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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 
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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 541GI0033 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL/MESLEK 
Hububat ve Hububat Ürünleri Operatörü / Hububat 

ĠĢleme  

MODÜLÜN ADI Kuru Bakliyatları ve Tahıl Tanelerini Ayıklama 

MODÜLÜN TANIMI 

Kuru Bakliyatları ve Tahıl Tanelerini Ayıklama modülü, 

uygun ortam sağlandığında Rengine Göre Ayıklama 

makinesinin kullanımı ve elle ayıklama  konusunda bilgiler 

vermeye yönelik olarak hazırlanmıĢ öğrenim materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 
Kuru Bakliyatlar Ve Tahıl Tanelerinde Kalibrasyon modülü 

ön koĢuldur. 

YETERLĠK Kuru bakliyatları ve tahıl tanelerini ayıklamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli  ortam sağlandığında; her türlü kuru 

bakliyatta ve tahıl tanelerinde ayıklama yapabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Rengine Göre Ayıklama makinesinin kullanım 

talimatlarına uygun olarak kuru bakliyatları ve tahıl 

tanelerini ayıklayabileceksiniz. 

2. Yöntemine uygun olarak kuru bakliyatları ve tahıl 

tanelerini elle ayıklayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: ĠĢletme ortamı, teknoloji sınıfı, atölye 

Donanım: Rengine Göre Ayıklama makinesi, bant ,metal 

dedektör 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda ise kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları 

ölçmek amacıyla öğretmen tarafından hazırlanacak ölçme 

araçları ile değerlendirileceksiniz.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili öğrenci, 

 

Ülkemiz dünya tahıl ve bakliyat üretiminde önemli üretici ülkeler arasında yer 

almaktadır. Son yıllarda Türkiye bakliyat üretiminde önemli artıĢlar göstermiĢtir.   Toplam 

bakliyat üretimindeki artıĢ esas itibariyle mercimek ve nohut üretimindeki artıĢtan 

kaynaklanmıĢtır. Bu artıĢlar nedeniyle Türkiye dünya mercimek ve nohut üretiminde en 

büyük üretici ülkelerden birisi olmuĢtur. Ülkemizde üretilen bakliyat içerisinde nohut ve 

mercimek en önemli yeri tutmaktadır 

 
Bundan dolayı üretilen tahıl ve bakliyatların temiz, sağlıklı ve kaliteli olması çok 

önemlidir. Sektör pazarlama konusunda kendilerine kolaylık sağlamak ve piyasalardaki 

mevcut ürünlerden daha kaliteli bir ürün elde etmek için sortex makinesi ve seçme bantlarını 

kullanmaktadır. Bununla teknolojik sistemin kontrol kolaylığı açısından iĢletmenin en 

kaliteli ürünü üretme rahatlığı sağlanmaktadır.  

 

Kuru Bakliyatları ve Tahıl Tanelerini Ayıklama modülü, sizlere  sortex makinesinin 

kullanımı ve elle ayıklama  konusunda bilgiler verecektir. Çünkü ilerde tahıl ve bakliyat 

üretimi yapan fabrikalar sizlerin çalıĢma alanlarınızdan biri olacaktır. Endüstriyel üretime 

katkınız büyük olacaktır. Bu konuda baĢarılı olabilmeniz, bu modülü iyi öğrenmenizle 

mümkündür. 

 

Teknoloji çağını yaĢadığımız günümüzde eğitim sistemimizde, bilgiye araĢtırarak  

ulaĢma dönemine girmiĢtir. Bilgiye araĢtırarak ulaĢmak, kalıcılığı sağlayıp, ezberciliği 

ortadan kaldıracaktır. BaĢarıya ve hedeflerine ulaĢman için daha fazla çalıĢıp, araĢtırmalar 

yapmalısın. ÇalıĢmalarında ilerlemeyi ve geliĢmeyi hedef almanı temenni eder, derslerinizde 

ve mesleğinizde baĢarılar dilerim. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Sorteks makinesinin kullanım talimatlarına uygun olarak kuru bakliyatları ve tahıl 

tanelerini ayıklayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Tahıl ve bakliyatı pazarlamada Rengine Göre Ayıklama önemini araĢtırınız? 

 Periyodik olarak sortex makinesine bakım yapmanın faydalarını araĢtırınız? 

 Sortex makinesinde bakıma baĢlamadan önce alınması gereken tedbirleri ve bu 

tedbirlerin önemini araĢtırınız? 

 

1. KURU BAKLĠYATLARI VE TAHIL 

TANELERĠNĠ RENKLERĠNE GÖRE 

MAKĠNE ĠLE AYIKLAMA 
 

1.1. Rengine Göre Ayıklama 
 

Renk ayıklama (sorting) sistemi bilgisayar teknolojisinin geliĢmesiyle birlikte, 

standart tip ürün üretimini sağlayabilmek için farklı gıda sektörlerinde kullanımı artmıĢtır. 

Özellikle bakliyat gibi ürünlerin üretim diyagramlarında yer almaktadır. Renk ayıklama 

sistemi Türkiye’de, bakliyat (nohut, pirinç, fasulye, mercimek…) yüzde 90 lara varan bir 

kullanım alanı bulmaktadır. 

 

Resim 1.1: Renge göre otomatik ayırma yapan bir rengine göre ayıklama makinesi 

Rengine göre ayıklamada asıl amaç makineye verilen üründeki renkli tanelerin 

ayrılmasını sağlamaktır 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 
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1.2. Rengine Göre Ayıklama Makinesinin Parçaları: 
 

 Vibratörler (Ürün besleme hazneleri) 

 Ürün pompaları 

 Ejectör blokları  

 Kameralar(Visible-Ir) 

 DPU Kartları (Veri ĠĢleme Ünitesi) 

 PC-PCB Kartı (Bilgisayar Ana Kartı) 

 

Resim 1.2: Rengine  göre ayıklama ve ona bağlı ekipmanlar 

 

Rengine Göre Ayıklama Makinesine Bağlı Ekipmanlar: 

 

 TaĢ Makinesi: Tahıl  ve bakliyattan daha ağır yabancı maddelerin ayrılmasında 

kullanılır. 

 Hafif Tane Makinesi: Tahıl ve bakliyat  içerisindeki hafif ve ağır maddelerin 

ayrılmasında kullanılır. 

 Kalibre Eleği: Tahıl ve bakliyatların  ticari  kalitesini iyileĢtirip sınıflandırma 

ve derecelendirme yaparak standart  ürün elde etmekte kullanılan ekipmandır.  

 Seçme Bandı: Rengine göre ayıklama makinesinden çıkan ürün içindeki 

yabancı madde ve bozuk tanelerin, elle seçmesi yapan personel tarafından 

seçildiği ekipmandır. 

 Dolum Tankları: Son ürünün dolum öncesi alındığı ve tüm kontrollerinin 

tamamlandığı tanklardır. 
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Resim 1.3: Rengine göre ayıklama makinesine bağlantılı olarak seçme bandında nohut seçen 

personel 

 

Fabrikada üretilen ürünlerin yüksek kalitede olmasını sağlamak için, sorteks 

makinesinin ve ona bağlı ekipmanların belirlenmiĢ zaman aralıklarında kontrolünün 

yapılması ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Verimli bir üretim çıktısı sağlamak 

için bakım ve temizlik yetkin kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilmelidir. 

 

Rengine Göre ayıklamamakinesinin genel bakımı belirli periyodlarla (aylık, üç aylık 

vb.) bakım ve temizliğinde aĢağıdaki iĢlemler sırasıyla yapılmalıdır: 

 

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

Bu bakımlar sırasında;  

 Ġlk olarak güvenlik için gerilim ve basınçlı hava kesilir. 

 Background lambaları sökülüp lambalar temizlenir.  

 Floranslar temizlenip, Rengine Göre ayıklama camlarının tozlu olmamasına 

dikkat edilir. 

 Kartların üzeri temiz olmalı, ısıyı dıĢarıya vermesine engel teĢkil edecek 

herhangi bir Ģey olmamasına dikkat edilmelidir. 

 Bakım sonunda da kapaklar sıkıca kapatılır. 

 Kamera lensleri iyice temizlenir. 

 Ejectörler test edilir. Arızalı ejectör değiĢtirilir. 

 Silecek hava silindirleri kontrol edilir. Hareket zamanlarının denk olması 

sağlanır. 

 Rengine göre ayıklama makinesine ait klimanın ısı değerleri hava koĢullarına 

göre ayarlanır, petekler hava ile temizlenir. 

 Rengine göre ayıklama makinesine ait besleme voltajları kontrol edilir. 

 Bakım esnasında kesinlikle basınçlı hava kullanılmamalıdır. 
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1.3. Rengine Göre Ayıklama Makinesinin ayarları 
 

Genel olarak Rengine göre ayıklama makinelerinin kullanımında, komutlar ve ayarlar 

üzerindeki panoda yer alan düğmelerden gerçekleĢtirilir. 

 

Ön paneldeki düğmeler ve iĢlevleri: 

 

POWER : Güç, enerji (uyarı lambasıdır) 

FAULT : Arıza ,hata  (uyarı lambasıdır). Herhangi bir arıza olduğunda ıĢık 

yanar. 

FEED RATE : Yüzdelik ürün akıĢ miktarıdır, kapasiteyi gösterir. 

SENSITIVITY : Ġyi ürün içindeki farklı renkteki taneleri ayıklama hassasiyetidir 

(0-100 arası) 

UP : Yukarı,ileri .Değer yükseltir veya menü içindeki baĢlıklar 

arasında ilerlersiniz. 

DOWN : AĢağı, geri. Değer  düĢürür  veya menü içindeki baĢlıklar arasında 

geri dönersiniz. 

ENGINEERING : Mühendislik 

WIPER TEST : Silecek testi. Ürün akıĢı durur ve pencerelerdeki silecekler çalıĢır. 

EJECTÖR TEST : Ejectör Testi.Ürün akıĢı durur ve sırayla tüm ejektörler üflemeye 

baĢlar.  

EJECTÖR RATE: Ejectörün son dakikadaki üfleme sayısını gösterir. 

CALIBRATION : Kalibrasyon.Makine kalibrasyona girer. 

SET UP : Ürün Ayarı.Ürün tanesinin büyüklüğüne göre yapılan ayardır. Her 

üründe bu ayar değiĢir. Küçük taneli tahıllarda ve büyük taneli 

bakliyatta farklılık gösterir. 

SET UP baĢlığı altında ekrana çıkanlar: 

Ejectör Delay : Lekeli ürünün saptanmasından sonra ejectör ağzına gelene kadar 

geçen süredir. Bu süre ürünün ağırlığına ve boyuna göre 

değiĢmektedir.Ayar aralığı 10- 255 arasındadır. 

Pulse Length : Ejectörun hatalı ürün tanesine üfleme süresidir.Tanenin boyu ve 

ağırlığı arttıkça üfleme süresi artmalıdır. Ayar aralığı 0-30 

arasındadır. 

Defect Length : Ürün üzerindeki lekenin boyudur. Ayarlanan leke boyunun 

üstündeki tüm lekeli ürünleri makine ayıklar. Ayar aralığı    1-10 

arasındadır. 

Defect Width : Ürün üzerindeki lekenin enidir.Ayarladığınız leke eninin 

üstündeki tüm lekeli ürünleri makine ayıklayacaktır. Ayar aralığı 

1-6 arasındadır. 
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Reject Propagation: Bu değer mühendisler tarafından sabit bırakılmaktadır. 

Sorring Reference : Bu değer mühendisler tarafından sabit bırakılmaktadır. 

Light/Dark Sort : Bu baĢlık 3 seçenekten oluĢur. 

1)Ürün renginden koyu renkleri ayıklama(Dark Sort) 

2) Ürün renginden açık renkleri ayıklama(Light Sort) 

3)Hem açık hemde koyu renkleri beraber ayıklama (Simultaneous 

Dark/Light Sort) 

Camera Combination: Bu değer mühendisler tarafından sabit bırakılmaktadır. 

Wiper Ġnterval : Sileceklerin çalıĢma aralığıdır.Ayarladığı zaman aralığında 

silecekler otomatik olarak çalıĢır. 

Foreground Lighting: Ön ve arka floresanları açma ve kapamaya yarar. 

Mode Title :Makinede ürüne göre yaptığınız tüm ayarları saklayacağınız dosya 

ismidir. 

Save Working Mode: Ürün için ayarladığınız tüm değerleri dosya olarak ismi ile 

birlikte hafızaya almak için kullanılır. 

Filter Select  : Ürün rengine göre kameraların önünde 2 adet filtre seçeneği 

vardır. (kırmızı,mavi, boĢ vb.)  

 

MODE SELECT : Dosya seçmek. Hafızaya alıp kaydedilen dosyaları çağırmak için 

kullanılır. 

RETURN : Geri dönmek. Ekranda yapılan iĢlemlerden bir önceki ekran 

yazısına dönmek için kullanılır. 

 

Resim1.4: Rengine göre ayıklama ayar paneli(düğmeleri) 
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1.4. Rengine Göre Ayıklama Makinesinin Kullanımı 
 

Küçük taneli katı gıda maddelerinde kullanılan renk ayıklama sisteminde temel olarak, 

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

renklerindeki farklılıklar baz alınarak ayrılmasında kullanılmaktadır. 

 

Sistem temel olarak mikroprosesör kontrol ekipmanlarının yardımı ile, yüksek hızda 

geçen maddeleri renklerine göre ayırmaktadır.  

 

Elektronik renk seçme makineleri renk esasına göre çalıĢmaktadır. Ayıklanacak olan 

ürün makine üzerine monte edilmiĢ bir bunkerden makineye vibratörler vasıtasıyla düzenli 

bir Ģekilde beslenmektedir. Makineye beslenen ürün akıĢ kanallarından akarak optik sistem 

üzerinden geçmektedir. Optik sistem, aydınlatma üniteleri, kameralar ve diğer yardımcı 

sistemlerden oluĢmaktadır. Optik sistem, ayıklanacak olan ürün içerisinde olabilecek farklı 

renkteki istenmeyen yabancı madde veya tohumları belirlemektedir. Ġstenmeyen yabancı 

maddeler, yüksek basınçta ve çok kısa süreli hava tatbik edebilen hava tabancaları (ejektör) 

vasıtasıyla akıĢ dıĢı kalmakta ve makinenin reject çıkıĢından atılmaktadır. Ġyi ürünler ise 

herhangi bir etkiye maruz kalmadan accept (kabul) çıkıĢından alınmaktadır. Renk ayıklama 

makineleri değiĢik uygulamalar için farklı model ve kapasitelerde üretilmektedir  Vibratörler 

ve akıntı kanalları yardımı ile taneler tek sıra haline getirilir. Akıntı kanalının eğim açısı, 

Ģekli, çizgi-hat aralığı, tanenin akıĢ hızının ayarlanmasında ve kapasite ayarlanması 

kullanılır. Kanalda akıĢ hızı ve Ģekli düzenlenen taneler, fotodedektörden geçirilir.  

 

 

Resim 1.5:Renk Ayıklama Makinesi (Sortex) 
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ġekil 1.1:Rengine göre ayıklama sisteminin çalıĢma prensibi diyagramı 

 

Renk ayıklama sisteminde kullanılan, ıĢığın özelliği, yoğunluğu ve sistemin ıĢık 

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

ıĢığın geri yansıyarak fotodedektörlere ulaĢması ile, sistem daha önce referans olarak 

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

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

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

yardımı ile akan kanaldan uzaklaĢtırılır. 

 

Hava ejektörleri, genelde piezoelektrik prensibini kullanmaktadırlar. YaklaĢık olarak 1 

kHz hava pulsunu 1-3 milisaniyede üretebilmektedir. Ejektörlere giriĢ hava basıncı ise 200-

550 kPa arasındadır. Bu değer ürünün boyuna göre değiĢmektedir. Hava ejektörleri sistemin 

alt kısmında yer almaktadır ve kameralarda tozlanmayı engellemek için kameralardan ayrı 

bir yerde yer alır. 
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Kameralarla, ejektörler arasında çok hassas bir zamanlama ve kontrol bulunmaktadır 

ve elektronik olarak çalıĢmaktadır. Kameralarda belirlenen tane, ejektörlere ne zaman 

ulaĢacağı alt ejektörlere bildirilmektedir. 

 

Resim 1.6: Uzun ömürlü ve yüksek hıza dayanıklı ejektörler  

 

Rengine Göre ayıklamaMakinesinin tahıl ve bakliyatlarda kullanılmasının sektöre 

birçok faydası vardır. Bunlar: 

 Tahıl ve bakliyattan yabancı tohumların uzaklaĢtırılması sağlanacaktır. 

 TaĢ ayırıcıdan kaçan küçük taĢ parçacıkları uzaklaĢtırılmıĢ olacaktır. 

 Homojen renkte tahıl ve bakliyat elde edilmiĢ olacaktır. 

 Temiz ürün elde edilmiĢ olacaktır. 

 Pazarlama konusunda firmalara kolaylık sağlayacak ve piyasalardaki mevcut 

ürünlerden daha kaliteli bir ürün elde edilecektir.  

 Teknolojik sistemin kontrol kolaylığı açısından iĢletmenin rahatlığını 

sağlayacaktır. 

 Hammadde alımında esneklik sağlanabilecektir. 

 Ġnsan sağlığı için zararlı olabilecek, yabancı ot ve bitki tohumlarının 

uzaklaĢtırılması sağlanacaktır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kuru bakliyat ve tahıl tanelerinin ayıklanmasıda, Rengine   göre ayıklamamakinesinde 

renk seçimi  yapmak için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Renk ayırıcı kalibrasyonunu yapınız. 

 Verilen talimatlara uygun davranınız. 

 Araç ve gereçleri dikkatli kullanınız. 

 Hijyen ve sanitasyon kurallarına 

uygun çalıĢınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Zamanı iyi kullanınız 

 Her ürüne göre gerekli ayarları 

yapınız. 

 Hava basıncını ayarlayınız. 

 
Resim1.7: Hava basıncının ayarlanması 

 Ürünün boyuna göre hava basıncını 

ayarlayınız. 

 Hava ejektörlerinin iyi çalıĢıp 

çalıĢmadığını kontrol ediniz. 

 Problem varsa gerekli tedbirleri alınız. 

 Hızı ayarlayınız. 

 
Resim 1.8: Ayar düğmeleri  

 Ürünün türüne göre hızı ayarlayınız. 

 Renk seçimini yapınız. 

 
Resim 1.9: ÇeĢitli renklere Ģahip balkiyat 

türleri 

 Renk özelliğini sisteme giriniz. 

 IĢık vurgusunun uygulandığı alanı, 

arka planı ve tipi kontrol ediniz. 

 Gerekli ayarları yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yabancı maddeleri seçiniz. 
 Ġstenmeyen yabancı maddeleri 

üründen ayırınız. 

 Bozuk taneleri seçiniz. 
 Ürün içinde bulunan bozuk taneleri 

ayıklayınız. 

 Rengine göre ayıklama makinesinin 

temizlik ve bakımını yapınız. 

 Kameralarda tozlanmayı engellemek 

için gerekli tedbirleri alınız. 

 Bakım sırasında ilk olarak güvenlik 

için gerilim ve basınçlı havayı kesiniz. 

 Background lambalarını söküp 

lambaları temizleyiniz. 

 Bakım sonunda kapakları sıkıca 

kapatınız. 

 Kamera lenslerini iyice temizleyiniz. 

 Ejectörler test ediniz. Arızalı ejectör 

varsa değiĢtiriniz. 

 Silecek hava silindirlerini kontrol 

ediniz ve hareket zamanlarının denk 

olmasına dikkat ediniz. 

 Rengine   göre ayıklama makinesine 

ait klimanın ısı değerlerini hava 

koĢullarına göre ayarlayınız. 

 Petekleri  hava ile temizleyiniz.. 

 Rengine göre ayıklama makinesine ait 

besleme voltajlarını kontrol ediniz. 

 Rengine göre ayıklama makinesine ait 

bakım ve onarımı bakım kartına not 

ediniz. 

 ĠĢyeri kıyafet kurallarına uyunuz. 

 Mesleki etik sahibi olunuz. 

 Dikkatli olunuz. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Diğer birimlerle iĢbirliği içinde 

çalıĢınız. 

 HACCP ilkelerine uyunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları 

cevaplayarak belirleyiniz. 

 

AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz. 

 

1. Rengine göre ayıklamanın asıl amacı aĢağıdaki Ģıkların hangisinde doğru olarak 

verilmiĢtir? 

A) Makineye verilen üründeki renkli tanelerin ayrılmasını sağlamak 

B) Ürün içinde kalan metal parçacıkların ayrılmasını sağlamak 

C) Ürünün kolay temizlenmesini sağlamak 

D) Standart boyutta bir ürün elde etmek 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi rengine göre ayıklama makinesi parçaları arasında yer almaz? 

A) Vibratörler 

B) Ejectör blokları 

C) Kameralar 

D)  Dolum tankları 

 

3. Tahıl ve bakliyattan daha ağır yabancı maddelerin ayrılması iĢlevi, aĢağıdaki sortexse 

bağlı makinelerden hangisinde gerçekleĢtirir? 

A) Kalibre Eleği 

B) Hafif Tane Makinesi 

C) TaĢ Makinesi 

D) Seçme Bandı 

 

4. Rengine göre ayıklama makinesinde bulunan düğmeler ve  iĢlevleri aĢağıda 

belirtilmiĢtir. YanlıĢ olan seçeneği iĢaretleyiniz? 

A) POWER : Güç, enerji (uyarı lambasıdır) 

B) UP: AĢağıya, geri . 

C) FEED RATE: Yüzdelik ürün, akıĢ miktarıdır, kapasite 

D) EJECTÖR RATE : Ejectörün son dakikadaki üfleme sayısı 

 

5. AĢağıdaki seçeneklerin hangisinde RETURN düğmesinin iĢlevi doğru olarak 

belirtilmiĢtir? 

A) Geri dönmek. Ekranda yapılan iĢlemlerden bir önceki ekran yazısına dönmek 

için kullanılır. 

B) Dosya seçmek.Hafızaya alıp kaydettiğiniz dosyaları çağırmak için kullanılır. 

C) AĢağı,geri. Değer düĢürür veya menü içindeki baĢlıklar arasında geri dönersiniz. 

D) Ürün Ayarı.ürün tanesinin büyüklüğüne göre yapılan ayardır. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. SET UP (ürün ayarı) baĢlığı altında ekranda yer alan ‘Pulse Length’ düğmesinin 

görevi aĢağıdaki Ģıkların hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 

A) Ejectörun hatalı ürün tanesine üfleme süresidir. 

B) Ürün üzerindeki lekenin boyudur. 

C) Lekeli ürünün saptanmasından sonra ejectör ağzına gelene kadar geçen süredir. 

D) Ürün üzerindeki lekenin enidir. 

 

7. Rengine Göre Ayıklama makinesinden geçen ürün üzerindeki lekenin boyunu ve enini 

gösteren düğme aĢağıdaki Ģıkların hangisinde doğru olarak verilmiĢtir? 

A) Defect Length- Defect Width 

B) Pulse Length -Defect Length 

C) Ejectör Delay -Defect Width 

D) Defect Width -Wiper Ġnterval 

 

8. Rengine göre ayıklama makinesinin tahıl ve bakliyatlarda kullanılmasının sektöre 

birçok faydası vardır. AĢağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? 

A) Homojen renkte tahıl ve bakliyat elde edilmiĢ olacaktır. 

B) Ham madde alımında esneklik sağlanabilecektir. 

C) Ġnsan sağlığı için zararlı olabilecek yabancı ot ve bitki tohumlarının 

uzaklaĢtırılması sağlanacaktır. 

D) Kalibre eleğinden kaçan küçük taĢ parçacıkları uzaklaĢtırılmıĢ olacaktır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar 

inceleyiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Yöntemine uygun olarak kuru bakliyatları ve tahıl tanelerini elle ayıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ürünün kalitesini artırmada seçme bandının önemini araĢtırınız. 

 Elle seçmede hijyenin önemini araĢtırınız ve edindiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Ürünü seçen personelin önemini sektörde araĢtırınız ve araĢtırdığınız bilgileri 

sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. KURU BAKLĠYATLARI VE TAHIL 

TANELERĠNĠ ELLE AYIKLAMA 
 

Elle seçme iĢlemi 5 ile 7 metre arasında değiĢen uzunluklardaki seçme bandının her 

iki tarafına oturan seçmeciler tarafından yapılır.  Rengine   göre ayıklama makinesinden 

çıkan ürünler seçme bandına düĢer ve bantta ilerlemeye baĢlar. El seçmesi yapan iĢçiler ürün 

içindeki yabancı madde ve bozuk taneleri seçerler ve seçtiklerini yanlarındaki kovalarda 

veya torbalarda  biriktirirler. Yeni üretilen seçme bantlarında bozuk ürün ayırma kanalları 

mevcuttur. Bantlar genellikle paslanmaz çelik gövdelidir. Seçmede ürüne uygun band 

kullanılır. 

 

Seçme bandında çalıĢan görevlilerin  ürün içindeki istenmeyen maddeleri daha iyi 

görebilmeleri için makinede aydınlatma tertibati bulunmaktadır. Hız kontrol sistemi ile 

makineyi istenilen devirde ayarlamak mümkündür. 

 

Tahıl ve bakliyatların  içerisine karıĢmıĢ olan istenmeyen metalleri, tüketicinin 

Ģikayetine maruz kalmamak ve kaliteli ürün üretmek için metal dedektörleri ile ayıklarız. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1. Elle Ayıklamada Dikkat Edilecek Kriterler 
 

 El hijyeni çok önemlidir. Eller iyice temizlenmiĢ olmalıdır.El dezenfektanı 

kullanılmalıdır.  

 Seçme bantlarında el seçmesi yapan iĢçiler temiz iĢ giysileri giymeli ve ürünün 

içine saç ve diğer yabancı maddelerin düĢmesini önlemek için hijyenik baĢlık 

kullanmalıdır. 

 Portör muayeneleri ve sağlık kontrolleri periyodik olarak yaptırılmalıdır.  

 Elinde açık yarası olan personel, ürünle temasın olduğu alanlarda 

çalıĢtırılmamalıdır veya elini mavi bantla kapamalıdır.. 

 Ürünün içindeki bozuk tane, çöp, taĢ…vb.lerin dikkatlice seçilmelidir. Ürünün 

kalite değerini yükseltmek için disiplinli ve titiz  çalıĢılmalıdır. 

 Ürünün müĢterinin isteklerine uygun kalitede olması ve müĢteri Ģikayetlerinin 

olmaması için çalıĢma esnasında dikkatli ve titiz davranılmalıdır. 

 Seçme bandında ayrıca üründe bulunana yabancı maddeleri kısmen ayırıcı 

elekler ve metalları tutan mıknatıslar mevcuttur. Bunların ayarları kontrol 

edilmelidir. 

 

Resim 1.10: Elle nohut seçen personel 
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2.2. Elle Ayıklamayı etkileyen faktörler 
 

 Ürünün banda geldiğinde kirli olması, seçimdeki verimi olumsuz etkiler.  

 IĢık: IĢıklandırma ayarı yapılmalıdır. Aydınlatma iyi olmalıdır.Floresanlar 

mutlaka muhafaza içinde olmalıdır. (Hem kırılma ve cam kırıklarının ürüne 

karıĢmasını önlemek, hem de ıĢığın direkt el seçmesi yapan iĢçilerin gözüne 

gelmesini önlemek için) 

 Hız Ayarı : Ürünü banda geçirdikten sonra band sürekli kontrol edilmelidir. Hız 

ayarı uygun olmalıdır. Bantın akıĢ hızı önemlidir. Çok hızlı olmamalıdır. 

Ürünün net görülebileceği hızda olmalıdır. Bandın hızı ürünün kirliliğine göre 

ayarlanmalıdır. Banda giren ürün kirli ise hız düĢürülmelidir. 

 Band ayarları: Banda oturmadan önce gerekli ayarlar yapılmalıdır. Bandın 

yüksekliği ile oturacakların yüksekliği uyumlu olmalıdır. 

 Ürünü seçen personel sayısının az olması ve tecrübesiz olması olumsuz etkiler. 

Tecrübeli personelle ve yeterli personelle yapılan seçim ürün çıktısını olumlu 

etkiler. 

 Ürün seçimi esnasında makinenin arıza yapması elle seçimi etkileyen olumsuz 

faktörlerdendir.Bunun için seçme bandının bakımı zamanında ve yetkili 

kiĢilerce yapılmalıdır. 

 Seçme bandının, seçme masasının ergonomik tasarımı seçmeyi olumlu etkiler. 

 Bozuk ürün kanalı olmalıdır. 

 

Resim 1.11:Ergonomik tasarımılı seçme bandı 
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2.3. Elle Ayıklamada Kullanılan Alet-Ekipmanlar ve Bakımı 
 

Ürünlerin zamanında ve zarar görmeden üretilmesini sağlamak için üretimde 

kullanılan alet ve ekipmanların belirlenmiĢ zaman aralıklarında kontrolünün yapılması ve 

sürekliliğinin sağlanması Ģarttır. Bunun için aĢağıdaki iĢlerin yapılması gerekmektedir. 

 

 ÇalıĢma sonunda makinenin temizliği ve bakımı görevli kiĢiler tarafından 

yapılmalı ve diğer çalıĢanlar buna müdahale etmemelidir. 

 Seçme bandının genel bakımı  belirlenen periyodlarla yetkin kiĢiler tarafından  

yapılmalıdır. Bakım tarihi, Bakım Onarım Planında belirtilmeli ve yapılan 

bakıma ait bilgiler de Bakım Onarım Kartı’na iĢlenilmelidir. 

 Elevatörlerin kovaları kontrol edilir. 

 Rediktörlerin yağları değiĢtirilir. 

 Sarsakta kırılma, çatlama olup olmadığı kontrol edilir. 

 Aydınlatma lambaları arızalı ise yenisi ile değiĢtirilir. 

 Motor kayıĢı yıpranmıĢ ise yenisi ile değiĢtirilir.  

 Yağlanması gereken parçalar makine sorumlusu tarafından yağlanır. Yağlama 

iĢlemi seçme yapıldığı esnada yapılmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kuru bakliyat ve tahıl tanelerinin ayıklanmasıda, seçme bandlarında elle seçme 

yapmak için aĢağıda verilen iĢlem basamaklarını uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bandı kontrol ediniz. 

 

Resim1.12: Seçme bandı 

 ĠĢyeri kıyafet kurallarına uyunuz. 

 Mesleki etik sahibi olunuz. 

 Makineyi çalıĢtırmadan önce tüm 

güvenlik tedbirlerini alınız. 

 Makinenin tüm kontrollerini yapınız. 

Aksaklık varsa aksaklığı gidermeden 

oturmayınız. 

 Araç gereçleri dikkatli kullanınız. 

 Hijyen ve sanitasyon kurallarına 

uygun çalıĢınız. 

 Hız ayarını yapınız. 

 

Resim1.13: Ürünün net görülebileceği geçiĢ hızı 

 Ürünün net görülebileceği hızı 

sağlayınız.  

 Bandın hızını ürünün kirliliğine göre 

ayarlayınız.  

 Banda giren ürün kirli ise hızı 

düĢürünüz. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 IĢıklandırma ayarını yapınız. 

 

Resim1.14: Üstte seçme bandı florasanları  

 Aydınlatmanın iyi olmasını 

sağlayınız. 

 IĢığın, elseçmesi yapan iĢçilerin 

gözüne direkt gelmesini önleyiniz. 

 Floresanların mutlaka muhafaza 

içinde olmasını sağlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ürünü banda geçiriniz. 
 Verilen talimatlara uygun 

davranınız. 

 Bantta oturunuz. 

 

Resim1.15: Banda oturan personel 

 Bandın yüksekliği ile oturacakların 

yüksekliğini uyumlu ayarlayınız. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 Farklı özelikteki ürünleri ayıklayınız.  

 

Resim1.16: Ürün içindeki bozuk tane, çöp, taĢ 

vb. lerin seçilmesi 

 Ürünün içindeki bozuk tane, çöp, taĢ 

vb. lerin dikkatlice seçiniz. 

 Kovalara veya torbalara dikkatlice 

koyunuz. 

 

 Metalleri ayıklamayı sağlayınız. 

 

 

Resim1.17: Metal dedektörleri 

 Metal tutan mıknatısların ayar ve 

kontrolünü yapınız. 

 Bir bozukluk varsa gideriniz. 

 Dikkatli olunuz. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Diğer birimlerle iĢbirliği içinde 

çalıĢınız. 

 HACCP ilkelerine uyunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aĢağıdaki soruları 

cevaplayarak belirleyiniz. 

 

AĢağıdaki seçeneklerden doğru olanı iĢaretleyiniz. 

 

1. Elle ayıklamanın amacı aĢağıdaki Ģıkların hangisinde doğru olarak belirtilmiĢtir? 

A) Rengine göre ayıklayıcıdan çıkan ürün içindeki yabancı madde ve bozuk taneleri 

seçmek 

B) Tahıl ve bakliyatların içerisine karıĢmıĢ olan istenmeyen metalleri seçmek 

C) Büyük boyuttaki ürünleri seçmek 

D) Küçük boyuttaki ürünleri seçmek 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi elle ayıklamada dikkat edilecek kriterlerden biri değildir? 

A) Eller iyice temizlenmiĢ olmalıdır. El dezenfektanı kullanılmalıdır.  

B) Portör muayeneleri ve sağlık kontrolleri periyodik olarak yaptırılmalıdır.  

C) Elinde açık yarası olan personel, ürünle temasın olduğu alanlarda 

çalıĢtırılmamalıdır veya elini mavi bantla kapamalıdır. 

D) Seçme bandına düĢen ürünün niteliği kontrol edilmelidir. 

 

3. AĢağıdaki faktörlerden hangisi elle seçmeyi olumlu etkiler? 

A) Ürünü seçen personel sayısının fazla ve tecrübeli olması 

B) Bozuk ürün kanalı olmaması 

C) Bandın devir hızının fazla olması  

D) Banda düĢen ürünün çok kirli olması 

 

4. Seçme bandının temizlik ve bakımı ile ilgili aĢağıdaki seçeneklerden yanlıĢ olanı 

iĢaretleyiniz? 

A) Motor kayıĢı yıpranmıĢ ise yenisi ile değiĢtirilir.  

B) Aydınlatma lambaları arızalı ise yenisi ile değiĢtirilir. 

C) Elevatörlerin kovaları kontrol edilir. 

D) Yağlama iĢlemi seçme yapıldığı esnada yapılmalıdır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaĢadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Kuru bakliyat ve tahıl tanelerinin ayıklanmasıda, seçme bandlarında elle seçme 

yapmak için gerekli iĢlemleri uygulayınız. Yaptığınız iĢlemleri değerlendirme tablosu ile 

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütler Evet Hayır 

1. ĠĢ kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Kullanılacak araç  gereçlerin temizliğini kontrol ettiniz mi?   

3. Makineyi çalıĢtırmadan önce tüm güvenlik tedbirlerini aldınız 

mı? 
  

4. Bandı kontrol ettiniz mi?   

5. Aksaklık varsa aksaklığı giderdiniz mi?   

6. Bandın hızını ürünün kirliliğine göre ayarladınız mı?   

7. Ürünün net görülebileceği hızı sağladınız mı?   

8. IĢıklandırma ayarını yaptınız mı?   

9. IĢığın, el seçmesi yapan iĢçilerin gözüne direkt gelmesi için 

gerekli tedbirleri aldınız mı? 
  

10. Floresanların muhafaza içinde olmasını sağladınız mı?   

11. Ürünü banda geçirdiniz mi?   

12. Bandın yüksekliği ile oturacakların yüksekliğini uyumlu 

ayarladınız mı? 
  

13. Seçme bandına oturdunuz mu?   

14. Farklı özelikteki ürünleri ayıkladınız mı?   

15. Ürünün içindeki bozuk tane, çöp, taĢ vb.lerin dikkatlice 

seçtiniz mi? 
  

16. Kovalara veya torbalara dikkatlice koydunuz mu?   

17. Metal tutan mıknatısların ayar ve kontrolünü yaptınız mı?   

18. Araç ve ekipmanları dikkatlice kullandınız mı?   

19. ĠĢ güvenliği kurallarına uydunuz mu?   

20. Zamanı iyi kullandınız mı?   

21. ÇalıĢmanız bittiğinde iĢ kıyafetinizi çıkardınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME  
 

Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz.Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün 

cevaplarınız evet ise modül değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Modül ile kazandığınız bilgileri, aĢağıdaki soruları doğru veya yanlıĢ olarak 

cevaplandırarak değerlendiriniz. 

 

1. (   ) Dolum Tankları: Son ürünün dolum öncesi alındığı ve tüm kontrollerinin 

tamamlandığı tanklardır. 

2. (   ) WIPER TEST düğmesi, ürün akıĢı durur ve pencerelerdeki silecekler çalıĢır. 

3. (   ) CALIBRATION düğmesi, ejectörün son dakikadaki üfleme sayısını gösterir. 

4. (   ) Ürün için ayarladığınız tüm değerleri dosya olarak ismi ile birlikte hafızaya almak 

için ‘Save Working Mode’ düğmesine basılır. 

5. (   ) Rengine Göre Ayıklama makinesitemel olarak mikroprosesör kontrol 

ekipmanlarının yardımı ile, çok yavaĢ geçen maddeleri renklerine göre ayırmaktadır. 

6. (   ) Rengine Göre Ayıklama makinesinde ayıklanacak olan ürün makine üzerine 

monte edilmiĢ bir bunkerden makineye vibratörler vasıtasıyla düzenli bir Ģekilde 

beslenmektedir. 

7 (   ) Hava ejektörleri sistemin üst kısmında yer almaktadır. Ve kameralarda tozlanmayı 

engellemek için ka meralardan ayrı bir yerde yer alır.  

8 (   ) Rengine Göre Ayıklama makinesi kameralarında belirlenen tane, ejektörlere ne 

zaman ulaĢacağı alt ejektörlere bildirilmektedir. 

9 (   ) Elle seçme iĢlemi 5 ile 7 metre arasında değiĢen uzunluklardaki seçme bandının 

tek tarafına oturan Sortex rengine göre ayıklama seçmeciler tarafından yapılır. 

7. (   ) Rengine göre ayıklama makinesinden çıkan ürünler seçme bandına düĢer. 

8. (   ) Elinde açık yarası olan personel, ürünle temasın olduğu alanlarda 

çalıĢtırılmamalıdır veya elini mavi bantla kapamalıdır. 

9. (   ) Ürünün banda geldiğinde kirli olması, seçimdeki verimi olumsuz etkiler.  

10. (   ) Seçme bandına düĢen ürün çok kirli ise bandın hızı arttırılmalıdır. 

11. (   ) Ürün seçimi esnasında makinenin arıza yapması elle seçimi etkileyen olumsuz 

faktörlerdendir. 

12. (   ) Seçme bandının, seçme masasının ergonomik tasarımı seçmeyi olumsuz etkiler. 

13. (   ) Seçme bandının genel bakımı belirlenen periyodlarla yetkin kiĢiller tarafından 

yapılmalıdır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Kuru Bakliyatları ve Tahıl Tanelerini Ayıklama  modülü ile kazandığınız bilgilerin 

cevaplarını cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayısını belirleyerek kendinizi 

değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla 

ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 24 

 

Modül ile kazandığınız yeterliliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Bakliyatları Ve Tahıl Taneleri Sorteksleme 

1. Sortekslemenin tanımını tam olarak öğrenebildiniz mi?   

2. Rengine   göre ayıklayıcı parçalarını tam olarak öğrenebildiniz mi?   

3. Rengine   göre ayıklayıcı ayarlarını  tam olarak öğrenebildiniz mi?   

4. Rengine   göre ayıklayıcı kullanımı hakkındaki bilgileri tam olarak 

öğrenebildiniz mi? 
  

Elle Seçme 

5. Elle seçimde dikkat edilecek kriterleri tam olarak öğrenebildiniz 

mi? 
  

6. Elle seçimi etkileyen faktörleri tam olarak öğrenebildiniz mi?   

7. Elle seçimde kullanılan alet-ekipmanlar ve bakımını  tam olarak 

öğrenebildiniz mi? 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 C 

4 B 

5 A 

6 A 

7 A 

8 D 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 A 

4 D 

 

 
MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 YanlıĢ 

14 Doğru 

15 YanlıĢ 

16 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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