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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Laboratuvar Hizmetleri  

DAL Gıda, Tarım ve Hayvansağlığı Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI Tahıl Analizleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/32 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye / öğrenciye tekniğine uygun olarak tahıl analizlerini 
yapmaya yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Tekniğine uygun olarak tahıllarda yabancı madde tayini 
yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak tahıllarda bin dane ağırlığı, 
hektolitre ağırlığı ve tane iriliği tayini yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak tahıllarda tane sertliği tayini 
yapabileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun olarak tahıllarda nem miktarı tayini 
yapabileceksiniz. 

5. Tekniğine uygun olarak tahıllarda gluten tayini 
yapabileceksiniz. 

6. Tekniğine uygun olarak tahıllarda sedimantasyon tayini 
yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar ortamı, kütüphane, bireysel öğrenme 
ortamları vb. 
Donanım: Hassas terazi, cyclone değirmeni, alttan vurmalı 
eleme cihazı, 74 µm - 1,0 - 2,2 - 2,5 - 2,8 - 3,5 mm’lik elek, 
elek sarsma cihazı, pens, kâğıt, kalem, hektolitre ölçüm seti, 
hesap makinesi, kurutma kabı, spatül, maşa, etüv, desikatör, 
değirmen,  saat camı, saat, sedim tüpü, mezür, çalkalayıcı, 
% 2'lik tuz çözeltisi, 0,001 N iyot çözeltisi, brom fenol blue 
çözeltisi, isopropil alkollü süt asidi çözeltisi, buğday 
numunesi 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 
Sevgili Öğrenci, 
 
Tahıllar, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Tahıllar, hem gıda maddesi ve hayvan 

yemi olarak hem de endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Doyurucu ve enerji verici 
olmaları ve protein içerikleri ile vazgeçilmez bir gıda maddesi, yem sanayi için iyi bir kesif 
yem maddesidir. Nişasta, dekstrin, kola, glikoz, gluten, enzim, malt ve türevlerinin üretimi 
gibi endüstriyel kullanım alanlarına da sahiptir. 

 
Tahıllar, ekonomik değerinin veya çeşit özelliklerinin belirlenmesi amacıyla çeşitli 

duyusal, fiziksel ve kimyasal analizlere tabi tutulmaktadır.  
 
Bu modülü tamamladığınızda tahıllarda yabancı madde, bin dane ağırlığı, hektolitre 

ağırlığı, tane iriliği, tane sertliği, nem, gluten ve sedimantasyon tayinlerini yapabilme bilgi 
ve becerisine sahip olacaksınız. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 
 
 
Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak tahıllarda, yabancı madde tayini 

yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 

 Çevrenizde bulunan tahıl alımı yapan yerleri (un ve yem fabrikaları, TMO gibi) 

gezerek numune alma yöntemlerini araştırınız. 

 Tahıllarda, yabancı madde miktarını artıran faktörleri araştırınız. 

 

1. TAHILLARDA YABANCI MADDE TAYİNİ 
 

1.1. Tahıllar 
 
Tahıl; buğdaygiller (gramineae) familyasına ait yenilebilir tohum ya da tanelere 

verilen ortak isimdir. Dünyada ekiliş alanı ve üretim miktarı en fazla olan tarım ürünü 
tahıllardır. Dünya nüfusunun yarıdan fazlası enerji ihtiyacını buğday, pirinç ve mısırdan 
karşılamaktadır. Buğday, insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada 
ekiliş ve üretim bakımından ilk sırayı almaktadır.  

 

Resim 1.1: Buğday başakları ve daneleri 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Kültürü yapılan tahıllar; buğday, çeltik, mısır, arpa, yulaf, çavdar ve darıdır. Bunlar 
iklim istekleri bakımından serin iklim tahılları ve sıcak iklim tahılları olmak üzere iki sınıfa 
ayrılır. Buğday, arpa, yulaf, çavdar serin iklim tahılları; mısır, çeltik ve darılar ise sıcak iklim 
tahılları grubundadır. 

 
Tahıllar hem gıda maddesi ve hayvan yemi olarak hem de endüstride yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Doyurucu, enerji verici olmaları ve protein içerikleri ile vazgeçilmez bir 
gıda maddesi, yem sanayi için iyi bir kesif yem maddesidir. Nişasta, dekstrin, kola, glikoz, 
gluten, enzim, malt ve türevlerinin üretimi gibi endüstriyel kullanım alanlarına da sahiptir.  

 

Resim 1.2: Çeltik bitkisi ve pirinç daneleri 

 

1.2. Tahıl Analizleri 
 
Tahıllar, ekonomik değerinin belirlenmesi veya araştırmalarda çeşit özelliklerinin 

saptanması amacıyla duyusal, fiziksel ve kimyasal analizlere tabi tutulmaktadır.  
 
Laboratuvar imkânlarının bulunmadığı durumlarda, eksperlerce duyusal ve fiziksel 

kontroller yapılarak ürünün ticari veya değirmencilik değeri takdir edilir. Araştırmalarda ve 
endüstride ise laboratuvar şartlarında, çeşitli fiziksel ve kimyasal analizlerle değer takdiri 
yapılır. 

 

1.2.1. Tahıl Analizlerinin Önemi  
 
Tahılların gıda maddesi veya hayvan yemi olarak ya da endüstride kullanımında kalite 

ve besin içeriklerinin tespit edilmesi, değer takdiri açısından önemlidir. Aynı tür veya aynı 
çeşit dahi olsa üretim, hasat ve depolamadan dolayı kalite ve besin içeriklerinde önemli 
farklılıklar oluşmaktadır. Bu nedenle değer takdiri mutlaka analiz sonuçlarına göre 
yapılmalıdır.  

 
Tahıldan elde edilecek ürünün, standartlara uygun olması için kullanılan tahılın 

bileşiminin bilinmesi zorunludur. Un ve unlu mamul üretiminde, yem üretiminde, diğer 
endüstriyel üretimlerde kullanılan tahılların bileşimlerinin kullanım amacına uygun olarak 
belirlenmesi önemlidir. 
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Ayrıca, tahıl yetiştiriciliğinde ıslah ve seleksiyon çalışmalarında, ıslah edilen çeşidin 
ekonomikliliği, teknolojik özellikleri, ekolojik şartlara uyumu ve biyolojik kalitesi gibi 
özelliklerinin belirlenmesi amacıyla da çeşitli analizler yapılmaktadır. 

    

Resim 1.3: Arpa daneleri    Resim 1.4: Mısır daneleri 

 

1.2.2. Numune Alma 
 
Bir tahıl partisinden kalite kontrol için o partiyi temsil edebilecek nitelikte ve yeterli 

miktarda tahıl alınmasına numune alma, alınan veya ayrılan tahıla ise numune  denir.  
 
Numune almanın amacı, tahıl partisinin özelliklerini tespit edebilmek için o partiyi 

temsil edebilecek miktar ve nitelikte örnekleme yapabilmektir. Numune üzerinde yapılacak 
analiz sonuçlarının esas partiyi temsil edebilmesi için numunenin, partinin ortalama 
özelliklerini taşıması gerekir.  Aksi takdirde yapılan analizler, hiçbir değer ifade etmez.  

 
Bir kerede gönderilen ya da alınan ve bunun için özel bir anlaşma yapılan ya da 

yollama belgesi kullanılan tahılın tamamına mal, malın taraflar arasında ticarete konu olan 
kısmına ise parti denir. 

 
Numuneleri numune alma aşamalarına göre aşağıdaki gibi gruplandırılır. 
 
 İlk numune (Alt numune): Partinin herhangi bir yerinden alınan az miktardaki 

tahıldır.  
 Paçal numune (Birleşik numune): Belirli bir partiden alınan ilk numunelerin 

karıştırılmasıyla elde edilen karışık numunedir. Partinin çeşitli yerlerinden 
alınacak çok sayıdaki ilk numune, birbirleri ile karıştırılırsa alındıkları partiyi 
temsil eder. 

 Esas numune (Laboratuvar numunesi): Paçal numuneden, laboratuvara 
gönderilmek üzere alınan kısımdır. Paçal numunenin özelliğini ve sonuç olarak 
numune alınan partiyi temsil eder. 

 Yedek numune: Paçal numuneden herhangi bir anlaşmazlık durumunda 
kullanılmak üzere alınan kısımdır.  

 Analiz numunesi: Analizde kullanılmak üzere esas numuneden alınan kısımdır.  
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Numuneler, alındıkları partiyi tam olarak temsil etmelidir. Partinin yapısı genellikle 
homojen olmadığı için farklı yerlerden yeterli sayıda ilk numune alınmalı; mutlaka iyice 
karıştırılmalı ki oluşturulan paçal numune partiyi temsil edebilsin. Bu paçal numunenin 
birkaç kez bölünmesiyle esas, yani laboratuvara gidecek numune elde edilmelidir. 

 
Eğer taşıma sırasında herhangi bir etken tarafından zarar görmüş ürün varsa bundan 

ayrıca numune alınmalı ve kesinlikle sağlamlardan alınanlarla karıştırılmamalıdır.  

 

Resim 1.5: Bölmeli yığın sondası 

 
Numune almaya yarayan tüm araç gereçler temiz ve kuru olmalıdır. Aynı şekilde 

laboratuvara gönderilecek numunelerin konulduğu kaplar yağmur, toz vb. faktörlerin 
olumsuz etkisine karşı sağlam malzemeden yapılmış olmalıdır. Numune alma araç gereçleri 
numunenin alındığı yere, amaca ve ürün tipine göre değişir. 

 
 Yığından numune alınacaksa kürekler, el kürekleri, bölmeli yığın sondaları, 
 Çuvallı mallardan numune alınacaksa çuval sondaları,  
 Silo adı verilen büyük depolardan alınacaksa elektrikle çalışan silo sondaları, 
 Gemi veya kamyonlarda numune alınacaksa mafsallı sonda, 
 Akış hâlindeki danelerden alınacaksa belli aralıklarla numune alan otomatik 

sondalar kullanılır. 
 
Partideki ürünün dökme veya çuvallı oluşuna ve miktarına göre alınması gereken ilk 

numune miktarı Tablo 1.1’e göre belirlenir. 
 

Ambalaj Şekli Ürün Miktarı Alınacak İlk Numune Sayısı 

Çuval  

10 çuvala kadar Her çuvaldan 

10-100 çuval arası Şansa bağlı çekilen 10 çuvaldan 

100 çuvaldan çok Çuval sayısının karekökü kadar çuvaldan 

Dökme 

25 tona kadar 3 numune 

26-100 ton Her 8 tondan 1 numune 

101-250 ton Her 12 tondan 1 numune 

251-500 ton Her 20 tondan 1 numune 

500 tondan fazla Her 30 tondan 1 numune 

Tablo 1.1: Ürün miktarına göre alınması gereken ilk numune sayısı 
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Numunenin alındığı yere göre, gerekli araç gereçlerle uygun şekilde ve yeterli sayıda 
ilk numuneler alındıktan sonra bunlar, birbirleriyle karıştırılıp (paçal numune) numune 
bölücülerde bölünerek esas numune hazırlanır. Esas numunenin miktarı, uygulanacak 
analizlere bağlıdır. Normal olarak 1000 g esas numune yeterlidir.  

 
Hazırlanan esas numune, rutubet geçirmeyen ve ağzı kapanabilen uygun bir kaba 

konur, sonra ağzı mühürlenip üzerine gerekli bilgilerin yazıldığı etiket yapıştırılır. Aynı 
bilgileri içeren bir etiket kabın içine de konulmalıdır. 

 
Bir numune etiketi üzerinde şu bilgiler olmalıdır: 
 
 Ürün adı 
 Ürünün miktarı 
 İşareti veya parti numarası 
 Numunenin alındığı tarih 
 Numenin alındığı yer 
 Numuneyi alanının adı 
 
Etikette, bunların dışında anlaşma şartlarına göre daha detay bilgiler de yazılabilir. 

Etiket üzerindeki bilgiler, silinmez olmalıdır.  
 
Hazırlanan esas numuneler, mümkün olduğu kadar kısa sürede, özel hâllerde ise 

numune alma tamamlandıktan sonra 48 saat içinde gereken yerlere yollanmalıdır. Numune 
alan kimse, esas numuneden iki adet hazırlar. Bu iki numuneye de aynı işlemleri uygular ve 
biri ilgili yere gönderilir. Diğeri de, ağzı kapatılıp aynı şekilde etiketlendikten sonra numune 
alan tarafından 2 ay süre ile saklanır. 

 

1.2.3. Numuneyi Analize Hazırlama 
 
Laboratuvara gelen numuneler, nem miktarında bir değişme olmaması için bir süre 

bekletilerek ortam sıcaklığına getirilir. Sonra, numune kabının ağzı açılır ve bir tutanak 
hazırlanır. Hemen nem ve koku tayini yapılır.  

Daha sonra numune, 3,5 ve 1 mm’lik eleklerde elenir. Kaba ve ince materyal ayrılır, 
miktarları tespit edilir. Numune fazla ise numune bölücü de bölünmek suretiyle gereken 
analizler yapılır. 

 

Resim 1.6: Numune bölücü 
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Resim 1.7: Buğday temizleme makinesi 

 
Laboratuvara gelen numune, triyör veya çeşitli selektörlerden geçirilerek numunenin 

içindeki zayıf ve kırık daneler, saman, toz, çöp gibi kısımlar ayıklanabilmektedir.  
 

1.3. Tahıllarda Yabancı Madde Tayini 
 
Tahılda yabancı madde denilince, numunenin ait olduğu asıl çeşidin, normal 

büyüklükteki tanelerinin dışındaki diğer taneler ve maddelerin tamamı anlaşılır. Yabancı 
madde tayini usulüne uygun olarak yapılır. Aşağıda belirtilen bütün yabancı madde grupları 
ayrı ayrı seçilip miktarları belirlenerek kaydedilir. Bu yabancı maddelerden birinci ve ikinci 
gruptakiler % olarak, böcek ve böcek artıkları ise adet/kg olarak ifade edilir.  

 
Yabancı madde miktarı, değirmenci ve tüccar açısından tahılın değerini belirlemede 

çok önemli bir ölçüdür. % yabancı madde içeriğine göre tahıl, 1. 2. 3. sınıf şeklinde 
sınıflandırılır. 

 
Yabancı madde tayininde öncelikle yeterli miktarda numune tartılır. Uygun gözenek 

çapına sahip (Örneğin, buğdayda 3,5 ve 1 mm’lik) eleklerden elenerek kaba ve ince materyal 
ayrılır. Eleme süresi makine ile elemede en az 30 saniye, elle elemede ise yaklaşık 5 dakika 
olmalıdır. Eleme sonunda 3,5 mm’lik elek üstünde kalan kısım kaba materyal, 1 mm’lik elek 
altına geçen kısım ise ince materyal olarak ifade edilir.  Kaba ve ince materyalde kalan 
böcek ve böcek parçaları varsa seçilip ayrı bir yerde biriktirilir. Kaba materyalde kalmış olan 
iri daneler ve diğer tahıl daneleri varsa bunlar pensle seçilip numuneye katılır. Geri kalan 
kaba ve ince materyal birleştirilerek taş, toprak vb. maddeler grubuna ayrılır.  

 
Elenerek kaba ve ince materyalinden ayrılmış numune, beyaz bir zemin üzerine 

yayılır. İçindeki yabancı maddeler, ucu sivri bir pens veya spatül ile seçilerek gruplandırılır. 
Kavuzundan ayrılmamış danelerin kavuzları el ile ayrılıp kabuk–kavuz sınıfına dâhil edilir. 
Numune, tekrar uygun delik çapına sahip (Buğday, arpa gibi tahıllarda 2,2 mm’lik mısırda 
4,76 mm’lik) elekten geçirilir, elek altına geçen kısım; buruşuk, cılız taneler sınıfına ayrılır. 
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Birinci Grup Yabancı Maddeler (% ) 

 Kırık daneler 

 Diğer hububat çeşitleri 

 Cılız ve buruşuk daneler 

 Çimlenmiş daneler 

 Böcek ve don zararı görmüş daneler 

 Embriyo rengi bozulmuş daneler 

İkinci Grup Yabancı Maddeler (% ) 

 Yabancı ot tohumları 

 Sağlıksız daneler 

 Çavdar mahmuzu 

 Mantari hastalıklardan zarar görmüş daneler 

 Kavuz ve kabuk parçaları 

 Taş, toprak vb. maddeler 

Toplam Yabancı Madde (% ) 
 Birinci ve ikinci grup yabancı maddelerin 

toplamıdır.  

Böcek ve Böcek Artıkları (adet/kg) 
 Böcek parçaları 

 Hububat zararlıları 

Tablo 1.2: Tahıllarda bulunan yabancı madde grupları 

 
Numunedeki yabancı madde grupları 0,01 g duyarlılıkla tartılıp % miktarları 

hesaplanır. Birinci ve ikinci gruptaki % yabancı maddelerin toplamı, % toplam yabancı 
madde olarak ifade edilir. Paraleller arasındaki fark, en çok ortalama değerin % 10’u kadar 
olmalıdır. İki paralel arasında fark, bu sınırı aşarsa sapmayı, hangi grup yabancı maddenin 
meydana getirdiği raporda belirtilmelidir. 

 

Resim 1.8: Elekler ve elek sarsma cihazı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak buğdayda yabancı 

madde tayini yapınız. 
 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Hassas terazi, 1,0 – 2,2 ve 3,5 mm’lik elek, 

elek sarsma cihazı, pens, kâğıt, kalem 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 
 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız.  

 250 g numune tartınız.  Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tarttığınız numuneyi 3,5 ve 1 mm’lik 
eleklerde eleyiniz. 

 Elemeyi makinede 30 saniye elde ise 5 
dakika yapınız. 

 3,5 mm’lik elek üstünde kalan kısımda tahıl 
daneleri varsa bunları 1 mm’lik elek 
üstünde kalan numuneye ilave ediniz. 

 1 mm’lik elek altına geçmiş böcek ve böcek 
parçalarını ayırınız 

 3,5 mm’lik elek üstünde kalan ve 1 mm’lik 
elek altına geçen kısmı birlikte tartarak taş 
toprak vb. artıklar sınıfına ayırınız 

 Pens veya spatül kullanınız. 

 1 mm’lik elek üstünde kalan numuneyi 
beyaz bir zemin üzerine yayınız. 

 Zeminin düz ve temiz olmasına özen 
gösteriniz. 

 Yayılan numunedeki yabancı maddeleri 
ayıklayarak gruplandırınız. 

 Tablo 1.2’ye göre gruplandırınız. 

 Kavuzundan ayrılmamış numunelerin 
kavuzlarını ayıklayıp kavuz ve kabuk 
parçalarına ilave ediniz. 

 Dikkatli ve titiz davranınız. 

 Ayıklanmış numuneyi 2,2 mm’lik elekten 
eleyiniz. 

 Elekten geçen daneleri, buruşuk cılız 
daneler grubuna dâhil ediniz. 

 Elemeyi elek sarsma makinesinde 
yapınız.  

 Yabancı madde gruplarını ayrı ayrı tartarak 
% olarak ifade ediniz. 

 Birinci ve ikinci grup yabancı maddeleri 
toplayarak toplam yabancı madde olarak 
ifade ediniz. 

 Tahıl zararlıları ve böcek parçalarını 
sayarak adet/kg olarak ifade ediniz. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 
 Tartımı en az 0,01 g hassasiyetle 

yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  
 

1. Tahıllar içerisinde en çok üretilen ve tüketilen ………………….. dır. 

2. Çuvallarda bulunan tahıllardan numune alınacaksa ………………………… kullanılır. 

 

3. Paçal numuneden laboratuvara gönderilmek üzere alınan kısma ……………… denir. 

4. Buğdayda yabancı madde tayininde numune öncelikle ….. ve …… mm’lik eleklerden 

elenerek kaba ve ince materyal ayrılır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Bir partiden alınan ilk numunelerin karıştırılmasıyla elde edilen karışık numuneye 

laboratuvar numunesi denir.  

6. (   ) Tahılda yabancı madde denilince numunenin ait olduğu asıl çeşidin, normal 

büyüklükteki danelerinin dışındaki diğer danelerin ve maddelerin tamamı anlaşılır.  

7. (   ) Buğdayda yabancı madde tayininde numune 2,2 mm’lik elekten geçirilerek elek 

altına geçen kısım buruşuk, cılız taneler sınıfına dâhil edilir.  

8. (   ) Tahıllarda yabancı madde tayininde kavuzundan ayrılmamış daneler yabancı 

madde grubuna dâhil edilmelidir. 

9. (   ) Tahıllarda yabancı madde tayininde yabancı maddeler % olarak, böcek ve böcek 

artıkları ise adet/kg olarak ifade edilir. 

10. (   ) Tahıllarda yabancı madde tayininde birinci ve ikinci gruptaki % yabancı 

maddelerin toplamı, % toplam yabancı madde olarak ifade edilir.  

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 
 
 
 
Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak tahıllarda bin dane ağırlığı, 

hektolitre ağırlığı ve dane iriliği tayini yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 

 Tahılların bin dane ağırlığının tahıllardan elde edilecek ürünlerin kalitesi 

üzerindeki etkisini araştırınız. 

 Bin dane ağırlığının çeşit ve türe göre değişip değişmediğini araştırınız. 

 Hektolitre ağırlığının tahılların kalitesine etkisini araştırınız. 

 Hektolitre tayin cihazlarını araştırınız. 

 Farklı buğday çeşitlerinin dane iriliklerini karşılaştırınız. 

 Dane iriliğinin un kalitesi üzerindeki etkilerini araştırınız. 

 

2. TAHILLARDA BİN DANE AĞIRLIĞI, HEKTOLİTRE 

AĞIRLIĞI VE DANE İRİLİĞİ TAYİNİ  
 

2.1. Tahıllarda Bin Dane Ağırlığı Tayini 
 
Bin dane ağırlığı, tahılların 1000 tanesinin gram olarak ağırlığıdır. Bir miktar tahılın 

önce tartılıp sonra sayılmasıyla oransal olarak bin dane ağırlığı tespit edilir. Danenin irilik, 
dolgunluk, cılızlık durumu ve un verimi hakkında fikir vermesi bakımından önemlidir.  

 

 

Resim 2.1: Buğday numunesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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2.1.1. Amacı ve Önemi 
 
Bin dane ağırlığı, tür ve çeşide göre değişir. Örneğin, sert buğdayların bin dane 

ağırlığı yumuşak buğdaylardan daha yüksektir. Ülkemizde yumuşak buğdaylarda bin dane 
ağırlığı 24 – 51 g, sert buğdaylarda ise 26 – 58 g arasında değişmektedir. Bin dane ağırlığı, 
iklim ve yetiştirilme şartlarına göre de değişir. Aynı bölgede hatta aynı mevkide yetiştirilen 
aynı çeşitlerde bile yetiştirme şartlarına bağlı olarak ciddi farklılıklar oluşmaktadır.  

 
Bin dane ağırlığı, başta buğday olmak üzere tahılların kalitesini belirlemede oldukça 

önemlidir. Aynı çeşit içinde bin dane ağırlığı; danedeki nişasta miktarı ile doğru, protein 
miktarı ile ters orantılıdır.  

 
Bin dane ağırlığı, tarlaya atılacak tohumluk miktarının hesabında da kullanılır. 

Genellikle bin dane ağırlığı yüksek olan tohumluklarda düşük olanlara göre kütlece daha 
fazla tohumluk kullanılır. 

 

2.1.2. Yapılışı 
 
Bin dane ağırlığı tayini el ile sayım yöntemi veya elektronik dane sayıcı ile yapılır. 
 
 El ile sayım yöntemi ile bin dane ağırlığı tayininde öncelikle numunedeki 

yabancı maddeler temizlenir. Daha sonra yabancı maddesi temizlenmiş 
numuneden seçmeksizin 500 veya 1000 dane sayılıp tartılarak veya 15 gram 
tahıl tartılıp sayılarak bin dane ağırlığı belirlenir.  

 
 Elektronik sayıcı ile bin dane ağırlığı tayininde vibrasyonlu dane sayıcı cihazlar 

kullanılır. Bunun için öncelikle el ile 100 tane tahıl sayılıp cihaza konur, doğru 
sayıp saymadığı kontrol edilir. Doğru saymaz ise cihazın ayarı yapılır. Daha 
sonra yabancı maddesi temizlenmiş numuneden 15 gram tartılıp cihaza konur. 
Cihaz çalıştırılarak daneler sayılır ve oransal olarak bin dane ağırlığı belirlenir. 

 
Analizde en az üç paralel çalışılır ve paralellerin ortalaması alınır. Hesaplama 

aşağıdaki formüle göre yapılır. 
 

                        Numune miktarı (g) 

Bin Dane Ağırlığı  = ────────────── x 1000 

                       Sayılan dane adedi 
 
Örnek: 15,6 gram numunede 500 tane sayılmış ise bin dane ağırlığı nedir?  
 

     15,6 
Bin dane ağırlığı  = ──── x 1000 

     500   
 
Bin dane ağırlığı  = 31,2 g 
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Kıyaslamalarda, yanlışlıkların önüne geçmek için bin dane ağırlıkları, tahılın % nem 
oranı dikkate alınarak kuru madde esasına göre hesaplanmalıdır. Bu durumda hesaplama 
aşağıdaki gibi yapılır. 

 
    Numune miktarı x 1000 x (100-Numunenin nem oranı/100) 

Bin dane ağırlığı  = ──────────────────────────────────  
           Sayılan dane adedi 

 
Örnek: 15 gram numunede 500 tane sayılmış danenin nem oranı % 12 ise kuru madde 

esasına göre bin dane ağırlığı nedir?  
 

    15 x 1000 x (100-12 / 100) 
Bin dane ağırlığı  = ──────────────── = 26,4 g 

  500   
 

2.2. Tahıllarda Hektolitre Ağırlığı Tayini 
 
Ticarette, tahıllarda aranan ve dünya standartlarında sınıflandırmada esas alınan 

değerlendirmelerden biri de hektolitre ağırlığıdır. Hektolitre ağırlığı, 100 litre tahılın kg 
cinsinden ağırlığıdır. Hektolitre ağırlığı arttıkça kuru madde miktarı ve un verimi 
artmaktadır. Hektolitre ağırlığı tür, çeşit, ekim mevsimi, yetişme periyodu ve ekolojik 
şartlara bağlı olarak değişir.  

 

 
Resim 2.2: Otomatik hektolitre tayin cihazları 

 

2.2.1. Amacı ve Önemi  
 
Buğdaylarda danenin şekli, büyüklüğü, kabuğun ince veya kalın olması, karın 

kısmının derin veya düz olması, kabuğun cilalı olup olmaması hektolitre ağırlığını etkiler. 
Genellikle uzun daneli buğdaylar kısalara, küçük taneler büyüklere, kalın kabuklular ince 
kabuklulara, karın çukuru derin olanlar düz olanlara ve yumuşak buğdaylar, sert olanlara 
göre daha az hektolitre ağırlığı verir.     
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Yabancı madde miktarı da hektolitre ağırlıkları üzerine etki eder. Haşerelerden zarar 
görmüş, kırık ve çimlenmiş daneler, hektolitre ağırlığını azaltır. Çeşit özelliği de hektolitre 
ağırlığına etki ettiği için standart buğdaylarda her çeşit için ve bunların sınıfları için standart 
hektolitre ağırlığı alt sınırları tespit edilmiştir. Türk buğdaylarında hektolitre ağırlığı 72-83 
kg arasındadır. 

 

2.2.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 
Hektolitre tayininde hektolitre tayini ölçüm setleri veya otomatik hektolitre tayin 

cihazları kullanılmaktadır.  
 

2.2.3. Yapılışı 
 
Hektolitre tayini için 1 veya ¼ litrelik ölçü silindirleri kullanılır. Öncelikle, boşaltma 

kabı çizgisine kadar numune ile doldurulur ve bu kaptaki tahıl doldurma silindirine aktarılır. 
Boşaltma, her zaman aynı hızda olmalıdır. Numune, doldurma silindirine aktarıldıktan sonra 
bıçak çekilerek numunenin ölçü silindirine dolması sağlanır. Bıçak, tekrar yerine takılır. 
Ölçü silindiri ters çevrilerek bıçağın üstünde kalan numune, boşaltma kabına geri alınır. 
Doldurma borusu ve bıçak çıkarılır. Ölçü silindiri teraziye yerleştirilerek tartılır.  

 
Ölçüm işlemi, en az 3 defa tekrarlanıp bulunan değerlerin aritmetik ortalaması alınır. 

Bulunan ortalama değer ¼ litrelik ölçü silindiri kullanılmışsa 400 ile, 1 litrelik ölçü silindiri 
kullanılmışsa 100 ile çarpılarak numunenin hektolitre ağırlığı bulunur. 

 
Günümüzde nem, protein gibi birçok ölçütle beraber hektolitre ağırlığını da doğrudan 

ve çok kısa zamanda belirleyen gelişmiş (otomatik) hektolitre cihazları geliştirilmiş ve 
kullanılmaya başlanmıştır. 

 

2.3. Tahıllarda Dane İriliği Tayini 
 
Tahıllarda, başta çeşit olmak üzere ekim mevsimi, yetişme şartları gibi faktörlere bağlı 

olarak dane iriliği değişkenlik göstermekte, farklı iriliklerde ürün elde edilebilmektedir.  
 

2.3.1. Amacı ve Önemi  
 
Dane iriliği tayini, danelerin dolgunluk ve irilik yönünden homojenliğinin belirlenmesi 

amacıyla yapılır. Dane iriliği, özellikle değirmencilikte çok önemlidir. Tahılın kolay 
öğütülebilmesi için belirli irilikteki danelerin çoğunluğu teşkil etmesi gerekir. Yani irilik 
bakımından tahılın homojen olması istenir.  

 
Buğdaylarda dane iriliği ile un verimi arasında belirli bir ilişki vardır. İri daneli 

buğdayların un verimi daha yüksektir. Ayrıca, dane iriliği unun özelliğine de etki eder. İri 
daneli buğday ununun su absorpsiyonu daha yüksek, yoğurma süresi daha uzundur. 
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Resim 2.3: Buğday elekleri 

 

2.3.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 
 Hassas terazi  
 Elek sarsma cihazı  
 Tahıl türüne uygun elekler (Buğday için 2,2 – 2,5 ve 2,8 mm delik çapında 

elekler kullanılır.) 

2.3.3. Yapılışı 
 
Elekler; delik çapı en geniş olan en üste, en dar olanı da en alta gelecek şekilde elek 

sarsma cihazına yerleştirilir. Yabancı maddeleri temizlenmiş numuneden 100 g tartılıp en 
üstteki eleğe aktarılır. Elle sarsılan eleklerde 5 dakika, makine ile sarsılan eleklerde 3 dakika 
elenir.  

 
Eleme sonunda her elek üzerinde kalan numune ayrı ayrı tartılır ve % miktarları 

hesaplanır. Ardışık iki elek üstü (2,2 + 2,5) veya (2,5 + 2,8) toplamı % 75’ten fazla ise 
numunenin homojen olduğu kabul edilir. Tahıllarda dane iriliği tayini ve sınıflandırmayı 
yapan makineler de mevcuttur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak buğdayda bin dane 

ağırlığı tayini yapınız. 
 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Buğday numunesi, hassas terazi, pens 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 
 Laboratuvar güvenlik kurallarına uyunuz. 
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız araç 

gereçleri hazırlayınız.  

 Yabancı maddesi temizlenmiş 
numuneden 15 g tartınız. 

  Tartımı 0,01 g duyarlılıkla yapınız.   

 Tartılan numunedeki daneleri sayınız.   Siyah zemin üzerinde sayınız. 

 Hesaplama yapınız. 
 Tayini en az üç kere yapınız ve sonuçların 

aritmetik ortalamasını alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak buğdayda hektolitre 

ağırlığı tayini yapınız. 
 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Hektolitre tayini ölçüm seti (ölçü silindiri, 

doldurma silindiri, bıçak ve hassas terazi), buğday numunesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 
 Laboratuvar güvenlik kurallarına uyunuz. 
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız araç 

gereçleri hazırlayınız.  

 Boşaltma kabına işaret çizgisine kadar 
numune doldurunuz. 

 Yeteri kadar numune alınız. 

 Bu numuneyi doldurma borusuna 
aktarınız. 

 Bıçağı çıkarıp doldurma kabındaki 
numunenin ölçü silindirine dolmasını 
sağlayınız. 

 Bıçağı tekrar yerine takınız. 
 Ölçü silindirini ters çevirerek bıçağın 

üstünde kalan taneleri boşaltma kabına 
geri aktarınız. 

 Doldurma borusunu ve bıçağı çıkarınız. 

 Boşaltma her zaman aynı hızda olmalıdır. 

  Silindiri teraziye yerleştirerek tartınız.  Tartım kurallarına uyunuz. 

 Bu işlemi en az 3 defa tekrarlayıp 
ölçümlerin aritmetik ortalamasını alınız. 

 Tartım sonuçlarını mutlaka kaydediniz. 

 Hesaplama yapınız. 
 ¼ litrelik terazi kullanılmışsa 400 ile, 1 

litrelik terazi kullanılmışsa 100 ile 
çarparak hektolitre ağırlığını bulunuz.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ -2 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak buğdayda dane iriliği 

tayini yapınız. 
 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Hassas terazi, elek sarsma cihazı, 2,2 mm, 

2,5 mm ve 2,8 mm delik çapında elekler, buğday numunesi  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 
 Laboratuvar güvenlik kurallarına uyunuz. 
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız araç 

gereçleri hazırlayınız. 

 Elekleri delik çapı küçük olandan 
başlayarak büyüğe doğru sarsma 
cihazına yerleştiriniz. 

 Delik çapı 2.2 mm olanı en alta, delik çapı 
2.5 mm olanı ortaya, delik çapı 2,8  mm olan 
eleği en üste gelecek şekilde yerleştiriniz.  

 Eleklerin yerlerine sağlam oturup 
oturmadığını kontrol ediniz. 

 Yabancı maddeleri temizlenmiş 
numuneden 100 g tartınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 
 Tartımı 0.01 hassasiyetle yapınız. 

 Tartılan numuneyi en üstteki eleğe 
koyunuz. 

 Numunenin etrafa dökülmemesine dikkat 
ediniz. 

 Elek sarsma cihazını çalıştırarak 
eleme yapınız. 

 3 dakika eleme yapınız. 

 Her bir elekte kalan miktarları ayrı 
ayrı tartınız. 

 Hesaplama yapınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 
 Tartımı 0.01 hassasiyetle yapınız. 
 Tartım sonuçlarını kaydediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-3 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  
 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Bin dane ağırlığı tayini, ………………………... veya elektronik tane sayıcı ile yapılır. 

2. 100 litre tahılın kg cinsinden ağırlığına …………………………………… denir. 

3. Türk buğdaylarında hektolitre ağırlığı …………. kg arasındadır. 

4. Değirmencilikte irilik bakımından tahılın ………………. olması istenir.  

5. Buğdayda dane iriliği tayininde delik çapı ....  - .... ve …. mm olan elekler kullanılır. 

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Bin dane ağırlığı; tür ve çeşide, iklim ve yetiştirilme şartlarına göre değişir.  

7. (   ) Yumuşak buğdayların bin dane ağırlığı sert buğdaylara göre daha yüksektir. 

8. (   ) Buğdayda bin dane ağırlığı tayini 15 g buğdayın tartılıp sayılmasıyla yapılır.  

9. (   ) Yabancı madde miktarı hektolitre ağırlıkları üzerine etki etmez.  

10. (   ) Buğdaylarda danenin şekli ve kabuk kalınlığı hektolitre ağırlığını etkiler.  

11. (   ) Dane iriliği tayini, yabancı maddeleri temizlenmiş numunede yapılır. 

12. (   ) Tahıllarda dane iriliği tayininde elekler, delik çapı en dar olan en üste, en geniş 

olanı da en alta gelecek şekilde yerleştirilir.  

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 
 
 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak tahıllarda tane sertliği tayini 

yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 

 Tahıllarda tane sertliği tayin yöntemlerini araştırınız. 

 Buğdayların tane sertliğine göre nasıl sınıflandırıldığını araştırınız. 

 

3. TAHILLARDA TANE SERTLİĞİ TAYİNİ 
 

3.1. Tahıllarda Tane Sertliği 
 
Tane sertliği, tahıllarda özellikle de buğdaylarda kalite ölçütlerinden biridir. Tanenin 

sert veya yumuşak olması, çeşide ait bir özellik olmasına rağmen iklim şartlarının etkisi ve 
yetiştirme tekniği ile de büyük değişmeler gösterir.  

 
Tanenin sert veya yumuşak oluşu işleme ve bileşim yönünden önemli olup teknik 

değerin tespiti ve standardizasyonda esas etken olarak kabul edilir. Tanelerin sertlik değerleri 
değirmencilik kalitesini, kırma ve öğütme sırasında sarf edilecek enerji miktarını etkiler.  Sert 
buğdaylar daha zor parçalandığı için bunlara tavlama sırasında daha fazla su verilir. Bunlar, 
öğütme yapılırken daha fazla enerji gerektirir. Bu nedenle değirmenciler, ekmeklik un için 
yumuşak buğdayları tercih eder. 

 
Tanelerin sertlik değerleri, irmik verimi yönünden önemli olup sert buğdayların irmik 

verimi yüksektir. Sert buğdaylar genellikle makarna yapımında kullanılır. 
 
Tahıllarda tane sertliği tayini; tanenin kesit aletleriyle kesilip yüzeylerinin 

incelenmesi, soyma sayısı (Pearling index), partikül iriliği sayısı (Particule size index=PSI) 
gibi farklı yöntemlerle yapılabilmektedir. Bu modülde partikül iriliği sayısı yöntemine göre 
sertlik tayini anlatılacaktır. 

 

3.2. Partikül İriliği Sayısı Yöntemi ile Tane Sertliği Tayini 
 
Partikül iriliği sayısı (Particule size index = PSI)  yöntemi ile tane sertliği tayini 

numunenin öğütülüp 200 mesh elekten elenerek elek altına geçen kısmın tartılıp 10 ile 
çarpılması ile elde edilen değerin %  olarak ifade edilmesi esasına dayanır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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3.2.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 
 Cyclone değirmeni 
 200 meshlik (0,074 milimetre) elek 
 Üstten vurmalı eleme cihazı    
 Hassas terazi 
 Hesap makinesi 

 

Resim 3.1: Cyclone değirmeni 

3.2.2. Yapılışı 
 
Numuneden yabancı maddeleri temizlendikten sonra 22–25 gramlık bir kısım 

tartılarak cyclone değirmeninde öğütülür. Öğütülen numuneden 10 gram tartılıp 74 
mikrometre göz açıklığı olan elekte 10 dakika elenir. Eleğin altına geçen kısım tartılıp 10 ile 
çarpılarak % PSI (sertlik) değeri bulunur. Alta geçen miktarın yüksek olması ,buğdayın 
yumuşak olduğunu belirtir. PSI değerlerine göre sertlik sınıflandırması aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.  

 

PSI Sertlik Sınıfı 

<28 Çok aşırı sert 

29-39 Çok sert 

40-48 Sert 

49-56 Orta sert 

57-64 Orta yumuşak 

65-72 Yumuşak 

73-78 Çok yumuşak 

78< Aşırı yumuşak 

Tablo 3.1: PSI değerlerine göre sertlik sınıfları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Partikül iriliği sayısı yöntemine göre buğdayda tane sertliği tayini yapınız. 
 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Cyclone değirmeni, 200 meshlik elek, 

alttan vurmalı eleme cihazı, hassas terazi, hesap makinesi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 
 Laboratuvar güvenlik kurallarına uyunuz. 
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Yabancı maddelerinden temizlenmiş 
numuneden 22-25 g tartınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 
 Tartımı en az 0,01 hassasiyetle yapınız. 

 Tartılan numuneyi cyclone değirmeninde 
öğütünüz. 

 Tartılan numunenin tamamını öğütünüz. 

 Öğütülen numuneden 10 g tartınız. 
 Tartım kurallarına uyunuz. 
 Tartımı en az 0,01 hassasiyetle yapınız. 

 Tartılan numuneyi 74 mikrometre göz 
açıklığı olan elekte 10 dakika eleyiniz. 

 Eleğin temiz, sağlam ve işlemde 
belirtilen göz açıklığında olmasına dikkat 
ediniz 

 Eleme işlemini alttan vurmalı eleme 
cihazında yapınız. 

 Eleğin altına geçen kısmı tartınız. 
 Tartım kurallarına uyunuz. 
 Tartımı en az 0,01 hassasiyetle yapınız. 
 Tartım sonucunu kaydediniz. 

 Hesaplama yapınız. 
 Tartım miktarını 10 ile çarparak sonucu 

% PSI olarak belirtiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi tahıllarda tane sertliğini etkileyen faktörlerdendir?  

A) Tahıl tanelerinin iriliği 
B) Hektolitre ağırlığı 
C) Tahılların çeşit, iklim ve yetiştirme şartları 
D) Tahıllarda yabancı madde oranı 
 

2.  Aşağıdakilerden hangisi tahıllarda sertlik tayininde kullanılan araç gereçlerden değildir? 
A) Elek 
B) Hektolitre terazisi  
C) Cyclone değirmeni 
D) Hassas terazi 
 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

3. (   ) Değirmenciler, ekmeklik un için yumuşak buğdayları tercih eder. 

4. (   ) Yumuşak buğdaylar, genellikle makarnalık olarak kullanılır. 

5. (   ) Sert buğdayları öğütmede daha fazla enerji harcanır.  

6. (   ) Sert buğdayların irmik verimi daha düşüktür.  

7. (   ) Buğdayda tane sertliği tayininde elek altı miktarının yüksek olması buğdayın sert  

olduğunu belirtir.  

8.  (   ) Buğdayda tane sertliği tayininde 74 mikrometre göz açıklığı olan elek kullanılır.  

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 24 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 
 
 
 
 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak tahıllarda nem tayini 

yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 

 Tahıllarda nem tayinin önemini araştırınız. 

 Tahıllarda nem tayin yöntemlerini araştırınız. 

 

4. TAHILLARDA NEM TAYİNİ  
 

4.1. Amacı ve Önemi 
 
Tahıllardaki nem miktarı; ticaret, muhafaza ve değirmencilik yönünden önemlidir. 

Ayrıca nem oranı diğer analiz sonuçlarının kuru madde esasına göre değerlendirilmesinde 
kullanılır.  

 
Depolamada, buğdayın nem oranının % 14’ün üzerinde olması istenmez. Buğdayda 

nem miktarı fazla olduğunda depolamada sorunlar çıkar. Bakteri ve küf faaliyetine ve 
çimlenmeye neden olduğu için de muhafaza zorlaşır. Fazla nem içeren buğdayların kuru 
maddesi düştüğü için ticari değeri düşer. Değirmenci, hiçbir zaman suya para ödemek 
istemez. 

 

Resim 4.1: Etüv 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

ARAŞTIRMA 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Tahıllarda, nem tayininde farklı yöntemler uygulanmakla beraber daha çok etüvde 
kurutma veya rutubet cihazlarıyla hızlı nem tayini yöntemleri uygulanır. Dielektrik su tayin 
cihazları ile hızlı nem tayini daha çok ticarette ve değirmencilikte kullanılır. Burada etüvde 
kurutma yöntemi anlatılacaktır. 

 
Tahıllarda etüvde kurutma yöntemi ile nem tayini, öğütülmüş numuneyi 100 °C’nin 

üzerindeki bir sıcaklıkta, belirli süre tutup kurutarak ağırlık (nem) kaybını belirleme esasına 
dayanır. 

 

4.2. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 
 Etüv 
 Kurutma kabı  
 Desikatör 
 Hassas terazi 
 Spatül 
 Maşa 
 Hesap makinesi  
 Saat  
 

4.3. Yapılışı 
 
Tahıllar da etüvde kurutma yöntemiyle nem tayini öğütülmüş numunede yapılır. 

Bunun için öncelikle yabancı maddelerinden temizlenmiş numune, metotta belirtilen 
büyüklükte öğütülerek analize hazırlanır. 

 
Daha sonra usulüne uygun olarak yıkanmış temiz kurutma kapları, etüvde kurutulup 

sabit tartıma getirilir. Darası belirlenmiş kurutma kabına yeterli miktarda öğütülmüş analiz 
numunesi tartılarak etüve yerleştirilir. Etüvde uygun sıcaklıkta yeterli süre (buğday için 105 
°С’de 4 saat veya 130 °С’de 2 saat) kurutulduktan sonra desikatörde soğutulur ve tartılır. 
Sonra aynı sıcaklık derecesinde 30 dakika daha kurutulduktan sonra desikatörde soğutulup 
tartılır. İki tartım arasında fark yok ise kurutma tamamlanmıştır. Buradan aşağıdaki formülle  
%  nem miktarı hesaplanır. 

 
    m2 – m3 

% Nem = ─────── x 100 
    m2 – m1 

 
m1: Sabit tartıma getirilmiş kurutma kabı ( g ) 
m2: Analiz numunesi + kurutma kabı ( g ) 
m3: Kurutma kabı ve numunenin kurutma işleminden sonraki ağırlığı ( g ) 
 
Tahıllarda nem tayini, mutlaka en az iki paralel yapılmalı ve paraleller arasındaki fark 

% 0,1’i geçmemelidir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak buğdayda nem tayini 

yapınız. 
 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Hassas terazi, kurutma kabı, spatül, maşa, 

etüv, desikatör, hesap makinesi, numune öğütme değirmeni, buğday numunesi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 
 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Yabancı maddelerden temizlenmiş 
numuneyi 1 mm’lik elekten geçecek 
büyüklükte öğütünüz. 

 Numuneyi ısınmadan öğütmeye dikkat 
ediniz. 

 Öğütülen numunenin hava ile fazla 
temas etmemesine dikkat ediniz. 

 Kurutma kaplarını sabit tartıma getiriniz.  Kurutma işlemini 105 ºC'de yapınız. 

 Sabit tartıma getirilmiş kurutma kabının 
darasını alınız. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 
 Kurutma kabını maşa ile tutunuz. 
 Darayı kaydediniz. 

 Kurutma kabına 5 g civarında öğütülmüş 
numune tartınız. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 
 Mümkünse tek seferde yeteri kadar 

numuneyi tartım kabına koyunuz. 
 Tartım miktarını kaydediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
 



 

 27 

 Kurutma kabını etüve yerleştirip 105 ºC'de 
4 saat kurutunuz. 

 

 Kapaklı kurutma kabı kullanılırken 
kapağının açık olmasına dikkat ediniz. 

 Sıcaklık ayarını doğru yapınız. 

 Kurutma kabını desikatöre aktarıp 
soğutunuz. 

 

 Kurutma kabını maşa ile tutunuz. 
 Kurutma kabının oda sıcaklığına kadar 

soğumasını bekleyiniz. 

 Tartım yapınız. 

 Desikatörün kapağını yana kaydırarak 
açınız. 

 Kurutma kabını maşa ile tutunuz. 
 Tartım kurallarına uyunuz. 
 Tartım miktarını kaydediniz. 

 Numuneleri aynı sıcaklık derecesinde 30 
dk. daha kurutup desikatörde soğutarak 
tartınız. 

 İki tartım arasında fark yok ise kurutma 
işlemini sonlandırınız. 

 Kurutma kabını maşa ile tutunuz. 
 Kurutma kabının oda sıcaklığına kadar 

soğumasını bekleyiniz. 
 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Hesaplama yapınız. 

 Paraleller arsındaki fark % 0,1’den 
fazla ise analizi tekrarlayınız. 

 Paraleller ortalamasını numunenin nem 
oranı olarak kaydediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.  
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Tahıllardaki nem miktarı; ticaret, değirmencilik ve ……………... yönünden 

önemlidir.  

2. Fazla nem içeren buğdayların ……………….. oranı düştüğü için ticari değeri düşer.  

3. Depolamada buğdayın nem oranının % …..’ün üzerinde olması istenmez.  

4. Buğdayda nem tayininde numune, etüvde …... °С’de 4 saat veya …… °С’de 2 saat 

kurutulur. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Buğdaylarda etüvde kurutma yöntemiyle nem tayini, öğütülmüş numunede yapılır. 

6. (   ) Nem oranı, diğer analiz sonuçlarının kuru madde üzerinde değerlendirilmesinde 

kullanılır. 

7. (   ) Tahıllarda nem tayini mutlaka en az iki paralel yapılmalı ve paraleller arasındaki 

fark % 0,5’i geçmemelidir. 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 
 
 
 
Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak tahıllarda, gluten tayini 

yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 

 Buğday unlarının diğer tahıl unlarına göre ekmek yapımında yaygın olarak 

kullanılmasının nedenlerini araştırınız. 

 Buğdaylarda gluten tayin metotlarını araştırınız. 

 

5. TAHILLARDA GLUTEN TAYİNİ 
 

5.1. Gluten  
 
Buğday proteinlerinden glutenin ve gliadinin tuzlu su ile yıkanması sonucu, su alıp 

şişmesi suretiyle meydana getirdiği elastik yapıdaki maddeye gluten denir. Buğday ununa su 
ilave edilip yoğrulduğunda, gluten proteinlerinin (gliadin ve glutenin) suyu emerek şişmesi 
sonucu viskoelastik özellikte hamur oluşur. Hamur, tuzlu su ile yıkandığında nişasta ve 
azotlu maddelerden albümin ve globülin ortamdan uzaklaşır, geriye yaş öz kalır. Elde edilen 
yaş özün kurutulması ile de kuru öz bulunur. 

 
Gluten, hamurda yoğurma sırasında ağ gibi bir yapı oluşturarak maya tarafından 

oluşturulan gazın tutulup büyük hacimli ekmek oluşmasını sağlar. Bu nedenle gluten miktarı 
ve kalitesi mayalı fırın ürünleri için önemli bir kalite ölçütüdür. 

 
Gluten miktarı çeşide, ekolojik şartlara, olum dönemindeki iklim şartlarına göre 

değişiklikler gösterir. Genelde azotlu madde miktarını arttıran iklim ve toprak şartları gluten 
miktarını da artırır. Buğdaylarda gluten miktarının fazla olması istenir.  

 

5.2. Gluten Tayin Metotları 
 
Gluten tayini; değirmenler, buğday ve un analizi yapan laboratuvarlar tarafından 

yaygın olarak yapılmaktadır. Yaş öz miktarı, el ile veya gluten yıkama cihazı (glutomatik) ile 
buğday kırmasından veya undan yıkanarak tespit edilebilir. Her iki yöntemde de kullanılan 
çözeltiler ve prensip aynıdır. 

 
Bu modülde el ile yıkayarak yaş öz tayini metodu anlatılacaktır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

 30 

5.3. El İle Yıkayarak Yaş Öz Tayini 
 
El ile yıkayarak yaş öz miktarını belirleme, hamur hâline getirilen buğday kırması 

veya unun, seyreltik tuz çözeltisiyle yıkanarak nişasta, suda çözünen proteinler (albümin) ve 
seyreltik tuz çözeltilerinde çözünen proteinlerin (globülin) uzaklaştırılması ile geriye kalan 
yaş öz miktarının tespit edilmesi prensibine dayanır. 

 

5.3.1. Kullanılan Araç Gereçler  
 
 Hassas terazi     
 Değirmen  
 Porselen havan 
 Spatül 
 Ayırma hunisi 
 Elek 
 Çalar saat 
 Cam levha 
 Hesap makinesi 
 

5.3.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 
 % 2’lik tamponlanmış tuz çözeltisi: Bu çözelti iki şekilde hazırlanır. Bunlar: 
 

 pH 6,8 olan tamponlu tuz çözeltisi: 200 g saf NaCl (sodyum klorür) saf 
suda çözündürülür. Üzerine 4.6 g KH2PO4 (potasyum di hidrojen fosfat) 
ve 5,4 g Na2HPO4 (sodyum di hidrojen fosfat) ilave edilir. 
Çözündürüldükten sonra 10 litreye tamamlanır. 

 pH 6,2 olan tamponlu tuz çözeltisi: 200 g NaCl (sodyum klorür) saf 
suda çözünür. 7.54 g KH2PO4 (potasyum di hidrojen fosfat)  ve 2.46 g 
Na2HPO4 (sodyum di hidrojen fosfat) ilave edilir. Çözündürüldükten 
sonra 10 litreye tamamlanır.  

 
 0,001 N iyot çözeltisi (Yıkama suyundaki nişastayı kontrol etmek için): 1 Ɩ 

çözelti hazırlamak için 0,127 g I2 ve 0,381 g KI suda çözündürülerek litreye 
tamamlanır. 

 
Çözeltiler günlük hazırlanmalıdır. 
 

5.3.3. Yapılışı 
 
Yabancı maddeleri temizlenmiş buğday numunesinden 25-30 g tartılır, laboratuvar 

değirmeninde öğütülerek 1 mm’lik elekten geçirilir. Elek üstünde kalıntı kalmayıncaya kadar 
öğütme ve eleme işlemleri tekrar edilir. Öğütme sırasında materyalin ısınmamasına dikkat 
edilmelidir.  
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Öğütülmüş numuneden 10 g tartılarak uygun bir kaba (porselen havan) aktarılır. Kap 
içerisine 5-6 ml tamponlanmış % 2’lik tuz çözeltisi eklenir. Spatül yardımıyla karıştırılarak 
hamur hâline getirilir. Yoğurma işlemi hamur homojen bir durum alıncaya kadar 1-2 dakika 
devam eder. 

 
Hamur,  kolay yıkanabilmesi için iki eşit parçaya bölünerek yuvarlak hâle getirilir. 

Hamurun terden ve sıcaktan etkilenmemesi için plastik eldivenle çalışılmalıdır. Yuvarlak 
yapılmış parçalar, ayrı ayrı 18-20°C’de % 2’lik tamponlanmış tuz çözeltisiyle yıkanır. 
Yıkama işlemine başlamadan önce yıkama çözeltisi uygun bir musluklu kaba (1-2 litrelik 
ayırma hunisi gibi) doldurulup akış hızı 75 ml/dk. olacak şekilde ayarlanır. Yıkama sırasında 
düşen hamur parçacıklarını tutmak üzere yıkama yapılacak yerin altına elek yerleştirilir. Elde 
edilen hamur ilk 3-4 dakika parmaklarla avuç ortası arasında geri kalan sürede ise baş 
parmak ile diğer parmaklar arasında tutulmaya çalışılarak yassı şekil verilir, sonra tekrar 
yuvarlanarak nişasta tamamıyla uzaklaştırılıncaya kadar yıkanır. Yıkama sırasında elek 
üzerine düşen hamur parçaları toplanarak esas kütleye dâhil edilir.  

 

Şekil 5.1: El ile yaş gluten yıkama düzeneği 

 
Yıkama süresi, gluten miktarına bağlı olmakla birlikte yaklaşık 8 dakikadır. Yıkamaya 

nişasta bitene kadar devam edilir. Yıkamanın tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek 
için glutenden damlayan suya 0,001 N iyot çözeltisi damlatılır. Mavi renk oluşmazsa nişasta 
kalmadığına karar verilir ve yaş öz 2 dakika musluk suyunda yıkanarak yıkama işlemi 
sonlandırılır ve bir cam üzerine alınır. Diğer parça da aynı şekilde yıkanır, elde edilen yaş 
özler iki cam arasında sıkıştırılıp fazla suyu uzaklaştırılır. Hassas terazide tartım yapılır. 
Tartımda bulunan değer 10 ile çarpılarak % yaş öz bulunur.  

 
Analiz mutlaka iki paralel yapılmalı, paraleller arasındaki fark 0,01 g’dan fazla ise 

analiz tekrarlanmalıdır. 
 
Tespit edilen yaş öz miktarı Tablo 5.1’e göre değerlendirilir. İyi hacimli ekmek 

üretmek için gluten miktarının yüksek olması gerekmektedir. 
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%  Yaş Öz Miktarı 

Değerlendirme 

Un Kırma 

35< 30< Yüksek 

28-35 23-30 İyi 

20-27 15-22 Orta 

<20 <15 Düşük 

Tablo 5.1: Un ve kırmada yaş öz değerleri 

 
Buğdaylarda, % yaş öz miktarının yanında, % kuru öz miktarı, yaş özün su tutma 

kapasitesi ve gluten indeks değeri de tespit edilerek kalite ölçütü olarak kullanılır.  
 
 Kuru öz miktarı 
 
Elde edilen yaş öz, darası belirlenmiş kurutma kaplarına aktarılır ve etüvde 130 °C’de 

2 saat kurutulur. Gluten bıçak veya spatül ile birkaç yerinden kesilerek 3 saat daha kurutulur. 
Kurutulan gluten desikatörde soğutulup hassas terazide tartılır. Tartımda bulunan değer 10 
ile çarpılarak % kuru öz miktarı elde edilir. Bulunan değer yaş özün su tutma kapasitesinin 
belirlenmesinde kullanılır. 

 

 Yaş özün su tutma kapasitesi 
 
Yaş özün su tutma kapasitesi yaş öz miktarı ile kuru öz miktarı arasındaki farkın kuru 

öz miktarına bölünmesi ile belirlenir. 
 
Yaş özün su tutma kapasitesi, unun su kaldırma miktarının bir göstergesidir. Bu 

nedenle yüksek olması arzu edilir. Protein miktarı ve kalitesi yüksek olan buğdaylardan elde 
edilen yaş özün su tutma kapasitesi yüksek olur. 

 

 Gluten indeks  
 
Gluten indeks değeri, glutenin kalitesini belirlemede kullanılan ölçütlerden biridir. 

Elde edilen yaş öz, özel elek içeren kartuşlar içine konarak santrifüjlenmekte ve elek 
üzerinde kalan kısmın yüzdesi “gluten indeks” olarak tanımlanmaktadır. Aynı protein veya 
yaş öz miktarına sahip unların ekmeklik özellikleri farklı olabilmektedir. Bu fark protein 
kalitelerinden kaynaklanmaktadır.  

 
Gluten indeks değeri, unun kuvvetinin ölçüsüdür. Ekmeklik unlar için gluten indeks 

değeri % 60-90 arasında olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak buğdayda yaş öz tayini 

yapınız. 
 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Hassas terazi, değirmen, elek, spatül, saat 

camı, saat, % 2'lik tuz çözeltisi, 0,001 N iyot çözeltisi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 
 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 
 Çalışma ortamınızı, kullanacağınız 

araç gereçleri ve çözeltileri 
hazırlayınız. 

 Yıkama düzeneğini hazırlayınız. 
 Numuneyi yabancı maddelerden 

tamamen temizleyiniz. 

 Yabancı maddesi temizlenmiş numuneden 
25–30 g tartınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tartılan numuneyi değirmende öğüterek 1 
mm’lik elekten geçiriniz. 

 Tartılan numuneyi % 14-16 nem 
içerecek şekilde tavlayınız (su veriniz). 

 Elek üstünde kalıntı kalmayıncaya 
kadar öğütünüz. 

 Öğütülmüş numuneden 10 g tartınız.  Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tartılan numuneyi yoğurma kabına 
aktarınız. 

 Üzerine 5,5 ml % 2’lik tuz çözeltisi 
ekleyiniz. 

 

 Yoğurma kabı olarak uygun bir saat 
camı, porselen havan vb. kullanınız.  

 Yoğurma kabının temiz ve kuru 
olmasına dikkat ediniz. 

 Tuz çözeltisini damla damla ilave 
ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Spatül yardımı ile karıştırarak hamur hâline 
getiriniz. 

 

 Yoğurma süresince unun kabın 
kenarında kalmamasına ve kabın dışına 
dökülmemesine dikkat ediniz. 

 Kenarda kalan parçacıkları, üzerine 
oluşan hamuru yapıştırarak alınız. 

 Oluşan hamuru iki kısma bölüp iki el 
arasında yuvarlak şekle getiriniz. 

 

 Bu işlem sırasında hamurun sıcaktan 
ve terden korunması için plastik 
eldiven kullanınız. 

 Hamuru 8 dakika süre ile % 2'lik tuz 
çözeltisi ile yıkayınız. 

 Elde edilen yaş özü 2 dakika musluk suyu 
altında yıkayınız. 

 Tuz çözeltisinin sıcaklığını 18-20 C 
olmasına dikkat ediniz. 

 Yıkama sırasında eleğe düşen hamuru 
esas kütleye eklemeyi unutmayınız. 

 Hamurdan damlayan suya 0,001 N iyot 
çözeltisi damlatarak mavi renk oluşup 
oluşmadığını kontrol etmeyi 
unutmayınız. 

 Diğer kısmı da yıkayınız. 
 Elde edilen yaş özleri birleştirip,  cam 

levhaların arasına alarak sıkıp suyunu 
alınız. 

 

 Bu işleme su kalmayıncaya kadar 
devam ediniz. 

 Cam levhaların kuru ve temiz olmasına 
dikkat ediniz. 

 Elde edilen yaş özü tartınız.  
 Tartım kurallarına uyunuz. 
 Tartımı 0,01 hassasiyetle yapınız. 

 Tartımda çıkan değeri 10 ile çarparak % yaş 
öz miktarını bulunuz. 

 Paraleller arasında fark 0,01 gramı 
geçerse analizi tekrarlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi tahıllarda yaş öz tayininde kullanılan araç gereçlerden 
değildir? 
A) Çalkalayıcı  
B) Ayırma hunisi 
C) Saat camı 
D) Elek 
 

2. Yaş öz tayininde, yıkama suyunda nişasta olup olmadığını kontrol etmek için 
aşağıdaki çözeltilerden hangisi kullanılır? 
A) Hidroklorik asit çözeltisi 
B) Sülfürik asit çözeltisi 
C) Sodyum hidroksit çözeltisi  
D) İyot çözeltisi 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  
 

3. Buğday proteinlerinden glutenin ve gliadinin tuzlu su ile yıkanması sonucu su alıp 

şişmesi suretiyle meydana getirdiği elastik yapıdaki maddeye ……………. denir.  

4. Yaş öz tayininde, hamur % 2’lik tamponlanmış ……… çözeltisiyle yıkanır.  

5. Yaş öz tayininde, yıkama süresi yaklaşık ….. dakikadır.  

6. Yaş öz tayininde, tartımda bulunan değer ….. ile çarpılarak % yaş öz bulunur.  

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

7. (   ) Buğdaylarda % yaş öz miktarı, 28-35 aralığında ise iyi kabul edilir. 

8. (   ) Yaş öz tayininde, yıkama suyuna iyot çözeltisi damlatıldığında mavi renk oluşursa 

nişastanın tamamen yıkandığına karar verilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 
 
 
 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak tahıllarda sedimantasyon tayini 

yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 

 Değişik buğday çeşitlerinde sedimantasyon değerlerinin farklı çıkmasının 

nedenlerini araştırınız. 

 Çevrenizde tahıl analizleri yapan laboratuvarları ziyaret ederek sedimantasyon 

tayinini gözlemleyiniz. 

 

6. TAHILLARDA SEDİMANTASYON TAYİNİ  
 

6.1. Amacı ve Önemi 
 
Buğday ve un kalitesini belirlemede kullanılan ölçütlerden biri de sedimantasyon 

değeridir. Belirli irilikteki un parçacıklarının sulu zayıf asitlerde su alıp şişmesi ve belirli 
sürede çökmeleri sonucu oluşan hacim, sedimantasyon değerini verir. Sedimantasyon değeri, 
tahılların gluten miktar ve kalitesinin belirlenmesinde önemlidir.  

 

Resim 6.1: Çalkalayıcı 

 
Sedimantasyon testinin prensibi, un ve laktik asit çözeltisi ile hazırlanmış 

süspansiyondaki un partiküllerinin gluten kalitesine göre şişmesi ve bu partiküllerin belirli 
bir zamanda çöken miktarının ölçülmesidir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

ARAŞTIRMA 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Gluten miktarı fazla ve kalitesi yüksek olan buğday unlarında, partiküller daha fazla 
şişeceğinden yoğunlukları az olmakta ve çözelti içerisinde dibe daha yavaş çökmektedir. Bu 
nedenle kaliteli buğday unlarının sedimantasyon değerleri daha yüksek çıkmaktadır.  

 
Sedimantasyon değeri unların ekmekçilik değerini belirlemede önemlidir. 

Sedimantasyon değeri yüksek olan unlardan yapılan ekmeklerin hacimleri büyük olmaktadır.  
 

6.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 
 Hassas terazi 
 Değirmen 
 Elek 
 Spatül 
 Ağzı rodajlı plastik kapaklı mezür, 100 ml’lik 
 Çalkalayıcı 
 Hesap makinesi 
 Saat 
 

 

Resim 6.2: Ağzı rodajlı plastik kapaklı mezür 

6.3. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 
 İzopropil alkollü laktik asit (süt asidi) çözeltisi: 250 ml % 85’lik laktik asit 

saf su ile 1 litreye tamamlanır ve geri soğutucu düzenek ile hacim kaybı 
vermeden 6 saat süreyle kaynatılır. Soğutulduktan sonra bundan 180 ml alınıp 
üzerine 200 ml izopropil alkol (% 99’luk) ilave edilip saf su ile 1 litreye 
tamamlanır. 

 
 Brom fenol blue (mavi) çözeltisi: 4 mg (0,004 g) brom fenol blue bir miktar 

saf suda çözündürüldükten sonra saf su ile 1 litreye tamamlanır.  
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6.4. Yapılışı 
 
Yabancı maddeleri temizlenmiş buğday numunesinden 100 g tartılıp laboratuvar 

değirmeninde öğütülür.150 mikronluk elekten 5 dakika elenerek analiz için gerekli un elde 
edilir.  

 
Bu undan 3,2 g tartılarak 100 ml’lik ağzı rodajlı mezüre konur. Üzerine brom fenol 

mavisi çözeltisinden 50 ml ilave edilerek mezürün ağzı plastik kapakla kapatılır. Mezür 5 
saniye elle yatay vaziyette hızlıca çalkalanır. Böylece unun tabanda yapışması önlenir. 
Bundan sonra mezür bekletilmeden çalkalama cihazına konarak 5 dakika çalkalanır. Mezür, 
çalkalayıcıdan alınarak üzerine 25 ml izopropil alkollü laktik asit çözeltisi ilave edilir. 
Mezür, tekrar çalkalayıcıya yerleştirilip 5 dakika daha çalkalanır. Daha sonra mezür, 
çalkalayıcıdan alınarak düz bir yüzeye konulur ve tam 5 dakika bekletilir. 5 dakika sonra 
çöken miktar ml olarak okunur. Bu değer sedimantasyon değerini gösterir. 

 
Numunenin nem miktarı % 14’ten farklı ise numunenin nem içeriği tespit edilir ve 

aşağıdaki formüle göre sedimantasyon değeri hesaplanır. 
 

           OSD x (100 – 14) 
DSD = ----------------------- 

        (100 - R) 
 
DSD: Düzeltilmiş sedimantasyon değeri 
OSD: Okunan sedimantasyon değeri 
R: Numunenin nem miktarı 
 
Sedimantasyon tayini en az iki paralel hâlinde yapılmalı ve paraleller arsındaki fark 

0,5’ten fazla olmamalıdır. Aksi hâlde işlem tekrarlanmalıdır. 
 
Buğdaylar, tespit edilen sedimantasyon değerlerine göre aşağıda verilen tablodaki gibi 

değerlendirilir.  
 

Sedimantasyon Değeri Değerlendirme 

36< Çok iyi 

25-36 İyi 

16-24 Zayıf 

<15 Çok zayıf 

Tablo 6.1: Buğday sedimantasyon değerleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak buğdayda sedimintasyon 

tayini yapınız. 

 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Hassas terazi, değirmen, elek, spatül, 

mezür, ağzı rodajlı mezür, çalkalayıcı, hesap makinesi, saat, brom fenol blue çözeltisi, 
isopropil alkollü süt asidi çözeltisi, buğday numunesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 
 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 
 Çalışma ortamınızı, kullanacağınız 

araç gereçleri ve çözeltileri 
hazırlayınız. 

 Numuneyi yabancı maddelerden 
tamamen temizleyiniz. 

 Yabancı maddesi temizlenmiş numuneden 
100 g tartınız. 

 Tartılan numuneyi 150 mikronluk elekten 
geçecek irilikte öğütünüz.  

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Elde edilen undan 3,2 g tartarak ağzı rodajlı 
mezüre aktarınız. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 
 Unun etrafa dökülmemesine dikkat 

ediniz. 
 Ağzı rodajlı mezürün temiz ve kuru 

olmasına dikkat ediniz. 

 Üzerine 50 ml brom fenol blue çözeltisi 
ekleyiniz. 

 

 Mezür veya uygun bir ölçü kabı 
kullanınız. 

 Çözeltiyi mezüre aktarırken 
dökmemeye özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
 



 

 40 

 Mezürün kapağını kapatıp 5 saniye elle 
yatay olarak çalkalayınız. 

 

 Ağzı rodajlı mezür kapağının tam 
olarak kapandığını kontrol ediniz. 

 Yatay vaziyette ve hızlı çalkalayınız. 

 Ağzı rodajlı mezürü çalkalama aletine 
yerleştirip 5 dakika çalkalayınız. 

 

 Bekletmeden hemen yerleştiriniz. 
 Mezürlerin çalkalayıcıya sağlam olarak 

yerleştirildiğini kontrol ediniz. 
 Saati ayarlamayı unutmayınız. 

 Mezürü, çalkalayıcıdan alarak üzerine 25 
ml izopropil alkollü laktik asit çözeltisi 
ekleyiniz. 

 Pipet veya uygun bir ölçü kabı 
kullanınız. 

 Çözeltinin tamamını aktarınız. 

 Mezürü tekrar çalkalayıcıya yerleştirip 5 
dakika daha çalkalayanız. 

 Mezürleri çalkalayıcıya sağlam 
yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol 
ediniz. 

 Saati ayarlamayı unutmayınız. 

 Mezürü çalkalayıcıdan alarak düz bir yerde 
5 dakika dinlendiriniz. 

 

 Dinlenme süresinin tam 5 dakika 
olmasına özen gösteriniz. 

 Çöken kısmı ml olarak okuyarak 
sedimantasyon değerini belirleyiniz. 

 Okumayı hemen yapınız. 
 İşlemi en az iki paralel yapınız ve 

paraleller arasındaki fark 0,5’ten fazla 
ise işlemi tekrarlayınız. 

 Hesaplama yapınız. 
 Numunenin nem içeriği % 14’ten farklı 

ise sedimantasyon değerinde düzeltme 
yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru se çeneği işaretleyiniz. 
 

1. Sedimantasyon tayininde aşağıdaki araç gereçlerden hangisi kullanılır?  
A) Çalkalayıcı 
B) Desikatör  
C) Viskozimetre tüpleri 
D) Ayırma hunisi 
 

2. Sedimantasyon tayininde aşağıdaki çözeltilerden hangisi kullanılır? 
A) % 5’lik laktik asit çözeltisi 
B) 5 N HCl çözeltisi 
C) İzopropil alkollü laktik asit çözeltisi 
D) % 1’lik metilen mavisi 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  
 

3. Sedimantasyon değeri ………… arası olan buğdaylar iyi olarak değerlendirilir.  

4. Sedimantasyon tayininde, çalkalama işlemlerinden sonra numune tam ….. dakika 

dinlendirildikten sonra okuma yapılmalıdır. 

5. Un parçacıklarının sulu zayıf asitlerde su alıp şişmesi ve belirli sürede çökmeleri 

sonucu oluşan çökeltinin hacmi ………………………….. değerini verir. 

6. Sedimantasyon tayininde öğütülen numune …….. mikronluk elekten elenir. 

7. Sedimantasyon tayininde, numunenin nem miktarı % …..’ten farklı ise numunenin 

nem içeriğine göre sedimantasyon değeri düzeltilir. 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

KONTROL LİSTESİ 
 
 
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Tahıllarda yabancı madde tayini 

1. Tahıllarda yabancı madde tayini için gerekli araç gereçleri hazırladınız 
mı? 

  

2. Yeterli miktarda numune tartımı yaptınız mı?   

3. Kaba ve ince materyalleri ayırmak için numuneyi uygun eleklerden 
elediniz mi? 

  

4. Yabancı maddeleri ayıklayarak gruplandırdınız mı?   

5. Buruşuk ve cılız daneleri ayıklamak için numuneyi uygun elekten 
elediniz mi? 

  

6. Yabancı madde miktarlarını hesapladınız mı?   

Tahıllarda bin dane ağırlığı tayini 

1. Tahıllarda bin dane ağırlığı tayini için gerekli araç gereçleri 
hazırladınız mı? 

  

2. Yeterli miktarda numune tartımı yaptınız mı?   

3. Tartılan numunedeki tane miktarını saydınız mı?   

4. Bin dane ağırlığını hesapladınız mı?   

Tahıllarda hektolitre ağırlığı tayini 

1. Tahıllarda hektolitre ağırlığı tayini için gerekli araç gereçleri 
hazırladınız mı? 

  

2. Hektolitre terazisi ile ölçüm yaptınız mı?   

3. Hektolitre ağırlığını hesapladınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Tahıllarda tane iriliği tayini 

1. Tahıllarda tane iriliği tayini için gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?    

2. Yeterli miktarda numune tartımı yaptınız mı?   

3. Numuneyi uygun eleklerde tekniğine uygun olarak elediniz mi?   

4. Her bir elekte kalan numune miktarlarını tarttınız mı?   

5. Homojenlik hesabını yaptınız mı?   

Tahıllarda tane sertliği tayini 

1. Tahıllarda tane sertliği tayini için gerekli araç gereçleri hazırladınız 
mı? 

  

2. Yeterli miktarda numuneyi cyclone değirmeninde öğüttünüz mü?   

3. Öğütülen numuneden gerekli miktarda tarttınız mı?   

4. Tartılan numuneyi uygun elekte yeterli süre elediniz mi?   

5. Eleğin altına geçen kısmı tarttınız mı?   

6. Tane sertlik değerini hesapladınız mı?   

Tahıllarda nem tayini 

1. Tahıllarda nem tayini için gerekli araç ve gereçleri hazırladınız mı?   

2. Kurutma kabını sabit tartıma getirerek darasını tespit ettiniz mi?   

3. Kurutma kabına gerekli miktarda numune tarttınız mı?   

4. Numuneyi tekniğe uygun süre ve sıcaklıkta etüvde kuruttunuz mu?   

5. Kurutulan numuneyi desikatöre alıp soğuttunuz mu?   

6. Numunenin tartımını yapıp nem miktarını hesapladınız mı?   
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Tahıllarda gluten tayini 

1. Gluten tayininde kullanılacak araç gereçleri hazırladınız mı?   

2. Yeterli miktarda numune tartımı yaptınız mı?   

3. Değirmende öğüttüğünüz numuneyi elediniz mi?   

4. Yöntemin gerektirdiği miktarda numuneyi uygun tuz çözeltisi ile 
hamur hâline getirdiniz mi? 

  

5. Hamura elle yuvarlak şekil verdiniz mi?   

6. Hamuru yöntemin gerektirdiği sürede uygun tuz çözeltisi ile yıkadınız 
mı? 

  

7. Hamuru sıkarak suyunu uzaklaştırdınız mı?   

8. Elde edilen yaş özü tarttınız mı?   

9. Tartımda çıkan değeri 10 ile çarparak % yaş öz miktarını buldunuz 
mu? 

  

Tahıllarda sedimantasyon tayini 

1. Tahıllarda sedimantasyon tayini için gerekli araç gereç ve çözeltileri 
hazırladınız mı? 

  

2. Yeterli miktarda numune tartımı yaptınız mı?   

3. Numuneyi öğütüp elediniz mi?   

4. Öğütülüp elenmiş numuneden yeterli miktarda tarttınız mı?   

5. Numuneyi ağzı rodajlı mezürde uygun çözeltiler ile karıştırdınız mı?   

6. Elde edilen süspansiyonu dinlendirerek çökelti oluşmasını sağladınız 
mı? 

  

7. Çöken kısmın hacminin (cm
3
) okuyarak hesaplama yaptınız mı?   

 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Buğday 

2 Çuval sondaları 

3 Esas numune 

4 1 – 3,5 

5 Yanlış  

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış  

9 Doğru 

10 Doğru 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 El ile sayım 

2 Hektolitre ağırlığı 

3 72-83 

4 Homojen 

5 2,2-2,5-2,8 

6 Doğru 

7 Yanlış  

8 Doğru 

9 Yanlış  

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Yanlış  
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 Doğru 

4 Yanlış  

5 Doğru 

6 Yanlış  

7 Yanlış  

8 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Muhafaza  

2 Kuru madde 

3 14 

4 105 - 130 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Yanlış  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 Gluten  

4 Tuz 

5 8 

6 10 

7 Doğru 

8 Yanlış  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 25-36 

4 5 

5 Sedimantasyon  

6 150 

7 14 
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