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AÇIKLAMALAR 
KOD 541GI0159 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL/MESLEK Gıda Kontrol/ Gıda Laboratuvar Teknisyeni  

MODÜLÜN ADI Konserve Analizleri 1 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül; konservelerde görülen kalite değişimleri, 

bozulmalar ve önleme yolları, konserve kutu teneke ve kenet 

analizleri, konservelerde uygulanan fiziksel analizler ile ilgili 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün önkoşulu yoktur. 

YETERLİK Konserve kalite kontrol analizlerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli bilgileri alıp uygun ortam sağlandığında 

analiz metoduna uygun olarak konserve kutu tenekesi 

analizlerini, kenet kontrolünü ve fiziksel analizleri 

yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar 

1. Konserve ambalaj analizlerini ve kenet kontrolünü 

yapabileceksiniz. 

2. Konservelerde fiziksel analizleri yapabileceksiniz.  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Kimya laboratuvarı, teknoloji sınıfı, kütüphane, 

internet 

Donanım: Çeşitli konserveler ve konserve kutuları, 

vakummetre, mikrometre, kumpas kıl testere, kenet kesiti 

alma cihazı, kenet projektörü, teneke makası, şeffaf 

milimetrik kâğıt, 2,8x2,8 mm ve 11,2x11,2 mm delikli 

elekler, beyaz emaye tepsi, 5’lik H2SO4, potasyum ferri 

siyanid, gliserin, jelatin, aseton, eter, derişik HCl, CuSO4, 

SbCl3, kloroform, % 35’lik HCl, %12’lik NH4OH, % 1’lik 

sistein, anilin, % 5’lik asetik asit, tartarik asit ve sitrik asit 

çözeltileri, saf su, diğer laboratuvar araç-gereçleri  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Konserveler kullanım ve depolamaları kolay, uzun süre dayanıklı, bol çeşitli işlenmiş 

gıdalardır. Kaliteli bir konserve elde etmek için ham madde, üretimde kullanılan teneke 

kutular ve üretim aşamalarında bazı kontrollerin yapılması gerekmektedir. 
 

Konserve üretiminde yapılacak en küçük ihmal ve dikkatsizlik konservelerde ısıl işlem 

öncesi, ısıl işlem sonrası ve depolama sırasında olumsuz kalite değişimleri görülmesine, 

mikrobiyal, kimyasal ve fiziksel bozulmalara neden olur Besleme değerini azaltır ve 

konserveler sağlık açısından tehlikeli hale gelirler.  
 

Konserve teknolojisinde çoğunlukla teneke kutular kullanılmaktadır. Laklı teneke 

korozyona karşı dayanıklı olmalı, konserve içeriği kesinlikle kutu tenekesi ile etkileşime 

girmemelidir. Laklı tenekenin korozyona dayanıklılığı bazı test yöntemleri ile belirlenebilir 

ve işletme üretiminde konserve ürüne en uygun olan laklı tenekeden üretilmiş kutu çeşitleri 

kullanılır. 
 

Konserve fabrikaları kutu seçimi sırasında kutunun ölçüsü, boyası, baskısı, kutuya 

konacak gıdanın özellikleri gibi noktaları göz önünde bulundurarak amaca en uygun hatasız, 

standart kutuları alırlar. 
 

Konservelerde görülen bozulmaların çoğunluğu kutu kapama işleminin gereğince 

yapılamamasından ileri geldiğinden kutu kapatmak konservecilikte en kritik işlemlerden 

biridir. Bu nedenle kenet analizleri yapılarak kutu kapatmanın kontrolü, konserve 

fabrikalarında kalite kontrol bölümünün en önemli görevlerinden biridir. 
 

Kaliteli, sağlıklı konserve üretimi, tüketicinin aldatılmasını önlemek için üretim, 

depolama ve pazarlama aşamalarında yapılması zorunlu kenet kontrol ve fiziksel analizler 

Türk Gıda Kodeksi ve standartlarda belirtilmiştir. 
 

“Konserve Analizleri–1” modülü ile Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olarak üretim 

yerlerinden örnek alarak konserve kutularında kenet kontrolü ve teneke analizlerini 

yapabilecek, fiziksel analizleri uygulayabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında analiz metoduna uygun olarak 

konserve ambalaj analizlerini ve kenet kontrolünü yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki konserve işletmelerine giderek ham maddeden son ürüne kadar 

nasıl örnek aldıklarını ve örneklere hangi analizleri uyguladıklarını inceleyiniz. 

 Çevrenizde mini bir anket düzenleyerek tüketicilerin konserve satın alırken 

dikkat ettikleri noktaları ve nedenlerini araştırınız. 

 TS 90 ve TSE-TS 1924’ü inceleyiniz. 

 Araştırma ve incelemelerinizi rapor haline getirip, sınıfta arkadaşlarınızla 

tartışınız.  

 

1. KONSERVE ANALİZLERİ 
 

1.1. Genel Bilgi 
 

Konserveleme, ısıl işlemlerle mikroorganizmalardan arındırılmış ürünün hermetik 

koşullarda ve hermetik kaplarda saklanması işlemidir. 
 

İşlenecek ham madde ayıklama, parçalama, yıkama, temizleme, boylama, kabuk 

soyma ve çekirdek çıkarma, haşlama, kaplara doldurma, hava çıkarma (egzost), kapatma, ısıl 

işlem, soğutma, depolama gibi değişik işlemlerden geçirilerek hemen tüketilebilecek şekilde 

hazırlanır. 
 

1.1.1. Konservelemeye Uygun Ürünlerde Aranan Özellikler   
 

 Ürün bütün olarak veya parçalara ayrıldığında iyi bir şekil ve irilikte olmalı, 

 Ürünün rengi gösterişli ve çarpıcı olmalı fakat konservede dolgu sıvısını 

boyamamalı, ısıl işlemlerde renk bozulmaları oluşmamalı, 

 Ürünün tekstürü ısıl işlemlere dayanıklı sert ve sıkı yapıda olmalı, ısıl işlem 

sonrası dağılmamalı, 

 Ürün polifenollerce zengin olmamalı, 

 Tat ve aroma yüksek olmalı ve ısıl işlemden sonra bile algılanmalı, hoşa 

gitmeyen koku oluşturmamalı, 

 Yıkama, kabuk soyma gibi konservelemeye ön hazırlık aşamalarında fire oranı 

düşük olmalı (örneğin; meyvelerde küçük ve az tohumlu olmak gibi), 

 Hasat sonrası koşullara dayanıklı olmalı, 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

https://www.tse.org.tr/turkish/abone/StandardDetay.asp?STDNO=57339&sira=0
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 Konservede bulanıklık ve tortu oluşturmamalı (örneğin; baklagillerde 

tohumların yarılmaması gibi), 

 Yetiştirilmesi kolay ve ucuz olmalı, 

 Mekanik hasada uygun, yüksek verimli ve ucuz olmalıdır. 
 

Kaliteli bir konserve elde etmek için;  

 Konservelenecek sebzeler körpe halde iken, 

 Meyveler ise tam olgunlaşıp renk ve aromasının geliştiği fakat henüz 

yumuşamadıkları aşamada yani sofra olgunluğunun hemen öncesi zamanda 

hasat edilmeli ve bir örnek olmalıdırlar. 

 

Şekil 1.1: Konservelerin sınıflandırılması 



 

 5 

1.1.2. Konservelemede Ürün Kalitesini Etkileyen Faktörler 
 

Ham madde ile ilgili faktörler Ortamla ile ilgili faktörler 

 Ham maddenin bileşimi ve 

pH’sı 

 Enzimler 

 Mikroorganizma yükü 

 

 Sıcaklık 

 Işık 

 Nem 

 O2 ve gazlar 

 Metaller 

 Katkı maddeleri  
 

1.2. Konservelerde Görülen Kalite Değişimleri ve Önleme Yolları 
 

1.2.1. Isıl İşlem Öncesi Görülen Değişimler 
 

 Renk: Kabuk soyma ve dilimlemeden hemen sonra hücrelerin parçalanması, 

hücre öz suyundaki maddelerin O2 ile teması sonucu polifenol oksidaz 

enziminin etkisi ile renk kararmaları olur.  
 

Renk kararmalarını önlemek için; 

 Isıl işlemle veya  

 Kimyasal maddeler kullanarak polifenol oksidaz enzimi inaktive 

edilmelidir. 
 

 Tekstür: Isıl işlemler dokuyu yumuşatır. Eğer ürünün dokusu sert değilse ısıl 

işlemlerle pektik maddeler parçalanarak dağılma noktasına gelir. 
 

Yapısal bozulmaları önlemek için; 

 Pektik enzimler inaktive edilmeli: Pektin esteraz enzimi dokuya sertlik 

veren pektik asidi, poligalaktronaz enzimi ise protopektini parçalar. 

Pektin esteraz ve poligalaktronaz enzimleri için optimum pH 3,5 ve üzeri 

olduğundan pektik enzimler; 

o pH düşürülerek, 

o Isıl işlem (haşlama) yapılarak, 

o Sodyum alkil, aril sülfonat gibi kimyasal maddeler kullanılarak 

pektik enzimler inaktive edilir ve ürünün yapısı korunur. 

 Kalsiyum tuzları kullanılmalı: Meyve ve sebzelerde dokuya sertlik 

veren kalsiyum pektattır. Kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2), kalsiyum klorür 

(CaCl2), kalsiyum laktat (Ca(C3H5O3)5H2O) gibi kalsiyum tuzları yıkama 

ve haşlama suyuna katılarak doku sertleştirilir. 
 

 Lezzet: Kabuk soyma, kesme, dilimleme ve ezme gibi işlemler sırasında uçucu 

aromatik bileşikler buharlaşarak kaybolur. Meyve ve sebzelerin uzun süre su 

veya salamurada kalması; lezzeti veren organik asitler, şeker, suda eriyen 

vitaminler ve mineral maddelerin de kaybına neden olur. 

Lezzeti korumak için; 

 Sıcaklık düşürülmeli, ham madde soğukta muhafaza edilmeli, 

 Ürünün oksijenle teması önlenmelidir. 
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1.2.2. Isıl İşlem Sonrası ve Depolama Sırasında Görülen Değişimler 
 

 Renk: Ürün sıcak şurup veya salamura ile temas edince suda eriyen 

pigmentlerin renk özellikleri değişir. Pigmentler ısının etkisi ile parçalanarak 

yeni renk oluşumları görülebilir. En az renk değişimi karotenoidlerde en fazla 

renk değişimi ise flavanoidlerde görülür. Konservelerde:  

 Antosiyaninler kutudan dolgu sıvısına geçen demir ve kalay iyonları ile 

etkileşerek mavi-mor renk, 

 Antoksantinler oksijen ve kalay iyonları ile etkileşerek veya yüksek ısı 

uygulanması, ısıl işlem sonrası geç soğutma gibi nedenlerle pembe renk, 

 Tanenler kutu tenekesindeki demirle reaksiyona girerek (demir tannat) 

esmer renk, 

 Klorofiller yüksek ısıl işlem ve düşük pH sonucu Mg
+2 

iyonunun H
+
 

iyonu ile yer değiştirmesiyle (feofitin) kahverengi-sarı renk oluştururlar. 
 

Konservelerde kaliteyi düşüren bu renk değişimlerini önlemek için; 

o Laklı teneke kutu kullanılmalı, 

o Hava çıkarma işlemi iyi yapılmalı, 

o Oksijenle temas önlenmeli, 

o Düşük sıcaklıkta depolama yapılmalıdır. 
 

 Tekstür: Isıl işlemler hücre zarının geçirgenliğini yok eder, hücre öz suyu 

dışarı çıkarak boşlukları doldurur. Hücreler arası boşluklarda bulunan gazlar 

pektik enzimleri parçaladığından doku yumuşar. 
 

Isıl işlem sonrası yapısal bozulmaları önlemek için; 

 Ürünün dokusu sert olmalı, 

 Isıl işlem 120 ºC’yi aşmamalı, 

 Isıl işlem öncesi kalsiyum tuzları ile doku sertleştirilmeli, 

 Depolama düşük sıcaklıkta yapılmalıdır. 
 

 Lezzet: Isıl işlem sırasında uçucu aromatik bileşiklerin bir kısmı parçalanarak 

kaybolur veya metanol, etanol gibi hoşa gitmeyen yeni uçucu bileşikler oluşarak 

tepe boşluğunda toplanır. Isıl işlem ayrıca nişasta ve jelatinin kıvam verici 

etkisini de azaltır.  
 

Lezzetin korunmasında en etkili yol, düşük sıcaklıkta işleme ve depolamadır. 
 

1.2.3. Besin Değerinde Görülen Değişimler 
 

 Proteinler: Kısmen suda çözünen bileşikler olduklarından % 5–10 oranında 

dolgu sıvısına geçerler.  

 Yüksek sıcaklıkta ve sulu ortamda proteinler denatüre olarak bozulur.  

 Proteinlerin amino gruplarının, şekerlerin hidroksil gruplarıyla 

birleşmesinden oluşan Maillard reaksiyonları enzimatik olmayan 

esmerleşmelere neden olur. 

 Düşük asitli gıdalarda bakteriler proteinleri peptit - amino asit - amit 

şeklinde parçalayarak besleme değerini azaltırlar. 
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 Parçalanma daha fazla olursa alkol, asit, H2S, CO2, NH3 oluşabilir. 

 Fakat ısıl işlem proteinlerin sindirimini kolaylaştırır. 
 

 Karbohidratlar: Suda çözünen bileşikler olduklarından dolgu sıvısına geçerler. 

Fakat meyve ve sebzeler karbohidratça fakir olduğundan bu kayıp konservenin 

besin değerini fazla etkilemez. 

 Şekerler mikroorganizma faaliyeti sonucu alkol, asit ve CO2’e parçalanır. 

 Oksijensiz ortamda ise karbohidratlar laktik asit ve H2’ye parçalanır. 

 Yüksek sıcaklıkta uzun süre ısıl işlemde karbohidratlar karamelize 

olabilir. 
 

 Yağlar: Yağca zengin gıdalarda lipaz enzimi; 

 Yağları gliserol ve yağ asitlerine parçalayarak ekşimeye neden olur.  

 Oksidasyon sonucu yağlarda acılaşma görülebilir.  

 Yağlarda istenmeyen bu değişiklikleri önlemek için antioksidan 

kullanılmalıdır. 
 

 Mineral maddeler: Üretim sırasında haşlama suyuna ve konservede de dolgu 

sıvısına geçerek kaybolurlar. En fazla kayıp potasyum, demir ve fosforda 

görülür. 

 

 Vitaminler: Konserve işlemede vitaminlerde önemli değişimler olabilir. 

 Kabuğun soyulması kabukta bulunan vitaminlerin kaybolmasına neden 

olur. 

 Kesme, dilimleme ve yıkama sırasında suda eriyen vitaminler kaybolur. 

 Haşlama ve ısıl işlem vitamin kaybını arttırır. 

 Konserve dolgu sıvısı tüketilirse vitamin kaybı fazla değildir. 

 En fazla kayıp C vitamininde görülür ve ısıl işlem sonrası da devam eder. 

C vitamini kaybında enzimatik reaksiyonlar değil tepe boşluğundaki 

O2’nin neden olduğu oksidasyon reaksiyonları etkilidir. Depo sıcaklığı, 

metaller vitamin kaybını arttırır. 
 

1.2.4. Kapak Açıldıktan Sonra Görülen Değişimler 
 

Konserve, açıldıktan sonra taze gıdalara göre daha hızlı bozulur ve kalitesini 

kaybeder. Mikroorganizmalara direnemez, ürünün rengi solar, kutu paslanır. 
 

1.3. Konservelerde Görülen Bozulmalar 
 

İyi bir şekilde üretilmiş ve hermetik olarak kapatılmış konservelerde bozulma 

görülmez. Konservelerde bozulma: 

 İşleme sırasında yapılan hatalardan, 

 İşleme sonrasında veya depolama döneminde mikroorganizmaların 

faaliyetlerinden, 

 Kutu içeriği ile kutu materyali arasındaki etkileşimden kaynaklanabilir. 
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Bozulmuş konservelerde; 

 Kutuda oluşan gaz bombaj yapar, kutunun dış görünüşü bozulur.  

 Kutudaki gıda ezilmiş, parçalanmış görünümdedir. 

 Köpürme ve ekşime görülür. 

 Renk değişimi özellikle esmerleşmeler olur. 

 Kötü koku vardır. 

 Tehlikeli toksinler oluşur. 
 

1.3.1. Mikrobiyal Bozulmalar 
 

 Isıl işlemden önceki mikrobiyal bozulmalar: Konservelerde ısıl işlemden 

önce hastalıklı, çürük vb. ham maddenin ayıklanması, yıkama, haşlama gibi 

işlemler ürünün mikroorganizma yükünü azaltır. Eğer ısıl işlem gecikirse 

mikroorganizma sayısı artar ve bozulma başlar. Bozulma başladıktan sonra 

sterilizasyon yapıldığında bozulma durur. Fakat bozulma etmeni gaz oluşturan 

bir mikroorganizma türü ise; sterilizasyon sırasında tepe boşluğunda toplanan 

gaz bombaja ve patlamalara neden olur. 
 

 Yetersiz ısıl işlem nedeniyle oluşan mikrobiyal bozulmalar: Sterilizasyon 

yeterli şekilde yapılmamışsa bozulma etmeni olan mikroorganizma türüne ve 

özelliklerine göre farklı tipte mikrobiyal bozulmalar görülür. 

 Düz ekşime: Sporlu, termofil Bacillus türü bakteriler gaz oluşturmadan 

karbohidratları laktik asit, formik asit vb. organik asitlere parçalar, pH 

düşer, tat ekşir. Daha çok bezelye, kuru fasulye, mısır gibi pH’sı 5’ten 

büyük olan düşük asitli gıdaların konservelerinde görülür. Bombaj 

oluşmadığından dış görünüşten anlaşılmaz. 

 TA (termofil anaerob) bozulması: Termofil, anaerob Clostridium türü 

bakteriler karbohidratları parçalayarak asitlerden başka H2 ve CO2 gazı 

oluştururlar. Bu gazlar suda tamamen çözünmediğinden konserve 

kutusunda bombaj oluşur. pH= 4,6–5,0 olan orta asitli ve pH= 4,0–4,6 

olan asitli gıdalarda görülür. 

 Sülfit bozulması: Sporlu, termofil, aerob veya anaerob bakteriler 

kükürtlü amino asitleri parçalar (putrifikasyon) ve H2S oluşturur. H2S 

suda çözündüğünden kutuda bombaj görülmez. H2S ortamdaki demirle 

FeS oluşturduğundan bu konservelerde kötü koku yanında renk 

kararmaları da görülür.  

 Botulizm: Sporlu, mezofil, anaerob Clostridium botulinum bakterisi iyi 

sterilize edilmeyen orta asitli konservelerde ekzotoksin oluşturarak 

zehirlenme ve ölümlere neden olur. 

 Mayaların neden olduğu bozulmalar: Mayalar genellikle meyve 

konserveleri, meyve suları, reçeller, şekerli kondanse süt gibi gıdalarda 

fermantasyona neden olurlar. Fermantasyon sonucu CO2 oluştuğundan 

daima bombaj görülür. 

 Küflerin neden olduğu bozulmalar: Küfler aerob olduklarından ancak 

iyi kapatılmamış, yeterli sterilizasyon yapılmamış ev konservelerinde 

görülür. Fakat askosporları ısıya dayanıklı olan bazı küfler meyve 

konservelerinde pektini fermente ederek dokuyu yumuşatır, bombaj 

oluşturur. 
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 Sızıntı nedeniyle oluşan mikrobiyal bozulmalar: Konservelerde 

sterilizasyon sonrası hermetik olarak kapama işleminin hatalı yapılması 

ve kenetlerde bozulma sonucu, havadan ve soğutma suyundan 

mikroorganizma bulaşması olur. Sebze konservelerinde kokların ve 

sporsuz bakterilerin, meyve konservelerinde ise mayaların bulunması 

genellikle sızıntı belirtisidir. 
 

Yetersiz sterilize edilmiş konservelerin mikrobiyolojik analizinde yalnızca ısıya 

dayanıklı termofil mikroorganizmalar, sızıntı olan konservelerin mikrobiyolojik analizinde 

her tür mikroorganizma saptanır. 

 

Şekil 1.2: Konservelerde mikrobiyal bozulma tipleri ve nedenleri 
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1.3.2. Kimyasal Bozulmalar 
 

Konserve gıdanın yapısında bulunan veya işleme sırasında ilave edilen bazı kimyasal 

maddelerin özellikle organik asitlerin kutu tenekesiyle etkileşiminden oluşan bozulmalardır. 

Özellikle uzun süre depolanmış yüksek asitli gıda konservelerinde görülür. 
 

 Korozyon: Konservelerde gıdanın kutu tenekesindeki demir ve kalay ile 

etkileşimi sonucu oluşan elektrokimyasal bir olaydır. Korozyonun nedeni 

teneke kutunun asit çözeltisine batırılmış demir-kalay pili gibi çalışması sonucu 

anot görevi gören demirin aşınıp delinmesidir. Oksalik asit, antosiyanin, 

yetersiz hava çıkarma işlemi (egzos), teneke çeliğindeki kükürt ve fosfor, SO2 

ve NO3, iyi laklanmamış tenekeler, kutu kapama ve kenetleme sırasında lakın 

çatlaması korozyonu arttıran faktörlerdir. 
 

 

Korozyon Oluşmamış   

 

Yüzey Korozyonu 

 

Delinme Korozyonu  

Şekil 1.3: Korozyon çeşitleri 

 Korozif ve korozif olmayan gıdalar: 

 Aşırı korozif gıdalar; orta asitli ve asitli ürünler, koyu renkli meyve ve 

turşular, asitlendirilmiş sebzeler (elma suyu, vişne, kiraz, erik, çilek, 

turşular). 

 Orta korozif gıdalar; hafif asitli meyveler (armut, kayısı, incir, şeftali, 

greyfurt). 

 Hafif korozif gıdalar; düşük asitli ürünler (bezelye, taze fasulye, mısır, et, 

balık). 

 Korozif olmayan gıdalar; dondurulmuş, kurutulmuş ürünler, fındık, fıstık. 
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Konserve çeşiti 
Metal miktarı 

Mg/ kg 

Yıl 

0 1 2 5 

Bezelye konservesi 
Demir (Fe) 15 17 21 - 

Kalay (Sn) 0 19 19 - 

Erik konservesi 
Demir (Fe) 18 16 32 105 

Kalay (Sn) 0 26 27 88 

Tablo 1.1: Konservelerde depolama süresi ile kutuya geçen metal miktarı arasındaki ilişki 

 Hidrojen bombajı: Korozyon sonucu oluşan H2 gazı kutunun şişmesine ve 

bombaja neden olur. Bu tip bombajlı konservelerde üretim sürecinde yapılan 

hatalar sonucu oluşan bombajda olduğu gibi kutu içinde canlı hücre bulunmaz 
 

 Kutu içinde metal renklenmesi: Kutuda siyah renkli SnS ve SnO, kırmızı 

renkli Sn2S3 lekelerinin oluşmasıdır. Özellikle proteince zengin, pH’sı 5’in 

üstünde olan gıda konservelerinde görülür. SnS ve Sn2S3 kükürtlü amino 

asitlerin parçalanmasından oluşan H2S’nin tenekedeki kalay ile birleşmesi, SnO 

ise kalayın oksidasyonu sonucu meydana gelir. Bu lekelenme bir korozyon 

olayı değildir ve görünüşün hoşa gitmemesi dışında bir sakıncası yoktur. 
 

1.3.3. Fiziksel Bozulmalar 
 

Ezilme, çarpma gibi mekanik etkilerle konserve kutusunda deformasyonlar, şişme 

veya göçükler oluşur. Cam hamuru homojen değilse ve iyi işlenmemişse fiziksel, kimyasal 

ve mikrobiyolojik nedenlerle iç basıncın yükselmesi, çarpma ve sıcaklık şoku gibi etkenlerle 

cam kavanozlar fiziksel zarar görür, çatlar veya kırılır. 
 

1.3.4. Kutu Dışında Pas Oluşumu ve Önlenmesi 
 

Üretilmiş konservelerin dış yüzeyinde zamanla görülen pas hem konservenin 

görünümünü bozar hem de kutunun delinmesine neden olabilir.  
 

Kutu dışında pas oluşumunu önlemek ve yavaşlatmak için şu noktalara dikkat 

edilmelidir. 

 Sterilizasyon sırasında kazandaki hava-buhar karışımı yüksek sıcaklığın 

etkisiyle paslanmaya neden olur. Sterilizasyonun başlangıcında otoklav havası 

çabuk boşaltılarak sterilizasyon sıcaklığına kısa sürede erişilmelidir. 

 Paslı kazanda sterilize edilen ve sterilizasyon sonrası paslı kaplarda soğutulan 

konservelerin paslanması kolaylaşır.  

 Sterilizasyon kazanından çıkan konserveler gereğinden fazla soğutulduğunda 

yüzeyde yoğunlaşan su damlacıkları uzun süre kurumadığı için kutunun 

paslanması kolaylaşır. Bu nedenle paslanmayı önlemek için sterilizasyon 

sonrası konserveler 35 °C’un altındaki sıcaklık derecelerine kadar 

soğutulmamalıdır. Soğutma 35 °C’ta bırakılırsa kutu yüzeyindeki su 

damlacıkları kısa sürede buharlaşır ve paslanma önlenir. 
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 Sterilizasyon sırasında suda çözünmüş haldeki oksijen, sıcaklığın da etkisi ile 

kutuları paslandırır. Sterilizasyonda kullanılacak suyun önceden kaynatılması, 

içindeki çözünmüş oksijeni uzaklaştırır ve paslanmayı engeller. 

 Konserve üretimi sırasında kullanılan suda bulunan Na2SO4, CaCl2, MgCl2, 

MgSO4, NaCl gibi maddeler de paslanmayı hızlandırır. Bu nedenle konserve 

üretiminde kullanılan su yumuşak olmalıdır. 

 Marka vurucunun iyi ayarlanamaması, boş konserve kutularının iyi 

yıkanmaması, konservelerin nemli ortamda depolanması, konserve karton 

kutularının ıslanması gibi etmenler de kutuların paslanmasını kolaylaştırır. 
 

1.4. Konservelerde Bombaj  
 

Normal konservelerde kutu kapakları vakum nedeniyle hafif içeri çökük (konkav) 

olmalıdır. Bombaj; konservelerde çeşitli nedenlerle oluşan gazın, içteki vakumu yenmesi 

hatta yüksek basınç oluşturması sonucu iki tarafı hafifçe konkav olan konserve kutusunun 

şişmesidir. 
 

1.4.1. Bombaj Şekilleri 
 

 Hafif bombaj: Genellikle çarpmalar sonucunda meydana gelir ve bu tip 

konserve kutularının kapağına basılınca şişkinlik ortadan kalkar.  

 Yaylı bombaj: Kutularının kapağına basılınca şişkinlik içeri doğru çöker fakat 

arka kapak aynı oranda şişer. 

 Yumuşak bombaj: Kutularının kapağına basılınca şişkinlik içeri doğru çöker 

ve parmak çekilince kapak eski halini alamaz. Ancak düz zeminde sert bir 

şekilde vurulduğunda kapak şişerek eski haline döner. 

 Sert bombaj: Bu tip konserve kutularının her iki kapağı da şişkindir. Kapaklara 

parmakla basılınca içeri doğru çökmez. Konservelerde bu tip bombaj 

bozulmanın son aşamasıdır. Daha sonra konserve kutusu patlar.  

 Yalancı bombaj: Fiziksel nedenlerle oluşan bombajdır. Fiziksel bombajın 

kenetleri bozarak sızıntıya neden olmamak koşuluyla hoşa gitmeyen görüntü 

dışında bir sakıncası yoktur. 
 

1.4.2. Bombaj Nedenleri 
 

 Mikrobiyolojik nedenler: Kutu içinde mikroorganizma aktivitesi sonucu 

oluşan gazlar kutunun şişmesine neden olur. 
 

 Kimyasal nedenler: Korozyon sonucu oluşan H2 gazı neden olur. 
 

 Üretim hatalarıyla ilgili nedenler: Üretim sürecinde yapılan hatalar sonucu 

oluşan bombaj hemen sterilizasyon sonunda görülür. İnkübasyon testi 

yapıldığında bombaj ilerlemez ve sert bombaj oluşmaz. Üretim hataları 

nedeniyle oluşan bombajlı konservelerde mikrobiyolojik analizde canlı hücre 

bulunmaz. Üretim sırasında yapılan hataların başlıcaları: 

 Konserve kutusunun aşırı doldurulması, 

 Önceden tam olarak ıslatılmayan kuru baklagillerin kutu içinde şişmesi,  
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 Kapak tenekesinin ince olması, 

 Kapamanın hatalı yapılması, 

 Hava çıkarma işleminin yetersiz yapılması, 

 Otoklavın yanlış kullanılması, 

 Gereğinden fazla vakum oluşması, 

 Depolama ve taşımadaki fiziksel etkilerdir. 
 

1.5. Konserve Kutuları ve Teneke Analizleri 
 

Konserve teknolojisinde en çok kullanılan paketleme malzemesi teneke kutulardır. 

Yapılış şekillerine göre 2 çeşit teneke kutu vardır. 
 

 İki kapak ve gövdeden oluşan 3 parçalı kutular: Bu kutuların alt kapakları 

kutu fabrikalarında kapatılmış olarak konserve işletmesine gelir. Kutu gövdesi 

lehimle kapatılmıştır. Üst kapakları dolumdan sonra konserve fabrikasında kutu 

kapama makinalarında kapatılır. Genellikle silindir şeklindeki kutularda 

kullanılır.  
 

 Tek kapak ve gövdeden oluşan presleme veya sıvama kutular: Gövde tek 

parça halindedir. Gövdede lehim yoktur. Genellikle kare, dikdörtgen veya oval 

kutularda kullanılır.  
 

1.5.1. Teneke 
 

Teneke %0,01’den daha az karbon içeren çeliğin merdaneler arasında yassılaştırılması 

daha sonra yüzeyin çeşitli yöntemlerle kalay kaplanması ile elde edilir.  

Tenekenin yapısında ortalama %98 demir ve %2 kalay bulunur. Kalay çeliğin 

paslanmasını önler fakat arada kalan gözenekleri kapatmak için kalaylı teneke laklanır.  
 

Konserve endüstrisinde hermetik kapatılan kutular çoğunlukla kalaylı ve laklı 

tenekelerden üretilir. Konserve kutular (0,23–0,28)+0,02 mm kalınlığında tenekelerden 

yapılmakta, kapak tenekesi gövdede kullanılan tenekeden 0,02 mm daha ince tutulmaktadır.  

 

Şekil 1.4: Konserve kutusu yapımında kullanılan kalaylı tenekenin kesiti 
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Resim 1.1: Üç parçalı silindirik konserve 

kutusu 

 

Şekil 1.5: İki parçalı sıvama konserve kutusu 

 

 

Şekil 1.6: Konserve kutusu kapağının kısımları 

 

Resim 1.2: Üç parçalı konserve kutusu 

 

Resim 1.3: Sıvama dikdörtgen ton balık 

konserve kutusu 

Konserve üretiminde kullanılan farklı teneke kutu tipleri ve kısımları 
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1.5.2. Lakla Kaplanmış Tenekeler 
 

Özellikle koyu renkli ve asidik gıdalar kalayla etkileşime girerek konservede renk 

kararmalarına, korozyona ve bozulmalara neden olduğundan sıvama veya püskürtme 

yöntemleriyle laklanırlar. 
 

Laklar doğal veya sentetik reçine esaslı organik kaplama maddeleridir. Lak hem 

tenekeyi korozyondan korur hem de gıdaya metal bulaşmasını, gıdanın renk ve aromasının 

bozulmasını engeller. 
 

Laklar kalaylı teneke üzerine 3–6 gr/m
2
 olacak şekilde uygulanırlar. Laklama yalnızca 

kalaylı tenekelere değil alüminyum ambalajlarda da kullanılır. 
 

1.5.2.1. Gıda Konserve Kutusu Yapımında Kullanılan Başlıca Lak Çeşitleri 
 

 Oleoresinli laklar: En fazla kullanılan lak çeşitidir. Doğal reçinelerle keten 

tohumu yağı gibi çabuk kuruyan yağlardan oluşur. Meyve, sebze ve balık 

konserveleri için uygun laklardır.  
 

 C-Enamel (C lakı- kükürde dayanıklı lak): Yağlı yapay laklara % 15 

oranında ZnO karıştırılarak üretilir. Isıl işlemlere, kükürt ve protein 

reaksiyonlarına dayanıklıdır. Protein oranı yüksek hayvansal gıda 

konservelerinde, kükürtlü amino asitlerin parçalanmasından oluşan hidrojen 

sülfürün (H2S) demir ve kalay ile reaksiyona girerek siyah renkli bileşiklerin 

oluşmasını önler.Çünkü  hidrojen sülfür, çinko ile reaksiyona girerek beyaz 

renkli çinko sülfür (ZnS) oluşur. 
 

 Vinil laklar: Esnek ve iyi yapışan laklardır. Vinil klorür ve vinil asetatların 

polimerizasyonu ile elde edilirler. Esnek olduklarından sıvama kutu yapımında 

kullanılır. Özellikle birada bulanıklık ve tat değişimlerini önler. 
 

 Fenollü laklar: Fenol-formaldehit reaksiyonu sonucu oluşurlar. Sert 

olduğundan presleme kutu yapımında kullanılmaz. 
 

 Epoksi fenolik laklar: Esnek ve preslemeye dayanıklı laklardır. Süt ve yumurta 

ürünleri konservelerinde, gazlı içeceklerde kapakların laklanmasında kullanılır. 



 

 16 

 

Lak tipi Kullanıldığı gıdalar Lak tipi Kullanıldığı 

gıdalar 
Oleoresinli 

laklar 
Koyu renkli çilek 

kiraz gibi meyveler 
Modifiye eponlar 

Et ve çeşitli özel 

gıdalar 

C-Enamel Mısır, bezelye ve 

kükürt içeren gıdalar 
Eponlar 

Süt ve süt ürünleri, 

yumurta 

Modifiye 

oleoresinli 

laklar 

Turunçgil suları, 

konsantreleri ve 

konserveleri 

İki katlı laklar (altta 

oleoresinli üstte vinil lak)  

Korozif meyve ve 

sebze türleri 

Fenolik laklar Balıklar 

İki katlı laklar (altta 

oleoresinli veya 

polibütadien üstte vinil 

lak)  

Bira ve gazlı 

içecekler 

Tablo 1.2: Farklı lak tipleri ve kullanıldığı gıdalar 

1.6. Teneke Levha Korozyon Testleri 
 

Teneke levhanın korozyona karşı dayanıklılığını belirlemek için yeterli bir test 

yöntemi bulunmamaktadır. Bu amaçla tenekenin korozyon durumunu etkileyen bazı 

özelliklerinden yararlanarak farklı testler uygulanmaktadır. 
 

1.6.1. Kalaylı Teneke Levha Korozyon Kontrol Testleri 
 

1.6.1.1. Gözeneklilik Testi 
 

Teneke levhanın birim yüzeyindeki gözenek sayısı ile korozyona dayanıklılık arasında 

ters orantı vardır. Yani teneke levhanın birim yüzeyindeki gözenek sayısı ne kadar fazla ise 

tenekenin korozyona dayanıklılığı o oranda az olur. 
 

 İlkesi 

Belli boyutlarda kesilmiş teneke levha parçasının H2SO4 ve özel test çözeltisinde 

tutulduktan sonra oluşan lekelerin sayılmasıdır. 
 

 Kullanılan araç gereçler 

Teneke makası, 4 x 6 cm’lik (24 cm
2
) şeffaf milimetrik kâğıt, maşa, beher, pipet, su 

banyosu, cam baget, kronometre, terazi, spatül 
 

 Kullanılan kimyasallar  

 %5’lik H2SO4, 

 Test çözeltisi; 2 gr potasyum ferri siyanid, 5 gr gliserin, 15 gr jelatin 

tartılıp bir behere aktarılır. Üzerine 200 ml saf su eklenir. 90 ºC’lik su 

banyosunda cam bagetle karıştırılarak çözündürülür. 
 

 İşlem basamakları 

 Formülü verilen test çözeltisi hazırlanır. 

 Teneke levhadan 9 x 12 cm boyutunda üç parça kesilir.  

 Kesilen teneke parçaları yıkanıp kurutulur.  
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 Bir behere % 5’lik H2SO4 çözeltisi konur. 

 Kurutulmuş teneke parçaları % 5’lik H2SO4 çözeltisine atılıp bir dakika 

tutulur.  

 H2SO4 çözeltisinden maşa ile alınan teneke parçaları tekrar yıkanıp 

kurutulur. 

 Teneke parçaları birbirine temas etmeyecek şekilde, dik olarak başka bir 

behere yerleştirilip üzerini tamamen örtecek şekilde test çözeltisi eklenir. 

 Teneke parçaları test çözeltisinde 6 saat bırakılır.   

 Teneke parçaları maşa ile test çözeltisinden alınıp çeşme suyunda yıkanır 

ve kurutulur. 
 

 Sonuç  

 Kalay kaplaması olmayan yerlerde mavi lekeler oluşmaktadır. 

 9 x 12 cm boyutunda olan teneke levha 4 x 6 cm’lik (24 cm
2
) şeffaf 

milimetrik kâğıt ile dört bölgeye ayrılarak her bölgede bulunan 

leke(gözenek) sayılır. 

 Sayılan gözeneklerin ortalaması alınır. 
 

24 cm
2
deki gözenek Değerlendirme 

1–3 mavi leke Normal 

4–12 mavi leke Orta 

12’den fazla leke Fazla 

Tablo 1.3: Gözenek sayısı değerlendirme tablosu 

Not: Kalaylı tenekelerde gözeneklilik testi: 

 Temiz ve kuru teneke parçasının yüzeyine fırça ile test çözeltisinin 

sürülmesi veya 

 Test çözeltisi emdirilmiş teneke ile aynı boyuttaki filtre kâğıdının teneke 

parçası üzerine yapıştırılması ve 6 saat bekletilmesi şeklinde de 

uygulanabilir. 
 

1.6.1.2. Tenekenin Çift Yüzeyinde Kalay Kaplama Ağırlığının Tayini 
 

Konserve kutusu yapımında çift yüzde 11,2 gr/ m
2
 kalay kaplanmış olan teneke 

levhalar kullanılmaktadır. Teneke yüzeyindeki kalay miktarı ile korozyona dayanıklılık 

arasında doğru orantı vardır. Yani teneke levhanın yüzeyinde bulunan kalay kaplama miktarı 

arttıkça tenekenin korozyona dayanıklılığı da o oranda fazla olur. Kalay kaplama ağırlığının 

tayini kullanılan tenekenin amaca uygun olup olmadığının saptanması ve işletmeye kabulü 

amacı ile yapılır.  
 

 İlkesi 
 

Belli boyutlarda kesilmiş teneke levha parçasının kalaylı ve kalaysız ağırlıkları 

arasındaki farkın belirlenmesine dayanır. Teneke üzerindeki kalay HCl ile çözündürülür. 

Fakat HCl’nin tenekenin çelik kısmını aşındırmasını engellemek için koruyucu olarak SbCl3 

(antimon klorür) katılır.  
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 Kullanılan araç gereçler 
 

Teneke makası, etüv, maşa, beher, pipet, su banyosu, cam baget, kronometre, terazi, 

spatül, pamuk, desikatör, yıkama süngeri, sabun 
 

 Kullanılan kimyasallar  

 Aseton, 

 Eter, 

 Test çözeltisi; bir behere 175 ml saf su konur üzerine yavaş yavaş derişik 

HCl’den (yoğunluğu d= 1,19 gr/cm
3 

olan) 850 ml eklenir. Daha sonra 

HCl çözeltisine 20–25 gr SbCl3 katılıp karıştırılarak çözündürülür. 
 

 İşlem basamakları 

 Formülü verilen test çözeltisi hazırlanır. 

 Teneke levhadan belli boyutlarda üç parça kesilir.  

 Kesilen teneke parçaları üzerindeki yağ kalıntıları aseton veya etere 

batırılmış pamukla silinerek temizlenir.  

 Teneke parçaları 100 ºC’ta 30 dakika tutulur, kurutulur ve desikatöre 

alınıp 15 dakika sonra 1 mg duyarlılıktaki terazide tartılır.(T1)  

 Temiz ve kuru teneke parçaları bir behere konur, üzerini tamamen 

örtecek şekilde test çözeltisi eklenir. 

 Teneke parçaları etrafından gaz çıkışı durana kadar cam bagetle 

karıştırılır ve gaz çıkışı durduktan sonra 1 dakika beklenir. 

 Teneke parçaları maşa ile test çözeltisinden alınıp içinde saf su bulunan 

başka behere aktarılır. 

 Yumuşak bir sünger ve sabunla temizlenip durulanır. 

 Teneke parçaları başlangıçtaki gibi 100 ºC’ta 30 dakika tutulur, kurutulur 

ve desikatöre alınıp 15 dakika sonra 1 mg duyarlılıktaki terazide 

tartılır.(T2)  
 

Not: Kalay kaplama ağırlığı tayini daha çok iki tarafı eşit miktarda kalay kaplanmış 

olan elektrolik tenekeler için yapılmaktadır.  

 Tenekenin yüzeyleri farklı oranda kalay kaplı ise yüzeylerden biri önce 

lakla kaplandıktan sonra diğer yüzeyde kalay kaplama tayini yapılır. 

 Test çözeltisi analizden bir hafta önce hazırlanmalıdır. 

 Test çözeltisi 10 teneke parçası analizinden sonra değiştirilmelidir. 
 

 Sonuç ve hesaplama 
 

21 2(T T )
Kalay Kaplama 10000 gr / m

A


    

 

A = Teneke parçasının tek yüzey alanı(cm
2
) 

T1 = Temiz ve kuru teneke parçasının ağırlığı (gr) 

T2 = Kalayı giderilmiş teneke parçasının ağırlığı (gr) 
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NOT: Bu formül iki yüzeydeki kalay kaplama miktarıdır. Tek yüzeydeki kalay 

kaplama miktarını bulmak için A olarak çift yüzeyin alanı alınmalıdır. 
 

Örnek: 4 x 4 cm ebatlarında kesilmiş bir teneke örneği 12,483 gr tartılmış, kalay 

giderme işleminden sonra tartım 11,982 gr bulunmuştur bu tenekede tek ve çıft yüzeydeki 

kalay miktarını bulunuz. 

A = 4 x4 = 16 cm
2
 

T1 = 12,483 gr 

T2 = 11,872 gr 

 

Çift yüzeydeki kalay miktarını bulma; 

 

1 2(T T ) (12,483 12,457)
İki yüzeydeki kaplama 10000 10000

A 16

 
     

 

 
2(0,026) 260

İki yüzeydeki kaplama 10000 16,25gr / m
16 16

     

 

Tek yüzeydeki kalay miktarını bulma; 

 

1 2(T T ) (12,483 12,457)
Tek yüzeydeki kalay kaplama 10000 10000

A 16 16 32

 
   

 
 

 

20,026 260
Tek yüzeydeki kalay kaplama 10000 8,125 gr / m

32 32
     

 

Teneke tipi 
Kalay Kaplama 

gr/ m
2
 

Minimum Kalay Kaplama 

gr/ m
2
 

İki Yüzeyi Eşit Kalay Kaplanmış Tenekelerde 

E 2,8 / 2,8 5,6 4,9 

E 5,6 / 5,6 11,2 10,5 

E 8,4 / 8,4 16,8 15,7 

    E 11,2 / 11,2 22,4 20,2 

   

İki Yüzeyi Farklı Kalay Kaplanmış Tenekelerde 

D 8,4 / 2,8 8,4–2,8 7,85–2,25 

  D 11,2 / 2,8 11,2–2,8 10,10–2,25 

  D 11,2 / 5,6 11,2–5,6 10,10–4,75 

  D 15,1 / 5,6 15,1–5,6 15,40–4,75 

Tablo 1.4: Konserve kutu üretiminde kullanılan teneke tipleri ve kalay kaplama miktarları 
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1.6.2. Laklı Teneke Levha Korozyon Kontrol Testleri 
 

1.6.2.1. Gözeneklilik Testi 
 

Kalay üzerine yapılan lak kaplamanın düzgün olup olmadığının kontrolü ve tenekenin 

korozyona dayanıklılığını saptamak için yapılan testtir.  
 

Laklı teneke levhanın birim yüzeyindeki gözenek sayısı fazla ise lak düzgün 

kaplanmamış demektir ve tenekenin korozyona dayanıklılığı da o oranda az olur. 
 

 İlkesi 
 

Belli boyutlarda kesilmiş laklı teneke levha parçasının özel test çözeltisinde 

tutulduktan sonra oluşan lekelerin sayılmasıdır. 
 

 Kullanılan araç-gereçler 
 

Teneke makası, 4 x 6 cm’lik (24 cm
2
) şeffaf milimetrik kâğıt, maşa, beher, pipet, su 

banyosu, cam baget, kronometre, terazi, spatül 
 

 Kullanılan kimyasallar  
 

Test çözeltisi: 70 ml saf su üzerine 10 ml % 35’lik HCl yavaş yavaş eklenir ve 

karıştırılarak çözündürülür. Daha sonra HCl çözeltisine 20 gr CuSO4 katılıp çözündürülür. 
 

 İşlem Basamakları 

 Formülü verilen test çözeltisi hazırlanır, 

 Teneke levhadan 9 x 12 cm boyutunda üç parça kesilir,  

 Bir behere test çözeltisi konur, 

 Teneke parçaları başka bir behere dik olarak ve birbirine temas 

etmeyecek şekilde yerleştirilir 

 Üzerine tamamen örtecek şekilde test çözeltisi eklenir, 

 Teneke parçaları test çözeltisinde 2 dakika bırakılır, 

 Teneke parçaları maşa ile test çözeltisinden alınıp çeşme suyunda yıkanır 

ve kurutulur. 

 Sonuç 

 Lak ve kalay kaplaması olmayan yerlerde siyah lekeler oluşmaktadır. 

 9 x 12 cm boyutunda olan teneke levha 4 x 6 cm’lik (24 cm
2
) şeffaf 

milimetrik kâğıt ile dört bölgeye ayrılarak her bölgede bulunan 

leke(gözenek) sayılır. 

 Sayılan gözeneklerin ortalaması alınır. 
 

24 cm
2
deki gözenek Değerlendirme 

1–3 mavi leke Normal 

4–12 mavi leke Orta 

12’den fazla leke Fazla 

Tablo 1.5: Sayılan gözeneklerin ortalamalarının değerlendirilmesi 
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Resim 1.4: Gözeneklilik testi için test çözeltisinin hazırlanması 

Not: Laklı tenekelerde gözeneklilik testi: 

 Sterilizasyondan önce ve sonra uygulanmalıdır. 

 Hazırlanan test çözeltisi birkaç ay dayanıklı kalabilmektedir. 
 

1.6.2.2. Lak Kaplama Ağırlığının Tayini 
 

Teneke yüzeyindeki lak miktarı ile korozyona dayanıklılık arasında doğru orantı 

vardır. Yani teneke levhanın yüzeyi bulunan lak kaplama miktarı arttıkça gözenek sayısı 

azalır ve tenekenin korozyona dayanıklılığı da o oranda fazla olur.  
 

 İlkesi 
 

Belli boyutlarda kesilmiş teneke levha parçasının laklı ve lak çözündürüldükten 

sonraki ağırlıkları arasındaki farkın belirlenmesine dayanır.  
 

 Kullanılan araç gereçler 
 

Teneke makası, etüv, maşa, beher, pipet, su banyosu, cam baget, terazi, spatül, pamuk, 

desikatör, çeker ocak, bek 
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 Kullanılan kimyasallar  

 Kloroform, 

 Test çözeltisi; bir beherde 10 ml anilin ve %12’lik NH4OH karıştırılarak 

çözündürülür. 
 

 İşlem basamakları 

 Formülü verilen test çözeltisi hazırlanır. 

 Teneke levhadan belli boyutlarda üç parça kesilir.  

 Teneke parçaları 100ºC’de 30 dakika tutulur, kurutulur ve desikatöre 

alınıp 15 dakika sonra 1 mg duyarlılıktaki terazide tartılır. (T1)  

 Bir behere test çözeltisi konur ve çeker ocakta bek üzerinde kaynamaya 

yakın sıcaklığa kadar ısıtılır. 

 Teneke parçaları sıcak test çözeltisine daldırılıp lakın çözünmesi sağlanır. 

 Teneke parçaları maşa ile test çözeltisinden alınıp akan su altında yıkanır, 

silinir. 

 Teneke parçaları başlangıçtaki gibi 100 ºC’de 30 dakika tutulur, kurutulur 

ve desikatöre alınıp 15 dakika sonra 1 mg duyarlılıktaki terazide tartılır. 

(T2)  
 

Not: Bu test sentetik lakların çözündürülmesi için yapılır. Doğal laklar kloroforma 

daldırılarak çözündürülür. 

 Sonuç ve hesaplama 
 

 

21 2(T T )
Lak Kaplama 10000 gr / m

A


    

 

A = Teneke parçasının alanı(cm
2
) 

T1 = Laklı teneke parçasının ağırlığı (gr) 

T2 = Lakı çözündürülmüş teneke parçasının ağırlığı (gr) 
 

1.6.2.3. Lak Yapışma Testi 
 

Lakın tenekede kalay üzerine iyi yapışıp yapışmadığının değerlendirilmesi amacıyla 

uygulanır. 
 

 Kullanılan araç gereçler 
Teneke makası, bıçak, yapışkan bant 

 

 İşlem basamakları 

 Teneke levhadan belli boyutlarda parça kesilir.  

 Bıçak ya da sivri uçlu bir cisimle önce dikey sonra yatay hatlar çizilerek 

teneke parçası 1 x 1 cm’ lik karelere bölünür. 

 Bölünmüş teneke parçası üzerine yapışkan bir bant sıkıca yapıştırılır. 

 Bandın bir ucundan tutularak hızla yukarı doğru çekilir. (Çekme işlemi 

geriye doğru yapılmamalıdır.) 
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 Sonuç; Lakın soyulma durumu incelenir. İyi yapışmış bir lak ise hiçbir lak 

kareciği çıkmamalıdır. 
 

1.6.2.4. Lakın Aside Dayanıklılık Testi 
 

 Laklı konserve kutusuna gıdalarda bulunan organik asitlerden asetik asit, 

tartarik asit veya sitrik asitin % 5’lik çözeltisinden doldurulur. 

 Kutu 120 ºC’ta 60–90 dakika sterilize edilir. 

 Sterilizasyon sonunda kutudaki asit çözeltisi boşaltılarak lakın durumu 

incelenir. 

 Renk değişimi, soyulma vb. olumsuzluklar göstermeyen lak aside dayanıklı bir 

laktır. 
 

1.6.2.5. Lakın Kükürde Dayanıklılık Testi 
 

Proteince zengin et, balık, fasulye gibi gıdalar için kullanılacak konserve kutu 

tenekesindeki lakın uygun olup olmadığının belirlenmesi için uygulanan basit bir testtir. 
 

 Laklı konserve kutusuna gıdalarda bulunan kükürtlü amino asitlerden sisteinin 

% 1’lik çözeltisinden doldurulur.  

 Kutu 120 ºC’ta 60–90 dakika sterilize edilir. 

 Sterilize edilmiş kutu bir hafta bekletilir. 

 Süre sonunda kutudaki sistein çözeltisi boşaltılarak lakın durumu incelenir. 

 Renk değişimi olmayan lak kükürde dayanıklı bir laktır. 
 

1.6.2.6. Lakın Tadı Etkileme Testi 
 

 Laklı konserve kutusuna saf su veya maden suyu doldurulur.  

 Kutu 120 ºC’ta 60–90 dakika sterilize edilir. 

 Sterilize edilmiş kutu 37–40 ºC’ta 2–3 hafta bekletilir. 

 Süre sonunda kutuda koku değişimi olup olmadığı duyusal olarak incelenir.  
 

1.7. Konservelerde Kutu Kenet Analizleri  

 

Konservecilikte kutu kapatmak en kritik işlemlerden biridir. Konservelerde görülen 

bozulmaların çoğunluğu kutu kapama işleminin gereğince yapılamamasından ileri 

geldiğinden, kutu kapatmanın kontrolü konserve fabrikalarında kalite kontrol bölümünün en 

önemli görevlerindendir. 
 

Kutu kapama işleminin yeterliliği basınç testi veya kenet kontrolü ile saptanır. 
 

 Basınç testi: Kapatılan kutu suya daldırılır ve 1,5–2,5 atmosfer basınç 

uygulanır. Kutuda sızdırma olup olmadığı kontrol edilir.  
 

1.7.1. Kenet Kontrolleri 
 

 Kenet dıştan gözle kontrol edilerek; 

 Kenet ucu ile gövde arasında aralık,  

 Kenette sarkma veya çıkıntı, 
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 Kenetlerde çatlama, kesik,  

 Kenetlerde kayma,  

 Gövde veya kenetin dış yüzeyinde kazıntı izleri, 

 Keskin, kesik, yalancı kenet olup olmadığı saptanır.  
 

Kenette mikrometre veya kumpasla kenet kalınlığı, kenet yüksekliği (derinliği) ve iç 

derinlik ölçülür. Ölçme en az üç yerden yapılarak bu üç değerden maksimum ve minimum 

ölçüm olan ikisi alınır. Asla kenet ortalaması bulunmaz.  
 

 

Şekil 1.7: Kenet kontrollerinin yapılma aşamaları 

 Konserve kutularından belirli yerlerden alınan kenet kesitlerinde kenet öğeleri 

ölçülerek formüle göre kenet kavrama oranı bulunur veya 

 Kenet kesiti projektörde standart bir nomogram üzerine yansıtılarak doğrudan 

% kavrama oranı okunur. 
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Resim 1.5: Kenet mikrometresi  

 

 

Şekil 1.8: Kenet mikrometresi 

 

  
Şekil 1.9: Kenet kalınlığının mikrometre 

ile ölçülmesi 

 

 
Şekil 1.10: Kenet yüksekliğinin mikrometre ile 

ölçülmesi 

 

 
Şekil 1.11:  Kenet ölçüm noktaları  

 

 
Resim 1.6: Kenet kalınlığının mikrometre ile 

ölçülmesi 
 

 
Şekil 1.12: Kumpasla okunuş: 3,8 Mm 

 

 
Şekil 1.13: Mikrometre ile okunuş: 0,154 Mm 
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Resim 1.7: Kenet kesiti alma cihazı     

 

Resim 1.8: Teneke kalınlığını ölçme cihazı 

 

Resim 1.9: Kenet kalınlığının ölçülmesi 

 

Resim 1.10: Kenet kalınlığı ölçme cihazı 

 

Resim 1.11: Kenet kesiti alınmış 

konserve kutusu 
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1.7.2. Kenet Kesitinin Alınması ve Kavrama Oranı  
 

 Kenette kavrama oranının hesaplanması için öncelikle kenetten belirli yerlerden 

özel bir açıcı veya kıl testere ile kesit alınır. Kenet kesiti kutunun yalnızca bir 

yerinden değil kutunun şekline göre farklı yerlerinden alınmalıdır (Şekil 1.14). 

 Yuvarlak kutularda 

o Gövde kenet yerinin tam karşısından ve bunun 120° sağ ve 

solundan olmak üzere üç yerden veya 

o Biri gövde kenedi kıvrımından, tam karşısından ve 90°’lik açılarla 

dört yerden kesit alınır.  

 Kare veya dikdörtgen kutularda ise 12 yerden, 

 Oval kutularda en az dört yerden,  

 Özel şekilli kutularda ise aşağıda gösterildiği gibi (Şekil 1.14) kenet kesiti 

alınır. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Şekil 1. 14: Farklı şekildeki konserve kutularında kenet kesiti alma noktaları  

 İkinci olarak kenetin  

 Kapak çengeli 

 Gövde çengeli 

 Kenet yüksekliği (derinliği) 

 Gövde tenekesinin kalınlığı 

 Kapak tenekesinin kalınlığı mikrometre veya kumpasla ölçülür. 
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Şekil 1.15: Kenet elemanları 

 

 
Şekil 1.16: İç derinlik 

 

 
Şekil 1.17: Kenet kalınlığı 

 

 
Şekil 1.18: Kapak çengeli 

 

 
İd: İç derinlik  

Kk: Kenet kalınlığı (genişliği) 

Kç: Kapak çengeli 

Gç: Gövde çengel 

K: Kavrama 

Ky: Kenet yüksekliği (derinliği) 

Gt: Gövde tenekesinin kalınlığı 

Kt: Kapak tenekesinin kalınlığı 

Şekil 1.19: Ölçülecek kenet elemanları 
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Şekil 1.20: Gövde çengeli 

 

 
Şekil 1.21: Kenet yüksekliği 

 

 
Şekil 1.22: Kavrama 

 

 Kapak ve gövde çengelleri; 1,85–2,29 mm arasındadır.             

 Kenet yüksekliği(derinliği); 3,0–3,3 mm arasında olmalıdır.     

 Gövde tenekesinin kalınlığı ortalama 0,25 mm’dir. 

 Kapak tenekesinin kalınlığı gövde tenekesiyle aynı kalınlıkta veya 

0,02 mm daha incedir.  
 

 Kenet kalınlığı Kenet yüksekliği Teneke kalınlığı 

Yuvarlak kutu 1,37–1,57 mm 2,92–3,1 mm 0,271 mm 

Oval kutu 1,39–1,75 mm 2,69 mm 0,271 mm 

Köşeli kutu 1,32–1,68 mm 3,15 mm 0,257 mm 

Tablo 1.6: Farklı şekillerdeki konserve kutularında kenet ölçüleri 

 Kenet kavrama oranı bulunur: 
 

Kenet kavrama oranı, kenetteki gövde ve kapak çengellerinin birbirini kavradıkları 

fiili uzunluğun teorik kavrama uzunluğuna oranıdır.  
 

Kapatılan kutularda gövde çengeli (Gç) ile kapak çengeli (Kç)’nin uzunlukları her iki 

kıvrımın çakıştığı kısım olan kavrama (K) uzunluğu ile doğru orantılıdır. 

 

Gç Kç 1,1 Kt Ky
% Kavrama oranı 100

Ky (2,2 Kt 1,1 Gt)

   
 

   
 

 
 

Konserve kenetlerinde optimum kavrama oranı % 50’dir. 

Kullanabilir özellikte iyi kalite kenetlerin kenet kavrama oranı % 45–65 

arasındadır.  

Kavrama oranı % 45’ten az veya % 75’ten fazla olan kenetler kullanılmamalıdır. 
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Şekil 1.23: Kenette açıklıklar 

NOT: Konserve kutuları iki aşamada kapatılır. İkinci kapatmanın sonunda bile kenette 

açıklıklar olmaması imkânsızdır. Konservelerde kutu kapamada amaç, ikinci kapatmanın 

sonunda oluşabilecek açıklıkları en küçük ölçülere indirmektir. İyi kapatılmış bir kutuda 1 ve 

2 no’lu açıklıkların olmaması gerekir. 3 ve 4 nolu açıklıklar ise birbirine eşit ve teneke 

kalınlığında veya daha küçük olmalıdır. (0,23–0,25 mm kalınlığında) 

 

 

 
Şekil 1.24: Çarpık, sarkmış 

gövdeli kutu 

 

 
Şekil 1.25: Kenetlerde 

çıkıntı olan kutu 

 

 
Şekil 1.26: Sarkmış kenetli kutu 

 
Şekil 1.27: Kenetlerde 

sarkma olan kutu 

 

 
Şekil 1.28: Keneti taşmış 

kutu 

 

 
Şekil 1.29: Yalancı kenet 

oluşmuş kutu 

 

 Nomogram yöntemi 
 

Kenet kavrama oranını daha hızlı olarak belirleyen yöntemdir. Kenetten alınan ince bir 

kesit kenet projektöründeki özel yerine yerleştirilir ve standart bir kenetle karşılaştırılarak 

bilgisayar ekranında görüntülenir, otomatik olarak kavrama oranı belirlenir. 
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Resim 1.12: Bilgisayar ekranında kenet görüntüsü 
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1.7.3. Kenet Hataları 
 

 

 
Çatlamış kenet 

 

 
Yalancı kenet 

 

 
Yalancı kenet 

 

 
Kısa gövde çengeli 

 

 
Uzun gövde çengeli  

 

 
Gövde kıvrılması 

 

 
Yetersiz kavrama 

 

 
Aşırı sıkılmış kenet 

 

 
Kesik kenet 

 

 
Keskin kenet 

 

 
Kısa kapak çengeli 

 

 
Uzun kapak çengeli 

Şekil 1.30: Hatalı ve anormal kenetler 

1.8. Kutu Hataları 
 

Konserve fabrikalarında kutu seçimi sırasında; kutunun ölçüsü, boyası, baskısı, kutuya 

konacak gıdanın özellikleri gibi noktalar göz önünde bulundurularak amaca en uygun kutu 

alınır. 
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 Lehim hatası: Lehim yeri tam temizlenmemiş, kenet yerlerindeki fazla lehim 

silinmemiş ve lehimin kenetler arasına tam girmediği kutular hatalı kabul edilir. 

Lehimin az kullanılması durumunda kenette delik yerler kalır. Fazla lehim 

kullanılması durumunda ise taşan lehim gıdaya karışarak ağır metal 

zehirlenmelerine neden olabilir. 

 Conta hatası: Kapak contası kapak üzerinde düz olarak bulunmalıdır. Conta 

üzerinde enine çizgiler, contanın az veya fazla olması kutunun kalitesini 

düşürür. Conta hatası olan konserveler sonradan hava alarak bozulabilir. 

 Kapama hatası: Konserve işletmesine gelen kutuların alt kapağı kutu 

fabrikasında iyi kapatılmış olmalıdır. Alt kapak kapatıldıktan sonra basınçlı 

hava verilerek veya kenet kontrolü ile kapamanın tam yapılıp yapılmadığı 

kontrol edilmelidir. 

 Lekeli kutular: Kutu tenekesi üzerinde yağ, kir, pas lekeleri ve lehim parçaları 

bulunmamalıdır. 

 Delik kutular: Kutu tenekesinde veya kapatma sırasındaki kıvrımlarda delik 

olmamalı, basınçlı hava ile kontrol edilmelidir. 

 Paslı kutular: Teneke levhalar kutu yapılmadan önce veya kutu yapıldıktan 

sonra depolandıkları yerlerde paslanabilirler. Paslanan kutuların hem görünümü 

bozulur hem de paslı kutu depolama sırasında delinebilir. 

 Standart ölçülere uymayan kutular: Boş kutular konserve fabrikasındaki 

makinaların standartlarına tam olarak uymalıdır. Aksi durumda kutu kapama 

sağlıklı yapılamaz ve konserve bozulabilir. Kutu ölçülerindeki standartlar 

kutunun yükseklik, genişlik ve kapak ölçülerine bakılarak kontrol edilir. Ayrıca 

kutu ağırlığı da göz önünde bulundurulur. Çünkü ağır kutular konservenin brüt 

ağırlığını değiştireceğinden sakıncalıdır. 
 

Kutu no Hacim Çap Yükseklik 

1/1 850 cm
3
 99 mm 119 mm 

1/2 425 cm
3
 99 mm 63 mm 

1/2-Uzun 425 cm
3
 73 mm  110 mm 

1/3 228 cm
3
 73 mm 63 mm 

1/4 211 cm
3
 66 mm 82 mm 

1/4 212 cm
3
 72 mm 60 mm 

1/5 170 cm
3 
 52 mm  89 mm 

1/10 80 cm
3
 56 mm 39 mm 

2/1 1700 cm3 99 mm   229 mm   

5/1 4250 cm
3
 154 mm 242 mm 

Tablo 1.7: Standart konserve kutu boyutları (TSE-TS 1924) 

 Boyama baskı hatası ve boya kokusu olan kutular: Konserve kutularının 

renkleri, yazıları iyi bir baskı olmalıdır. Boyalar üzerinde görünümü bozacak 

leke, çizik ve noktalar olmamalıdır. Kutu boyası iyi yapılmış olmalıdır. Kaliteli 

olmayan boyalarla yapılmış kutularda boya kokusu gıdayı etkileyerek konserve 

kalitesini düşürür. 

 Konserve açacağı hatası olan kutular: Kapak üzerinde iyi durmayan konserve 

açacağı görünümü bozar. Açacak kutuyu kolay açabilecek durumda olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Konserve bezelye kutusunda kenet kalınlığını, kenet yüksekliğini ölçme ve kutu 

tenekesinde gözeneklilik ile lak kaplama ağırlığını tayin etmek için gerekli işlemleri yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kutu kenet kalınlığını ölçünüz. 
 

 

 

 

 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.  

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Kumpasın veya mikrometrenin 

vidasını gevşetip kenet paneline 

yerleştiriniz. 

 Kumpası veya mikrometreyi 

kenetler arasında sıkıştırdıktan 

sonra okuma yaparken kayma 

olmaması için vidasını sıkılayınız. 

 Kumpas veya mikrometrede 

okumayı doğru yapınız. 

 Ölçmeyi en az üç yerden yapınız. 

 Kenet kalınlığı ölçülürken asla 

kenet ölçümlerinin ortalamasını 

almayınız. 

 Değerlendirmeyi maksimum ve 

minimum ölçümlerle yapınız. 

 Kutu kenet yüksekliğini ölçünüz. 

 

 Soğukkanlı ve sabırlı olunuz. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Kenet yüksekliğini kutu 

boşaltıldıktan sonra da 

ölçebilirsiniz. 

 Kenet kalınlığını ölçerken verilen 

önerileri kenet yüksekliğini 

ölçerken de uygulayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Teneke makası ile kutudan 9x12 cm 

boyutunda üç parça kesiniz. 

 

 Teneke makası ile tenekeyi 

keserken çok dikkatli olunuz.  

 İş güvenliğine dikkat ediniz. 

 Detaylara özen gösteriniz  

 Behere teneke parçalarını yerleştirerek üzerini 

tamamen örtecek şekilde test çözeltisi 

ekleyiniz. 

 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 Gözeneklilik testi için test 

çözeltisinin hazırlanmasını 

dikkatle izleyiniz.(Bkz.Resim 

1.4.) 

 %5’lik H2SO4, çözeltisi 

hazırlarken çok dikkatli olunuz. 

 Asidi daima su üzerine ekleyiniz 

asla asit üstüne su eklemeyiniz.  

 Teneke parçalarını test çözeltisinde 2 dakika 

bırakınız. 

   

 Su banyosunu hazırlayıp 90 ºC’ye 

ayarlayınız. 

 Test çözeltisini cam bagetle 

karıştırarak çözünmeyi 

hızlandırınız. 

 Behere teneke parçalarını birbirine 

temas etmeyecek şekilde ve dik 

olarak yerleştiriniz. 
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 Teneke parçalarını yıkayıp kurutunuz.  

  

 

 Teneke parçalarını test 

çözeltisinden alırken maşa 

kullanınız. 

 Teneke parçalarındaki lekeleri sayınız, sonucu 

değerlendiriniz. 

 

 Şeffaf milimetrik kâğıt ile teneke 

parçasının 24 cm
2
lik dört 

bölgesinde lekeleri sayıp 

ortalamasını almayı unutmayınız. 

 Deney raporu yazınız. 

 Rapor hazırlamak çok önemlidir. 

 Öğretmeninizin verdiği kriterlere 

uygun bir rapor hazırlayınız.  

 Beş ton balığı konserve kutusunu dıştan kontrol edip kenet ölçümlerini ve kutu 

tenekesinde gözeneklilik testini yapınız, kutuların aside ve kükürde dayanıklılığını, tadı 

etkileyip etkilemediğini saptayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgi sayfalarını dikkatlice çalıştınız mı?   

2. Laboratuvar kıyafetlerinizi giydiniz mi?   

3. Laboratuvar araçlarını kontrol edip, hazırladınız mı?   

4. Konserve kutuların standart ölçülere uygunluğunu kontrol 

ettiniz mi? 
  

5. Kutularda lehim, conta, açacak ve boya-baskı hatası, leke ve 

pas olup olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

6. Gövde veya kenetin dış yüzeyinde kazıntı izleri olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

7. Kutularda kenet ucu ile gövde arasında çıkıntı olup olmadığını 

kontrol ettiniz mi? 
  

8. Kenetlerde çatlama, kesik, kayma olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

9. Kumpasın vidasını gevşetip kenet paneline yerleştirdiniz mi?   

10. Kumpası kenet kalınlığı kadar sıkıştırdınız mı?   

11. Kumpasın vidasını sıkılaştırıp kenet kalınlığını okudunuz mu?   

12. Kumpasın vidasını gevşetip kapak çengeli kıvrımı ile kenet 

paneli arasına yerleştirdiniz mi? 
  

13. Kumpası kenet yüksekliği kadar sıkıştırdınız mı?   

14. Kumpasın vidasını sıkılaştırıp kenet yüksekliğini okudunuz 

mu? 
  

15. Ölçümleri en az üç yerden yaptınız mı?   

16. Ölçüm sonuçlarının standartlara uygun olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

17. Formülü verilen test çözeltisini hazırladınız mı?   

18. Bir konserve kutusundan 9x12 cm boyutunda üç parça kestiniz 

mi?  
  

19. Bir behere teneke parçalarını birbirine temas etmeyecek şekilde 

ve dik olarak yerleştirdiniz mi?  
  

20. Behere teneke parçalarının üzerini tamamen örtecek şekilde test 

çözeltisi ekleyip 2 dakika beklettiniz mi? 
  

21. Teneke parçalarını test çözeltisinden maşa ile alıp akan çeşme 

altında yıkadınız mı? 
  

22. Yıkadığınız teneke parçaların kuruttunuz mu?   
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23. Şeffaf milimetrik kâğıtta 4x6 cm’lik kareler çizdiniz mi?   

24. Milimetrik kâğıdı teneke parçaları üzerine koydunuz mu?   

25. Teneke parçalarının ayrı ayrı dört bölgesinde siyah lekeleri 

saydınız mı? 
  

26. Saydığınız siyah lekelerin ortalamasını aldınız mı?   

27. Siyah lekelerin sayısına göre ton balığı konservesi kutu 

tenekesinin korozyona dayanıklılığını değerlendirdiniz mi? 
  

28. Bir konserve kutusuna %5’lik sitrik asit çözeltisi, ikinci 

konserve kutusuna %1’lik sistein çözeltisi, üçüncü konserve 

kutusuna ise maden suyu doldurdunuz mu? 

  

29. Kutuları 120 ºC’da 60–90 dakika sterilize ettiniz mi?   

30. Sterilizasyon sonunda birinci konserve kutusundaki sitrik asit 

çözeltisini boşaltıp kutuda renk değişimi, soyulma olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi?  

  

31. Sonuca göre lakın aside dayanıklılığını değerlendirdiniz mi?   

32. Bir hafta beklettikten sonra ikinci konserve kutusundaki sistein 

çözeltisini boşaltıp kutuda renk değişimi olup olmadığını 

kontrol ettiniz mi?  

  

33. Sonuca göre lakın kükürde dayanıklılığını değerlendirdiniz mi?   

34. Sterilize edilmiş üçüncü konserve kutusunu 37–40 ºC’ta 2–3 

hafta beklettiniz mi? 
  

35. Kutuda maden suyu kokusundan farklı koku olup olmadığını 

kontrol ettiniz mi? 
  

36. Değerlendirme ve analiz sonuçlarına göre rapor yazdınız mı?   

37. Analiz sonrası işlemleri yaptınız mı?    

38. Laboratuvarın son kontrollerini yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Konserve kutu yapımında kullanılan teneke kalınlığı aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir?  

A) 2,8–3,2 mm 

B) 0,02–0,04 mm 

C) 72- 60 mm     

D) 2,25–4,75 mm 

E) 0,23–0,28 mm 
 

2. Üç farklı kalaylı teneke örneğinde yapılan gözenek testinde aşağıdaki sonuçlar 

alınmıştır.  

1. teneke örneğinde 7 leke, 

2. teneke örneğinde 15 leke, 

3. teneke örneğinde 3 leke sayılmıştır.  

Yukarıdaki bilgilere göre konserve kutusu üretiminde hangi tenekeler kullanılır? 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız 2 

C) Yalnız 3 

D) 1 ve 2 

E) 1 ve 3 
 

3. Konserve kutusu içinde metal renklenmesi aşağıdaki gıdalardan hangiside daha fazla 

görülen bozulma tipidir?    

A) pH’sı nötr su oranı fazla gıdalarda 

B) pH’sı 5’ten büyük proteince zengin gıdalarda 

C) pH’sı 5’ten küçük su oranı fazla gıdalarda 

D) pH’sı nötr yağlı gıdalarda  

E) pH’sı 5’ten büyük karbohidratça zengin gıdalarda 
 

4. Konservelerde aşağıdaki besin öğelerinden hangisinde en fazla kayıp oluşur?  

A) A ve E vitamleri ve K, Ca, Na, Fe mineralleri 

B) B grubu vitaminleri ve Ca, Na mineralleri 

C) C vitamini ve K, P, Fe mineralleri 

D) Yağda eriyen vitaminler ve Ca, Na, P mineralleri 

E) Suda eriyen vitaminler ve K, Fe mineralleri   
 

5. 5x5 cm ebatlarında kesilmiş bir teneke örneği 12,974 gr tartılmış, kalay giderme 

işleminden sonra tartım 12,936 gr bulunmuştur. Bu tenekede çift yüzeydeki kalay 

miktarı ne kadardır? 

A) 5,6 gr/ m
2 

B) 7,6 gr/ m
2 

C) 11,2gr/ m
2
 

D) 15,2 gr/ m
2 

E) 38 gr/ m
2 

 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Konserve tenekelerinde lak kaplama ağırlığının tayini için aşağıdaki test 

çözeltilerinden hangisi kullanılır? 

A) Anilin + NH4OH 

B) Saf su +  H2SO4 

C) Saf su + HCl + SbCl3   

D) Potasyum ferrisiyanid + gliserin + jelatin + saf su 

E) Saf su + HCl + CuSO4 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel nedenlerle oluşan bombajdır? 

A) Hidrojen bombaj 

B) Hafif bombaj 

C) Yalancı bombaj 

D) Sert bombaj 

E) Yaylı bombaj 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi ton balığı konserve kutuları için uygun lak çeşididir? 

A) Yağlı doğal laklar 

B) Oleoresinli laklar 

C) Vinil laklar 

D) Fenollü laklar 

E) Epoksi fenolik laklar 

9. Konserve kutu yapımında kullanılacak tenekelerde lak kaplama kalınlığı 

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?  

A) 1–2 gr/ m
2 

B) 3–6 gr/ m
2 

C) 5–8gr/ m
2
  

D) 7–10gr/ m
2 

E) 10–15 gr/ m
2
 

10. Konserve kenetlerindeki en ideal kavrama oranı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) % 100 

B) % 75
 

C) % 65 

D) % 50 

E) % 45 

11. Aşağıdakilerden hangisi konserve edilecek üründe aranan özelliklerden biri olamaz? 

A) Ürünün rengi ısıl işlem sonrası bozulmamalı. 

B) Sert, sıkı ve dayanıklı yapıda olmalı. 

C) Ürün polifenollerce zengin olmalı. 

D) Konservede bulanıklık oluşturmamalı. 

E) İrilik ve şekil açısından bir örnek olmalı. 

12. Aşağıdaki enzimlerden hangisi konserve edilecek üründe yumuşamaya ve dokunun 

dağılmasına neden olur? 

A) Peroksidaz 

B) Amilaz 

C) Polifenol oksidaz 

D) Lipaz 

E) Pektin esteraz 
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13. Aşağıdakilerden hangisi konservelerde kimyasal korozyonu arttıran etmenlerden biri 

değildir? 

A) Oksalik asit 

B) Fazla vakum oluşması 

C) Ortam ısısı 

D) Teneke çeliğinin yapısındaki kükürt ve fosfor miktarı 

E) Yetersiz hava çıkarma nedeniyle kutuda oksijen bulunması 

 

14. Şeklindeki kumpasta ölçüm kaç mm’dir? 

 A) 116,8 mm 

 B) 12,3mm
 

 C) 130,2 mm 

 D) 15,4 mm 

 E) 11,10 mm 

15. Meyve konservelerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması sızıntı nedeniyle 

bozulma olduğunu gösterir?  

A) Küflerin bulunması 

B) Anaerob bakterilerin bulunması 

C) Proteolitik bakterilerin bulunması 

D) Mayaların bulunması  

E) Termofil aerob bakterilerin bulunması 

16. Erik, şeftali, bezelye konservelerinin koroziflik sıralaması hangi seçenekte doğru 

verilmiştir? 

A) Erik> şeftali> bezelye 

B) Erik< şeftali> bezelye 

C) Erik = şeftali< bezelye  

D) Bezelye> erik >şeftali  

E) Şeftali <bezelye> erik 

17. Bir konserve kutusunda kenet kalınlığının mikrometre ile ölçüm sonuçları; 

1. ölçüm 1,57 mm 

2. ölçüm 1,55 mm 

3. ölçüm 1,56 mm 

4. ölçüm 1,56 mm olarak bulunmuştur.  

Bu konservede kutu kapama kontrolü için hangi kenet ölçümleri dikkate alınmalıdır? 

A) Yalnız 1,55 mm 

B) Yalnız 1,56 mm 

C) Yalnız 1,57 mm 

D) 1,57 mm ve 1,55 mm 

E) 1,55 mm ve 1,56 mm  
 

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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında analiz metoduna uygun olarak 

konservelerde fiziksel analizleri yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki konserve işletmelerine giderek konservelerde hangi fiziksel 

analizleri uyguladıklarını inceleyiniz. 

 Türk Gıda Kodeksinin Konservelerle ilgili tebliğlerini inceleyiniz. 

 Araştırma ve incelemelerinizi rapor haline getirip, sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız.  

 

2. KONSERVELERDE FİZİKSEL 

ANALİZLER 
 

2.1. Genel Bilgi 
 

Konserve fabrikalarında üretimin belli aşamalarında her vardiyadan, her sterilizasyon 

kazanından çıkan konservelerden örnek alınarak kontrol edilir. Yapılan kontroller belli 

formlara işlenir. Sonuçlara göre yapılmış hatalar varsa önlem alınır. Bu raporlara 

kontrollerde; 
 

 Kutu normu, etiketi ve kodu 

 Brüt ağırlık 

 Vakum miktarı 

 Tepe boşluğu 

 

 Kutunun genel görünüşü 

 Kutunun darası ve net ağırlığı 

 Süzme ağırlığı  

 Doldurma oranı ile ilgili 

bilgiler işlenir. 
 

2.2. Kutu Açılmadan Önce Yapılan Kontroller 
 

2.2.1. Etiket Kontrolü  
 

Tüm gıda etiketlerinde olduğu gibi konserve etiketlerinde de satıldığı ülkenin dilinde 

yazılı olarak bazı bilgilerin bulunması zorunludur. Bu bilgiler; 
 

 Ürünün adı 

 İçindekiler 

 Net ağırlığı (gr veya kg olarak) 

 Süzme ağırlığı (gr veya kg olarak) 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Ürünün boy özelliği(1 no= küçük boy, 3 no= büyük boy gibi) 

 Ürün standardının numarası ve işareti (TS 382 gibi) 

 Üretici firmanın adı, tescilli markası ve adresi 

 Üretim tarihi(ay ve yıl olarak)  

 Firmanın önerdiği raf ömrü veya son tüketim tarihi 

 Parti numarası ve/veya seri numarasıdır.  
 

2.2.2. Konserve Kutusunun Genel Görünüşü 
 

Konservenin dış görünüşü incelenerek 
 

 Ezilme (çarpma vb nedeniyle)  

 Kutu gövdesinde içeri göçme (aşırı vakum veya ince kapak kullanılması 

nedeniyle) 

 Kapaklarda şişme=bombaj(çok az vakum veya sterilizasyonda aşırı iç basınç 

oluşması nedeniyle) 

 Kapama ve kenet hatası 

 Kutu dışında korozyon ve paslanma olup olmadığı kontrol edilir. 
 

Bu kusurlar; 

 Kenetlerin zarar görmesine,  

 Mikrobiyolojik bozulmalara,  

 Vakum, tepe boşluğu ve doldurma oranının yanlış saptanmasına neden 

olur. 
 

2.2.3. Brüt Ağırlık 
 

Konserve kutusu içindeki gıdanın ve kutunun birlikte toplam ağırlığı brüt ağırlıktır.  

 Analizi yapılacak konserve kutusu açılmadan içeriği ile birlikte tartılır.  

 Sonuç gram olarak belirtilir.  
 

2.2.4. Vakum Ölçümü  
 

Vakum, hermetik olarak kapatılan konserve kaplarında konserve kutusunun tepe 

boşluğundaki iç basıncı ile dış atmosfer basıncı arasındaki farktır ve mm/ Hg veya kg/ cm
2 

olarak ifade edilir. 
 

Vakum konserve kutusunda hava yani oksijen azlığı demektir. Vakum, konserve 

kutusunun iç basıncının hava basıncından düşüklüğünü oluşturduğundan, iç basınç ile dış 

atmosfer basıncı arasındaki fark büyüdükçe vakum değeri de artar. Vakumun biyolojik, 

kimyasal ve fiziksel etkileri vardır. Vakum; 
 

 Kutu içinde aerobik mikroorganizmaların gelişmesini önler, ticari sterilitenin 

varlığını kanıtlar. 

 Sterilizasyon sırasında kenetlerin aşırı iç basınç nedeniyle zorlanmasını önler. 

 Gıdadaki oksidatif bozulmaları ve acılaşmayı engeller. 

 Korozif gıdalarda korozyon sonucu oluşan H2 gazının tepe boşluğunda 

toplanmasını ve bombajı önler. 
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 Konservede renk bozulmaları ve vitamin kaybını azaltır. 

 Kavanoz kapağını sıkı tutar.  

 Tepe boşluğuna buhar enjeksiyonu dışındaki yöntemlerle hava çıkarma (egzost) 

uygulanmış konservelerde dolum sıcaklığı hakkında ipucu verir. 
 

Konservelerde vakum miktarı, 

 Ürünün doldurma sıcaklığına, 

 Ürünün genleşme özelliğine, 

 Tepe boşluğu miktarına,  

 Hava çıkarma (egzost) sıcaklığına ve koşullarına, 

 Isıl işlem sıcaklığına,  

 Kutu boyutuna,  

 Konservenin bulunduğu yerin denizden yüksekliğine bağlıdır. 
 

Hava çıkarmadan (egzost) 

sonraki sıcaklık 

Sterilizasyon  

sıcaklığı 
Vakum miktarı 

80 ºC  100 ºC 390,5 mm Hg 

80 ºC 116 ºC 349,2 mm Hg 

80 ºC 121 ºC 331,7 mm Hg 

Tablo 2.1: Konservelerde egzoztan sonraki sıcaklık, sterilizasyon sıcaklığı ve vakum miktarı 

arasındaki ilişki 

2.2.4.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

Vakum ölçümünde düşük basınç gösterecek şekilde üretilmiş bir manometre olan 

vakummetreler kullanılır. Vakummetrenin ucu kaçak olmaması için lastik conta ile 

yastıklanmıştır. Vakummetrenin ucu kapak tenekesini delerek tepe boşluğuna uzanır ve 

vakumu gösterir.   
 

 

Resim 2.1: Dijital vakummetre 

 

 

Resim 2.2:  Vakummetre 
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2.2.4.2. İşlem Basamakları 
 

 Konserve kutusu birkaç defa hafifçe yere vurularak kutudaki gıdanın oturması 

sağlanır. 

 Kutuda daha sonra mikrobiyolojik analiz uygulanacaksa vakum ölçümü aseptik 

koşullarda yapılmalıdır. 

 Vakummetrenin sivri ucu kapak kenarına yakın bir yerden kuvvetlice batırılır 

(vakummetre kapağın tam ortasına batırılırsa harcanan güç nedeniyle konserve 

kapağı deforme olabilir ve vakum yanlış ölçülür). 

 Yüksekliği az olan oval veya dört köşe kutularda vakummetre kapak üzerinden 

değil gövdenin tepe boşluğu kısmından batırılır. 

 Vakummetre göstergesinden okuma yapılır. 
 

2.2.4.3. Sonuç 
 

Konserve kutu şekli Vakum miktarı 
Dar ve yüksek kutu 200 mm Hg 

Yüksekliği az ve geniş kutu 127 mm Hg 

Oval kutu 127 mm Hg 

Dört köşe kutu 90 mm Hg 

Şişelenmiş ürünler 127–254 mm Hg 

Tablo 2.2: Konservelerde kutu çeşitlerine göre standart vakum değerleri 

2.2.4.4. Vakum Ölçümünde Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Konserve kutusu oda sıcaklığında olmalıdır. Eğer konserve kutusu oda 

sıcaklığından daha soğuksa vakum olduğundan yüksek, aksine oda 

sıcaklığından daha sıcaksa vakum olduğundan düşük ölçülür. 

 Vakummetre ayarlı olmalıdır. 

 Vakummetreye birkaç fiske vurularak sürtünme nedeniyle eksik vakum ölçümü 

engellenmelidir. 

 Tepe boşluğu çok az bırakılmış veya tamamen dolu konserve kutularında 

vakummetrenin ucu ürüne ya da dolgu sıvısına girebileceğinden vakumu 

okumak güçleşir. Bu sakıncayı önlemek için vakummetre batırıldıktan sonra 

hafifçe çekilerek vakum okunur. 

 Aşırı göçmüş konserve kutularında vakum miktarı normal kutulardan daha 

düşük ölçülür.  

 Kutu yüksekliği ve tepe boşluğu miktarı arttıkça vakum değeri de artar. 
 

2.3. Kutu Açıldıktan Sonra Yapılan Kontroller 
 

2.3.1. Net Tepe Boşluğu Tayini 
 

Konserve kutusu ürün ve dolgu sıvısı ile tamamen doldurulursa sterilizasyon sırasında 

ısı etkisiyle hacim genişlediğinden kutu kenetleri zorlanır ve konserve kutusunda yeterli 

vakum oluşmaz. Bu nedenle konserve kutusunun üst kısmında boşluk bırakılır. Bu boşluğa 

“tepe boşluğu” denir.  
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Tepe boşluğu ısıl işlemlerde konserve kabındaki maddelerin genleşmesini dengelemek 

için bırakılır. Tepe boşluğu miktarı; 

 Gıdanın cinsine (Sterilizasyon sırasında su alarak şişen ve hacmi artan gıdalarda 

tepe boşluğu daha fazla bırakılır),  

 Konserve kutusunun çapı, büyüklüğüne ve şekline göre değişir. (İnce ve uzun 

kutularda kapak esnekliği daha az olduğu ve sterilizasyon sırasında oluşan 

basınç gövdeyi ve kenetleri zorladığından daha fazla tepe boşluğu bırakılır. 

Kutu hacmi arttıkça tepe boşluğu miktarı da artar.) 

 Genel olarak kutu hacminin %5-10’u kadar tepe boşluğu bırakılır. Tepe 

boşluğu kutu hacminin en çok %10’u kadar olabilir.  

 115–121 ºC’de sterilize edilecek cam kavanozlarda ise tepe boşluğu 

kapatılma sıcaklığındaki kap hacminin %6'sından az olamaz. 

 Tepe boşluğu gereğinden az bırakılırsa: sterilizasyon sırasında konserve 

kabında aşırı basınç ve vakum nedeniyle patlamalar ve şekil bozuklukları 

oluşur. 

 Tepe boşluğu gereğinden fazla bırakılırsa konserve kutusunda kalan hava 

nedeniyle oksidatif bozulmalar ve korozyon görülür. 

o Kutu içeriğinin üst yüzeyi ile kenet üst yüzeyi arasındaki boşluğa 

brüt tepe boşluğu, 
o Kutu içeriğinin üst yüzeyi ile kenet alt yüzeyi arasındaki boşluğa 

net tepe boşluğu denir. 
 

2.3.1.1. İlkesi 
 

Konserve kutu içeriğinin üst seviyesi ile kenet alt yüzeyi arasındaki boşluğun mm 

olarak ölçülmesi ve kutu iç yüksekliğine oranlanmasıdır. 
 

2.3.1.2. Kullanılan Araç Gereçler  
 

Kumpas, yatay bir tahta veya plastik bir parçanın ortasında yukarı aşağı hareket 

edebilen sürgülü cetvel, konserve kutusu çapında delikli bir disk  
 

2.3.1.3. İşlem Basamakları 
 

 Konserve kutusu düz bir zemine konur ve birkaç defa hafifçe yere vurularak 

kutudaki gıdanın oturması sağlanır. 
 

 Dolgu sıvısı katı kısmın üzerini örtmüşse;  

 Kumpas ya da cetvelle dolgu sıvısı üzerinden kenet üst yüzeyi arasındaki 

mesafe ölçülür. 

 Beş ayrı noktadan ölçüm yapılır ve ortalaması alınır. Ölçüm noktaları; 

o Kutunun ortası ve  

o Birbirinden 90º farklı dört noktadır. 
 

 Katı kısım dolgu sıvısı üzerinde ise;  

 Konserve kutusu çapında delikli disk ile bastırılır ve dolgu sıvısının katı 

kısmın üstüne çıkması sağlanır. 

 Yukarıdaki gibi dolgu sıvısı üzerinden ölçüm yapılır. 
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 Katı kısım dolgu sıvısı üzerine çıkmıyorsa;  

 Bastırılmasına rağmen dolgu sıvısı katı kısmın üstüne çıkmıyorsa delikli 

disk ile katı kısım düzlenir.  

 Katı kısmın üst seviyesi esas alınarak yukarıdaki gibi ölçüm yapılır. 
 

 Yapılan ölçümler not edilir. Süzme ağırlığı ölçümü için kutu içeriği 

boşaltıldıktan sonra kutunun iç yüksekliği ölçülür.  
 

Not: Kutunun iç yüksekliği pratikte yaklaşık olarak dış yükseklikten, alt ve üst 

kenetlerin yükseklikleri toplamı olan 9–10(  9,50) mm çıkartılmasıyla, net tepe boşluğu 

yüksekliği ise konserve üst seviyesi ile kapak keneti arasındaki mesafeden kapak kenetinin 

ortalama yüksekliği olan 4–5 (  4,75) mm çıkartılmasıyla bulunabilir.)  
 

2.3.1.4. Sonuç ve Hesaplama 

 

a
%Tepe boşluğu 100

h
  

 

a = Net tepe boşluğu yüksekliği (mm) 

h = Konserve kutusunun iç yüksekliği (mm) 
 

Örnek: İç yüksekliği 117,5 mm ölçülmüş olan bir konserve kutusunda tepe boşluğu 

yüksekliği 15,8 mm olarak ölçülmüştür. Bu konservede tepe boşluğunun standartlara uygun 

olup olmadığını değerlendiriniz. 

a = 15,8 mm 

h = 117,5 mm  

a 15,8mm
%Tepe boşluğu 100 100 %13,4

h 117,5 mm
    

 

% 10 oranından daha fazla tepe boluğu bırakılmıştır ve standartlara uygun değildir. 
 

Örnek: Bir konserve kutusunda; konserve üst seviyesi ile kapak keneti arasındaki 

mesafe 20,9 mm olarak ölçülmüştür. Bu kutunun dış yüksekliği ise 242,2 mm bulunmuşsa 

bu konservede tepe boşluğunun standartlara uygun olup olmadığını değerlendiriniz.  

a = 20,9 - 4,75 mm 

h = 242,2 - 9,5 mm  
 

a 20,9 4,75 16,15
%Tepe boşluğu 100 100 100 %6,9

h 242,2 9,5 232,7


   


 

 

 % 5 < 6,9 >10 oranında tepe boluğu bırakılmıştır ve standartlara uygundur. 
 

2.3.2. Süzme Ağırlık Tayini 
 

Süzme ağırlığı konserve kabı içeriğinin standart bir elek üzerine boşaltılıp dolgu sıvısı 

süzüldükten sonra elekte kalan konservenin katı içeriğinin ağırlığıdır. Başka bir deyişle 

konserve içeriğinin net ağırlığa oranıdır. 
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 Süzme ağırlığı salça, pulp, reçel gibi gıda konservelerinde değil, katı parçacık 

içeren konservelerde geçerli bir kavramdır.  

 Süzme ağırlık tayini ile konserve kutusuna doldurulan ürün miktarının 

standartlara uygun olup olmadığı saptanır.  

 Standartlar konserve kutusuna konulan ürünün net ağırlıktaki % minimum  

oranını belirtir. 
 

Ürün cinsi Ürün miktarı 

% 

Süzme 

ağırlığı 

Ürün cinsi 
Ürün 

miktarı 

% 

Süzme 

ağırlığı 

Çilek 500–600 gr 55 Bezelye 550–600 gr 60 

Kayısı (yarım) 600–620 gr 55 Bamya 400–450 gr 60 

Vişne 

(çekirdeksiz) 

580–620 gr 50 Taze fasulye 550–600 gr 70 

Vişne 

(çekirdekli) 

560–600 gr 50 Enginar 600 gr  

Şeftali (yarım) 560–600 gr 55 Ispanak 800–850 gr  

Portakal (dilim) 600–620 gr 50 Türlü 550–600 gr 70 

Tablo 2.3: 1/1’lik konservelerde süzme ağırlığı 

2.3.2.1. Kullanılan Araç Gereçler  
 

20 cm çapında 2,8 x 2,8 mm boyutunda delikli elek (ISO No:7 elek), 5 cm 

yüksekliğinde 25 cm çapında emaye beyaz tepsi, saat, terazi (domates konserveleri için 

11,2x11,2 mm delikli elek) 
 

2.3.2.2. İşlem Basamakları 
 

 20 cm çapında 2,8 x 2,8 mm boyutunda delikli elek tartılarak darası alınır (m1). 

 Elek emaye beyaz tepsi üzerine bir tarafı 5 cm yüksek olacak şekilde 

yerleştirilir. 

 Konserve içeriği elek üzerine yavaşça dökülür ve elekte eşit şekilde yaydırılır. 

 Yarım meyve içeren konservelerde çekirdek yuvaları aşağı gelecek şekilde 

çevrilerek çekirdek evinde olan şurubun akması sağlanır. 

 5 dakika beklenir. 

 Elek üzerindeki ürünle birlikte tartılır. 

 Boş konserve kutusu tartılarak darası alınır(m4). 
 

2.3.2.3. Sonuç ve Hesaplama 
 

2 1

3 4

m m Katı ürün ağırlığı
%Süzme Ağırlığı 100 100

m m Net ağırlık


 


 

 

m1 = Elek darası(gr) 

m2 = Elek ve üzerindeki ürünün ağırlığı(gr) 

m3 = Konservenin brüt ağırlığı(gr) 

m4 = Boş konserve kutusunun ağırlığı=darası(gr) 
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Örnek: Darası 324 gr olan elek süzme işlemi sonunda tartıldığında 813 gr 

bulunmuştur. Konservenin brüt ağırlığı 912 gr, konserve kutusunun darası ise 108 gr’dır Bu 

konservede % süzme ağırlığını bulup standartlara uygun olup olmadığını değerlendiriniz. 

m1 = 324 gr  

m2 = 813 gr  

m3 = 912 gr 

m4 = 108 gr 
 

2 1

3 4

m m 813 324 489
%Süzme Ağırlığı 100 100 100

m m 912 108 804

 
     

 
 

 

Konservenin süzme ağırlığı % 60 oranından daha fazladır ve standartlara uygundur. 
 

2.3.3. Net Ağırlık  
 

Konserve kutusu içindeki ürün ve dolgu sıvısının birlikteki ağırlığıdır. 

 Konserve kutusu yıkanıp kurutulur ve tartılır. 

 Brüt ağırlıktan kutu darası çıkarılır. 
 

 

Konservede net ağırlık Konserveninbrüt ağırlığı Kutu darası    

 

Örnek: Bir konservenin brüt ağırlığı 900 g, konserve kutusunun darası ise 105 g’dır. 

Bu konservede net ağırlık nedir? 
 

Net ağırlık Brüt ağırlık Kutu darası   

Net ağırlık = 900 – 105 = 795 g 
 

2.3.4. Doldurma Oranı Tayini  
 

Konserve kutusuna standartlara uygun oranda ürün doldurulup doldurulmadığını 

belirlemek için yapılan testtir. 

 Doldurma oranı konserve kutusunun toplam hacminin % kaçının doldurulduğunu 

gösteren değerdir. 

 Standartlara göre doldurma oranı kutu hacminin % 90’ından az olamaz. 

 Doldurma oranı saptanacak olan konserve kutusunda ezilme, göçme gibi biçim 

bozuklukları (deformasyonlar) olmamalıdır. Çünkü biçim bozuklukları kutu hacmini 

değiştirdiğinden doldurma oranı gerçek değerinden farklı bulunur. 
 

2.3.4.1. Teneke Kutularda Doldurma Oranının Tayini 
 

Bu tayinin ilkesi konserve kutusunda tepe boşluğu ve iç yükseklik ölçülerine göre 

standartlara uygun oranda ürün dolum yapılıp yapılmadığını belirlemektir.  
 

2.3.4.1.1. Kullanılan Araç Gereçler  
 

Kumpas veya sürgülü cetvel 
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 İşlem Basamakları 
 

 Konserve kutusunda tepe boşluğu ölçülür. (T) 

 Konserve kutusunun iç yüksekliği ölçülür.(K) 
 

 Sonuç ve Hesaplama 
 

 

K T
%Doldurma Oranı 100

K


  

 

 

T = Kutunun net tepe boşluğu (mm) 

K = Kutu iç yüksekliği (mm) 
 

Örnek: İç yüksekliği 219,7 mm ölçülmüş 2/1’lik konserve kutusunda tepe boşluğu 

yüksekliği 16,2 mm olarak ölçülmüştür. Bu konservede doldurma oranının standartlara 

uygun olup olmadığını değerlendiriniz. 
 

T = 16,2 mm 

K = 219,7 mm  

K T 219,7 16,2 203,5
%Doldurma Oranı 100 100

K 219,7 219,7

 
       

 

Konservenin doldurma oranı % 90 oranından daha fazladır ve standartlara uygundur. 
 

Örnek: Dış yüksekliği ise 118,9 mm, brüt tepe boşluğu 21,2 mm ölçülmüş olan 

konserve kutusunda doldurma oranının standartlara uygun olup olmadığını değerlendiriniz. 
 

K T (118,9 9,5) (21,2 4,75)
%Doldurma Oranı 100 100

K (118,9 9,5)

   
 


 

 

109,4 16,45 92,95
%Doldurma Oranı 100

109,4 109,4


      

 

Konservenin doldurma oranı % 84,9<% 90 oranından daha azdır ve standartlara uygun 

değildir. 
 

2.3.4.2. Cam Kavanozlarda Doldurma Oranının Tayini 
 

Cam kavanozlar tam silindirik yapıda değildirler. Bu nedenle cam kavanoz 

konservelerde doldurma oranı saptanırken farklı bir yol izlenir. Bu yöntem cam kavanozda 

tepe boşluğuna kadar 20 ºC’ta saf su ile dolu ağırlığının 20 ºC’ta saf su ile tamamen dolu 

ağırlığına % oranının bulunması ilkesine dayanmaktadır. 
 

 Kullanılan Araç Gereçler  

 

Kumpas, sürgülü cetvel, terazi, saf su, cama yazar kalem  
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 İşlem Basamakları 
 

 Kırığı ve imalat hatası olmayan cam kavanozda içeriğin üst seviyesi (tepe 

boşluğu) yazar kalemle işaretlenir.  

 Kavanoz yıkanıp kurutulur ve tartılır (m). 

 Cam kavanoz 20 ºC’ta saf su ile tamamen doldurulur ve tartılır (M1). 

  M1 - m cam kavanozun silme su kapasitesidir. 

 Cam kavanoza tepe boşluğuna kadar 20 ºC’ta saf su doldurulup tartılır 

(M2) 

  M2 - m cam kavanozun tepe boşluğuna kadar kapasitesidir. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Resim 2.3: Cam kavanozda doldurma oranı bulunması 
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 Sonuç ve Hesaplama 
 

2

1

M m Tepe boşluğuna kadar kapasitesi
%Kavanozda Doldurma Oranı 100

M m Silme su kapasitesi


  


 

 

m = Boş cam kavanozun darası (g) 

M1 = 20 ºC’ta saf su ile tamamen dolu cam kavanozun ağırlığı (g) 

M2 = Tepe boşluğuna kadar 20 ºC’ta saf su ile dolu cam kavanozun ağırlığı (g) 
 

Örnek: Darası 338 g tepe boşluğuna kadar 20 ºC’ta saf su ile dolu iken 964 g, silme 

olarak 20 ºC’ta saf su ile dolu iken 997 g olarak tartılan cam kavanozun doldurma oranının 

standartlara uygun olup olmadığını değerlendiriniz. 
 

2

1

M m 964 338 626
%Kavanozda Doldurma Oranı 100 100 % 94,9 95

M m 997 338 659

 
     

 
 

 

Cam kavanozun doldurma oranı % 95’tir fakat tepe boşluğu % 6’dan daha az 

orandadır.  



 

 53 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
1/1’lik teneke kutu konservesinde vakum ve tepe boşluğunu ölçme, brüt ağırlık, net 

ağırlık, % süzme ağırlığı ile % doldurma oranını bulmak için gerekli işlemleri yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Teraziyi çalıştırınız 

 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.  

 Dikkatli ve titiz çalışınız.  

 Teraziyi çalıştırıp kalibre ediniz. 

 Konserve kutusunun brüt ağırlığını bulunuz. 
 

 
 

 

 Tartım bitince teraziyi kapatınız. 

 Tartım miktarını kaydetmeyi 

unutmayınız. 
 

 Kumpasla konservenin dış yüksekliğini 

ölçünüz. 

 
 

 

 

 

 

 

 Kumpasın vidasını gevşetip alt ve üst 

kenet panelleri arasına yerleştiriniz. 

 Kumpası kenetler arasında 

sıkıştırdıktan sonra okuma yaparken 

kayma olmaması için vidasını 

sıkılayınız. 

 Kumpasta okumayı doğru yapınız. 

 Kutu dış yüksekliğinden 9,50 mm 

çıkartarak kutu iç yüksekliğini 

bulabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kutu dış yüksekliğinden alt ve üst kenet 

yüksekliğini çıkartarak kutu iç yüksekliğini 

bulunuz. 

 Vakummetreyi kapak kenarına yakın bir 

yere yerleştiriniz. 

 
 

 Vakummetreyi kullanmadan önce 

konserve kutusunu birkaç defa 

hafifçe yere vurarak kutudaki 

gıdanın oturmasını sağlayınız. 

 Daha sonra mikrobiyolojik analiz 

uygulanacaksa vakum ölçümünü alev 

çatısı altında, aseptik koşullarda 

yapınız. 

 Vakummetrenin doğru ölçüm 

yaptığından ve ayarlı olduğundan 

emin olunuz. 

 Konserve kutusu oda sıcaklığında 

olmalıdır. 

 Vakummetreyi kuvvetlice bastırıp 

göstergesinden vakum miktarını okuyunuz. 
 

 
 

 Vakummetreyi kapağın tam ortasına 

batırmayınız. 

 Yüksekliği az olan oval veya dört 

köşe kutularda vakummetreyi kapak 

üzerinden değil gövdenin tepe 

boşluğu kısmından yandan batırınız. 
 

 

 Vakummetreyi batırdıktan sonra bir 

iki fiske vurunuz. 

 Kutu kapağını açarak brüt tepe boşluğunu 

ölçünüz. 

 

 
 

 Kutunun ortası ve birbirinden 90º 

farklı dört ayrı nokta olmak üzere 

beş noktadan tepe boşluğu ölçüp 

ortalamasını alınız. 

 Konservede katı kısım dolgu 

sıvısının üzerinde ise delikli bir disk 

ile bastırıp dolgu sıvısının katı 

kısmın üstüne çıkmasını sağladıktan 

sonra tepe boşluğu ölçümlerini 

yapınız. 

 Konservede katı kısım dolgu sıvısı 

üzerine çıkmıyorsa veya salça gibi 

bir ürünse disk ile katı kısmın üzerini 

düzledikten sonra tepe boşluğu 

ölçümlerini yapınız. 
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 Konserve üst seviyesi ile kapak 

keneti paneli arasındaki mesafeden 

4,75 mm çıkartarak net tepe 

boşluğunu bulabilirsiniz 

 Brüt tepe boşluğundan üst kenet 

yüksekliğini çıkartarak net tepe boşluğunu 

hesaplayınız. 
 

 Dikkatli Çalışınız! 

 Kutu iç yüksekliği ve net tepe boşluğundan 

formülle % doldurma oranını bulunuz. 
 

a
%Tepe boşluğu 100

h
  

 % doldurma oranı formülünü 

eksiksiz yazıp verilerinizi formule 

yerleştiriniz. 

 Hesaplamayı dikkatli ve doğru 

yapınız. 

 Hesaplama hatasının yanlış sonuç 

olduğunu unutmayınız. 

 Süzgecin darasını alınız. 

 
 

 Tartım yaparken dikkatli olunuz. 

 Tartım sonucunuzu kaydetmeyi 

unutmayınız. 

 Kutu içeriğini süzgece boşaltıp içeriği 

yaydırınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dolgu sıvısının tamamen süzülmesi 

için en az 5 dakika bekleyiniz.  

 Alttaki tepsi üzerinde toplanan dolgu 

sıvısını atmayınız. 

 Daha sonra pH ve toplam asitlik, tuz 

tayini analizlerinde kullanacağınızı 

unutmayınız. 
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 Süzgeci kutu içeriği ile birlikte tartınız 

 
 

 
 

 
 

 Tartım yaparken dikkatli olunuz. 

 Tartım sonucunuzu kaydetmeyi 

unutmayınız. 

 Formülden % süzme ağırlığını bulunuz. 
 

2 1

3 4

m m
%Süzme Ağırlığı 100

m m





 

 

 % süzme ağırlığı formülünü eksiksiz 

yazıp verilerinizi formule 

yerleştiriniz. 

 Hesaplamayı dikkatli ve doğru 

yapınız. 

 Hesaplama hatasının yanlış sonuca 

neden olduğunu unutmayınız. 

 Kutuyu yıkayıp kurutunuz. 

 

 Temiz ve düzenli çalışınız! 

 Kutunun darasını alarak formülden net 

ağırlığı bulunuz. 

 

 Formüle yerleştirdiğiniz bilgilerin 
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doğruluğunu kontrol edip 

hesaplamanızı yapınız. 

 Konservede fiziksel analizlerin raporunu 

yazınız. 

 
 

 Rapora yazdığınız gerekli tüm 

bilgileri okunaklı bir şekilde 

yazmaya özen gösteriniz.  

 Analiz sonrası işlemlerini yapınız.  

 1/1’lik teneke kutudaki garnitür konservesinde fiziksel analizleri yapınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgi sayfalarını dikkatlice çalıştınız mı?   

2. Laboratuvar kıyafetlerinizi giydiniz mi?   

3. Laboratuvar araçlarını kontrol edip, hazırladınız mı?   

4. Konserve kutusunun etiketinde zorunlu bilgilerin yazılı olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

5. Konserve kutusunun genel görünüşünde ezilme, göçme, 

bombaj, kapama ve kenet hatası, kutu dışında korozyon olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

6. Terazide konservenin brüt ağırlığını tarttınız mı?   

7. Konserveyi birkaç defa hafifçe yere vurularak kutudaki 

gıdanın oturmasını sağladınız mı? 
  

8. Konserve kutusu oda sıcaklığında mı?   

9. Vakummetrenin ayarlı olduğundan emin misiniz?   

10. Vakummetrenin sivri ucunu kapak kenarına yakın bir yerden 

kuvvetlice batırıp birkaç fiske vurdunuz mu? 
  

11. Vakummetre göstergesindeki değeri okuyup kaydettiniz mi?   

12. Kumpasla konserve kutusunun dış yüksekliğini ölçtünüz mü?   

13. Kutunun dış yüksekliğinden 9,50 mm çıkararak iç yüksekliği 

hesapladınız ve kaydettiniz mi? 
  

14. Konserve kutusunun kapağını açtınız mı?   

15. Dolgu sıvısı katı parçacıkların üzerini örtmüş mü?   

16. Kumpasın alt ucu dolgu sıvısına değecek şekilde kutunun 

ortasından ve birbirinden 90º farklı dört noktadan kenet üst 

yüzeyi arasındaki mesafeyi ölçtünüz mü? 

  

17. Ölçümlerin ortalamasını alarak brüt tepe boşluğunu 

belirlediniz mi? 
  

18. Brüt tepe boşluğundan 4,75 mm çıkartarak net tepe boşluğunu 

hesapladınız ve kaydettiniz mi? 
  

19. Bulduğunuz değerleri formüle yerleştirerek % tepe boşluğunu 

hesapladınız ve kaydettiniz mi? 
  

20. 2,8 x 2,8 mm boyutunda delikli eleği tartıp darasını 

kaydettiniz mi? 
  

21. Eleği emaye beyaz tepsi üzerine bir tarafı 5 cm yüksek olacak   
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şekilde yerleştirdiniz mi? 

22. Elek üzerine konserve içeriğini yavaşça döküp eşit şekilde 

yaydırdınız mı? 
  

23. 5 dakika sonra eleği üzerindeki ürünle birlikte tartıp 

kaydettiniz mi? 
  

24. Bulduğunuz değerleri formüle yerleştirerek % süzme ağırlığını 

hesapladınız ve kaydettiniz mi? 
  

25. Boş konserve kutusunu tartarak darasını kaydettiniz mi?   

26. Konservede net ağırlığı hesapladınız ve kaydettiniz mi?   

27. Bulduğunuz değerleri formüle yerleştirerek % doldurma 

oranını hesapladınız ve kaydettiniz mi? 
  

28. Kaydettiğiniz ve hesapladığınız değerleri doğru olduğunu 

kontrol ettiniz mi?  
  

29. Analizin sonucunun raporunu yazdınız mı?   

30. Kullandığınız araçları temizleyip yerine kaldırdınız mı?   

31. Laboratuvarın son kontrollerini yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Konservelerde tepe boşluğı ne kadar olmalıdır? 

A) Tepe boşluğu bırakılmamalıdır. 

B) 2 cm’yi geçmemelidir. 

C) En çok konserve hacminin % 10’u olmalıdır.  

D) Brüt ağırlığın % 10’u olmalıdır.   

E) Doldurma oranının %5’i olmalıdır. 
 

2. Kavonozlarda doldurma oranı aşağıdaki hangi yöntemle bulunur? 

A) Tepe boşluğuna kadar saf su ile doldurulup tartılır. 

B) Kutu içeriği bir eleğe boşaltılıp 10 dakika süzüldükten sonra tartılır. 

C) Tepe boşluğuna kadar ve silme olarak kenetlere kadar ayrı ayrı saf su ile 

doldurulup tartılır ve iki ağırlık birbirine oranlanır. 

D) Süzme ağırlığı bulunur, net ağırlığa oranlanır. 

E) Dolgu sıvısının hacmi bulunur, konserve kutusunun hacmine oranlanır. 
 

3. İçeriğinin ağırlığı 520 g, net ağırlığı 830 g olan bezelye konservesinde % süzme 

ağırlığı ne kadardır? 

A)% 26 

B) % 38 

C) % 50 

D) % 62 

E) % 90 
 

4. Darası 114,9 g, brüt ağırlığı 425 g olan bir konservenin net ağırlığı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 310,1 g 

B) 539,9 g 

C) 425 g 

D) 323,9 g 

E) 279,9 g 
 

5. Yuvarlak kutularda kenet kontrolü için kenet kesitleri hangi noktalardan alınır? 

A) En az 12 yerden 

B) Gövde kenet yerinin iki yanından 

C) Gövde kenetinin tam karşısından ve bunun 120ºlik açılarından 

D) Gövde kenetinden ve tam karşısından 

E) Gövde kenetinin tam karşısından 
 

6. Dış yüksekliği 109,9 mm ölçülmüş olan konserve kutusunun iç yüksekliği 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 100,4 mm 

B) 105,15 mm 

C) 109,9 mm 

D) 119,4 mm 

E) 114,65 mm 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Bir konserve kutusunda dolgu sıvısının üst seviyesi ile kapak keneti arasındaki mesafe 

21,2 mm olarak ölçülmüştür. Bu konservenin net tepe boşluğu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 11,7 mm 

B) 16,45 mm 

C) 21,2mm 

D) 25,95 mm 

E) 30,7 mm  
 

8. 1. Gövdenin kapağa yakın kısmı 

2. Kapak kenarına yakın bir nokta 

3. Kapağın tam ortası 

Oval şekilli ton balığı konserve kutularında vakum ölçümü için vakummetre hangi 

noktadan kutuya batırılmalıdır? 

A) Yalnız 1 

B) Yalnız 2 

C) Yalnız 3 

D) 1 ve 3 

E) 2 ve 3  

 

9. Konserve kutusunun toplam hacminin % kaçının doldurulduğunu gösteren değer 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Brüt ağırlık 

B) Net tepe boşluğu 

C) Süzme ağırlığı 

D) Net ağırlık 

E) Doldurma oranı  

 

10. Dış yüksekliği ise 243,1 mm, brüt tepe boşluğu 25,8 mm ölçülmüş olan konserve 

kutusunda doldurma oranı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) % 55 

B) % 60 

C) % 85 

D) % 91 

E) % 98 
 

11. Aşağıda verilen konservelerde vakum miktarına etki eden faktörlerle ilgili bilgi 

cümlelerinden hangisi doğru değildir? 

A) Kutu boyutu büyüdükçe vakum miktarı artar. 

B) Sterilizasyon sıcaklığı yükseldikçe vakum da artar. 

C) Tepe boşluğunun az olması vakum değerini düşürür. 

D) Ürünün doldurma sıcaklığı yüksek olursa vakum da yükselir. 

E) Oda sıcaklığından daha soğuk olan konservelerde vakum olduğundan düşük 

ölçülür. 
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12. Konservelerde tepe boşluğu hangi noktalardan ölçülmelidir? 

A) 120º’lik açılarla üç farklı noktadan  

B) Kutunun orta kısmında üç farklı noktadan 

C) Kenara yakın beş farklı noktadan 

D) Kutunun ortasından ve 90º’lik açılarla dört noktadan 

E) Biri gövde keneti yakınından olmak üzere 90º’lik açılarla dört noktadan 
 

13. İç yüksekliği 115,7 mm olan 1/1’lik konserve kutusunda net tepe boşluğu yüksekliği 

12,2 mm olarak ölçülmüştür. Bu konservede doldurma oranı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) % 98 

B) % 95 

C) % 89 

D) % 62 

E) % 55 
 

14. 1. Saat 

2. Terazi 

3. Kumpas 

4. Elek 

Konservede süzme ağırlığı tayini yapılırken yukarıdaki araçlardan hangisine gerek  

yoktur? 

A) Yalnız 1 

B)Yalnız 3 

C)1 ve 3 

D) 1, 2 ve 4 

E) 2, 3 ve 4  
 

15. Aşağıdakilerden hangisi konservelerde vakumun fonksiyonlarından biri değildir?   

A) Korozif gıdalarda bombajı önlemek 

B) Dolum oranının standartlara uygun olmasını sağlamak 

C) Konservede renk bozulmaları ve vitamin kaybını azaltmak. 

D) Sterilizasyon sırasında kenetlerin zorlanmasını önlemek. 

E) Kavanoz kapağının sıkı tutulmasını sağlamak.  
 

 

 

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. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Konservelerde tepe boşluğu ne kadar olmalıdır? 

A) % 1 

B) % 5 

C) % 30 

D) % 50 

E) Tepe boşluğu bırakılmaz.  
 

2. Konservenin iyi sterilize edilip edilmediği ve depolanabilirliği aşağıdaki testlerden 

hangisi ile saptanır? 

A) Peroksidaz testi 

B)Tuz tayini 

C) İnkübasyon testi 

D) Kükürt dioksit tayini 

E) Toplam asitlik ve pH tayini  
 

3. Domates konserveleri kaç ºC’de inkübasyona bırakılır? 

A) 25 ºC’ta 

B) 37 ºC’ta 

C) 55 ºC’ta 

D) 85 ºC’ta 

E) 105 ºC’ta  
 

4. Köşeli ve oval kutularda kenet kontrolü için kenet kesitleri hangi noktalardan alınır? 

A) En az 12 yerden 

B) Gövde kenet yerinin iki yanından 

C) Gövde keneti üzerinden ve bunun 90º’lik açılarından 

D) Gövde kenetinden ve tam karşısından 

E) Gövde kenetinin tam karşısından 
 

5. Sebze konservelerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması sızıntı nedeniyle 

bozulma olduğunu gösterir?  

A) Sporlu bakterilerin bulunması 

B) Sporsuz bakterilerin bulunması 

C) Proteolitik bakterilerin bulunması  

D) Mayaların bulunması 

E) Termofil aerob bakterilerin bulunması 
 

6. Taze fasulye, elma, kayısı konservelerinin koroziflik sıralaması hangi seçenekte doğru 

verilmiştir? 

A) Taze fasulye > elma> kayısı 

B) Elma> kayısı> Taze fasulye 

C) Taze fasulye< elma = kayısı 

D) Taze fasulye < elma >kayısı  

E) Taze fasulye> kayısı>elma 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7.  şeklindeki kumpasta ölçüm kaç mm’dir? 

A) 3,8 mm 

B) 110,6 mm 

C) 13,2 mm
 

D) 2,8 mm 

E) 11,10 mm   
 

8. Aşağıdakilerden hangisi konservelerde kullanılabilir, iyi kalite kenet kavrama oranı 

kabul edilir? 

A) % 90–100 

B) % 75–80 

C) % 65–75 

D) % 45–65 

E) % 20–40  
 

9. Konservelerde aşağıdaki besin öğelerinden hangisinde en fazla kayıp oluşur?  

A) A vitamini 

B) B vitamini 

C) C vitamini 

D) D vitamini 

E) E vitamini  
 

10. Bezelye konservesi 37 ºC’de kaç gün inkübasyona bırakılmalıdır? 

A) Bir hafta 

B) 7–10 gün 

C) İki hafta 

D) 35–40 gün 

E) İki–dört hafta   
 

11. Aşağıdakilerden hangisi yağlı gıdaların konserve kutuları için uygun lak çeşididir? 

A) Yağlı doğal laklar 

B) Oleoresinli laklar 

C) Vinil laklar 

D) Fenollü laklar 

E) Epoksi fenolik laklar  
 

12. Bir konservenin brüt ağırlığı 900 g,  konserve kutusunun darası ise 105 g ise 

konservenin net ağırlığı ne kadardır?  

A)1005 g 

B) 715,5 g 

C) 477 g 

D) 810 g 

E) 795 g 
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13. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal nedenlerle oluşan bombajdır?  

A) Hidrojen bombajı 

B) Hafif bombaj 

C) Yalancı bombaj 

D) Sert bombaj 

E) Yaylı bombaj 
 

14. Aşağıdaki enzimlerden hangisi konserve edilecek üründe renk kararmalarına neden 

olur? 

A) Peroksidaz 

B) Amilaz 

C) Polifenol oksidaz 

D) Lipaz 

E) Pektin esteraz  
 

15. Konserve kutu yapımında kullanılacak tenekelerde lak kaplama kalınlığı 

aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?  

A) 13–15 g/ m
2 

B) 10–12g/ m
2 

C) 7–10g/ m
2
  

D) 3–6 g/ m
2 

E) 1–2 g/ m
2
  

 

16. Konservelerde tepe boşluğu hangi noktalardan ölçülmelidir? 

A) Biri gövde keneti yakınından olmak üzere beş noktadan          

B) Kutunun orta kısmında üç farklı noktadan                                    

C) Kutunun ortasından ve 90º’lik açılarla kenara yakın üç noktadan  

D) Kenara yakın bir noktadan  

E) 120º’lik açılarla üç farklı noktadan 
 

17. Yalnızca konserve kutusunda doldurulan ürün miktarını gösteren değer aşağıda 

kilerden hangisidir? 

A) Brüt ağırlık 

B) Net Tepe Boşluğu 

C) Süzme ağırlığı 

D) Net ağırlık 

E) Doldurma oranı 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi konservelerde vakumun fonksiyonlarından biri değildir?   

A) Konservede renk bozulmaları ve vitamin kaybını azaltmak.  

B) Kavanoz kapağının sıkı tutulmasını sağlamak. 

C) Sterilizasyon sırasında kenetlerin zorlanmasını önlemek. 

D) Dolum oranının standartlara uygun olmasını sağlamak.  

E) Korozif gıdalarda bombajı önlemek. 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi konserve edilecek üründe aranan özelliklerden biri olamaz? 

A) Ürün ısıl işlem sonrası dağılmamalı. 

B) Ürün polifenollerce zengin olmalı.      

C)Sterilizasyon sonunda tat ve kokusu algılanmalı. 

D) Dolgu sıvısını boyamamalı. 

E) Konserve kutusu ile etkileşime girmemeli. 
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20. Konservede yeterli haşlama yapılıp yapılmadığı aşağıdaki testlerden hangisi ile 

saptanır?  

A) Peroksidaz testi 

B) Tuz tayini 

C) İnkübasyon testi         

D) Kükürt dioksit tayini 

E) Toplam asitlik ve pH tayini 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Teneke kutuda üretilmiş 1/1’lik üç türlü konservesinde; 
 

 Kutu açılmadan önce yapılan dış kontrolleri, fiziksel analizleri yapınız. 

 Kenet ölçümlerini ve kutu tenekesinde gözeneklilik testini yapınız. 

 Kutuların aside ve kükürde dayanıklılığını, tadı etkileyip etkilemediğini 

saptayınız. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

A-Kutu Açılmadan Önce Yapılan Kontroller İle İlgili Yeterlilikler 

1. Bilgi sayfalarını dikkatlice çalıştınız mı?   

2. Analiz öncesi hazırlıkları yaptınız mı?   

3. Konserve kavanozunun etiketinde zorunlu bilgilerin yazılı olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

4. Konservelerin dış görünüşlerini,  sızıntı olan bombajlı, hatalı kutu 

olup olmadığını kontrol ettiniz mi?  
  

5. Konserve kutuları standart ölçülere uygunluğunu kontrol ettiniz 

mi? 
  

6. Kutularda lehim, conta, açacak ve boya-baskı hatası, leke ve pas 

olup olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

7. Gövde veya kenetin dış yüzeyinde kazıntı izleri olup olmadığını 

kontrol ettiniz mi? 
  

8. Kutularda kenet ucu ile gövde arasında aralık sarpma, çıkıntı olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

9. Kenetlerde çatlama, kesik, kayma olup olmadığını kontrol ettiniz 

mi? 
  

B-Konservelerde Fiziksel Analizlerle İle İlgili Yeterlilikler 

1. Konservenin brüt ağırlığını terazide tarttınız mı?   

2. Konserve kutusunu birkaç defa hafifçe yere vurarak gıdanın 

oturmasını sağladınız mı?  
  

3. Konservenin oda sıcaklığında olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

4. Vakummetrenin sivri ucunu kapak kenarına yakın bir yerden 

kuvvetlice batırıp birkaç fiske vurdunuz mu? 
  

5. Vakummetre göstergesindeki değeri okuyup kaydettiniz mi?   

6. Konserve kutusunun kapağını açtınız mı?   

7. Dolgu sıvısı çizgisini işaretlediniz mi?   
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8. Dolgu sıvısının katı parçacıkların üzerini örtüp örtmediğini 

kontrol ettiniz mi? 
  

9. 2,8x2,8 mm boyutunda delikli eleği tartıp darasını kaydettiniz mi?   

10. Eleği emaye beyaz tepsi üzerine bir tarafı 5 cm yüksek olacak 

şekilde yerleştirdiniz mi? 
  

11. Elek üzerine mantarları yavaşça döküp eşit şekilde yaydırdınız 

mı? 
  

12. 5 dakika sonra eleği üzerindeki kutu içeriği birlikte tartıp 

kaydettiniz mi? 
  

13. Kutu içeriği ve salamurayı ayrı ayrı tabaklara aldınız mı?   

14. Boş teneke kutuyu tartarak darasını kaydettiniz mi?   

15. Konservede net ağırlığı hesapladınız ve kaydettiniz mi?   

16. Bulduğunuz değerleri formüle yerleştirerek % süzme ağırlığını 

hesapladınız ve kaydettiniz mi? 
  

17. Teneke kutuyu daha önce işaretlediğiniz dolgu sıvısı çizgisine 

kadar 20 ºC saf su ile doldurup tartımını aldınız mı? 
  

18. Teneke kutuyu kenetlere kadar 20 ºC saf su ile doldurup tartımını 

aldınız mı? 
  

19. Bulduğunuz değerleri formüle yerleştirerek % doldurma oranını 

hesapladınız ve kaydettiniz mi? 
  

20. Kaydettiğiniz ve hesapladığınız değerleri doğru olduğunu kontrol 

ettiniz mi? 
  

21. Fiziksel analizlerin sonucunun raporunu yazdınız mı?   

22. Analiz sonrası işlemleri yaptınız mı?   

C-Kenet Ölçümleri İle İlgili Yeterlilikler 

1. Kumpasın vidasını gevşetip kenet paneline yerleştirdiniz mi?   

2. Kumpası kenet kalınlığı kadar sıkıştırdınız mı?   

3. Kumpasın vidasını sıkılaştırıp kenet kalınlığını okudunuz mu?   

4. Kumpasın vidasını gevşetip kapak çengeli kıvrımı ile kenet paneli 

arasına yerleştirdiniz mi? 
  

5. Kumpası kenet yüksekliği kadar sıkıştırdınız mı?   

6. Kumpasın vidasını sıkılaştırıp kenet yüksekliğini okudunuz mu?   

7. Ölçümleri en az üç yerden yaptınız mı?   

8. Ölçüm sonuçları standartlara uygun olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

9. Formülü verilen test çözeltisini hazırladınız mı?   

10. Bir konserve kutusundan 9 x 12 cm boyutunda üç parça kestiniz 

mi? 
  

11. Bir behere teneke parçalarını birbirine temas etmeyecek şekilde ve 

dik olarak yerleştirdiniz mi? 
  

12. Behere teneke parçalarının üzerine tamamen örtecek şekilde test 

çözeltisi ekleyip 2 dakika beklettiniz mi? 
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13. Teneke parçalarını test çözeltisinden maşa ile alıp akan çeşme 

altında yıkadınız mı? 
  

14. Yıkadığınız teneke parçaların kuruttunuz mu?   

15. Şeffaf milimetrik kâğıtta 4x6 cm’lik kareler çizdiniz mi?   

16. Milimetrik kâğıtla teneke parçaları üzerine koydunuz mu?   

17. Teneke parçalarının ayrı ayrı dört bölgesinde siyah lekeleri 

saydınız mı? 
  

18. Saydığınız siyah lekelerin ortalamasını aldınız mı?   

19. Siyah lekelerin sayısına göre ton balığı konservesi kutu 

tenekesinin korozyona dayanıklılığını değerlendirdiniz mi? 
  

20. Bir konserve kutusuna % 5’lik sitrik asit çözeltisi, ikinci konserve 

kutusuna % 1’lik sistein çözeltisi, üçüncü konserve kutuna ise saf 

su doldurdunuz mu? 

  

21. Kutuları 120 ºC’de 60–90 dakika sterilize ettiniz mi?   

22. Sterilizasyon sonunda birinci konserve kutusundaki sitrik asit 

çözeltisini boşaltıp kutuda renk değişimi, soyulma olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

23. Sonuca göre lakın aside dayanıklılığını değerlendirdiniz mi?   

24. Bir hafta beklettikten sonra ikinci konserve kutusundaki sistein 

çözeltisini boşaltıp kutuda renk değişimi olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 

  

25. Sonuca göre lakın kükürde dayanıklılığını değerlendirdiniz mi?   

26. Sterilize edilmiş üçüncü konserve kutusunu 37–40 ºC’ta 2–3 hafta 

beklettiniz mi? 
  

27. Kutuda saf su kokusundan farklı koku olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

28. Değerlendirme ve analiz sonuçlarının raporunu yazdınız mı?   

29. Analiz sonrası işlemleri yaptınız mı?   

30. Laboratuvarın son kontrollerini yaptınız mı?   

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. E 

2. E 

3. B 

4. C 

5. D 

6. A 

7. C 

8. D 

9. B 

10. D 

11. C 

12. E 

13. B 

14. A 

15. D 

16. A 

17. D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. C 

3. D 

4. A 

5. C 

6. A 

7. B 

8. A 

9. E 

10. D 

11. E 

12. D 

13. C 

14. B 

15. B 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. B 

2. C 

3. A 

4. A 

5. B 

6. B 

7. D 

8. D 

9. C 

10. E 

11. D 

12. E 

13. A 

14. C 

15. A 

16. C 

17. C 

18. D 

19. B 

20. A 
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