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TEMİZLEME - 
YIKAMA SAFHASI 

KIRMA 
SAFHASI 

YOĞURMA 
SAFHASI 

YAĞIN ELDE 
EDİLME 
SAFHASI 

YAĞIN 
TEMİZLENMESİ 

SAFHASI 

Zeytinyağı Teknolojisi 
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Yağ Kalitesini Belirleyen Etmenler 
Zeytin Çeşidi, 
Yetiştiği Bölgenin İklimi, 
Bölgenin Toprak Yapısı, 
Budama ve Bakım, 
Zirai Mücadele, 
Doğru Hasat, 
Doğru Taşıma, 
Doğru İşleme, 
Depolama. 



 Üretim Aşamaları 
 Ön işlemler, 
 Sıvı fazın (yağ ve karasu) katı fazdan uzaklaştırılması, 
 Yağ ve karasuyun ayrılması. 
 
Ön İşlemler 
Yaprakların uzaklaştırılması – yıkama, 
 Zeytinlerin kırılması , 
 Zeytin hamurunun yoğurulması (malaksasyon). 
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Kontinü Sistem Zeytinyağı Makinaları 

 A- Konveyör 
 B- Yıkama 
 C- Besleme helezonu 
 D- Kırıcı 

E- Malaksör 
F- Dekantör 
G- Seperatör 
H- Sıcak su kazanı 



   

 

Zeytinlerin Temizlenmesi  
Zeytinlerin içerebileceği dal, yaprak,toprak v.b. yabancı maddelerin uzaklaştırılması 
amacıyla uygulanır. İklim koşullarına ve zeytin toplama yöntemine bağlı olarak yabancı 
madde miktarının %15 değerine kadar ulaştığı bilinmektedir.  
Özellikle yağ kalitesi açısından ve kullanılan ekipmanların güvenliği için zeytinlerin 
yıkanması önemlidir. Zeytinin fazla miktarda yaprak içermesi, özellikle metal kırıcıların 
kullanılması durumunda ; yağın yeşil renginin artmasına, duyusal açıdan da istenmeyen 
sonuçların oluşmasına neden olmaktadır. 
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Konveyör 
Yaprakların ayıklanması, 
Aspiratörlü ve aspiratörsüz iki model, 
AISI 304 kalite inox malzeme, 
Bandı, gıda tüzüğüne uygun PVC malzeme 
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Yıkama 
Yaprakların ayıklanması ve zeytinin  ayrıştırılması gerekenler (önemli), 
Yaprak, toprak ve taş. 
Yıkama makinesi içerisindeki su devir daim edecek şekilde sistem dizayn edilmiştir. 
Su içerisindeki çamur vs. gibi maddelerin pompaya gitmesini engellemek için su dolum 

haznesi 2 bölüm olarak imal edilmiştir. 
Kullanım kolaylığını arttırmak için kontrol panosu makine üzerine yerleştirilmiştir. 
24 saatte en az 3 defa değiştirilmeli bölgesel ve mevsimsel olarak değişme süresi artar. 
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Zeytinlerin Kırılması 
Ezme işlemi; meso karp kısmında yer alan hücre çeperlerinin fiziksel yolla hasara uğratılması 
ve böylelikle mikro moleküller yapıdaki yağ zerreciklerinin birleşerek; katı-sıvı faz ayrımına 
daha uygun ve akışkan bir form kazanmalarının sağlanması amacıyla uygulanır. 
Bu amaçla ; klasik ve kesikli sistemlerde granitten yapılmış taş değirmenler,  
sürekli sistemlerde ise otomasyona elverişlilikleri nedeniyle metal kırıcılar kullanılmaktadır.  
Zeytinlerin kırılması sırasında oluşan kinetik enerji sonucu zeytin hamurunun sıcaklığı ; 
taş değirmenler kullanıldığında 4-5ºC, 
metal kırıcılar kullanıldığında 13-15ºC artmaktadır. 
 
Zeytinlerin Kırılmasında Kullanılan Sistemler 
Serbest yağ asidi, 
Peroksit sayısı, 
UV absorbans değeri, 
Duyusal özellikler gibi yağın kalitatif özelliklerini etkilememektedir. 
Ancak metal kırıcıların kullanılması;  
Yağın toplam fenolik madde içeriğini yükseltmekte, buna bağlı olarak yağın oksidatif 
stabilitesini de arttırmaktadır. 
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Kırıcılar 
 
Döner Taş Kırıcılar, 
Diskli Kırıcılar, 
Çekiçli Kırıcılar. 
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Döner Taş Kırıcılar 
 
Olumlu Etkileri 
Geleneksel imaj, 
Yumuşak yağ tadı, hafif taş tadı 
 
Olumsuz Etkileri 
Emniyet normlara uygun değildir, 
Büyük yer kaplar, 
Kurulması zor, 
Oksidasyon yaratır, 
Temizliği zor, 
Kontinü sistemler için ekonomik değildir. 
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Diskli Kırıcı 
 
Olumlu Etkileri 
Kapasite iyi, 
Ayarı kolay, 
Hamur ısıtmaz, oksidasyon yaratmaz, 
Emülsiyon yaratmaz, 
Tat ve koku verici(aromatik)maddeleri çıkartır, 
Yüksek polifenol seviyesinden dolayı, uzun raf ömrü vardır. 
 
Olumsuz Etkileri 
Yabancı maddelere karşı çok hassas, 
Pahalı yedek parça, 
Kırık dişler diğer aksamlara hasar verir. 
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Sabit Çekiçli Kırıcı 
 
Olumlu Etkileri 
Dayanıklı,ayarı kolay ve elek değiştirilebilir. 
Yüksek kapasite 
 
Olumsuz Etkileri 
Çekiçler fan kanadı gibi hava karıştırır 
Oksidasyona yol açar 
Emülsiyon yaratır 
Acı bir tat bırakır. 
Hamuru ısıtarak (10-15 °C ) oksidasyon yaratır 
Karbon çelik parçacıkları katalizör olarak davranır 
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Hareketli Çekiçli Kırıcılar 
 
Olumlu Etkileri 
Dayanıklı,ayarı kolay ve elek değiştirilebilir 
Yüksek kapasite 
Hamur sıcaklığı (4-6°C )arası artar.(Bu sıcaklık taş 
kırıcılar ile aynıdır) 
Zeytin yağı içersinde aromatik bir tat bırakır. 
Kesici bıçak grupları helezon şeklinde çalışarak homojen 
kırılma sağlar 
 
Olumsuz Etkileri 
Oksidasyona yol açar 
Emülsiyon yaratır 
Sabit çekiçlere nazaran daha az hava akımı oluşturur 
 



Malaksasyon-Yoğurma 
Bu işlemin amacı;  
Zeytin hamurunun homojenleştirilmesi ve yağ globüllerinin birleşerek elde edilen hamurun 
bir sonraki sıvı-katı faz ayrımı işlemine hazırlanmasıdır. 
Malaksasyon kademesinde;  
Yağ damlacıklarının devamlı bir faz oluşturacak şekilde  birleşerek büyük damlalar 
oluşturması ve yağ-su emülsiyonunu kırarak yağın serbest hale gelmesi sağlanır.  
Örneğin; 
Kırma-ezme işleminden sonra yağ damlacıklarının %45’i  30 m’dan büyük iken, yoğurma 
işleminden sonra bu oran %80’e yükselmektedir. 
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Modüler Malaksör (Yoğurma) 
Amaç 
Yağ damlacıklarını birleştirmek,hücresel 
yapıdan yağın ayrışmasında ön hazırlık safhası 
Nasıl Mekanik:hareketten dolayı damlacıklar 
birleşir. Döner karıştırıcı helezonun etkisi ile. 
Karıştırıcının kanatlarının dizaynı  önemli 
Karıştırıcının hızı önemli 
Çok düşük hız verimi düşürür 
Aşırı hız, emülsiyon yaratır 
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Malaksör (Yoğurma) 
Zeytin hamuru bölümler etrafındaki su 
ceketleri içerisinde sirkülasyon yapan 35-
38°C su vasıtasıyla ısıtılır ve karıştırıcı 
helezon vasıtasıyla homojen hale gelir. 
Yoğurma süresi (30– 45 dk.) (Zeytinin 
özelliğine göre homojenlik değişebilir)  
Soğuk işlemelerde sıcaklık 25-27°C olmalıdır. 
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Malaksör (Yoğurma) 
Polat Malaksör Özellikleri: 
Her göz dolum sensörü ile otomatik 
kontrollüdür. 
Her göz münferit redüktör ile çalıştırılır. 
Müşteri mallarının karışmaması için dolum ve 
boşaltma esnasında PLC sistemi ile bu 
engellenmiştir. 
Her göz yıkama sistemi ile otomatik olaraktan 
temizleme imkanı sağlar. 
Zeytin hamurunun temas ettiği ve suyun 
bulunduğu dış ceketler komple gıda tüzüğüne 
uygun olarak AISI 304 kalite inox malzemeden 
imal edilmiştir 
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Malaksör (Yoğurma) 
Malaksörde sıcak suyun ceketler etrafına dağılımı  

Düşük verim 

 

Yüksek verim 



Yoğurma İşleminin Etkinliği; 
Zeytin hamurunun reolojik özelliklerine, 
İşlem koşullarına (sıcaklık -süre) bağlıdır. 
Taş değirmenler kullanıldığında optimum yoğurma koşulları; 20-25ºC, 10-20 dak. 
Metal kırıcılar kullanıldığında en fazla 90dak. 
Yoğurma süresinin= Top.polifenol uzaması miktarında azalma   
Yoğurma sıcaklığının 50-60 ºC değerinden yüksek olması vaksların, alifatik alkollerin ve 
triterpen di-alkollerin yağdaki çözünürlüğünü arttırmakta, bunun sonucunda da standart 
dışı zeytinyağı üretimi söz konusu olmaktadır. 
Bu değerler, natürel zeytinyağını pirina yağından ve rafine yağdan ayıran özelliklerdir. 
 
Zeytinyağı Üretiminde Kullanılan Sistemler 
 
Klasik Sistemler 
 Mengeneler 
 Presleme (süper presler – hidrolik presler) 
 Modern Sistemler  
 Santrifüjleme  
 Perkolasyon  
 Perkolasyon ve Santrifüjleme  sistemlerinin kombinasyonu  
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Klasik Presleme Yönteminin Olumlu Yönleri 
Sistemin yatırım maliyeti düşüktür. 
Pres parçaları basit, sağlam ve dayanıklıdır. 
Enerji tüketimi düşüktür. 
Prinanın nem içeriği düşüktür. 
Yağ içeriği düşük çok az miktarda karasu oluşur. 
 
Klasik Presleme Yönteminin Olumsuz Yönleri 
Kullanılan ekipmanlar çok hantaldır. 
İş gücü gereksinimi yüksektir. 
Sistem kesiklidir. 
Kullanılan jüt disklerin temizliği zor olup, kolay kontamine olabilirler. 
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Sürekli-Modern Sistemler 
Santrifüjleme işleminin ilkesi; 
Zeytin hamurundaki sıvı fazın (yağ ve karasu) katı fazdan yüksek hızla dönen santrifüjler -
dekantörler yardımıyla alınması esasına dayanır. 
Dekantör 
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Dekantör (Yatay Santrifüj) 
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Dekantör (Yatay Santrifüj) 
Merkezkaç kuvveti ile özgül ağırlığı 
birbirinden farklı katı ve sıvıların 
ayrıştırma yöntemidir. 

Prina 

Su 

Yağ 



26 

Dekantör (Yatay Santrifüj) L 
l 

k 

α 

l1 h 
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Santrifüjleme Yöntemi 
İki fazlı sistemler 
Üç fazlı sistemler 
2 ½ fazlı sistemler(ekolojik sistemler) 
 
Santrifüjleme Yönteminin ; 
 
Olumlu Yönleri 
Kullanılan makinalar hantal değildir. 
Sistem otomasyona uygun olup, sürekli ya da  yarı süreklidir. 
İş gücü gereksinimi düşüktür. 
 
Olumsuz Yönleri 
Yatırım maliyeti yüksektir. 
Enerji tüketimi yüksektir. 
Sıcak su kullanılmaktadır. 
Pirina yüksek oranda su içermektedir. 
Oluşan büyük miktardaki sıvı faz bir miktar yağ kaybına neden olmaktadır. 
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Seçici Filtrasyon ( Perkolasyon) Yöntemi 
Zeytin hamurunun içerisine daldırılan çelik plaka yüzeyinin, sıvı fazlar arasındaki (yağ ve 
karasu) yüzey gerilimi farkı nedeniyle yağ fazıyla kaplanması esasına dayanmaktadır. 
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Olumlu yönleri  
Otomasyona uygundur. 
Güç gereksinimi çok düşüktür. 
 
Olumsuz yönleri 
Yağ verimi çok düşüktür. 
Prinada kalan yağ oranı yüksektir. 
Perkolasyon sisteminde yağ verimi çok düşük olup prinada kalan yağ oranı yüksektir (%8-12).  
Bu nedenle perkolasyon yöntemi genel olarak santrifüjleme sistemiyle beraber 
kullanılmaktadır. 



Üç Fazlı Üretim 

Su 

su 

Seperatör 

Dekantör Malaksör 

Kırıcı 

Yıkamadan Gelen 
Zeytin 

Prina 

Zeytinyağı Kara Su 

Avantajları & Dezavantajları 
Çok su kullanılır. 
Suyun ısıtılması için çok enerji harcanır. 
Prinanın depolanması daha kolaydır. 
Yağ polifenol içeriği azalır. 
Prina ekonomiktir. 



31 

Üç Fazlı Üretim 

Kara Su 

Yağ 

Prina 

%45-50 

Zeytin 
Hamuru 

Su 
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Dekantörün Çalışma Prensibi 



İki Fazlı Üretim 

Su 

Seperatör 

Dekantör Malaksör 

Kırıcı 

Prina
+Su 

Zeytinyağı 

Kara Su 

Yıkama’dan Gelen 
Zeytin 

Avantajları & Dezavantajları 
kullanma ve kızıl su problemi ortadan kalkar. 
yağ polifenol içeriği yüksektir. 
yerde stoklanması zordur. 
kapasite ve yağ verimi değişmez. 
prina ekonomik değildir. 
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İki Fazlı Üretim 

Yağ 
Yüksek 
rutubetliPrina 
(%55-65) 

Zeytin 
Hamuru 
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Seperatör (Dikey Santrifüj) 

Merkezkaç kuvveti ile özgül ağırlığı birbirinden farklı 
sıvı ve partiküllerin, ayrışma yöntemidir. 
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Seperatör’ün Çalışma Prensibi 
Tambur çapı arttıkça ayrışma artar  
Devir arttıkça ayrışma artar  
Disk açısı azaldıkça ayrışma netlesir 
Kesintisiz debi miktarı 
Sıvı çıkış diyafram çapı  
Seperatör disklerinin ara mesafesi azaldıkça seperasyon 
artar  
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