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Yapılan çalışma 2020'li 
yıllarda yem enzimi 
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• Atta unu üretimi için 

kompakt öğütme sistemi

• Tüketici taleplerini 
beslenme temelli 
çözümler ile karşılamak

• Yem hijyeni sanatı 

• Akıllı Değirmen

• Laboratuvardaki iş 
akışlarının optimizasyonu

Arşivimizi ve derginin 
diğer dillerdeki basımını 

telefonunuzdan 
okuyabilirsiniz!
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Kuzey İngiltere Un Değirmencileri 
Derneği, Satake Europe’u ziyaret etti
2019 yılında ben ve Milling and Grain 
Grubu’nun Başkanı Darren Parris, 
Stockport’taki Satake tesisini ziyaret 
etmek için, Genel Müdür Yoshihiro 
Kunimitsu eşliğinde Kuzey İngiltere 
Un Değirmencileri Derneği’ne katılma 
şerefine eriştik.

SAYFA 130

DEĞİRMEN

GRAPAS listesinin son hali
Hspu Sasörü – Yazan: Henry Simon
Hamex Çekiçli Değirmen – Yazan: Dinnissen

SAYFA 58

BESLENME TEMELLİ 

Tüketici taleplerini beslenme temelli 
çözümlerle karşılamak
Dünya genelinde gelişmekte olan ekonomilerin 
sürekli bir şekilde büyümesi, et, yumurta, süt ve 
diğer süt ürünlerindeki yüksek değerli protein 
için talebin arttığı anlamına geliyor. 

SAYFA 52

SİLOLAR

YANICI TOZ PATLAMALARI
Toz, hasattan depolamaya, işlemeye, hatta 
torbalamaya ve taşımaya kadar tahıl ve un 
üretiminin neredeyse tüm aşamalarında sürekli 
tehdit yaratan bir unsurdur.

SAYFA 94

Milling and Grain’in COFCOET 
ile işbirlikçi bir ortaklığı vardır

Özellikle müşterilerimize yönelik 
olarak geliştirdiğimiz ama aynı 
zamanda bölgemizin ekonomisini 
iyileştirmek üzere tasarladığımız 
gelecek projelerimizden 
bazılarından bahsetme şansı 
verdikleri için Milling and 
Grain’e teşekkür ediyorum.

Öncelikle, 2015 yılından bu yana 
ortağımız olan Bonifiche Ferraresi 
ile birlikte ortaya çıkardığımız, 
Cremona kanalı liman bölgesinde 

Ocrim’in merkezinde bulunan ve çeşitli değirmencilik tesislerinin 
inşası ve yönetimi ile ilgilenen anonim bir şirket olan Milling 
Hub’dan bahsetmek istiyorum.
Milling Hub, eşi benzeri olmayan, kendine özgü bir öğütme 
merkezi. Bu merkez, değirmencilik tesislerinin üretiminde 
uluslararası bir mükemmellik mührü bulunan Ocrim’in teknik 
bilgisi ile İtalya’daki en büyük ve en gelişmiş tarımsal sanayi grubu 
olan Bonifiche Ferraresi’nin teknik bilgisini bir araya getiriyor. 
Milling Hub’ın amacı, İtalyan gıda tedarik zincirini güçlendirerek 
Ocrim ekibinin tüm teknik ve teknolojik becerilerini kullanarak 
kendilerine ait bir öğütme tesisi olmayan gıda endüstrilerine 
kişiselleştirilmiş bir öğütme tesisine sahip olma imkânı vermek. 
Ocrim’in kurucusu olduğu İtalyan Tarım-Gıda Zinciri Seçimi 
aracılığıyla ve Bonifiche Ferraresi ile diğer önemli İtalya merkezli 
şirketler ile birlikte, gıda zincirinin dikkatli bir şekilde denetlenmesi 
sayesinde bu endüstrilere güvenilir bir şekilde izlenebilen, onaylı 
bir ürün (un) sağlanacaktır. 
Bunun yanı sıra bir başka önemli proje daha tasarladık: Ocrim’in 
verdiği eğitimlerin bir parçası olarak yeni bir vizyon sunmayı 
amaçlayan Milling Hub Masterclass isimli eğitim merkezi. Bizim 
için bu eğitim merkezinin geliştirici yönü, profesyonel anlamda 
tasdik edilmemiz için esas. Herhangi bir alanda yeterli eğitim 
olmadan, işe gider, aynı eylemi mekanik bir şekilde ve tekrar tekrar 
gerçekleştiren ama bu eylemin amacını ve anlamını idrak edemeyen 
robotlar, makineler gibi davranırdık. 

Eğitim olmadan, işimizle sağladığımız katkıyı kişiselleştiremez, 
bu nedenle de eşsiz ve özel kılamazdık. Her yıl, dünyanın dört bir 
tarafından gelen ve uzman değirmenciler ya da teknisyenler olmak 
isteyen öğrencilere ev sahipliği yapıyoruz. Şirketimiz, tarihi Cremona 
bölgesinde bir okul değirmenine ve iyi donatılmış bir laboratuvara 
sahip ve ayrıca çalışanlarına yerinde eğitim vermek için müşterilerin 
tesislerinde özel kurslar düzenliyoruz.
Ancak, zaten belirli becerilere sahip insanlardan gelen isteklere 
cevap olarak, Milling Hub’ı da gerçek bir tesis/okul olarak ve şu 
zamana kadar verilen kurstan çok daha eksiksiz ve nitelikli bir 
eğitim kursu sağlayabilecek bir yapıda tasarladık. Gerçekten de 
yalnızca halihazırda bir deneyimi bulunan, kalifiye teknisyenler 
bu masterclass eğitimine erişim sağlayabilecek ve yüksek bir 
eğitim profili sağlamak adına sınırlı sayıda kişi alınacak. Bu 
eksiksiz, ileri düzey eğitimde, tohum üretimiyle ilgili kapsamlı 
bilgilere odaklanılıyor, nihai ürünlerin pazarlamasından tahıl ve 
baklagil işlemeye kadar pek çok konu ele alınıyor. 
Sözümü, müşterilerimize somut bir şekilde sunacağımız başka bir 
yenilikten bahsederek bitirmek istiyorum. Bununla ilgili olarak, 
Ocrim’in Genel Müdürü Maurizio Galbignani geçtiğimiz baskıda 
“Buğday, un ve…” isimli yazıda halihazırda bilgi vermişti. 
Müşteri bilgilerinin paylaşımını esas alan, merkezi bir sanal 
yazılım olan O-Cloud sisteminden bahsediyorum. Bu sistem, her 
bir müşterinin kendi üretim prosesini optimize etmesini ve bakım 
işlemlerini önceden planlamasını sağlayacak, böylelikle tesisin 
otomasyon düzeyini arttıracak ve teknik ihtiyaçların hızlı bir şekilde 
yönetilmesini mümkün kılacak. Eşsiz ve eksiksiz bir ürün olan 
O-Cloud, Ocrim’in her müşterisinin ana faaliyetinin operasyonel 
bir parçası olmasını amaçladığı ürünleri geliştirmek için araştırma 
alanına yatırım yapma niyetinin bir göstergesi.
Pek çok diğer yatırımla birlikte size şimdi bahsettiğim bu yatırımlar, 
yaptığı işlerin eksiksiz, kapsamlı bir tedarik zincirinin sonucu ortaya 
çıktığının farkında oldukları için “sadece” öğütme tesisinin sınırlarına 
takılmayıp bunun ötesini görmeye çalışan müşterilerimize hizmet 
sunma amacıyla yapıldı.

Stefano Mazzini, Ticari Müdür, Ocrim S.p.A.

Stefano Mazzini
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Milling and Grain’in bu sayısında, 
hammaddelerin güvenli taşınması 
alanında uzmanlaşan şirketlerle ilgili 
bilgi veren toz patlaması üzerine bir 
bölüm daha sunmaktan ve endüstride 
çalışanlar için büyük öneme sahip 
güvenlik ipuçlarına değinmekten 
memnuniyet duyuyoruz. 

Toz patlamaları, insanların gıda 
endüstrisinde büyük bir tehdit 
oluşturacağını pek düşünmediği bir 
risk gibi görünebilir ama gerçekte, 
yayınladığımız makalelerde 
görüldüğü üzere un değirmenlerinde 
veya çiftliklerinde her gün çalışan 
insanların hayati riski son derece 
ciddidir ve un sebebiyle gerçekleşen 
toz patlamalarının yıkıcı etkileri olabilir. 
Gıda endüstrisinde bir ateşleme 
kaynağına maruz kaldığında patlayabilen 
tek malzeme un değil. Hazır kahve, 
şeker, patates tozu, çorba tozu ve krema 
tozu da büyük patlamalara neden 
olabilir. İnce püskürtme yağları ve 
mikro dozlama yemi de patlama riskine 
sahiptir, bu da hangi gıda veya yem 
prosesinde çalışırsanız çalışın patlama 
riskinin sektördeki herkesi bir şekilde 
etkileyebileceğini pekâlâ göstermektedir. 
Neyse ki toz patlaması riskini önemli 
ölçüde azaltacak çeşitli yöntemler ve 
çözümler var, bunlara makalelerimizde 
derinlemesine yer verdik. Toz patlamaları 
en iyi önleyen yöntemlerden bazıları 
şunlardır: toz patlaması tahliye 
delikleri, patlama izolasyon cihazları 
ve patlama önleyici tedbirlere sahip 
iyi taşıma sistemleri. Tesisinizi iyi bir 
şekilde temizlemeniz ve olası ateşleme 
kaynaklarını uzak tutmanız da patlama 
risklerini en aza indirmek için çok 
önemlidir.
Bu tehlikeye yönelik farkındalık 
artarken, şu anda çok sayıda şirketin 
bu tehdidi geçmişte bırakacak çözümler 
üzerinde çalıştıklarını görmek içimizi 
rahatlatıyor. İnternet’te bol miktarda bilgi 
mevcut, bunun yanı sıra çeşitli şirket 
ve kuruluşlar da tesis yöneticilerinin 
tesislerini güvende tutacak en iyi 
yöntemleri bulmaları için onlara 
yardımcı olmaya hazır.

Food Matters Live’a katılan Akdeniz 
tahılı Tritordeum

Excel London, küresel 
gıda endüstrisinden 
sektörler arası bağlantılar 
oluşturmak için bir araya 

gelen yüzlerce sergi katılımcısına, 
konuşmacıya ve binlerce ziyaretçiye 
Birleşik Krallık’ın en büyük 
küratörlü sergisi Food Matters 
Live’da ev sahipliği yaptı.

İki gün boyunca, gıda 
endüstrisinde çalışan yüzlerce kişi, 
besleyici, sağlıklı ve sürdürülebilir 
gıda talebini yönlendiren en yeni 
trendleri tanıma fırsatı elde etti. 

Food Matters Live Ödülleri’nde 
“Yılın En İyi Sizin-İçin-Daha-İyi 
İçeriği” kategorisinin son sahibi 
olan Tritordeum, öne çıkan yeni 
içeriklerden biriydi ve Food Matters 
Live’da özel bir yere sahipti.

Bilhassa Genel Müdür Pilar 
Barceló, Çarşamba günü, Yenilikçi 
Malzemeler etkinliğine katıldı ve 
buğday yerine kullanılabilecek 
daha sürdürülebilir ve daha düşük 
glüten içeren Tritordeum isimli 
tahıl hakkında konuştu. 

Pilar Barceló, bu altın 
sarısı Akdeniz tahılıyla ilgili 

“Sürdürülebilir diyetlerin 
yaygınlaştırılması” isimli 
seminerde (4. numaralı odada) 
öğleden sonra da bir konuşma 
yapmıştı. Bu seminerde, bu 
büyüyen kategorinin gelişiminde 
çok önemli bir rol oynayacak 
olan farklı alternatif içeriklerin 
sunulduğu ve bitki bazlı ve etsiz 
ürün geliştirmedeki yeniliklerden 
sürdürülebilir diyetlerin arkasındaki 
bilime kadar farklı konuların 
konuşulduğu bir dizi seminer yapıldı. 

Unilever’da Küresel 
Sürdürülebilirlik Lideri olan Dorothy 
Shaver ve Aduna’nın Eş Ortağı 
Andrew Hunt gibi alanın önde gelen 
uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen 
bu oturuma, All Things Better - The 
Planets Agency’nin Kurucu Ortağı 
Nic Jones başkanlık etti.

Bu etkinlik, bu yeni tahılın 
faydalarını dünyanın dört 
bir tarafına yaymaya devam 
etmek için mükemmel bir fırsat 
sağladı ve sürdürülebilirlik ve 
beslenme konularında gelişme 
kaydeden şirketlerle tanışmak için 
mükemmel bir ortam sundu.
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LATEST 
TECHNOLOGY
FOR THE FOOD PROCESSING INDUSTRY

Upgrade your roller mill by using only Balaguer Rolls. 
Ask your roller mill supplier to provide Balaguer Rolls 

on your machines.



Geelen Counterflow iklim 
zararsız gönderime başlıyor

G eelen Counterflow ve GoodShipping Programı üç 
yıllık bir sözleşme imzaladı, sözleşme kapsamında 
Geelen Counterflow’un tüm dünyadaki müşterilere 
gönderdiği konteynerlerdeki gemi yükleri, 

konteyner gemilerine yönelik sürdürülebilir biyoyakıtların 
kullanılmasıyla iklim zararsız hale getirilecek. 

Geelen Counterflow, yem ve gıda endüstrisi için kurutucu 
ve soğutucu tedarik ediyor. Şirket, Afrika, Asya, Latin 
Amerika ve Kuzey Amerika'daki müşterilerine yılda 
yaklaşık 300 konteyner gönderiyor. Bu gönderimler için 
yaklaşık 75 metrik ton fosil deniz yakıtı harcanıyor ve 
yaklaşık 250 ton CO2 emisyonuna neden oluyor. 

GoodShipping ile güçlerini birleştirerek Geelen Counterflow, 
sürdürülebilir biyoyakıtlar kullanılarak yıllık okyanus navlun 
hacminin karbondan arındırılmasını sağlıyor. Geelen’in 
adına hareket eden GoodShipping, yakıt değişimini 
kolay bir hale getiriyor ve ilgili fosil yakıtlar yerine bu 
sürdürülebilir biyoyakıtların kullanılmasını sağlıyor. 

Bu şekilde GoodShipping, Geelen Counterflow’un 
konteynerlerle dünya çapındaki müşterilere gönderdiği tüm 
donanımların, net sıfır CO2 emisyonuna neden olduğundan 
emin olabiliyor. 

GoodFuels Marine tarafından tedarik edilen sürdürülebilir 
biyoyakıtlar atık ve kalıntı bazlı yakıtlar. GoodFuels’in 
sürdürülebilirlikle ilgilenen harici ve bağımsız kurulu, bu 
yakıtların en yüksek sürdürülebilirlik kriterlerine uymasını 
sağlar. Bu da, GoodFuels'in tedarik ettiği ürünlerin 
ormansızlaşmaya veya biyolojik çeşitlilik kaybına neden 
olmadığı anlamına geliyor. Ayrıca, bu atıklar ve kalıntı 
yığınları için mümkün olan başka, daha yüksek kaliteli 
bir uygulama yok. 

Geelen Counterflow, bu yakıt değişimi için müşterilerinden 
ücret almıyor. Değişimle ilgili masrafları, bir ton CO2 
emisyonu için 100 euroluk dahili bir CO2 ücretinin geçerli 
olduğu kendine ait sürdürülebilirlik bütçesinden karşılıyor. 
Bu dahili karbon ücreti, Geelen Counterflow’un CO2 
emisyonuna neden olduğu neredeyse tüm faaliyetler için 
uygulanıyor. 

Geelen Counterflow’un Yönetici Müdürü Sander 
Geelen şunu söyledi: “Karşılaştığımız en zorlu iş, küresel 
ısınmanın sanayi öncesi dönemdeki sıcakların 1.5 ̊C 
üzerine çıkmasını önlemek. Bizim için bu, fosil yakıtların 
proseslerimizde kullanımını mümkün olan en kısa süre 
içerisinde durdurmamız gerektiği anlamına geliyor. Öte 
yandan yaratabileceğimiz en büyük etki de yenilenebilir 
enerji ile çalışan kurutucular ve soğutucular geliştirmeye 
ve bunları kurmaya devam etmek. GoodShipping, bu 
kurutucuları ve soğutucuları karbon emisyonuna neden 
olmadan göndermemiz konusunda bize yardımcı olacak.”

Almex extruders are used for :
»  Pet Food extrusion
»  (floating) Aquafeed extrusion
»  Animal Feed extrusion
»  Oil seed extraction

»  Cereal processing extrusion
»  Compacting
»  Pre-conditioning prior to 
 other processes

www.almex.nl

Visit us at: IPPE
Georgia World  

Congress Center,  
Atlanta, Georgia, USA 

HALL A, 
STAND NO. 1710

Extrusion and expansion technology you can trust
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STATEC BINDER can draw on years of experien-
ce and in-depth knowledge. For more than 40 
years the Austrian company is finding the per-
fect solutions for bagging and palletizing of 
different products . 

Numerous references in the food and feed in-
dustry speak for themselves – STATEC BINDER 
stands as a strong and reliable partner for the 
packaging of your products. 

For the packaging of flour and powdery pro-
ducts the CIRCUPAC is the ideal solution. 
The CIRCUPAC is a high-performance bagging 

carousel particularly developed for flour and 
powdery products.

The special feature of the packaging machine 
is the continuously rotating carousel, which 
allows the entire process to be carried out wit-
hout a start-stop system in order to achieve a 
maximum output.

1200
up to

bags per 
hour

OUR EXPERIENCE IS 
YOUR SUCCESS

The ideal solution for packaging 
flour and powdery products

STATEC BINDER GmbH  
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43 3112 38 580 0, office@statec-binder.com

www.statec-binder.com

6 filling 
spouts

extended filling 
time through

for open-mouth 
bags:

filling weight:

woven PP, 
PE or paper 
bags

10 kg to 
50 kg
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Borregaard karides pazarı 
için yeni bir ürün geliştirdi

Borregaard LignoTech, 
karides endüstrisi için 
yeni ve sürdürülebilir bir 
ürün geliştirdi: SoftAcid 

Aqua Deca. SoftAcid Aqua Deca, 
vibrio bakteriler üzerinde benzersiz 
bir bakterisidal ve bakteriyostatik 
etkiye sahip, ayrıca hem su arıtma 
uygulamalarında (karides yetiştiriciliği, 
yosun büyüme yönetimi, temizlik vb.) 
hem de karides yeminin korunması 
için kullanılabilir. Yeme eklendiği 
zaman bu yeni ürün, mikrobiyal 
kontaminasyonu azaltır ve yaşayan 
bakteriler arasındaki iletişimi engeller. 

Borregaard’ın yem katkı maddelerinden 
sorumlu Müdür Tom Stylo şunu 
söyledi: “Birçok ülkede karides 
ürünleri yetiştiriciliği, özellikle vibrio 
bakterilerinin neden olduğu hastalıklardan 
dolayı durgun durumda. SoftAcid Aqua 

Deca, bu sorunun çözülmesinde etkili, 
sürdürülebilir ve benzeri olmayan bir 
yöntem. Bu ürün sayesinde hem bakteri 
gelişimi hem de biyofilm oluşumu 
önleniyor ve alg aşamasından büyüme 
aşamasına kadar karides üretiminin 
her aşamasında kullanılabiliyor.”

SoftAcid Aqua Deca, 
piyasada yerini resmi 
olarak 2019 yılının aralık 
ayında aldı. Ürünle ilgili 
daha fazla bilgi için 
www.lignotechfeed.
com adresini ziyaret 
edebilir veya şirket ile 
animalfeed@borregaard.
com adresinden iletişime 
geçebilirsiniz.

Borregaard LignoTech, 
hayvan yemi endüstrisine 
pelet bağlayıcılar ve kalıp 

yağlayıcıları tedarik eden dünyanın önde 
gelen şirketlerinden biri. Sunduğu ürünler 
sayesinde, pelet kalitesi geliştirilebiliyor, 
enerji tüketimi azaltılarak üretim 
oranı arttırılıyor ve genel olarak 
yem değirmeninin kârı da yükseliyor. 

Bunun yanı sıra, Borregaard 
Lignotech, saf organik asitler kadar 
verimli olduğu bilinen ancak daha az 
aşındırıcı, kullanımı daha güvenli ve 
kolay olan SoftAcid ürünlerinden oluşan 
yelpazesi ile asitleyici ürün pazarında 

önemli bir yere sahip. 
Doğal, sürdürülebilir 
hammaddeler 
kullanan şirket, 
yağ bazlı ürünlerin 
yerine kullanılabilen 
gelişmiş ve 
çevre dostu 
biyokimyasallar 
ve biyomalzemeler 
üretiyor. Borregaard 
Grup’un 16 farklı 
ülkede 1080 çalışanı 
bulunuyor.

Borregaard’ın yem katkı 
maddelerinden sorumlu Müdürü 
Tom Stylo

SIZE 10
MAXUM
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P.O. Box 8 
100 Airport Road

Sabetha, KS 66534, USA
Phone: 785-284-2153

Fax: 785-284-3143
extru-techinc@extru-techinc.com

www.extru-techinc.com

When it Comes to Aquafeed Production

In the aquafeed business, you either sink or swim. 
Contact Extru-Tech today at 785-284-2153 or visit us 
online at www.extru-techinc.com

What the Competition Offers

_  High Maintenance

_  Many Promises

_  Limited Capacity

3

3

3

Carefully Choose Who You Partner With for Equipment Solutions

Extru-Tech Offers Smooth Sailing

_  Purpose Built Aquafeed Equipment Solutions

_  Floating or Sinking Feeds from a  
Single System

_  Advanced Densification Technology

_  Consistent Sub 1.0mm Feed with No Waste

_  Team of Professional Aquafeed  
Equipment Specialists

3
3

3
3
3

ET-302.indd   1 2/2/18   10:01 AM
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Isterseniz e-posta bültenimize 
abone olarak yem ve un 

değirmenciliği sektörlerinden 
haftalık güncellemeler 

alabilirsiniz.

Daha fazla sektör 
haberleri ister 

misiniz?

myMAG.info/e/289

KÜRESEL ORTAĞINIZ

Biomin, Çin Tarım Bilimleri 
Akademisi ile Çin-Avusturya 
ortak Hayvan Besleme 
Laboratuvarı'nın kurulduğunu 
duyurdu

L ider şirketlerden biri olan ve 
hayvanların beslenmesi alanında 
çalışan Biomin, Çin Tarım Bilimleri 
Akademisi Hayvan Bilimleri 

Enstitüsü ile işbirliği ile Pekin’de kurdukları yeni 
bir Çin-Avusturya Hayvan Besleme Laboratuvarı 
tanıttı.

Açılış törenine Çin Hayvan Bilimi ve Veteriner 
Hekimliği Derneği Genel Sekreter Yardımcısı 
Kong Pingtao, Erber Grubu İcra Kurulu 
Başkanı Jan Vanbrabant, içlerinde Müdür 
Yardımcısı Zhang Junmin, Yardımcı Araştırmacı 
Zhou Lingyun, Araştırmacı Zhang Hongfu, 
Araştırma Yardımcısı Chen Liang ve Yardımcı 
Araştırmacı Zhong Ruqing da bulunduğu Biomin 
Çin Araştırma ve Yönetim Ekibi ve Enstitü 
temsilcileri katıldı.

Erber Group Yönetim Kurulu Başkanı Jan 
Vanbrabant konuyla ilgili şu açıklamalarda 
bulundu: “Yeni laboratuvar bize hayvan 
beslenmesi, mikotoksin detoksifikasyonu 

ve bağırsak performansı alanlarında daha ileri 
araştırmalar yapma fırsatı veriyor. Bu alan 
Biomin'in odaklandığı ana konudur ve Erber 
Group şirketlerinin dünya çapında gıda ve yem 
endüstrilerine sunduğu bilimsel yeniliğe katkıda 
bulunuyor ”.

Biomin Çin Genel Müdürü Jack An ise: 
“Çin-Avusturya Hayvan Besleme Ortak 
Laboratuvarı’nı tanıtmaktan onur duyuyoruz 
ve sektöre getireceği bilimsel bilgi ve katkılarını 
dört gözle bekliyoruz” dedi.

“Çin'de çok sayıda bilimsel araştırma 
yürütülüyor. Bu ortak laboratuvarla, Biomin’in 
Küresel Araştırma ve Geliştirme Ağı’na 
bağlanmak ve müşterilere bilim temelli çözümler 
getirmek için hazır durumdayız” diyor Biomin 
Çin Teknik, Araştırma ve Pazarlama Müdürü 
Shu Guan.
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İDMA VE VICTAM’dan tahıl ve yem sektörü 
konusunda işbirliği yapıyor

T ahıl ve yem değirmenciliği sektörlerine yönelik 
etkinlikler düzenleyen Parantez Uluslararası Fuarcılık 
ve Victam International, başarı ve uzmanlıklarını, 
İDMA Fuarı çatısında altında birleştirme kararı aldı. 

Sektörle ilgili büyük bir uluslararası etkinlik düzenlemek için 
yola çıkan iki şirket, 9. Uluslararası Un, Yem, İrmik, Pirinç, 
Mısır, Bulgur Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, 
Bisküvi Teknolojileri Fuarı'nı, 11-13 Mart 2021 tarihleri 
arasında İDMA AND VICTAM EMEA adı altında birlikte 
düzenleyecek.

11-13 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul'da 9. kez 
düzenlenecek olan İDMA Fuarı, önümüzdeki süreçte 
IDMA AND VICTAM EMEA adı altında, iki şirketin 
uzmanlıklarıyla organize edilecek.

'Tahıl ve yem değirmenciliği endüstrisinin uluslararası etkinliği' 
sloganıyla yola çıkan iki şirket, bu ortaklıkla tahıl, yem ve bakliyat 
sektörlerinin tüm bileşenlerini IDMA AND VICTAM EMEA 
çatısı altında daha güçlü ve geniş bir platformda bir araya getirerek 
önemli bir katma değer oluşturmayı hedefliyor.

Dünyanın farklı noktalarında hayvan yemi işleme sektörü 
konusunda büyük etkinlikleri düzenleyen Victam International, 
bu ortaklıkla Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki varlığını 
güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

VICTAM International BV'nin Genel Müdürü Sebas Van den 
Ende, ortaklıkla ilgili açıklamasında anlaşmaya imza atan her 
iki tarafın da bölgedeki en güçlü ve en büyük etkinlik olmayı 
amaçladığını hatırlatıyor. Van den Ende, konuşmasını şöyle 
sürdürüyor: 'Bu işbirliği Victam için bölgeye bir giriş sağlarken, 
İDMA için de büyüyen rekabete cevap verecek stratejik bir yol 
oluşturuyor. Kazan-kazan stratejisini benimseyen bu ortak girişim, 
satışta, pazarlamada ve operasyonlarda bir sinerji yaratabilir ve 
bölgeye girmek isteyen şirketlerin önünü alıcı bir cevap olabilir. 
Ortaklığın amacı uzun süreli ve her iki tarafın da yararına bir 
işbirliğine sahip olmaktır.'

Sektörün güçlenmesi için ortaklığın önemli olduğuna değinen 
Parantez Uluslararası Fuarcılık Başkanı Sn. Zübeyde Kavraz, konuyla 
ilgili şunları aktardı: 'Gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretimin ön 
planda olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla Parantez ve Victam 
olarak birer parçası olduğumuz tahıl, yem ve bakliyat sektörlerimizin 
gelişmesi ve güçlenmesi, dünyada gıda güvenliğinin ve sürdürülebilir 
üretimin sağlanması noktasında son derece önemli. Çünkü tahıl ve 
bakliyat bazlı gıdalar ile hayvansal ürünler, insanoğlunun en temel 
besin kaynaklarını oluşturmaya devam ediyor."
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Yazar: Mildred Cookson, Mills Archive, Birleşik Krallık

Avustralya’nın un değirmenleri: Victoria, 
Sandhurst’te bulunan W. Webb & Co’nun 
Yeni Valsli Un Değirmeni

Mills Archive’deki geçmişe ait değirmencilik dergileri

Avustralya’da The Miller dergisinde 5 Kasım 1888’te 
anlatılan değirmenden daha iyi bilinen çok az değirmen var. 
Bu değirmen, ana caddede kurulmuştu ve Sandhurst’te çok 
sayıda bulunan altın madenlerine de yakındı, bu da onu 
“Altın Victoria Şehrine” gelen pek çok ziyaretçi için ilgi 
çeken bir yer haline getiriyordu.

Sandhurst’ü ziyaret ederken o gösterişli binayı fark etmemek 
neredeyse imkânsızdı. Resimlerde görebileceğiniz üzere değirmenin 
planı, değirmenin içerisindeki makinelerin düzeniyle ilgili bize 
bazı fikirler veriyor. Bir fotoğraftan yapılan binanın dış kısmındaki 
oyma işi, her ne kadar değirmeni tam olarak yansıtmasa da binanın 
dışarıdan görünüşünü gösteriyor. 

W. Webb, o zamanlar yapılması mümkün olan “en iyi taş 
değirmeni” yapmak için hiçbir masraftan kaçmayarak değirmenini 
1873 yılında inşa etti. Taşlar ve ağaçlık çerçeveler, Londra’nın Mark 
Lane caddesindeki Bryan Corcoran tarafından tamamlandı, duvar 
kaplaması ve arıtma makineleri de eklendi. Değirmen baştan sona 
gösterişli bir binaya layık olacak bir şekilde düzenlendi. Değirmen 

her zaman sunduğu mükemmel derecede kaliteli unlarla bilindi, 
elde edilebilen en iyi buğdaylar kullanıldı. Sandhurst çevresindeki 
bölge buğday yetiştiriciliği için en iyi yer değildi ama konum 
o kadar merkeziydi ki Avustralya’da yetiştirilen neredeyse her 
tür buğday burada tedarik edilebilirdi. 

Değirmenden elde edilen un çok ünlendi, böylelikle Webb 
de valsli un değirmenlerinin rekabetini hisseden ve valsli 
sistemi kullanma gerekliliğinin farkında olan kayda değer 
son değirmencilerden biri oldu. 

Avustralya’da Rochdale merkezli Railway Works şirketinden 
Thomas Robinson’un daha önce kurduğu valsli değirmenleri 
inceledikten sonra, Webb değirmenine en eksiksiz makine sistemini 
eklemek için şirkete sipariş vermeye karar verdi. Değirmen, mümkün 
olan en iyi sonuçları verecek şekilde 1887 yılının mayıs ayında açıldı. 

Valsli değirmen, makinelerin yerleştirildiği bina beş kattan 
oluşuyordu. Robinson’ların yeni döner ayırma ve arıtma sistemi 
ile tamamlanan plan, Avustralya’da Robinson’lar tarafından daha 
önce inşa edilen, herkes tarafından bilinen değirmenlerin planlarına 
benziyordu. 

31 Mark Lane’deki Bryan Corcoran’ın sergi yerleriDeğirmenin planı: enine ve boylamasına kesitleri W Webb Şirketi’nin Sandhurst’teki Yeni Valsli Değirmeni 

Thomas Robinson and Son’un Rochdale’deki Şirketi Railway Works
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Buğday değirmenden 
alındıktan sonra ya büyük bir 
kovaya ya da buğday temizleme 
makinelerine ürün tedarik eden 
kovalara giden elevatörlere 
boşaltılırdı. Buğday temizleme 
makinelerinin düzeni de iyi bir 
şekilde ayarlanmıştı. Buğday 
önce bir elek ayırıcısından 
geçerdi, sonra Robinson’lara 
ait döner sınıflandırıcılardan 
birinde sınıflandırılırdı, yulaf 
ve arpa silindirlerine geçmeye 
hazır hale gelirdi. Döner 
sınıflandırıcı, gerektiğinde bir 
fanın eklenebildiği, uygun bir 
beze sahip döner bir elekten oluşuyordu. 

Çok az yer kaplıyordu ve muazzam bir kapasiteye sahipti, dönme 
hareketi sayesinde eleğin buğday ile dolup tıkanması önleniyordu. 
Bunun ardından, mayıs sinekleri, sinek silindirleri ile çıkarılıyordu. 
Silindirlerden çıkan buğday, Eureka markalı bir yatay fırça ile 
fırçalanıp taranıyordu.

Değirmeni çalıştırmak için gereken tahrik gücünü, 55 cm’lik 
bir silindir ve 106 cm’lik bir pistona sahip yatay yüksek basınçlı 
buhar makinesi sağlıyordu. Buhar, büyük birçok borulu kazan ile 
sağlanıyor, güç değirmende bulunan ana şaft üzerindeki bir halatla 
doğrudan volandan iletiliyordu. 

Değirmenin hemen yanında büyük miktarda buğday ve un 
depolama kapasitesine sahip geniş depolar bulunuyordu. Burada 
tamir işlerinin halledilebildiği bir atölye de vardı. Değirmenlerde 
üretilen iki tür un, “Altın Kartal” ve “Gümüş Kartal” olarak 

isimlendirilmişti. Bu isimler Victoria ve çevredeki bölgelerde 
büyük bir itibar kazanmıştı.

Baş değirmenci, Birleşik Krallık’ın Sheffield şehrinden 
gelen J. Wigful’du. Wigful, amcasının muazzam büyüklükteki 
değirmenlerinde Robinson şirketinin sistemleriyle ilgili kapsamlı 
bir pratik bilgi kazandı. Robinson makineleri, Avustralya’da 
çok rağbet görüyordu; “aşılamayacak bir mükemmelliğe sahip 
makinelerden oluşan harika bir un değirmeni” olarak kabul edilen 
Webb & Co’nun değirmenleri gibi örnekler yalnızca Robinson’un 
bilinirliliğinin artmasına yardımcı olacaktı. 

www.millsarchive.org

Robinson kataloğunda yulaf 
ve arpa silindirini gösteren sayfa Robinson’un döner buğday sınıflandırıcısı Thomas Robinson 1887 tarihli kataloğu 

Great as a handy 
reference guide,
you can buy the 
textbooks singly or 
as a set of seven.

You can now purchase the training 
manuals used in the nabim flour milling 
distance learning programme.

Please email 

to order your copy

training@nabim.org.uk 
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The amount of available protein in feedstu�s can range based 
on the source.

Studies show that by including CIBENZA® protease in diets, you
can either reduce the total amount of protein in formulated feed 
or use less digestible, lower-cost alternatives1.

Exceptional Protein Digestiblity 
with a Powerful Protease

www.novusint.com/CIBENZA

1 Study available upon request.  



Hamlet Protein 
ABD pazarı odaklı 
çalışmalarını arttırıyor

Genç hayvanlar için soya proteini ürünleri üreten 
çok uluslu bir şirket olan Hamlet Protein, ABD’de 
büyümeyi hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz yıllarda 
Ohio’nun Findlay şehrindeki tesisinin üretim 

kapasitesine yönelik olarak ciddi yatırımlarda bulundu, artık 
ABD ve Kanada’daki pazar payını arttırmaya hazır. Pazarda 
büyümenin arttırılmasına yardımcı olması adına Hamlet 
Protein, NCA bölgesinden sorumlu Satış ve Pazarlama Başkan 
Yardımcısı olarak deneyimiyle kendini kanıtlamış olan Grady 
Fain’i şirket bünyesine katacağını duyurdu.

Biyoloji ve Ziraat Mühendisliği alanında yüksek lisans 
derecesi olan Grady Fain, hayvan yemi endüstrisinde uzun bir 
geçmişe sahip. Kariyerine Continental Grain’in Wayne Yem 
Bölümü’nde başlayan Fain, sonradan Nutriad’a dönüşen Feed 
Flavors şirketine katıldı. Son olarak da Adisseo’da çalıştı. 

Fain şunları söyledi: “Kariyerim boyunca daima müşterilere 
gerçek değer katan şirketlerle çalışmaya özen gösterdim. 
Hamlet Protein de dünya çapındaki pazarlarda kendini 
kanıtlamış, kaliteli bir ürün portföyüne sahip. Özellikle 
genç hayvanlar için yapılacak değer önermesi ve AGP 
(antimikrobiyal büyüme hızlandırıcıları) içermeyen diyetlere 
yönelik benimsenen yaklaşım konusunda heyecanlıyım.”

ABD, Çin’den sonra halen dünyanın ikinci en büyük yem 
üreticisi. Hamlet Protein Ohio’nun Findlay şehrinde yerel üretime 

2012 yılında başladı açtı ve yakın zamanda patentli teknolojiye 
yönelik kapasiteyi artırmak için büyük bir yatırım yaptı.

Şirketin CEO’su Erik Visser’ın yorumu şu şekildeydi: 
“2018 yılında 75 milyar ABD doları değerinde olan ABD 
hayvan yemi pazarının yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) 
yüzde 2,4 oranında yükselerek, 2024 yılında 85 milyar 
ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Hem toplam yem hacmi 
büyüyecek hem de daha etkin bir şekilde üretme ihtiyacı ön 
plana çıkacak. Ayrıca, müşteriler yemdeki antibiyotiklerin 
azaltılmasına neden olacak, tam bu noktada Hamlet Protein 
etkili olabilir. Dünyanın çeşitli yerlerindeki pazarlarda elde 
ettiğimiz geçmiş başarılardan dolayı, Kuzey Amerika pazarında 
sahip olduğumuz potansiyelimiz konusunda da umutluyuz.”

Hamlet Protein, Danimarka ve ABD'de bulunan iki üretim 
tesisinde genç domuz, kümes hayvanları ve sığır yemleri için 
soya bazlı protein içerikleri üretiyor. Şirket, müşterilerine kendi 
satış ofislerinden ve distribütörlerinden oluşan bir ağ aracılığıyla 
dünya çapında hizmet veriyor.

Erik Visser Grady Fain
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Brezilya merkezli 
AMINOSys laboratuvarı 
faaliyetteki 10. yılını 
kutluyor

Evonik’in Brezilya’nın Guarulhos şehrinde bulunan 
AMINOSys laboratuvarı faaliyetteki 10. yılını 
kutluyor. Laboratuvar, 10 yıllık süre içerisinde 
müşterileri ve ortaklarıyla kapsamlı çalışmalar yaptı.

Laboratuvar, çalışmalar sırasında, bölgesel ve küresel 
pazarların talepleri göz önünde bulundurdu, yaratıcılığını ön 
plana çıkardı, iletişim ağları kurdu, kolaylaştırıcı olarak hizmet 
verdi ve müşterilerin yem üretim sürecinin performansına 
değer katmayı amaçladı. 

Isıl işlem, öğütme, peletlemeyle ilgili endişelerini gidermek 
ve yem değirmenindeki büzülmelerin nasıl azaltılacağı 
sorusunu cevaplamak adına müşterilere eğitim verildi. 

Laboratuvar çalışanları, ülke çapında yem 
değirmenlerindeki 100’den fazla, kuru amino asit dozajlaması 
için AMINOSys sisteminin çalıştırılmasına yönelik destek 
verdi. Bu sistemlere AMINOBatch ve AMINOBatch WPT 
gibi hizmetlerle verilen desteklerin, Brezilya’daki yem 
değirmenlerinin karar verme süreçlerinde ciddi bir etkisi 
oldu, sistemlerdeki karma ve bitmiş yem kalitesinde büyük 
iyileştirmeler gerçekleştirildi. 

Bu yıl ise Evonik, Brezilya ve önem arz eden diğer 
pazarlardaki AMINOSys donanımı için bir IoT (Nesnelerin 
İnterneti) projesini başlattı. Evonik, bu proje ile raporları 
özelleştirebiliyor ve AMINOSys Teknik Servis ekibinin 
internet üzerinden bir buluttaki verilere erişimini sağlayan bir 
gösterge paneli oluşturabiliyor. Böylelikle, uzmanlar sistemi 
daha verimli yönetebiliyor ve olası sorunları öngörerek 
proaktif olabiliyorlar. 

Bunun yanı sıra, ay bazında düşük içerik (ayda beş ila yedi 
ton arasında) hacmine sahip olan torbalardaki kuru katkı 
maddeleri için dozajlama çözümü sunuldu. Torbalar için 
geliştirilen AMINOSys, pnömatik taşıma kullanan Evonik 
müşterilerine torbaları kaldırmaya gerek duymadan torbanın 
sistemlerindeki en uygun birime entegre etmelerini sağlıyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına bağlı olarak girişimlerde 
bulunan stratejik bir ortak olarak Evonik, yerel ve 
özelleştirilmiş çözümler bulmak için müşterileriyle 
çalışmaya devam ediyor. Aralıksız bir şekilde düzenlenen 
eğitim programları, garantili yedek parça temini ve sunduğu 
teknolojik güncellemeler sayesinde, Evonik müşterileri 
AMINOSys varlıklarını daha iyi yönetebiliyor ve yem 
değirmenlerindeki performansı koruyarak geliştirebiliyor. 
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Alapala, Limagrain’in tohum 
fabrikasında saatte bir ton 
kapasitelik temizleme hattının 
renovasyonunu tamamladı

Dünyanın 4. en büyük tohum firması olan 
Limagrain, 140’tan fazla ülkede faaliyet 
gösteriyor. 1965 yılında kurulmuş olan Fransız 
şirket, ayçiçeği, mısır, kanola, buğday ve arpa 

tohumlarıyla ilgili her aşamada çalışmalarını yürütüyor, bitki 
ıslahı, araştırma ve geliştirme, tohumluk hazırlığı, üretimi ve 
satış faaliyetleri gibi aşamalarda yardım sunuyor. 

Limagrain’in 
Türkiye’deki tesisi 
hibrid ayçiçeği ve mısır 
tohumu üretmeye 2015 
yılında başladı, şu anda 
ise tohumları Ukrayna 
ve Rusya, Bulgaristan, 
Romanya, Yunanistan, 
Fransa, İspanya, 
Kazakistan ve Güney 
Afrika’daki pek çok 
ülkeye ihraç ediyor.

Hibrid ayçiçeği 
ve mısır tohumu 
üreten tesis, 
Bursa’nın Karacabey 
bölgesinde bulunuyor. 
Tesisin konveyör 
ekipmanlı ve saatte bir ton kapasiteli temizleme hattının 
renovasyon çalışmaları kısa bir süre önce Alapala tarafından 
gerçekleştirildi. 

Etkileyici renovasyon çalışması sayesinde, tesis AB 
standartlarına uygun hijyenik olarak tasarlanmış donanımları 
ve yüksek işletimsel güvenliği ile öne çıkıyor. Temizleme 
sürecinde ise, ürün renk farklılıklarına göre ayrıldığı 
teknolojik olarak gelişmiş bir optik ayırıcıdan geçiyor. 
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SAFE •  SMART •  SIMPLE

FIND THE PERFECT 

SOLUTION

Powered by innovation

BIOMASS 
Pellets • Wood chips • Sawdust  
Bagass • Coffee grounds

AGROFOOD 
Soybean meal • Sugar • Cereals  
Oil seeds • Flour

INDUSTRIES 
Potash • Fly ash • RDF • Plastics

CONTACT US

Total Clearance Guaranteed

Based upon the principle of undermining 

residual piles of bulk materials. 

A continuous vibrating action at the foot of 

a pile abates successive layers of product, 

cohesive or free flowing, until complete 

clearance of the residual pile.

VIBRAFLOOR 
Z.A. 27 rue de la Tuilerie 
71640 Dracy-le-Fort / France

Phone: +33 (0)3 85 44 06 78 
Fax: +33 (0)3 85 44 06 79 
E-mail: vibrafloor@vibrafloor.com

w w w . v i b r a f l o o r. c o m

30 YEARS
WORLDWIDE  EXPERIENCE

ISO 9001 : 2015
AB Certification

UNIVERSAL RECLAIM SYSTEM

30              YEARS
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800-284-5779 | 312-738-3700 | www.seedburo.com | sales@seedburo.com

Find everything you need 
for grain, feed and seed 
at Seedburo Equipment 
Company. In print or 
online, we are stocked 
with inventory to keep your 
facility running smoothly. 

Get Seedburo’s latest 
catalog edition, in hand, 
on your countertop by 
requesting a printed copy at:
www.seedburo.com or by 
phone, 800-284-5779.

Resource-Full
Get an Updated Edition Today



Yeni bir satış iş birliği: 
Rommel, Arjantin’de Filip 
markalı elek temizleyicilerinin 
satışı görevini üstlendi

Köklü şirketlerden Rommel ve 
Filip, Arjantin’de elekler için elek 
temizleyicilerinin satışı konusunda bir 
iş birliğine imza attılar. Buenos Aires 

ve Cordoba’da ofisi bulunan Rommel artık Filip 
markalı tüm elek temizleyicilerini Güney Amerika 
ülkelerinde pazarlayacak. Ürün yelpazesini, arka telli 
ve telsiz elekler için elek temizleyicileri oluşturuyor. 
Her iki aile işletmesi de uzun yıllardır değirmencilik 
endüstrisi ile yakın bir ilişki içerisinde ve alanlarındaki 
uzmanlığını kanıtlamış durumda. 

Filip’in Genel Müdürü Mirko Filip konuyla 
ilgili şu açıklamada bulundu: “Yüksek kaliteli elek 
temizleyicilerimizin Arjantin’de dağıtımı için Rommel 
ile çalışmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Rommel, 
filtreleme ve havalandırma sistemlerine yönelik sunduğu 
kaliteli ürünlerle Latin Amerika’daki değirmencilik 
endüstrisinde saygın bir yere ve yıllardır değirmencilik 
endüstrisiyle iyi ilişkilere sahip. Bu iki köklü şirketin 
birlikte çalışması ile, Arjantin’de büyük başarılara imza 
atacağımızdan ve Güney Amerika’daki pazar payımızı 
ciddi oranda arttıracağımızdan eminim.”

Filip Sieve Cleaners Genel Müdürü Mirko Filip (solda) ve 
Rommel SA Genel Müdürü Axel Rommel (sağda)

300+ 
brands 

displayed

130  
booths 

30 countries

5,920 m2 
exhibiting 

space

1,924
International 
Participants
40 countries

8,711 
trade 

visitors 

International Livestock, Dairy, Meat Processing
and Aquaculture Exposition

8,711 300+ 130 5,920 m2 1,924

ILDEX Vietnam 2020
18-20 March 2020

ORGANIZED BY EVENT PARTNEREMPOWERED BY

“We create marketplaces that build relationships and business opportunities - worldwide.”

Contact us at ildex@vnuexhibitionsap.com or tel: +6626700900 more information www.ildex-vietnam.com

Saigon Exhibition and Convention 
Center (SECC)
Ho Chi Minh City, Vietnam

90% satisfied quality of visitor

85% intend to visit next edition

Ecological heat treatment

DEBUGGER
… the natural pest control method

• Guaranteed removal of insects in all stages of development

• No chemical substances required

• Easy to perform

• Cost-effective and effi cient

 FrigorTec GmbH • info@frigortec.de • www.frigortec.com

 

For more than 50 years!
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Meksika’daki yeni buğday terminaline Siwertell 
boşaltıcı teslimatı gerçekleştirildi

Bruks Siwertell, Gramosa Agroalimentos şirketinin 
yüksek kapasiteli bir Siwertell gemi boşaltıcı için 
verdiği siparişin teslimini gerçekleştirdi. Gramosa 
Agroalimentos’un Meksika’nın Veracruz 

şehrinde tarımsal dökme yükler için açtığı yeni terminaline 
yönelik olarak malzemelerin etkin, çevre dostu ve dikkatli 
bir şekilde taşınmasının sağlanması için 2018 yılında 
sipariş edilmişti.

Bruks Siwertell’in Satış Müdürü Patrik Henryson “Dört 
aylık bir seçim süreci sırasında tüm rakip sistemlerden üstün 
olduğunu gösterdikten sonra diğerlerinin arasından seçildi” 
diyor ve seçim sürecini vurguluyor. 

Yeni ray montajlı Siwertell ST 640-M boşaltıcı tamamen 
kapalı bir sistemdir ve terminale saatte 1.200 tonluk bir 
sürekli nominal bir kapasite sunuyor. Kusursuz esnekliği 
sayesinde, verimlilik veya yük kalitesinde herhangi bir kayıp 
yaşanmadan mısır, pirinç, buğday, soya fasulyesi ve kanola 

tohumu gibi çok sayıda farklı tahılı taşıyabiliyor. 
Sipariş sırasında Gramosa Agroalimentos, birden fazla 

tahılda gösterdiği performans nedeniyle Siwertell markalı 
bir boşaltıcıyı seçtiğini belirtti: “Piyasada bulunan diğer 
sistemlerden farklı.” 

“Siwertell vida tipi boşaltıcının taşıma hızı sayesinde 
tahıl taşınma sırasında zarar görmüyor, bu da bize katma 
değer sağlıyor ve rakiplerimiz arasında bizi öne çıkarıyor. 
Siwertell sistemi, pek çok unsur düşünüldükten ve 
birden fazla donanım arasında karşılaştırma yapıldıktan 
sonra seçildi. Sistemle ilgili yapılan analizde, işletme 
prensipleri ve mekanizmaları, yatırım maliyetleri ve işletme 
maliyetlerine odaklanıldı.” diyor, Gramosa Agroalimentos.

Bu yeni boşaltıcı, 2019 yılı ekim ayında ağır yük gemisiyle 
Çin’den tamamen monte edilmiş bir şekilde teslim edildi ve 
gerekli olduğu zaman Bruks Siwertell tarafından Veracruz 
Limanı’ndaki yerinde test edilip hizmete alınacak. 

Agritask tarımsal sigorta odaklı fonlamada 8.5 milyon dolar 
elde etti

Hassas uygulamalı tarım yapan İsrailli startup şirketi Agritask, yakın zamana kadar kendi 
öz kaynaklarıyla kurulum sürecindeydi. Şirket, InsuResilience Yatırım Fonu tarafından 
yönetilen ve Barn Investimentos’un ortak yatırımcı olduğu A Serisi fonlama turunda 
8,5 milyon ABD doları topladı.

Tel Aviv merkezli Agritask, tarımsal yönetim için esnek ve bütünleyici bir veri güdümlü yazılım 
platformu geliştirdi. “Tek Platform, Tek Veri Tabanı” yaklaşımına sahip bu platform, gerçek zamanlı 
karar almayı destekleyecek bütüncül bir çözüm sunuyor. Platform ile John Deere, Airbus, IBM ve 
SAP da dahil olmak üzere 40’tan fazla donanımsal ve yazılımsal veri kaynağı entegre edilebiliyor. 
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2 Sisters Gıda Grubu, hassas uygulamalı 
hayvancılıkta Evonik ile birlikte lider bir rol üstleniyor

Gıda kalitesi, sağlık ve hayvan sağlığı ile ilgili 
müşteri talepleri artarken 2 Sisters Gıda 
Grubu’nun bünyesinde bulunan Avrupa’nın 
kümes hayvanı işleyicisi 2 Sisters Storteboom, 

kümes hayvanı değer zincirlerini optimize etmek için kümes 
hayvanlarına yönelik akıllı yönetim programı Porphyrio 
kullanmak üzere Evonik ile sözleşme imzaladı.

“Avrupa pazarındaki rekabetçi konumumuzu korumak ve 
geliştirmek için, tedarik zincirinde daha düzenli bir yapıya ve 
daha fazla iletişime ihtiyaç olduğunun farkındayız. Evonik’in 
besin ve sağlık uzmanlarıyla desteklenen büyük veri ve 
biyoistatistiklerini içerecek bütüncül bir yaklaşımın yararlı 
olacağına dair inancımız tam” diyor, 2 Sisters Storteboom’un 
Yönetici Müdürü ve Avrupa Kümes Hayvanları Başkanı 
Harm Laros. 

“Porphyrio, doğru ürünlerin doğru zamanda elimizde 
olmasını sağlayacak şekilde üretimimizi optimize 
etmemizi, broyler tedarikçilerimizle ve tarım ticareti 
yapan ortaklarımızla olan ilişkimizi güçlendirmemizi ve 
müşterilerimize yönelik olarak sektörde kendimizi inovasyon 
liderleri olarak konumlandırmamızı sağlıyor.”

Porphyrio, kümes hayvanları eti ve yumurta üretiminde 
hayvancılık verilerini toplamak, işlemek ve incelemek için 
geliştirilmiş bulut tabanlı bir yazılım. Bu yazılım, büyük 
verilerin, biyoistatistiklerin ve akıllı algoritmaların yardımıyla 
hayvan üreticilerinin proseslerini daha iyi yönetmelerini, 

öngörmelerini ve optimize etmelerini sağlıyor. Porphyrio, 
şirketin hayvan beslenmesi alanındaki büyüme motorunun 
gösterdiği performansı destekliyor ve Evonik’in hassas 
uygulamalı hayvancılık işinin dijital temelini oluşturuyor. 

“Bu iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz, yazılımımızın 
2 Sisters Stortebroom’un müşterilerinin ve dolayısıyla 
tüketicilerin tam olarak istediği ürünleri sunması yönünde 
gerçekleştirdiği önemli bir gelişme olduğu düşünüyoruz. 
Yazılımımız sayesinde, kümes hayvanı üreticileri kendi 
üretim proseslerini çok daha iyi ve net bir şekilde 
anlayabilecekler ki bu da optimizasyonu gerçekleştirmenin 
anahtarı. Bu şekilde, dijital dönüşüm için hayvancılık 
işletmelerini destekleme konusunda tercih edilen bir ortak 
haline gelmeyi amaçlıyoruz” diyor, Belçika merkezli Evonik 
Porphyrio’nın Yönetici Müdürü Kristof Mertens. 

Evonik’in Besleme ve Bakım bölümünün, modern 
hayvancılık beslemesi alanında uzun bir geçmişi var. Besinsel 
ürünleri veri ve bilgi tabanlı hizmetler ve dijital teknolojilerle 
bir araya getirerek Evonik, hassas uygulamalı hayvancılıkta 
lider bir rol üstleniyor. 

Porphyrio ile birlikte, yakın zamanda piyasaya sürülen 
patojen tarama sistemi ScreenFloX, Evonik’in hassas 
uygulamalı hayvancılık işinin temel yapı taşlarını oluşturuyor 
ve şirketin sağlıklı ve sürdürülebilir gıda çözümleri sunan, 
bütüncül bir sisteme sahip bir sağlayıcıya dönüşme hedefini 
yansıtıyor. 

www.hydronix.com.trenquiries@hydronix.com

Hayvan Yemi,  
Tahıl ve Pirinç için dijital nem sensörü

• Tüm dahili işlevselliği içeren tek bir ünite.
• Gıda dostu malzemelerden üretilmiş.
• Kurutucularda, kanallarda, konveyörlerde ve karıştırıcılarda kolay montaj.
• Hydronix’in hassas doğrusal çıkışlı dijital teknolojisi
• Geniş nem ölçüm aralığı
• Tozdan ve renklerden etkilenmez

Hydro-Mix XT

Hydro-Mix HT
Yüksek Sıcaklık

Hydronix 
Oluklama Sistemleri
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İNOVASYON ÖDÜLLERİ

GRAPAS: Dinnissen başvuranlar arasında yerini 
alırken konferansa katılacak iki yeni konuşmacı 
belli oldu

Bu ay, karma yem makineleri uzmanı Dinnisen, GRAPAS 
İnovasyon Ödülleri için en yeni ürünleri çekiçli değirmen 
Hamex ile aday gösterilmek üzere başvurusunu yaptı!

Dinnissen’den inovatif yeni bir çözüm 
Dinnisen’in yeni tam otomatik çekiçli değirmeni Hamex ile 

birçok alanda ciddi bir ilerleme kaydedildi. Makineyi üretmek 
için kullanılan yöntem otomatikleştirildi ve önceki modellere 
göre daha da modernleştirildi, bu da makinenin fiyatını önemli 
ölçüde düşürdü.

Ayrıca, makinenin çeşitli özellikleri ergonomik olmasını 
sağlamak üzere değiştirildi, böylelikle kullanım rahatlığı 
arttırıldı ve ekran değişimi ve güncellemeler daha hızlı 
bir şekilde gerçekleştirilmeye başlandı. Ekran makineden 
çıkarılabilir hale getirilerek aşınmış parçalara daha hızlı bir 
şekilde ulaşma imkânı sağlandı ve çıkarılıp değiştirilmeleri 
kolay bir hale getirildi. 

Dinnissen yaptığı başvuru ile, önde gelen şirketlerden Henry 
Simon, Wingmen Grup ve Yenar’ın yaptığı başvuruların arasına 
katılmış oldu. Bu yılki ödüller için FlourWorld Müzesi’nden 
konferansa katılacak olan açılış konuşmacımız, Dünya Un Günü 
hakkında bir konuşma yapacak.

Konferansa katılacağı belirlenen diğer konuşmacılar arasında, 
Çin Buğday Değirmencileri Derneği Genel Sekreter Yardımcısı 
Profesör Dongsen ve Bogasari Un Değirmenleri’nden Bobby 
Ariyanto bulunuyor.

GRAPAS İnovasyon Konferansı için hemen kaydınızı 
yaptırın!

GRAPAS İnovasyon Konferansı’na katılımınızı kesinleştirmek 
için artık kayıt yaptırabilirsiniz. VICTAM and Animal Health and 
Nutrition Asia’nın resmi internet sitesi üzerinden fuara ücretsiz 
olarak kayıt oluşturabilirsiniz.

Kayıt yaptırdıktan sonra bir onay e-postası alacaksınız, 
e-postadaki bağlantı adresine tıklayın ve yönlendirmeleri takip 
edin. Etkinlikte gerçekleşecek konferansları bir liste halinde 
görebileceksiniz. ‘GRAPAS Asia 2020’ yazısına tıklayın ve 
biletinizi alarak katılımınızı kesinleştirin. 

Her konferans için bilet ücreti 99$ idir. Tükenmeden yerinizi 
ayırtmayı unutmayın!

İnovasyon Ödülleri veya İnovasyon Konferansı’yla ilgili 
herhangi bir sorunuz için, lütfen benimle rebeccas@perendale.
co.uk adresinden iletişime geçin.

Rebecca Sherratt

GRAPAS 2020 İnovasyon Ödülleri
için başvurular 19 Ocak 2020
tarihinde bitiyor.
Daha fazla bilgi veya
başvuru formu almak için
bana aşağıdaki adresten
e-posta gönderebilirsiniz:
rebeccas@perendale.co.uk

Dinnissen’in En Yeni Çekiçli Değirmeni: Hamex 

KONFERANS
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IFEEDER ve FFA tarım endüstrisinin ve hayvan yemi 
endüstrisinin farkındalığını artırmak için birlikte çalışıyor

Yem Eğitimi ve Araştırma Enstitüsü (IFEEDER) ve Ulusal FFA Organizasyonu (FFA), hayvansal gıda üretimi 
alanındaki tarımsal eğitim programlarında işbirliği yapmak adına ortak çalışmaya karar verdiler. Bu hafta 
imzalanan mutabakat (MOU) kapsamında, tarım endüstrisinin ve hayvan yemi endüstrisinin farkındalığını 
artırmak için yeni girişimlerde bulunulacak. 

“FFA, yeni nesil çalışanları destekleyen ve onları tarımdaki kariyerlerine hazırlayan gerçek bir lider. Kariyerlerine 
hayvan yemi endüstrisinde başlayacak üyelerine eğitim fırsatları sağlamak amacıyla onlarla çalışmaktan son derece 
memnunuz.” diyor, IFEEDER Mütevelli Heyeti Başkanı Bruce Crutcher. 

FFA ve IFEEDER, gençlere hayvan yemi endüstrisi hakkında eğitim vermek ve onları bilgilendirmek için gösterilen 
çabalara daha fazla erişim imkanı elde etmelerini sağlayacak ve bunların etkinliği arttıracak programlar üzerinde iş birliği 
yapacak. IFEEDER, hayvansal gıda endüstrisi alanında tarımsal eğitim veren eğitmenlere bir kaynak görevi gören mevcut 
ve yeni kooperatif müfredatı ile ilgili olarak FFA ile birlikte çalışacak. 

“FFA, dünyanın yeni nesil liderlerini geliştirmeye devam ederken, bu ortaklığın öğrencilerimizin hayvan yemi endüstrisiyle 
ilgili daha fazla şey öğrenmeleri adına ideal bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Gelecekteki girişimlerimizde de IFEEDER ile 
çalışmaktan gurur duyarız.” diyor, Ulusal FFA Organizasyonu’nun CEO’su Mark Poeschl. 

Kuzey Amerika’nın yüksek lifli yem 
tüketimi küresel pazar değerinin 
dörtte birinden fazlasını oluşturuyor

Yakın zamanda yayınlanan bir araştırmaya göre, 
küresel yüksek lifli yem pazarının yüzde 4.2'lik cazip 
bir CAGR ile büyümesi ve tahmin dönemi sonunda 
383.4 milyon $ değerine ulaşması bekleniyor.

Hayvancılık bakımından küresel yüksek lifli yem pazarı 
ruminantlar, atlar, kümes hayvanları, domuz, evcil hayvanlar, 
su hayvanları ve diğerleri olarak bölümlere ayrılabilir. 
Ruminantlar için yüksek lifli yem talebinde artış olması 
bekleniyor, çünkü yüksek lifli yem, yem alımını arttırıyor, 
sindirilebilirliği iyileştiriyor ve sonuç olarak üretimi arttırıyor. 

Küresel yüksek lifli yem pazarı, Asya Pasifik, Kuzey 
Amerika, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika ve Avrupa 
olarak alanlara ayrılmıştır. Küresel yüksek lifli yem 
pazarında, hayvanların verimliliğini ve performansını 
artırmak amacıyla hayvanlar için uygun yem formülasyonuna 
sahip yüksek lifli yem kullanımının faydalarıyla ilgili artan 
farkındalık sayesinde, Kuzey Amerika bölgesinin 2018 yılına 
kadar yüzde 24.6 oranında yüksek bir pazar değeri payı 
olması bekleniyor.

Öte yandan, Kuzey Amerika’daki yüksek lifli yem pazarının 
daha olgun bir pazar olması nedeniyle diğer bölgelere kıyasla 
daha düşük bir CAGR ile büyümesi bekleniyor. Asya Pasifik 
ve MEA bölgelerindeki yüksek lifli yem pazarlarının yüksek 
bir hızda büyümesi bekleniyor. Özellikle Asya Pasifik’in 
bölgedeki yüksek hayvan ve hayvan yemi talebine bağlı 
olarak yüzde 5’lik bir CAGR göstermesi bekleniyor. 

300+ 
brands 

displayed

130  
booths 

30 countries

5,920 m2 
exhibiting 

space

1,924
International 
Participants
40 countries

8,711 
trade 

visitors 

International Livestock, Dairy, Meat Processing
and Aquaculture Exposition

8,711 300+ 130 5,920 m2 1,924

ILDEX Vietnam 2020
18-20 March 2020

ORGANIZED BY EVENT PARTNEREMPOWERED BY

“We create marketplaces that build relationships and business opportunities - worldwide.”

Contact us at ildex@vnuexhibitionsap.com or tel: +6626700900 more information www.ildex-vietnam.com

Saigon Exhibition and Convention 
Center (SECC)
Ho Chi Minh City, Vietnam

90% satisfied quality of visitor

85% intend to visit next edition
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Milling and Grain ekibi, 7 
Aralık 2019 tarihinde Birleşik 
Krallık’ın Reading şehrindeki 
Mills Archive’i ziyaret etti. 
Yönetim kurulu üyelerinden biri 
olan Mildred Cookson, Milling 
and Grain'e düzenli olarak 
katkıda bulunuyor ve değirmen 
tarihiyle ilgili yazdığı yazılar 

son derece popüler. Milling and Grain dergisinin editör kadrosu 
vakfın sık ziyaretçileri arasında ama ekip bu sefer Mills Vakfı’na yeni 
eklenen Rex Wailes'in Koleksiyonu’na ev sahipliği yapan Milling 
and Grain odasının resmi törenine katılmak için vakıftaydı.

Rex Wailes’in Koleksiyonu
Makine Mühendisleri Enstitüsü Bursu ve İngiliz Kraliyet Onur 

Nişanı sahibi ve Society of Actuaries üyesi Reginald "Rex" Wailes 
(6 Mart 1901 – 7 Ocak 1986), mühendislik tarihi ve özellikle yel ve 
su değirmenleri üzerinde endüstriyel arkeoloji alanlarında çalışmalar 
yayınlayan bir İngiliz mühendis ve tarihçiydi. Wailes 1923 yılından 
itibaren yel değirmenlerinin tarihini kayıt altına almaya başladı.

O zamanlar, çok sayıda değirmen terk ediliyor, birçoğu yıkılıyordu. 
Wailes, ülkenin en önemli değirmenleri ortadan kaybolmadan 
belgeleyerek İngiliz mühendisliği tarihinin bu önemli bölümünü 
kaydetmeye kararlıydı. İngiltere'deki çoğu değirmeni kaydetmekle 
kalmadı, çılgın gibi seyahat etti ve Finlandiya, İsveç, İspanya, 
Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki değirmenlerin 
tarihini kayıt altına aldı. Yıllarca yel değirmenleri üzerinde yaptığı 
çalışmalar ve okumaların sonuçları, 1948'de 'İngiltere'de 
Yel Değirmenleri' adı altında ve 1954'te ise daha kapsamlı 
bir şekilde 'İngiliz Yel Değirmeni' adlı çalışmada 
yayınlandı.

Wailes, değirmenler konusunda önde gelen bir yetkili 
olarak bilinmeye başladı ve o zamanlar Şehir ve Ülke 
Planlama Yasası kapsamında korumaya değer tarihi 
sanayi alanlarının belirlenmesi için Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından yürütülen Endüstriyel Anıtlar Araştırması'na 
baş danışman olarak atandı. 1971 yılında, endüstriyel 
tarihimizin bu önem arz eden bölümünün korunması için 
gösterdiği çabalar karşılığında, Rex Wailes’e çalışmaları 
için Kraliyet Onur Nişanı verildi. 

Milling Vakfı, Rex Wailes’in Koleksiyonu’nun 
yeni sahibi

Uzun bir müzakereden sonra 23 Temmuz 2019'da Mills 
Archive, otuz yılı aşkın bir süredir Bilim Müzesi'nin 

tesis dışındaki deposunda bekleyen Rex Wailes'ın koleksiyonun 
sahibi oldu. (İçerisinde çok sayıda büyük ölçekli çizim bulunan) 
40’tan fazla kutu bir kamyonete yüklendi ve Reading’teki Mills 
Vakfı mağazasına getirildi. Eşyaların çoğunda küf olduğu ve nemli 
ve dış mekanlarda saklanmanın etkileri görüldüğü için, vakfın 
arşiv görevlisi Nathanael Hodge, bu tarihten itibaren malzemelerin 
temizlenmesi, saklanması ve korunması için uzun bir sürece 
başlamış oldu. 

Bu kadar miktarda bir malzemenin depolanması için, Mills Vakıf 
binası içerisinde yeni bir arşiv alanının oluşturulması gerekti. Bu 
noktada Milling and Grain devreye girdi, bu yeni arşiv alanının 
inşasına sponsor oldu ve koleksiyonun bakımı için de bağışta 
bulunacak. Bu iş birliğinin anısına, derginin koleksiyona devam 
eden desteğini kutlamak amacıyla Milling and Grain Odası'na bir 
kapı plakası takıldı.

Gelecek nesiller için geçmişi korumak
Mills Archive’in Program ve Geliştirme Müdürü, Liz Bartram bu 

tür malzemelerin asırlar boyunca kaybolmamasını sağlamanın en 
kesin yolunun bunları dijital bir şekilde tarayıp Mills Archive’in 
online veri tabanına yüklemek olduğunu söylüyor.

“Bu hızlıca yapılacak bir iş değil, çok yavaş ve düzenli bir şekilde 
yapılması gerekiyor. Öte yandan bu süreç, bu belgelerin gelecek 
nesiller için hem kolay erişilebilir kılınması hem de uygun şekilde 
korunmasını sağlamak adına atılan önemli bir adım.”

Artık Wailes Koleksiyonu’nun güvenli bir ev olduğuna göre, 
malzemelerin restorasyonu ve dijitalleştirilmesine yönelik bu 
uzun süreç başlayabilir. 

Milling and Grain odasını Mills Archive’de resmi olarak açıyoruz
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Bu belgelerin korunması, 
değirmencilik tarihinin asırlar boyu 
korunması için büyük önem arz 
ediyor. Milling and Grain dergisi, 
endüstrimizin zengin tarihini canlı 
tutmaya yardımcı olmak amacıyla 
Mills Archive’ın bir hamisi olmaktan 
gurur duyuyor.

Vakfın heyetinde bulunan kişiler 
şu şekilde:
• İngiliz Kraliyet Onur Nişanı sahibi 

Dr. Ron Cookson (Başkan)

• Mildred Cookson (Vakfın bir 
koleksiyonun sahibi)

• Mike Evans
• Graham Hackney
• Dr. Peter King
• Charles Pinchbeck (SPAB 

Mills Section tarafından atandı)
• Martin Savage
• Dr. Margaret Simons
• İngiliz Kraliyet Onur Nişanı sahibi 

Alan Stoyel (Vakfın birkoleksiyonun 
sahibi)

• Dr Ashok Vaidya (Başkan Yardımcısı)
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Rex Wailes Koleksiyonu

Rex’ten önce, yel değirmenleriyle ilgili 
güvenilir bir kitap yoktu. Rex İkinci Dünya 
Savaşı’nın sonrasındaki yıllarda bunu 
değiştirdi. 1948 yılında, Architectural Press 
isimli yayın evi, Windmills başlıklı metnini 
İngiltere’de yayınladı, metnin beraberinde o 
zamanlar mevcut olan her tipteki değirmene 
ait harika, siyah-beyaz fotoğraflar vardı. Bu 
yayınla birlikte Victoria and Albert Müzesi’nde 
gerçekleştirilen sergi, savaştan çıkmış 
İngiltere’nin moralini yerine getirmiş olmalı. 

Rex, 1954 yılında The English Windmill 
(İngiliz Yel Değirmeni) ve 1979 yılında resimli 
Source Book of Wind and Watermills (Yel ve 
Su Değirmenleri Kaynak Kitabı) eserlerini 
yazdı. The English Windmill isimli eseri, 
çok yakın arkadaşları olan sanatçı Vincent 
Lines ve fotoğrafçı Hallam Ashley tarafından 
resimlendirilmişti ve yıllar sonra hâlâ yel 
değirmeninin incili olarak kabul ediliyor. 

Savaş sonrasında değirmencilik mirasımızı 
korumak için gösterilen çabalar üzerinde 
büyük bir etkiye sahipti. Yalnızca en iyi olan 
örnekleri koruyabileceğimizin farkındaydı ve 
bu fikri sayesinde İngiliz Mirası’nın himayesine 
çok sayıda örnek geçti. Onun için en önemli 
örnekler şunlardı: Suffolk, Saxtead Green’deki 
Post Mill; Kent, Cranbrook’taki Smock Mill; 
Lincolnshire, Sibsey’deki Tower (Kule) Mill ve 
Norfolk, Ashtree Farm’daki bir Drainage Mill. 

Rex’in etkisi İngiltere’nin de ötesine geçti. 
The English Windmill isimli eseri ABD’de 
yayınlandığında, Amerikalı yayıncılar, bu 
kitabın kişisel bir genişletilmiş, deri ciltli 
baskısını hediye etti, kitapta Rex’in pek çok 
notu ve yorumu bulunuyordu. 

2008 yılında, Rex’in kızı Anthea bu kitabı 
Mills Archive’e sundu ve şu anda bu kitap özel 
koleksiyonlarımızdan oluşan kütüphanemizin 
yıldızı. Daha da önemlisi, bu kitap Rex’in 1986 
yılında ölümünden bu yana Bilim Müzesi’nde 
bulunan geniş koleksiyonuna ulaşarak bu 
koleksiyonu getirmemiz için uzun bir yolculuğa 
başlamamıza neden oldu. Ancak şimdilerde bu 
koleksiyonu halka açabiliyoruz.

Rex de bunu isterdi. Kitabındaki bir dipnotta 
şöyle diyor: “Acele etmeliyiz ve kalan her şeyi 
kayıt altına almalıyız.” Şükürler olsun ki Rex 
sözünün eri çıktı ve şu anda o kayıtlar Mills 
Archive’de. Kataloglandıktan ve koruma altına 
alındıktan sonra, bu koleksiyon gelip görmek 
isteyen herkesin erişimine açılacak.

2008 yılında Anthea'nın sunumu

En etkili iki kitabı

Ingiliz Yeldeğirmeni deri ciltli baskı

Yazdığı kitaplar
Yazan: Mildred Cookson, Mills 
Archive Vakfı, Birleşik Krallık
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Nasıl bir yemek tarifinde son ürünü ortaya çıkarmak için birçok 
malzeme gerekiyorsa, değirmenciliğe farklı bakış açılarının eğitim 
aracılığıyla paylaşması de dinamik bir öğrenme ortamı yaratır. 
Sırasıyla 7-11 ve 14-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen Uluslararası 
Operasyonel Değirmenciler Birliği (IAOM) ve Kansas Devlet 
Üniversitesi’nin (KSU) Temel Değirmencilik Prensipleri ve İleri 
Değirmencilik kursları sırasında da bu bakış açıları bir araya geldi.

IAOM-KSU Temel Değirmencilik Prensipleri 
Eğitim beş ülkeden 18 katılımcı 

için düzenlenen IAOM-KSU Temel 
Değirmencilik Prensipleri kursuyla 
başladı. Katılımcılar değirmencilik 
endüstrisi şemsiyesi altında farklı 
birçok konu üzerinde çalıştılar.

Katılımcılar sınıf derslerinin yanı 
sıra, hem değirmencilik sürecini 
hem hammadde ve değirmencilik 
sistemlerinin etkilediği; temizlik, 
havalandırma, öğütme ve son ürün 
gibi öğeleri anlayabilmeleri için pratik 
eğitime de tabi tutuldu. Shellenberger 
Hall Unlu Mamul Laboratuvarı ve Hall 
Ross Un Değirmeni’nde eğitim görerek 
bilgilerini de artırdılar. 

Filipinler’de ABD Buğday Birliği için 
Unlu Mamul Teknisyeni olarak çalışan 
ve kursa katılan Adrian Redondo 
konu hakkında, “Ziyaretimden önce 
okuduğum ders kitabında olmayan 
birçok bilgiye değindik. Özellikle pratik 
değirmencilik eğitimi faydalıydı,” 
sözlerini sarf etti.

“Ders kitabını okumakla birinci 
elden deneyim arasında çok fark var. 
Bu deneyim sayesinde değirmencilere 
doğru soruları sormayı öğreniyorsunuz.”

Los Angeles, Kaliforniya’da bulunan General Mills’te Değirmenci 
Asistanı olarak çalışan katılımcı Hector Muniz ise kursun kendisine 
değirmencilik sisteminin tamamı ve pozisyonunun son ürünün 
ortaya çıkmasını ne şekilde etkilediği hakkında daha derin bilgiler 
kazandırdığını belirtti. 

Muniz, “General Mills’te çalışmaya başladığımda kafamda bir 
değirmencilik mefhumu yoktu. Yirmi beş yıl kamyonculuk sektöründe 
çalışmıştım ve bu işin bu kadar büyük olduğunu, dünyanın her yerine 
yayılmış olduğunu bilmiyordum,” dedi. “Artık her şeyin nereden geldiğini 
anlıyorum. Neredeyse hiç bilmediğim bir konuda gözlerim açıldı.”

IAOM-KSU İleri Değirmencilik Prensipleri
Temel kursa ek olarak sunulan IAOM-KSU İleri Değirmencilik, 

tahıl işleme akışlarını analiz etmekte 
ve geliştirmekte kullanılan teknikler 
ve araçlar, üretim verimini etkileyen 
değişkenler ve değirmen personelinin arıza 
giderme yeteneklerini bileme gibi konular 
içeriyordu.

IGP Enstitüsü Direktör Yardımcısı 
Shawn Thiele, “Birleşik Devletler, Kanada, 
Türkiye, Filipinler ve Güney Afrika’dan 
16 katılımcının yer aldığı ileri değirmencilik 
kursu büyük bir başarıydı,” dedi. 

Kursa katılanlar değirmenlerde verimi 
azami düzeye taşımak için numune 
alma ve test etme yoluyla değirmencilik 
süreçlerinin nasıl optimize edileceği 
gibi konularda birçok ileri değirmencilik 
tekniğiyle tanıştı. Öğrenciler sınıf derslerini 
kullanarak temizlik, havalandırma, 
değirmencilik süreçleri ve ekipman 
konularını tartıştı ve bu bilgileri pratik 
egzersizlerle uygulamaya geçirdi. 

Thiele konu hakkında, “Her iki eğitimde 
katılımcıların sahip olduğu, değirmenciliğe 
dair çeşitli bilgiler sınıfta harikulade 
tartışmalar yapılmasına olanak verdi 
ve değirmenciliğe yönelik farklı bakış 
açılarının ortaya çıkmasını sağladı,” 
sözlerini sarf etti.

İnsan tüketimi için gıda güvenliği standartları olduğu gibi, Gıda 
ve İlaç Dairesi (FDA) güvenli hayvan yemiyle ilgili yönetmelikler 
de belirliyor. IGP Enstitüsü FDA yönetmeliklerinin derinlemesine 
anlaşılabilmesi için NGFA-KSU Gıda Güvenliği Modernizasyon 
Yasası Eğitimi’nde 20 katılımcıya ev sahipliği etti.

Bu eğitim 5-7 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşti ve katılımcıların 
gıda güvenliğinin temellerini, imalat prensiplerini ve etkili bir gıda 
güvenlik planı oluşturma yollarını öğrenmesine olanak verdi.

Yem İmalat ve Tahıl Kalite Yönetim Programı Uzmanı Carlos 
Campabadal konu hakkında, “Bu üç günlük kursta endüstri 
mensupları Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası’yla ilgili 
yeni yönetmelikleri öğreniyor. Bu kurs genel gıda güvenliğini 
geliştirmeye odaklanıyor,” yorumunu yaptı.

Cactus Feeders’ta emtia risk yönetim direktörü olarak çalışan Eric 

McMillan’a göre, bütün gıda yönetmeliklerine nasıl uyulacağını 
anlamak önemli. 

McMillan, “Büyükbaş hayvanları güvenli yemlerle beslemek için 
bütün yönetmeliklere uyma çabasıyla sahada ne yaptığımızı öğrenmek 
faydalı oldu,” dedi. “Artık yem değirmeninde çalışan personelin 
eğitimine yardımcı olmak için oluşturacağımız gıda güvenlik 
planına katkıda bulunacak bilgiye sahibim.” 

IGP Enstitüsü arka arkaya değirmencilik kurslarına 
ev sahipliği yaptı 

IGP Enstitüsü, Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası 
eğitiminde endüstri profesyonellerini ağırladı

EĞİTİMİ
Değirmen 

IGP Enstitüsü Direktör Yardımcısı ve Un Değirmenciliği 
ve Tahıl Işleme Uzmanı Shawn Thiele, Hall Ross 
Un Değirmeni’nde bir katılımcının ekipmanla ilgili 
sorusuna kulak veriyor

Mid America 
Pet Food 
Ruhsatlandırma 
Birimi Başkan 
Yardımcısı Matt 
Frederking, mevcut 
doğru üretim 
uygulamalarıyla 
ilgili derste NGFA-
KSU Gıda Güvenliği 
Modernizasyon 
Yasası kursu 
katılımcılarıyla 
konuşuyor

IAOM-KSU Ileri Değirmencilik kursu katılımcıları arıtıcı 
optimizasyonu egzersizi sırasında arıtıcı stoklarını inceliyor
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Milling and Grain’in her sayısında size 
değirmencilik sürecinde zaman ve para 
kazandıracak ürünleri inceliyoruz.

Balaguer Rolls OFT 2.0
Balaguer Rolls’un Optik Diş Açma Testi, 
vals topuna temas etmeden optik görüş 
özelliği ile vals topunun diş profillerini 
kontrol edebilen dünyadaki tek cihaz. 
Değirmenciler, belirli bir vals topunun 
mevcut diş profilini gösteren bir sertifika 
alırlar. Böylelikle vals toplarının değişimi için 
en uygun ve maliyet etkin zamanı seçmeleri kolaylaşır.
Optik Diş Açma Testi, operatörün bir vals topunun profilindeki şu 
unsurları ölçmesini 
sağlar: eğim, diş, 
keskin açı, sırt açısı, 
aşınma oranı. Bu 
test ile, boyutsal 
ölçümlerde 2.2μ 
doğrulukla ve 
açı ölçümlerinde 
±0.01 doğrulukla 
diş açma 
parametreleri 
elde edilebiliyor.

HSREZX Renk Ayırıcı
HSREZX serisindeki renk ayırıcılar, etkin bir 
sıralama işlemi gerçekleştirmek için sahip 
olduğu teknolojik avantajlar ile öne çıkıyor. 
Cihaz, kullanıcıların kapasite gereksinimlerine 
göre farklı kanal sayısına (bir, iki, dört ve altı 
kanal) sahip ve ayrıca birincil, yardımcı ve son 
sıralama seçeneklerinde kullanılabiliyor. 
Sıralama sistemi, çok yüksek hassasiyetli sıralama yapacak şekilde 
0,14 mm/piksel çözünürlüklü ve 16 milyon farklı renk tanımlamalı 
tam renkli kamera ile donatıldı. Optimum ayırma performansı 
için ise, HSREZX serisinde LED ışık kullanılıyor. Ayrıca, şekil sıralama 
teknolojisi, şekil tanımlaması yaparak kullanıcıların defektleri, 
yani kırık, yapışık ya da kusurlu tahılları, sağlam tahıllar arasından 
çıkarmalarını mümkün kılıyor.
Bunun yanı sıra, makine 
hedef ürün defektlerin renk 
profilini değerlendirmek ve 
hassasiyet ayarlarını otomatik 
olarak yapmak için gelişmiş bir 
yazılımla otomatik hassasiyet 
kalibrasyonuna ve defekt 
profiline sahip.

K70 Peletleme Değirmeni
Gelecekte yaşanacak zorluklarla başa çıkmak 
için yem üreticileri işlemlerinde sürdürülebilir 
tüketimi ve sorumlu üretimi sağlamak 
zorundalar. Güvenilir bir teknik ortak olan 
Famsun, mevcut kaynakların daha iyi bir 
şekilde kullanımıyla üretim sistemlerinin erken 
davranarak nasıl geliştirebileceğini düşünen, 
üretimi arttırırken atık ve kaybı azaltmaya 
çalışan her zaman ileriye bakan bir şirket. 
K70 ise çok uygun fiyatlı bir makine. 500kW’lık bir motor ve 
1.070mm’lik bir kalıpla saatte 70 ton peletleme kapasitesine 
sahip ve en verimli ve güvenilir doğrudan sürücülü dişli sistemini 
kullanıyor, böylelikle enerji verimliliğini 
yüzde 19'a kadar arttırıyor. Famsun 
ayrıca daha kolay bir çalışma ve insan, 
makine ve ürün güvenliğini sağlamak 
için korumaya yönelik detaylar sunmak 
amacıyla kalıp değişimi ve silindir ayarı 
için benzersiz araçlar ile donatıldı.
Gereken iş gücünün azaltması ve 
operasyon ve bakım sırasında makinenin 
arıza süresinin de düşürmesi sayesinde, 
K70 üreticilerin operasyonlarındaki 
verimliliği artırmaya yardımcı oluyor.

mymag.info/e/352

mymag.info/e/336

Premi®Test 25
R-Biopharm tarafından tasarlanan Premi®Test, 
gıda ve yemde antibiyotik kalıntılarının dört 
saatten daha az bir sürede tespit edilmesi 
için geliştirilmiş mikrobiyal bir tarama testidir. 
Premi®Test kullanıcıların β-laktamaz, Sefalosporin, 
Makrolid, Tetrasiklin, Sülfonamid, Aminoglikozit, Kinolon, Amfenicol 
ve Polipeptit kalıntılarını tespit etmek için, et (kırmızı et, kümes 
hayvanları), balık, karides, yumurta, karaciğer, böbrek, idrar 
ve yem üzerinde tarama yapmalarını sağlar. 
PremiTest, sığır etinde penisilin taraması (Sertifika Numarası: 060601) 
için AOAC Araştırma Enstitüsü’nün kullandığı performansı test 
edilmiş bir yöntem. Kırmızı et ve kümes hayvanlarında β-laktamaz, 
Makrolid, Tetrasiklin, Sülfonamid taraması için AFNOR tarafından 
verilen ‘VALIDATION NF’ sertifikasına sahip (RBP 31/02 – 04/11).
Bu test, birçok antibiyotiğe ve sulpha bileşiğine karşı son derece 
hassas olan termofilik 
bir bakteri olan Bacillus 
stearothermophilus 
bakterisinin gelişimini 
önlemeyi temel 
almaktadır.

mymag.info/e/338

mymag.info/e/341

Atta unu üretimi için kompakt 
öğütme sistemi
Çeşitli buğdaylardan üretilen Atta unu, 
Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’teki 
temel gıdalar olan chapati, roti ve puri gibi 
bazlamaya benzer ürünlerin yapımında 
kullanılır. Bu unlar için kullanılan geleneksek 
chakki değirmenlerindeki sağlığa zararlı değirmen taşlarının yerine, 
Bühler, tam tahıllı Atta ununun üretimi için PesaMill MDGA’yı 
geliştirdi ve ürününü hem Hindistan yarımadasında hem de 
dünya çapında başarılı bir şekilde piyasaya sundu. 
Atta ununun endüstriyel üretimi için geliştirilmiş olan PesaMill, 
75 tonluk ya da 150 tonluk bir günlük kapasitesi olan iki farklı 
seçenekle satışta. PesaMill öğütme süreci, son derece esnek bir 
süreç, daha yüksek bir verimle üretim yapıyor, enerji tasarruflu, 
bakımı kolay ve daha yüksek 
bir gıda güvenliği sunuyor. 
Bühler, bu küçük chakki 
değirmenlerin yerine, tek başına 
çalışabilen ya da mevcut bir 
değirmene entegre edilebilen 
saatte 700 kg’lık bir kapasiteye 
sahip bir sistem olan AlPesa’yı 
geliştirdi.

48 | Ocak 2020 - Milling and Grain



ODAK

ÖZEL ODAK Chief’in Marot Döner Tambur Temizleyicisi

Chief Industries şirketinin Marot Döner Tambur Temizleyicisi, buğday, mısır, arpa, pirinç, soya, kahve ve yağlı 
tohum kolzası da dâhil olmak üzere çok çeşitli ürünlerle kullanılabilir. Etkileyici bir şekilde saatte 400 tona kadar ön 
temizleme ve saatte 60 tonluk malzemeye kadar sınıflandırma yapabilir. 

 Tahıl, döner tambura girer ve elek deliklerinden geçer; nihai malzemenin temiz ve saf olması için bu işlem 
sırasında büyük molozlar red alır. Elek deliklerinin boyutu, kullanıcıların kendi gereksinimlerine göre ayarlanabilir 
ve yeni geliştirilmiş bir özel sistem deliklerin tıkanmamasını sağlar. 

Marot Döner Tambur Temizleyicisi’nde akış oranı saatte 35 ila 400 ton arasında değişir ve aspirasyon çeşitli 
şekillerde uygulanabilir. Ürün, kesintisiz bir şekilde hareket etmesi ve titreşimi minimumda tutması sayesinde büyük bir hassasiyete sahiptir. 
Her bir parçacık elek deliğinden sorunsuz ve akışkan bir şekilde geçer, böylelikle tahılın titreşim halindeki eleklerden sekmesi ile elde edilen 
sonuçtan daha doğru bir sonuç sağlanır.

Kullanıcılar, sunduğu hassas ölçümler ve yenilikçi tasarımı sayesinde tambur temizleyicisinin çalışma hızını ve eğimini ayarlayabilirler. 
Yapılan bu ayar, aşırı bir titreşime yol açmaz, aksine her hareket dengeli ve akıcıdır. Bu da ürünün ne kadar kaliteli bir şekilde üretildiğinin 
kanıtıdır.

Düz ekran temizleyicilerinde, malzeme birikimi ve diğer sorunlar için ürünün içerisinin kontrol edilmesinin kolay olmaması yaşanan bir 
zorluktur. Döner tambur temizleyicilerinde bu bir sorun değildir, 
çünkü cihazın bakımı ve denetimi kolaydır. Her eleğin çift kullanımı 
vardır, hem eleme işlemi hem de ölçeklendirme için kullanılabilir, 
böylelikle kullanıcının tüm ihtiyaçları için uygundur. 

Marot Döner Tambur Temizleyicisi, sekiz farklı modelde 
mevcuttur, yani ihtiyaçlarınıza uygun bir modeli bulmamak 
imkânsızdır. Modellerin boyutları farklı farklıdır; en küçük modeli 
PN601 saatte 35 ton işleyebilirken en büyük modeli PN5005 saatte 
400 tona kadar işleyebilir. Modeller ayrıca her biri 2.5m2 - 25m2 
arasında farklı bir elek boyutuna sahip isteğe göre bir ila beş elekle 
donatılabiliyor. 

1985 yılında kurulmuş olan Birleşik Krallık merkezli Chief 
Industries şirketi, çeşitli profesyonel tahıl ve yem depolama, 
malzeme taşıma ve havalandırma çözümü sunuyor.

myMAG.info/e/339
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Bühler artık Atta unu üretmek için 
kompakt bir değirmen sistemi de 
sunuyor. Yeni AIPesa değirmen 
sistemi, PeseMill’in daha küçük bir 
versiyonu ve lezzetli Atta ununu 
küçük çaplı değirmenlerde hijyenik 
ve otantik bir biçimde üretmeye son 
derece uygun.

Atta unu Hindistan alt kıtasında 
temel besin maddesi olarak kullanılan çapati, gözleme ve puri 
gibi pide tarzı ekmeklerin temelini oluşturuyor. Çeşitli un 
karışımlarından yapılan Atta unu en çok Hindistan, Pakistan 
ve Bangladeş’te talep görüyor.

Hindistan, Pakistan ve Bangladeş’teki hızlı kentleşme ve 
büyüyen, kalite farkındalığına sahip orta sınıf kaliteli Atta ununa 
yönelik kuvvetli bir talep yarattı. Atta unu yüzyıllardır çakki 
değirmenlerinde üretiliyor. Kapasitesi kısıtlı olduğundan ve 
özellikle değirmen taşlarında kullanılan kimyasal maddelerden 
ötürü bu eski teknoloji artık endüstriyel ve hijyenik bir 
değirmencilik sürecinin gerekliliklerini yerine getiremiyor.

Yeni Atta üretim süreci
Bühler tam tahıl Atta ununun endüstriyel üretimi için yeni bir 

süreç geliştirmek adına Atta unu uzmanlarıyla birlikte çalıştı. 
Bühler’in Atta üretim süreci otantik bir tada sahip hijyenik, 
kusursuz Atta unu üretimi için ilk endüstriyel işleme teknolojisi. 

Bilinen çakki değirmenlerine modern bir alternatif sunan, 
devrim niteliğindeki bu Atta üretim sürecinin merkezinde öğütme 
merdanelerine sahip, yüksek kompresyonlu PesaMill MDGA 
yer alıyor. Yüksek kompresyonlu değirmen Atta üretiminin özel 
gerekliliklerine göre geliştirildi. Bu değirmen gıda güvenliğini en 
üst düzeyde korurken ürün hacminin de yüksek olmasını sağlıyor.

Makine kolayca temizlenebiliyor ve taşları her ay yeniden 
yontulması gereken çakki değirmenlerine kıyasla daha az bakım 
gerektiriyor. Buna ek olarak üreticiler yenilikçi değirmen sistemi 
sayesinde ürünlerini kişiselleştirebiliyor. PesaMill bölgesel pazar 
tercihlerine uyum sağlayabilmek adına su emilimi, nişasta hasarı 
ve tanelenme için belirli değerlere göre un üretebiliyor.

Öğütme işleminden sonra kullanılan elek, eleme ve tasnif 
işlemini verimli hale getiriyor. Dahası Bühler’in ZZ eleği kepek 
taneciklerini ve irmiği ayırmak için kompakt bir çözüm sunuyor. 
Sonuçta optimal bir renge sahip olan Atta unu elde ediliyor.

Tamamen entegre olan süreç sayesinde tek bir PesaMill 
20 geleneksel değirmenin yerine geçebiliyor. Bu değirmenin 
daha yüksek randıman sağlama, enerji tüketimini azaltma ve aynı 
makinede farklı kalitede unlar üretme imkanı sunma gibi sayısız 
farklı avantajı da var.

AlPesa: Daha düşük kapasite için tasarlanmış aynı teknoloji 
PesaMill özellikle Atta unu üretimi için geliştirildi ve makinenin 

günlük 75 ve 150 ton kapasiteyle iki ayrı modeli bulunuyor. 
Hindistan’da ve komşu ülkelerde halihazırda endüstriyel çapta 
kesintisiz bir şekilde işleyen birçok PesaMill tesisi bulunuyor.

Ancak Hindistan ve Pakistan’da Atta ununun çoğunluğu 
hala, günlük kapasitesi en fazla on ton olan, çakki adlı taş 
değirmenlerde üretiliyor. Bühler de bu sebeple, hala kullanılan 
yüzlerce küçük çakki değirmenine bir alternatif sunmak adına 
saatlik kapasitesi 700 kg olan kompakt, az yer kaplayan AIPesa 
MDGM’yi tasarladı.

AIPesa öğütme sistemi PesaMill’in kullandığı teknolojiyi temel 
alıyor ve yüksek kompresyonlu bir değirmenden, bir elekten, 
bir ambalajlama tezgahından ve kontrol sistemine sahip bir şalt 
dolabından oluşuyor. Hijyenikliği ve teknik işlem özellikleriyse 
PesaMill’inkiyle aynı.

AIPesa ambalajlamanın elle yapılması suretiyle tek başına 
kullanılabildiği gibi var olan bir değirmene entegre de 
edilebiliyor. AIPesa sistemi otantik Atta unu üretmek için uygun 
maliyetli, işletilmesi kolay, kompakt bir değirmen sistemi.

Dünya çapında kullanım için AIPesa
Gelgelelim Bühler’in yeni AIPesa değirmen sisteminin sunduğu 

imkanlar sadece Hindistan ve komşusu olan ülkelere yönelik 
değil. Dünyanın geri kalan bölgelerinde yaşayan 40 milyonu 
aşkın Hint, Pakistanlı ve Bangladeşli var.

Bu insanlar şimdiye kadar alışık oldukları pide tarzı ekmeği 
üretmek için eski memleketlerindeki geleneksel Atta ununu ithal 
etmek zorundalardı. Bühler Hint diyasporası üyelerine Atta unu 
tedarik edebilmek için artık AIPesa değirmen sisteminin global 
bir versiyonunu sunuyor ve bu sistem sorgum ve akdarı gibi diğer 
özel tam tahıl ürünlerini işlemek için de kullanılabiliyor.

AIPesa var olan değirmenlere entegre etmek için tak-çalıştır 
konseptine uygun, mükemmel bir çözüm. Kurulum ve hizmete 
alma işlemleri iki hafta içinde tamamlanabiliyor.

www.buhlergroup.com

Atta unu üretmek 
için kompakt 
değirmen  
sistemi
yazan: Bühler Group, Switzerland
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Dünyanın dört bir yanında gelişmekte olan 
ekonomilerin sürekli büyümesi et, yumurta, 
süt ve süt ürünlerinden gelen, besin değeri 
yüksek proteine yönelik talepte büyük bir artış 
anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne 
(WHO) göre, 1997-1999’da 218 milyon 
ton olan dünya et üretiminin 2030’a kadar 

376 milyon tona ulaşması bekleniyor.
Artan talep besi hayvanı yemi pazarında yeni fırsatlar yarattığı 

gibi yeni zorlukların da ortaya çıkmasına sebep oluyor. Tüketici 
ihtiyaçlarıyla dönüşüme uğrayan kural ve yönetmelikleri, sağlıklı 
ve güvenli ürünler sunma ihtiyacıyla örtüştürmek için gıda tedarik 
zincirinin her noktasında üreticilerin ve tedarikçilerin yeni çözümler 
bulması gerekecek. 

Araştırmacılar tüketici ihtiyaçlarıyla güvenlik yönetmeliklerini 
örtüştürmek adına, besi ve kümes hayvanlarının antibiyotik 
kullanılmadan ya da sınırlı antibiyotik kullanımıyla sağlıklı 
kalmasını ve serpilmesini sağlamak için yeni yem katkı maddeleri 
geliştiriyor. Beslenme temelli çözümler, üreticilerin tüketici 
taleplerini fazlasıyla karşılamasına yardım etme konusunda yem 
tedarikçilerine benzersiz avantajlar sunuyor.

Sağlıklı bir sindirim sistemiyle hayvanın genel dayanıklılığı 
arasındaki ilişkiye odaklanan araştırmalarda, belirli besin 
maddelerinin ilavesinin sindirim sisteminde doğal mikrop 
popülasyonunun ve bağışıklık tepkilerinin korunmasına yardım 
edebildiği bulgusuna ulaşıldı. Desteklenmiş bağışıklık sistemi 
sayesinde, hayvanlar çevresel zorluklara daha iyi yanıt verebilmenin 
yanı sıra üretken oldukları süre boyunca daha dayanıklı oluyor. 

yazan: Dr. Elliot Block, ARGE ve Teknik Hizmetler Global Direktörü, 
Arm & Hammer Animal and Food Production, ABD

Tablo 1: 45 haftalık sürülerin üretim özeti
% Ölüm oranı Kümesteki 

yumurta/tavuk
Ağırlık (kg)

Kontrol 2,86 159,36 21,47
RFC 1,82 168,85 22,20

Tablo 2: Salmonella Görülme Sıklığı (%)

Tedavi Etlik Piliç 16 Hafta Yumurtacı Piliç 45 Hafta

Kontrol 19,9 33,75

RFC 15,7 20,00

Tablo 3: Dişi Domuz Beslenmesinin Sütten 
Kesilme Dönemindeki Vücut Ağırlığına Etkisi
Sütten Kesilme Döneminde (üretme çiftliğinde 
0’ıncı gün) Domuz Yavrusu Vücut Ağırlığı, kg (lbs)

Kontrol 5.91b (13,00)
RFC 6.32a (13,92)

P-Değeri <0.0001

Tüketici ihtiyaçlarını beslenme 
temelli çözümlerle karşılamak

Şekil 1. RFC’lerin 42 GÜNDEKİ ETKİSİ, 
YEM ÇEVRİM ORANI (FCR)
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Örneğin, birçok araştırma çalışması hayvanları Rafine İşlevsel 
Karbonhidratlar™ (RFC’ler™) ve Celmanax™’ta bulunan maya 
kültürüyle beslemenin hayvan büyümesi ve gelişmesi açısından 
sağlıklı bir temel oluşturulmasına yardım edebildiğini ve bunun 
hayvan üretkenliğini geliştirdiğini ortaya koydu. Celmanax’taki 
her bir RFC’nin ayrı biyolojik işlevleri var ama genelde birlikte 
çalışarak bağırsakta bağışıklık işlevi ile bütünlüğünü destekliyorlar 
ve patojenlerin bağırsak duvarına yapışmasına engel oluyorlar. 
Celmanax’ın maya kültüründen oluşan kısmı optimal işkembe 
fermantasyonunu ve sindirimi desteklediği gibi yemde bulunan, 
mikotoksinler gibi toksinlerin etkilerini azaltıyor. 

Celmanax mayadan türetilen birçok bileşen içeren, özel olarak 
formüle edilmiş bir ürün. RFC’ler ise tescilli bir imalat sürecinde, 
belirli enzimler kullanılarak maya hücrelerinden (S. Cerevisiae) 
özütlenen bileşenler. Hayvan besisinde kullanıldıklarında her bir 
bileşenin belirli bir etki şekli ve sonucu oluyor:
• MO’lar (Mannan Oligosakaritler), Lactobacillus ve 

Bifidobacterium gibi faydalı bakterilerin sürekli üremesini 
destekliyor

• Beta 1,3-1,6 glukanlar, mikotoksin hasarını önlemek ve 
üretimde kayba sebep olan iltihap tepkilerini azaltmak 
için bağırsak bağışıklık sistemini destekliyor ve bağırsak 
hücrelerini güçlendiriyor

• D-Mannoz, Koli Basili ve Salmonella gibi patojen bakterileri 
bağlıyor

RFC’lerin kümes hayvanlarındaki etkisi
Araştırmalar kümes hayvanlarını RFC’lerle beslemenin onları 

stresli koşullara karşı daha dayanıklı hale getirdiğini ve böylece 
hem yem verimini hem performansı artırdığını gösteriyor. Hem 
yumurtacı hem etlik piliçler daha sağlıklı bir sindirim sistemine 
sahip oluyor.

Her birinde 60.000 ila 90.000 tavuk bulunan dört kümeste yapılan 
bir ticari yumurtacı piliç deneyinde, RFC kullanımının yumurta 
performansını artırıp ölüm oranını ve Salmonella görülme sıklığını 
azalttığı görüldü (bkz: Şekil 1 ve 2). Ekonomik bir analiz ise 
bu sonuçların kümesteki tavuk başına geliri 0,06 USD arttırma 
potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.

Araştırmalar etlik piliç besisinde RFC takviyesinin kuş 
performansını etkili bir biçimde artırmanın yanı sıra kilo 
alımını, yemden yararlanmayı ve kesim aşamasında kuş ebadı 
ve ağırlığında istikrarı desteklediğini gösteriyor. 

Bin altı yüz günlük piliçlerle yapılan bir çalışmada, RFC’lerin 
standart koksidiyoz yönetim programları altında yetiştirilen kuşlar 
üzerindeki etkisi kıyaslandı. Besiye RFC eklemek hem koksidiyoz 
aşılı hem koksidiyostat verilen kuşların performansında gelişme 
sağladı (bkz: Tablo 1).

Bağışıklığı beslenme aracılığıyla desteklemek
Geviş getiren hayvanlarda sağlıklı bir sindirim sistemi yaratmak 

ve bunu korumak, özellikle kümes değiştirme dönemleri gibi 
stresli dönemlerde bağışıklık işlevini destekliyor. 

ABD’deki iki ticari çiftlikte yürütülen bir çalışmada RFC 
takviyesi alan Holstein süt danalarının sağlığı ve performansı 
kıyaslandı. Araştırmacılar genel sağlığı, dışkıyla atılan patojen 
miktarını ayrı bölmelerde tutulan 319 günlük danalarda altı gün 
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içinde ve grup halinde tutulan, otomatik yemlikler aracılığıyla 
beslenen, yine 319 günlük danalarda 56’ıncı güne kadar 
gerçekleşen ortalama günlük kilo alımını inceledi.

RFC verilen danalarda şiddetli ishal geliştirme olasılığının 
da dışkıyla atılan Salmonella ve rotavirüs patojeni miktarının 
da daha düşük olduğu görüldü. Sindirim sistemi sağlığındaki 
gelişme büyümeyi ve performansı artırdı. Deneyin sonunda RFC 
verilen danaların vücut ağırlığının RFC takviyesi almayan kontrol 
grubuna kıyasla 2,1 kg daha yüksek olduğu kaydedildi. 

Sığırlarda dayanıklılık
Araştırma çalışmaları, et sığırlarına Celmanax vermenin doğal 

mikrop popülasyonunu ve bağışıklığı düzenleyerek dayanıklılığı 
koruduğunu gösteriyor. Celmanax’ta bulunan RFC’ler patojenlerin 
bağırsak duvarına yapışmasını engelleyerek sığırların sindirim 
sistemlerinde bulunan faydalı bakterileri destekliyor.

RFC kullanımıyla sindirim sistemi sağlığını korumak besin 
maddesi emilimini artırarak yemden daha fazla verim alınmasını 
ve hayvan performansının artmasını sağlıyor çünkü hayvanlar 
enfeksiyonlarla mücadele etmek ya da yem alımını sürdürmek için 
çabalamak yerine bütün işlevlere enerji ayırabiliyor.

Besi ünitelerinde tutulan sığırlarla ilgili çalışmalar ortalama günlük 
kilo alımı (ADG) ve yem çevrim oranında sayısal artışlarla benzeri 
sonuçlar verdi. Buna ek olarak RFC verilen öküzler bitirme ağırlığına 
kontrol grubuna kıyasla neredeyse 14 gün daha erken ulaştı ve hasat 
sırasında 22,9 kilogram sayısal avantaja sahip oldukları görüldü.

Nakliye stresini azaltmak
Teksas Tech University tarafından yapılan bir deneyde iki 

kamyon dolusu düve, besi yerine getirilmelerinin ardından ilk 
35 gün boyunca kontrol diyeti ya da RFC içeren bir diyetle 
beslendi. Yeni nakledilen düveler, nakliye stresinin yanı sıra ısı 
stresi yaşadılar. Besi döneminin sonunda Celmanax’la desteklenen 

düvelerdeki ortalama günlük kilo alımının (ADG) ilk 14 günde 
yüzde 12, 35 günlük dönemin tamamındaki ADG’nin ise yüzde 
sekiz daha fazla olduğu görüldü. 

Buna ek olarak RFC ile beslenen düvelerde kontrol grubuna kıyasla 
yüzde 61 daha az sığır solunum hastalığı vakası görüldü. RFC’lerin 
ekonomik avantajı ise otuz beş günlük besi döneminde tedavi 
masraflarında sığır başına yüzde 9,90 USD düşüşe tekabül etti.

Domuzlarda ZnO’ya alternatif
Kritik dönemlerde domuzlardaki stresi azaltmanın hayvanların 

büyümesi ve üretkenliği üzerinde etkisi oluyor. Dünyanın dört 
bir yanında antibiyotik kullanımını azaltma ya da tamamen 
sonlandırma ve yemlerde çinko oksit (ZnO) kullanma konusundaki 
baskı atarken yeni çözümlere ihtiyaç doğuyor. Araştırmalara göre, 
RFC’ler içeren Celmanax sindirim sisteminin daha sağlıklı olmasını 
sağlayarak yavru domuzların sağlığını koruma açısından uygun bir 
alternatif olabilir. 

Ticari bir dişi domuz çiftliğinde, emziren dişi domuzlara RFC 
takviyesi, RFC verilmeyen kontrol grubu domuzlarına kıyasla 
sütten kesilen yavru domuzların ağırlığında artışa yol açtı (bkz: 
Şekil 3). RFC ile beslenen domuzların yavruları, üretme çiftliği 
döneminin sonuna kadar vücut ağırlığı avantajını korudu ve 
ağırlıklarının üretme çiftliği dönemindeki, ZnO ile beslenen 
yavrularınkine yakın olduğu görüldü. 

Dönüşüm geçiren zorluklara yaratıcı çözümler
Dünyada güvenli ve sağlıklı bir biçimde tedarik edilen kaliteli 

protein kaynaklarına yönelik artan talep, araştırmaların devam 
etmesini ve yaratıcı çözümler bulunmasını gerektiriyor. Celmanax’ı 
geliştiren Arm & Hammer Animal and Food Production araştırma 
ekibi dönüşüm geçiren bu zorluklara karşı yaratıcı çözümler bulmak 
için canla başla çalışıyor. 
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KAZANAN BU YENİLİKÇİ 
ÜRÜN MÜ OLACAK?

?

Yeni Henry Simon Arıtıcı (HSPU), irmik arıtma 
ve sınıflandırma konularında daha yüksek 
verim için yeni bir tasarımla teknolojinin 
avantajlarını bir araya getiriyor.

Arıtıcı yeni görünüşü, kullanıcılara 
sunduğu geliştirilmiş ergonomik özellikleri 
ve işlevselliğiyle benzerlerinden sıyrılıyor. 
Makinenin tasarımı, 1968’den bu yana otomatik 
sektörüne ve diğer sektörlere geliştirme hizmeti 

sunan Italdesign ile ortaklık içinde, büyük bir özenle yapıldı.
Yeni HSPU arıtıcı dış tasarımının yanı sıra operasyonel verim ve güvenlik 

açısından da büyük gelişmeler sunuyor. 
Arıtıcı sensörlerin makinenin çalışma koşullarını canlı olarak takip 

edilebilmesini sağladığı, anormallikleri saptayıp kullanıcıya haber verdiği 
Gelişmiş Sensör Teknolojisi ile donatıldı. HSPU aşağıda sözü edilen en yeni 
teknoloji ürünü sensörleri kullanıyor ve her bir sensör enerji tasarrufu, süreç 

2020 GRAPAS Yenilikçilik Ödülleri adaylarımız SON LİSTE
1: HSPU ARITICI - HENRY SIMON
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optimizasyonu, güvenilirlik, hata önleme ve çalışma emniyeti gibi 
konulara bağımsız olarak, yüksek seviyede odaklanıyor. 

İnsan Saptama Sensörü, operatörün fiziksel varlığını saptayarak 
çalışıyor. Operatör makineye yaklaştığında LED ışıklar ve 
dokunmatik ekran otomatik olarak açılıyor. 

Ortam Sensörü yüksek operasyonel standardizasyon için 
çevresel çalışma koşullarını (sıcaklık, nem, atmosfer basıncı, 
vb.) takip etmek üzere tasarlandı. Sıcaklık ve nem değerleri 
gösterildiğinden, sınıflandırma aşamasında yüksek nem vb. 
öğelerden kaynaklanan bozulmalar kolayca tespit edilebiliyor. 

Stabil bir operasyon için dokuz akslı bir sensör vasıtasıyla 
arıtıcının genlik ve frekans verilerini takip etmek de mümkün. 

Titreşim Sensörü (PMD) ise, titreşim seviyelerindeki 
değişimleri saptayarak tahrik mekanizmasındaki arızaları 
önlemek üzere kestirimci bir bakım aracı olarak kullanılıyor. 

Hava kanallarının içinde gerekli hava akışının sağlanması, 
hava basıncındaki dalgalanmaları tespit eden Dijital Manometre 
aracılığıyla gerçekleşiyor. 

Vibro-motorların iş yükü ise Motor Yük Sensörü tarafından 
kontrol ediliyor ve böylece hasar oluşması engellenerek verimli 
bir operasyon garanti altına alınıyor.

Arıtıcının operasyon verilerinin ve sensörlerle ilgili bütün 
bilgilerin gözlemlenmesini sağlayan dokunmatik bir ekranı 
bulunuyor. Genlik, frekans, statik hava basıncı, motor yük oranı, 
vb. öğeler bir trend grafiği olarak sergileniyor.

Özel yazılım sarf malzemelerinin (lastik yaylar, LED ışıklar, 
vibro-motorlar, vb.) durumunu takip etmeyi de mümkün kılıyor 
ve değiştirilmeleri gerektiğinde bunu kullanıcıya önceden 
bildiriyor. Elek Uygulama Sistemi sayesinde dahili eleklerin 
durumu gözlemlenebiliyor ve böylece elek değiştirme sürecinde 
operasyonel hatalara mahal verilmemiş oluyor. Yazılım 
bakım geçmişinin, hata kaydı bilgilerinin ve benzeri verilerin 
görüntülenmesine de olanak tanıyor. Bu sayede manuel denetim 
gerekliliği büyük ölçüde ortadan kaldırılmış oluyor ve bakım 
çalışmaları sistematik bir biçimde yürütülebiliyor.

www.henrysimonmilling.com 

2020 GRAPAS Yenilikçilik Ödülleri şu an un, pirinç ve makarna işleme endüstrisinden gelen adayların 
başvurularını kabul ediyor. Bu ödüller gıda işleme teknolojisindeki en iyi yenilikler konusunda 
mükemmeliyeti ifade eden ödüller olarak görülüyor ve daha önce ödüle layık görülen şirketler arasında 
Petkus, Bühler, 4B, Selis, Henry Simon ve daha niceleri bulunuyor. 

Halihazırda 2020 ödülleri için müthiş adaylar mevcut ve ürünlerinin çok sayıdaki yenilikçi özelliğini 
ele alabilmek için dergide bu adaylar için özel bir yazı dizisine yer vermemiz gerektiğine karar verdik. 
Bu, etkileyici GRAPAS adaylarıyla ilgili yazılarımızdan ilki. 

Şirketinizin 2018’de ya da daha sonra piyasaya sürülen, gıdayla ilgili yenilikçi bir ürünü varsa daha fazla 
bilgi almak ve GRAPAS Yenilikçilik Ödülleri’ne aday olmak için bizimle rebeccas@perendale.co.uk adresi 
üzerinden iletişime geçin! Başvuru dönemi yakında sona ereceği için adaylığınızı garantilemek adına elinizi 
çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz.

Rebecca Sherratt, Makale Editorü, Milling and Grain
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Dinnissen Process Technology 
1948’den bu yana gıda, yem, 
evcil hayvan maması, ecza 
ve kimya endüstrileri için 
makineler, eksiksiz süreçler 
ve kişiselleştirilmiş çözümler 
geliştiriyor. Odakları temelde 
toz, granül ve pelet malzemelerin 

verimli bir biçimde taşınması ve işlenmesi.
Dinnissen’ın karakteristik özelliklerinden biri cesur 

ve yenilikçi fikirleri, sektörün önde gelen imalatçıları 
tarafından başarıyla benimsenen işlevsel konseptlere 
dönüştürebilmesi. Bu başarılı yeniliklere müthiş bir örnek 
de, Dinnissen’ın 1992’de icat ettiği vakumlu kaplama 
işlemi. Bunu birkaç yıl sonra eğik yer çekimli karıştırma 
hatları ve otomatik süzgeç değiştirme özelliği taşıyan 
çekiçli değirmen takip etti. Bunlar Dinnissen’a dünyada 
hatırı sayılır bir ün kazandıran, devrim niteliğindeki birçok 
teknik yeniliğin sadece birkaçı.

Tamamen otomatik olan ve birçok çok uluslu şirket 
tarafından kullanılan Hamex® Çekiçli Değirmen yakın 
zamanda büyük ölçüde geliştirildi. Hamex® Çekiçli 
Değirmen un benzeri yem üreten üreticilere, son derece 
verimli öğütme ve hassas parçacık ebadı dağılımı gibi 
birçok avantaj sunuyor.

Güncellenen bu çekiçli değirmende, serbest bir biçimde 
askıya alınmış olan çekiçler öğütme haznesinde dakikada 
1.500 devir hızla dönüyor. Bu değirmen eşsiz tasarımı 
sayesinde gürültü seviyesini asgari düzeyde tutuyor ve 
bu operatör için iyi olduğu gibi güvenilirliği de artırıyor.

Öğütülecek ürünün özelliklerine bağlı olarak farklı 
sayılarda tek ya da çift çekiç kullanılabiliyor. Ortaya çıkan 
merkezkaç kuvveti öğütülen ürünü öğütme haznesinin 
içindeki özel tırtıklı levhalara sürüklüyor. Öğütülen ürün 
bunun ardından, değiştirilebilir süzgeçlerin içinden geçerek 
çekiçli değirmeni terk ediyor.

Bu versiyonda tamamen otomatik süzgeç değiştirme 
sistemi bulunuyor. Süzgeç değiştirilirken mahfazasındaki 
süzgeç, pervane dönmeyi sürdürürken kayarak otomatik 
olarak makineden çıkarılıyor. Bu sayede pervanenin 
durması için gereken on dakikaya ihtiyaç olmuyor ve 
parçacık ebadının düzenli olması gerektiği durumlarda bu 
çözüm ideal hale geliyor. Buna ek olarak dört farklı delik 
ebadına sahip süzgeçler bulunuyor. 

Süzgeçler öğütülen partiler arasında geçen zamanda 
değiştirildiğinden üretim süresinden çalınmamış oluyor. Bunun 
yanı sıra operatörün güvenliği de garanti altına alınmış oluyor.

Akıllı yeni tasarım sayesinde maliyetlerde hatırı sayılır düşüş
Yeni Hamex® Çekiçli Değirmen ile birçok açıdan 

KAZANAN BU YENİLİKÇİ 
ÜRÜN MÜ OLACAK? ?

2020 GRAPAS Yenilikçilik Ödülleri adaylarımız SON LİSTE
2: HAMEX ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN - DINNISSEN
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www.ikjrolls.com

büyük gelişme kaydedildi. 
Örneğin makinenin 
üretiminde kullanılan yöntem 
otomatikleştirildi ve daha 
da modern hale geldi. Bu da 
toplam fiyatta hatırı sayılır 
bir düşüş sağladı. Dahası 
makinenin çeşitli ergonomik 
parçalarında iyileştirmeye 
gidildi. Bu da değirmenin daha 
kullanıcı dostu hale gelmesine 
ve süzgeç değişiminin 
hızlanmasına imkan verdi.

Hamex® Çekiçli Değirmen 
ilgili bileşenlerin denetlenmesi, 
temizlenmesi ve bakımlarının 
yapılması için hızlı ve kolay 
erişim sağlayan büyük denetim 
kapaklarına da sahip. Bu çoklu 
avantajlar bir araya gelerek son 
ürün maliyet fiyatının daha da 
düşmesine katkı sağladı.

Daha yüksek üretim kapasitesi
Hamex® Çekiçli Değirmen’in 

sert nesneleri ve manyetik 
parçacıkları işlem görev 
üründen ayıran bir taş tuzağı 
ve mıknatısı da bulunuyor. Bu 
üründe kirlenme olmasını ve 
süzgeçlerin zarar görmesini 
önlüyor. Doğru ebattaki 
parçacıkların naklini hızlı ve 
etkili bir biçimde düzenleyen, 
özel geliştirilmiş bir hava akış 
sistemi seçmek de mümkün. 
Bu da kapasiteyi artırıp enerji 
tüketimini azaltıyor.

www.dinnissen.nl

Bir sonraki sayımızda:
Milling and Grain’in şubat sayısında GRAPAS Yenilikçilik 
Ödülleri’nde son listeye giren diğer iki ürünü ele alacağız

Yenar'ın Rollcare Profil 
Ölçüm Cihazı

Wingmen Group'un Termico 
Silo THT’si

Take a closer look! 

FILIP GmbH • Müllereibürsten • Anemonenweg 4 • D-33335 Gütersloh
Telephone: +49 (0)5241 29330 • Telefax: +49 (0)5241 20321  
E-mail: info@filip-gmbh.com • www.filip-gmbh.com S I E V E  C L E A N E R S

… because that’s what we do, too. On every single  

FILIP cleaner, we monitor every detail throughout the 

entire manufacturing process. We know that our  

proven quality will guarantee effective sieve cleaning 

within your plansifters. And that, in turn, will ensure  

a high yield from your passages.

Efficient. Quality. Cleaning.
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Sağlıklı ve güvenli yem, sağlıklı ve güvenli 
gıda için hayati öneme sahiptir. Bu yüzden 
yeme patojen bakteri bulaşması riskini 
asgari düzeye çekmek için verimli bir yem 
hijyen sistemine sahip olmak çok önemlidir. 
İşletmeler için bir ürünü geri çağırmak 
masraflı olduğu kadar itibar açısından da 
zararlıdır. Yem imalatçıları için bu durum 

fabrikada üretimi durdurmak anlamına da gelebilir. Bunun 
ardından hem zararlı maddelerin temizlenmesi hem de yemin 
ve malzemelerin elden çıkarılması gerekir.

Patojen bakteri bulaşması riskinin olduğu durumlarda, olası 
tehlikelerin azaltılması için önlemler alınmalıdır. Yemin bu 
şekilde kirlenmesini ve yeniden kirlenmesini önlemek için 
etkili yöntemler kullanmak hem hayvan performansı hem 
yem endüstrisi için önemlidir.

Geçmişte formaldehit yemdeki salmonella sorununa karşı çok 
etkili bir çözümdü. Ancak kanserojen olduğu saptandığından 
2018’de Avrupa’da yasaklandı. Dünya şu an yeni çözümler 
bulunmasını iple çekiyor. Organik asit bazlı yem hijyeni 
sonuçları ve ısıl işlem şu an en etkin alternatifler olarak görülüyor.

İsveç menşeli katkı maddesi üreticisi Perstorp onlarca yıldır diğer 
moleküllerin ve molekül kombinasyonlarının yemdeki patojenlere 
karşı etkililiğini araştırıyor. Şirket orta şiddette ısıl işlemle, ısıl 
işlemin ardından yeniden kirlenme olmasını önleyen, optimize 
edilmiş katkı maddelerinin birleşiminin en iyi sonuçları doğurduğu 
bilgisine erişti ve bu araştırmalar sonucu elde edilen bir bulgu. 

Yeme bakteri bulaşması
183/2005 numaralı YÖNETMELİK (EC), yem zincirindeki 

bütün kuralları ele alıyor. Genel olarak kabul gören sonuç, 
yemin de hammaddenin de 25 gramlık numunelerinde 
salmonella bulunmaması gerekliliği. AB’de her yıl test 
edilen numunelerin 1,8 ila 1,9’unda salmonella bulunuyor.

Temelde salmonellaya odaklanılsa da, değirmenciler 
enterobakteriyel kirlenmeyi bir bütün olarak düşünmeli. 
Tek bir bakteriye odaklanılırsa, sağlık ve performans üzerinde 
olumsuz etkileri olan diğer bakteriler gözden kaçırılabilir. 

Isıl işlem ve yem hijyeni
Yem, özellikle enterobakteri içeriğinin azaltılması için ısıl 

işleme tabi tutulabilir. Formik asit, propiyonik asit ve laktik 

asit gibi organik asitleri baz alan hijyen çözümleri yemde sıklıkla 
kullanılıyor. Bunlardan bazıları AB’de yem hijyeni artırıcı olarak 
onaylanmış durumda.

Isıl işlem de yem hijyeni çözümleri de enterobakteri içeriğinin 
azaltılmasında etkili. Ancak yem ısıl işlemden geçirildiğinde bazı 
faydalı bakteri türleri de yok oluyor. Bu bariyer flora tahribiyse 
patojen bakterilerin yeme yeniden bulaşması ihtimalini artırıyor.

Kombine çözümler
Yalnızca ısıl işlem kullanıldığında, işlemden geçirilen yem 

soğutma ve/veya kurutma sırasında kolayca yeniden kirlenebilir. 
Makinelerin içindeki yoğuşma ve yabancı maddelerle dolu hava, 
koli basili gibi bakterilerin baş göstermesine yol açar. Yem hijyeni 
çözümleri yem imalatçılarının güvende olmasına yardımcı olur. 
Yapılan denemelerde, bu ürünler yeme eklendiğinde enterobakteri 
oranında önemli bir azalma olduğu görüldü.

Deneme sonuçları: ProPhorce SA Exclusive ve makul 
ısı en iyi kombinasyon

Fransa’daki Tecaliman’da, ısıl işlemle birlikte kullanılan 
organik asitlerin etkinliğini test etmek için bir SYTTAC çalışması 
yapıldı. Baştaki kirlenme seviyelerini standart hale getirmek 
için yeme kasten beş log enterobakteri bulaştırıldı. Perstorp’un 
ProPhorce™ SA Exclusive ürünü üç farklı sıcaklığa gelecek 
şekilde ısıtılan ve hiç ısıtılmayan yeme 4kg/t oranında eklendi.

Enterobakteri içeriği hem başta, hem soğutma sürecinden 

Şekil 1: ProPhorse SA Exclusive’in ısıl işlemle ve ısıl işlem olmaksızın 
öğütülmüş yemdeki bakteri içeriğini azaltma açısından etkinliği 
(Enterobakteri içeriği grafiği 2012’deki SYTTAC araştırmasından 
alınmıştır)

Yem hijyeni  
sanatı

yazan: Christophe Michaut, Iş Geliştirme Müdürü, Perstorp Animal Nutrition, Isveç

Öğütülmüş yemde ProPhorce SA Exclusive ve ısıl işlem 
kombinasyonunun etkinliği (enterobakteri içeriği 

logda KOB/gr) 
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efficient unloading
more efficient than 
comparable systems 

reduced noise
< 80 dB through noise 
supressing constructions

reduced dust
lowest dust emission 

SHIP(UN)LOADERS
YOUR SPECIALIST FOR 

Our customers rely on NEUEROs Shipunloaders and 
Shiploaders in Romania at the Black Sea.

Quality 
Made in Germany
NEUERO produces reliable and 
high-quality conveyor systems with 
German Engineering.

Over 100 years 
of experience
Our customers rely on NEUEROs 
know-how and quality awareness 
for over 100 years.

Get in contact
+49 5422 9 50 30
neuero@neuero.de 
www.neuero.de
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önce ve sonra ölçüldü. Sonuçlar asitlendirici kullanılmayan, 
iki dakika boyunca 80°C sıcaklıkla ısıtılan bir referans koşul 
kontrol numunesinde elde edilen sonuçla karşılaştırıldı. 

Grafik (bkz: Şekil 1) yemin hiç ısıtılmaması durumunda 
enterobakteri içeriğinin kontrol altında tutulduğunu gösteriyor 
(1/2 log oranında düşüş). Yem 55°C sıcaklıkla ısıtıldığında, 
çoğu halde sürecin temiz olmasını garanti etmeye yeten, bir 
log oranında düşüş görüldü. 

O halde 65°C gibi makul bir sıcaklığın, yemin içindeki hassas 
besin maddelerini tahrip etmeksizin enterobakterileri etkisiz 
hale getirmeye yettiği söylenebilir (80°C – iki dakika, bazı 
besin maddeleri için sert koşullar oluşturuyor).

ProPhorce™ SA Exclusive her durumda, soğutmadan sonra 
enterobakteri oranının artmasını engelliyor. Buna zıt olarak, 
negatif kontrol numunesine yeniden bilinmeyen enterobakteriler 
bulaştığına dair açık kanıtlar görüldü ve bu ısıl işlemin tek başına 
riskli bir durum yarattığını gösteriyor.

Formaldehit sonrası dönem için çözümler
Formaldehit sonrası dönemde, yem değirmencileri ve kümes 

hayvanı üreticileri yem hijyeni stratejilerini gözden geçirmeli. 
Yemi işlemden geçirmek için kullanılan organik asitlerin yemde 
enterobakteri içeriğini azaltma ve bunların yeme yeniden 
bulaşmasını engelleme açısından etkili olduğu onaylandı. 

Son yıllarda hayvan performansına ve gıda güvenliğine 
daha çok odaklanılmasıyla birlikte tarımda biyolojik güvenlik 
önem kazandı. Mikrop bulaşma riski yem üretiminin çeşitli 
noktalarında ortaya çıkabildiği için teknolojilerin hem bakteri 
seviyesini azaltma, hem de bunların yeme yeniden bulaşmasını 
önleme konusunda etkili olması gerekiyor.

ProPhorce™ yem hijyeni ürünleri salmonella da dahil olmak 
üzere enterobakteri bulaşma oranını azalttığı gibi bunların yeme 

yeniden bulaşmasını engellemeye de yardımcı oluyor. Gıda 
zincirinin üst halkalarına doğru çıkıldıkça bakteri kontrolüyle 
entegre edilebilecek uzun vadeli yem hijyeni çözümleri bulmak 
büyük önem kazanıyor. Bu sayede işletmeler korunuyor ve 
müşteriler satın aldıkları ürünlere güven duyuyor. 

www.perstorp.com

Öğütülmüş yemde ProPhorce SA Exclusive ve ısıl işlem kombinasyonunun etkinliği 
(enterobakteri içeriği KOB/gr (log) 

ProPhorce 
SA Exclusive 
(4 kg/zaman)

ProPhorce 
SA Exclusive 
(4 kg/zaman)

ProPhorce 
SA Exclusive 
(4 kg/zaman)

ProPhorce 
SA Exclusive 
(4 kg/zaman)

Asitlendiri-
cisiz

Isıl işlemsiz 55°C – İki 
dakika

temp 65° 2mn temp 80°  
2mn

temp 80° 
2mn

65°C – İki 
dakika

80°C – İki 
dakika

80°C – İki 
dakika

5 5

Baştaki içerik 5 5 5 5 5

Bakteri oranında 
azalma

0.5 1 4 4 4

Soğutmadan 
önce

4.5 4 1 1 1

Soğutmadan 
sonra

4.5 4 1 1 2

Öğütülmüş yemde ProPhorce SA Exclusive ve ısıl işlem 
kombinasyonunun etkinliği (enterobakteri içeriği logda KOB/gr) 
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yazan: Barış Cem Özpolat, Ozpolat Makine, Türkiye

bugünlerde iş hayatında sıklıkla 
kullanılan terim, Endüstri 4.0. 

Bugünlerde iş hayatında çok yaygın 
bir şekilde kullanılmaya başlanan bir 
kavram var: Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 çok geçerli ve çok gerekli 
bir kavram olmakla beraber, aslında bir 
marka. Şöyle izah edelim:

These results have raised awareness of 
the benefits of using machinery and not 
only hands and tools in the production 

process. This is called the Industrial Revolution. According to many, 
the second Industrial Revolution was the “mass production system” 
Henry Ford invented in the early 1900s.

Sanayi Devrimi veya “1. Sanayi Devrimi” denince akıllara gelen 
tarihi bir dönüşüm süreci var. 18. yüzyılda üretimde buhar enerjisinin 
kullanılmaya başlanması üretimi hızlandırırken o zamanki üretim 
maliyetlerinin düşürülmesine, bunun sonucunda da elle üretimden, 
makinaların üretimde kullanılmasına geçişe Sanayi Devrimi denir. 
Birçoklarına göre 2. Sanayi Devrimi de 20. yüzyıl başlarında Henry 
Ford’un bulduğu “Seri Üretim” sistemidir. Seri üretim tek seferde 
aynı ürünün yüzlercesinin üretilmesi demektir. Bu sistemde temel 
hedef ürün başına düşen üretim süresinin çok kısaltılması olsa da 
sistem başarıyla uygulandığında üretim maliyetlerin düşürülmesi 
ve olası ürün hatalarının en aza indirilmesi gibi başarılar da elde 
edilmiştir. Sonrasında bu başarıları gözlemleyen diğer üreticiler, 
otomobilden kaleme, mobilyadan çikolataya her türlü üretimde 
seri üretim sistemini kullanmaya başlamış, böylece de Bay Ford 2. 
Sanayi Devrimi’nin babası olarak anılmaya başlamıştır.

1980’lere kadar üretim yapılırken, buna seri üretim de dahil, 
sadece makinalar ve insan gücü “ve beyni” kullanılmaktaydı. 
Bütün hesaplar ve kontroller işinin ehilleri tarafından elle 
yapılmaktaydı. 1980’li yıllarda ise gelişen teknolojinin ilk 
nimetlerinden faydalanılmaya başlandı. Artık üretimde bilgisayarlar 
da kullanılıyorlardı. Her ne kadar o zamanlarda bilgisayarlar sadece 
üretici kişilerin hesaplamalarını ve kayıt tutmalarını kolaylaştırmak 
için kullanılsa da üretimde bilgisayar ve yazılımdan faydalananlar 
diğerlerine göre zamanlarını çok daha verimli kullanmaya ve 

üretimlerini çok daha az hatalı yapmaya başlayınca üretimde 
bilgisayarın tercih edilmesi yaygınlaştı. Endüstri 4.0’ı geliştirenler 
de insanların “Dijital Çağ” dediği ve üzerinden henüz 40 yıl geçmiş 
bu dönemi de 3. Sanayi Devrimi olarak nitelediler.

Endüstri 4.0, dünyaca ünlü mühendislik ve teknoloji firması 
Siemens’in başlaması gerektiğini iddia ettiği 4. Sanayi Devrimi’nin 
adı. Yani markası. Bu devrimin temel amacı üretimde bilgisayar 
ve bileşenlerinin yardımcı araç olarak değil de asıl yönetici olarak 
kullanılmasını sağlamak.

20. yüzyılda üretimini geliştirmek isteyen üreticiler, insan hakları 
değer ve bilincinin de gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla, bir şey fark 
ettiler: Bütün üretimleri eninde sonunda çalıştırdıkları işçilere 
veya kendilerine, yani her zaman “insana” bağlıydı. Üretimlerini 
geliştirmek için üreticilerini (işçilerini) geliştirmek zorunda 
olduklarını anladılar. Bunun için de personellerini eğitmek, onlara 
aidiyet hissi vermek veya yüksek maaş ödemek gibi çeşitli araçlar 
kullandılar. Bu araçların bir kısmı işe de yaradı. Ancak belirli 
bir noktadan sonra kimse üretimde eski hızında gelişememeye 
başladı. Çünkü her ne kadar bilgili ve kendini işine adamış olursa 
olsun, sonuçta insan insandı. İnsan hata yapardı. Üstelik insanın 
zamanı da giderek pahalılaşıyordu. Her türlü ürünün üretiminde 
çeşitlilik arttığı için üreticiler uzman personeli bulmakta zorlanıyor, 
bulduklarında ise yüksek maliyetlere katlanmaları gerekiyordu.

İşte Özpolat Makina’nın geliştirdiği ve hak sahibi olduğu 
Smartmill’in misyonu tam da burada başlıyor. Özpolat Makina 
değirmencilik sektörü için akıllı ve “ışıksız” bir değirmen tasarladı. 
Akıllı değirmene ışıksız denmesinin sebebi, fabrika çalışırken 
içeride insan bulunmamasından dolayı ışıkları yakmaya gerek 
olmaması. Özpolat’ın değirmenler için tasarladığı teknolojik 
sistemin adı Smartmill.

Özpolat Makina’nın çalışmalarının sonuçları dikkate değer. 
Özpolat’a göre üretimden insanlar çıkıp yerlerine PLC makinalar 
ve robotlar girince, karar verme aşamalarında da sensörlerden 
ve kameralardan aldığı verileri işleyip sonuçlarına göre süreci 
şekillendiren yazılımlar çalışınca fabrikalarda 2 şey aniden 
değişmeye başlıyor:
1) Üretim maliyetleri %15 – 20 oranında azalıyor.
2) Fabrikada yapılan hata sayısı ve buna bağlı olarak hatalı üretim 
yok olma derecesinde azalıyor.

Ama bunlar Smartmill’in avantajlarından sadece ilk ikisi.
Smartmill sistemiyle kurulan değirmenler 24 saat kesintisiz 

çalışabiliyor, böylece elektrik sarfiyatı da hep sabit ve minimumda 

SMARTMILL
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kalıyor. Sıradan bir değirmenden bir başka farkıysa giren 
hammaddelerin kalite kontrolünün yine sensörler ve yazılımlar 
tarafından yapılması. Öyle ki değirmeniniz kendi giriş 
hammaddesinin temizliğini, rengini, rutubetini kontrol ediyor 
ve eğer kaliteyi beğenmezse size mesaj gönderiyor.

Temizlemeden tavlandırmaya, öğütmeden paketlemeye kadar 
bütün ünitelerdeki giriş ve çıkış randımanlarınızı anlık takip 
edebiliyor ve istediğiniz anda makinalarınızın yüzde kaç verimle 
çalıştığını görebiliyorsunuz.

Fabrikanızın durması isteyeceğiniz en son şeylerden biri olduğu 
için, fabrikanız ihtiyaç duyacağı yedek parçaları hem size hem 
de Özpolat’a 1 hafta önceden bildiriyor. Özpolat Makina zaten 
ürettiği tüm makinalar için 10 yıl yedek parça bulundurma 
sözü verdiğinden, 1 hafta içerisinde istediğiniz parçayı temin 
edebiliyorsunuz ve fabrikanız dünyanın neresinde olursa olsun 
üretimi durdurmanıza gerek kalmıyor.

Smartmill adı üstünde, akıllı bir değirmen olduğu için 
onunla doğrudan iletişim kurabiliyor ve değirmeninizi 
“programlayabiliyorsunuz”. Fabrikanıza “Çalışmaya saat 8’de 
başla ve 12 saat çalış” veya “Çalışmaya saat 7’de başla ve akşam 
9’a kadar çalış” veya “Çalışmaya saat 9’da başla ve 100 ton 
buğday öğüt” veya “Çalışmaya şimdi başla ve 200 ton un 
üretelim” gibi komutlar verebiliyorsunuz. İşin daha güzel tarafı, 
bütün bunların hepsini cep telefonunuzdan da yapabiliyorsunuz. 
Fabrikanızda çalışan ve çalışmayan bütün makinaların listesini, 
çalışıyorlarsa o anki kapasitelerini ve elektrik tüketimlerini 
yine cep telefonunuzdan takip edebiliyor ve istediğiniz üniteyi 
durdurup istediğinizi çalıştırabiliyorsunuz. Üstelik

standart dışı bir durum yaşandığında, örneğin herhangi 
bir ünitede kapasite veya randıman düştüğünde veya 
makinalarınızdan biri normalde tükettiğinden daha fazla 
elektrik tükettiğinde, fabrikanız sizi arayıp haber veriyor. Siz 
de muhtemel bir sorun daha en başındayken nereye bakmanız 
gerektiğini biliyor ve akıllı değirmeninizi kendi istekleriniz 
doğrultusunda yönlendirebiliyorsunuz.

Özpolat Makina ekibi, dünyadaki akıllı değirmenlerin sayısının 
bugün değilse bile önümüzdeki 5 – 10 yıl içerisinde artacağını, 
değirmencilerin geleceğin şartlarında rekabet edebilmesinin 
tek yolunun akıllı bir değirmene sahip olmalarından geçtiğini 
söylüyor. Özpolat Makina ailesine göre gelecekte insanlarla 
çalışan, hata yapmaya müsait, verimliliği düşük ve işletme 
maliyeti yüksek fabrikaların rekabet edebilme şansları olmayacak.

Özpolat’ın “Geleceğin Değirmenini Bugünden Tasarladık” 
sloganı da buradan geliyor.

www.ozpolatmakina.com.tr

SMARTMILL
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Malzemelerin ve reolojik 
parametrelerin hassas 
ölçümü değirmencilik, 
unlu mamuller ve nişasta 
endüstrisinin yanı sıra tahıl 
sektörü ve gıda sanayiine 
dahil olan diğer sektörler 
için günlük laboratuvar 
çalışmalarında kalite 

yönetimi açısından hayati bir ön gerekliliktir.
Brabender geleceğin laboratuvarı için tasarladığı dijital 

“Akıllı İş Akışı” konseptiyle, ölçülen değerlerin otomatik 
aktarımı, net veri yönetimi, web tabanlı veri transferi, zamandan 
tasarruf ve bunlarla ilişkili maliyet tasarrufları vasıtasıyla 
şeffaflığa ve daha yüksek verimliliğe odaklanıyor. 

Duisburg’daki Brabender’da, uygulama teknisyeni 
Stefan Jansen (SJ) ve yazılım geliştirici Viktor Schäfer 
(VS) ile laboratuvarları güncel tutmayı sağlayan en yeni 
seçenekleri konuştuk. 

Brabender’da “Akıllı İş Akışı” ne 
anlama geliyor? 

SJ: Operasyonel iş akışlarını daha 
verimli hale getirmenin çözümü 
ağ oluşturmaktır. Bu, özellikle de 
müşterilerle ya da tedarikçilerle 
çalışıldığında, laboratuvarla şirketin 
diğer bölümleri arasındaki iletişim 
için geçerli. Böyle durumlarda hem 
insanlarla makineler, hem bunların 
görevleriyle işlevleri arasında 
geleceğe odaklı bir biçimde 
bağ kurmak için güvenilir ağlar 
oluşturmak önemli oluyor.

“Akıllı İş Akışı” konseptimizde çeşitli Brabender cihazları dijital 
ağ üzerinden birbirine bağlanıyor. Bu sayede birçok cihaza hızlı 
ve eş zamanlı bir biçimde erişilebiliyor ve gecikme olmadan sonuç 
alınabildiği gibi bilgiler merkezi bir veri tabanında toplanıyor. 

VS: Bunların başarılması için bir yazılım çözümü gerekiyor. 
“Akıllı İş Akışı”mızın ana öğesi, laboratuvar cihazlarımız için 
geliştirdiğimiz, hem laboratuvarda çoklu görevlerin yerine 
getirilmesi, hem ürünle ilgili kararların verildiği bütün seviyeler 
arasında bağlantı kurulması için iş akışını hızlı ve güvenli hale 
getiren ağ konsepti Brabender Metabridge.

Brabender’ın MetaBridge yazılımını “akıllı” kılan nedir?
VS: MetaBridge, yalnızca Brabender cihazlarını ve ölçüm 

sonuçlarını değil, bir şirketin içindeki, farklı coğrafi konumlardaki 
kullanıcıları da birbirine bağlıyor; hatta tercih edildiği durumlarda 
tedarikçilerle müşterileri bile.

MetaBridge yazılımının gerçekten akıllı olan yanı web tabanlı 
ve dolayısıyla platformdan, konumdan bağımsız olan kullanıcı 
mimarisi. Bu da her nerede olursanız olun verilerinize PC, Mac, 

“Akıllı Iş Akışı” ile dijital 
laboratuvara uygunluk: 
Brabender’ın en yeni ağ 
konseptiyle laboratuvarda 
iş akışını optimize etmek
yazan: Stefan Jansen ve Viktor Schäfer, 
Brabender, Almanya

Laboratuvarda iş 
akışının optimizasyonu

Görüntü 2: “Akıllı Iş Akışı” 
konseptinin ana bileşeni olan 
Brabender MetaBridge yazılımı. 
Yazılıma aynı anda birçok uç 
cihaz üzerinden erişilebiliyor. 
Ölçüm sonuçlarına her yerden; 
PC, akıllı telefon ya da tablet 
üzerinden erişilebiliyor 
ve ölçümler canlı olarak 
gözlemlenebiliyor
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tablet ya da akıllı telefon üzerinden erişebilmeniz anlamına geliyor.
SJ: Bu da iş akışını, gerçek hayattaki laboratuvarlarda iki kat 

akıllı hale getiriyor. Bir yandan bir laboratuvar çalışanı bilgisayar 
ünitesinden birçok cihazı eş zamanlı olarak kontrol edebiliyor, bu 
cihazların iş akışlarını yönetebiliyor ve ölçüm sonuçlarını takip 
edebiliyor.

Diğer yandan aynı anda birçok kullanıcı sisteme giriş 
yapabiliyor; örneğin bu kullanıcılar tablet ya da akıllı telefon gibi 
çeşitli uç cihazlar üzerinden devam etmekte olan bir farinogramı 
takip edebiliyor. Bunun araştırma ve geliştirme açısından önemli 
bir etkisi de parametrelerin model simülasyonunun, hamurun 

yoğrulma şekliyle ilgili reçete özelliklerinin etkisi gibi, ekranda 
canlı olarak gözlemleyebildiğiniz alternatif işleme süreçlerinin 
test edilmesine imkan vermesi. 

Bu özelliğin avantajları nedir? 
VS: Bu “çoklu erişim” müşteri için doğrudan katma değer 

yaratıyor çünkü müşteri işe dahil olan laboratuvar çalışanlarıyla 
yaptığı ya da kalite yönetimi kararları verilirken gerçekleşen 
sürekli bilgi paylaşımı sayesinde zamandan tasarruf ediyor.

Şu an uzman bulmak zor olduğundan insan kaynakları yalnızca 
maliyetli değil, aynı zamanda kısıtlı da. Bu yüzden halihazırda 

Görüntü 1: Kullanıcı dostu Brabender MetaBrdige yazılımı, “Akıllı Iş Akışı” ile tek bir üniteden 
birçok Brabender cihazına erişimi mümkün kılıyor (bkz: orta diyalog alanı)
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iş başında olan güvenilir laboratuvar personelinin diğer işlerle 
ilgilenmesine imkan vermek mantıklı. Test iş akışlarını, sonuçları 
ve kıyasları değerlendirmek, kaydetmek ve saklamak gibi zaman 
alıcı işleri yazılım halledebiliyor!

SJ: Cihazlarımız ağda birbirini otomatik olarak tanıyor. Bu 
laboratuvar operasyonlarını basitleştirdiği gibi, ölçüm iş akışlarının 
doğrudan gözlemlenmesi de süreçlerin çevrimiçi takibine yönelik 

çok önemli bir adım. Bu, kalite kontrol 
personeli için gerçeğe dönüşmüş 
bir hayalden farksız.

MetaBridge ölçümleri hem hızlı 
hem hatasız hale getirmek için 
sistem içi kalite kontrol özelliği 
sunuyor. Cihazlar arasındaki, yine 
otomatik olan veri aktarımı da iş 
akışını kısaltıp güvenliği artırıyor.

Size pratik bir örnek vereyim: 
MT-CA bir numunenin nem 
içeriğini Farinograph’ınıza 
rapor ediyor, cihazınız da doğru 
numune ağırlığını otomatik olarak 
hesaplayıp bu ürünün çıktısını 
veriyor ve bu süreçte dönüştürme, 
aktarım ya da operasyonla ilgili 
hata riski olmuyor. 

Sonuçları belgelemek gitgide önem kazanıyor.  
“Akıllı İş Akışı”nda bu nasıl yapılıyor?

SJ: Bu noktada “kutsal inek”ten, yani laboratuvar güncesinden 
bahsetmek gerekiyor. Elbette o da dijital olacak. Artık laboratuvar 
içinde bütün cihazlardan alınan reolojik test iş akışlarının 
bütün sonuçlarına eş zamanlı ve belgelenmiş bir biçimde 
erişebiliyorsunuz. 

Standart konfigürasyonlar için önceden seçilmiş ölçüm 
menzilleri kopyalanabilirliği artırıyor. Farinogram örneğini 
sürdürecek olursak adım boyları, zaman sınırlamaları ve sınır 
değerler çoktan entegre edilmiş oluyor ama elbette onları ürüne 
özel bir biçimde de ayarlayabiliyorsunuz. 

Brabender uygulamalarında geniş bir uluslararası kıyas standart 
yelpazesinin ve buna denk olarak tasarlanmış görsel öğelerin 
sergilenebildiğini söylemeye gerek bile yok. Şahsen MetaBridge’i 
etkileyici derecede yalın ve kullanıcı dostu buluyorum. Cihaz 
karo tasarımıyla sunulan dokunmatik ekranla yönetiliyor; ayrıca 
rahatlıkla kişiselleştirilebilen kullanıcı arayüzlerine ve bireysel 
olarak ayarlanabilen bildirim ve/veya alarm işlevlerine sahip.

VS: Böylece klasik laboratuvar günceleri geçmişte kalacak. 
Dijital laboratuvarlar için, abonelik şeklinde erişilen, düşük 
maliyetli “Labfolder” aracını sunuyoruz. Office tabanlı işlevler 
sonuçların dijital laboratuvar güncesinden doğrudan, yani eş 
zamanlı bir biçimde aktarılmasına imkan veriyor.

Örneğin şifreyi bilen yetkili kişiler, özellikler kıyaslanırken 
şirket içinde ya da harici olarak müşterilerin işine yarayacak ürün 
kayıtlarını gönderebiliyor. Labfolder’ın kayıt geçmişi gerekirse 
şikayet ve hukuki iddia durumlarında da sorunu çözmek için 
kullanılabiliyor.

“Akıllı İş Akışı” için bilişim açısından ön gereklilikler 
neler? 

VS: Belli bir işletim sisteminin kullanılması şart değil. 
MetaBridge web tabanlı olduğundan bütün popüler tarayıcılarla 
kolaylıkla kullanılabiliyor. Mevcut modellerimiz için zaten 
standart yazılım olarak entegre edilmiş durumda. Şu an bu 
cihazlar arasında Farinograph-TS, Moisture Tester 

MT-CA, ViscoQuick ve Twin Lab-F 20/40 bulunuyor.
GlutoPeak ve USB bağlantısı olan diğer Brabender cihazları 

yükseltilebiliyor çünkü Brabender cihazlarının uzun ömürlü 
olduğunun farkındayız. Şirket içinde kısaca MBC dediğimiz 
MetaBridge Controller var olan ekipmanı entegre etmek için basit 
ve düşük maliyetli bir seçenek. Tabii bu ürün çok eski olmasına 
rağmen hala sevdiğimiz analog cihazlarla uyumlu değil.

Su emilimi tahmini (en az <5) Nem içeriği ölçümü Yoğrulma özelliklerinin belirlenmesi Ölçüm sonuçlarının pekiştirilmesi

GlutoPeak: Değerlendirme sonuçları 
otomatik olarak Farinograph-TS’ye 
aktarılıyor

MT-CA: Tartılması hesaplanan 
numunenin miktarı otomatik olarak 
Farinograph-TS’ye aktarılıyor

Farinograph-TS: Aktarılan veri 
vasıtasıyla test parametreleri optimize 
ediliyor

MetaBridge: Verinin pekiştirilmesi 
vasıtasıyla kapsamlı veri analizi 
yapılıyor

Görüntü 6a,b,c and d: Brabender “Akıllı Iş Akışı” konseptinin unlu mamuller endüstrisindeki örneği
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Ancak bu güncelleme aracıyla dörde kadar MetaBridge uyumlu 
cihaz USB portları üzerinden eş zamanlı olarak bağlanabiliyor. 
Aşağıdakiler ön kurulum olmadan MetaBridge ile uyumlu ve 
çalıştırılmaya hazır: Farinograph-AT, Micro Visco-Amylo-Graph 
ve Brabender cihaz ailesinin hemen hemen bütün E versiyonları; 
yani Farinograph, Amylograph, Viscograph ve Extensograph. 

SJ: Bu yüzden, Akıllı İş Akışının sayısız avantajından 
faydalanmak için her zaman en yeni laboratuvar cihazlarını 
satın almak şart değil. Dijital laboratuvara geçiş de adım adım 
gerçekleşebiliyor.

Kompakt bir tasarıma sahip olan MBC yaklaşık A4 kağıt 
ebadında ve yatay olarak yerleştirildiğinde çoğu Brabender 
cihazının üstüne sığıyor. Dik dururken genişliği 7,5 santimetre olan 
cihaz en dar ve küçük laboratuvar ünitelerine bile eklenebiliyor. 

Başlangıçta MetaBridge ağı olmazsa olmaz 
diyemeyiz ama kullanılmasını kesinlikle öneririm. 
Ancak MetaBridge ile yönetilen her cihaz otonom 
biçimde, ya da alternatif olarak bağımsız kurulmuş 
bir laboratuvar ağında işlev görebiliyor.  
Ağ konusu açılmışken, laboratuvar bilgileri 
ve yönetim sistemleri uyumlu mu?

VS: Mevcut programlarla bilgi paylaşımı elbette mümkün. 
Excel ya da .csv gibi standart formatlarda bilgi aktarımı 
sorunsuz gerçekleşiyor. LIMS yöneticisi bu amaçla bir 
Web UPA (uygulama programlama arayüzü) ile açık bir 
arayüz ayarlayabiliyor. Doğal olarak gerektiği durumlarda 
müşterilerimize bunu da hizmet olarak sunuyoruz.

SJ: Aklıma MetaBridge’in lehine, hizmetle ilgili iki önemli sav 
daha geliyor. Birincisi programın hatasız çalışması, herhangi bir 
terslik olursa da yazılım mühendislerimizin sahada müdahale 
gerekmeden, uzaktan hızlı bir biçimde destek sunabilmesi. 
İkincisi de anlaşılmaz ölçüm sonuçları elde edilmesi halinde bizden 
doğrudan akla yatkınlık geri bildirimi alma seçeneğinizin olması. 

“Akıllı İş Akışı”nın gerçek dünyaya uygulanışını ne 
şekilde hayal edebiliriz?

SJ: Bunu fırıncılıkla ilgili bir örnekle açıklayayım. Suyun 
optimal bir biçimde eklenmesi üretim sürecinde maliyeti azaltır 
ve unlu mamulün kalitesini olumlu etkiler. Bu durumda soru 
şu: Kaliteli bir son ürünün hamurunu üretmek için en uygun 
su miktarı nedir?

Brabender’ın “Akıllı İş Akışı” bu şekilde işliyor: unun 
su emilimini belirleme açısından saptanması gereken 
en önemli parametre, unun nem içeriğidir ve bu ölçü 
laboratuvar testlerinde genelde yüzde 14’tür.

Ama gerçekte her un serisinin nem içeriği farklıdır. 
Brabender Moisture Tester MT-CA, “Akıllı İş Akışı” 
vasıtasıyla gerçek nem içeriğini belirler ve bunu otomatik 
olarak Brabender Farinograph-TS’ye aktarır. Bu cihaz da 
gerekli un miktarını tartar.

Beklenen su emilim değeri bilinmediği durumlarda ise 
GlutoPeak sürecin başında isabetli bir tahminde bulunur. 
Ardından Farinograph’a bağlı Aqua-Inject dozajlama 
sistemi gereken miktarda suyu otomatik olarak miksere alır. 
MT-CA, GlutoPeak ve Farinograph-TS’den oluşan “Akıllı 
İş Akışı” test iş akışlarını optimize eder ve veriyi merkezi 
olarak “Labfolder”da saklar. Veri bunun ardından LIMS 
gibi sistemlere aktarılabilir. 

VS: Yazılımın ve ağ içinde etkileşime giren cihazların 
birleşimi reoloji konusundaki deneyiminizi ve uzmanlığınızı 
artırır. Bu da değer yaratma zincirindeki ortaklar arasında, kalite 
gereklilikleriyle ilgili konuya özel diyalogların gerçekleşmesini 
kolaylaştırır. Bu gerekliliklere sertifikalar ya da denetlemeler 
için belgelenmiş veri kullanımı da dahildir. 

Daha fazla bilgi alabilmeniz için size Duisburg’daki 
müşteri ve teknoloji merkezimizde bulunan uygulama 
laboratuvarına davet ediyoruz. Burada “Akıllı İş 
Akışı”nı birinci elden tecrübe edebilirsiniz.

www.brabender.com

Görüntü 3: Görece eski 
Brabender cihazları da 
“Akıllı Iş Akışı” konseptine 
hazır: Brabender 
MetaBridge Controller, 
cihazların MetaBridge 
yazılımına yükseltilmesine 
imkan veriyor. Bunun için 
ön gereklilik ise USB portu.

Görüntü 4: Stefan Jansen Görüntü 5: Viktor Schäfer
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V Akıllı Iş Akışı ile ilgili en 
önemli gerçeklerin 
videosunu izleyin
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Bir antioksidan olarak etoksikuin, 
yem endüstrisinde ve özellikle 
denizcilik sektöründe ağırlıklı 
olarak kullanılmaktadır. 

Bu antioksidan balık yeminde ve 
balık silajında bulunan yüksek orandaki 
yağ asitlerinin oksidasyonuna engel 
olmaktadır. Etoksikuin, pH’a bağlı olan 
su ve yağ fazlarında çözünebilme gibi 

eşsiz bir özelliğine sahiptir. Yine de bu antioksidanın kullanımı 
ile ilgili endişeler bulunmaktadır. (Bkz. Şema 1). AB komisyonu, 
Haziran 2017 tarihi itibarıyla tüm hayvan türleri ve kategorileri 
için etoksikuin izinlerini askıya aldı. Bu nedenle başka bir çözümün 
bulunmasına gerek duyulmaktadır. 

Antioksidan propil gallat içeren yeni bir alternatif ürün 
Borregaard tarafından geliştirilmiştir. Bu ürün, yüksek kalitenin 
yanı sıra istikrarlı ürün performansı sunmak üzere geliştirilmiştir. 
Propil gallat, lignosülfonik asit ve formik asitin yeni kombinasyonu 
olan bu ürün, sektör için uygun bir alternatiftir. 

Giriş
AB komisyonu, Haziran 2017 tarihi itibarıyla tüm hayvan türleri 

ve kategorileri için etoksikuin izinlerini askıya aldı (Bkz. Şema 1) 
[1]. Etoksikuin özellikle balık endüstrisinde, işleme ve depolama 
sırasında katı ve sıvı yağların asitlenmesini önlemek için onlarca 
yıldır tercih edilen bir antioksidandır.

Borregaard’ın antioksidanların etkililiğini değerlendirmek 
üzerine uzun yıllar tecrübesi vardır. Piyasada antioksidan 
kapasitesini [2-5] ve sıkça kullanılan bir yöntem olan DPPH-assay 
[6]’I test etmek için farklı metodlar bulunmaktadır. Bu yazının 

ilerleyen kısımlarında değineceğimiz ve Borregaard’da kurum içi 
geliştirilmiş olan (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) bazlı yöntem - BAU * 
yöntemi - kullanılmıştır. 

*Borregaard Antioksidan Ünitesi

Balık Silajı 
Balık silajı, depolama sırasında stabilize kalmasının sağlanması 

için bir katkı maddesi ile birleştirilen balık ya da balık parçaları 
içermektedir. Değişik türlerdeki organik asitler tipik silaj katkı 
maddesi olarak kullanılırlar. Doğru koşullar altında, 5 ile 40 °C 
arasındaki ısı ve 3.5 ile 4.5 arasındaki pH derecesinde balık kütlesi 
ayrışmaya başlar. 

Otoliz adı verilen bu işlem sırasında, enzimler kasları 
parçalar ve kullanım kolaylığı sağlayan pompalar, borular, 
vb. yardımıyla istenen bir sıvı kütlesi ortaya çıkar. (Bakınız 
Şema 2). Deniz lipitleri büyük oranda uzun zincirli çoklu 
doymamış yağ asitleri (PUFA) içerir. PUFA'lar oksijen tarafından 
kolayca oksitlendiğinden katı ve sıvı yağların asitlenmesine 
ve sonuç olarak ürün kalitesinde düşüşe neden olurlar. Balık 
yemi ve balık yağı kısmen yüksek yoğunlukta PUFA içerir ve 
bu nedenle özellikle oksidasyona eğilimlidir. 

Balık yemi ve balık yağındaki PUFA’ların oksidasyonunu 
engellemek için sektörde etoksikuin (E324), BHA (bütillenmiş 
hidroksi-anisol, E-320) ve BHT (bütillenmiş hidroksi toluen, E321) 
gibi sentetik antioksidanlar kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra 
tokoferoller gibi doğal antioksidanlar da kullanılmaktadır. 

Antioksidanları taramak
Yem için onaylanan antioksidan sayısı sınırlıdır. Bu çalışmada 

hem sentetik hem de doğal antioksidanların bir değerlendirilmesi 

AB’de Etoksikuin yasağı: 
Uygun alternatifler bulunuyor mu? 

Kristin Hals ve Sofia Helena Lindahl, Araştırma ve Geliştirme Departmanı, Borregaard AS
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yapılacaktır. Antioksidan kapasitesi BAU metodu kullanılarak test edilmiştir. 
BAU yöntemi lignosülfonatların ve antioksidanların kapasitesini karşılaştırmak için 

sabit serbest radikal DPPH kullanan, spektrofotometrik tabanlı bir yöntemdir. Buna bağlı 
DPPH ve bileşik(ler)i içeren bir çözeltinin absorbansındaki değişiklik ölçülür. 

Reaksiyona girmemiş olan DPPH mor renktedir fakat reaksiyondan sonra, yani 
serbest radikalin, örneğin bir antioksidana geçmesiyle çözeltinin rengi sarıya dönüşür. 
DPPH radikalini söndürmek için gereken daha az miktardaki antioksidan, daha güçlü 
antioksidandır. 

Taramada, BHA, propil gallat ve 
askorbik asit en yüksek antioksidan 
kapasitelerini göstermiştir. Ek 
sabitlik ve çözünürlük çalışmalarına 
dayanarak, daha fazla test yapmak 
için propil gallat seçilmiştir 
(Bkz. Şekil 3) seçilmiştir. 

Lignosülfonatlar ve 
antioksidan kapasiteleri

Lignin doğal bir polimerdir. 
‘Lignin’ kelimesi Latince ahşap 
anlamına gelen ‘Lignum’dan 
türemiştir. Lignin ahşapta bulunan 
bağlayıcı bir elementtir ve suyun, 
metabolitlerin ve besin maddelerinin 
taşınmasında önemli bir rolü vardır. 
Bağlayıcı bir materyal gibi hareket 
ederek bitkinin yaşamı için gerekli 
olan birden fazla fonksiyonu yerine 
getirir. 

Lignin basınca ve bükülmeye 
karşı son derece dayanıklı bir 
kompozit malzeme oluşturarak hücre 
duvarlarına sertlik kazandırır ve 
hücre duvarları arasında bir bağlayıcı 
görevi görür. Lignin yeryüzünün 
en verimli organik polimeridir ve 
yalnızca selüloz tarafından geçilir. 

Lignosülfonatlar, lignin tarafından 
üretilen, kollara ayrılmış, suda 
çözüne biyopolimerlerdir. Doğal 
polimerler çıkarıldıkları işlemden 
bağımsız olarak doğada oluşan 
bir polimerizasyon işleminin 
sonucu olarak bilinmektedirler. 
Ligninin doğal polimerini oluşturan 
monomerik birimler (Bkz Şekil 4)'te 
görülebilir. 

Lignin tabanlı ürünler çeşitli 
endüstriyel ve ticari uygulamalarda 
katkı maddesi olarak kullanılırlar ve 
çoğunlukla petrol içerikli ürünlerin 
yerine yenilenebilir doğal bir 
çözümdürler. Doğal özelliklerle 
inşa edilmişlerdir ve kimyasallarla 
geliştirilmişlerdir. 

Lignin bazlı ürünlerimiz, beton 
katkı maddeleri, pestisit dağıtıcılar, 

Şekil 1: Etoksikuinin kimyasal yapısı

Şekil 3: Propil gallatın kimyasal yapısı

Şekil 4: Monomerik lignin birimleri, a) p-kumaril-, 
b) koniferil and c) sinapil alkol.

Şekil 5: Lignosülfonik asit yapısının bir kısmının örneği

Şekil 2: Balık silajının üretilişi
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pil genişleticiler, petrol kuyusu sondaj kimyasalları, emülsiyonlar, 
seramikler, yol binderleri, baypas proteini ve hayvan yemi katkı 
maddesi gibi alanlarda kimya endüstrisi için benzersiz ve aranılan 
işlevsellikte bir set sunar. 

Ligninin antioksidan özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. 
Özellikle suda çözünür lignosülfonatlar, antioksidanlarla 
birleştiklerinde sinerjistik etki göstermektedirler. Polifenoller 
genellikle antioksidan olarak kullanılırlar. Fenolik moleküler yapısı 
nedeniyle lignosülfonatların antioksidan etkisi olduğu söylenebilir. 
Lignosülfonatların çeşitli uygulamalarda antioksidan etkisi olduğu 
literatüre geçmiştir. 

Lignosülfonatlar lignosülfonik asit tuzları olarak 
bulunmaktadırlar. Şekil 5’te lignosülfonik asidin bir görüntüsü 
yer almaktadır. Lignosülfonik asitteki fenolik gruplar ve diğer 
kolayca oksitlenebilen yapılar, radikal temizleyiciler olarak işlev 
görebilir, reaktif ve potansiyel olarak bulunan zararlı serbest 
radikalleri stabilize edebilir. 

2008 yılında Borregaard, lignosülfonik asidi antioksidanlarda 
koruyucu bir madde olarak kullanmak üzere patent başvurusunda 
bulundu. Patent, lignosülfonik asitin varolduğu durumlarda 
test edilen antioksidanların organik asit çözeltisi içinde daha az 
ayrıştığını, yani lignosülfonik asidin koruyucu bir antioksidan 
olarak çalıştığını belirtmektedir.

Organik asitlerdeki propil gallatın stabilitesi
Formik asit içindeki propil gallatın stabilite çalışması (% 85) 

ve yüzde 20 (w / w) lignosülfonik asit içeren formik asit (% 85) 
gerçekleştirildi. Etoksikuin referans olarak eklendi. 

Antioksidanların asitlere eklenme oranı yüzde 0.35 (w / w) 
idi. 25 litrelik kaplar yazın ve sonbahar başlangıcında açık 
havada depolandı. Antioksidanların stabilitesi, numunelerdeki 
antioksidanların seviyesi ölçülerek düzenli olarak test edildi. 
Ölçümler UV saptaması (HPLC-UV) ile birlikte yüksek basınçlı 
sıvı kromatografisi kullanılarak yapıldı. 

Propil gallatın stabilite bilgileri Şekil 6a’da gösterilmektedir. 
İlk ölçümler, formik asite eklenen propil gallatın yüzde 58'inin 
kalan değerini gösterdi. Lignosülfonik asit içeren çözeltide 
buna karşılık gelen değer yüzde 90'dı (Bkz. Şekil 6a). 75 gün 
sonra karşılık gelen değerler formik asit için yüzde 48 ve 
lignosülfonik asit içeren çözelti için yüzde 63 olmuştur.

Sonuçlar, çözeltiye lignosülfonik asit eklenmesinin propil 
gallatı yalnızca formik asit eklenen çözeltiden daha iyi stabilize 
ettiğini ve koruduğunu açıkça göstermektedir. Şekil 6b'de, 
lignosülfonik asidin aynı stabilize edici etkisi etoksikuin için 
gösterilmektedir. 

Bozulma derecesini ölçme
Balık silajındaki yeni antioksidanın performansını kontrol 

etmek için bozulma testleri uygulandı. Okisdasyon / bozulma 
derecesi ölçümü birincil ve ikincil degradasyon ürünleri için test 
yapılmasını içermektedir. En çok kullanılan yöntem peroksit 
değerini (PV) ölçmek, yani birincil oksidasyon ürünlerini (esas 
olarak hidroperoksitler) ölçmek ve anisidin değerini (AV) ölçmek, 
yani ikincil oksidasyon ürünlerini ölçmektir.

Oksidasyonun ikinci aşaması, hidroperoksitlerin, karboniller ve 
aldehitler gibi diğer bileşikleri oluşturmak üzere ayrıştıklarında 
oluşur. İkinci aşama yağa tuhaf bir koku verir ve AV ile ölçülür. 

Bu nedenle PV ve AV'yi ölçmek ve bu iki parametreyi birlikte 
değerlendirmek önemlidir. Bu da genellikle yağın kalitesinin genel 
bir durumunu gösteren toplam oksidasyon değeri TOTOX'un 
hesaplanmasıyla yapılır; TOTOX = PV * 2 + AV.

Laboratuvar ölçeğinde balık silaj denemesi
Balık silajını hazırlamak için propil gallat ve lignosülfonik 

asit karışımları kullanılmıştır. Somon doğranarak laboratuardaki 

bir mutfak robotunda kıyma haline getirilmiştir. Şu maddeleri 
içeren farklı asit çözeltileri hazırlanmıştır:
• Yüzde 85 formik asit içinde yüzde 0.35 propil gallat + 

lignosülfonik asit 
• Yüzde 85 formik asit içinde yüzde 0.70 propil gallat + 

lignosülfonik asit
• Yüzde 85 formik asit içinde yüzde 0.35 etoksikuin + 

lignosülfonik asit
Not: Yukarıdaki çözeltiler yüzde 80 w/w için yüzde 85 formik 

asit ve yaklaşık yüzde 20 w/w lignosulphonic asit içeriyor.
Kıyılmış balık, değişik asit çözeltileriyle ile karıştırılarak 

23 litrelik bir su banyosunda iki litrelik kaplarda saklandı. İstenen 
3.5-3.6 oranındaki pH'a ulaşmak için kıyılmış balığa asit çözeltileri 
ilave edildi. Paralel örnekler yapıldı.

Kıyılmış balıklardan çıkarılan yağ örnekleri 11 hafta boyunca 
farklı zaman aralıklarında toplanmıştır. Bu yağ numuneleri, peroksit 
ve anisidin değerleriyle ifade edilen rijitlik ürünler için analiz 
edilmiştir. Balık silajında bulunan asit, pH <4 oranını sağlamak 
için kontrol edildi.

Balık silajının stabilitesi
TOTOX değerleri Şekil 7'de görülmektedir. Her TOTOX 

Şekil 6: Başlangıç değerleriyle kıyaslandığında lignosülfonik asit içeren 
ve içermeyen formik asitte kalan antioksidan yüzdesi. (a) antioksidan 
= propil gallat ve (b) antioksidan = etoksikuin

Şekil 7: Balık yağındaki formik asit / lignosülfonik asit ve antioksidanlar 
(% 0.35 etoksikuin, % 0.35 propil gallat ve% 0.7 propil gallat) ile 
stabilize edilmiş silajdan elde edilen TOTOX değerleri. Somon silajı 
denemesinde 11 hafta boyunca analiz edilen peroksit ve anisidin 
değerlerinden yapılan TOTOX değerlerinin hesaplanması.
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değeri, numunelerdeki PV ve AV değerleri ölçülerek hesaplandı. Altı hafta sonra silaj, 
etoksikuin ile stabilize edilen silaj ile aynı TOTOX seviyesine sahip propil gallat ve 
lignosülfonik asit ile stabilize edildi.

Bununla birlikte 11 hafta sonra, propil gallat ve lignosülfonik asit ile stabilize edilen 
silaj, etoksikin içeren silajdan daha düşük TOTOX değerlerine sahipti. Test edilen iki 
propil gallat dozu arasında ise önemli bir fark bulunmadı.

Sonuç
Depolama ve balık stabilite çalışmalarından elde edilen veriler birleştirildiğinde, 

propil gallatın silaj katkı maddelerinde antioksidan olarak etoksikuinin yerini 
alabileceği ortadadır. 

Borregaard, balık yan ürünleri sektöründe kullanılmak üzere formik asit / 
lignosülfonik asit ve propil gallat içeren yeni bir silaj katkı maddesi geliştirmiştir. 
Bu ürün aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

• Etoksikuin içermeyen çözelti
• Antioksidan parçalanmasında azalma
• Silaj katkı maddelerinde daha uzun raf ömrü
• Sabit ve yüksek kaliteli balık silajı 

Onay
Bilgisi verilen bu çalışma, BioForEver projesi (Ekonomik Olarak Yaşanabilir Avrupa 

Yolları üzerinden FORestry BIO tabanlı ürünler, 720710 hibe anlaşması) kapsamında 
Horizon 2020 Avrupa Birliği Araştırma ve Yenilik Fonu programları kapsamında 
BioBased Industries Ortak Teşebbüsü tarafından finanse edildi.
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Sonradan Satake tarafından iktisap edilen 
Michigan merkezli Electric Sorting 
Machine Company (ESM), yaklaşık 90 yıl 
önce dünyanın ilk optik sınıflandırıcısını 
geliştirdi. Optik sınıflandırıcılar o 
zamandan beri pirinç ve un değirmenciliği, 
yemiş işleme vb. gibi birçok endüstride 
kullanılıyor.

Optik sınıflandırıcılar aradan geçen 
yıllarda mevcut yeni teknolojileri bünyesine kattıkça gelişti. 
Görüntü işleme teknolojisi ise bu gelişmeye katkıda bulunan 
teknolojik yenilikler arasında sıklıkla göz ardı edilen bir özellik. 
Ancak yüksek çözünürlüklü (2.000+ piksel), kızılötesi kameralar 
ve tam renkli kameralar gibi modern optik cihazlardan gelen 

bilgiyi etkili bir biçimde kullanmak hem iyi ürünlerin hem 
de kusurların (kabul edilecekler ve reddedilecekler) tespitine 
yardım ederek tasnif performansını doğrudan etkileyen önemli 
özelliklerden biri. 

Optik sınıflandırıcı optik cihazlardan ne kadar bilgi alırsa 
o kadar çok tasnif parametresi ve kriter belirlenebilir. Bunun 
sonucunda da sınıflandırma performansı artar. Diğer yandan 
çoklu kompleks parametreler operatörlerin ekipmanı ayarlar ya 
da kurarken kafa karışıklığı yaşamasına sebep olabilir. 

Satake’nin 2011’de geliştirdiği Satake Smart Sensitivity (3S) 
yukarıdaki sorunlara yenilikçi bir çözüm getiriyor ve ekipmanın 
zahmetsizce ayarlanmasına ve kurulmasına imkan vermekle 
kalmayıp geleneksel görüntü işleme teknolojisi kullanan optik 
sınıflandırıcılara kıyasla daha iyi tasnif performansı sağlıyor.

Optik sınıflandırıcılar normalde, ekipmanın neleri ayıracağını 
bilebilmesi için bir hassasiyet belirlenerek ayarlanır. Ayarlama 
süreci iyi ürünle kusurlu ürünü, yani kabul edilecekler ve 
reddedilecekleri belirleyen sinyal arasında bir sınır çizmek gibidir. 

Kameradan bir ya da iki sinyal geliyorsa, sinyalin iki boyutlu 
haritası çıkarılır. Dolayısıyla operatör kusurları yok etmek 
için gereken hassasiyet pozisyonunu kolaylıkla belirleyebilir. 
Ancak tam renkli kamerayla donatılmış mevcut ana akım optik 
sınıflayıcılarda, kameradan gelen görüntü üç ayrı tür sinyalin, 
yani kırmızı, yeşil ve mavi sinyallerin birleşimiyle temsil edilir 
(bkz: Şekil 1).

Operatörün hassasiyet parametrelerine en uygun pozisyonu 
saptamak için üç boyutlu uzamdaki sınırın en etkili açısını 
bulması gerekir. Diğer bir deyişle, operatörün kabul edilecekler 
ve reddedileceklere ait sinyal grubunun haritasının, içinde her 
yönden çıkarıldığı üç boyutlu uzamı döndürmesi gerekir. Bu da 
iki boyutlu uzamdaki optik sınıflandırıcıların geleneksel görüntü 
işleme süreciyle kıyaslandığında son derece zor bir iştir.

Satake Smart Sensitivity’de (3S) analiz için en etkili “açıları” 
otomatik olarak saptama özelliği bulunuyor. Kullanıcıların iyi 
ve kusurlu tahılların birkaç parçasını seçmesi ve optik tasnifçinin 

Satake Smart Sensitivity optik tasnif 
için yeni olasılıklar sunuyor
yazan: Nobuyoshi “Nick” Ikeda, Müdür Yardımcısı, Teknik Bölümü, Satake Corporation, Japonya

Şekil 1: Tek boyutlu, iki boyutlu ve üç boyutlu uzamda kabul edilecek 
ve reddedilecek ürün sinyalleri

Şekil 2: Kabul edilecek/
reddedilecek ürün sinyali 
ve hassasiyet çakışması

Şekil 3: Üç boyutlu uzamda hassasiyet 
için optimum açının bulunması
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o görüntüleri “öğrenmesine” izin vermesi 
yetiyor. Ardından 3S hassasiyeti otomatik 
olarak belirlemek için en etkili açıları 
kolayca bulabiliyor.

Bu işlev sayesinde hassasiyeti ayarlama 
zorluğu hatırı sayılır ölçüde azalıyor ve 
optik tasnifçinin performansını kolayca 
optimize etme imkanı doğuyor. Buna ek 
olarak, bu uzamda açının döndürülmesi 
konseptinin benimsenmesiyle renk 
farklarını tespit etmek mümkün oluyor, 
ki bu iki boyutlu uzamda kullanılamayan 
bir özellik. Bu sayede tasnif performansı 
gelişmiş oluyor.

Örneğin iki boyutlu uzamda iki tür sinyal 
ifade edildiğinde (Şekil 2’de görüldüğü 
gibi) kabul edilecek ve reddedilecek 
ürün öbekleri kısmen çakışıyor. Operatör 
bu durumda hassasiyetin pozisyonunu 
saptamakta zorluk yaşayacaktır. Hassasiyet 
A pozisyonuna ayarlanırsa reddedilecekler 
gözden kaçırılmaz, ancak kabul edilecek bir 
ürünün hatalı bir biçimde reddedilecekler 
arasına alınması ihtimali artar ve bunun 
sonucunda optik tasnifçi tarafından kusurlu 
olarak atılacak ürün miktarı artar ya da 
ürün veriminde azalma olur.

Buna zıt olarak, hassasiyet B 
pozisyonuna ayarlanırsa kabul edilecek 
ürün hatalı bir biçimde reddedilecekler 
arasına alınmaz ama reddedilecek bazı 
ürünler kabul edilecekler arasına alınır.

Satake Smart Sensitivity kusurlu 
ürünleri atlamadan ürün verimini azami 
seviyeye çıkarabiliyor, çünkü üç boyutlu 
uzamda kabul edilecek ve reddedilecek 
ürünleri ayırt edebilmek için hassasiyeti 
belirleme adına en uygun açıları otomatik 
olarak buluyor (bkz: Şekil 3).

En yeni optik tasnifçilerin özelliklerinden 
biri de, operatörlerin rengi bozulmuş ürünler 
ya da yabancı maddeler gibi çoklu kusurlar 
için birden çok hassasiyet ayarlayabilmesi. 
Ancak bu yeni teknolojilerden önce 
her hassasiyetin kusur olarak algılanma 
seviyesini bilmenin yolu yoktu.

Diğer bir deyişle, operatörler belli bir 
hassasiyetin kendilerine denk düşen 
kusurları ne kadar ortadan kaldırdığını 
bilmiyorlardı. Bu yüzden operatörün 
hassasiyet ayarının tasnif performansını 
etkilemeye başladığı seviyeyi bulmak 
için çıktı numunelerine bakarken deneme 
yanılma yöntemiyle ayarlama yapması 
gerekiyordu.

Satake Smart Sensitivity ile operatör 
rengi bozulmuş ürünler, içinde Fusarium 
bulunan tahıllar, taşlar, vb. gibi kusurlara 
göre altı farklı hassasiyet türü seçebiliyor. 
Bütün hassasiyet ayarlarının malzeme 
numunesi başına saptanan kusur 
seviyesini gösterme işlevi bulunuyor.

Kusur seviyesi sayısal bir değer olarak 
ifade ediliyor ve ayarlanan hassasiyetin 
kusur tespit etme sıklığını belirterek her 
hassasiyet için bir sayaç (a) ve trend 
grafiği (b) ile gösteriliyor. Bu özellik 
kullanıcının hassasiyetin tasnifi ne 
şekilde etkilediğini eş zamanlı olarak 
görmesine imkan veriyor ve böylece 
operatör tasnif performansını sezgisel 
ve hızlı bir biçimde optimize edebiliyor.

Satake’nin RGBR ve REZX serisi 
ürünleri gibi optik tasnifçilere eklenen 
Satake Smart Sensitivity kullanıcıların 
ekipmanı kolayca işletebilmesi için 
çoklu dalga boyu sinyalleri kullanan, 
ileri derece yetenek ve deneyim 
gerektirmeyen çok önemli bir görüntü 
işleme teknolojisi sunuyor.

Teknoloji kullanıcıların sadece bir 
“eğitim veri seti” olarak kabul edilecek 
ve reddedilecek ürünlerden numuneler 
hazırlayarak hassasiyeti belirlemesine 
olanak sağlıyor. Ayrıca gösterge 
fonksiyonu operatörün hassasiyet ayarı 
yapması için gereken “tasnif seviyesi” 
bilgisini ekrana getiriyor. Bu önemli 
özellikler optik tasnifçinin performansını 
ve kullanıcıların üreticiliğini azami 
düzeye taşıyor.

https://satake-group.com

Sekil 4: Satake Smart Sensitivity çözümünün tasnif seviyesi göstergesi
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Ocrim 74 yılını '2019 buğday,  
Un ve ...' açık günlerinde kutluyor
Roger Gilbert, Yayıncı, Milling and Grain

Eylül ayında Kuzey İtalya’da bir haftasonu geçirmek için 
davet edilmem bana kış ayları boyunca keyif verecek.

Eğer endüstrimiz 2020’nin eşiğine 7.8 milyar olan (geçen 
yıldan bu yana 81 milyon daha fazla insan beslenecek) insan 
nüfusu için gerekli olan gıdaları üretmeye devam edecekse 
2019’un bir vurgusu olarak yeni yıla başlarken, siyasi, çevresel ve 
endüstriyel bazı kritik zorlukların üstesinden gelmemiz gerektiğini 
hatırlamalıyız. 

Ocrim '2019 Buğday, Un ve…' Açık Günlerine katıldığımızda 
Ocrim'in Başkanı ve CEO'su Sergio ve Alberto Antolini tarafından şirketin Ocrim markasının 
74 yıllık evrimini merkezi içinde kutlamak için Cremona'nın merkezindeki ofisler ve fabrika 
tesislerinde hoş bir şekilde karşılandık. Sergio Antolini, “Bugün sizleri burada ağırlamanın 
benim için büyük bir onur olduğunu ve fabrikamızı, ilk aktörler olan siz sayın konuklarımızın 
bir tiyatroya ve sahneye dönüştürmesinin de çok değerli bir onur olduğunu söylemek isterim.’’ 
dedi. Katılımcılara hitaben, “Burası teknolojinin yaratıldığı, geleneğin yaşandığı, birçoklarının 
ve bu kişilerin dokunuşlarının etkisinin fark edildiği ve nefes aldığı bir yer. Bu, verimliliğin 
sebep olduğu ve gelinen son noktanın çekicilik olduğu harika bir yer,” dedi.

Dikkatle dinleyen katılımcılara, hayatının, şirkette hatırlanması gereken önemli birçok ilginç 
dönüm noktasına sahip bir yolculuk olduğunu söyledi. 

“İşte tahıl öğütmek için harika bir merkez olacak iddialı ve ileri görüşlü Değirmen Merkezi 
projemizin başlangıcı.”

Ayrıca Riglio yoluyla, artık Cremona’nın eteklerinde, üretim merkezi tam olarak çalışan 
ve ikinci bir komşu tesisin yapım hazırlıklarının başladığı yeni üretim tesisine de değindi. 

“Üretim faaliyetlerimiz, son ürünlerin depolanması için makine yapımına tahsiz edilmiş 
departmanlarla genişliyor. Diğer bir hedefimiz, kendi yerimizdeki tüm değirmenlerin tasarım, 
mühendislik ve yapımında robotiğin ve otomasyonun kullanılması.”

Ocrim’in eşsizliğini yansıtan, ruloların ömür süresini üç katına çıkaran titanyum 
uygulamasının da altını çizdi. Diğer gelişmeler arasında, eski öğütüm teknikleri üzerine 
geliştirilen ve unutulmuş olan unları üretebilen ve onların orjinal organoleptik özelliklerini 
muhafaza etmeyi garantileyen BioStone Değirmeni bulunuyor. 

Un ve tahıl öğütme sanatında birçok farklı ülkeden öğrenciye eğitim verilmesinin ve 
Nairobi’nin Çocuk Yardım Kuruluşu’nun ‘Augeo Legge Pinocchio’da yapacağı barınaklara 
destek olmasının gözardı edilemeyeceği Ocrim Değirmencilik Okulu’ndan da söz etti. 

Sayın Antolini herhangi bir kazanma stratejisinin koşan bir atlete benzediğini söyledi. 
“Koşma hareketini sağlamak için bedenin ileri doğru atılması gerekiyor. Bu sırada oluşacak 
dengesizlik adımların uzunluğunu etkiler ve bacaklar düşmeyi önlemek için adım atıp 
ilerlemeyi devam ettirmeye çalışır. Tıpkı bir işletmenin pazardaki gelişiminin araştırma, 
geliştirme, güvenlik ve gezegenimizi korumakla ilgili olduğu gibi.” 

Cremona şehir merkezi
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İlk teknik oturum
‘2019 Buğday, Un ve…’ Açık Günleri davetli misafirlere 

şirketin sahip olduğu ilerlemeleri göstermek için iyi bir fırsat 
oldu. 

Dünyanın dört yanından yaklaşık 250 kişinin ilgilendiği iki 
günlük program, İtalya'nın Torino kentinde bulunan White Art 
Üniversitesi eski Profesörlerinden Marino Scarlino tarafından 
yönetilen dört teknik oturumun birincisiyle başladı. Bu ilk 
oturumda 'Mısır Yetiştiriciliği - Mülkiyeti ve Kullanımı' 
konularına değinildi. 

Mısır, verim olarak buğday ve pirinçi geçen önemli bir temel 
gıdadır. Yıllık milyonlarca ton üretimle dünyanın en baskın 
ürünüdür. Afrika ve Latin Amerika'da yaygın olarak kullanılan 
bir tahıldır ve genetik düzenlemesindeki çeşitlilik diğer mahsul 
türlerinden daha fazladır.

Bu oturumun konuşmacıları arasında bulunan Turin 
Üniversitesi’nden Massimo Blandino, son 20 yıldır mısırdaki 
yenilikler ve değişikliklerden söz etti. Onu, Ocrim’in 
baş teknoloji uzmanı Dr Marco Galli, mısırla ilgili genel 
görüşleriyle takip etti. 

Son olarak da Molitecnica Srl’nin CEO’su ve ABD temsilcisi 
olan Massimo Arduini ve Rodrigo Ariceaga, Nixamalised un 
ve onun kullanımıyla ilgili konuştular. 

İkinci ve üçüncü teknik oturum
Hububat ve baklagiller, genetiği, çeşitliliği ve üretimiyle ilgili 

olarak iki uzman konuşmacı ilgi gördü; Mısır ve Tedarik Zinciri 
Fırsatları Üzerine Pioneer Hi-Bred Italia'dan Matteo Piombino 
ve Gıda Tedarik Zincirinde Societa Italiana Sementi'nin Ar-Ge 
yöneticisi Stefano Ravaglia ve yenilik yoluyla katkı yapıldı.

Katılımcıların öğleden sonraki zamanını buğday ve dünya 
pazarındaki dinamik trendlerden besin özelliklerine kadar un 
türleri kapladı. Isıl işlemler, özel unlar ve dünya trendleri ile 
un ve besin özelliklerini içeren üç sunum yapıldı. Konuşmacılar 
arasında Vomm Impianti e Process SpA'dan Fabio Talamo, 
Ocrim'den Fabrizio Baccinelli ve Ocrim'den Simona Digiuni 
yer alıyordu.

Üstte: 200’den fazla konuk için hazırlanan tek bir gala yemeği masası
Altta: Soldan sağa - Sergio and Alberto Antolini, Ocrim’in Başkanı ve CEO’su

Konuklar Kanal Limanı'ndaki Ocrim fabrikasını ziyaret ediyor
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Balık, sağlığa yararlı uzun zincirli doymamış yağ 
asitleri, vitaminler, mineraller ve dengeli bir protein 
kaynağı içeren yüksek değerde bir besin olarak 
tanınır. 

Bu yüzden balık yemi işleme teknolojisinin bu 
endüstri için önemi büyüktür. Balık yemi işleme 
teknolojisi şunların olmasını gerektirir: 

Hammaddenin bileşiminde oluşan herhangi bir 
değişikliğe kolay adaptasyon: nem içeriği, lipit 

içeriği, partikül boyutu dağılımı, toz halindeki malzemelerin ayrıştırılması. 
Bunlar hammadenin çeşitli kaynaklardan (örneğin soya unu dünyanın değişik 
bölümlerinden alınabilir), taşıma ve depolama koşullarından, öğütme işleminden 
meydana gelmektedir. 

Her hayvan ailesinin yiyecek alışkanlıklarını mümkün olduğunca yakından takip 
edilebilmesi için granüllerin batma / yüzme özelliklerini ayarlama esnekliği,

Özel besin balığı talebini karşılamak ve hızlı çevresel dalgalanmalara uyum 
sağlamak için düşük veya yüksek miktarda lipit, bitkisel protein veya çeşitli 
protein kaynaklarına sahip olan gıdalarda endüstri talebine cevap vermek üzere 
çok çeşitli tariflerin işlenmesi,

Ekstrüderdeki kesme, pişirme ve şekillendirme koşullarını ayarlama ve tüm 
üretim sürecinde hassas kurutma ve kaplama parametrelerini uygulama esnekliği,

Yem üretim sürecinde bir kontaminasyon oluşumunu önlemek için yüksek hijyen 
standardının sağlanması.

Bu noktaları göz önünde bulundurarak, iyi üretim / yetiştirme uygulamaları, 
bilimsel eğitim ve uyarlanmış bir mevzuat ile birlikte, düşük karbon özellikleri 
sağlayıp uygun satış fiyatlarını sürdürmek için yerel üretimi kullanarak dünyanın 
dört bir yanındaki insanlara sağlık yararları sunan yüksek kaliteli su hayvanlarını 
besleyebiliriz.

Akua Yemi Ekstrüzyon Konferansı 1:
Akua yeminde çift vidalı ekstrüzyon işlemi - 

Çift vidalı ekstrüzyonun faydaları

Akua Yemi Ekstrüzyon Konferansı, 
International Aquafeed, Teksas A&M 
Üniversitesi’nden Dr. Mian Riaz ve VIV 
ortaklığıyla organize edilen etkinlik Mart 
2020’de yeniden düzenleniyor!

Konferans iki bölümde düzenlenecek:
Akua Yemi Ekstrüzyon Konferansı 10 Mart’ta 

Abu Dabi VIV MEA’da 
Akua Yemi Ekstrüzyon Konferansı 23 Mart’ta 

Asya, Bangkok VICTAM ve Hayvan Sağlığı 
ve Beslenme’de 

Bu iki konferansta, katılımcılara ekstrüzyon 
makineleri ve su besleme sistemlerinden en iyi 
şekilde nasıl faydalanabilecekleri konusunda 
yenilikçi görüşler sunan çeşitli sektör uzmanı 
konuşmacılar yer alacak. Konuşmacı olarak 
onaylanan isimlerden birkaçı, Andritz, Clextral, 
Jefo Nutrition, Bühler, Amandus Kahl ve 
Wenger olarak sayılabilir. 

Bu seride bizim konuşmacılarımız ekstrüzyon 
ve beslenme işleme teknolojilerindeki en son 
yenilikler hakkında sunum yapacaklar

Bu iki konferansla ilgili daha fazla bilgi 
almak için lütfen Rebecca Sherratt’a e-posta 
gönderin. (rebeccas@perendale.co.uk)

Clextral, Fransa

Our new Siwertell port-mobile unloader offers unrivalled rewards. 

Grain handlers can benefit from the highest average efficiency rates on the 

market, extremely low cargo degradation rates, quick truck-filling times, close 

to zero dust emissions and rapid switches between all kinds of grain cargoes 

including soya been. Quickly stowed and deployed, the new unloader is an 

agile asset for any port.

bruks-siwertell.com 

Part of Bruks Siwertell Group

NEW Port-mobile unloader 
delivers a competitive edge 

• Ship unloading
• Ship loading
• Conveying

• Stacking & Reclaming
• Truck unloading
• Chipping

• Milling
• Screening
• Wood residual processing
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Birlikte dönen çift vidalı ekstrüder teknolojisi
Tek vidalı ekstrüzyon teknolojisi, kontrollü işleme koşulları 

altında hamurların sürekli pişirilmesi için onlarca yıldır 
basitleştirilmiş bir yöntem olarak kullanıldı. 

60 yıl önce, bir takım sektör öncüsü alternatif bir süreç 
geliştirdiler: hassas kesme ve sıcaklık kontrolü ve yoğun 
karıştırma kapasitesi nedeniyle tek vidalı makinelere göre çok 
daha fazla esneklik sunan ve gıda endüstrisine adapte edilen, 
birlikte dönen çift vidalı teknoloji.

Elektronik PLC'lerin, mekanik özelliklerin, göstergelerin, 
sürücülerin, metalurjinin evrimi ve yüksek Ar-Ge yatırımları 
ile birlikte, bu öncüler balık yemi endüstrisine daha sofistike 
sistemler sunarak endüstrinin, örneğin yüksek miktarlarda 
yağ ve bitkisel protein içeren tarifler gibi yeni alanlara hızla 
girmesine izin verdi. 

Gıda ve yem uygulamaları için ikiz vida teknolojisinde önemli 
bir rol üstlenen Clextral, balık yetiştiriciliği endüstrisinde 
orijinal tarifleri işlemek ve yeni baklagiller, proteinler, böcekler, 
kril yemler ve muhtemelen işlenmiş hayvan proteinleri, deniz 
yosunları vb. hammaddeleri kullanmak için daha fazla olanak 
sunan yenilikler başlattı. 

Yoğunluk Kontrol Sistemi
Clextral, ekstrüder içindeki malzemenin yoğunluğunu anında 

değiştiren bir sistem geliştirdi. Örneğin (tarife bağlı olarak) işlem 
parametrelerini değiştirmeden 350 g / l'den 750 g / l'ye kadar 
ekstrüde edilmiş bir peletten hızlı biçimde geçmek mümkündür. 
Tam otomatik bu sistem pelet yoğunluğunun kontrolünü, yüzen, 
yavaş batan ve batan sucul yem üretme kabiliyetini sağlar.

Yoğunluk kontrol sistemiyle ürünün pişirme derecesi ve 
elde edilen yoğunluğu müşterinin isteğine göre ayarlanabilir. 

Yoğunluk kontrol sistemi buhar ekleyerek ya da vakum üreterek 
son ürüne hassas yoğunluk ve uygun genleşme derecesi sağlar. 
Bu işlemin ana avantajları şunlardır: 
• Hassas yoğunluk kontrolü ve ayarı 
• Ürünün nem seviyesini azaltma 
• Yüksek yoğunluğa sahip ürün üretmek
• Önkoşullayıcıya katışıksız geri yükleme.
• Su yemi üretmek için ideal olan bu sistem, mevcut makineye 

takmak için uygundur. 

Gelişmiş Termal Kontrol (GTK)
Gelişmiş Termal Kontrol sistemi (GTK), Evolum + ekstrüderin 

varil takımının sıcaklık kontrolünün kesin hassasiyetini sağlayan, 
kendi kendine öğrenen, tescilli bir yazılım çözümüdür.

GTK, proses ve ürün tutarlılığını sağlamak için üretim 
parametrelerini sürekli olarak izler. ATC'nin proses stabilitesini 
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yüzde 70'e kadar artırdığı 
kanıtlanmıştır ve her durumda proses 
sıcaklığı ayar noktalarını korumak 
için tekrarlanan ısıtma / soğutma 
döngülerini ortadan kaldırarak 
ortalama yüzde 20 enerji tasarrufu 
sağlar. 

Otomatik başlatma ve kapatma 
prosedürleriyle birarada bulunan 
bu sistem ekstrüzyon hattının 
verimliliğini artırmak için güçlü 
bir araçtır.

Ön koşullandırma: Daha yüksek 
verimlilik ve geliştirilmiş ürün dokusu

Ön koşullandırma sistemini ifade etmekte başka bir yenilik 
ise balık için önemli bir uygulama olan yem üretimidir. Ön 
koşullandırma, toz halindeki karışımın nemlendirilmesini 
ve nişasta moleküllerinin su ve buhar ilavesiyle önceden 
jelatinleşmesini sağlar; böylece peletlerin su stabilitesi ile 
üretim kapasitesi arttırılır ve ekstrüderin aşınması azaltılır. 
Bu yenilikçi Ön koşullandırıcı, Gelişmiş Dolum Makinesi 
(GDM) sayesinde ısı ve kütle geçişini geliştirir; karıştırma 
haznesindeki materyal ile doğrudan etkileşime geçerek 
doldurma oranının ayarlanmasını sağlar. 

Bu sistem tankın içinde özel bir taşıma vidası kullanırak 
akışı çıkıştan girişe kadar kısmen ve kontrollü bir şekilde 
geri dönüştürerek akışı ayarlar ve böylece belirlenen ön 
koşullandırma işlevini yoğunlaştırır.

Laboratuvar testleri, aynı reçete kullanılarak ve alt vida 
hızının ayarlanmasına karşı ön koşullandırma ve ekstrüzyon 
parametreleri değiştirilerek balık yemi peletlerinin son 
katılığının yüzde yedi ila yüzde 29 arasında arttığını 
kanıtlamıştır.

Temizleme işlemi sırasında, ön koşullandırma bölümünün 
temizliğini kolaylaştırmak için alt vida dönüşü tersine çevrilir. 

Hijyen
Son olarak, günümüzde gıda güvenliği, balık yemi ve gıda 

endüstrisi için anahtar bir parametre olduğundan, hijyenik 
ekstrüder tasarımına büyük önem verilmektedir. Balık yemi 
üreticileri ekstrüderlerini sıcak su ve bazen de deterjan kullanarak 
dışarıdan temizleyebilmeyi istiyorlar. Hijyenik çelik Evolum 
çerçeve yapısı suyun durağanlığını önlemekte ve ektrüderin tüm 
alanlarına kolayca erişilebilmektedir. Çift vidalı ekstrüderin iç 
kısımdaki işlem tertibatı da kolayca temizlenmelidir: komple 
biçimde, hızlı varil çıkarma cihazı bugün endüstri için bir 
paradigmadır. Vidalara ve kovanlara sadece birkaç dakika içinde 
erişim sağlar ve koruyucu bakım, aşınma izleme ve temizleme 
işlemlerini basitleştiren son teknoloji ürünü bir çözümdür. 

www.clextral.com

Ana üretim akışı

Sürekli geri dönüşüm arka ışığıÜrün çıkışı

Toz girişi

Test ÖN KOŞULLANDIRICI +, 700 kg/h balık yemi tozu

Pelet – Sertlik (kg) VS Alt – Vidalı Ön koşullandırıcı +

Pelet sertliği kg

Alt Vida hızı

Koşullar 1: 
Ön şartlandırıcı + extrüder

12 delik x 4,5 mm

3 delik x 9,5 mm

Koşullar 2: 
Ön şartlandırıcı + extrüder Koşullar 3: 

Ön şartlandırıcı + extrüder

Mükemmel yanıt
PID yanıtı
ATC yanıtı

Süre

Is
ı
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G lobal Market Insights Inc.’nin 
yayınladığı araştırmaya göre 
yem enzimleri endüstrisinin 
2020’nin başlarında artarak 
büyüme göstermesi bekleniyor. 
Araştırma, 2024’e kadar endüstri 
860 milyon doları geçecek ve 
2017’den bu yana yüzde altılık 

bir büyüme kaydetmiş olacak.
2018 yılında hayvan yemi enzimleri pazarının 1.3 milyar 

dolar getirisi oldu ve 2026 yılına kadar bu rakamın 2.3 milyar 
dolarlık yüksekliğe ulaşacağı söyleniyor. Bu keskin büyümenin 
gerçek nedeni nedir? Çalışma, özellikle İspanya, Rusya ve 
Almanya'da hayvancılık üretiminin büyük artışlar gösterdiğini 
gösteriyor. Bu durum beslenmede artan protein ihtiyacıyla 
birleştiğinde yemdeki enzim talebinin artmasına neden 
olmaktadır. İnsan nüfusu artmaya devam ettikçe gezegenimizin 
sağlığını koruyabilmek için hayvanlarımıza ürettiğimiz kaliteli 
yem daha yaşamsal öneme sahip olur. 

Orta sınıftaki nüfus artışı da et tüketiminin artmasına neden 
oldu. Et satışları son 50 yılda iki katına çıktı. Çin şu anda 
dünyada en fazla et tüketen ülke ve ABD'de üretilen etin yüzde 
28'ini en çok tüketen ülke olarak birinci sırada bulunuyor.

Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü de hızla büyümeye devam 
ediyor ve bu nedenle balık yemi için enzim pazarının yüzde 
7.5 oranında büyümesi bekleniyor. Ruminantların 2024 yılına 
kadar 450 milyon dolarlık bir büyüme kaydetmesi beklenirken, 
kümes hayvanlarının yumurtasında ve tavuk etinde bulunan 
proteine talep nedeniyle önemli ölçüde artması bekleniyor.

Belki de en büyük büyümeyi Asya’nın yaşayacağının 
söylenmesi o kadar da şaşırtıcı değil. Asya Pasifik’in yüzde 
7.5 oranında büyüme gösterdiği Global Market Insights 
tarafından tahmin edilmişti. Asya Pasifik bölgesi daha bilinçli 
büyüdüğü ve hayvan hastalıklarına karşı daha sorumlu bir 
yaklaşım sergilediği için bu bölgedeki yem enzimi kullanımı 
artışı yıldan yıla yükselme göstermektedir. Doğudaki süt 
sektörü de giderek daha popüler hale geliyor ve kaliteli yem 
talebini artırıyor.

Kuru formülasyonların daha iyi termal sabitlik ve kullanım 
kolaylığı nedeniyle sıvı formülasyonlardan daha popüler 
olduklarını kanıtlamaları beklenmektedir. Kuru yem pelet 
ya da toz olarak satın alınabildiğinden, çeşitli formlarda daha 
kolay elde edilebilmesi nedeniyle kuru yem marketi daha iyi 
durumdadır. 

En popüler hayvan yemi enzim ürünleri şu anda fitaz, 
proteaz, nişastasız polisakkaritler ve karbonhidrazı 
içermektedir. Bu ürünlerin kullanımının da önümüzdeki 
yıllarda yüzde 6,5 oranında artacağı söyleniyor. Çiftçilerin 
yemlerinde protein sindirici moleküllere olan ihtiyacının 
atması nedeniyle özellikle proteazın pazarda büyük bir büyüme 
göstereceği tahmin edilmektedir. Fitaz, son yıllarda yem 
enzimleri pazarındaki pazar paylarının yüzde 40'ını elinde 
tuttuğu için önemli bir artış gösterebilir. 

Global Market Insights’ın yaptığı 
araştırma, 2020'lerde yem enzimleri 
pazarında hızlı bir büyüme oacağını 
gösteriyor
Rebecca Sherratt, Yayın Editörü, Milling and Grain
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DEPOLAMA F

YANICI 
TOZ PATLAMALARI

RİSKLİ İŞYERİ
Toz tehlikesi ve çözümler

Toz, hasattan depolamaya, işlem 
görmeden paketlemeye ve hatta nakliyeye 
kadar tahıl ve un üretiminin neredeyse 
tüm aşamalarında sürekli bir tehlikedir.

Patlamalar, tozun yarattığı en büyük 
tehlikelerden biri olmasıyla beraber iş 
yerindeki havaya karışan partiküllere düşük 
seviyeli bile olsa maruz kalmanın yarattığı 
sağlık sorunları endişe vericidir. 

Un fabrikalarında ve fırınlarda genellikle 
“fırıncı astımı” olarak bilinen mesleki astım 
ciddi bir sağlık usorundur. Bu nedenlerden 
dolayı, sorun ortaya çıkmadan önce toza 
maruz kalma ve kontrollerin gözden 
geçirilmesi gerekir.

Toza maruz kalma: İşçinin toza maruz 
kalması

Toz solumanın sağlık üzerindeki etkileri:
 Kısa vadede:
 - Burun akıntısı; göz tahrişi
 - Hırıltı, öksürük ve hapşırık
 - Nefes darlığı
 Uzun vadede:
 -  Mesleki astım 

(genellikle fırıncı astımı  
olarak bilinir)

Un çok ince öğütülmüş olduğundan, 
işçiler tarafından farkına bile varılmadan 
solunabilir. Toz solunmasının azaltılması 
şu çeşitli yöntemlerle sağlanabilir:
• Çalışma alanına uyarıcı levhalar asmak
• Tozun yayılmasını önleyecek prosedürler 

oluşturmak
• Çalışma alanının iyice temizlenip 

bakımının yapıldığından emin olmak
• Gerektiğinde doğru türde maske kullanmak 
• Unun kullanıldığı alanlarda doğru 

tasarlanmış bir toz emme sistemi 
kullanmak

• Çalışma alanlarını hepa filtreli 
bir vakumla temizlemek

İdari kontroller ayrıca uygulanmalıdır:
• Un tozuna maruz kalmakla ilgili yazılı 

bir plan hazırlamak
• Çalışma alanlarında uyarı levhaları
• Toz yayılımını en aza indirmek için 

karıştırma kaplarının nasıl doldurulacağı, 
kullanılmış un torbalarının nasıl atılaüıyla 
ilgili doğru güvenlik prosedürleri 
konusunda personeli eğitin

• Gerektiğinde doğru türdeki solunum 
aletlerini kullanın 

• Tozlu bölgelerin temizliği için düzenli 
planlama yapın

ÖZEL RAPOR
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28 Mayıs 2019, Hindistan’ın Kharauri 
köyündeki Tiwana Oil Mills yem 
fabrikasında sıradan bir gün gibi başladı. 
Ancak, sabah saat 01:30’da bir boylerin 
patlamasıyla bir şef ölmüş, dokuz çalışan 
ise yaralanmıştı.

Polis, patlamanın boylere ham madde 
iletmek için mekanik kayışlar kullanıldığında 
gerçekleştiğini bildirdi. Fabrika sahibi, bu 

tür bir olayın fabrika 1999 tarihinde açıldığından beri ilk kez 
yaşandığını ısrarla belirtti.

Söylediği doğru olabilir, ama bu olay, tahıl tozunun ölüm ve 
yaralanmalara yol açtığı ilk patlama değil. 5 Ocak 2019’da, 
Clinton, Iowa’da bir tahıl işleme tesisindeki silo patlamasında 
bir itfaiye görevlisi ölmüş, diğeri ise yaralanmıştı.

Önceki yıl, 14 Mayıs 2018 tarihinde, Ürdün’ün Aqaba 
Limanı’ndaki bir tahıl silosu patlayarak altı kişinin ölümüne 
neden olmuştu (bkz. Resim 1). İki hafta sonra, Nebraska South 
Sioux City’de bir tahıl asansörü patlayarak bir kişinin ölümüne 
ve bir kişinin de yaralanmasına yol açmış, 50’nin üzerinde kişiyi 
evlerini boşaltmak durumunda bırakmıştı. 

Bu olayların nedenleri çoğunlukla bilinmese de benzer 
patlamalardan elde edilen bilgiler, yanıcı tahıl tozlarının sıcak 
işleme, aşırı ısınmış rulmanlar, alevsiz ve içten yanma kaynaklı 
yangınlar veya tesislerde bulunan diğer potansiyel tutuşucu 
kaynak dizileri ile tutuştuğunu gösteriyor. Tahıl tozu patlamaları, 
ölüme, yaralanmalara, mülk hasarına ve duraksama nedeniyle 
önemli ölçüde gelir kaybına yol açabilen yıkıcı olaylardır.

Tahıl tozu patlamaları — Genel Bakış
Tahıl tozu patlamaları, ilk kez belgelenmiş vakalardan birinin 

İtalya’nın Turin şehrinde bir fırın deposunda yaşandığı Aralık 
1785 gibi eski bir tarihe dayanıyor. Kont Morozzo, patlamayı 
incelemiş ve fırında kullanılan, özellikle kuru yapıdaki unun 
bir kısmının deponun üst kısmından düşerken bir toz bulutu 
oluşturduğunu fark etmiştir. Ortamda kurulu bir lambadan 
gelen ısı, unun tutuşmasına yol açmış ve birçok yönde oluşan bir 
patlamaya neden olarak iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanmıştır.

Bunu takip eden üç yüzyıl boyunca, benzer olaylar 
gerçekleşmiştir. Bunların arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
• 1878: Minneapolis, Minnesota’da bulunan Washburn ‘A’ 

Değirmeni, un tozu birikimi nedeniyle patlamıştır. 18 kişinin 
ölümüne neden olan patlama, aynı zamanda yakındaki evlerin 
pencerelerinin kırılmasına ve her yere kireç taşı parçalarının 
saçılmasına yol açmıştır.

• 1893: Düzgün sabitlenmemiş bir toz toplayıcı, Litchfield, 
Illinois’deki silindir odasına un tozu dökülmesine neden 
olmuştur. Başka bir odadan gelen alevlerin havadaki tozlar 
ile temas etmesi ile oluşan patlama, bir çalışanın ölümüne yol 
açmış ve iki blok ötesine kadar ev ve iş yerlerini tahrip etmiştir.

• 1916: Peterborough, Ontario’daki bir yulaf fabrikasındaki toz 
patlamasında 23 çalışan hayatını kaybetmiştir. Patlama sonucu 

Üsste; Resim 1: 14 Mayıs 2018 tarihinde Ürdün’ün Aqaba Limanı’nda 
gerçekleşen ve yedi kişinin ölümü ile iki kişinin yaralanmasına neden 
olan bir tahıl asansörü patlamasının yol açtığı yıkım. Patlama, en 
üstteki fotoğrafta gösterilen kulenin üçüncü katında başlamış, yer altı 
konveyörleri aracılığıyla en alt fotoğrafta gösterilen silolara yayılmıştır 
(Fotoğraf, yazarlardan kişisel olarak alınan izinle paylaşılmaktadır)

TAHIL İŞLEME 
VE ELLEÇLEME 
TESİSLERİNDE 
YANICI TOZ 
PATLAMALARI

Yazan: Rose Keefe ve Chris Cloney, DustEx Research Ltd (DustSafetyScience.com)
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oluşan yangın, fabrikayı tahrip etmiş ve dört gün boyunca 
devam etmiştir. 

• 1924: Pekin, Illinois’deki Corn Products işleme tesisindeki 
bir mısır tozu patlaması, 42 kişinin ölümüne neden olmuştur.

• 1975: Davenport, Iowa’daki bir un değirmeninde gerçekleşen bir 
tahıl tozu patlaması, iki kişinin ölümüne yol açmış ve 20 blok 
ötedeki binaların pencerelerinin çatlamasına neden olmuştur.

• 1977: Galveston, Teksas’ta bir tahıl asansöründe oluşan 
patlama nedeniyle 20 çalışan hayatını kaybetmiştir. Tahıl 
tozu, kış mevsiminin düşük nem düzeyi nedeniyle normalde 
olduğundan daha kuru bir hal alıp Turin’deki fırında oluşan 
bir duruma benzer bir olayla sonuçlanmıştır.

• 1977: Westwego, Louisiana’da oluşan bir tahıl tozu patlaması, 
silonun üst kısmını fırlatmış, 48 diğer siloda yangınlara neden 
olmuş ve 36 kişinin ölümüne yol açmıştır. Bu olay, tahıl 
silolarıyla ilgili birkaç bina yasa reformunun gerçekleşmesine 
öncülük etmiştir.

• 1979: Almanya’nın Bremen kentinde yaşanan bir un tozu 
patlaması, 14 kişinin ölümüne ve 17 kişinin yaralanmasına 
neden olmuştur.

OSHA’nın 1987 yılında Tahıl Elleçleme Tesisi Standardını 
uygulamaya geçirmesini taki eden ilk yıl, Birleşik Devletler’deki 
tahıl tozu patlamalarının sıklığında, tahıl elleçlemeye yönelik 
tehlikelerin daha iyi anlaşılmasıyla yüzde 42 oranında bir düşüş 
kaydedilmiştir. Ancak, tahıl tozu patlamaları halen her yıl 
yaşanmaya devam ediyor.

2017, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik Yanıcı Toz Olayları 
Raporunda Yanıcı Toz Olayları Veri Tabanı ekibi, aşağıdaki 
bulgulara ulaşmıştır:
• Tahıl tozu, 2017 yılında Kuzey Amerika’da yaşanan olaylarda 

en yaygın ögedir.
• Depolama siloları, 2017 yılında toz olaylarının yüzde 14’nün, 

2018’de yüzde 15’inin ve 2019’da yüzde 13’ünün yaşandığı 
alanlar olmuştur. Sık sık tahıl elleçlemede kullanılan asansörler/
konveyör sistemler, 2017 ve 2018’de olayların yüzde 10’unun, 
2019’da yüzde 13’ünün gerçekleştiği yerler olmuştur.

• 2017 yılında yaşanan tüm olayların yüzde 20’si tarım ve tahıl 
depolama endüstrilerinde gerçekleşmiştir.

• 2017 yılında kaydedilen tüm olayların yüzde 32’sinde bir 
tür gıda ürünü (tahıl dahil) yer almıştır. 2018 yılında bu oran 
yüzde 31, 2019 yılında ise yüzde 30 olmuştur (bkz. Tablo 1).

Aynı derecede korkutucu olan bir nokta ise patlamanın oluşması 
için oldukça küçük toz miktarının gerekmesidir. Zemini kaplamaya 
ve yüzey rengini gizlemeye yeterli her tür toz birikimi, çalışanların 
ölümü ve işletmenin sonsuza dek kapatılmasına yol açan bir olay 
ile sonuçlanabilir.

Tahıl tozları neden patlar?
Tahıl tozu patlamaları, toz patlaması beşgeni olarak da bilinen 

aşağıdaki beş ögenin ortamda bulunması sonucu gerçekleşir:
Oksijen: tahıl işleme fabrikalarında havada bulunur
Silo, filtre ünitesi, kovalı asansör veya binanın kapalı alanları 
gibi kapalı bir alan

2019 yılında yanıcı toz yangınları ve patlamalarına dahil olayların listesi
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Tutuşturucu bir kaynak: sıcak 
işleme sonucu oluşan kıvılcımlar, 
statik elektrik ve sürtünme
Bir yakıt kaynağı: bu durumda 
yakıt kaynağı tahıl tozudur
Yakıt kaynağının yayılması: 
tahıl tozu işleme veya elleçleme 
sırasında döküldüğünde veya 
daha önceki bir patlama olayı 
nedeniyle oluşabilir
Birincil patlama veya yangın: 
Tahıl tozu, oksijen ve tutuşturucu 
kaynak bir araya geldiğinde, 
yanıcı tozu yayıp ikincil bir 
patlamaya yol açabilen birincil 
bir patlama veya yangın ortaya 
çıkar. Bu, tesis boyunca yayılıp 
önemli hasarlara yol açabilir.

Tahıl tesislerini nasıl daha 
güvenli hale getirebiliriz?

Tesis ve ekipman tasarımı ve bakımı ile çalışan eğitimlerinde 
yaşanan gelişmeler, ortaya çıkan tahıl tozu patlamalarının sayısını 
azaltmış olsa da bazı kritik güçlükler etkisini sürdürmeye devam 
etmektedir. Bunların arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
• Önleyici bakım yaklaşımının bulunmaması
• Tesis içerisinde birden fazla toz kaynağının bulunması
• Bakımı düzgün yapılmayan işleme ve elleçleme ekipmanları
• Çalışanların, tahıl tesislerinde yanıcı tozların getirdiği 

tehlikelere yönelik farkındalık eksikliği
• Toz patlamalarının oluşturduğu potansiyel tehlikelere yönelik 

bilgi eksikliği
• Toz patlaması tehlikelerinin oluşturduğu riski net bir şekilde 

saptamayan veya değerlendirmeyen gevşek denetim programları

Bu sorunların birçoğu aşağıdakiler ile çözümlenebilir:
• Yükleme ve boşaltma noktalarında dikkatli ve etkin toz 

toplama. Önleyici adımlar arasında, kovalı asansörden 
konveyöre taşınan tahılın hızının azaltılması, ağız kısmında 
toz ayrımını minimum düzeye çeken ağız kaplamaları ve 
rulmanlarda sıcaklık denetim cihazları sayılabilir

• Tesiste toz birikimini kontrol altında tutmak için düzenli bakım 
ve temizlik işlemleri Buna tahıl tozunun ışık bağlantıları, 
çıkıntılar ve tavan kirişleri gibi gizli alanlardan düzgün şekilde 
temizlenmesi dahildir.

• Toz toplama ve patlama baskılama sistemlerinin kurulumu 
ve düzenli bakımı. Ekipmanlar, çalışma alanına uygun 
olarak tasarlanmalı ve süreçteki tüm değişiklikler yalnızca 
uygun bir Değişiklik Yönetimi incelemesinin ardından 
gerçekleştirilmelidir.

• Tahıl işleme endüstrilerinde yanıcı toz tehlikeleri hakkında 
bilgisi olan uzmanlar tarafından düzenli aralıklarla planlanan 
denetimler.

Tahıl işleme endüstrisi, tesislerde toz patlamalarını önlemek 
amacıyla önemli ilerlemeler kaydetmiş olsa da her yıl birçok 
ciddi olay yaşanmaktadır. Hiç toz patlamasının yaşanmadığı bir 
noktaya gelene kadar tahıl tozu patlaması tehlikelerine yönelik 
daha fazla farkındalık ve bilgilenme gerekli ve bu noktaya 
ulaştığımızda bile bu devinimi devam ettirmek için en iyi 
uygulamaların sürdürülmesi gerekiyor.

Yaklaşan etkinlikler
Yanıcı tozun güvenli bir şekilde işlenmesi ve elleçlenmesi 

hakkında daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz? 
DustSafetyScience.com, 24-27 Şubat tarihleri arasında endüstri 
eğitimi, tehlike analizi, düzenlemelere uyum ve yanıcı toz 
güvenliği hakkında en son araştırmaları içeren dört günlük 
bir online konferans gerçekleştiriyor. Daha fazla bilgi için: 
DustSafetyScience.com/milling-grain-2019.

Yazarlar hakkında
Rose Keefe, endüstri uygulamalarında toz kaynaklı yangın 

ve patlamaların önlenmesine yönelik bir online farkındalık 
ve eğitim platformu olan DustEx Research Ltd. Şirketinde 
(DustSafetyScience.com) baş teknik yazar ve araştırma uzmanıdır.

Dr. Chris Cloney (Profesyonel Mühendis), DustEx Research 
Şirketinde Yönetici Müdür ve Yanıcı Toz Olayları Veri Tabanında 
baş araştırmacıdır. Chris, yayımladığı, bilimsel değerlendirme 
sürecinden geçmiş 15’i aşkın dergi makalesi ve konu hakkında 
ABD, Kanada, Çin, Norveç, Birleşik Krallık, Almanya ve 
Polonya’da sunduğu konferanslar ile yanıcı toz araştırmaları 
alanında tanınmış bir uzmandır.

www.dustsafetyscience.com

Tablo 1: 2019 yıl ortası yanıcı toz olayları raporunda bildirilen yanıcı toz 
yangınları ve patlamalarına dahil olayların, patlamaların, yaralanmaların 
ve ölümlerin listesi. Kaynak: 2019 Yıl Ortası Raporu Özeti

Yangınlar Patlamalar Yaralanmalar Ölümler

Toz toplayıcı 42 4 3 0

Depolama Silosu 14 6 13 2

Diğer depolar 9 3 2 1

Asansör/Konveyör 14 6 0 0

Kurutucu 11 0 1 0

Diğer 7 6 20 10

Ayrıntı belirtilmemiş 18 9 27 0

Tahıl işleme ve elleçleme tesislerinde yanıcı 
toz patlamaları 

Dünyanın ilk Dijital Toz Güvenlik Konferansı için 
ajandalarınızda yer açın: 24-27 Şubat 2020. Türünün ilk 
online etkinliği olan konferansta önde gelen toz tehlikesi 
araştırmacıları ve uzmanlarının sunumları yer alacak. Bu 
etkinliğin hedefi, yanıcı toz tehlikeleri hakkında farkındalığı 
arttırmak ve hayat kurtarabilecek endüstri arası işbirlikleri 
başlatmak şeklinde.

Etkinlik, yanıcı toz araştırmaları alanında tanınmış bir uzman 
olan Dr. Chris Cloney tarafından organize ediliyor. Kendisi, 
bilimsel değerlendirme sürecinden geçmiş 15’in üzerinde 
dergi makalesi yayımlamıştır ve halka açık etkinlikler 
ile akademik konferanslarda toz yangınları ve patlamalar 
hakkında sık sık konuşmalar yapmaktadır. 

2020 Dijital Toz Güvenlik Konferansı hakkında daha fazla 
bilgiye www.DDSC2020.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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DEPOLAMA F

TOZ TOPLAMA SİSTEMLERİ
Yazan: Diane Cave, P Eng, Element6, Kanada

Fotoğraf: Dökülen toz

T arım endüstrilerinde, toz toplama 
sistemleri istenmeyen ancak 
kaçınılmaz bir ögedir. Süreçten 
istenmeyen tozların çıkarılması için 
gereklidirler, ama sonuca katkıda 
bulunmazlar. Toz toplama sistemlerini 
yenileme ve bunların bakımını 
gerçekleştirme işlemlerinin sermayeye 
yönelik yıllık taleplere eklenmesi 

genellikle unutulur ve bu da verimsiz, eski veya fazlasıyla 
kullanılmış bir sistem ile sonuçlanır.

Bu makale, hem yeni bir toz toplama sistemi alınırken hem 
de mevcut bir sistemi yenilerken toz toplama sisteminizin tozun 
yüzde 95’ini yakalamaya devam etmesi ve personelinizin güvenli 
ve temiz bir iş ortamında olmasını sağlamak için göz önünde 
bulundurulması gereken kilit parametreleri ele alıyor. 

Toz toplama sisteminin dört ana parçası (dört büyük 
parça) bulunur: fan, toz toplayıcı, kanallar ve davlumbazlar. 
Bu parçaların her birini sırasıyla inceleyip verimsiz bir 
tasarımla sonuçlanan yaygın hataları açıklayacağız. Göz 
önünde bulundurulması gereken başka daha küçük parçalar 
da bulunsa da bu dört büyük parça çalışıyorsa toz toplama 
sistemi yüzde 95’lik toz yakalama aralığında kalır.

Fan
Fan, sistemin tahrik mekanizmasıdır. Tozun toplanması ve toz 

toplayıcıya taşınması için gerekli momentumu sağlar. Fanların 
boyutlandırılmasında iki ana faktör bulunur. Bunlar, hava hacmi 
ve statik basınçtır. Bu iki faktör, birbirine bağlıdır ve tüm fan 
grafiklerinde yer alır.

Hava hacmi genellikle sabit bir miktardır ve her bir 
toplama noktasının incelenmesi ile belirlenebilir. Hava akış 
gereksinimleri, endüstri standartlarından, imalatçının sağladığı 
bilgilerden veya alışıldık tasarım projelerinden elde edilebilir. 
Bu bakımdan, ACGIH Industrial Ventilation: A Manual of 
Recommended Practice’in herhangi bir baskısını önerebiliriz.

Toz toplama sistemlerine toplama noktaları kaldırılıp 
eklenmediği sürece hava akış gereksinimleri sistemlerin 

ömrü boyunca sabit kalır. Statik basınç, özellikle kirli filtre 
ortamları nedeniyle sistemin ömrü boyunca artar. Birçok 
örnekte fanlar olası en düşük statik basınç düşüşüne göre 
boyutlandırılır ve boyutlandırma sırasında yalnızca kanallar 
göz önünde bulundurulur. Bir toz toplama sistemine yönelik 
düzgün bir fan tasarlamak için aşağıdaki ögelerin de göz 
önünde bulundurulması gerekir:
• Kirli filtreler
• Davlumbazlar
• Girişin yalıtımı
• Bacalar veya hava dönüş sistemi

Fanın tam sisteme göre boyutlandırılmaması, gerekli 
performans özelliklerini karşılamayan düşük kapasiteli 
bir fan ile sonuçlanır.

Toz toplayıcı
Filtre veya torba filtre adını verdiğimiz toz toplayıcı, toz 

toplama sisteminin ana parçasıdır. Toz burada toplanır. Yeni bir 
toz toplayıcı kurulurken veya mevcut bir sistemin kapasitesi 
değiştirilirken göz önünde bulundurulması gereken üç önemli 
tasarım parametresi bulunur. Bunlar aşağıdaki gibidir:
• İç dikey hız
• Filtre altı hız 
• Hava-kumaş oranı (filtre hızı)

Hava-kumaş oranı genellikle toz toplayıcıların 
boyutlandırılmasında göz önünde bulundurulan tek 
parametre olsa da bunların üçü de eşit önem taşır.

İç dikey hız, filtreler arasındaki havanın yukarıya doğru olan 
hızıdır. İç dikey hız çok fazlaysa, temizlik döngüsü sırasında 
filtrelerden atılan toz, filtrelerden düşmez. Bunun yerine toz, 
torba yüzeyine geri sürüklenir. Bu da büyük bir basınç düşüşü 
ve filtrelerde düşük verime neden olur. 

Filtre altı hız, filtrelerin altındaki alanda bulunan havanın 
hızıdır. Filtre altı hız çok fazlaysa malzemeler havada asılı kalır 
ve düşmez. Sonuç olarak, toz toplayıcının hopper yapısındaki 
hava, malzemeye doyar ve toz hopper yapısında toplanmaya 

F
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başlar. Aynı zamanda, toz toplayıcıdaki statik basınç düşüşü 
çok yüksek olur ve fan kapasitesini aşabilir. 

Hava-kumaş oranı, dakika başına filtre ortamı alanından geçen 
hava miktarıdır. Bu rakam, hava akış hacminin toz toplayıcıdaki 
filtre ortamı alanına bölünmesi ile hesaplanır. Bu değer çok 
yüksekse, toz filtre ortamının içine itilir ve toz toplayıcıda 
büyük bir basınç düşüşü oluşur.

Bu parametrelerin her biri, toplanan toz ile belirlenir. Bu 
parametrelerin bir veya daha fazlasının çok yüksek olması durumunda 
toz toplayıcı içerisindeki statik basınç, muhtemelen fan kapasitesinin 
ötesinde bir noktaya çıkar ve bu da tüm sistemde verim düşüşüne 
ve özellikle de filtre ortamının ömründe azalmaya neden olur. 

Kanallar
Kanallar, malzemeleri toplama noktasından toz toplayıcıya 

taşımak için kullanılan bir yoldur. İçerisindeki tüm malzemelerin 
belirli bir hızda (taşıma hızı) taşınması gerekir. Aksi takdirde 
malzemeler kanallarda (sıçrama noktası) birikir.

Sıçrama noktası, malzemeye bağlıdır. Sistem un için mi 
yoksa şeker için mi tasarlanıyor? Temel bir kural, yeni bir 
sistemin hesaplanan taşıma hızından da yüksek olacak şekilde 
tasarlanmasıdır. Bunun nedeni, toz toplama sistemlerinin 
eskidikçe (kayışlarda esneme, filtrelerin kirlenmesi) toz 
toplama sisteminin statik basıncının artacak olması ve 
toz toplama sistemi taşıma hızının ise azalacak olmasıdır. 
Malzemelerin, toz toplama sisteminin ömrü boyunca verimli 
bir şekilde taşınacağından emin olmamız gerekir.

Mevcut bir toz toplama sisteminde değişiklik yapılırken, 
yeni kanal kollarının eklenmesinin sistemin geri kalanındaki 
hava akışını etkilemediğinden emin olmaya dikkat edilmelidir. 

Ahtapot görünümlü yenilenmiş sistemler yaygındır.
Kanal kolları, tasarım pek göz önünde bulundurulmadan sisteme 

eklenir ve verimsiz bir sistem ve çok tozlu bir ortam ile sonuçlanır. 
Yeni kanal kolları eklenmeden veya mevcut kanal kolları 
kapatılmadan önce, mevcut sistem üzerindeki etkinin belirlenmesi 
için fan ve taşıma hızının değerlendirilmesi gerekir. Her şey yine 
fanda biter. Yeni kanal kollarının fanın hava hacmi ile statik basınç 
kapasitesinin üzerine çıkması durumunda, yapılan değişiklikler 
malzemenin istenen yüzde 95’lik bölümünü yakalayamaz.

Davlumbazlar
Süreciniz sırasında toz bulutları görünüyorsa o tozlar bir 

davlumbaz, bir muhafaza veya ikisinin birlikte kullanımı ile 
toplanabilir. Davlumbazların malzeme akışı yönünde, ekipmana 
olabildiğince yakın yerleştirilmesi ve tozları ortadan kaldırması 
ve tıkanmaması için yeterli havaya sahip olması gerekir.

Davlumbazlar sık sık toz kaynağından çok uzakta ve yetersiz 
hava hacmine sahip konumlarda kurulur. Davlumbaz için gerekli 
hava miktarı, ne kadar malzemenin toplandığına, toplama 
noktasından olan mesafeye ve tozun hızına bağlıdır.

Sonuç
Kurulmakta olan toz toplama sistemi ister yeni ister mevcut 

bir toz toplama sisteminin yenilenmiş bir versiyonu olsun, bu 
“dört büyük” parçayı göz önünde bulundurmanız durumunda 
sistem ömrü boyunca verimli kalır ve daha uzun ömürlü olur. 
Buradaki kilit hedef, sistemin tüm tozun minimum yüzde 95’ini 
yakalayacak ve personelin güvenli, temiz bir ortamda çalışmasını 
sağlayacak şekilde sürdürülmesidir.

www.elmt6.com

phileo-lesaffre.com

BORN TO STAY ALIVE

NEW GENERATION
To respond to the increasing technological requirements of feed  
manufacturers, Phileo developed the new generation Actisaf® Sc 47 
HR+, with highest resistance to the main stress factors encountered 
by the yeast probiotic during pelleting process:
COMPRESSION & FRICTION - HEAT - HUMIDITY
Compatibility with ACIDS in the feed formula comes as the 4th constraint taken into 
consideration in this multifactorial approach.

HR+

The yeast probiotic reference

Sc 47
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Patlamaya dayanıklı kovalı elevatörlerin 
masrafları bazen taşıma sisteminin 
kendisini satın almak için gereken 
fiyatı üçe katlamaktadır. Bu nedenle, 
Hollanda'daki Tegelen merkezli Poeth 
Solids Processing, ATEX patlamaya 
dayanıklılık sistemine ekstra yatırım 
ihtiyacını ortadan kaldırmak için 

maliyetten tasarruf edilmesini sağlayan Z-Konveyörü geliştirdi.
Poeth’in bu konseptteki en son gelişmesi saatte 0 ile 20 m³ 

hızla toz, tahıl veya granülü nazikçe taşıyan ve patlamaya 
dayanıklı yeni Mini Z-Konveyör’dür. Mini Z-Konveyörün 
kompakt tasarımı özellikle iç mekanda kullanım için uygundur.

Patlamaya dayanıklı taşıyıcı, güvenlik ekipmanı 
için gereken yüksek maliyetleri önler

Kuru, organik malzemeler doğaları gereği patlayıcı toz 
oluşturabilirler. Bu risk özellikle bu maddeler 1m/s’den yüksek bir 
hızda taşındıklarında daha yüksektir. Ürünlerin dikey olarak taşınması 
gereken durumlarda kovalı elevatörler mükemmel bir çözümdür. 

Bununla birlikte, bu sistemler sadece 2m / s'nin üzerindeki 
hızlarda etkili biçimde çalışır. Sonuç olarak, kovalı elevatörler 
daha sıkı ve maliyeti yüksek olan ATEX güvenlik standartlarına 
göre korunmalıdır.

Kovalı elevatörlere göre ATEX uyumlu tam koruma sağlamak 
için bölümlendirme, patlama bastırma, patlama havalandırması, 
eğim önleme, otomasyon ve bakım maliyetleri şu anda taşıma 
sisteminin kendisinin fiyatını üçe katlamaktadır. Yeni Mini 
Z-Konveyör, ilave ATEX patlamaya karşı koruma sistemi 
için gereken yüksek maliyetleri önler.

Sürtünme ve statik elektriksiz, enerji tasarruflu taşıma
Poeth’in yeni Mini Z-Konveyör’ü kompakt tasarımıyla 

mevcut üretim hattına kolayca takılabilir. Saatte 0-20 m3 
arasında taşıma yapacak biçimde tasarlanmıştır ve yatay, 
dikey, diyagonal taşımaya uygundur. Saatte 1m/s’nin altında 
mükemmel bir hızla çalıştığından patlama riski yoktur. 

Sonuç olarak, zaman geçtikçe daha sıkı hale gelen ATEX 
güvenlik standartlarını karşılamak için yüksek maliyetli 
yatırımlar yapmaya gerek yoktur. Mini Z-Konveyör minimum 
kablo ve elektronik tertibatıyla sağlam, güvenilir bir cihazdır. 
Bu da Mini Z-Konveyörü kovalı elevatöre oranla daha 
ekonomik bir alternatif yapmaktadır. 

Çok düşük sürtünmeyle ve neredeyse hiç statik yük 
oluşturmadan tozları, taneleri ve granülleri taşır. Sonuç 
olarak, Poeth’in yeni taşıma sistemi kırılmaya eğilimli hassas 
hammaddeler için idealdir. Mini Z-Konveyör, yapışkan ve 
taşınması dikkat gerektiren sıvı tozlar, tahıllar ve granüller 
gibi zor hammaddeleri taşımakta sorun yaşamaz.

Servis ekibi tarafından desteklenen performans
Poeth, müşterilerinin ürünleri üzerinde denemeleri 

için kendi Mini Z-Konveyör test sistemini geliştirdi. 
Bu yaklaşım Poeth’in, sipariş kararı verilmeden önce son 
sistemin her alanda mükemmel performans sergilediğini 
garantilemesini sağlamaktadır. Poeth’in kendi servis hizmet 
ekibi bulunmaktadır ve Mini Z-Konveyör’ün tüm parçalarını 
stokta bulundurmaktadır. Mini Z-Konveyör yem, gıda, kimya 
ve ilaç endüstrilerinde kullanmak için uygundur. 

www.poeth.nl.

Poeth Solids Processing, Hollanda

Poeth tozları, taneleri ve granülleri nazikçe taşıyan  
patlamaya dayanıklı Mini Z Konveyörü tanıttı: 
Saatte 0 ila 20m3 için kompakt zincirli konveyör
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Endüstri Profili

Lambton Conveyor Ltd
Müşteri beklentilerini aşmak

G eçtiğimiz birkaç yıl boyunca 
Lambton, sayısız Sürekli 
İyileştirme projesini başarıyla 
tamamladı ve günümüzde dünya 
standartlarında bir üretim tesisi 
olma yolunda ilerliyor. Milling 
and Grain'den Darren Parris, 
Temmuz 2019'da Lambton’un 
üretim tesisini ziyaret ederek 

yılın en yoğun dönemlerinden birinde tesisin en yüksek 
kapasitesiyle çalıştığına tanık oldu. 

Üretim Müdürü Dan Biggs liderliğindeki Lambton’un üretim 
tesisi, üretim kapasitesini neredeyse iki katına çıkararak, 
sektörde üstün bir öncülük sağlayarak oldukça değişti. 
Lambton, tahıl işleme ve depolama sektöründe müşteri 

beklentilerini hem karşılayan hem de aşan ürünler yapmaya 
kendini adamıştır. 

Lambton’un üretim tesisinin kapsamlı gelişiminin ön şartı, 
yeni ve geliştirilmiş bir iş planı, kaliteden ve üstün müşteri 
hizmetinden ödün vermeden daha yüksek üretim verimliliği 
elde etmek. Analiz, tesisin genelinde veri toplama sistemlerinin 
oluşturulmasıyla başlayarak temel göstergelerin denetlenmesine 
ve buna göre eylem planlarının oluşturulmasına kadar devam 
etmiştir. Bu durum, üretimdeki aksaklıkların temel nedenlerini 
belirlemeye ve tüm bölümler için açık beklentileri olan 
yapılandırılmış bir plan hazırlamaya yardımcı oldu.

Bu aşama aynı zamanda zemindeki her bir işleme hattı 
için ekipman kullanımını ve işgücü gereksinimlerini de 
takip etti. Toplanan bilgiler daha hızlı üretim için destek 
noktalarına ihtiyaç duyan hatların belirlenmesinde temel 

Lambton’un son teknoloji ürünü makinelerinin 
montajına eklenen yepyeni lazer, üretim 

verimliliğini yüzde 30-40 düzeyinde arttırıyor. 

108 | Ocak 2020 - Milling and Grain



Brock grain systems and Brock dealers have been helping grain facilities 

protect their grain since 1957. It is a relationship built on trust, commercial-

grade quality and long-lasting results. Bushel after bushel, you can count 

on Brock for reliable grain storage, handling, conditioning and structures.

BROCK SOLID® means you can count on your grain systems today and  

for years to come. Contact your Brock dealer at brocksolid.com/dealers.
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Brock Grain Systems
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oluşturdu. Ardından günlük vardiya toplantılarında ve aylık 
iletişim toplantılarında bu bilgi ve uygulama planları ekiplerle 
paylaşıldı.

Sonuç olarak şu anda Tahıl Mili, Distribütör, Drag Konveyör 
ve Kovalı Elevatör hatlarında başarılı destekleme noktaları / 
kapalı inşa kapasitesine sahibiz. Yılın yoğun zamanlarında, 
büyük konsinye siparişlerini ve son dakika siparişlerini 
teslim sürelerinin yüzde 50'si kadar az bir sürede kolayca 
karşılayabiliyoruz. Distribütör hattındaki destek noktası, 
yalnızca iki gün içinde beş güne eş değerde çok sayıda kotayı 
yerine getirdi; bu da teslim süresinin yüzde 50'sinden daha 
az anlamına geliyor. Benzer şekilde, Drag Konveyörü destek 
noktaları artık teslim süresinin sadece yüzde 25'i olan bir 
haftalık süre içinde üç haftalık siparişleri karşılayabilmektedir.

Bir sonraki aşama, Nakliye ve Depoda Değer Akışı Haritasının 
lansmanını gerçekleştirmekti. Bu projenin başarısı sadece daha 
yüksek verimliliklerle sınırlı kalmadı, aynı zamanda daha iyi 
akış simülasyonu ve zaman tasarrufu da sağladı. Birkaç ay 
içinde proje büyük bir başarıya ulaştı ve yüzde 50'nin üzerinde 
adım ve zaman tasarrufu sağlandı. Bu durum Değer Akışı 
Eşleşmesinin yanı sıra diğer bölümlerde Baş ve Önyükleme 
bileşen çizelgesi, Mil montaj hattı, standart sürükleme çerçevesi, 
ana boru ve daha başkalarının başlatılmasını sağladı. 

Son ekipmanın yapımı için gereken tüm bileşenler artık 
ilgili işlem hatlarından birkaç adımda biraraya getiriliyor. Bu, 
yalnızca teslimat sürelerini ve zamandan tasarruf sağlamakla 
kalmadı, aynı zamanda otomatik envanter kontrol sistemlerinin 
geliştirilmesine de yol açtı. Bu da şirket için envanter 
yönetimini basitleştiriyor. 

Lambton dünya standartlarında bir üretim tesisi haline gelmek 
için defalarca yeni teknolojiler edinmeye yatırım yapmıştır. 
2019'un başlarında, yüksek üretim hızı ve daha iyi kalite 
sağlamak için yepyeni bir ENSIS 3k fiber lazer kurduk. 

Dan Biggs, “Son model bu teknolojik ürünü kurmamamız 
üretim kapasitemizi halihazırda yüzde 30-40 oranında 
arttırmıştır. Ayrıca bakım ve kapalı kalma sürelerini de azaltarak 
üretim hattındaki operasyonların sorunsuz biçimde ilerlemesini 
garantiledi.” dedi. 

Dahası, eski makinelerin yenilenmesi için zaman ve enerji 
ayırdık ve gerektiğinde bunları yedek olarak kullanıyoruz. Bu 
durum, kapalı kalma sürelerimizi oldukça fazla azalttı ve yılın en 
yoğun zamanında bile üretimin rahatlıkla devam etmesini sağladı. 

Lambton, Sürekli İyileştirme Programı ile birlikte, şirket 
beklentilerini de aşarak defalarca, geride kalan ekip üyeleri 
için Çalışan Takdir Programı başlattı. Bu programın etkisi 
ekip üyeleri arasında son derece olumlu oldu ve bu etkiler 
müşterilerimizden gelen kalite ve müşteri hizmetleri için 
aldığımız geri bildirimlerle ölçülmektedir.

Bu programın başladığı 2018 yılının başlarından beri ekip 
birçok yeni fikir ortaya koydu ve hedeflere ulaşmada daha fazla 
hassasiyet gösterdi. Lambton olarak çalışanlarımızın başarıya 
giden yolda liderlik ettiğine ve şirkette gerçekten bir fark 
yarattığına inanıyoruz.

Lambton, düzenli olarak sektördeki gelişmelere uygun 
yenilikçi çözümler geliştirmeye çalışmaktadır. Lambton'un 
Mühendislik ve Üretim ekipleri bunda hayati bir rol 
oynamaktadırlar. Müşterilerimizin değişik ihtiyaçları için 
özel siparişleri tamamlamada onlarla işbirliği yaparak şaşırtıcı 
bir başarı elde ettiler. Ürünü piyasaya sürmeden önce ekipman 
tasarımları için test yapılarında düzenli olarak birlikte çalışırlar. 
Bu durum ürün grubumuzu geliştirmemize ve müşterilerimizden 
gelen olumlu geri bildirimleri artırmamıza yardımcı oldu. 
Lambton olarak her zaman müşterilerimize en iyisini 
sunmayı amaçladık.

Lambton, konumdan bağımsız olarak size çözümler 
sunabilecek güçlü ve sürekli genişleyen bir bayi ağına sahiptir. 
Müşterilerimize her zaman en verimli ve en uygun maliyetli 
çözümleri sunmayı garanti ediyoruz. Ve dünya standartlarında 
bir üretim tesisi ile, az bakım gerektiren, yerinde montajı kolay, 
daha uzun hizmet ömrüne ve sektördeki en iyi toplam değere 
sahip ürünler sunabileceğimizden eminiz.

Özetlemek gerekirse, bir üretim tesisi herhangi bir şirketin 
başarısının belkemiğidir. Lambton, Çözüm sağlamak için 
insanları ve süreçleri hayata geçirerek üretim tesisini her 
geçen gün daha güçlü ve gelişmiş yapmaya kendini adamıştır… 
Beklentilerin Ötesinde. Müşterilerimize tahıl sistemlerinize 
değer katan 'En Son Üretilen' çözümler sunmayı garanti 
ediyoruz. Tüm tarımsal altyapı ihtiyaçlarınızı karşılamak için 
Lambton ve dünya çapındaki özel profesyonel temsilcilerimizle 
iletişime geçebilirsiniz.

www.lambtonconveyor.com

Endüstri Profili

Lambton’un Üretim Müdürü Dan Biggs, Milling and Grain’in Grup 
Başkanı Darren Parris'i Sürekli Iyileştirme projelerini gösteren bir fabrika 
gezisine davet etti. 
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Tarzlar ülkesinde 
şık un paketleme
Ekim 2019’da Molino Quaglia, Fawema’nın 
Almanya’dan tedarik ettiği modern ve yüksek 
kapasiteli bir un paketleme makinesi kurdu. 

ÖRNEK ÇALIŞMAF

K uzey Doğu İtalya'nın Veneto 
bölgesindeki küçük Vighizzolo 
d´Este köyüne yaklaştığınız sırada 
bu sakin ve güzel pitoresk bölgenin 
tarımsal düzlüklerinin üzerinde 
yükselen ufukta aniden iki şey 
ortaya çıkıyor. Biri, Vaftizci Aziz 
John'a adanmış köy kilisesinin ince 
yapılmış, süslü, barok çan kulesi, 

diğeri ise en kaliteli unu üretmeye adanmış bir un değirmeni. 
Molino Quaglia günlük 400 metrik ton buğday üreten bir 

değirmen ve köy kilisesi kadar uzun bir geçmişe sahip olmasa 
da, hala yerel toplumun tarihi ve önemli bir parçası. Bugün 
şirket Quaglia ailesinin son nesli olan Andrea ve Lucio Quaglia, 

kardeşler ve onların kızkardeşi Chiara tarafından yönetiliyor. 
Değirmen 1914 yılında kurulduğundan beri, anahtar kelime 

daima kalite olmuştur ve şirketin başarısı, sadece en iyi tahılları 
ve mevcut en iyi teknoloji ile ekipmanı kullanarak yüksek 
kaliteli ürünler üretmenin sağlam mantığı üzerine kurulmuştur.

Ekim 2019’da Molino Quaglia, Fawema’nın Almanya’dan 
tedarik ettiği modern ve yüksek kapasiteli bir un paketleme 
makinesi kurdu. 

Makine, blok tabanlı hazır kağıt torbalara paketlenen ve 
katlanarak yapıştırılmış düz “tuğla tipi” kapak ile kapatılan 
10 kg ve 12,5 kg özel pizza ve fırın unu için artan ihracat 
talebini karşılamak üzere satın alındı.

Bu tür un paketi, ulusal ve uluslararası restoran zincirleri, 
fast-food bayileri, fırınlar, pizzacılar, pastaneler ve özel gıda 
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perakendecilerine ürün tedarik eden toptancılar ve distribütörlerin 
talepleriyle giderek daha popüler hale geliyor. Standart çuvallarına 
göre daha ucuz ve dikişli kapalı, açık ağızlı çuvallara kıyasla 
daha uygun ve hijyenik olan kağıt tutkalla kapatılmış “tuğla 
paket” düşük maliyetli, kullanımı kolay, son derece kompakttır 
ve otomatik paletlemeye mükemmel olarak uygundur. 

Molino Quaglia ürünlerinin büyük bir bölümü ihraç 
edilmektedir ve bu nedenle torbalanmış tüm unların hem 
deniz konteynerlerinde hem de karayolu kamyonlarında daha 
güvenli depolanması ve nakliyesi için paletlenip sarılması 
önemlidir. 10kg ve 12.5kg boyutundaki paketlerin popülaritesi 
hızla artmakta olduğu için, değirmen, yüksek hızda, tamamen 
otomatik, verimli, güvenilir ve ağırlık doğruluğu açısından son 
derece hassas, kompakt torbalar üretebilen yeni bir paketleme 
hattına ihtiyaç duyuyordu. 

EFFICIENT DRYING PERFORMANCE  
CAN DRIVE PROFITABILITY. 
Wenger Customized Dryers, Audits and Upgrades Are 
Designed to Match the Task 

Customization is key to a dryer meeting specific product needs. And 
Wenger delivers unsurpassed quality in custom convection drying with 
options at virtually all major decision points – single or multiple pass 
and stage, a variety of widths, heat sources, and capacities. 

Additionally, our dryer audit program provides thorough inspection and 
re-balancing of your current drying process. Upgrade opportunities for 
existing systems can be true game-changers. 

Know more about Wenger dryers as the best choice for a new process 
or for replacing or enhancing older, less efficient dryers.  
Email us at info@wenger.com today. 

PHONE: 785.284.2133   |   EMAIL: INFO@WENGER.COM   |   WENGER.COM

USA      |      BELGIUM      |      TAIWAN      |      BRASIL      |      CHINA
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Yeni Fawema FA235 un paketleme makinesi bu ihtiyaçların 
hepsini karşıladı. 

Bu makine eski teknolojili mekanik kam tahrikli bir şanzıman 
yerine servo sürücü teknolojisini benimseyen, Fawema’nın 
uzun soluklu ekipman serisinin en yenisidir. Makinenin doğru, 
hijyenik, kullanımı kolay olmasını ve parça ve bileşenlerin 
aşınmaması nedeniyle minimum bakıma gereksinim duyulmasını 
sağlar. Ayrıca, üstün Fawema makine yapımı geleneği, paketleme 
hattında günlük olarak 24 saat boyunca dakikada 30 torba daha 
fazla çıktı hedefleri sunmaktadır. 

Çevre dostu kağıt torbalarda saatte 22 tondan fazla 
mükemmel paketleme 

Tesisin paketleme bölümünden sorumlu olan Andrea Quaglia 
şöyle bir açıklama yaptı; “Son birkaç yıldır işimiz büyük ölçüde 
ilerledi. Özellikle gelecekte hızlı teslimatları garanti etmek için 
daha büyük olan 25 kg boyutunun yerini alan 10kg ve 12.5kg 
torba boyutlarına ve sürekli yüksek hızlarda çalışabilecek yeni bir 
paketleme hattına yatırım yapmamız gerektiğini görebiliyorduk. 

Sadece bu da değil, aynı zamanda işin son derece doğru 
yapılması gerekiyordu. Yüksek tonajlar, dar marjlar ve yüksek 

değerli pizza unları ile, gereksiz yere aşırı doldurarak ürünü 
vermeyi göze alamazdık. 

Doğru ağırlıklar, yüksek oranlı iş hacmi ve kompakt torbalar 
hedeflerimizdi. Yeni makine ile bu hedeflere ulaştık ve paletleme 
ve palet sarmalayıcı ile tamamlanan bu toplam çizgi, safkan bir 
yarış Ferrari’si gibi çalışıyor”.

Uzmanlık + deneyim = başarı
Fawema Satış Müdürü Mark Wild, “Molino Quaglia'ya 

bu önemli projede hizmet etmekten mutluluk duyduk” dedi. 
“İlk toplantımızdan itibaren hemen bir güven ve karşılıklı saygı 
duygusu oluştu ve müşterimizin, uluslararası değirmencilik 
endüstrisindeki mükemmel itibarımız nedeniyle Fawema'yı 
seçtiğinin farkındaydık. “Akıllı tasarımla üretilmiş modern 
ekipmanlarımıza ek olarak dev bilgi ve deneyim birikimimiz 
sayesinde, uzun referans listemize başka bir başarılı proje daha 
eklediğimiş olduğumuzu söylemekten memnunum. Başından 
sonuna kadar Molino Quaglia ile çalışmak mutlak bir zevk 
ve ayrıcalıktı ”. 

Fawema, Quaglia ailesine bu makaleyi yayınlama konusundaki 
nazik izinleri için teşekkür eder. 

PROTEIN-RICH RAW MATERIALS

CARBOHYDRATE-RICH RAW MATERIALS

Increase nutritional value 
with our innovative 
split-grinding solution.

Optimized feed conversion rate.
Improved feed quality. 
Higher line-capacity.
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Pre-grinding has a proven advantage over post-grinding when considering the digestive properties 
of the nutrients, but a pre-grinding set-up requires a high investment. Our newest split-grinding 
process combines the best of both worlds. So instead of making one grinding batch with all the 
raw materials, or invest in a pre-grinding set-up, split-grinding enables you to grind separate sub- 
batches of different raw materials, which enhances the nutritional value, increases the quality of the 
feed, all at a low investment.

Split-grinding: Minimum investment. Maximum results.

www.aarsen.com/machines/hammer-mills
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2019’da Fransa buğday hasatları: Hem niceliksel hem de niteliksel bakımdan iyi sonuçlar 

Sonbaharda yağış eksikliği, gecikmeye ve tohum ekiminden önce ayıklanan yabancı otların 
çıkmamasına yol açtı. Ancak, Kasım ayındaki yağmur ve ılık havalar, kışın ilk döneminde 
durumun dengelenmesine yardımcı oldu. Toprak, minimum yağış düzeyiyle Ocak ve Şubat 
aylarında kuru kaldı.
Toprağı sürme işleminin sonu ve fidenin boğumlanma aşamasının başlangıcı, yağmurlu 
ve kuru koşullar arasında gidip gelen ve ısı artışlarının yaşandığı soğuk hava koşulları ile 
gerçekleşti. Bu nedenle, su stresi ve nitrojen eksikliği bulunan toprakların yüzeyi, mahsuller 
için pek elverişli değildi. Derin topraklar, başakların yoğunluğu için elverişliydi ve yüksek 
biyokütle ile sonuçlandı. Soğuk havalar da devamlı büyümeyi destekledi.
Son olarak, Haziran ayında Fransa’da önemli ve büyük bir sıcak dalgası yaşandı. Neyse ki 
bu yüksek sıcaklıkların sonucu, hasatlara hasar vermedi. Dolumun tamamlandığı ülkenin 
güney kısmında, güçlü sıcak dalgaları verim kaybına yol açmadı.
Kuzey kısmında ise dolum halen devam ediyordu ve 35°C’nin üzerindeki sıcaklıklar verim 
kaybına yol açsa da bu kayıp beklendiği kadar ciddi olmadı. Bunun nedeni bir yandan 2019 
mahsullerinin ilk potansiyelinin ithal edilmiş olması, diğer yandan ise az hastalık olması ve 
ısının daha fazla güneş ışığı ve dolayısıyla daha çok fotosentez (suyun olduğu alanlarda) ile 
sonuçlanması oldu.

Mahsul
Durum buğdayı ve normal buğday mahsulünün bir kısmı, Haziran sonu ile Temmuz sonu 
arasında hasat edildi. Yağışın olmaması, uygun ağırlık korunurken düşük nem oranlarına 
olanak tanıdı.
FranceAgriMer ve Arvalis, 561 normal buğday ve 134 durum buğdayı üzerinde analiz ve 
testler gerçekleştirdi (buğdaylar siloya girmeden önce ve depolama kurumlarınca herhangi 
bir elleçleme yapılmadan).

Buğday sonuçları:
Hasat döneminde kuraklık ve sıcaklıklar nedeniyle düşük nem oranı daha iyi saklama 
ve depolamaya olanak tanıyor ve buğday alıcılarının kriterlerine de uyuyor.
79,5Kg/hl’lik ulusal ortalama ile özellikle yüksek özgül ağırlık (son yirmi yılın en iyi 

özgül ağırlığı). Hasatın 
%83’ünün 78kg/hl veya 
üzeri bir özgül ağırlığı 
bulunuyor.
Ülke çapında protein 
düzeyi ortalama %11,5’lik 
bir oranda. Mahsulün üçte 
ikisinin protein düzeyi 
%11 ila %12 arasında 
ve mahsulün yarısından 
fazlası, %11,5 oranının 
üzerinde.
Ortalama 186’lık pişme 
gücü (W) olan mahsülün 
üçte ikisi, Fransız ve 
uluslararası değirmencilerin 
kriterlerini karşılayan 
170’in üzerinde.
Fransa’da 2019 yılında 

Yazan: Antoine 
Tanguy, Milling and 

Grain’in Fransızca dili 
Koordinatörü

Fransa’da 2018/2019 
buğday sezonu, başladığı 
gibi, yani aşırı sıcaklar ve 

kuraklıkla sona erdi. Bu 
koşullara rağmen, normal 
buğdayın rekor hasatıyla 
mahsul miktarı gayet iyi. 

Niteliksel özellikler de iyi 
olsa da her bölge arasında 

farklılıklar bulunuyor.

ÜLKE PROFİLİ: FRANSA
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hasat edilen normal buğday miktarı, 38,4 milyon tona ulaştı. Bu 
da, önceki yıla kıyasla %15,8’lik bir artış anlamına geliyor.

Durum buğdayı sonuçları
Normal buğdaydaki gibi durum örneklerinde görülen nem 
oranları, 2019 yaz dönemindeki sıcak hava dalgası nedeniyle 
düşük.
Özgül ağırlığı ortalama 80,2kg/hl’lik bir değer ile son üç yılın 
en yüksek değerinde. Toplamda, durum buğdayının % 65’inin 
80 kg/hl’yi aşan bir özgül ağırlığı bulunuyor.

Bu yılki durum buğdayı ortalaması %13,9. Hasat edilen durum 
buğdayının neredeyse dörtte üçü, %13,5’lik protein içeriğinin 
üzerinde.
Mahsulün dörtte üçünün 350 saniyeyi aşması ile Hagberg 
düşme süreleri de dolum ve olgunlaşma aşamasında yağış 
eksikliği nedeniyle çok iyi.
Bu yıl hasat edilen toplam durum buğdayı, 1,5 milyon ton. 
Bu da, 2014-2018 arası beş yıllık ortalamadan %14,8 daha az. 
Mahsul alınan toplam yüzeyde % 25’lik bir azalma bulunuyor 
(yine beş yıllık ortalamaya kıyasla).

X V I I  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E

REGISTRATION
www.ukragroconsult.com

CONTACTS
conference@ukragroconsult.org

Tel/Fax +38 (044) 364 55 85

April 22-23, 2020

PREMIERE EVENT FOR THE GLOBAL LEADERS 
OF GRAIN AND OILSEED INDUSTRY

700+ Delegates     500+ Companies     50+ Countries

SUPPORTED BY

                            GENERAL SPONSOR                                       
 ORGANIZER 

                                                    

NEW 
GLOBAL RULES 
OF 20’s

 INTERCONTINENTAL, KYIV, UKRAINE

OFFICIAL SPONSOR                                               
 SPONSORS  

                                                  

Please contact us for a brochure request and 
for the possibilities within your company.

Increase your energy efficiency

MONOROLL HE

info@ptn.nl  -  www.ptn.nl

Visit us at IPPE

Georgia World Congress Center, 

Atlanta, Georgia, USA

Hall A, stand #. 1710



ENDÜSTRİ ETKİNLİKLERİ
2020 January

28-30 ☑
IPPE 2020
Atlanta, Georgia, USA
http://ippexpo.com

Uluslararası Üretim & İşleme Fuarı (IPPE), katılımcılar ile sergi 
sahiplerinin gereksinimlerini karşılamak üzere evrilmeye ve 
büyümeye devam ediyor. 2019 yılında, IPPE, sergi alanını Georgia 
Dünya Kongre Merkezinin üç salonuna birden (A, B ve C) genişletti 
ve bu, etkinliğin tarihinde görülmüş en büyük sergi alanı oldu.
2020 yılında IPPE yine üç salonda yapılacak ve Atlanta, Georgia’da 
1300’ün üzerinde sergi sahibi ile 32.000 ziyaretçiyi bir araya getirecek.
IPPE, yenilikçiliğe yoğunlaşıyor. Odak noktaları arasında, 
işletmenizin başarılı olmasını sağlamak için en son teknoloji 
ürün ve hizmetlerin alıcı ve satıcılarını bir araya getirmek, eğitim 
(uzmanlardan ücretsiz ve ücretli birinci sınıf programlarda, 
endüstri ilgi alanlarını kapsayan konular hakkında eğitim almak), 
küresellik (130 ülkeden 8.000’in üzerinde uluslararası ziyaretçi) 
ve networking (endüstriler arasında yeni liderlerle tanışmak ve 
eski ilişkileri sağlamlaştırmak) bulunuyor.

30-31 ☑
Paris Grain Day 2020
Paris, France
www.parisgrainday.com

2020 February

18-20
Grain Tech Expo 2020
Kiev, Ukraine
www.grainexpo.com.ua

2020 March

3-5
AgraME 2020
Dubai, UAE
www.agramiddleeast.com

9-11 ☑
VIV MEA 2020
Abu Dhabi, UAE
www.viv.net

11–13
AgriTek/FarmTek Astana 2020 
Nur-Sultan, Kazakhstan
www.agriastana.kz

17-19
Purchasing and Ingredient Suppliers 
Conference 2020
Seattle, Washington, USA
www.afia.org

18-20 ☑
ILDEX Vietnam
Ho Chi Min City, Vietnam
www.ildex-vietnam.com

21-24 ☑
GEAPS Exchange 2020
Minneapolis, Minnesota, USA
www.geaps.com/exchange-expo

24-26 ☑
VICTAM and Animal Health and Nutrition 
Asia 2020
Bangkok, Thailand
http://vivhealthandnutrition.nl

24 ☑
GRAPAS Innovations Conference
Bangkok, Thailand
mymag.info/e/291

25 ☑
Build My Feedmill Conference
Bangkok, Thailand
bit.ly/bmfmbangkok20

2020 April

1-2
Solids Dortmund 2020
Dortmund, Germany
www.easyfairs.com

Ulusal ve uluslararası sergi sahipleri, toz, granül ürünlerin ve 
dökme katı ürünlerin işlenmesi, elleçlenmesi, depolanması, 
sevkiyatı ve analizine yönelik kendi teknolojileri ve çözümlerini 
sunacak. Fuar ziyaretçileri, üst düzey karar alıcılar olmakla 
beraber alıcılar özel çözümler arıyor ve makine ve tesis 
mühendisliği, kimyasallar, eczacılık, madencilik, taş ve toprak 
çıkarma, gıda ve yem, metal, cam ve geri dönüşüm gibi işleme 
endüstrilerinden geliyor.
Solids Dortmund, 6200’ün üzerinde fuar ziyaretçisi ile 500 sergi 
sahibini bir araya getiriyor. Burada odak noktası, işleme 
endüstrisinde ürün ve teknik yenilik alışverişi şeklinde. İşlem 
mühendisliğinin toz, granül ve dökme katı malzemelere yönelik 
tüm katma değer zinciri, alanda sunulacak.

7-9 ☑
124th IAOM Annual Conference and Expo
Portland, Oregon, USA
www.iaom.info

7-9
Livestock Malaysia 2020
Malacca, Malaysia
www.livestockmalaysia.com

7-9
124th IAOM Annual Conference and Expo
Portland, Oregon, USA
www.iaom.info

15-17
16th ICC Cereal and Bread Congress
Christchurch, New Zealand
www.icbc2020.icc.or.at

27-1
Agrishow 2020
Ribeirão Preto, SP, Brazil
www.agrishow.com.br

Agrishow, Brezilya’nın en büyük ve önemli tarım teknolojisi fuarı 
ve dünya çapında en büyük fuarlardan biri. Tüm mahsul çeşitleri 
ve tesis boyutları için tarımsal çözümleri bir araya getiren tek 
ticari fuar ve tarım işletmelerinde ana teknolojik eğilim ve 
yeniliklere yönelik önde gelen bir sergi alanı olmakla tanınıyor.
Agrishow, Brezilya’nın her yerinden ve diğer ülkelerden gelen ve 
520.000 metrekarelik bir alanda 800 markayı yakından görmek 
için fuarı ziyaret eden 150.000’i aşkın profesyoneli ağırlıyor. 
Agrishow, yenilikler, yeni teknolojiler ve alan içi elleçleme 
teknikleri bakımından en iyi uygulamaları sunmaya ek olarak iş 
yapmak, bağlantılar kurmak ve Brezilya’da tarım işletmelerinin 
gelişimini desteklemek için ideal bir ortam sağlayarak tarım 
endüstrisinin gelişiminde önemli bir rol oynuyor.

7-9
Agritechnica Asia 2020
Bangkok, Thailand
www.agritechnica-asia.com

2020 May

7-13
Interpack 2020
Düsseldorf, Germany
www.interpack.com

7-13
PIX AMC 2020
Gold Coast, Australia
www.pixamc.com.au

28-30
Livestock Philippines 2020
Manila, Philippines
www.livestockphilippines.com

☑ = Meet the Milling and Grain team at this event

118 | Ocak 2020 - Milling and Grain





Paris Grain Day

Geçtiğimiz üç yıllık başarının ardından dördüncü Paris Tahıl Günü, 
30-31 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Uluslararası tahıl 
gündemindeki bu önemli etkinlik, gelişmeye devam ediyor ve Le 
Méridien Etoile’da 300’ün üzerinde nitelikli katılımcıya ev sahipliği 
yapacak.

Konferans, küresel tahıl endüstrisinin kilit güçlüklerine odaklanacak. 
Dünya çapında konuşmacılar, genel oturumlar, yuvarlak masa oturumları 
ve tartışmalarda uzmanlığını paylaşacak. 

Etkinlik organizatörlerinin hedefi, bu önemli etkinlik ile Fransa’nın 
küresel tahıl endüstrisine olan katkılarını pekiştirmek şeklinde. Tahıl fiyat 
yapısını etkileyen ana “etkenlere” özel olarak dikkat çekilecek. Sunumlar, 
uzman sunumlarından yuvarlak masa oturumlarına ve tartışmalara birçok 
farklı şekilde gerçekleşecek.

Tüm katılımcılar, 30 Ocak Perşembe günü, konferanstan önceki akşam 
özel bir kokteyl resepsiyonuna katılacak. Bu iki günlük format, ilişki ağları 
kurmak veya ilişkileri güçlendirmek ve fikirleri paylaşmak için ideal.

Dünya çapından uzmanlar, uzmanlıklarını paylaşacak ve kendi ülkeleri 
ile ilgili yararlı bilgiler sağlayacak. Tüm konuşmalar, simultane olarak 
İngilizce’den Fransızca’ya ve Fransızca’dan İngilizce’ye çevrilecek. 
Mobil bir uygulama şimdiden mevcut ve katılımcılar konuşmacılara 
sorular sorabilecek.

Build my Feed Mill Konferansı

Build My Feed Mill Konferansı, 11 Mart tarihinde 
bir kez daha VIV MEA sırasında gerçekleştirilecek. 
Konferans, Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi’nde 
yapılacak.

Build My Feed Mill, Milling and Grain 
ve VIV Worldwide tarafından 2017 yılında 
CropTech-FeedTech markası altında tanıtılan bir 
konsept. Bu konsept, düşük ekonomik düzeyde ve 
kalkınmakta olan ülkelerde amaca uygun çok az 
yem değirmeninin olduğu konusunda farkındalık 
oluşturmayı amaçlıyor. Teknolojik borç, bazı 
ülkelerin kişi başı 133,6 kg’lık uluslararası yem 
üretimi ortalamasına erişme şansının düşük olduğu 
anlamına geliyor.

Build my Feed Mill Konferansı sırasında 
10 ila 12 şirkete çözümlerinin günlük süreç ve 
uygulamalarında yem değirmenlerine nasıl yardımcı 
olduğunu sunması için 10 dakika tanınacak.

Build my Feed Mill, katılımcıları yem değirmeni 
içerisindeki tüm süreçlerden geçirerek onların yem 
değirmenlerini gerçek anlamda yenilikçi, verimli 
ve kârlı hale getirmesine yardımcı olacak en son 
yenilikleri keşfetmesine olanak tanıyor. Şirketlerin 
sunum yapacakları konular arasında depolama 
çözümleri, kurutma ve soğutma, genişleticiler, 
ekstrüzyon makineleri, peletleme, yem formülü 
oluşturma, giriş ve iletim ile otomasyon bulunuyor.

VIV MEA’da Build my Feed Mill Konferansına 
şu an itibariyle katılımını onaylayan şirketler 
arasında Van Aarsen, FrigorTec ve SCE Silo 
Construction and Engineering yer alıyor.

Build my Feed Mill Konferansının ikinci bir 
ayağı da 25 Mart tarihinde VICTAM ve Asya 
Hayvan Sağlığı ve Besin fuarında gerçekleşecek.

Build my Feed Mill hakkında daha fazla bilgi 
için Rebecca Sherratt (rebeccas@perendale.co.uk) 
ile iletişime geçin.

Dr Eckel, müşterileri ve ortakları ile 25. yılını kutluyor
Endüstride öncü ve yenilikçi yem katkı maddeleri alanında uzman Dr Eckel Animal Nutrition, 25. Yıldönümü şerefine, 4-5 Kasım 2019 

tarihlerinde gerçekleştirilen bu yılki International Ecknowlogy® Konferansı’nda müşterilerini, ortaklarını, uzmanlarını ve bilim insanlarını ağırladı. 
Bilim, tarım, yem ve gıda üretimi sektörlerinde 70’in üzerinde uluslararası katılımcı, Dorint Parkhotel Bad Neuenahr’da “Dr Eckel ile 

geleceğiniz: Kârlı, sürdürülebilir hayvan sağlığı” başlıklı konferansa katıldı. 
Modern hayvan besinlerinin gelecekte de kullanılabilmesi için hayvan sağlığı ile kârlılık arasında bir denge sağlamasının gerekli olduğu 

sonucuna vardılar. Teknik konuşmalar, tartışmalar ve networking süreçleri, bu etkinliğin önemine gölge düşürmedi; keyifli bir ziyafetin 
ardından muhteşem bir akşam programı gerçekleştirildi.

Austing Mischfutterwerk GmbH & Co KG’den Bernhard große Austing, “Bu etkinlik, üst düzey uzman konuşmaları, ilham verici 
tartışmalar ve endüstriden uluslararası kişiler ile görüşmelere yönelik bol bol fırsatın mükemmel bir karışımı oldu.” diye konuştu ve 
sözlerine devam ederek “Hayvan sağlığı önemsiz bir konu değil. Tam tersine, bu konferansta bolca örneklendiği gibi bir gereklilik. Sağlıklı 
gıda, yalnızca sağlıklı hayvanlardan elde edilebilir. Çünkü sonuç olarak müşterinin istediği ve gelecekte yeterli gıda kaynağının sağlanması 
için dünyamızın gerek duyduğu şey de bu.” dedi.

Kurucu ve CEO Dr. Antje Eckel, elde edilen tüm başarılar için duyduğu minnettarlığı belirtti ve daha birçok yenilik yapılacağı sözünü 
verdi. Eckel, “Dr. Eckel’in 25 yılı, müşterilerimiz ile ve onlar için 25 yıllık yenilik, büyüme ve başarı demek. Minnettarlık duyduğumuz 
bu ayrıcalığı bugün kutluyor olmaktan gurur duyuyoruz.

“Son yıllarda dünyada büyük değişiklikler yaşandı. İklim tartışmalarının elde ettiği etki, hayvansal protein üretimi hakkındaki tartışmalar 
ve hayvan sağlığı konusu, hayvan besinlerinin ekonomik ve siyasi bakımdan tartışmalı bir hal almasına yol açtı. Bizim vizyonumuz hayvan 
sağlığını ekonomik kapasite ve gıda kalitesine yenilikçi bir şekilde entegre etmek. Geleceğimiz için bugünün çok daha ötesine geçen 
bütüncül bir yaklaşımı temel alıyoruz.” dedi.

ETKİNLİKLER

120 | Ocak 2020 - Milling and Grain





YOUR GLOBAL PARTNER

IN COOPERATION WITH:
Milling & Grain Magazine
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check  Rice milling and sorting technology 
check  Flour milling technology
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check  Grain processing systems 
check  Additives
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WHERE YOUR OPPORTUNITIES  
MEET GLOBAL SOLUTIONS

JAN. 28 - 30, 2020
ATLANTA, GA USA 

REGISTER NOW AT 

WWW.IPPEXPO.ORG

The 2020 IPPE is the only exposition of its kind showcasing the latest 

solutions and technologies for the global animal food and protein industries. 

EXPERIENCE, Learn and Connect with more the 32,000 animal food, meat and 

poultry industry professionals at this powerhouse of a show in January!

AT 2020 IPPEEXPERIENCE
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T ürkiye’deki değirmen makinaları 
imalatçılarının bir araya gelerek kurduğu bir 
sivil toplum örgütü olan Değirmen ve Sektör 
Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) 
31 Ekim – 3 Kasım 2019 tarihleri arasında 
Antalya Xanadu Otel’de “Dünya Değirmen 
Teknolojileri Konferans ve Sergisi” adında 
bir organizasyon düzenleyerek yurtiçi ve 

yurtdışından sektörün birçok önemli ismin bir araya gelmesini sağladı. 
Dördüncü Sanayi Devrimi’ nin üreticilere sağladığı katkılar, üretimin 
dijitalleşmesi ve akıllı fabrikaların ortaya çıkması, inovasyon ve yeni 
teknolojiler, tedarik zinciri ve yönetimi gibi konuların ele alındığı 
konferansta katılımcılar uzmanlarla birebir görüşerek öğrenmek 
istedikleri konularla ilgili soru sorma fırsatı buldular.

Açılış konuşmasında Türk sektör temsilcilerinin 2017 yılı ihracat 
tutarlarının % 34 büyüme ile 1.35 milyar dolar olduğunu ifade 
eden DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, 2023 yılı için 
hedeflerinin 7 milyar dolar olduğunu da ekledi. Demirtaşoğlu 
konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bu hedef doğrultusunda gayret 
ve çalışmalarımız devam etmektedir. DESMÜD, makine imalat 
sanayimizin ihtiyaç duyduğu altyapı ve politikaları geliştirmek, 
rekabet gücünü arttırmak ve sürekliliğini sağlamak, kamu dahil 
bütün kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve birlikte hareket 
etme ortamını sağlamaya çalışmaktadır. Günümüz ekonomik 
koşulları bu çalışmaları kaçınılmaz kılmaktadır.”

Mill Tech Fuarı, 9-12 Eylül 2020 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek

Düzenlediği başarılı fuar organizasyonları ile sektöre büyük 
katkılar sağlayan CNR Holding, Değirmen ve Sektör Makineleri 

DESMÜD Dünya Değirmen Teknolojileri 
Konferans ve Sergisi’nin ardından
Yazan: Mehmet Uğur Gürkaynak, Milling and Grain - Türkiye, Avrasya ve Orta Doğu Bölge Direktörü
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Üreticileri Derneği (DESMÜD) ile birlikte, Türk değirmen 
sanayinin büyük ticari platformlarından biri olan “Mill Tech” 
i CNR Expo’da hayata geçiriyor. 

9-12 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 
Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı “Mill 
Tech” fuar süresince sektördeki tüm ürün gruplarını ve yeni 
teknolojileri uluslararası alıcılarla bir araya getirecek. Mill 
Tech’in yurt dışı tanıtım faaliyetleri CNR Holding’in Dubai 
ve Londra ofislerinin yanı sıra özel anlaşmalarla yetkilendirilen 
78 uluslararası acente aracılığı ile de yapılacak.

Güvenli bölgede un ve yem fabrikaları kurmaya talibiz
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) 

Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, yapmış olduğu bir basın 
toplantısında dernek bünyesinde bulunan makinecilerin dünyanın 
dört bir yanında akılı fabrikalar kurduğundan bahsederek Suriye’de 
güvenli bölgede un ve yem fabrikaları kurmaya talip olduklarını 
iletti. Birleşmiş Milletler’in (BM) Gaziantep’teki toplantısına 
katılan Demirtaşoğlu, Birleşmiş Milletlerin ana görevlerinden 
birisin Suriye’deki insanların gıda ihtiyaçlarını karşılamak 
olduğunu dile getirdi.

Fizibilite çalışması yaptıklarını da ifade eden DESMÜD Genel 
Başkanı Zeki Demirtaşoğlu sözlerine şunları ekledi: “Güvenli 
bölgede insanlar ne yapacak? Tarım yapacak. Değirmen fabrikası 
kuracaksınız ki ürettiği buğdayı öğütsün. Oradaki insanlar kendi 
buğdayını kendi üretecek, biz de değirmenleri ve yem fabrikalarını 
kurarak kendi ununu ve yemini üretmesini sağlayacağız. Böylelikle 
hiç kimseye ihtiyaç duymadan, rejimin veya diğer ülkelerin 
kısıtlamasına maruz kalmadan ayakta durmalarını sağlayacağız.”

 “Bu sektörün ithalat girdisi yok denecek kadar az. Yerlilik 
oranımız % 85 ile % 93 arasında. Türkiye’de ihracatın kilogram 
bedeli 1.5 USD civarındayken sektörümüzün ihracat değeri 
16 USD. Demire, çeliğe hayat veren, endüstri 4.0’ı 15 yıldır 
kullanan sektörüz.”

Derneğin faaliyetleri hakkında da açıklamada bulunan 
Demirtaşoğlu, dünyada 140’ın üzerinde ülkeye 2 milyar 
dolar ihracat yaptıklarını açıkladı.

Değirmencilik bölümü için ilk eğitim programı 
Ankara’da tamamlandı

Meslek liselerinde değirmencilik bölümünün açılması için 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmen ve Sektör Makineleri 
Üreticileri Derneği (DESMÜD) arasında imzalanan protokol 
kapsamında liselerde görev alacak öğretmenlerin eğitilmesi ile 
ilgili olarak “Değirmen Makineleri Çalışma Prensipleri Kursu” 
Ankara’da bulunan Sincan Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Seçkin akademisyenler ve değirmencilik sektörünün yetkin 
isimleri kursa eğitimci olarak katıldı. Ankara’da Temmuz ayında 
gerçekleştirilen kursta, bünyesinde değirmencilik bölümü açılacak 
liselerin öğretmenlerine, hem teknik açıdan bilgi verildi hem de 
tecrübeler paylaşıldı. Akademiden önemli isimler ve sektörün 
alanlarında uzman isimleri 40 saatlik eğitimde teorik bilgiler ve 
pratik bilgiler bir arada öğretmenlere anlatmaya çalıştı. Derslerin 
yanı sıra un fabrikalarına teknik geziler gerçekleştirilerek buralarda 

katılımcıların buğdaydan un üretme aşamalarını incelemelerine 
olanak sağlandı.

DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu da Erkunt Eğitim 
Merkezi’nde öğretmen ve eğiticileri ziyaret ederek eğitim süreci 
hakkında bilgi aldı. Değirmencilik bölümüne dernek ve sektör 
olarak büyük önem verdiklerine işaret eden Demirtaşoğlu, 
gelecekte bu programı geliştirmeyi hedeflediklerini ve en az 
10 okulda değirmencilik bölümünü açmak istediklerini sözlerine 
ekledi. Demirtaşoğlu, Erkunt Eğitim Merkezi’nde verdiği 
demeçte “Öğretmenlerimiz için elimizden geleni yapmaya 
çalışıyoruz. Onlar da inşallah okullarının bulunduğu şehirlerine 
döndüklerinde öğrencileri için fedakar şekilde çalışacaklar. Biz, 
burada öğretmenlerimizin eğitimi için son derece donanımlı ve 
oldukça geniş bir kadro kurmaya gayret ettik. Onların vereceği 
eğitim gelecek için pırıl pırıl gençler yetiştirmemizin ilk adımı 
olacak. Bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı’mızla derneğimiz 
çok uyumlu bir şekilde programı bu aşamaya kadar getirdi. 
Öğretmenlerimizin de aynı özveriyle süreçte yer alacağını 
düşünüyorum.” diye konuştu. 

Değirmencilik ile ilgili eğitim programını Milli Eğitim Bakanlığı 
Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi ile eşgüdümlü olarak ICC Yönetim 
Kurulu Başkanı Hamit Köksel’in başında olduğu DESMÜD Eğitim 
Komitesi belirledi. Programın koordinasyonunu ise DESMÜD 
Genel Sekreterliği ile Prof. Dr. Mehmet Sertaç Özer yaptı.

CEPTEN TAKİP  
EDİN!KÜRESEL ORTAĞINIZ
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Australasia’s foremost poultry and milling
industry conference is set to return to
the Gold Coast in 2020 for the biggest

and best event yet!

Partnership and exhibition opportunities
now available. Contact info@pixamc.com.au.

GOLD COAST CONVENTION &
EXHIBITION CENTRE | AUSTRALIA

2020
Asya'daki tahıl ve pirinç işleme endüstrileri için özel bir etkinlik olan 24-26 Mart GRAPAS Asia 2020'nin bir parçası.

2020 için girişleri kabul ediyorum!

THE GRAPAS 
INNOVATIONS AWARDS
Tbaşvurmak için lütfen Rebecca  
Sherratt ile iletişime geçin.  
(rebeccas@perendale.co.uk) başvuru formu için.

24 MART 2020 BANGKOK, TAYLAND
GIDA, UN VE PİRİNÇ DEĞİRMENLERİ İÇİN BİR GÜNLÜK KONFERANSI
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2 019 yılında Milling and Grain Grubu Başkanı 
Darren Parris ile birlikte, Yönetici Müdür 
Yoshihiro Kunimitsu ile Kuzey İngiltere 
Un Değirmencileri Birliğinin Satake’nin 
Stockport’ta bulunan tesisine yaptığı ziyarette 
Kuzey İngiltere Un Değirmencileri Birliği’ne 
katılma fırsatını elde ettik.

Kuzeye doğru yaptığımız yolculuğumuz 
ve 26 katılımcı ile tanışmamızın ardından 

oturup sabah toplantısına başladık. Kunimitsu, konuşmaya 
Satake’nin 120 yıl önce kurucusunun ilk pirinç öğütme 
makinesini Japonya’da geliştirmesi ile mütevazı bir şekilde 
başlayan etkileyici geçmişini anlatarak giriş yaptı. O günden 
beri Satake, Birleşik Krallık, Çin, Tayland, Japonya ve ABD 
dahil olmak üzere 10’un üzerinde imalat tesisi ile eşi benzeri 
olmayan bir büyüme gerçekleştirdi.

Kuzey İngiltere Un Değirmencileri Birliği
İngiltere’nin kuzeyinde değirmencileri temsil eden öncü 

kuruluş olan Kuzey İngiltere Un Değirmencileri Birliği, 
Birleşik Krallık’taki değirmencilik endüstrisinin ve Ulusal 
İngiliz ve İrlandalı Değirmenciler Birliği’nin (nabim) temel 
bir parçası.

Satake tesisine yapılan ziyaret sırasında, değirmenciler 
birliği aynı zamanda yeni başkanlarının seçimi, kısa 
zaman önce gerçekleşen nabim ödülleri, maddi raporları 
ve gelecek etkinlik programları gibi çeşitli güncellemeleri 
görüşmek üzere 63. yıllık toplantısını yaptı. Kuzey İngiltere 
Un Değirmencileri Birliği, zaman zaman yapılan sosyal 
etkinliklere ek olarak yılda dört kez toplanıyor.

Toplantı sırasında görüşülen popüler konular arasında 
Birleşik Krallık’ın un ihracatının 2018 yılında tüm 
zamanların en yüksek seviyesine çıkmış olması da yer aldı. 
Yaklaşan Brexit ile ilgili haberler de tartışmalarda yerini 
aldı ve birlik, Brexit’in anlaşmalar olmadan gerçekleşmesi 

halinde uygulanabilecek tarifelerin Birleşik Krallık çapında 
değirmenciler için potansiyel olarak olumsuz sonuçlar 
doğurup doğurmayacağını ele aldı.

Benim özellikle ilgimi çeken bir konu, birliğin genellikle 
kötü tanıtılan endüstriye gençleri çekmeye yönelik kararlılığı 
oldu. Kuzey İngiltere Un Değirmencileri Birliğinden Nick 
Hinton, aynı zamanda birliğin gençlere beş yıllık bir Halkla 
İlişkiler fırsatı ile endüstriye katılma teklifi sunmaya yönelik 
yakın vadeli planları hakkında sunum yaptı.

Bir iletişim projesi olarak tanımlanan bu program, genç 
nesillerin değirmencilik profilini geliştirmesine, endüstriyi 
tamamen anlamasına ve pratik deneyim elde etmesine 
ve sektör içinde gelecek iş fırsatları için temel deneyim 
kazanmasına olanak tanıyor.

Yıllar içinde yenilikler
Birlik tarafından yıllık toplantının tamamlanmasının 

ardından Satake’nin ilginç sunumlarını dinledik. Satake, 
bize değirmencilik endüstrisi hakkındaki çeşitli yenilikleri 
hakkında bilgi vermeye (doğal olarak) hevesliydi.

İlk konuşmacı, Satake Europe Ltd Vizyon Sistemleri Genel 
Yöneticisi Peter Marriott oldu. Marriott, yaptığı sunumda, 
Satake ve Alapala arasındaki ilginç ve kısa süre önce 
yenilenen ortak girişim olan Henry Simon’un geçmişinden 
bahsetti. Manchester’da 1878 yılında mütevazı bir başlangıç 
yapan Henry Simon, kısa süre içinde “Simon sistemi” olarak 
tanınan, kademeli redüksiyona sahip ilk silindirli değirmeni 
oluşturdu. Kökenleri Henry Simon’a dayanan diğer yenilikler 
arasında ilk yağsız diferansiyel tahrik mekanizması, ilk 
dökme un ekipmanı, ticari buğday kepek ayırma sistemleri, 
gıdaya uygun plastik elekler ve daha fazlası bulunuyor.

Büyük başarıya ulaşmasının ardından Henry Simon 
markası 1988 yılında Thomas Robinson ile birleşerek 
Robinson Milling Systems’a dahil oldu. 1991 yılında 
Satake Robinson Milling Systems’ı aldı. Satake ve Alapala, 

Kuzey İngiltere Un 
Değirmencileri Birliği ile 
Satake Europe Ziyareti
Yazan: Rebecca Sherratt, Makale Editörü, Milling and Grain
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uzmanlıklarını birleştirmek, karşılıklı lisanslama ve 
ortak ürün gelişimi oluşturmak için 2015 yılında stratejik 
ortaklığını kurdu ve bu ortaklık, 2017 yılında yenilenmiş 
Henry Simon markasına dönüştü.

Günümüzde, Japon ve Avrupa teknolojisinin bu yenilikçi 
harmanı ile Henry Simon’ın en yeni fabrikası 60.000 km2 

büyüklüğünde ve en iyi robotik ve hassas makinelere sahip. 
Henry Simon’ın şu an 12 satış ofisi, 400’ü aşkın anahtar 
teslim tesisi ve dokuz üretim tesisi bulunuyor.

HSRM Silindirli Değirmen
Satake’nin izleyicilere sergilediği özel yenilikçi çözüm, 

CONSISTENT FEED QUALITY!
WITH THE SINGLE SHAFT PADDLE MIXER

4545 BOYCE PARKWAY STOW, OHIO 44224
INFO@ANDERSONFEEDTECH.COM www.andersonfeedtech.com

Visit us at  

IPPE
Georgia World Congress Center, 

Atlanta, Georgia, USA
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2018 GRAPAS Yenilikçilik Ödüllerinde kupayı alan 
makinenin ta kendisi HSRM Silindirli Değirmen oldu. 
Göz kamaştıran kupa, kurul odasının masasında, herkesin 
görebileceği bir yerde duruyordu ve şirketin ürünlerinin 
sağladığı başarılardan neden bu kadar mutluluk duyduğu 
açıktı.

Dokunmatik kontrol, etrafta insanların olup olmadığını 
algılayan sıcaklık sensörleri ve otomatik ışıklandırma gibi 
son teknoloji özellikler ile HSRM’in kullanımı son derece 
sezgisel ve kolay. Mariott, HSRM’in gelişmiş kapasitesi 
ve özelliklerini sergilemek üzere birkaç video gösterdi 
ve 20 dakikadan kısa bir süre içerisinde silindir değiştirme 
kapasitesi, hassas manuel silindir ayarı, merkezi yağlama 
sistemi, paslanmaz çelik çubukları ve optimize edilmiş 
hijyen düzeyinden bahsetti.

Henry Simon ile enerji verimliliği
Henry Simon’ın sunduğu bu özel çözümlerin derinlemesine 

sunumunun ardından Satake’den Neil Walker, Henry Simon 
ve enerji verimliliğine verdikleri önem hakkında bir sunum 
yaptı. Yirmi birinci yüzyılın değirmencilik endüstrisinde 
elektrik tüketimi, tedarikten daha hızlı artıyor. Özellikle 
buğdaya yönelik dünya çapında talebin sürekli artış içinde 
olduğu bu dönemde bu tehlikeli bir durum.

Bu sorun ile baş etmek üzere Henry Simon’ın çözüm 
ürünlerinin tümü, sürdürülebilirliğe öncelik verilerek 
oluşturuldu. Her çözümde değişken hızlı tahrik 
mekanizmaları, çözümün bakımın kolay olması için 
akıllı tesis sensörlerine bağlı yüksek verim düzeyli 
motorlar ve kompresörler bulunuyor.

Silindirli değirmenler ve hava basınçlı pompalar 
değirmenlerde ortalama olarak en fazla tüketim 
gerektiren ögeler ve toplam elektrik maliyetlerinin 
yüzde 10,4’üne karşılık geliyor. HSRM ile bu rakam 
ciddi ölçüde düşürülüyor. Aynı şeyi Henry Simon 
makineleri için söylemek de mümkün.

Satake tesis turu
Sunumların ardından ekibimiz gruplara ayrıldı ve 

Satake’nin tesislerini gezdi. Gruplara Mariott ile Depo 
Yöneticisi Paul Airey rehberlik etti. İlk ziyaret noktamız, 
işleme atölyesi oldu. Burası, tüm şekil ve boyutlardan elek 
kapaklarının temizlenip tadil edildiği çok yoğun çalışmaların 
olduğu bir yerdi.

Satake’nin ürettiği büyük miktardaki makineleri 
düşünecek olursak, yedek parça bölümlerinin gereken 
tüm parçaları depolamak için uzakta tamamen başka 
bir tesise sahip olacak kadar büyük olması şaşırtıcı 
olmasa gerek. Nakliye ambarına geldiğimizde 
makinelerin bulunduğu, sıralı kutular ve kasaların 
devasa olduğunu gördük. Hepsi, dünya çapında farklı 
yerlere gönderilmeyi bekliyordu.

Satake’nin Stockport tesisi de, içerisinde sadece nabim 
öğrencilerine açık bir test odasının bulunması nedeniyle 
eşsizdi. Tesis, nabim öğrencilerinin değirmencilerin 
her gün uzman şekilde kullanması gereken makinelere 
aşina olmasını sağlıyor ve onlara çalışmaların ötesinde 
uygulamalı bir deneyim sağlıyor.

Test tesisinde, öğrencilere makinelerin tanıtılması için 
kepek ayırıcılar, pirinç, bezelye ve mısır için parlatma 
makineleri, hidratörler, test çalıştırmalarına yönelik mini 
silindirli değirmen modelleri, sasörler, eleme makineleri 
dahil olmak üzere birçok çözüm bulunuyordu.

Tesis turunu tamamlamak üzere ana teşhir salonuna döndük 
ve burada Satake’nin REZ ürün grubu ve Pikasen Alpha 
grubu optik sınıflandırıcılara yönelik uygulamalı sunumlar 
izledik. Kıdemli Servis Mühendisi Martin Dawson, bize 
her ikisi de şüphesiz son derece etkileyici modeller olan iki 
optik sınıflandırıcının da farklı kapasitelerinden ve gelişmiş 
özelliklerinden bahsetti.

Satake’nin sınıflandırıcıları, saatte üç tona kadar 
işleme kapasiteli üç, altı ve [?] kanallı modeller halinde 
sunuluyor. Dawson, makineleri çalıştırdı ve hepsi rekor 
sürelerde gerçekleşen kanala yerleştirilen her örneği tek 
tek fotoğraflama ve analizin sonuçlarını gösterme, atılan 
örnekleri görüntüleme dahil olmak üzere dokunmatik 
arayüzde bulunan yenilikçi özellikleri sergiledi.

Değirmencilik teknolojisi bakımından bilgilendirici bir gün
Kuzey İngiltere Un Değirmencileri Birliği ile tanışmak, bana 

değirmencilerin birbiriyle görüşüp endüstrilerindeki en son 
konuları ele almasının önemini göstermeye gerçekten yardımcı 
olan değerli bir deneyim oldu. Birlik, endüstri gelişmeye ve 
değişen talepleri karşılamaya devam ettikçe değirmencilerin 
en iyi sonuçlara ulaşmasını desteklemeyi amaçlıyor.

Ayrıca, Satake Europe’a bizi ağırladıklarından dolayı 
teşekkür ederim. Tesisleri tertemiz ve profesyoneldi ve 
makineleri daima endüstride devrim yaratmaya devam 
ediyor. Aynı zamanda Henry Simon’ın HSPU Sasörünü 
2020 GRAPAS Yenilikçilik Ödüllerinde görmekten mutluluk 
duyduk. Sasörleri, 2020 yılının en iyi değirmencilik yeniliği 
olmaya sıkı bir aday.

www.satake-group.com 
www.henrysimonmilling.com 

www.nabim.org.uk 
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AMINONIR® 
Advanced –  
Discover the next 
generation of NIR 

Feeling ground down by NIR?

Free up your time with AMINONIR® Advanced, the new 
service that analyzes unground samples – at the point of 
delivery. Determine raw material and finished feed content 
in minutes, to optimize your inventory management and 
feed specification, and control costs. It’s fast, accurate and 
covers the largest number of feed ingredients used by the 
industry. Get started now!

animal-nutrition@evonik.com
www.aminonir.com

INGREDIENT 
ANALYSIS

FINISHED FEED 
ANALYSIS

ALL PARAMETERS 
FROM ONE SCAN

BEST NUTRITIONAL 
MATRIX
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Air products
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

Analysis
R-Biopharm
+44 141 945 2924
www.r-biopharm.com

Romer Labs
+43 2272 6153310
www.romerlabs.com

Amino acids
Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

Bag closing
Fischbein SA
+32 2 555 11 70
www.fischbein.com

Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Bakery improvers
Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.de

Bin dischargers
Denis
+33 2 37 97 66 11
www.denis.fr

Morillon
+33 2 41 56 50 14
www.morillonsystems.com

Bulk storage
Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Croston Engineering
+44 1829 741119
www.croston-engineering.co.uk

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 
TSC Silos
+31 543 473979
www.tsc-silos.com

Cereal and pulse conditioning
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Certification
GMP+ International
+31703074120
www.gmpplus.org

Colour sorters
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Computer software
Adifo NV
+32 50 303 211
www.adifo.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Coolers & driers
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Consergra s.l
+34 938 772207
www.consergra.com

FrigorTec GmbH
+49 7520 91482-0
www.frigortec.com

Geelen Counterflow
+31 475 592315
www.geelencounterflow.com

FAMSUN
+86 514 87848880
www.famsungroup.com

Manzoni
+55 19 3765 9331
www.manzoni.com.br

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

Suncue Company Ltd
sales@suncue.com
www.suncue.com

Tornum AB
+46 512 29100
www.tornum.com

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Elevator buckets
STIF
+33 2 41 72 16 80
www.stifnet.com

Sweet Manufacturing Company
+1 937 325 1511
www.sweetmfg.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Elevator & conveyor components
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

J-System
info@jsystemllc.com
www.jsystemllc.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sweet Manufacturing Company
+1 937 325 1511
www.sweetmfg.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Enzymes
AB Vista
+44 1672 517 650
www.abvista.com

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

Extruders
Almex
+31 575 572666
www.almex.nl

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

Market Place’te yer almak için lütfen +44 1242 267700 numaralı telefondan 
veya martynan@perendale.co.uk adresinden Martyna Nobis ile iletişime geçin

Market place
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Extru-Tech Inc.
+1 785 284 2153
www.extru-techinc.com

Insta-Pro International
+1 515 254 1260
www.insta-pro.com

Manzoni
+55 19 3765 9331
www.manzoni.com.br

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Feed nutrition
AB Vista
+44 1672 517 650
www.abvista.com

Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Delacon
+43 732 6405310
www.delacon.com

DSM
+41 61 815 7777
www.dsm.com

Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

Novus
+1 314 576 8886
www.novusint.com

Nutriad 
+32 52 40 98 24 
www.nutriad.com

PHIBRO
+1 201 329 7300
www.pahc.com

Phileo
+33 320 14 80 97
www. phileo-lesaffre.com

Feed milling
Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Grain handling systems
Cargotec Sweden Bulk Handling
+46 42 85802
www.cargotec.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Cimbria A/S
+45 96 17 90 00
www.cimbria.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sukup Europe
+45 75685311
 www.sukup-eu.com

Sweet Manufacturing Company
+1 937 325 1511
www.sweetmfg.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Hammermills
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Laboratory equipment
 Bastak
+90 312 395 67 87
www.bastak.com.tr

Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

CHOPIN Technologies
+33 14 1475045
www.chopin.fr

ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Next Instruments
+612 9771 5444
www.nextinstruments.net

Perten Instruments 
+46 8 505 80 900
www.perten.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Tekpro
+44 1692 403403 
www.tekpro.com

Level measurement
BinMaster Level Controls
+1 402 434 9102
www.binmaster.com

FineTek Co., Ltd
+886 2226 96789
www.fine-tek.com

Loading/un-loading equipment
Golfetto Sangati
+39 0422 476 700
www.golfettosangati.com

Neuero Industrietechnik
+49 5422 95030
www.neuero.de

Vigan Engineering
+32 67 89 50 41
www.vigan.com

Mill design & installation
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

Golfetto Sangati
+39 0422 476 700
www.golfettosangati.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com
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Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Omas
+39 049 9330297
www.omasindustries.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sangati Berga
+85 4008 5000
www.sangatiberga.com.br

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zaccaria
+55 19 3404 5700
www.zaccaria.com.br

Moisture measurement
Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

CHOPIN Technologies
+33 14 1475045
www.chopin.fr

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Mycotoxin management
Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Nutriad 
+32 52 40 98 24 
www.nutriad.com

NIR systems
Next Instruments
+612 9771 5444
www.nextinstruments.net

Packaging
Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net

FAWEMA
+49 22 63 716 0
www.fawema.com

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org
Mondi Group
+43 1 79013 4917
www.mondigroup.com
Peter Marsh Group
+44 151 9221971
www.petermarsh.co.uk
TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com
Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com
Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Palletisers
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr
Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org
TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Pellet Press
Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Viteral
+90 332 239 01 41
http://viteral.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Pest control
Rentokil Pest Control
+44 0800 917 1987
www.rentokil.co.uk

Plant
Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Process control
DSL Systems Ltd
+44 115 9813700
www.dsl-systems.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Safe Milling 
+44 844 583 2134
www.safemilling.co.uk

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Rolls
Entil
+90 222 237 57 46
www.entil.com.tr

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Leonhard Breitenbach
+49 271 3758 0
www.breitenbach.de

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Roller mills
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Pingle
+86 311 88268111
www.plflourmill.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Unormak
+90 332 2391016
www.unormak.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Roll fluting
Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com
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28. sürümü çıkarılan rehberimiz, gıda 
ve yem endüstrisindekilere küresel 
düzeyde en iyi irtibat kaynaklarını 
sunmaya devam ediyor. Rehberimiz 
her yıl genişlemeye devam ediyor ve 
sürekli olarak yeni şirketler ekleniyor.
Ticari fuarlar ve çeşitli etkinliklerde 
rehberin kopyalarını düzenli 
olarak dağıttığımızdan Uluslararası 
Değirmencilik Rehberi endüstri 
uzmanlarından oluşan devasa 
bir gruba ulaşıyor.

Son güncellemeler

28. SÜRÜM
ÇOK YAKINDA
REHBERİNİZİ BUGÜN ALIN!

Üyelerden haberler
IMD’ye katılan son şirketler arasında 
aşağıdakiler yer alıyor:

• Labomiz Scientific Ltd – ABD

•  Phoenix Specialist Services – 
Birleşik Krallık

Novus, 2019 Feed Additives Americas 
sırasında yenilikçiliğin güçlüklerini 
konuşuyor

Van Aarsen, 10 Mart tarihinde VIV 
MEA’da, yem makineleri ile işleme 
alanının tüm yönlerini tartışmaya 
yönelik iki saatlik bir etkinlik olan 
“Build my Feed Mill” Konferansına 
katılacaklarını bildirdi

Wenger Manufacturing ve Andritz, 
23 Mart’ta, VICTAM ve Animal Health 
and Nutrition Asia etkinliğinden bir 
gün önce “Aqua Feed Extrusion” 
Konferansına katılacak ve ekstrüzyon 
sektörü için en son çözümlerini 
sunacakd

Uluslararası Değirmencilik Rehberine 
katılım ücretsiz.

Şirketinizin, ürün ve hizmetlerinizin 
kaydını bugün aşağıdaki adresten 
gerçekleştirin: 

internationalmilling.com

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Reclaim System
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Sifters
Filip GmbH
+49 5241 29330
www.filip-gmbh.com

Gazel
+90 364 2549630
www.gazelmakina.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silos
Behlen Grain Systems
+1 900 553 5520
www.behlengrainsystems.com

Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

CSI
+90 322 428 3350
www.cukurovasilo.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

MYSILO
+90 382 266 2245
www.mysilo.com

Obial
+90 382 2662120
www.obial.com.tr

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

Symaga
+34 91 726 43 04
www.symaga.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Top Silo Constructions (TSC)
+31 543 473 979
www.tsc-silos.com

Temperature monitoring
Agromatic
+41 55 2562100
www.agromatic.com

CHOPIN Technologies
+33 14 1475045
www.chopin.fr

Dol Sensors
+45 721 755 55
www.dol-sensors.com

Inteqnion
+31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Supertech Agroline
+45 6481 2000
www.supertechagroline.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Training
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

IAOM
+1 913 338 3377
www.iaom.info

IFF
+495307 92220
www.iff-braunschweig.de

Kansas State University
+1 785 532 6161
www.grains.k-state.edu

nabim
+44 2074 932521
www.nabim.org.uk

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Vibrators
Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Weighing equipment 
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Mondi Group
+43 1 79013 4917
www.mondigroup.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Yeast products
Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

Phileo
+33 320 14 80 97
www. phileo-lesaffre.com
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KÜRESEL ORTAĞINIZ
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Market place

P Bu sayıda tanıtımı yapılan ürünler

126 4B > myMAG.info/e/60 myMAG.info/e/192

8 AGI > myMAG.info/e/361 myMAG.info/e/360

87 ALAPALA > myMAG.info/e/218 myMAG.info/e/94

100 ALAPROS > myMAG.info/e/408 myMAG.info/e/407

14 ALMEX > myMAG.info/e/98 myMAG.info/e/130

121 ALTINBILEK > myMAG.info/e/280 myMAG.info/e/281

84 AMANDUS KAHL > myMAG.info/e/65 myMAG.info/e/257

129 AMD > myMAG.info/e/409 myMAG.info/e/410

56 ANDRITZ > myMAG.info/e/67 myMAG.info/e/100

131 ANDERSON > myMAG.info/e/412 myMAG.info/e/411

59 ASM > myMAG.info/e/389 myMAG.info/e/390

6 AYBAKAR> myMAG.info/e/356 myMAG.info/e/357

77,79,81 BASTAK > myMAG.info/e/69 myMAG.info/e/102

72 BEHLEN > myMAG.info/e/70 myMAG.info/e/104

102 BENTALL ROWLANDS > myMAGinfo/e/380 myMAG.info/e/381

33 BIOMIN > myMAG.info/e/71 myMAG.info/e/256

111 BROCK > myMAG.info/e/262 myMAG.info/e/261

148 BUHLER > myMAG.info/e/417 myMAGg.info/e/416

3 CHIEF > myMAG.info/e/230 myMAG.info/e/108

112 CIMBRIA DENMARK > myMAG.info/e/391 myMAG.info/e/392

60 CIMBRIA ITALY > myMAG.info/e/391 myMAG.info/e/392

18 COFCO > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/183

99 Consergra > myMAG.info/e/295 myMAG.info/e/197

117 CSI > myMAG.info/e/77 myMAG.info/e/112

7 Degrimen > myMAG.info/e/359 myMAG.info/e/358

19 DINNISSEN > myMAG.info/e/369 myMAG.info/e/368

123 ERKAYA > myMAG.info/e/59 myMAG.info/e/173

133 EVONIK > myMAG.info/e/323 myMAG.info/e/113

16 EXTRU-TECH > myMAG.info/e/367 myMAG.info/e/366

88,147 FAMSUN > myMAG.info/e/86 myMAG.info/e/121

87 FILIP > myMAG.info/e/79 myMAG.info/e/114

31 FRIGORTEC > myMAG.info/e/379 myMAG.info/e/378

13 FUNDICIONES BALAGUER > myMAG.info/e/80 myMAG.info/e/305

140 GAZEL MAKINA > myMAG.info/e/415 myMAG.info/e/182

48 GENC DEGRIMEN > myMAG.info/e/269 myMAG.info/e/269

89 GRAINTECHNIK > myMAG.info/e/400 myMAG.info/e/399

41 GSI > myMAG.info/e/383 myMAG.info/e/382

51 HENRY SIMON > myMAG.info/e/82 myMAG.info/e/118

35 HYDRONIX > myMAG.info/e/333 myMAG.info/e/332

91,144 IMAS > myMAG.info/e/84 myMAG.info/e/119

39 IMECO > myMAG.info/e/85 myMAG.info/e/120

69 INTEQNION > myMAG.info/e/191 myMAG.info/e/190

64 KAY JAY ROLLS > myMAG.info/e/393 myMAG.info/e/394

53 LAMBTON > myMAG.info/e/88 myMAG.info/e/123

BU SAYIDA TANITILAN ÜRÜN VE HİZMETLER

myMAG, basılı versiyonlarımızda yayımlanan (ve dijital sürümlere 
de taşınan), sizi bir şirket, ürün veya hizmet, video veya ilgi 
duyduğunuz diğer her tür içerik ile en yakından ilgili ek bilgilere 
doğrudan yönlendiren kısa bir bağlantı sistemidir. 

myMAG

63 MAXI-LIFT > myMAG.info/e/89 myMAG.info/e/124

30 MAKINA VE ENERJI > myMAG.info/e/376 myMAG.info/e/377

54 MYANDE > myMAG.info/e/388 myMAG.info/e/387

135 MYSILO > myMAG.info/e/413 myMAGinfo/e/414

21 NABIM > myMAG.info/e/217 myMAG.info/e/306

20 NECDET KAYA DEĞIRMEN > myMAG.info/e/211 myMAG.info/e/248

67 NEUERO > myMAG.info/e/193 myMAG.info/e/193

24 NOVUS > myMAG.info/e/92 myMAG.info/e/213

17 OBIAL > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/128

32 OCRIM > myMAG.info/e/95 myMAG.info/e/129

83 OMAS > myMAG.info/e/398 myMAG.info/e/397

61 OTTEVANGER > myMAG.info/e/98 myMAG.info/e/130

97 OZPOLAT > myMAG.info/e/179 myMAG.info/e/181

119 PTN > myMAG.info/e/234 myMAG.info/e/133

44 PAVAN > myMAG.info/e/267 myMAG.info/e/267

59 PCE > myMAG.info/e/273 myMAG.info/e/272

105 PHILEO > myMAG.info/e/260 myMAG.info/e/259

43 PERRY BULK > myMAG.info/e/131 myMAG.info/e/138

43 PERTEN > myMAG.info/e/385 myMAG.info/e/384

98 PETKUS > myMAG.info/e/406 myMAG.info/e/404

57 PINGLE > myMAG.info/e/136 myMAG.info/e/258

99 PLP > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/140

15 PORT TARRAGONA > myMAG.info/e/363 myMAG.info/e/362

77 ROTAFLEX > myMAG.info/e/141 myMAG.info/e/142

2 SATAKE > myMAG.info/e/209 myMAG.info/e/304

55 SCE > myMAG.info/e/264 myMAG.info/e/263

30 SEEDBURO > myMAG.info/e/375 myMAG.info/e/374

73 SEFAR > myMAG.info/e/145 myMAG.info/e/146

37 SELIS > myMAG.info/e/49 myMAG.info/e/148

145 SIWERTEL > htTPS://myMAG.info/e/354 myMAGinfo/e/371

47 SILOS > myMAG.info/e/147 myMAG.info/e/151

15 STATEC BINDER > myMAG.info/e/364 myMAG.info/e/365

4 SUKUP > myMAG.info/e/35 myMAG.info/e/156

95 SUPERIOR > myMAG.info/e/402 myMAG.info/e/401

109 SYMAGA > myMAG.info/e/149 myMAG.info/e/153

107 TANIS > myMAG.info/e/236 myMAG.info/e/158

10 TAPCO > myMAG.info/e/152 myMAG.info/e/159

69 TSC > myMAG.info/e/239 myMAG.info/e/238

27 TEKPRO > myMAG.info/e/310 myMAG.info/e/309

26 THE ESSMUELLER > myMAG.info/e/153 myMAG.info/e/161

116 VAN ARSEN > myMAG.info/e/212 myMAG.info/e/162

29 VIBRAFLOOR > myMAG.info/e/372 myMAG.info/e/373

5 VIGAN > myMAG.info/e/164 myMAG.info/e/166

71 VIBRONET > myMAG.info/e/396 myMAG.info/e/395

115 WENGER > myMAG.info/e/165 myMAG.info/e/168

16 WYNVEEN >myMAG.info/e/320 myMAG.info/e/319

25 YEMMAK > myMAG.info/e/167 myMAG.info/e/170

21 YENAR > myMAG.info/e/169 myMAG.info/e/171

27 ZACCARIA > myMAG.info/e/370

68 ZHENGCHANG > myMAG.info/e/32 myMAG.info/e/189

Milling and Grain’ i mymag.info/e/294 
adresinden ziyaret edin
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Değirmencilik endüstrisinde ne zamandır yer 
alıyorsunuz? Büyürken bu sektörü öğrenme 
fırsatınız oldu mu?
Çocukluğumdan bu yana değirmencilik ve tahıl 
sektöründe yer aldım. Babam, Fransa’da Ecole Nationale 
Supérieure de Meunerie et des Industries Céréalières’de 
tahıl biyokimyası alanında eğitim görevlisiydi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra kişisel 
olarak endüstride ne zamandır aktifsiniz?
Eğitimimin ardından endüstride üç yıl çalıştım. Günde üç 
ton un üreten bir değirmenin doğrudan sorumlusu olarak 
görev yaptım. Bu değirmen, çoğunlukla Afrika’ya ihracata 
yönelik önemli miktarda un üretiyordu ve aynı zamanda 
fırınlar ve diğer fırın ürünlerine yönelik endüstriler için un 
üretimi yapıyordu. Daha sonra, bu pozisyondan ayrılıp tahıl 
endüstrisinde bir danışmanlık şirketini devraldım. Şu anda 
JTIC’nin Bourbon Kurulu’nun Başkanıyım.
Öğrencilik yıllarımdan beri JTIC’ye her yıl düzenli olarak 
katılırdım. Tahıl endüstrisi hakkında daha çok şey 
öğrenmek istiyordum ve JTIC, bu tutkumu destekledi.

Değirmencilik endüstrisinde eğitim sizce 
ne kadar önemli?
Her zamankinden daha önemli. Değirmencilik 
endüstrisinde şirketler arasındaki rekabet, değirmenler 
için bir güçlük oluşturuyor. Bu nedenle, değirmencilik ve 
un teknikleri ve bilimine yönelik temel bilgi ve teknikler bir 
gereklilik. Değirmencilerin belirli kalitede un üretebilmesi 
için değirmen ayarlarını farklı buğday çeşitlerine göre 
planlayıp uygulamayı bilmesi gerekiyor. Bu, insanların 
endüstride başarılı olabilmesi için öğrenilmesi gereken 
bir teknik.

Fransa değirmencilik endüstrisinde 
konsolidasyon var mı?
Evet, birçok ülkede olduğu gibi değirmencilik 
endüstrisinde konsolidasyon var ve çok önemli. 
30 yıl önce ben çalışmaya başladığımda Fransa’da 
900 değirmen vardı. Günümüzde bu rakam 400 değirmen 
şeklinde. Bu eğilim, belirli sayıda tesise sahip beş veya altı 
değirmencilik grubu ile devam etse de farklı ve çeşitli tesis 
boyutları olan bağımsız değirmenler de halen mevcut.

Fransa değirmencilik sektörü ile diğer ülkeler 
arasında önemli bir fark var mı? Varsa ne gibi?
Fransa’nın gıda bakımından bir geçmişi ve gelenekleri 
var ve una yönelik birçok farklı uygulamaları bulunuyor. 
Fransa’daki değirmenlere özgü bir özellik, çoklu 
uygulama özellikleri. Fransız bagetine ek olarak birçok 
çeşit ekmek üretiyoruz. Piyasa son derece çok yönlü ve 
Fransa’daki değirmenlerin çeşitli uygulamalar için farklı 
unlar kullanabilmesi gerekiyor.

Eğitim veya bilgi birikimi bakımından uluslararası 
bağlantılar ne derece önem taşıyor?
JTIC yalnızca değirmenciler için değil, aynı zamanda tahıl 
tüccarlarına yönelik. JTIC’nin çok önemli bir rolü, daha 
fazla uluslararası sergi sahibini ağırlamak ve dolayısıyla 
onlardan, ürünlerinden ve hizmetlerinden yararlanmak. 
Fransa’da un endüstrisi halen ihracat karışıklıkları ile baş 
ettiğinden satış yapmak JTIC’nin temel amacı değil. 
Örneğin, Afrika ülkelerinin artık kendi tesisleri bulunuyor. 
Bu nedenle, gereksinimleri düşüş yaşadı.

Değirmencilik bakımından uluslararası piyasanın 
etkisi ne derece önemli veya Fransa’nın uluslararası 
piyasa üzerindeki etkisi nasıl bir önem taşıyor?
Gıda alanında bir küreselleşme var. Fransa’nın diğer 
ülkelerden bağımsız, önemli bir gıda kültürü ve kendine 
özgü fikirleri olsa da, Fransa diğer ülkelerdeki gıdalardan 
etkileniyor. Artık, Isveç tipi ekmek veya hamburger gibi 
yabancı gıda maddelerini üretmek için kendi unumuzu 
kullanabiliyoruz. Bu konu hakkında yeni şeyler öğrenmek 
daima heyecan verici.

Gelecekte JTIC’nin rolü ne olacak? Endüstri için 
kârlı bir gelecek oluşturmak için JTIC önümüzdeki 
yıllarda ne tür kilit konulara odaklanmalı?
JTIC, iki günlük networking etkinlikleri ve değirmencilik 
sektörü üyelerine yönelik harika fırsatlar ile daima 
bir buluşma ortamı niteliğinde oldu. JTIC’nin aynı 
zamanda yenilikler, ekipman ve işleme teknolojileri 
bakımından bilgi ve haberleri paylaşmasını istiyoruz. 
Hedefimiz, ziyaretçilerin konferanslara veya sergiye 
katılmak üzere JTIC’ye geldiğinde aradıkları şeyleri 
bulabilmeleri ve etkinlikten memnun kalarak ayrılmaları.
Bu aynı zamanda nesiller arasında, öğrencilerden 
günümüz değirmencilerine ve ekipman imalatçılarına 
kadar köprü kurmanın harika bir yolu. Öğrencilerin 
iş bulması ve profesyonel dünyaya adım atıp 
eğitimlerinden sonraki yaşamları hakkında daha 
fazla bilgi alması için bir fırsat. 

röportaj JTIC Başkanı Xavier Bourbon

Xavier Bourbon, JTIC olarak bilinen ve Fransa’da değirmencilik sektörüne yönelik her yıl 
gerçekleştirilen kilit bir etkinlik olan Les Journées Techniques des Industries Céréalières’in 
Başkanı. Değirmencilik ve mahsul sektöründe uzmanlaşan babası ile büyüyen Bourbon, 
her zaman tahıl ve değirmenciliğe ilgi duymuş. Şimdi ise bunu, yıllık sergiyi koordine 
etmeye yönelik Başkanlık görevinde kullanıyor.
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KİŞİLER ENDÜSTRİNİN YÜZÜ

Sukup Manufacturing Co, liderlik değişikliğini duyurdu

Sukup Manufacturing Co Şirketinin Başkanı Charles E Sukup, 25 yılın ardından 1 Şubat 
2020’de, Başkanlık ve CEO’luktan Kurul Başkanlığına geçiş yapacağını mutlulukla 
duyurdu.

CFO ve Başkan Yardımcılığı olarak görev yapmış olan kardeşi Steve Sukup Başkan 
ve CEO’luk görevini üstlenecek. Charles artık günlük işlemlerde yer almayacak olsa da, 
kendisi Sukup Manufacturing Co’nun temsilciliğini yapmak ve satış ile ürün yenilikleri 
alanındaki büyüme ve başarısını desteklemek için sabırsızlanıyor.

56 yıllık işletme içerisinde nasıl büyüdüğünü anlatan Charles, “Sukup Manufacturing 
Co’nun büyüme ve genişlemesinin bir parçası olmak hayalimdi ve oldu. Birinci derece 
mühendis olarak geri gelmek ve bu kadar yetenekli ve yaratıcı insanla çalışmaktan büyük 
onur duydum.” şeklinde konuştu.

Jeffrey Thomas, Miller Milling Co’nun yeni CEO’su seçildi

Miller Milling Co, Jeffrey D Thomas’ın Başkan ve CEO’luğa terfi ettiğini duyurdu. 
Şu anda Miller Milling’in Operasyon Başkan Yardımcılığı görevindeki Thomas, 
bu Bloomington temelli şirkette 1 Haziran 2020’den itibaren baş pozisyona 
geçecek.

Thomas, Başkan ve CEO olarak Miller Milling’in işletmenin Nisshin Seifun Group tarafından 
alınmasından bu yana liderliğini yapmış Kazuyoshi Watanabe’nin yerini alacak. Lider 
değişikliğini duyuran Nisshin, Watanabe’nin Birleşik Devletlerdeki liderliğini ve Nisshin’deki 
devamlı hizmetini takdir etti ve Thomas’ın “güçlü bir lider” olduğunu belirtti. Nisshin, lider 
değişikliğinin Miller Milling “güçlü bir konumdayken” gerçekleşeceğini vurguladı.

Miller Milling, “Jeff’in hem şirket içi hem de dışında güçlü liderlik geçmişi bulunuyor.” 
şeklinde konuştu. “Bu geçmişi ile endüstri içindeki bilgi birikimi ve kurumsal görev 
deneyimi, Jeff’i Miller Milling’i geleceğe taşımak için ideal biri haline getiriyor.”

Sue Whittington, AIC Services Şirketine teknik yönetici 
olarak katıldı 

Sue Whittington, AIC Services ekibine, daha çok hayvan yemi güvenilirliği ve 
sürdürülebilirlik alanlarına yoğunlaşan Teknik Yönetici olarak katıldı. Whittington, 
hem Birleşik Krallık’ta hem de uluslararası düzeyde güvenilirlik programları ile 
standartlarının yönetimi ve geliştirilmesi alanında 20 yıllık deneyime sahip. 

Whittington en son LEAF Marque Sertifikası ile Gözetim Zincirinin küresel düzeyde 
geliştirilmesi, denetimi ve değerlendirilmesinden sorumlu olduğu Linking the Environment 
and Farming’de (LEAF) görev yaptı. Ayrıca, Whittington, belgelendirme kurumlarına yönelik 
LEAF Marque eğitim programına öncülük etti ve uluslararası eğitimler verdi.

Gıda ve yem güvenliğine odaklanan FEMAS, UFAS ve TASCC dahil olmak üzere AIC 
Güvenilirlik Programlarını işleten AIC Services Yönetici Müdürü John Kelley, “Sue ve 
uzmanlığının ekibe katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Ardent Mills’in liderlik ekibine yeni atamalar 

Önde gelen bir un değirmenciliği ve içerik maddesi şirketi olan Ardent Mills, kısa 
bir süre önce kıdemli Troy Anderson’ı Operasyon Başkan Yardımcısı olarak 
atadı. Anderson, 2014 yılından beri Kıdemli Operasyon Müdürlüğü görevindeydi. 
Bundan önce ise, 1992 yılından beri Cargill’de birçok görev almıştı. Anderson, 

Mayıs 2019’da Operasyon Başkan Yardımcılığından emekli olan Brad Allen’ın yerini aldı.
Anderson, “Her gün milyonlarca insanı doyuran besleyici gıda malzemeleri üretmek çok 

doyum verici bir kariyer.” şeklinde konuştu. “Ardent Mills’deki bu yeni sayfayı açmak bana 
büyük heyecan veriyor ve Operasyon Ekibimize, müşterilerimiz, topluluklarımız, tedarikçi 
ortaklarımız ve Ardent Mills ekip üyelerine hizmete yönelik vizyon ve misyonumuzu 
gerçekleştirmek üzere aktif bir şekilde öncülük etmek için sabırsızlanıyorum.”
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