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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 524LT0064 

ALAN Laboratuvar Hizmetleri  

DAL/MESLEK Tarım Laboratuvarı /Tarım Laboratuvar Teknisyeni 

MODÜLÜN ADI Tahıl Analizleri – 2 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, tahıl analizlerinden tane sertliği, düĢme sayısı,  

reolojik özellikler, gluten ve sedimantasyon tayinleri ile ilgili 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme faaliyetidir.   

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Tahıl analizleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak 

tahıllarda tane sertliği, düĢme sayısı, reolojik özellikler, 

gluten ve sedimantasyon tayinlerini yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Tahıllarda tane sertliği tayini yapabileceksiniz.  

2. Tahıllarda düĢme sayısı tayini yapabileceksiniz. 

3. Tahıllarda gluten tayini yapabileceksiniz. 

4. Tahıllarda sedimantasyon tayini yapabileceksiniz. 

5. Tahıllarda reolojik özellikler tayini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar ortamı, kütüphane, internet, bireysel 

öğrenme ortamları vb. 

 

Donanım: Hassas terazi, cyclone değirmeni, elek takımı, 

alttan vurmalı eleme cihazı, hesap makinesi, değirmen, pipet, 

falling number cihazı, spatül, farinograf, sedim tüpü, mezür, 

çalkalayıcı,  porselen havan, büret, cam levha 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

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

kullanılmaları sebebiyle geniĢ bir tüketim ve kullanım alanına sahiptir. Bu denli geniĢ 

kullanım alanına sahip olan tahıllar, ekonomik değerlerinin ve çeĢit özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla çeĢitli duyusal, fiziksel, kimyasal analizlerin yanında fiziko-kimyasal 

ve reolojik özelliklerin tespit edilmesi amacıyla da çeĢitli analizlere tabi tutulmaktadır. 

 

Buğdayda ekmeklik kalitesini belirlemede genellikle protein miktarı ön planda tutulur 

ancak protein miktarının yanı sıra gluten miktarı, sedimantasyon ve düĢme sayısı gibi 

parametrelerinde değerlendirilmeye alınması gerekir.  

 

Bu modülü tamamladığınızda tahıllarda tane sertliği, düĢme sayısı, gluten, 

sedimantasyon ve reolojik özellikler tayinlerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip 

olacaksınız. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak tahıllarda tane sertliği tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 
 Tahıllarda tane sertliği tayin yöntemlerini araĢtırınız 

 Buğdayların tane sertliğine göre nasıl sınıflandırıldığını araĢtırınız. 

 

1. TAHILLARDA TANE SERTLĠĞĠ TAYĠNĠ 
 

1.1. Tahıllarda Tane Sertliği 
 

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

sert veya yumuĢak olması, çeĢide ait bir özellik olmasına rağmen iklim Ģartlarının etkisi ve 

yetiĢtirme tekniği ile de büyük değiĢmeler gösterir.  

 

Tanenin sert veya yumuĢak oluĢu iĢleme ve bileĢim yönünden önemli olup teknik 

değerin tespiti ve standardizasyonda esas etken olarak kabul edilir. Tanelerin sertlik değerleri 

değirmencilik kalitesini, kırma ve öğütme sırasında sarf edilecek enerji miktarını etkiler. Sert 

buğdaylar daha zor parçalandığı için bunlara tavlama sırasında daha fazla su verilir. Bunlar, 

öğütme yapılırken daha fazla enerji gerektirir. Bu nedenle değirmenciler ekmeklik un için 

yumuĢak buğdayları tercih eder. 

 

 
 

Resim 1.1: Beyaz sert buğday (Kirik) 

 

Tanelerin sertlik değerleri irmik verimi yönünden önemli olup sert buğdayların irmik 

verimi yüksektir. Sert buğdaylar genellikle makarna yapımında kullanılır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.2. Tahıllarda Tane Sertliği Tayin Yöntemleri 
 

Tahıllarda tane sertliği tayini; tanenin kesit aletleriyle kesilip yüzeylerinin 

incelenmesi, soyma sayısı (Pearling index), partikül iriliği sayısı (Particule size index=PSI) 

gibi farklı yöntemlerle yapılabilmektedir. Bu modülde partikül iriliği sayısı yöntemine göre 

sertlik tayini anlatılacaktır. 

 

1.3. Partikül Ġriliği Sayısı Yöntemi ile Tane Sertliği Tayini 
 

Partikül iriliği sayısı (Particule size index = PSI)  yöntemi ile tane sertliği tayini 

numunenin öğütülüp 200 mesh elekten elenerek elek altına geçen kısmın tartılıp 10 ile 

çarpılması ile elde edilen değerin %  olarak ifade edilmesi esasına dayanır. 
 

1.3.1. Kullanılan Araç Gereçler 

 
 Cyclone değirmeni 

 200 meshlik (74 mikrometre) elek 

 Üstten vurmalı eleme cihazı    

 Hassas terazi 

 Hesap makinesi 

 
 

Resim 1.2: Cyclone değirmeni 

 

1.3.2. YapılıĢı 

 

Numuneden yabancı maddeleri temizlendikten sonra 22–25 gramlık bir kısım 

tartılarak cyclone değirmeninde öğütülür. Öğütülen numuneden 10 gram tartılıp 74 

mikrometre göz açıklığı olan elekte 10 dakika elenir. Eleğin altına geçen kısım tartılıp 10 ile 

çarpılarak % PSI (sertlik) değeri bulunur. Alta geçen miktarın yüksek olması buğdayın 

yumuĢak olduğunu belirtir. PSI değerlerine göre sertlik sınıflandırması aĢağıdaki tabloda 

verilmiĢtir.  
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PSI Sertlik Sınıfı 

<28 Çok aĢırı sert 

29-39 Çok sert 

40-48 Sert 

49-56 Orta sert 

57-64 Orta yumuĢak 

65-72 YumuĢak 

73-78 Çok yumuĢak 

78< AĢırı yumuĢak 

 

Tablo 1.1: PSI değerlerine göre sertlik sınıfları 
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UYGULAMA  FAALĠYETĠ 
 
 

 

Partikül iriliği sayısı yöntemine göre buğdayda tane sertliği tayini yapınız. 

 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Cyclone değirmeni, 200 meshlik elek, 

alttan vurmalı eleme cihazı, hassas terazi, hesap makinesi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Yabancı maddelerinden temizlenmiĢ 

numuneden 22-25 g tartınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tartımı en az 0,01 hassasiyetle yapınız. 

 Tartılan numuneyi cyclone değirmeninde 

öğütünüz. 
 Tartılan numunenin tamamını öğütünüz. 

 Öğütülen numuneden 10 g tartınız. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tartımı en az 0,01 hassasiyetle yapınız. 

 Tartılan numuneyi 74 mikrometre göz 

açıklığı olan elekte 10 dakika eleyiniz. 

 Eleğin temiz, sağlam ve iĢlemde 

belirtilen göz açıklığında olmasına dikkat 

ediniz 

 Eleme iĢlemini alttan vurmalı eleme 

cihazında yapınız. 

 Eleğin altına geçen kısmı tartınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tartımı en az 0,01 hassasiyetle yapınız. 

 Tartım sonucunu kaydediniz. 

 Hesaplama yapınız. 
 Tartım miktarını 10 ile çarparak sonucu 

% PSI olarak belirtiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi tahıllarda tane sertliğini etkileyen faktörlerdendir? 

 

A) Tahıl tanelerinin iriliği 

B) Hektolitre ağırlığı 

C) Tahılların çeĢit, tür ve yetiĢtirme Ģartları 

D) Tahıllarda yabancı madde oranı 

 

2.  AĢağıdakilerden hangisi tahıllarda sertlik tayininde kullanılan araç gereçlerden değildir? 

 

A) Elek 

B) Hektolitre terazisi  

C) Cyclone değirmeni 

D) Hassas terazi 

 

AĢağıda verilen cümleleri doğru – yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 

3. ( ) Değirmenciler ekmeklik un için yumuĢak buğdayları tercih eder. 

 

4. ( ) YumuĢak buğdaylara tavlama sırasında daha fazla su verilir.  

 

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

 

6. ( ) Sert buğdayların irmik verimi daha düĢüktür.  

 

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

sert olduğunu belirtir.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak tahıllarda düĢme sayısı tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Unların amilaz aktivite seviyelerinin ekmek kalitesi üzerine etkilerini 

araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki un fabrikalarını gezerek buğday unundan yapılan düĢme sayısı 

tayinini gözlemleyiniz. 

 

2. TAHILLARDA DÜġME SAYISI TAYĠNĠ  
 

2.1. Tahıllarda Amilolitik Aktivite 
 

Tahıllarda bulunan amilaz (diyastaz) enzimlerinin aktivitesi amilolitik aktivite diye 

tanımlanır ve unların ekmeklik değerinin belirlenmesinde önemli göstergelerdendir.  

 

Amilolitik aktivite;  

 

 Hamurun gaz üretme gücü,  

 Ekmek hacmi,  

 Ekmek içi yapısı, 

 Ekmek rengi  

üzerinde önemli role sahiptir.  

 

Amilolitik aktivitenin düĢük veya yüksek olması istenmez. Yüksek olması durumunda 

bu unlardan yapılan ekmeklerin içi yapıĢkan olur, düĢük olması durumunda ise bu unlardan 

yapılan ekmeklerin hacmi küçük kalır, ekmeğin içi kuru olur. 

 

Ekmek yapımında hamurun gerek fermantasyon gerekse piĢme sırasında kabarmasını 

sağlayan madde karbondioksit gazıdır. Bu gaz fermantasyon esnasında, undaki zedelenmiĢ 

niĢastadan amilaz enzimlerinin etkisiyle meydana gelen basit Ģekerlerden, maya hücreleri 

tarafından oluĢturulmaktadır. Amilazlar buğday ununda β ve α Ģeklinde bulunur.  

 

β-amilaz, genellikle buğday unlarında yeterli miktarda bulunur. α- amilaz aktivitesi ise 

değiĢkendir. Buğdayların tarlada olgunlaĢtığı, fakat hasat edilmediği dönemlerde hüküm 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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süren yağıĢlı hava, tanelerin çimlenmesine neden olmaktadır. Böyle taneler çok yüksek α – 

amilaz aktivitesine sahiptir. Böyle unlar maya ile kabartılmıĢ ekmek yapmaya elveriĢli 

değildir. α- amilaz aktivitesi düĢük unlarla paçal yapılarak kullanılabilir. Kurak havada 

yetiĢen ve hasat edilen buğdaylarda ise α-amilaz aktivitesi düĢüktür. Bu tip buğday 

unlarından yapılan ekmeklerde ise bazı kalite eksiklikleri görülür. Bu durum katkı maddesi 

ile telafi edilmektedir. 

 

2.2. Amilolitik Aktivite Tayin Metotları 
 

Amilolitik aktivite tayininde kullanılan, farklı metotlar mevcuttur. Bu metotların 

baĢlıcaları; 

 

 Kolorimetrik yöntem, 

 DüĢme sayısı (falling number) tayini,  

 Amilograf denemesi, 

 Gaz üretim gücü tayini gibi metotlardır. 

 

Bu modülde düĢme sayısı tayini yöntemi anlatılacaktır. 

 

2.3. DüĢme Sayısı Tayini  
 

DüĢme sayısı tayini, un veya öğütülmüĢ tahıl ürünlerinin su ile hazırlanmıĢ 

süspansiyonlarının, kaynar su banyosunda hızla çiriĢlendirilmesi ve numunedeki amilazın 

etkisi ile niĢasta çiriĢinin sıvılaĢmasının ölçülmesi esasına dayanır. NiĢastanın, sıcaklık ve 

bazı inorganik tuzların etkisi ile granüler yapısının bozulması, su alarak ĢiĢmesi, kristal 

özelliğini kaybetmesi ve viskozite ve enzimlere karĢı hassasiyetinin artmasına çiriĢlenme 

denir. 

 

Buğday niĢastasının unda bulunan alfa ve beta amilaz enzimlerinin etkinliği ile 

viskozitesini kaybetme süresi, saniye olarak düĢme sayısını verir. Bu amaçla un veya 

öğütülmüĢ tahıl ürünleri su ile karıĢtırılarak bir süspansiyon hazırlanır. Bu süspansiyon 

belirli sıcaklıkta karıĢtırıldıktan sonra içerisine vizkometre karıĢtırıcısı bırakılır.  Vizkometre 

karıĢtırıcısının sıvılaĢmakta olan bu jel içerisinde belirli bir seviyeye kadar batması için 

geçen toplam süre saniye olarak ölçülür ve düĢme sayısı olarak ifade edilir. 

 

DüĢme sayısının saptanması ile enzim aktivitesi belirlenmekte, buradan hesaplanan 

sıvılaĢma sayısı yardımıyla farklı amilaz aktivitesine sahip un karıĢım oranları veya amilaz 

katkı düzeyleri bulunabilmektedir.  

 

Buğday ununun düĢme sayısına göre değerlendirilmesinde; 

 

 DüĢme sayısı 150 saniyeden düĢük ise amilaz aktivitesi aĢırı yüksektir. Buğday 

muhtemelen çimlenmiĢtir ve ekmeğin içi yapıĢkan olabilir. 

 DüĢme sayısı 200-250 saniye arasında ise amilaz aktivitesi normal, ekmek 

üretimi için uygun düzeydedir. 
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 DüĢme sayısı 300 saniyeden yüksek ise amilaz aktivitesi çok düĢüktür. Amilaz 

ilavesi yapılmazsa ekmek hacmi düĢük ve ekmeğin içi kuru olur. 

 

2.3.1 Kullanılan Araç Gereçler  

 

 Hassas terazi 

 Değirmen (0.8 mm’lik eleğe sahip çekiçli laboratuvar değirmeni) 

 Pipet 

 Falling number cihazı 

 Hesap makinesi 

 Vizkometre tüpleri 

 

Falling number cihazı, amilaz aktivitesinin belirlenmesi amacıyla kullanılan cihazdır. 

Cihazla çalıĢırken su seviyesi kontrol edilmeli, su banyosunun tahliye yerine kadar saf su ile 

dolu olması sağlanmalıdır. Isıtma düğmeleri açılır. 100  °C’de kaynaması sağlanır. DüĢme 

sayısı değeri, kaynama sıcaklığından çok fazla etkilendiğinden suyun kaynama sıcaklığının 

tam 100 °C olması veya cihazın rakım düzeltmesinin yapılması gereklidir. Suyun kaynama 

noktası 98.0 - 99.8  °C ise etilen glikol veya gliserin ilave edilerek kaynama sıcaklığı 100 

°C’ye ayarlanabilir. Tüpün içindekilerin kaynama riski ortaya çıkacağından 98 °C’nin 

altındaki kaynama sıcaklığında düzeltme yapılmamalıdır. BuharlaĢmadan dolayı su kaybını 

engellemek üzere cihazın kendi geri soğutucu suyu açılır. 

 

 
 

Resim 2.1: Falling number cihazı ve vizkozimetre tüpleri 

 

2.3.2 Analizin YapılıĢı 

 

Yabancı maddeleri temizlenmiĢ numuneden 300 gram tartılıp 0.8 mm’lik eleğe sahip 

çekiçli laboratuvar değirmeninde öğütülerek un hâline getirilir. Nem tayini yapılarak nem 

içeriği tespit edilir. 
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Falling number cihazının su banyosu tahliye noktasına kadar saf su ile doldurulup 100 

°C’de kaynaması sağlanarak analize hazır hâle getirilir. Cihaz analize hazır hâle getirildikten 

sonra nem içeriğine göre gerekli numune miktarı aĢağıdaki formüle göre hesaplanarak (% 14 

nem içeriğine göre 7 g) tartılır, vizkometre tüpüne alınır. 

 

NM=(100-14) x 7 / (100 - % Nem) 

 

Üzerine 20 °C sıcaklıktaki saf sudan 25 ml ilave edilir. Ġyi bir süspansiyon için tüpün 

ağzı lastik tıpa ile kapatılarak tüp 20–30 kez gerekirse daha fazla kuvvetlice çalkalanır. Bu 

iĢlemin kısa bir sürede gerçekleĢmesi gerekmektedir. Çünkü un ıslandıktan sonra amilaz 

niĢastayı parçalamaya baĢlamaktadır. Çalkalama iĢlemi tamamlandıktan sonra tıpa 

çıkartılarak vizkometrenin karıĢtırıcısı tüpün içine yerleĢtirilir. KarıĢtırıcı ile tüp kenarına 

yapıĢmıĢ olan kısımlar esas süspansiyona dâhil edilir.  

 

Vizkometre tüpü, karıĢtırıcı ile birlikte cihazın kaynayan su banyosunun içine konur. 

Tüp cihaza yerleĢtirildikten 5 saniye sonra karıĢtırma iĢlemi baĢlar. Tam 60 saniye 

karıĢtırıldıktan sonra serbest kalan karıĢtırıcı kendi ağırlığı ile süspansiyon içinde batmaya 

baĢlar. KarıĢtırıcı belirli bir derinliğe kadar battığı zaman otomatik saat durur ve alarm zili 

çalmaya baĢlar. BaĢlangıçtan itibaren geçen süre (60 saniyelik karıĢtırma süresi ile birlikte) 

düĢme sayısı olarak kaydedilir. Paraleller arasındaki fark +-% 5’i geçmemelidir. 

 

 
 

Resim 2.2: Vizkozimetre tüplerinin cihaza yerleĢtirilmesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak buğdayda düĢme sayısı 

tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Hassas terazi, değirmen, elek, pipet, falling 

number cihazı, vizkometre tüpleri hesap makinesi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız.  

 Numunenin yabancı maddelerini 

ayıklayarak analize hazırlayınız. 

 Falling number cihazının su banyosunu 

tahliye noktasına kadar saf su ile doldurup 

kaynama noktasına kadar ısıtınız. 

 Yabancı maddesi temizlenmiĢ 

numuneden 300 g tartınız. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz.   

 Tartılan numuneyi değirmende öğüterek 

0.8 mm’lik elekten geçiriniz. 

 Öğütmeyi 0,8 mm’lik elek bulunan 

çekiçli değirmenlerde yapınız. 

 Vizkometre tüpüne 7 g numune alınız. 

 

 Nem içeriği %14’ten farklı ise gerekli 

numune miktarını hesaplayınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz.   

 Vizkometre tüpünün kuru ve temiz 

olmasına dikkat ediniz. 

 Üzerine 25 ml 20 ºC sıcaklıkta saf su 

ekleyiniz. 

 Kullanılan saf suyun sıcaklığına ve 

miktarına uyunuz. 

 Etrafa dökmeden ekleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Tüpün ağzını lastik tıpa ile kapatınız. 

 

 Lastik tıpanın sağlamlığını kontrol 

ediniz. 

 Tüpü 20–30 kez aĢağı yukarı yönde 

kuvvetlice çalkalayınız. 

 

 Tüpü çalkalarken dikkatli olunuz. 

 Süspansiyon oluĢuncaya kadar 

çalkalamaya devam ediniz. 

 Bu iĢlemi mümkün olduğunca kısa bir 

sürede tamamlamaya çalıĢınız. 

 Tıpayı çıkarıp içine vizkometre 

karıĢtırıcısını yerleĢtiriniz. 

 

 YavaĢ ve dikkatli olunuz. 

 KarıĢtırıcı ile tüp çeperine yapıĢmıĢ olan 

kalıntıları süspansiyona karıĢtırınız. 

   

 Un kalıntılarını tamamen temizleyiniz. 



 

 

 
14 

 Vizkometre tüpünü karıĢtırıcı ile birlikte 

falling number cihazına yerleĢtiriniz. 

 

 YavaĢ ve dikkatli olunuz. 

 Cihazın kurallara uygun olarak çalıĢtığını 

kontrol ediniz. 

 

 KarıĢtırma hızının sabit olmasına özen 

gösteriniz. 

 ĠĢlem bitiminde otomatik sayacın 

üzerindeki zamanı okuyunuz. 

 

 BaĢlangıçtan itibaren geçen süreyi 

kaydediniz. 

 Paraleller arasındaki farkın +-% 5’i 

geçmemesine dikkat ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME  
 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Buğday ununun değerlendirilmesinde; düĢme sayısı ……………. saniye ise amilaz 

aktivitesi normal, ekmek üretimi için uygun düzeydedir. 

 

2. Tahıllarda bulunan ..................... enzimlerinin aktivitesi amilolitik aktivite diye 

tanımlanır. 

 

3. DüĢme sayısı tayininde numune .......... mm’lik eleğe sahip değirmende öğütülerek un 

hâline getirilir. 

 

4. DüĢme sayısı değeri, kaynama sıcaklığından çok fazla etkilendiğinden suyun kaynama 

sıcaklığının tam ........... °C olması gereklidir.  

 

 

AĢağıda verilen cümleleri doğru – yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 

 

5. ( ) Amilolitik aktivitesi yüksek unlardan yapılan ekmeklerin içi yapıĢkan olur.  

 

6. ( ) Çok yüksek α – amilaz aktivitesine sahip unlar maya ile kabartılmıĢ ekmek 

yapmaya çok elveriĢlidir. 

 

7. ( ) Kurak havada yetiĢen buğdayların amilolitik aktivitesi düĢüktür.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak tahıllarda gluten tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Buğday unlarının diğer tahıl unlarına göre ekmek yapımında yaygın olarak 

kullanılmasının nedenlerini araĢtırınız 

 Buğdaylarda gluten tayin metotlarını araĢtırınız. 

 

3. TAHILLARDA GLUTEN TAYĠNĠ 
 

3.1. Gluten  
 

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

ĢiĢmesi suretiyle meydana getirdiği elastik yapıdaki maddeye gluten denir. Buğday ununa su 

ilave edilip yoğrulduğunda, gluten proteinlerinin (gliadin ve glutenin) suyu emerek ĢiĢmesi 

sonucu viskoelastik özellikte hamur oluĢur. Hamur tuzlu su ile yıkandığında niĢasta ve azotlu 

maddelerden albümin ve globülin ortamdan uzaklaĢır, geriye yaĢ öz kalır. Elde edilen yaĢ 

özün kurutulması ile de kuru öz bulunur. 

 

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

oluĢturulan gazın tutulup büyük hacimli ekmek oluĢmasını sağlar. Bu nedenle gluten miktarı 

ve kalitesi mayalı fırın ürünleri için önemli bir kalite ölçütüdür. 

 

Gluten miktarı çeĢide, ekolojik Ģartlara, olum dönemindeki iklim Ģartlarına göre 

değiĢiklikler gösterir. Genelde azotlu madde miktarını arttıran iklim ve toprak Ģartları gluten 

miktarını da artırır. Buğdaylarda gluten miktarının fazla olması istenir.  

 

3.2. Gluten Tayin Metotları 
 

Gluten tayini; değirmenler, buğday ve un analizi yapan laboratuvarlar tarafından 

yaygın olarak yapılmaktadır. YaĢ öz miktarı, el ile veya gluten yıkama cihazı (glutomatik) ile 

buğday kırmasından veya undan yıkanarak tespit edilebilir. Her iki yöntemde de kullanılan 

çözeltiler ve prensip aynıdır.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Bu modülde el ile yıkayarak yaĢ öz tayini metodu anlatılacaktır. 

 

3.3. El Ġle Yıkayarak YaĢ Öz Tayini 
 

El ile yıkayarak yaĢ öz miktarını belirleme, hamur hâline getirilen buğday kırması 

veya unun, seyreltik tuz çözeltisiyle yıkanarak niĢasta, suda çözünen proteinler (albümin) ve 

seyreltik tuz çözeltilerinde çözünen proteinlerin (globülin) uzaklaĢtırılması ile geriye kalan 

yaĢ öz miktarının tespit edilmesi prensibine dayanır. 

 

3.3.1. Kullanılan Araç Gereçler  

 

 Hassas terazi     

 Değirmen  

 Porselen havan 

 Spatül 

 Ayırma hunisi 

 Elek 

 Çalar saat 

 Cam levha 

 Hesap makinesi 

       
3.3.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 

 

 % 2’lik tamponlanmıĢ tuz çözeltisi: Bu çözelti iki Ģekilde hazırlanır. Bunlar: 

 pH 6,8 olan tamponlu tuz çözeltisi: 200 g saf NaCl (sodyum klorür) saf 

suda çözündürülür. Üzerine 4.6 g KH2PO4 (potasyum di hidrojen fosfat) 

ve 5,4 g Na2HPO4 (sodyum di hidrojen fosfat) ilave edilir. 

Çözündürüldükten sonra 10 litreye tamamlanır. 

 pH 6,2 olan tamponlu tuz çözeltisi: 200 g NaCl (sodyum klorür) saf 

suda çözünür. 7.54 g KH2PO4 (potasyum di hidrojen fosfat)  ve 2.46 g 

Na2HPO4 (sodyum di hidrojen fosfat) ilave edilir. Çözündürüldükten 

sonra 10 litreye tamamlanır.  

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

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

tamamlanır. 

 

Çözeltiler günlük hazırlanmalıdır. 

 

3.3.3. YapılıĢı 

 

Yabancı maddeleri temizlenmiĢ buğday numunesinden 25-30 g tartılır, laboratuvar 

değirmeninde öğütülerek 1 mm’lik elekten geçirilir. Elek üstünde kalıntı kalmayıncaya kadar 

öğütme ve eleme iĢlemleri tekrar edilir. Öğütme sırasında materyalin ısınmamasına dikkat 

edilmelidir.  
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ÖğütülmüĢ numuneden 10 g tartılarak uygun bir kaba (porselen havan) aktarılır. Kap 

içerisine 5-6 ml tamponlanmıĢ % 2’lik tuz çözeltisi eklenir. Spatül yardımıyla karıĢtırılarak 

hamur hâline getirilir. Yoğurma iĢlemi hamur homojen bir durum alıncaya kadar 1-2 dakika 

devam eder. 

 

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

Hamurun terden ve sıcaktan etkilenmemesi için plastik eldivenle çalıĢılmalıdır. Yuvarlak 

yapılmıĢ parçalar ayrı ayrı 18-20°C’de % 2’lik tamponlanmıĢ tuz çözeltisiyle yıkanır. 

Yıkama iĢlemine baĢlamadan önce yıkama çözeltisi uygun bir musluklu kaba (1-2 litrelik 

ayırma hunisi gibi) doldurulup akıĢ hızı 75 ml/dk. olacak Ģekilde ayarlanır. Yıkama sırasında 

düĢen hamur parçacıklarını tutmak üzere yıkama yapılacak yerin altına elek yerleĢtirilir. Elde 

edilen hamur ilk 3-4 dakika parmaklarla avuç ortası arasında geri kalan sürede ise baĢ 

parmak ile diğer parmaklar arasında tutulmaya çalıĢılarak yassı Ģekil verilir, sonra tekrar 

yuvarlanarak niĢasta tamamıyla uzaklaĢtırılıncaya kadar yıkanır. Yıkama sırasında elek 

üzerine düĢen hamur parçaları toplanarak esas kütleye dâhil edilir.  

 

 
 

ġekil 3.1: El ile yaĢ gluten yıkama düzeneği 

 

Yıkama süresi gluten miktarına bağlı olmakla birlikte yaklaĢık 8 dakikadır. Yıkamaya 

niĢasta bitene kadar devam edilir. Yıkamanın tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek 

için glutenden damlayan suya 0,001 N iyot çözeltisi damlatılır. Mavi renk oluĢmazsa niĢasta 

kalmadığına karar verilir ve yaĢ öz 2 dakika musluk suyunda yıkanarak yıkama iĢlemi 

sonlandırılır ve bir cam üzerine alınır. Diğer parça da aynı Ģekilde yıkanır, elde edilen yaĢ 

özler iki cam arasında sıkıĢtırılıp fazla suyu uzaklaĢtırılır. Hassas terazide tartım yapılır. 

Tartımda bulunan değer 10 ile çarpılarak % yaĢ öz bulunur.  

 

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

analiz tekrarlanmalıdır. 

 

Tespit edilen yaĢ öz miktarı Tablo 4.1’e göre değerlendirilir. Ġyi hacimli ekmek 

üretmek için gluten miktarının yüksek olması gerekmektedir. 
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% YaĢ Öz Miktarı 
Değerlendirme 

Un Kırma 

35< 30< Yüksek 

28-35 23-30 Ġyi 

20-27 15-22 Orta 

<20 <15 DüĢük 

 

Tablo 4.1: Un ve kırmada yaĢ öz değerleri 

 

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

kapasitesi ve gluten indeks değeri de tespit edilerek kalite ölçütü olarak kullanılır. 

 

 Kuru öz miktarı 
 

Elde edilen yaĢ öz, darası belirlenmiĢ kurutma kaplarına aktarılır ve etüvde 130 °C’de 

2 saat kurutulur. Gluten bıçak veya spatül ile birkaç yerinden kesilerek 3 saat daha kurutulur. 

Kurutulan gluten desikatörde soğutulup hassas terazide tartılır. Tartımda bulunan değer 10 

ile çarpılarak % kuru öz miktarı elde edilir. Bulunan değer yaĢ özün su tutma kapasitesinin 

belirlenmesinde kullanılır. 

 

 YaĢ özün su tutma kapasitesi 
 

YaĢ özün su tutma kapasitesi yaĢ öz miktarı ile kuru öz miktarı arasındaki farkın kuru 

öz miktarına bölünmesi ile belirlenir. 

 

YaĢ özün su tutma kapasitesi, unun su kaldırma miktarının bir göstergesidir. Bu 

nedenle yüksek olması arzu edilir. Protein miktarı ve kalitesi yüksek olan buğdaylardan elde 

edilen yaĢ özün su tutma kapasitesi yüksek olur. 

 

 Gluten indeks 
 

Gluten indeks değeri, glutenin kalitesini belirlemede kullanılan ölçütlerden biridir. 

Elde edilen yaĢ öz, özel elek içeren kartuĢlar içine konarak santrifüjlenmekte ve elek 

üzerinde kalan kısmın yüzdesi “gluten indeks” olarak tanımlanmaktadır. Aynı protein veya 

yaĢ öz miktarına sahip unların ekmeklik özellikleri farklı olabilmektedir. Bu fark protein 

kalitelerinden kaynaklanmaktadır.  

 

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

değeri % 60-90 arasında olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak buğdayda yaĢ öz tayini 

yapınız. 

 

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

porselen havan, cam levha, saat, % 2'lik tuz çözeltisi, 0.001 N iyot çözeltisi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı, kullanacağınız 

araç gereçleri ve çözeltileri hazırlayınız. 

 Yıkama düzeneğini hazırlayınız. 

 Numuneyi yabancı maddelerden 

tamamen temizleyiniz. 

 Yabancı maddesi temizlenmiĢ numuneden 

25–30 g tartınız. 
 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tartılan numuneyi değirmende öğüterek 1 

mm’lik elekten geçiriniz. 

 Tartılan numuneyi % 14-16 nem 

içerecek Ģekilde tavlayınız (su veriniz). 

 Elek üstünde kalıntı kalmayıncaya 

kadar öğütünüz. 

 ÖğütülmüĢ numuneden 10 g tartınız. 

 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Tartılan numuneyi yoğurma kabına 

aktarınız. 

 Üzerine 5,5 ml % 2’lik tuz çözeltisi 

ekleyiniz. 

 

 Yoğurma kabı olarak uygun bir saat 

camı, porselen havan vb. kullanınız.  

 Yoğurma kabının temiz ve kuru 

olmasına dikkat ediniz. 

 Tuz çözeltisini damla damla ilave 

ediniz. 

 Spatül yardımı ile karıĢtırarak hamur hâline 

getiriniz. 

 

 Yoğurma süresince unun kabın 

kenarında kalmamasına ve kabın dıĢına 

dökülmemesine dikkat ediniz. 

 Kenarda kalan parçacıkları, üzerine 

oluĢan hamuru yapıĢtırarak alınız. 

 OluĢan hamuru iki kısma bölüp iki el 

arasında yuvarlak Ģekle getiriniz. 

 

 Bu iĢlem sırasında hamurun sıcaktan 

ve terden korunması için plastik eldiven 

kullanınız. 

 Hamuru 8 dakika süre ile % 2'lik tuz 

çözeltisi ile yıkayınız. 

 Elde edilen yaĢ özü 2 dakika musluk suyu 

altında yıkayınız. 

 Tuz çözeltisinin sıcaklığını 18-20 C 

olmasına dikkat ediniz. 

 Yıkama sırasında eleğe düĢen hamuru 

esas kütleye eklemeyi unutmayınız. 

 Hamurdan damlayan suya 0,001 N iyot 

çözeltisi damlatarak mavi renk oluĢup 

oluĢmadığını kontrol etmeyi unutmayınız. 
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 Diğer kısmı da yıkayarak elde edilen yaĢ 

özleri birleĢtiriniz,  cam levhaların arasına 

alarak sıkıp suyunu alınız. 

 

 Bu iĢleme su kalmayıncaya kadar 

devam ediniz. 

 Cam levhaların kuru ve temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 Elde edilen yaĢ özü tartınız. 
 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tartımı 0,01 hassasiyetle yapınız. 

 Hesaplama yapınız. 

 Tartımda çıkan değeri 10 ile çarparak 

% yaĢ öz miktarını bulunuz. 

 Paraleller arasında fark 0,01 gramı 

geçerse analizi tekrarlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

 

1.  AĢağıdakilerden hangisi tahıllarda yaĢ öz tayininde kullanılan araç gereçlerden 

değildir? 

A) Çalkalayıcı  

B) Değirmen 

C) Etüv 

D) Elek 

 

2.  YaĢ öz tayininde yıkama suyunda niĢasta olup olmadığını kontrol etmek için 

aĢağıdaki çözeltilerden hangisi kullanılır? 

A) Hidroklorik asit çözeltisi 

B)  Sülfürik asit çözeltisi 

C) Sodyum hidroksit çözeltisi  

D)  Ġyot çözeltisi 

 

AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları uygun Ģekilde doldurunuz. 

 

3.  YaĢ öz tayininde, tartımda bulunan değer ...... ile çarpılarak % yaĢ öz bulunur.  

 

4.  Kuru öz  miktarı yaĢ özün .................. kapasitesinin belirlenmesinde kullanılır. 

 

AĢağıda verilen cümleleri doğru – yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 

5. ( ) Kuru öz tayininde, yaĢ öz santrifüjlenerek kuru öz elde edilir.  

 

6. ( ) YaĢ özün su tutma kapasitesinin yüksek olması arzu edilir.  

 

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

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak tahıllarda sedimantasyon tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 
 DeğiĢik buğday çeĢitlerinde sedimantasyon değerlerinin farklı çıkmasının 

nedenlerini araĢtırınız. 

 Çevrenizde tahıl analizleri yapan laboratuvarları ziyaret ederek sedimantasyon 

tayinini gözlemleyiniz. 

 

4. TAHILLARDA SEDĠMANTASYON 

TAYĠNĠ  
 

4.1. Amacı ve Önemi 
 

Buğday ve un kalitesini belirlemede kullanılan ölçütlerden biri de sedimantasyon 

değeridir. Belirli irilikteki un parçacıklarının sulu zayıf asitlerde su alıp ĢiĢmesi ve belirli 

sürede çökmeleri sonucu oluĢan hacim, sedimantasyon değerini verir. Sedimantasyon değeri 

tahılların gluten miktar ve kalitesinin belirlenmesinde önemlidir.  

 

 
 

Resim 5.1: Çalkalayıcı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Sedimantasyon testinin prensibi, un ve laktik asit çözeltisi ile hazırlanmıĢ 

süspansiyondaki un partiküllerinin gluten kalitesine göre ĢiĢmesi ve bu partiküllerin belirli 

bir zamanda çöken miktarının ölçülmesidir. Gluten miktarı fazla ve kalitesi yüksek olan 

buğday unlarında, partiküller daha fazla ĢiĢeceğinden yoğunlukları az olmakta ve çözelti 

içerisinde dibe daha yavaĢ çökmektedir. Bu nedenle kaliteli buğday unlarının sedimantasyon 

değerleri daha yüksek çıkmaktadır. 

 

Sedimantasyon değeri unların ekmekçilik değerini belirlemede önemlidir. 

Sedimantasyon değeri yüksek olan unlardan yapılan ekmeklerin hacimleri büyük olmaktadır. 

 

4.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Hassas terazi 

 Değirmen 

 Elek 

 Spatül 

 Sedim tüpü 

 Çalkalayıcı 

 Hesap makinesi 

 Saat 

 

 
 

Resim 5.2: Sedim tüpleri 

 

4.3. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

 Ġzopropil alkollü laktik asit (süt asidi) çözeltisi: 250 ml % 85’lik laktik asit 

saf su ile 1 Ɩ’ye tamamlanır ve geri soğutucu düzenek ile hacim kaybı vermeden 

6 saat süreyle kaynatılır. Soğutulduktan sonra bundan 180 ml alınıp üzerine 200 

ml izopropil alkol (% 99’luk) ilave edilip saf su ile 1 litreye tamamlanır.  

 

 Brom fenol blue (mavi) çözeltisi: 4 mg brom fenol blue bir miktar saf suda 

çözündürüldükten sonra saf su ile 1 litreye tamamlanır.  

 



 

 

 
26 

4.4. YapılıĢı 
 

Yabancı maddeleri temizlenmiĢ buğday numunesinden 100 g tartılıp laboratuvar 

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

edilir.  

 

Bu undan 3.2 g tartılarak 100 ml’lik sedim tüpüne konur. Üzerine brom fenol mavisi 

çözeltisinden 50 ml ilave edilerek sedim tüpünün ağzı kapatılır. Tüp 5 saniye elle yatay 

vaziyette hızlıca çalkalanır. Böylece unun tabanda yapıĢması önlenir. Bundan sonra sedim 

tüpü hemen çalkalama cihazına konarak 5 dakika çalkalanır. Tüp çalkalayıcıdan alınarak 

üzerine 25 ml izopropil alkollü laktik asit çözeltisi ilave edilir. Sedim tüpü tekrar 

çalkalayıcıya yerleĢtirilip 5 dakika daha çalkalanır. Daha sonra tüp çalkalayıcıdan alınarak 

düz bir yüzeye konulur ve tam 5 dakika bekletilir. 5 dakika sonra çöken miktar ml olarak 

okunur. Bu değer sedimantasyon değerini gösterir. 

 

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

aĢağıdaki formüle göre sedimantasyon değeri hesaplanır. 

 

           OSD x (100 – 14) 

DSD= 

      (100 - R) 

 

DSD: DüzeltilmiĢ sedimantasyon değeri 

OSD: Okunan sedimantasyon değeri 

R: Numunenin nem miktarı 

 

Sedimantasyon tayini en az iki paralel hâlinde yapılmalı ve paraleller arsındaki fark 

0,5’ten fazla olmamalıdır. Aksi hâlde iĢlem tekrarlanmalıdır. 

 

Buğdaylar tespit edilen sedimantasyon değerlerine göre; 15’ten küçük ise çok zayıf, 

16-24 arası zayıf, 25-36 arası iyi, 36’nın üzerinde ise çok iyi olarak değerlendirilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak buğdayda sedimintasyon 

tayini yapınız. 

 

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

sedim tüpü, mezür, çalkalayıcı, hesap makinesi, saat, brom fenol blue çözeltisi, isopropil 

alkollü süt asidi çözeltisi, buğday numunesi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı, kullanacağınız 

araç gereçleri ve çözeltileri hazırlayınız. 

 Numuneyi yabancı maddelerden 

tamamen temizleyiniz. 

 Yabancı maddesi temizlenmiĢ numuneden 

100 g tartınız. 

 Tartılan numuneyi değirmende öğüterek 

150 mikronluk elekten geçiriniz. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Elde edilen undan 5 g tartarak sedim tüpüne 

aktarınız. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Unun etrafa dökülmemesine dikkat 

ediniz. 

 Sedim tüpünün temiz ve kuru olmasına 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Üzerine 50 ml brom fenol blue çözeltisi 

ekleyiniz. 

 

 Mezür veya uygun bir ölçü kabı 

kullanınız. 

 Çözeltiyi tüpe aktarırken dökmemeye 

özen gösteriniz. 

 Tüpün kapağını kapatıp 5 saniye elle yatay 

olarak çalkalayınız. 

 

 Sedim tüpünün kapağının tam olarak 

kapandığını kontrol ediniz. 

 Yatay vaziyette ve hızlı çalkalayınız. 

 Sedim tüpünü çalkalama aletine yerleĢtirip 

5 dakika çalkalayınız. 

 

 Bekletmeden hemen yerleĢtiriniz. 

 Tüplerin çalkalayıcıya sağlam olarak 

yerleĢtirildiğini kontrol ediniz. 

 Saati ayarlamayı unutmayınız. 

 Tüpü, çalkalayıcıdan alarak üzerine 25 ml 

izopropil alkollü laktik asit çözeltisi ekleyiniz. 

 Pipet veya uygun bir ölçü kabı 

kullanınız. 

 Çözeltinin tamamını aktarınız. 

 Tüpü tekrar çalkalayıcıya yerleĢtirip 5 

dakika daha çalkalayanız. 

 Tüplerin çalkalayıcıya sağlam 

yerleĢtirilip yerleĢtirilmediğini kontrol 

ediniz. 

 Saati ayarlamayı unutmayınız. 

 Tüpü çalkalayıcıdan alarak düz bir yerde 5 

dakika dinlendiriniz. 

 

 Dinlenme süresinin tam 5 dakika 

olmasına özen gösteriniz. 
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 Çöken kısmı ml olarak okuyarak 

sedimantasyon değerini belirleyiniz. 

 Okumayı hemen yapınız. 

 ĠĢlemi en az iki paralel yapınız ve 

paraleller arasındaki fark 0.5’ten fazla ise 

iĢlemi tekrarlayınız. 

 Hesaplama yapınız. 

 Numunenin nem içeriği % 14’ten farklı 

ise sedimantasyon değerinde düzeltme 

yapınız. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1.  Sedimantasyon tayininde aĢağıdaki araç gereçlerden hangisi kullanılır? 

 

A) Çalkalayıcı 

B) Desikatör  

C) Viskozimetre tüpleri 

D) Ayırma hunisi 

 

2.  Sedimantasyon tayininde aĢağıdaki çözeltilerden hangisi kullanılır? 

 

A) % 5’lik laktik asit çözeltisi 

B) 5 N HCl çözeltisi 

C) Ġzopropil alkollü laktik asit çözeltisi 

D) % 1’lik metilen mavisi 

 

AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

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

 

4.  Sedimantasyon tayininde çalkalama iĢlemlerinden sonra numune tam ...... dakika 

dinlendirildikten sonra okuma yapılmalıdır. 

 
5.  Sedimantasyon tayininde numunenin nem miktarı % ...... ’ten farklı ise numunenin 

nem içeriğine göre sedimantasyon değeri düzeltilir. 

 

AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6.  Kaliteli buğday unlarının sedimantasyon değerleri daha düĢük çıkmaktadır. (  ) 

 

7.  Sedimantasyon değeri yüksek olan unlardan yapılan ekmeklerin hacimleri küçük 

olmaktadır. ( ) 

 

8.  Sedimantasyon tayininde paraleller arsındaki fark 0,5’ten fazla ise iĢlem 

tekrarlanmalıdır. (  ) 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak tahıllarda reolojik özellikler 

tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Farklı tür ve çeĢitteki buğday unlarının farinograf özelliklerini araĢtırınız. 

 Farinograf cihazını oluĢturan parçaları ve görevlerini belirtiniz 

 

5. TAHILLARDA REOLOJĠK 

ÖZELLĠKLERĠN TAYĠNĠ 
 

5.1. Tahılların Reolojik Özellikleri 
 

Reoloji, maddenin Ģekil değiĢtirmesi ve akıĢkanlığı üzerinde çalıĢan bir bilim dalıdır. 

Bir gıda maddesinin Ģekil ve kıvam gibi özellikleri reolojik özellikleridir ve bunlarda 

zamanla bazı değiĢimler gözlenebilir. Bu değiĢimlerin araĢtırılması ve gözlenmesi gıda 

maddesinin kullanımı ve kalitesi açısından önemlidir. 

 

Ülkemizde ve dünyada en çok üretilen ve tüketilen tahıl buğdaydır ve çoğunlukla 

öğütülüp un hâline getirildikten sonra çeĢitli fırın ürünlerinde iĢlenerek tüketilmektedir. 

Unun ekmek veya diğer fırın ürünlerine dönüĢümünde bir ara ürün olan hamurun reolojik 

özelikleri, fırın ürünlerinin kalitesini doğrudan etkilemesi yanında hamur yapısı hakkında 

bilgi vermesi nedeniyle de oldukça önemlidir. Ekmek yapımında, iĢlemin her aĢamasında 

hamurun reolojik özelliklerinde değiĢiklikler olur. Bu değiĢimler buğdayın sınıfı, çeĢidi ve 

protein miktarı ile yakından ilgilidir.  

 

Unların fiziksel ve kimyasal özellikleri, öz miktarı ve öz vasıfları üzerinde yapılan 

analizler, unların ekmekçilik değeri hakkında tam ve kesin bilgi vermediği için hamur 

üzerinde çalıĢmak, hamurdaki değiĢimleri gözlemlemek yani hamurun reolojik özelliklerini 

tespit etmek gerekir.  

 

Hamurun su absorbsiyonu, yoğrulmaya karĢı direnci, uzama yeteneği, uzamaya karĢı 

direnci, geliĢme süresi, stabilitesi gibi özellikleri reolojik özelliklerdir. Hamurun bu reolojik 

özelliklerini, unun bileĢimi ve yapısı dolayısıyla üretildiği buğdayın bileĢimi belirler. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Buğdayın un, hamur ve ekmeğe iĢlenmesinde hamurun reolojik özelliklerinin 

öneminin anlaĢılması; değirmenlerde, fırınlarda ve hatta buğdayın yetiĢtirilmesinde kalite 

kontrol için reolojik test yöntemlerinin yaygın bir Ģekilde tasarımı ve uygulanması 

çalıĢmalarını teĢvik etmektedir. 

 

5.2. Reolojik Özelliklerin Tayin Metotları 
 

Hamurun reolojik özellikleri hamurun iĢlenmesi ve elde edilen son ürün kalitesini 

etkilemesi bakımından önemlidir. Unların reolojik karakterlerini belirlemek için değiĢik 

metotlar geliĢtirilmiĢtir. Farinograf, ekstensograf, fermentograf, maturograf, mixograf, 

alveograf, amilograf bu amaçla geliĢtirilmiĢ cihazlardan bazılarıdır.  

 

 Farinograf: Hamur yapımında unun su absorbsiyonunu ve hamurun yoğurma 

sırasında yoğurma paletlerine karĢı direncini grafik olarak ölçen cihazdır. 

 

 Ekstensograf: Hamurun uzamaya karĢı dayanıklılığını ve uzama yeteneğini 

grafik olarak çizer. Bu grafik incelenerek hamurun uzama yeteneği, uzamaya 

karĢı direnci ve hamur enerjisi tespit edilir. 

 

 Mixograf: Hamurun yoğurmaya karĢı gösterdiği direnci bir grafik hâlinde 

kaydeder. Bu grafikten hamurun geliĢme süresi, stabilitesi ve diğer yoğurma 

özellikleri belirlenebilir. 

 

 Alveograf: Hamurun ĢiĢmeye karĢı gösterdiği direnci saptamak için 

geliĢtirilmiĢ cihazdır. Sabit Ģartlar altında un, tuz, su ile hazırlanan hamurdan 

belli ağırlıkta kesilen ve belli Ģekiller verilen parçaların bir süre bekletilip 

içerisine hava verilerek hamurun ĢiĢirilmeye (uzamaya) karĢı direncinin 

ölçülmesidir. 

 
 

Resim 3.1: Farinograf cihazı Resim 3.2: Ekstensograf cihazı 
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5.3. Farinograf Özellikleri Tayini 
 

Un hamur hâline geldikten sonra unun ekmeklik ve hamurun yoğurma özelliklerinin 

belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Farinograf özellikleri tayininde; hamurun yoğurma 

sırasında yoğurucu paletlere karĢı gösterdiği direnç, unun su absorbsiyonu ve yoğurma 

sırasındaki reolojik özellikler (geliĢme süresi, stabilite, yumuĢama derecesi) ölçülerek gluten 

proteinlerinin hamur oluĢturma özellikleri hakkında bilgi edinilir.  

 

Ekmek üretimi amacıyla kullanılacak unların su absorbsiyonu yüksek olmalı, yoğurma 

süresi ise çok uzun olmamalıdır. Yoğurma süresinin uzun oluĢu enerji ve zaman kaybı 

yönünden ticari fırınlarda istenmeyen bir özelliktir. Ancak yoğurma süresi çok kısa olan 

unların ekmeklik kalitesi de genellikle düĢüktür. Unun su absorbsiyonuna, baĢta unun nem 

miktarı olmak üzere gluten proteinlerinin miktarı ve kalitesi, partikül iriliği ve zedelenmiĢ 

niĢasta miktarı etki eder. Yoğurmaya karĢı direnç ise daha çok gluten kalitesi ile ilgilidir.  

 

5.3.1. Kullanılan Araç Gereçler 

 

 Hassas terazi  

 Değirmen 

 Elek 

 Spatül 

 Farinograf cihazı 

 

Farinograf cihazı, dinamometre, yoğurma küveti, mukavemet nakil manivelası ve 

yazıcı aksamı ile termostattan oluĢur. Cihaz özel grafik kâğıdı üzerine yazıcı aksamı 

sayesinde hamurun yoğurucu paletlere gösterdiği direnci bir grafik hâlinde çizer. Bu grafiğe 

farinogram denir. Farinogram değerlendirilerek hamurun özellikleri saptanır. 

 

Hamurun paletlere gösterdiği direnç sıcaklık derecesine göre değiĢtiği gibi, manivela 

tertibatında bulunan yağın viskozitesi de değiĢeceği için, termostat; yoğurma küvetinin, 

bürete konulacak suyun ve yağ Ģamandırasının, kısacası fonksiyonel olan her aksamın 

sıcaklığını çalıĢma esnasında 30°C’ de tutar. Farinograf cihazı ile çalıĢmaya baĢlamadan en 

az bir saat önce termostatı çalıĢtırılarak gerekli yerlerin sıcaklığının 30°C’ye gelmesi 

sağlanır. Küvete 30 °C sıcaklıktaki sudan birkaç damla damlatılarak cihaz hızlı devirde (90 

d/d) boĢ çalıĢırken sıfır ayarı yapılır.  

 

Yoğurucunun temizlenmesi sırasında paletler önce su ile yıkanır ve palet bir tur 

döndürülür. Bu iĢlem bez ile kurulama sırasında da yapılmaktadır. Bu nedenle bez ve çalıĢan 

kiĢinin parmağı paletler arasında iken cihaz çalıĢtırılmamalıdır. 

 

5.3.2. YapılıĢı 

 

Yabancı maddesi temizlenmiĢ numune, laboratuvar değirmeninde öğütülerek un 

hâline getirilir. Nem tayini yapılarak nem içeriği tespit edilir.  
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Resim 3.3: Farinograf cihazı 

 

Cihaz ısıtılıp gerekli ayarları yapılarak analize hazır hâle getirildikten sonra nem 

içeriğine göre gerekli numune miktarı aĢağıdaki formüle göre hesaplanarak (% 14 nem 

içeriğine göre 50 g) tartılır ve yoğurma kabına konur.  

 

NM=(100-14) x 50 / (100 - % Nem) 
 

Yazıcı grafik kâğıdının 9 dakika çizgisi üzerine konup 1 dakika yavaĢ devirde (60 d/d) 

karıĢtırılır. Bu arada büret 30 °C’deki suyla doldurulur. Yazıcı sıfır dakika çizgisine gelince 

(baĢlangıçtan 1 dakika sonra) cihaz hızlı devire alınır ve büretten su verilmeye baĢlanır. 

Yazıcı 500 konsistens çizgisini ortalayıncaya kadar büretten su verilir. Hamur oluĢumu ile 

birlikte kabın kenarlarına yapıĢan hamurlar bir spatül ile esas kütleye dâhil edilir. Kurve 500 

konsistens çizgisinden düĢmeye baĢladığında cihaz durdurulup harcanan su miktarı saptanır 

ve kaydedilir. Yoğurma küveti temizlenir. Yoğurucunun temizlenmesi iĢlemi çok önemlidir. 

Yoğurucu paletler arasında hamur partiküllerinin kalması veya paletlerin tamamen 

kurutulmaması, bir sonraki denemeyi önemli ölçüde etkiler. 

 

Asıl deneme için daha önce tartılan miktarda un tartılarak yoğurucu içerisine konur ve 

aynı iĢlemler uygulanır ancak ilk denemede harcanan su miktarı büretten 25 saniye içerisinde 

verilir ve yoğurucunun kapağı kapatılır. Kurve çizimine, kurvenin düĢmeye baĢlamasından 

12 dakika sonrasına kadar devam edilir. Bu sürenin sonunda farinograf kapatılarak 

temizlenir. 
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Resim 3.7: Farinogram değerleri 

 

Farinogramlar aĢağıdaki ölçümleri içermektedir:  

  

 GeliĢme (yoğurma) süresi: Kurvenin baĢlangıcından kurvenin tepe noktasına 

gelinceye kadar gecen süredir ve dakika olarak ifade edilir. Protein miktarı ve 

kalitesi yüksek olan unların geliĢme süresi fazla çıkar. 

 

 Stabilite: Unun protein içeriği ve kalitesine bağlı olarak yoğurma sırasında 

hamurun paletlere gösterdiği direnç bir süre değiĢmeden kalır, yani 500 

konsistens çizgisinin üzerinde kalır. Kurvenin 500 konsistens çizgisine ulaĢtığı 

nokta ile 500 konsistens çizgisinden ayrıldığı nokta arasındaki bu süre stabilite 

değeridir ve dakika olarak ifade edilir. 

 

 Yoğurma tolerans sayısı: Kurvenin tepe noktasındaki konsistensin 5 dakika 

sonra düĢtüğü konsistense olan uzaklığıdır. Brabender birimi (BU) olarak ifade 

edilir. 

 

 YumuĢama derecesi: Kurvenin tepe noktasından 12 dakika sonra ulaĢtığı 

konsistenste kurve ortasının 500 konsistens çizgisine olan uzaklığıdır. BU 

olarak ifade edilir. 

 

 Valorimetre değeri: Kurvenin özel bir Ģablon ile değerlendirilmesi sonucunda 

ortaya çıkan bir değerdir. Farinograf özellikleri hakkında genel bir fikir verir. 

Ekmeklik kalitesi iyi olan örneklerde valorimetre değeri yüksektir. 

 

Genellikle kurve geniĢliği, stabilite, yoğurma tolerans sayısı ve geliĢme süresi fazla, 

yumuĢama derecesi az olan unların teknolojik değeri ve ekmekçilik kalitesi yüksektir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak buğdayda farinograf 

özellikleri tayini yapınız. 

 

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

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Cihazın termostatını analizden bir 

saat önce çalıĢtırarak 30 °C’ye 

gelmesini sağlayınız. 

 Yabancı maddesi temizlenmiĢ numuneyi 

değirmende öğütünüz. 

 

 Yeterli miktarda numune öğütünüz. 

 Öğütülen numuneyi eleklerden geçirerek un 

elde ediniz. 

 Öğütülen numunenin kepek kısmını 

iyice ayırınız. 

 Un hâline getirilmiĢ numunede nem tayini 

yapınız. 

 Nem tayinini Tahıl Analizleri-1 

modülündeki yönteme göre yapınız. 

 Öğütülen numuneden 50 g tartarak yoğurma 

kabına koyunuz. 

 

 Numunenin nem içeriğine göre 

alınması gereken numune miktarını 

hesaplayınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tartımı 0,1 hassasiyetle yapınız. 

 Yoğurma kabının üzerini kapatınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Büreti 30 °C’deki su ile doldurunuz. 

 

 Büretin içinde hava kabarcığı 

kalmamasına özen gösteriniz. 

 Yazıcının mürekkebini tamamlayarak ucu 9 

dakika çizgisi üzerine getiriniz. 

 

 Yazıcının mürekkebini kontrol 

etmeyi unutmayınız. 

 Paletleri hızlı devirde çalıĢtırarak unu 1 

dakika karıĢtırınız. 
 Cihazı 90.d/d çalıĢtırınız. 

 Yazıcının ucu 0 çizgisine gelince büretten su 

vermeye baĢlayınız. 

 

 Büretten suyun akıĢ hızı 135-225 

ml/10-12 saniye olmasına dikkat ediniz. 

 Yoğurma kabının kenarındaki kalıntıları 

spatülle temizleyip numuneye dâhil ediniz. 

 

 Hamur oluĢmaya baĢladığı zaman 

kabın kenarına yapıĢan hamur 

parçalarını dikkatlice aĢağı indiriniz. 

 Kabın üstünü kapatınız. 

 Kurve 500 konsistens çizgisini ortalayıncaya 

kadar büretten su veriniz. 

 

 Bu iĢlemi 1-3 dakikada 

tamamlayınız. 



 

 

 
38 

  Harcanan su miktarını kaydediniz. 
 Harcanan su miktarını kaydetmeyi 

unutmayınız. 

 Kurve 500 konsistens çizgisinden düĢmeye 

baĢladığında cihazı durdurup yoğurma kabını 

temizleyiniz. 

 

 Yoğurma baĢlığını ve kabını iyice 

yıkadıktan sonra kurulayınız. 

 Ġkinci kez aynı miktarda numune ile iĢlemi 

tekrarlayınız. 

 Aynı miktar numune tartarak 

yoğurma kabına koyunuz. 

 Büreti 30 °C’deki su ile doldurunuz. 

 Ġlk denemede harcanan su miktarını 25 sn. 

içinde vererek esas kurveyi çiziniz. 

 Una verilecek suyu bir defada 

veriniz. 

 Hamurun yoğurma kabına 

yapıĢmasını ve toplanmasını önleyiniz. 

 Kurvenin tepe noktasından 12 dakika 

sonrasına kadar çizime devam ediniz. 

 

 Kurve tepe noktasına ulaĢtıktan 

sonra saat tutarak 12 dakika daha 

yoğurmaya devam ediniz. 

 Farinografı kapatarak temizleyiniz. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1.  AĢağıdaki cihazlardan hangisi reolojik özelliklerin ölçümünde kullanılmaz? 
 

A) Farinograf 

B) Miksograf 

C) Falling number 

D) Alveograf 
 

2.  AĢağıdakilerden hangisi hamurun yoğurma sırasında yoğurma paletlerine karĢı 

direncini grafik olarak ölçer? 
 

A)  Ekstensograf 

B)  Falling number 

C)  Alveograf 

D)  Farinograf 
 

3.  AĢağıdakilerden hangisi farinograf cihazın kısımlarından değildir? 
 

A)  Büret 

B)  Vizkometre  

C)  Yoğurma kabı 

D)  Termostat 
 

4.  AĢağıdakilerden hangisi farinografta kurvenin tepe noktasındaki konsistensin 5 dakika 

sonra düĢtüğü konsistense olan uzaklığını ifade eder? 
 

A)  Yoğurma tolerans sayısı  

B)  Stabilite 

C)  Yoğurma(geliĢme) süresi 

D)  YumuĢama derecesi 
 

AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

5. Alveograf hamurun yoğurmaya karĢı gösterdiği direnci grafik hâlinde kaydeder. ( ) 
 

6. YumuĢama derecesi, kurvenin baĢlangıcından kurvenin tepe noktasına gelinceye kadar 

gecen süre olarak tanımlanır. ( ) 
 

7. Farinograf cihazı, kullanımdan en az bir saat önce termostatı çalıĢtırılarak gerekli 

yerlerin sıcaklığının 30°C’ye gelmesi sağlanır. ( ) 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1.  AĢağıdaki analizlerden hangisinde cyclone değirmeni kullanılır? 

 

A)  Tahıllarda sertlik tayini 

B)  DüĢme sayısı tayini 

C)  Sedimantasyon tayini 

D)  Farinograf denemesi 

 

2.  AĢağıdaki cihazlardan hangisi tahıllarda düĢme sayısı tayininde kullanılır? 

 

A)  Ekstensograf cihazı  

B)  Amilograf cihazı 

C)  Alveograf cihazı 

D)  Falling number cihazı 

 

3.  Amilolitik aktivitesi yüksek unlardan yapılan ekmeklerde aĢağıdakilerden hangisi 

görülür? 

 

A)  Ekmeğin hacmi küçük olur. 

B)  Ekmeğin içi yapıĢkan olur. 

C)  Hamurun gaz tutma gücü az olur. 

D)  Ekmeğin dıĢı iyi kızarır. 

 

4. Farinograf cihazında yazıcı 0 dakika çizgisine gelince aĢağıdakilerden hangisi yapılır? 

 

A)  Yazıcının mürekkebi tamamlanır. 

B)  Paletler hızlı devirde bir dakika çalıĢtırılır. 

C)  Büretten su verilmeye baĢlanır. 

D)  Cihazı durdurup yoğurma baĢlığı temizlenir. 

 

5. AĢağıdakilerden hangileri gluten proteinleridir. 

 

A)  Gliadin ve glutenin 

B)  Gliadin ve albümin 

C)  Globülin ve glutenin 

D)  Globülin ve albümin 

 

AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6.  Buğdayda tane sertliği tayininde ......... mikrometre göz açıklığı olan elek kullanılır.  

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7.  Tahıllarda bulunan amilaz enzimlerinin aktivitesi .............................diye tanımlanır. 

 

8.  Ekmek yapımında hamurun gerek fermantasyon gerekse piĢme sırasında kabarmasını 

sağlayan madde ................................. gazıdır.  

 

9.  .......................................... tayini, un veya öğütülmüĢ tahıl ürünlerinin su ile 

hazırlanmıĢ süspansiyonlarının, kaynar su banyosunda hızla çiriĢlendirilmesi ve numunedeki 

amilazın etkisi ile niĢasta çiriĢinin sıvılaĢmasının ölçülmesi esasına dayanır. 

 

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

ĢiĢmesi suretiyle meydana getirdiği elastik yapıdaki maddeye .................................... denir.  

 

11.  YaĢ öz tayininde, hamur % 2’lik tamponlanmıĢ ......... çözeltisiyle yıkanır.  

 

12.  YaĢ öz tayininde, yıkama süresi yaklaĢık ........... dakikadır.  

 

13.  Ekmeklik unlar için gluten indeks değeri %  ............... arasında olmalıdır. 

 

14. Un parçacıklarının sulu zayıf asitlerde su alıp ĢiĢmesi ve belirli sürede çökmeleri 

sonucu oluĢan çökeltinin hacmi .............................. değerini verir.  

 

15.  Sedimantasyon tayininde öğütülen numune ............... mikronluk elekten elenir. 

 

16.  Farinograf cihazının çizdiği grafiğe .......................... denir.  

 

17.  Farinograf cihazının fonksiyonel olan aksamlarının sıcaklığı, çalıĢma esnasında .......... 

°C olmalıdır. 

 

18.  Farinograf cihazı çalıĢmaya baĢlamadan önce, ................ devirde boĢ çalıĢtırılarak sıfır 

ayarı yapılır.  

 

AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

19.  ( ) YumuĢak buğdaylar genellikle makarnalık olarak kullanılır. 

 

20.  ( ) Amilolitik aktivitesi düĢük unlardan yapılan ekmeklerin hacmi küçük kalır, 

ekmek içi kuru olur. 
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21.  ( ) OlgunlaĢma döneminde yağmur almıĢ buğdayların amilolitik aktivitesi düĢük 

olur.  

 

22.  ( ) Büyük hacimli ekmek üretmek için yaĢ öz miktarının yüksek olması gerekir. 

 

23.  ( ) Azotlu madde miktarını artıran iklim ve toprak Ģartları yaĢ öz miktarını 

düĢürür.  

 

24.  ( ) YaĢ öz tayininde, yıkama suyuna iyot çözeltisi damlatıldığında mavi renk 

oluĢursa niĢastanın tamamen yıkandığına karar verilir. 

 

25.  ( ) Protein miktarı ve kalitesi yüksek olan buğdaylardan elde edilen yaĢ özün su 

tutma kapasitesi düĢük olur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 Y 

7 Y 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 200-250 

2 Amilaz 

3 0,8 

4 100 

5 D 

6 Y 

7 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 10 

4 Su tutma 

5 Y 

6 D 

7 D 

 

ÖNÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 25-36 

4 5 

5 14 

6 Y 

7 Y 

8 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 Y 

6 Y 

7 D 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 B 

4 C 

5 A 

6 74 

7 
Amilolitik 

aktivite 

8 Karbondioksit  

9 DüĢme sayısı 

10 Gluten (yaĢ öz) 

11 Tuz 

12 8 

13 60-90 

14 Sedimantasyon 

15 150 

16 Farinogram  

17 30  

18 Hızlı  

19 Y 

20 D 

21 Y 

22 D 

23 Y 

24 Y 

25 Y 
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