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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 541GI0035 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL/MESLEK 
Hububat ĠĢleme/Hububat ve Hububat Ürünleri 

Operatörü  

MODÜLÜN ADI Kırmızı Mercimek 2 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül kırmızı mercimek üretiminde kabuk soyma, 

yağlama ve sorteksleme aĢamaları ile kullanılan ekipmanlar 

konularına yönelik olarak hazırlanmıĢ  öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Kırmızı Mercimek 1 modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Kırmızı mercimek üretmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli  ortam sağlandığında kırmızı 

mercimek üretimi yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar 

1. Yöntemine uygun olarak kırmızı mercimekte kabuk 

soyabileceksiniz. 

2. Yöntemine uygun olarak kırmızı mercimeği 

yağlayabileceksiniz. 

3. Yöntemine uygun olarak kırmızı mercimeği 

sorteksleyebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: ĠĢletme ortamı, teknoloji sınıfı, atölye 
 

Donanım: Zımpara makinesi, kırma  makinesi, seperatör, 

yağlama sistemleri, sorteks sistemleri 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Günümüzde mercimek üretimi yapan iĢletmeler hızla geliĢmekte ve özellikle üretim 

kalitesini yakalamak için sürekli teknolojiyi takip etmektedir. Mercimek üretiminin sağlıklı 

bir Ģekilde gerçekleĢebilmesi için tüm aĢamalarının en iyi Ģekilde yapılması gerekir.  
 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında mercimek üretimini teknolojiyi kullanarak 

en iyi Ģekilde yapabileceksiniz. Kabuk soyma iĢleminde yatay ve dik kabuk soyucuların 

iĢlevini ve önemini daha iyi anlayacaksınız. Bununla birlikte yağlamanın önemini ve 

yağlamada dikkat edilmesi gereken unsurları öğreneceksiniz.  
 

Mercimek üretiminin son aĢamalarından olan sorting, ürünün değerini artırmak için 

önemli bir iĢlemdir. Bilgisayar teknolojisinin geliĢmesiyle birlikte, sorting standart tip 

mercimek üretimini sağlayabilmek için mercimek üretiminde kullanılmaktadır. Renkçe farklı 

maddeleri mercimekten ayıklamak çok zordur. Bundan dolayı sorting mercimek üretiminde 

önemli bir yer tutar. Kaliteli ve sağlıklı bir ürün elde etmek için üretimin her aĢamasında en 

uygun teknikler kullanılmalı, temiz, düzenli ve disiplinli çalıĢılmalıdır. 
 

Bu modül bilgiye araĢtırarak ulaĢmanıza yardımcı olacaktır. Bununla birlikte  

ezberden uzak, araĢtırmacı, paylaĢımcı, sosyal, giriĢken, kendine güvenen, mesleki bilgi ve 

yeterliliğe sahip bireyler olmanıza katkıda bulunmasını amaçlamaktayız. Bu da sizin ileride 

baĢarılı bir meslek sahibi olmanızı sağlayacaktır. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Yöntemine uygun olarak kırmızı mercimekte kabuk soyabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Mercimekte kabuk soymada dikkat edilmesi gereken hususları araĢtırarak 

edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Kabuk soyma aĢamalarının önemini araĢtırarak edindiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

1. MERCĠMEKTE KABUK SOYMA 
 

Kalibre olmuĢ mercimekler kabuk soyma iĢlemine tabi tutulur. Unsu madde ve kabuğu 

soyulmamıĢ tane oranı fazla ise kalibrasyon elekleri ve taĢlarının ayarı gözden geçirilir. Tav 

deposundan gelen ürün miktarı fazla ise düĢürülür. Eleklerde arıza veya tıkanma varsa 

taĢların ayarları yapılır.  
 

KABUK SOYMA HATTI 

     
 

 
 

    

     

 

 
    

                           RED 

                           ĠADE 

                           KABUL   

  Havuz    

  
 

 
 

  

  Elevatör   

     

  
 

Elek 
 

 Yab. Mad. 

  
 

 
 

  

  Elavatör    

     

    Arpa(Yem) 

Numune Alma ve 

Girdi Kontrol 

Kabuklu Mercimek Temini 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Triyör 
 

     

  Elavatör (5)   

  
 

 
 

  

  TaĢ Makinesi  TaĢ (Fire) 

     

  Elavatör (6)   

     

  
 

Hafif Tane Ayırıcı 
 

  Bozuk Tane (Yem) 

  
 

 
 

  

  Elavatör    

  
 

 
 

  

  Boylama Elekleri   

  
 

 
 

  

  Elevatör   

  
 

 
 

  

  Kavlatma TaĢları   Kepek,un 

  
 

 
 

  

  Elavatör    

  
 

 
 

  

  Vibrolu Elek    

  
 

 
 

  

  Padi  Tohum (yem) 

     

  Elavatör    

     

 
 
 

Elek    

FUTBOL    YAPRAK 

 

Sortex hattına 

taĢıma 
 

    

Sortex hattına taĢıma 
 

   

ġekil 1.1: Kabuk soyma hattı 
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1.1. Mercimek Tanesinin Fiziksel Özellikleri 
 

Mercimeğin fiziksel özelliklerini incelemede aĢağıdaki mercimek kalite ölçütleri 

dikkate alınır. 
 

MERCĠMEĞĠN FĠZĠKSEL KALĠTE KRĠTERLERĠ 

ÖZELLĠKLER 
Kabuklu Kırmızı 

Mercimek 

Kırmızı Ġç 

Mercimek 

Toplam Yabancı madde (1) (% en çok ) 4,0 1,0 

TaĢ toprak vb inorganik maddeler (%en çok)  1,0 0,0 

Toplam kusurlu tane (2) (% en çok) 3,0 0,0 

Böcek hasarlı tane (% en çok) 1,0 0,0 

KızıĢmıĢ ve çimlenmiĢ tane (% en çok) 0,5 0,0 

Kırık ve kabuğu soyulmuĢ tane (% en çok) 4,0 - 

Kabuğu soyulmamıĢ tane (% en çok) - 0,5 

(1) TaĢ toprak vb. inorganik maddeleride içerir. 

(2) KızıĢmıĢ, çimlenmiĢ tane ile böcek hasarlı taneyi de içerir. 
 

1.2. Mercimek Tanesinin Kimyasal Özellikleri 
 

Mercimeğin kimyasal özelliklerini incelemede aĢağıdaki mercimek kalite ölçütü 

dikkate alınır. 
 

MERCĠMEĞĠN KĠMYASAL KALĠTE KRĠTERĠ 

ÖZELLĠKLER 
Kabuklu Kırmızı 

Mercimek 

Kırmızı Ġç 

Mercimek 

Rutubet (% en çok) 14,0 12,0 
 

1.3. Zımpara Makinesi ve Kullanımı 
 

Kabuklu mercimeklerin kabuk soyma iĢleminde kullanılan zımpara makineleri 2 

çeĢittir. 

 Dik kabuk soyucu 

 Yatay kabuk soyucu 

 Dik kabuk soyucu 
 

Sistem, özel imal edilmiĢ dikey çalıĢan taĢ mili üzerinde üst üste dizilen disk 

zımparalardan oluĢmaktadır. Mal yedirici vidanın basıncıyla dıĢ gömlekle zımpara arasında, 

yukarıdan aĢağıya doğru inen ürünün sıkıĢtırılarak kabuğu soyulmaktadır. 
 

Soyulan kabuk (kepek), özel hava kullanım sistemiyle gömlek dıĢına taĢınarak 

uzaklaĢtırılır. Disk aralarında geçen hava, makinenin verimli çalıĢmasını sağlar. 
 

Ürün kontrolü için mal giriĢinde ve çıkıĢında, mak kesici sürgüsü ve kapasite ince ayar 

sürgüleri kullanılmaktadır. 
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Dik kabuk soyucudan futbol mercimek ve yaprak mercimek elde edilir. 

 

                
Resim 1.1: Ġki farklı dik kabuk soyucu  

 
ġekil 1.2:Üst resimdeki birinci dik kabuk soyucunun ön ve yan görüĢünü gösteren çizim 

 Yatay kabuk soyucu 
 

Sistemin ana unsuru, üst üste yatık özel zımpara dökümlü iki taĢtan oluĢur. Alt taĢ ana 

mile bağlıdır ve motorla çalıĢır. Üst taĢ sabittir. Üst taĢın ortasında bulunan ürün giriĢinden 

ürün iki taĢ arasında dağılır, kırım ve kepek soyumu yapılır. Ġki taĢ aralığı ayarlanabilir 

olduğu için istenilen özelliklerde ürün elde edilebilir. 
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Ürün giriĢinde kapasite ayar sürgüsüyle istenilen oranda kabuk soyma iĢlemi yapılır. 

Motor kayıĢ bağlantıları ve döner taĢ sistemi korumalı olduğu için emniyetlidir. 
 

 
Resim 1.2:Değirmen TaĢı 

Değirmen taĢları zımpara taĢlarından imal edilir. 
 

Yatay kabuk soyucudan sadece yaprak mercimek elde edilir. 

 

 

Resim 1.3: Yatay kabuk soyucu 

1.4. Seperatör ve Kullanımı 
 

Seperatör ürün içinde kalan kepeği ve kırığı almak için kullanılır. Mercimek arka 

kısımda görünen borulardan makineye girer. Orta kısımda görünen teknede 2 mm yuvarlak 

elek takılıdır. Mercimek elek üzerinden geçerken kırık mercimekler üründen ayrılır. 

Mercimeğin makineyi terk edeceği kısımda yani ön kısımda hava kanalı bulunur. Hava 

kanalı ile ürün içinde kalan kepek emilir. 
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         Resim 1.4:Seperatör ön görünüĢü                            Resim 1.5:Seperatör arka görünüĢü 

Makinenin ön kısmındaki hava kanalı siklona bağlanır; emilen kepek siklona, 

siklondan da un ambarına basılır.  

 

Resim 1.6: Toz siklonu 

Toz siklonu, hava-toz veya hava-ürün karıĢımından temiz havayı ayrıĢtırmak amacıyla 

kullanılır. Bu ayrıĢtırma iĢlemi merkezkaç sistemi ile gerçekleĢtirilir. Temiz hava siklonun 

üzerinden çıkarken, merkezkaç kuvveti ile çökertilen malzeme siklonun altından tahliye 

edilirler. Toz siklonlarının altına genellikle hava kilidi monte edilir. 
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1.5. Yaprak Mercimek ve Özellikleri  
 

Kabuğu soyulmuĢ mercimek iki Ģekilde hazırlanır. 

 Futbol mercimek  

 Yaprak mercimek 
 

  

Resim 1.7: Futbol mercimek ve yaprak mercimek 

 Futbol mercimek: Kabukları soyulup bütünlüğü bozulmamıĢ  ve kabuklarından 

temizlenmiĢ mercimek taneleridir. Futbol mercimek dik kabuk soyucudan elde 

edilir. 
 

 Yaprak mercimek:Kabukları soyulup çenekleri birbirinden ayrılmıĢ ve 

kabuklarından temizlenmiĢ mercimek taneleridir. 
 

Yaprak mercimek daha çabuk piĢer ve böcek yapma riski futbola göre çok daha azdır.  
 

1.6. Yaprak Mercimek Elde Etme ĠĢlemleri 
 

Kabuklu mercimeklerin kabuk soyma makinesine girmeden önce ön hazırlık 

iĢlemlerinden geçmesi gerekir. Bu ön hazırlık iĢlemleri kabuklu mercimeğin içindeki yabancı 

maddelerden temizlenmesi iĢlemleridir.  
 

 Ön hazırlık iĢlemleri 

 Elek: Ürün içindeki toz toprak küçük tohum birçok yabancı maddenin 

üründen ayrılmasını sağlar. 

 Triör: Ürün içindeki arpaların üründen ayrılmasını sağlar. 

 TaĢ ayırıcı: Ürün içindeki taĢların üründen ayrılmasını sağlar. 

 Hafif Tane Ayırıcı: Üründen daha hafif olan yabancı maddelerin ve içi 

boĢ mercimeklerin üründen ayrılmasını sağlar. 
 

 Yatay kabuk soyucu kullanılacaksa yaprak mercimek elde etmede aĢağıdaki 

iĢlemler yapılır. 

 Yabancı maddelerinden temizlenen kabuklu mercimek boylamadan önce 

tavlanır. Tavlama, mercimeğe su verilmesi ve mercimeğin bu Ģekilde 

biraz dinlendirilmesi demektir. Tavlamada amaç, mercimeğin kabuğunun 

su ile daha elastik hâle gelerek kabuk soyucu makinesinde daha kolay 

soyulmasını ve mercimeğin çeneklerinin birbirinden ayrılmasını 

sağlamaktır.  
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 Tavlanan mercimek elekle boylanır. Boylamadaki amaç, farklı 

iriliklerde oldukları zaman zımpara taĢları iri mercimekleri soyarken ufak 

mercimek taneleri soyulmadan kaçar veya tam tersi ufaklar soyulurken iri 

mercimek taneleri ezilir bu nedenle boylama mutlaka yapılmalıdır.  

 Boylanan mercimek yatay kabuk soyucu makinesine verilir. Kabuk 

soyucudan mercimekler kabuğu soyulmuĢ ve çeneklerinden ayrılmıĢ 

yaprak mercimek olarak çıkar.  

 Seperatör ile yaprak mercimek içindeki kırık mercimekler, un ve kepek 

alınır.  

 Beyazlı tanelerin ve kabuğu soyulmamıĢ tanelerin ürün içinden ayrılması 

için yaprak mercimekler sortex hattında iĢlem görür. Sortex hattında elek, 

hafif tane ayırıcı, taĢ ayırıcı makineleri ve sorteks bulunur. 
 

 Dik kabuk soyucu kullanılacaksa yaprak mercimek elde etmede aĢağıdaki 

iĢlemler yapılır. 

 Tavlama yapılmaz. 

 Yabancı maddelerinden temizlenen kabuklu kırmızı mercimek boylanır 

ve dik kabuk soyucu makinesine verilir.  

 Dik kabuk soyucusundan kabuğu soyulmuĢ olarak hem futbol hem de 

yaprak mercimek karıĢık olarak elde edilir.  

 Seperatör ile mercimek içindeki kırık mercimekler, un ve kepek alınır. 

 Futbol mercimek ile yaprak mercimeğin birbirinden ayrılması için elek 

kullanılır.  

 Kabuğu soyulmuĢ futbol ve yaprak mercimekler, beyazlı tanelerin, 

kabuğu soyulmamıĢ tanelerin ayrılması için ayrı ayrı sorteks hattında 

iĢlenir. Sorteks hattında elek, hafif tane ayırıcı, taĢ ayırıcı makineleri ve 

sorteks bulunur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Üretime gönderilen mercimeğin kabuğunu soymak için gerekli iĢlemleri yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Zımpara makinesinin ayarlayınız.  Araç ve gereçleri dikkatli kullanınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Mercimeği zımpara makinesinden 

geçiriniz. 

 Kabuklu mercimeğin içindeki yabancı 

maddeleri ayırınız. 

 Temizlenen mercimeği boylayınız. 

 Mercimeği makineye gönderiniz. 

 Mercimek ununu ayıklayınız.  Seperatör ayarlarını yapınız. 

 2 mm’lik yuvarlak elek takınız. 

 Seperatör ile mercimek ununu alınız. 

 Hava kanalını kontrol ediniz. 

 Emilen kepeğin siklona gidiĢini kontrol 

ediniz. 

 Emilen kepeği un ambarına 

yollanmasını kontrol ediniz. 

 Kırık ve toptane mercimeği ayırınız. 
 

 
 

 Seperatör ayarınız yapınız. 

 2 mm’lik yuvarlak elek takınız. 

 Elek üzerinden geçen kırık mercimeği 

ve toptaneyi ayırınız. 

 Mercimeği sorteks hattına gönderiniz. 

 Yaprak mercimek için kırma makinesine 

gönderiniz. 

 Yatay kabuk soyucu kullanılacaksa 

tavlama yapınız. 

 Dik kabuk soyucu kullanılacaksa 

tavlama yapmayınız. 

 Mercimekleri boylama yapınız. 

 Yaprak mercimek elde ediniz. 
 

 
 

 Mercimeklerin çeneklerini ayırınız. 

 Seperatör ile  yaprak mercimek içindeki 

kırık mercimekleri, unu ve kepeği 

ayırınız. 

 Mercimeği sorteks hattına gönderiniz. 

 Zaman ayarınız yapınız. 

 ĠĢ yeri kıyafet kurallarına uyunuz. 

 Diğer birimlerle iĢ birliği içinde 

çalıĢınız. 

 HCCP ilkelerine uyunuz. 

 Verilen talimatlara uyunuz. 

 Hijyen ve sanitasyon kurallarına 

uyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Üretime gönderilen mercimeğin kabuğunu soymak için gerekli iĢlemleri uygulayınız.  
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Zımpara makinesinin ayarladınız mı?   

3. Seperatör ayarlarını dikkatlice yaptınız mı?   

4. Mercimek ununu ayıkladınız mı?   

5. Kırık ve toptane mercimeği ayırdınız mı?   

6. 
Yaprak mercimek için mercimeği kırma makinesine 

gönderdiniz mi? 
  

7. Yaprak mercimek elde ettiniz mi?   

8. ĠĢ güvenliği kurallarına uydunuz mu?   

9. Makinelerin ayarlarını dikkatlice yaptınız mı?   

10. Diğer birimlerle iĢbirliği hâlinde çalıĢtınız mı?   

11. Zamanı iyi kullandınız mı?   

12. ÇalıĢmanız bittiğinde iĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Kırmızı mercimekte soyma aĢaması için aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Kalibre olmuĢ mercimekler kabuk soyma iĢlemine tabi tutulur.  

B) Kabuğu soyulmamıĢ tane oranı fazla olabilir. 

C) Tav deposundan gelen ürün miktarı fazla ise düĢürülür.  

D) Kabuk soyma iĢleminde sadece dik kabuk soyucu kullanılır. 
 

2. AĢağıdaki seçeneklerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz? 

A) Dik kabuk soyucudan futbol mercimek ve yaprak mercimek elde edilir. 

B) Değirmen taĢları zımpara taĢlarından imal edilmektedir. 

C) Yatay kabuk soyucudan sadece futbol  mercimek elde edilir. 

D) Seperatör ürün içinde kalan kepeği ve kırığı almak için kullanılır. 
 

3. Ürün içindeki toz, toprak, küçük tohum gibi birçok yabancı maddenin üründen 

ayrılmasını sağlayan ekipman aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Elek  

B) Triyör 

C) Seperatör 

D) Hafif tane ayırıcı 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi seperatör için söylenemez? 

A) Seperatör ürün içinde kalan kepeği ve kırığı almak için kullanılır. 

B) 2 mm yuvarlak elek takılıdır. 

C) Hava kanalı ile ürün içinde kalan kepek emilir. 

D) Toz siklonlarının üstüne genellikle hava kilidi monte edilir. 
 

5. Mercimek üretiminde kabuk soyma hattı için doğru sıralamayı iĢaretleyiniz? 

A) Triyör-elavatör-taĢ makinesi-elavatör-hafif tane ayırıcı 

B) Boylama elekleri-elavatör-hafif tane ayırıcı-taĢ makinesi 

C) Sorteks hattı-taĢ makinesi-triyör-elavatör 

D) Kavlatma taĢları-triyör -elavatör- boylama elekleri 
 

 

 

- 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Yöntemine uygun olarak kırmızı mercimeği yağlayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Kırmızı mercimeği yağlamada kullanılan yağın önemini araĢtırınız. 

 Kırmızı mercimeği yağlamanın amacını araĢtırınız. 
 

2. KIRMIZI MERCĠMEKTE YAĞLAMA  
 

2.1. Yağlama Yapmanın Önemi 
 

Ġç mercimekler istek üzerine cilalanma (parlatılmak) maksadıyla TS 886 ve TS 887’ye 

uygun yemeklik ayçiçek yağı veya yemeklik pamuk yağı ya da standardına uygun diğer 

yemeklik bitkisel sıvı yağ ile muamele edilebilir. Ġç mercimeklerde toplam yağ oranı tane 

bünyesindeki yağ dâhil %2,5 oranını geçemez.  
 

Yağlama yapmanın amacı sadece ürünün albenisi artırmak daha parlak bir görüntü 

sağlamaktır. Yağlama sonucunda daha parlak bir görünüm kazanan mercimeğin ürün kalitesi 

artırılmıĢ sayılır. Ancak ürünün doğal parlatılmamıĢ hâli daha sağlıklı ve daha güvenlidir. 
 

2.2. Yağlamada Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Yağ, paslanmaz çelikten yapılmıĢ tankta muhafaza edilmelidir. Yağ tanktan helezona 

pompa ve borular vasıtası ile taĢınır. Helezonda yağlama iĢlemi gerçekleĢtirilir. Helezon 

üzerindeki musluktan yağ ürüne verilir. Musluk ürünün helezona verildiği ilk kısımda 

olmalıdır. Nedeni mercimeğin helezondaki dolanımını tamamlayıncaya kadar homojen bir 

Ģekilde yağlanabilmesidir. Musluktan akan yağ miktarını ayarlamak önemlidir çünkü 

mercimekte izin verilen yağ oranı standart ta ve Türk Gıda Kodeksinde max %2,5’tir. 
 

Ürün helezonda yağ ile temas eden yüzeylerde bir süre sonra birikme yapacaktır. Bu 

nedenle helezon kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır. Helezonun temizliği periyodik 

olarak yapılmalıdır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Cilalama (parlatma) helezonu 

 
Resim 2.2: Helezonlu mercimek cilalama tamburu 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Üretimi gerçekleĢtirilen kırmızı mercimeği yağlamak için gerekli iĢlemleri yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 Yağ miktarını hesaplayınız. 
 

 ĠĢ yeri kıyafet kurallarına uyunuz. 

 TSE ve Türk Gıda Kodeksi Ģartlarına 

uyunuz. 

 Yağ oranınının maksimumu % 2,5’i 

geçmemesine dikkat ediniz. 

 Mercimeği parlatmada TS 886 ve TS 

887’ye uygun yağı kullanınız. 

 Yağı paslanmaz çelikten yapılmıĢ 

tankta muhafaza ediniz. 

 Helezon üzerindeki musluktan yağı 

mercimeğe veriniz. 

 
 

 Verilen talimatlara uygun çalıĢınız. 

 Diğer birimlerle iĢbirliği içinde 

çalıĢınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Musluktan akan yağ miktarını takip 

ediniz. 

 Mercimeğin homojen bir Ģekilde 

yağlanmasını sağlayınız. 

 Periyodik olarak helezonun temizliğini 

yapınız. 

 Verilen talimatlara uygun davranınız. 

 Araç ve gereçleri dikkatli kullanınız. 

 Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun 

çalıĢınız. 

 HACCP ilkelerine uyunuz. 

 Dikkatli olunuz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Üretime gönderilen mercimeği yağlamak için gerekli iĢlemleri uygulayınız. 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Yağ miktarını hesapladınız mı?   

3. 
Yağı paslanmaz çelikten imal edilmiĢ tankta muhafaza ettiniz 

mi? 
  

4. 
TSE ve Türk Gıda Kodeksi Ģartlarına uygun yağ kullandınız 

mı? 
  

5. Mercimeği yağladınız mı?   

6. 
Mercimeğin  helezonda dolanımını iyi tamamlamasını 

sağladınız mı? 
  

7. Mercimeğin homojen bir Ģekilde yağlanmasını sağladınız mı?   

8. Periyodik olarak helezonun temizliğini yaptınız mı?   

9. ĠĢ güvenliği kurallarına uydunuz mu?   

10. Zamanı iyi kullandınız mı?   

11. ÇalıĢmanız bittiğinde iĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin 

baĢındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlıĢ ise “Y” yazınız. 
 

1.   (   ) Ġç mercimeklerde toplam yağ  oranı tane  bünyesindeki  yağ dâhil %2,5 oranını 

geçemez. 

2.   (   ) Yağlama yapmanın amacı sadece ürünün albenisini artırmak daha parlak bir 

görüntü sağlamaktır. 

3.   (   ) Ürünün parlatılmıĢ hâli daha sağlıklı ve daha güvenlidir. 

4.   (   ) Yağ paslanmaz çelikten yapılmıĢ tankta muhafaza edilmelidir. 

5.   (   ) Helezonda yağ ile temas eden yüzeylerde bir süre sonra ürün birikme yapar. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Yöntemine uygun olarak kırmızı mercimeği sorteksleyebileceksiniz. 
 

 

 
 

 Mercimekte sortekslemede dikkat edilmesi gereken unsurları araĢtırınız. 

 Sorteks makinesinin kullanımında nelere dikkat edilmelidir? AraĢtırınız. 

 Sorteksin bakımı ve temizliği neden önemlidir? AraĢtırınız. 
 

3. MERCĠMEKTE SORTEKSLEME 
 

Renk ayıklama sorteks (sorting) sisteminin bilgisayar teknolojisinin geliĢmesiyle 

birlikte standart tip ürün üretimini sağlayabilmek için farklı gıda sektörlerinde kullanımı 

artmıĢtır. 
 

3.1. Mercimekte Sorteksin Önemi 
 

Renkçe farklı maddeleri mercimekten ayıklamak çok zordur. Mercimeğin içindeki 

farklı renk taneler ve yabancı maddeler mercimeğin değerini düĢürür. Standart ve homojen 

üretilen mercimeğin besin yönünden daha iyi değerlendirilmesi ve sağlık risklerinden 

arındırılması (zararlı olabilecek yabancı ot tohumları gibi) en önemli hususlardan biridir. 

Yabancı maddeleri ayıklamanın tek yolu optik sorting/ayıklama sistemidir. 

 

Resim 3.1:Renk ayıklama makinesi  

3.2. Sorteksi Kullanma ve Ayarları 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Küçük taneli katı gıda maddelerinde kullanılan renk ayıklama sistemi temel olarak 

homojen renkte, yabancı madde bulunmayan ve üretim basamaklarından kaçan yan ürünlerin 

renklerindeki farklılıklar baz alınarak ayrılmasında kullanılır. 
 

Sistem temel olarak mikroprosesör kontrol ekipmanlarının yardımı ile yüksek hızda 

geçen maddeleri renklerine göre ayırır.  
 

 

ġekil 3.1:Renk ayıklama sisteminin çalıĢma prensibi diyagramı 

Elektronik renk seçme makineleri renk esasına göre çalıĢır. Ayıklanacak olan ürün 

makine üzerine monte edilmiĢ bir bunkerden makineye vibratörler vasıtasıyla düzenli bir 

Ģekilde beslenir. Makineye beslenen ürün akıĢ kanallarından akarak optik sistem üzerinden 

geçer. Optik sistem; aydınlatma üniteleri, kameralar ve diğer yardımcı sistemlerden oluĢur. 

Optik sistem, ayıklanacak olan ürün içinde olabilecek farklı renkteki istenmeyen yabancı 

madde veya tohumları belirler. Ġstenmeyen yabancı maddeler, yüksek basınçta ve çok kısa 

süreli hava tatbik edebilen hava tabancaları (ejektör) vasıtasıyla akıĢ dıĢı kalmakta ve 

makinenin reject (red) çıkıĢından atılır. Ġyi ürünler ise herhangi bir etkiye maruz kalmadan 

accept (kabul) çıkıĢından alınır. Renk ayıklama makineleri değiĢik uygulamalar için farklı 

model ve kapasitelerde üretilmektedir.  Vibratörler ve akıntı kanalları yardımı ile taneler tek 

sıra hâline getirilir. Akıntı kanalının eğim açısı, Ģekli, çizgi ve hat aralığı, tanenin akıĢ 
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hızının ayarlanmasında ve kapasite ayarlanması kullanılır. Kanalda akıĢ hızı ve Ģekli 

düzenlenen taneler, fotodedektörden geçirilir.  
 

Renk ayıklama sisteminde kullanılan ıĢığın özelliği, yoğunluğu ve sistemin ıĢık 

vurgusunun uygulandığı alanın arka planı ve tipi önem arz etmektedir. Ürün üzerine vuran 

ıĢığın geri yansıyarak fotodedektörlere ulaĢması ile sistem daha önce referans olarak 

belirtilen tanenin renk özelliği ile karĢılaĢtırılarak renk ayıklamasına uğrayacak tane/taneler 

belirlenmiĢ olur. Belirlenen taneler (ayrılması gerekenler, renk farkı olanlar) bir alt ünitede 

yer alan ejektörler (rejection system) yardımı ile sıkıĢtırılmıĢ ve basınç kazandırılmıĢ hava 

yardımı ile akan kanaldan uzaklaĢtırılır. 
 

Hava ejektörleri, genelde piezoelektrik prensibini kullanmaktadır. YaklaĢık olarak 

1 kHz(kilohız) hava pulsunu 1-3 milisaniyede üretebilmektedir. Ejektörlere giriĢ hava 

basıncı ise 200-550 kPa (kilopascal) arasındadır. Bu değer ürünün boyuna göre değiĢir. Hava 

ejektörleri sistemin alt kısmında yer alır ve kameralarda tozlanmayı engellemek için 

kameralardan ayrı bir yerde yer alır. 
 

 

Resim 3.2:  Hava ejektörü (tabancası) 

Kameralarla ejektörler arasında çok hassas bir zamanlama ve kontrol bulunur ve 

elektronik olarak çalıĢır. Kameralarda belirlenen tanenin ejektörlere ne zaman ulaĢacağı alt 

ejektörlere bildirilir. 

 

Resim 3.3: Sorteksin ayar düğmeleri 
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Genel olarak sorteks makinelerinde kırmızı mercimek için verilen set up baĢlığı 

altında ekranda çıkan terimler ve Türkçe anlamları aĢağıda verilen tablodaki gibidir. 
 

SET UP baĢlığı altında 

ekrana çıkanlar terimler 
Türkçe anlamları 

Ejector Delay Lekeli ürünün saptanmasından sonra ejector ağzına 

gelene kadar geçen süredir. Bu süre ürünün ağırlığına ve 

boyuna göre değiĢmektedir. Mercimek için ayar aralığı 

32’dir. 

Pulse Length Ejectorun hatalı ürün tanesine üfleme süresidir. 

Mercimek tanesinin boyu ve ağırlığı arttıkça üfleme 

süresi artmalıdır. Mercimek için ayar aralığı 1-3’tür. 

Defect Length Ürün üzerindeki lekenin boyudur. Ayarladığınız leke 

boyunun üstündeki tüm lekeli ürünleri makine 

ayıklayacaktır. Mercimek için ayarı 1’dir. 

Defect Width Ürün üzerindeki lekenin enidir. Ayarladığınız leke eninin 

üstündeki tüm lekeli ürünleri makine ayıklayacaktır. 

Mercimek için ayarı 1’dir. 

Wiper Ġnterval Sileceklerin çalıĢma aralığıdır. Ayarladığı zaman 

aralığında  silecekler otomatik olarak çalıĢır. Mercimek 

için ayarı 1’dir. 

Foreground Lighting   Ön ve arka floresanları açma ve kapamaya  yarar. 

Mode Title Makinede ürüne göre yaptığınız tüm ayarları 

saklayacağınız dosya ismidir. 

Save Working Mode Ürün için ayarladığınız tüm değerleri dosya olarak ismi 

ile birlikte  hafızaya almak için kullanılır. 

Filter Select Ürün rengine göre kameraların önünde 2 adet filtre 

seçeneği vardır. (Kırmızı, mavi, boĢ vb. mercimekte 1 

numaralı filtre seçeneği kullanılır.) 

Tablo 3.1. Kırmızı mercimek için genel sorteks ayarları 
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SORTEX HATTI 

   

Kabuk soyma hattı 

 
 

  

 Havuz   

   

 Elevatör   

   

 Elek            Kırık tane  

   

 Elavatör   

   

 TaĢ Makinesi           TaĢ (Fire) 

   

 
Hafif Tane Ayırıcı          Hafif tane (Yem) 

   

 Elevatör   

   

 Sortex Makinesi    Bozuk Tane  

   

 Elevatör   

   

 Elek (2)   Kırık Tane 

   

 Elevatör   

   

 Silolar  

FUTBOL  YAPRAK 

Cilalama Helozonu  Cilalama Helozonu 

   

Elevatör  Elevatör 

   

Elek       

   

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

RED 

                                 

RED 

   

                         KABUL  
              KABUL 

 

Ara ve Son 
Kontrol 

Ara ve Son 
Kontrol 
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Elevatör    

 

 
 

 
Ambalajlama 

Ambalajlama   

   

 Paletleme           Palet 

 
 

 
 

 

 Depolama  

 
  

 

 Fumigasyon 
             Fumigant 

 

 
 

 
 

  
                Araç 

Naylonu 

   

ġekil 3.2: Sorteks hattı akıĢ Ģeması 

3.3. Sorteksin Bakımı ve Temizliği 
 

Fabrikada üretilen mercimeklerin yüksek kalitede olması için sorteks makinesinin ve 

ona bağlı ekipmanların belirlenmiĢ zaman aralıklarında kontrolünün yapılması ve 

sürekliliğinin sağlanması gerekir. Verimli bir üretim çıktısı sağlamak için bakım ve temizlik 

yetkili kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilmelidir. 
 

 Sorteksin bakım ve temizliğinde aĢağıdaki iĢlemler yapılmalıdır. 

 Sortex makinesının genel bakımı belirli periyodlarla  (aylık, üç aylık vb.) 

yapılmalıdır. 

 Bu bakımlar sırasında ilk olarak güvenlik için gerilim ve basınçlı hava 

kesilir.  

 Background lambaları sökülüp lambalar temizlenir. 

 Floranslar temizlenip sortex camlarının tozlu olmamasına dikkat edilir. 

 Kartların üzeri temiz olmalı, ısıyı dıĢarıya vermesine engel teĢkil edecek 

herhangi bir Ģey olmamasına dikkat edilmelidir. 

 Bakım sonunda da kapaklar sıkıca kapatılır. 

 Kamera lensleri iyice temizlenir. 

 Enjektörler test edilir. Arızalı enjektör değiĢtirilir. 

 Silecek hava silindirleri kontrol edilir. Hareket zamanlarının denk olması 

sağlanır. 

 Sortexe ait klimanın ısı değerleri hava koĢullarına göre ayarlanır, petekler 

hava ile temizlenir. 

 Sortexe ait besleme voltajları kontrol edilir. 

 Bakım esnasında kesinlikle basınçlı hava kullanılmamalıdır.  

Yükleme- Sevkıyat  
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3.4. Kırmızı Mercimekte Yabancı Maddeler 
 

Yabancı madde; mercimeğin içinde bulunan yabancı ot tohumları, taĢ, toprak, kavuz, 

sap, saman vb. kendinden baĢka her türlü maddedir. Kısaca: Mercimek taneleri arasında veya 

içinde bulunan gözle görülebilir kendinden baĢka her türlü maddedir. 
 

 Kabuklu kırmızı mercimekte yabancı madde: Mercimek taneleri arasında 

bulunan kendinden baĢka maddeler ile 3 mm’lik yuvarlak delikli elek altına 

geçen mercimek tane ve parçaları da dâhil olmak üzere her türlü maddeleri ifade 

eder. 

 Kırmızı iç mercimekte yabancı madde: Ġç mercimek içinde bulunan 

kendinden baĢka her türlü maddeler ile kabuklu kırmızı mercimek tanelerini 

ifade eder. 
 

Kırmızı mercimekteki yabancı maddeler çeĢitli makinelerle temizlenir. Eleklerde 

yabancı maddelerden ayrılmaya baĢlar, metal dedektörler yardımıyla mercimek içinde 

bulunan metaller ayrılır. TaĢ ayırıcıda mercimek içinde bulunan taĢ ve topraklar ayrılır.  
 

3.5. Kırmızı Mercimekte Renk 
 

Renk ayıklama makineleri gerekli olan ayıklama ihtiyaçlarına göre değiĢik tip ve 

modellerdedir. Bazı ürünlerde siyah beyaz ayıklama yeterli olurken mercimekte renkli 

ayıklama sistemi kullanılır. Sortekste renk hassasiyeti insan gözünün hassasiyeti 

düzeyindedir. Ürün rengine göre kameraların önünde 2 adet filtre seçeneği vardır (kırmızı, 

yeĢil vb.). Farklı renkteki mercimek taneleri sorting sonunda ayrılmıĢ olur.  
 

 

Resim 3.4: Renk ayıklama sistemi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Mercimek üretiminde farklı renkteki maddeleri mercimekten ayırma iĢlemini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sorteks kalibrasyonu yapınız.  Kalibre iĢleminde 3,25 yarık 4 mm 

yuvarlak elek kullanınız. 

 Eleğin yerine tam olarak oturmasını 

sağlayınız. 

 Elekte patlama olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Gerekirse eleği yenisiyle değiĢtiriniz. 

 Kalibre edilen üründe elek altı 

istenilenden fazla çıkıyorsa ürünün 

akıĢ hızını düĢürünüz.  

 TaĢ seçiniz.  Üründen ağır olan taĢ, metal, cam vs. 

maddeleri ayırınız. 

 Mercimekteki istenmeyen maddele 

yeteri kadar alınamıyorsa aspiratörün 

emme gücünü artırınız.  

 Araç gereçleri dikkatli kullanınız. 

 Hava basıncını ayarlayınız. 

 

 
 

 Ġstenmeyen yabancı maddeler için 

yüksek baçınç uygulayınız. 

 Ġstenmeyen maddelerin akıĢ dıĢı 

kalmasını sağlayınız. 

 Hızı ayarlayınız.  Tanenin akıĢ hızını kontrol ediniz. 

 Gerektiğinde hızı artırınız veya 

azaltınız. 

 Zamanlamayı iyi ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Renk seçimini yapınız. 
 

 
 

 Ayıklanacak ürünü makineye düzenli 

bir Ģekilde veriniz. 

 Optik sistemde yer alan aydınlatma 

üniteleri, kameralar ve yardımcı 

sistemleri kontrol ediniz. 

 Renklerine göre ayrılacak maddelerin 

geçiĢ hızını ayarlayınız. 

 Yabancı maddeleri seçiniz.  Ġstenmeyen maddelerin akıĢ dıĢı 

kalmasını kontrol ediniz. 

 Sortesin temizliği ve bakımını yapınız.  Güvenlik için gerilim ve basınçlı 

havayı kesiniz. 

 Bakım esnasında kesinlikle basınçlı 

hava kullanmayınız. 

 Dikkatli olunuz. 

 ĠĢ yeri kıyafet kurallarına uyunuz. 

 HACCP ilkelerine uyunuz. 

 Hijyen ve sanitasyon kurallarına 

uygun çalıĢınız.  

 Verilen talimatlara uygun davranınız.  

 Diğer birimlerle iĢbirliği içinde 

çalıĢınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Mercimek üretiminde farklı renkteki maddeleri mercimekten ayırmak için gerekli 

iĢlemleri uygulayınız. 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Elekleri kontrol ettiniz mi?   

3. Elek ayarlarını yaptınız mı?   

4. Sorteks kalibrasyonu yaptınız mı?   

5. TaĢları seçtiniz mi?   

6. Hava basıncını ayarladınız mı?   

7. Hız ayarını yaptınız mı?   

8. Renk seçimini yaptınız mı?   

9. Yabancı maddeleri seçtiniz mi?   

10. Sortesin temizliği ve bakımını yaptınız mı?   

11. Araç ve ekipmanları dikkatlice kullandınız mı?   

12. ĠĢ güvenliği kurallarına uydunuz mu?   

13. Zamanı iyi kullandınız mı?   

14. ÇalıĢmanız bittiğinde iĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdaki seçeneklerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz? 

A) Renkçe farklı maddeleri mercimekten ayıklamak çok zordur. 

B) Mercimeğin içindeki farklı renk taneler ve yabancı maddeler mercimeğin 

değerini düĢürür. 

C) Elektronik renk seçme makineleri renk esasına göre çalıĢmaktadır. 

D) Hava ejektörleri sistemin alt kısmında yer almaktadır. 
 

2. Sorteks makinesinde ön ve arka floresanları açma ve kapamaya yarayan düğme 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Foreground lighting 

B) Wiper interval 

C) Camera combination 

D) Defect width 
 

3. Sorteks makinesinde makinede ürüne göre yaptığınız tüm ayarları saklayacağınız 

dosya ismi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Filter select 

B) Mode title 

C) Save working mode 

D) Sorring reference 
 

4. Save working mode’nin tanımı aĢağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak 

belirtilmiĢtir? 

A) Ürün için ayarladığınız tüm değerleri dosya olarak ismi ile birlikte hafızaya 

almak için kullanılır. 

B) Ürün üzerindeki lekenin boyudur. Ayarladığınız leke boyunun üstündeki tüm 

lekeli ürünleri makine ayıklayacaktır. 

C) Ürün üzerindeki lekenin enidir. Ayarladığınız leke eninin üstündeki  tüm lekeli 

ürünleri makine ayıklayacaktır. 

D) Ejectorun hatalı ürün tanesine üfleme süresidir. Tanenin boyu ve ağırlığı 

arttıkça üfleme süresi artmalıdır. 
 

5. Sorteks makinesinin bakım ve temizliğinde aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Background lambaları sökülüp lambalar temizlenir. 

B) Bakım sonunda da kapaklar sıkıca kapatılır. 

C) Bakım esnasında kesinlikle basınçlı hava kullanılmalıdır.  

D) Bakımlar sırasında ilk olarak güvenlik için gerilim ve basınçlı hava kesilir. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin 

baĢındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlıĢ ise “Y” yazınız. 
 

1.   (   ) Dik kabuk soyucudan futbol mercimek ve yaprak mercimek elde edilir. 

2.   (   ) Yatay kabuk soyucuda sistemin ana unsuru, alt alta yatık özel zımpara dökümlü iki 

taĢtan oluĢmaktadır.  

3.   (   ) Yatay kabuk soyucuda alt taĢ ana mile bağlı ve motor ile tahrik edilmektedir. Üst 

taĢ değiĢken ve hareketlidir.  

4.   (   ) Yatay kabuk soyucudan sadece yaprak mercimek elde edilir.  

5.   (   ) Seperatör ürün içinde kalan kepeği ve kırığı almak için kullanılır.  

6.   (   ) Toz siklonu, hava - toz veya hava - ürün karıĢımından temiz havayı ayrıĢtırmak 

amacıyla kullanılır.  

7.   (   ) Seperatörde toz siklonlarının üstüne genellikle hava kilidi monte edilir.  

8.   (   ) Futbol mercimek: Kabukları soyulup çenekleri birbirinden ayrılmıĢ ve 

kabuklarından temizlenmiĢ mercimek taneleridir.  

9.   (   ) Elek, ürün içindeki arpaların üründen ayrılmasını sağlar.  

10.   (   ) Yabancı maddelerinden temizlenen kabuklu mercimek, boylamadan önce tavlanır.  

11.   (   ) Tavlama, mercimeğe su verilmesi ve mercimeğin bu Ģekilde biraz dinlendirilmesi 

demektir.  

12.   (   ) Tavlanan mercimek elekle boylanır.  

13.   (   ) Beyazlı tanelerin ve kabuğu soyulmamıĢ tanelerin ürün içinden ayrılması için 

yaprak mercimekler sorteks hattında iĢlem görür.  

14.   (   ) Yaprak mercimek elde etmede dik kabuk soyucu kullanılacaksa tavlama yapılır.  

15.   (   ) Futbol mercimek ile yaprak mercimeğin birbirinden ayrılması için elek kullanılır.  

16.   (   ) Kabuğu soyulmuĢ futbol ve yaprak mercimekler, beyazlı tanelerin, kabuğu 

soyulmamıĢ tanelerin ayrılması için sorteks hattında ayrı ayrı iĢlenir.  

17.   (   ) Ġç mercimeklerde toplam yağ oranı tane bünyesindeki yağ dâhil %25 oranını 

geçemez.  

18.   (   ) Renk ayıklama (sorting) sisteminin bilgisayar teknolojisinin geliĢmesiyle birlikte 

farklı tip ürün üretimini sağlayabilmek için farklı gıda sektörlerinde kullanımı 

artmıĢtır.  

19.   (   ) Sorteks sistemi temel olarak mikroprosesör kontrol ekipmanlarının yardımı ile 

yüksek hızda geçen maddeleri renklerine göre ayırmaktadır.  

20.   (   ) Ġstenmeyen yabancı maddeler, yüksek basınçta ve çok kısa süreli hava tatbik 

edebilen hava tabancaları (ejektör) vasıtasıyla akıĢ dıĢı kalmakta ve makinenin 

reject çıkıĢından atılmaktadır.  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?   

A. MERCĠMEKTE KABUK SOYMA   

1. Zımpara makinesinin ayarladınız mı?   

2. Seperatör ayarlarını dikkatlice yaptınız mı?   

3. Mercimek ununu ayıkladınız mı?   

4. Kırık ve toptane mercimeği ayırdınız mı?   

5. 
Yaprak mercimek için mercimeği kırma makinesine 

gönderdiniz mi? 
  

6. Yaprak mercimek elde ettiniz mi?   

B. KIRMIZI MERCĠMEKTE YAĞLAMA   

1. Yağ miktarını hesapladınız mı?   

2. 
Yağı paslanmaz çelikten imal edilmiĢ tankta muhafaza ettiniz 

mi? 
  

3. 
TSE ve Türk Gıda Kodeksi Ģartlarına uygun yağ kullandınız 

mı? 
  

4. Mercimeği yağladınız mı?   

5. 
Mercimeğin  helezonda dolanımını iyi tamamlamasını 

sağladınız mı? 
  

6. Mercimeğin homojen bir Ģekilde yağlanmasını sağladınız mı?   

7. Periyodik olarak helezonun temizliğini yaptınız mı?   

C. MERCĠMEKTE SORTEKSLEME   

1. Elekleri kontrol ettiniz mi?   

2. Elek ayarlarını yaptınız mı?   

3. Sorteks kalibrasyonu yaptınız mı?   

4. TaĢları seçtiniz mi?   

5. Hava basıncını ayarladınız mı?   

6. Hız ayarını yaptınız mı?   

7. Renk seçimini yaptınız mı?   

8. Yabancı maddeleri seçtiniz mi?   

9. Sortesin temizliğini ve bakımını yaptınız mı?   

10. Araç ve ekipmanları dikkatlice kullandınız mı?   
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11. ĠĢ güvenliği kurallarına uydunuz mu?   

12. Makinelerin ayarlarını dikkatlice yaptınız mı?   

13. Diğer birimlerle iĢbirliği hâlinde çalıĢtınız mı?   

14. Zamanı iyi kullandınız mı?   

15. ÇalıĢmanız bittiğinde iĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise diğer 

modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. C 

3. A 

4. D 

5. A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. YanlıĢ 

4. Doğru 

5. YanlıĢ 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. A 

3. B 

4. A 

5. C 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. YanlıĢ 

3. YanlıĢ 

4. Doğru 

5. Doğru 

6. Doğru 

7. YanlıĢ 

8. YanlıĢ 

9. YanlıĢ 

10. Doğru 

11. Doğru 

12. Doğru 

13. Doğru 

14. YanlıĢ 

15. Doğru 

16. Doğru 

17. YanlıĢ 

18. YanlıĢ 

19. Doğru 

20. Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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