olarak) =  

Yağ oranı (%) / (Yaş pirina miktarı 100 – su oranı) 
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PİRİNA ANALİZ METOTLARI 

1. SOXHLET (bilimsel metot) genelde 
laboratuarlarca kullanılan 

• Pratikte göz ardı edilecek hatalar olabilir 

• Nem tayinindeki hata %1-2 dolayındadır 

• Örnekleme hatası % 0.25 civarındadır 

2. FOSSLET VE BENZERLERİ 

• % 0.1 civarında metot hatası olabilir 

• Nem tayinindeki hata % 3 dolayındadır 

• Örnekleme hatası % 0.5 civarındadır 

3. NIR 

• % 0.3 civarında metot hatası olabilir 

• Nem tayinindeki hata % 2 dolayındadır 

• Örnekleme hatası göz ardı edilecek kadardır 
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• DeğiĢik Metotların KarĢılaĢtırılması 

Örnek pirinadaki yağ oranı :      % 3.5 

    su oranı:  % 55 

   kuru pirinadaki yağ oranı:  % 7.7             olursa… 

1. Soxlet Analizinde: 

• Yağ oranı    % 3,5 - 3,75 

• Su oranı      % 53 - 57 

• Kuru pirinadaki yağ oranı  % 6,9 - 8,7 

2. Foss Let Analizinde: 

• Yağ oranı    % 3.15 - 3,85 

• Su oranı      % 52 - 58 

• Kuru pirinadaki yağ oranı   % 6,5 - 9,1 

3. NIR Analizinde: 

• Yağ oranı    % 3,2 - 3,8 

• Su oranı           % 53 - 57 

• Kuru pirinadaki yağ oranı  % 6,8 - 8,8 


