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hassas bir şekilde 
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• Su ve evcil hayvan yemi 
için ekstrüzyon sistemleri
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Move up
with 
Brock 
grain 
handling.
Get your grain where it needs to go 

every time. Brock grain handling 

equipment is a step up from the 

standard. Our drag conveyors have 

solid welded flange connections for 

extra durability. Our bucket elevators 

are welded solid on the inside and 

outside so moisture doesn’t penetrate 

the trunking. Our distributors have 

an inverted cone design that prevents 

grain dust and moisture from building 

up. This attention to detail translates to 

long-lasting equipment that keeps your 

operation moving. 

Move up at brockgrain.com
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AGGROWTH.COM   |  @AgGrowthInl  

İhtiyaçlarınıza göre tasarlandı
AGI EMEA, tahıl depolama sistemleri ve taşıma ekipmanlarının tasarımı ve 
üretiminde lider konumdadır

Depolama, Konveyörler, Elevatörler, Yürüme Servis Yolu, Platformlar, Sıcaklık 
Algılama

AGO’nun tüm ürün ve çözüm kataloğu hakkında daha fazla bilgi için
İletişim: emea@aggrowth.com veya +39 051 798 107
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Arpa ve mısırın daha faydalı hali, flake teknolojisi

Yıllık Abonelik Ücretleri
Birleşik Krallık için: 100£ 
Diğer ülkeler için: 150$ veya 133€
Daha fazla bilgi için:
www.millingandgrain.com
http://gfmt.blogspot.co.uk

GIDA DEPOLAMA
SÜREÇ YEMTERAZİLER

Yeni nesil değirmenlerin kalbi
Doğu Almanya'da bir aile tarafından 
işletilen bir değirmen, uzmanlığı, 
değirmencilik tutkusu ve en son 
teknolojisiyle öne çıkıyor. Bühler'in 
Tubex Pro'sunun piyasaya sürülmesiyle, 
geleceğin değirmenine yönelik önemli 
bir adım atıldı.

SAYFA  68

BÖCEK YAĞI

Böcek yağı ile beslenen tavuk Fransa’da 
süpermarketlerde satışa çıkıyor
Böcek yetiştiriciliği son zamanlarda büyük ilgi 
görüyor çünkü böcekler, doğal ve sürdürülebilir 
hayvan yemi anlayışımızı genişletmeye devam 
ediyor.

SAYFA  48

SOYA FASULYELERİ

Soya fasulyelerinin hassas bir şekilde kurutulması
Yağ presinde işlenecek soya fasulyesinde kalan 
nem içeriğinin yaklaşık yüzde 10 oranında olması 
gerekir. Kurutma işleminden önce genelde nem 
içeriği yüzde 13’e yakındır.

SAYFA  84

Milling and Grain, COFCOET ile 
ortaklık içerisindedir.

Arpa ve Mısır gibi besleyiciliği 
yüksek yem tahılları, çok uzun 
yıllardır tüm hayvan türleri için 
rasyonlarda bulunmaktadır. 
Küçükbaş beslenmesinde arpa 
için sindirilebilirliğin arttığı ve 
canlı ağırlık kazancına ciddi 
oranda faydası olan diğer bir 
teknoloji buharlı flake diğer bir 
adıyla ezme teknolojisidir. Halk 
arasında sıklıkla duyulan kırma 
ile aynı özellikte olmayan flake, 

tahılların buhar ile birlikte homojen formda 88-100 ˚C sıcaklıkta 
tavlanmasının ardından vals topları ile ezilip yaprak şekline gelir ve 
nişastanın tamamı jelatinize olur, bütünlük yapısı bozulmadığı için 
arpanın kepeği de korunmuş olup, basınç altında forma kavuştukları 
için fermantasyon ve bakteriyel etkiler bertaraf edilmiş olur. Ezme 
işlemi sonucu ortaya çıkabilecek tozlanma riski son derece düşüktür.

Uzun yıllardır tahılların flake mantığı ile tüketilmesi insanlar 
için metabolizma düzenleyici ve sağlıklı beslenmenin temelleri 

arasında gösterilmektedir. Özellikle kahvaltılarda önerilmesinin 
nedeni, midede nişastaya bağlı asidin oluşmamasıdır. Diğer 
karbonhidratlara göre çok daha sağlıklıdır. Besi programlarında 
tam tahılın arpa kullanımına göre tüketimi fazla olacağı için canlı 
ağırlık kazancında artış görülecektir. Küçükbaş yetiştiriciliğinde 
temel beklenti olan bu değerin üst seviyelere çıkartılması en 
belirgin faydalarındandır. Burada teknolojik olarak beklenti 
öncelikle ürünlerin ön tavlaması sırasında homojen ısı ve rutubet 
dağılımı ile flake sırasında ürünlerin formunun korunması yönünde 
oluyor. Diğer önemli bir faktör flake sonrası kurutma ve soğutma 
üniteleridir.

Tavlama işlemi, sürekli üretim durumunda bile ilk giren ilk çıkar 
mantığında homojen bir ısı dağılımını garanti etmelidir.

Farklı katmanlarda farklı basınç ve debide buhar enjekte yöntemini 
kullanan Yemmak, flake teknolojisindeki teknoloji üstünlüğünü ve 
tecrübesini ortaya koymaktadır. Ayrıca flake makinasında bulunan 
döner tamburların yapısı ve dönüş hızları da ürünleri kırmadan ve 
ürün yapısını bozmadan işlemeyi garanti eder. Tek noktadan hidrolik 
veya mekanik destekli ayar sistemleri ile sürekli eşit kalınlıkta 
ürünlerin beslenmede kullanılmasını garanti etmektedir.

Halil Yırtımcı, Yönetim Kurulu Üyesi, Yemmak

Halil Yirtimci

BUĞDAY

Mısır’da buğday unu zenginleştirmesi: 
Pandemi sırasında
COVID-19 salgını sırasında, tedarik 
zincirlerinin belirsizliği, ön karışım 
fiyatlarının artması ve ticaret kısıtlamaları, 
bazı ülkelerin tahılları zenginleştirme 
çabalarını azaltmasına neden oldu.
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Haberleri
Değirmencilik

gfmt.blogspot.com

Bu ay Milling and Grain’in Mills Archive 
köşesinde ekibimizin çok ilgisini çekti çünkü 
bu ay Mildred Cookson, Milling and Grain’in 
eski sayılarına, The Miller olarak yayın 
yaptığımız 1891 yılına göz atıyor. Milling and 
Grain dergisi, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 
on yıllar boyunca çok sayıda değişiklikten 
ve yenilikten geçti. Dergimizin yenilikler 
yapmaya ve karşılaştığı zorlukların üstesinden 
gelmeye devam ediyor olmasından dolayı 
memnuniyet duyuyoruz.

1800’lerde The Miller başlıca un 
değirmenciliğine odaklanmış ve gıda üretiminde 
işleme konusunda uzmanlaşmıştı ama dergi şu 
an gıda ve yem üretiminde her türlü konuyu ve 
ayrıca uluslararası düzeyde depolama çözümlerini 
ve makineleri ele alan öyküler ve haberlere yer 
vermekte. Su kültürü sektörünün gelişimiyle 
dergimiz belirli bir süre boyunca, yaklaşık 20 yıl 
önce genişleyip kardeş yayınımız International 
Aquafeed’i kurmadan önce, su hayvanları için 
yem gibi konulara da değindi.
The Miller yayınlanmaya ve değirmencilik 
sektöründekiler için bir bilgi kaynağı olmaya 
devam etti, bugün de halen öyle. Yayınlarımız, 
Birleşik Krallık’taki Reading şehrindeki The 
Mills Archive’da değirmencilik endüstrisinin 
tarihi bir belgesi olarak arşivleniyor. Gelecek 
sayılarımız da değirmencilik sektörünün ve 
yıllar içerisindeki evrimine dair bir kayıt olması 
açısından arşivlenecek.
Yayınlarımız etkileyici bir geçmişe sahip 
olmalarına rağmen, COVID-19'a benzer bir 
durum ile daha önce hiç karşılaşmadık. Yaşanan 
bu pandemi gerçekten daha önce benzeri 
görülmemiş bir durum ve değirmencilik sektörü 
üzerindeki etkileri halen tam olarak keşfedilmiş 
değil. Milling and Grain, pandemiyi ve 
pandeminin gıda ve yem endüstrileri üzerindeki 
etkilerini daha iyi anlamak isteyen okuyucular 
için güvenilir bir bilgi kaynağı sunmaya devam 
ediyor. İçinde bulunduğumuz durumu aşama 
aşama izliyor olacağız ve okuyucularımızın 
güvende kalmaları ve verimli bir şekilde 
çalışmaları için ihtiyaç duydukları önemli bilgileri 
onlara sağlamaya çalışacağız.

Resmî internet sitemiz aracılığıyla ulaşabileceğiniz Milling and Grain’in 
resmî video platformu MAG TV’de, sektördeki farklı şirketlerin 
sundukları hizmetler hakkında daha fazla bilgi verdiği çeşitli videolar ve 
bu şirketlerin müşterilerinden gelen birçok başarı öyküsü bulunuyor.

MAG TV’deki videolar arasında yenilikleriyle öne çıkan Türk 
değirmencilik şirketi Yenar’ın videoları da mevcut. Yenar, 1995 
yılından beri gıda endüstrisi için işleme çözümleri sunuyor, şirket 
özellikle vals toplarıyla öne çıkıyor.

Yenar’ın atölyesi
Yenar’ın MAG TV’deki ilginç videolarından biri atölyelerinin 

işleyişini anlattıkları video. Bu videoda, müşterilerine üretim hattına 
erişim sağlamalarını ve Yenar’ın operatörleri tarafından gerçekleştirilen 
sıkı çalışmayı görmelerini mümkün kılan Yenar tesislerinin günlük 
işleyişi anlatılıyor. Vals topu yapmak için kullanılan tezgahlara özellikle 
dikkat çekiyor. Videoda tezgahların asgari düzeyde insan müdahalesi ile 
nasıl sorunsuz ve etkin bir şekilde çalıştıkları görülebiliyor.

myMAG.info/e/910

Yenar kumlama makinesi
Bu videoda Yenar’ın benzersiz kumlama makinesi anlatılıyor. 

Makine açılıyor ve içi görülebiliyor, ardından izleyiciler 
makine çalışırken görme fırsatı elde ediyorlar. Kumlama 
makinesi kullanılarak vals topları 15 dakikadan kısa bir sürede 
pürüzlendirilebiliyor. Bu süreç, etkin, profesyonel ve Yenar’ ın 
kumlama makinesi ile basittir. Dijital ekran ve görüntüleme penceresi 
ile operatörler kumlama sürecini baştan sona, her aşamasını 
izleyebilirler.

myMAG.info/e/911

Yenar’ın kombine diş açma ve taşlama tezgahı
Kombine yiv açma ve taşlama makinesi, yenilikçi özelliklerinden 

dolayı büyük beğeni toplayan bir Yenar inovasyonu. Bu video da bu 
çözümün ardındaki mühendisliği ayrıntılarıyla gösteriyor. Videoda 
izleyiciler, pek çok özelliğe ve isteğe bağlı eklenebilen aksesuarlara 
sahip bu makinenin her bölümünü tek tek görüyor. İzleyiciler ayrıca 
makineyi çalışırken de izleyebiliyor, böylelikle operatörün yiv açma ve 
taşlama sürecini dijital bir dokunmatik ekran ve kumanda aracılığıyla 
ne kadar kolay kontrol edebileceğini görüyor. Kesme derinliği 
otomatik olarak hesaplanır. Çok araçlı sistem sayesinde farklı, özel 
taşlama ve yiv açma seçeneklerini kullanmak mümkündür.

myMAG.info/e/912
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Lifetime tool up/ less break out material 
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Zheng Chang, Belaruslu Şirketin Tarımsal Sanayi Kompleksi Projesini tamamladı 

Belaruslu şirket CITIC’in 
Tarımsal Sanayi Kompleksi 
Projesi Müdürü, Zheng 
Chang’ın projeyi büyük 

bir başarıyla tamamladığını duyurdu. 
Zheng Chang, proje sahasına 12.500 
tonluk kapasiteye sahip 35 silo kurdu.

Projenin tamamlanması ve iyi 
bir şekilde sonuçlanması için saha 
yöneticisi, katı bir zaman çerçevesine 
sahip mühendislik projesini 
gerçekleştirmek ve ayrıca projenin 

kilit noktalarına ve çeşitli bağlamsal 
hususlara dikkat edilmesini ve 
odaklanılmasını sağlamak üzere Zheng 
Chang ekibinin üyeleri ile birlikte 
çalıştı. 

Saha yöneticisi her aşamada kaliteyi 
ve verimliliği optimize etmek için 
projeyi titizlikle teftiş etti. Ekip şimdiye 
kadar 3.000 denetlemeden ve önemli 
kalite noktaları ve alanlarla ilgili 
birden çok testten geçti. Siloları uygun 
havalandırma panelleri, kablo, fan 

tertibatı, sıcaklık ölçüm sistemleri ve 
kontrol panelleri ile entegre ederken 
optimum sonuçlar alındığından emin 
olmak amacıyla Belaruslu mühendislik 
ekibiyle kapsamlı bir işbirliği 
gerçekleştirildi. Bu, Zheng Chang’ın 
tamamladığı anahtar teslim projelerinin 
en sonuncusu. Şirket ise COVID-19 
nedeniyle yaşanan zorluklara rağmen 
bu kadar etkileyici bir çalışma 
sürdürebilmekten memnuniyet 
duyduklarını ifade ediyor.
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WE MANUFACTURE
MICRO-DOSING
SYSTEMS

www.yemtar.com  0 266 733 85 50 / yemtar

Brezilya’da daha sürdürülebilir soya 
için COFCO ve Dünya Bankası’na 
bağlı IFC ortaklaşa çalışıyor

COFCO ve Dünya Bankası Grubu'nun bir üyesi olan 
Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Brezilya’da 
Cerrado Biome’deki soya yetiştiriciliğinin 
sürdürülebilirliğini arttırmaya yardımcı olmak için 

ortaklaşa çalışıyor.
Matopiba bölgesinde daha izi sürülebilir ve daha sürdürülebilir 

bir tedarik zinciri geliştirmek için IFC, doğrudan ve dolaylı ön 
finansmanı olmayan tedarikçiler de dâhil olmak üzere COFCO’nun 
Brezilya’daki yan kuruluşunu destekleyecek. Çalışma kapsamında, 
temel çevresel ve sosyal kriterlere uyumu sağlamak için ve 
daha sürdürülebilir tarım uygulamaları gerçekleştirecek çiftçi 
kapasitesini oluşturmak için Cerrado’nun savunmasız Matopiba 
bölgesinde bulunan soya çiftlikleri taranacak.

Her ne kadar Cerrado’nun soyaya bağlı arazi dönüşümü 
2001'den beri azalıyor olsa da, Maranhão, Tocantins, Piauí ve 
Bahia eyaletlerinden oluşan Matopiba bölgesinde, Brezilya'nın 
ana ihracat ürünü olan soyaya yönelik artan küresel taleple 
bağlantılı olarak daha yüksek oranda arazi dönüşü gerçekleşmiştir.

Tarama için çiftlik konturları, uydu görüntüleri ve diğer 
coğrafi bilgiler ve resmî veriler kullanılacak. Amaç, tedarikçi 
çiftliklerinde zorla çalıştırılma olmadığından, bu çiftliklerin 
yerli toprak, koruma birimlerinde veya ambargo uygulanan 
alanlarda yer almadığından ve Amazon Soya Moratoryumu’na 
uyduğundan emin olmak.

Projede aynı zamanda bireysel çiftlikler için arazi dönüşüm 
profilleri oluşturulacak ve yasal olarak korunan alanlar da 

dâhil olmak üzere kırsal mülklere ait jeo-uzamsal verileri çevre 
bilgileriyle bir araya getiren, zorunlu bir elektronik kayıt olan 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) ile tedarikçi uyumluluğunu 
değerlendirilecek.

COFCO ve IFC’nin beklentisine göre, proje 2021 yılına kadar 
COFCO’nun Matopiba bölgesindeki doğrudan tedarikçilerinin 
yüzde 85'ini, 2023 yılına kadar ise bölgeyi tamamen kapsıyor 
olacak.

Uzaktan algılayan uydu görüntüleri ve coğrafi istihbarat 
konusunda uzmanlaşmış Brezilyalı bir şirket olan Agrosatélite, 
projenin teknik ortağı olarak seçildi.

Bu ortaklığın ardından, COFCO 2023 yılına kadar doğrudan 
Brezilyalı çiftçilerden satın alınan tüm soyayı tam olarak 
izleyebileceğini beklediğini duyurdu. Ortaklık, COFCO’nun 
izlenebilirlik üzerine yaptığı çalışmaları geliştirmesine yardımcı 
olacak.

COFCO’nun Sürdürülebilirlik Başkanı Wei Peng şöyle dedi: 
"İzlenebilirlik hiçbir zaman nihai hedefimiz değildi, sadece daha 
ileri gitmek için bir araç oldu. Bu projeyle, daha fazla sayıda 
önceden finanse edilmemiş tedarikçiyi temel sürdürülebilirlik 
kriterleri açısından tarayabileceğiz ve daha yakın bir ilişki 
kurmak istediğimiz tedarikçileri belirleyebileceğiz."
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Avrupa Yem 
Üreticileri 
Federasyonu 
(FEFAC) yeni 
başkanını 
seçti

FEFAC, 2020-2023 dönemi için yeni başkanı 
olarak Asbjørn Børsting’i seçti.

Kopenhag Üniversitesi’nde (Tarımsal Ekonomi 
alanında) okumuş olan Børsting, Agricultural 

Council & DLG şirketinin CEO’su olarak çalıştı. Şu 
anda Danimarka Tahıl ve Yem Derneği DAKOFO’nun 
ve Variety Denmark’ın Müdürü olarak çalışıyor. Aynı 
zamanda Danimarka Biyo-Ekonomi Paneli’nin Başkanı.

Asbjørn Børsting bir basın açıklamasında “Antwerp’te 
Belçikalı üyelerimizin ev sahipliği yapacağı 24-25 Eylül 
2020’teki FEFAC Kongremiz dolayısıyla FEFAC Yem 
Sürdürülebilirlik Sözleşmesi’nin yürürlüğe koyulmasını dört 
gözle bekliyorum. Sözleşmemiz, (PEFCR Yem Kategori 
Kuralları & GFLI Veri Tabanı ile) besin verimliliğini 
arttırarak ve yem üretimiyle ilgili gaz emisyonlarını 
azaltarak hayvan besleme çözümlerini teşvik etmek ve 
çiftlik seviyesinde antibiyotik ihtiyacının azaltılmasına 
yardımcı olmak için somut çözümler içerecek. Aynı 
zamanda sorumlu ve ormansızlaştırmayan soya tedariki ile

AB’deki sebze proteini üretimini arttırmak için yeni 
teknolojileri destekleyeceğiz.”

FEFAC, ayrıca yakın zamanda Avrupa karma yem 
ve ön karışım endüstrisi hakkındaki bilgilere erişimi 
kolaylaştırmak için yeni bir internet sitesi kurdu ve 
Avrupa'da hayvancılık üretiminin sürdürülebilir 
gelişimini destekleyecek bir FEFAC girişimi başlattı.

FEFAC XXIX Kongresi’nin, 24-25 Eylül 2020 
tarihinde Antwerp’teki Queen Elisabeth Salonunda bizzat 
gerçekleşeceği onaylandı. Etkinlik konumu, gerekli 
tüm COVID-19 güvenlik önlemlerini ve sosyal mesafe 
kurallarını uygulayabilecek kadar geniş. 

Kongre, Belçika Yem Birliği (BFA) ile ortaklaşa 
gerçekleştirilecek. Kongre’nin ‘Karbon nötr yem ve 
hayvancılık üretimine doğru’ başlıklı ana teması, AB 
hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörleri için 
AB Yeşil Anlaşma hedeflerine cevaben 2023 FEFAC 
Yem Sürdürülebilirliği Sözleşmesi’nin yürürlüğe 
konulması için referans olarak gösteriliyor. FEFAC, AB 
kurumlarından, COPA/COGECA'dan ve diğer değer 
zinciri ortaklarından, STK'lardan gelen uzmanların 
ve bilim insanlarının da aralarında bulunduğu kişileri 
açılışta konuşmaları ve panele katılmaları için davet etti.
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Satake pirinç unundan 
yeni glütensiz bir ekmek 
geliştirdi

Satake, buğday gibi yedi ana alerjenden hiçbirini 
kullanmadan buğday unundan yapılan ekmeğe eşdeğer 
bir doku üretebilen benzersiz bir ekmek üretim yöntemi 
geliştirdi. Bu yeni yöntem ile ekmek, Japonya'daki 

diğer 21 gıda ürününün yanı sıra pirinç unu ile yapılıyor.
Pirinç unundan ekmek yapımı Japonya’da ülke çapında 

çalışılan ve geliştirilen bir yöntemdir. Öte yandan, bilindiği 
üzere sadece pirinç unu ile yapılan ekmekler buğday unu 
ile yapılanlara göre daha düşük bir viskoziteye sahiptir, 
bu nedenle hamurun buğday ekmeğine benzer bir dokuda 
olacak şekilde yeterince kabarması için buğday kaynaklı 
glüten ile karıştırılması gerekir.  

 Japonya'da pirinç tüketiminin daha da artmasını sağlamak 
amacıyla Satake, pirinç unu ile buğday temelli olan ekmekler 
kadar lezzetli ekmekler üretmek için yeni bir yöntem 
geliştirmeye çalışıyor. Satake’in araştırmalarının odağında 
glüten yerine kullanmak üzere ikame ürün olarak kıvamlaştırıcı 
polisakkarit var. Bu ürünün etkinliğini ve güvenliğini sağlamak 
için tekrar tekrar yaptıkları araştırmalardan sonra Satake, 
buğday unu ile yapılan normal ekmek kadar geniş bir ekmek 
üretebilecekleri bir yöntem geliştirdi. Bu üretim yöntemi için 
şu anda patent alınması bekleniyor.

Bu benzersiz ekmek üretim yönteminde sadece pirinç 
unu, şeker, tuz, yağ, maya ve kıvamlaştırıcı polisakkarit 
kullanılıyor. Satake’in bu ekmeği şu anda Japon Tüketici 
İşleri Ajansı tarafından gıda ürünü ambalajında belirtilmesi 
zorunlu olan veya tavsiye edilen 28 bileşenden hiçbirini 
içermiyor, bu nedenle buğday alerjisi gibi gıda intoleransı 
olan tüketiciler endişe etmeden tüketebilirler. Pişirme 
sırasında hamur, buğday unu ile yapılan ekmek ile aynı 
oranda kabarıyor, sonuçta kabarık, hafif ve lezzetli bir dokuya 
sahip oluyor. Böylece aileler, hatta gıda ve otel endüstrisi, 
bu ekmeği alerjik reaksiyonlar konusunda endişelenmeden 
rahatlıkla sunabiliyor. Ayrıca, pirinç unundan yapılan 
ekmeğin hamuru buğday unundan daha yumuşak ve daha 
kısa sürede kabarıyor. Bu da üretim süresinin buğday unu ile 
yapılan ekmeğe kıyasla yaklaşık yüzde elli düşürülebileceği 
anlamına geliyor. Yani yapım aşaması karıştırmadan son 
pişirmeye kadar yaklaşık 120 dakika sürüyor.

Satake, yerel olarak yetiştirilen pirinci kullanarak otel/
restoran yemekleri, okullar için öğle yemekleri, acil durum 
kumanyaları için pirinç unu ile yapılan ekmek kullanımını 
ve ayrıca yerel olarak yetiştirilen pirinci kullanarak altıncı 
sanayileşmeyi destek etmek için ekmek üreticilerine bu 
ekmeğin yöntemini ve teknolojisini sunmayı planlıyor.
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Vortex Şirketi, Illinois Üniversitesi’nde ve Tarım, 
Tüketici ve Çevre Bilimleri Koleji’nde yeni 
kurulacak olan Yem Teknoloji Merkezi’ne 
merkezdeki operasyonları optimize edecek 

sürgülü kapılar ve saptırıcılar bağışlayacağını duyurdu. Şu 
anda inşaatı devam etmekte olan tesis, hayvan yönetimi, 
beslenme ve üretim alanındaki yeni keşifler ve gelişmeler 
için ulusal bir merkez olacak.

ABD’deki Illinois South Farms Üniversitesi’ndeki bu 
20 milyon Dolar değerinde, en gelişmiş teknolojilerle 
donatılmış olan tesis, yem içeriği kullanımında teknolojide 
ve bilimsel keşifle ilgili yaşanan gelişmeleri hızlandıracak, 
yeni işleme teknolojilerini beraberinde getirecek ve gıda 
üretiminin daha verimli olmasını sağlayacak.

“Vortex, bu projede Illinois Üniversitesi’ni desteklemekten gurur 
duyuyor” diyor, Vortex’in CEO’su Travis Young. Young sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Yem Teknoloji Merkezi’nin araştırma, 
inovasyon ve proses verimliliği üzerinde gelecek nesiller için 
çok büyük bir etkiye sahip olacak. Bu vesile ile ortaklaşa çalışma 

fırsatı sunduğu için üniversiteye teşekkür ediyoruz.”
Vortex’in Yem Teknoloji Merkezi’ne yaptığı bağışta 

toplamda 32 sürgülü kapı ve saptırıcı bulunuyor. Bunlar 
arasında Vortex Gravity Vee Diverter, Vortex Titan Slide 
Gate, Vortex Seal Tite Diverter, Vortex Aggregate Gate 
ve çeşitli parçalar, vals performansı ve ömrünü arttıracak 
kontrol sistemleri ve anahtarlar var. 

Illinois’te Hayvan Bilimleri Bölümü’nün Başkanı ve Profesör 
Rodney Johnson ise şöyle diyor: “Bu cömert hediyesi için 
Vortex'e büyük minnet duyuyoruz. Ekipmanlar, tesiste her gün 
gerçekleşen operasyonlar için hayati öneme sahip, bu ekipmanlar 
da öğretim görevlilerimizin ve öğrencilerimizin hayvan besleme 
alanındaki inovasyon geleneğimizi sürdürmelerine sağlayacak.”

Tesis açıldığında, çalışmaları ve araştırmaları Yem 
Teknoloji Merkezi'ne bağlı olacak 40'tan fazla öğretim 
üyesi ve yüzlerce öğrencinin sahip olduğu yetenekleri ciddi 
derecede geliştirecek. 2020 yılının Ekim ayında tam olarak 
faaliyete geçmesi hedeflenen tesisteki ekipmanların test ve 
kalibrasyonunun bu yaz yapılması bekleniyor.

Vortex, Illinois Üniversitesi’nin Yem Teknoloji 
Merkezi’ne ekipman bağışladı
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Liman patlamasından sonra Lübnan’a Dünya Gıda 
Programı tarafından 50 bin ton un tedarik ediliyor

Y akın zamanda yayınlanan bir Birleşmiş Milletler 
raporuna göre, Dünya Gıda Programı’nın (WFP) 
4 Ağustos'ta Beyrut limanında meydana gelen 
şiddetli patlamanın tüm özel stokların tutulduğu 

ülkedeki tek siloyu yok etmesinin ardından Lübnan’a 50 bin 
ton buğday unu göndermeye hazırlandığını bildirdi. BM 
İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan 
raporda unun “ulusal arzı dengelemek ve ülkede gıda sıkıntısı 
yaşanmamasını sağlamak amacıyla” gönderileceği belirtildi.

Reuters’un 7 Ağustos tarihli raporunda ise Lübnan 
hükümetinin patlama öncesinde stratejik amaçlı olarak bir 
tahıl stokuna sahip olmadığı ve ülkedeki tek tahıl silosunda 
özel olarak tutulan stokların da yok olduğu bilgisi yer alıyor. 
Lübnan'daki mevcut un rezervlerinin piyasanın ihtiyaçlarını 
yalnızca altı hafta boyunca karşılayacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, “Başlangıç olarak fırınların bir aylık ürün 
tedariki sağlamak üzere önümüzdeki 10 gün içerisinde 
Beyrut’a 17.500 tonluk bir sevkiyat yapılacak.”

“Lübnan ayda 35 ila 40 bin ton arasında buğday tüketiyor. 
Buğdayın depolanacağı büyük tahıl siloları olmadığı için, 

partiler halinde un sevk edilmesi daha uygun” diyor, Kahire 
merkezli Bölgesel Tahıl Danışmanı Hesham Hassanein. 
“Un çuvallar içinde ve öğütülmesi gereken buğdayın aksine 
ekmek yapımı için dağıtılmaya hazır şekilde gönderiliyor” 
diye ekliyor.

BM raporuna göre, zarar gören limanın onarılması en az bir 
ay sürecek. 

Raporda ayrıca “Ülke çapında yeterli ürün stokunu 
sağlayacak tahıl ithalatı için geçici bir dökme ürün alım 
tesisi gerekli” olduğu belirtiliyor.

Fransız Değirmenciler Birliği de stoklarından bağış 
yaparak Lübnan’a 500 ton buğday göndereceklerini söyledi. 
Birliğin yaptığı açıklamada 250 tonluk ilk sevkiyatın 
Fransa'nın güneyindeki Toulon limanından 9 Ağustos'ta 
bir donanma gemisi ile gönderildiği ve geri kalanının 
11 Ağustos'ta Fransa'dan sevk edileceği bildirildi.

Bu arada Fransız Buğday Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eric 
Thirouin, Birliği’n Lübnan’a yardım amaçlı göndermek üzere 
25 bin ton buğday toplamak için tahıl şirketleriyle görüşme 
içerisinde olduğunu söylüyor. 
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Yazan: Mildred Cookson, Mills Vakfı, Birleşik Krallık

Milling Dergisi Nasıl Basılıyordu?

Mills Archive’deki geçmişe ait değirmencilik dergileri

Tecritteki son birkaç aydır Milling 
and Grain'in sorunsuz bir şekilde 
yayınlanması beni son derece etkiledi. 
Evde çalışırken kurduğumuz dijital 
iletişim bizi birçok yönden destekliyor, 
çok şükür aynı zamanda kaliteli 
dergilerin üretilmesine de olanak 
sağlıyor. Bu düşünceler silsilesi 
içerisinde bugün yaptığımız baskıların 

atası olan Milling’in ilk günleri hakkında düşünmeye başladım.
Milling’in 15 Ağustos 1903 tarihli sayısında pek çok resme 

yer verilmiş olan ilginç bir makalede, dijitalin sadece “parmakla 
yapılan” demek olduğu günlerde derginin nasıl basıldığı 
anlatılıyordu. Milling’in ilk sayısı 1891 yılında Northern 
Publishing Company tarafından yayınlandı. Dergi, George James 
Short Broomhall’un parlak fikrinin bir ürünüydü. Broomhall, 
1933’te öldüğünde John Maynard Keynes tarafından “çağımızın 
en büyük uygulamalı istatistikçisi” olarak tanımlanmıştı. İlk kez 
1888 yılı Aralık ayında kurulan, 1890’da Mısır Ticareti Haberleri 

and 1895’te Broomhall’ın Mısır Ticareti Haberleri ismini alan 
Liverpool Mısır Ticareti Haberleri’nin sahibiydi.

  Liverpool merkezli olan derginin ilk basımlarında 
Lancashire’daki şirketler yer alıyordu. Ticari gazeteler çok 
nadiren sahipleri tarafından basıldığı için ve çoğu gazete 
düzenlenip basılmak üzere matbaalara gönderildiği için Milling 
oldukça farklıydı. Ofisler ve matbaalar şehrin en işlek yerinde, 
limana yakındı. Mersey Nehri'ne bakan ofisler, yeni inşa 
edilen White Star Line ve St. Nicholas Kilisesi'nin ortasında 
yer alıyordu. Bina, Goree Piazza depolarının bir parçasıydı. 
Adını Batı Afrika'daki Senegal’in kıyısında yer alan eski köle 
ticareti adasından alan depolar, “her köle ayağı İngiliz toprağına 
dokunduğu anda serbest kalacaktır” şeklinde çıkan mahkeme 
kararından 11 yıl sonra inşa edildi.

  Depolar, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki bombalar yüzünden 
hasar görüp yıkıldı. Binalar çok sağlam bir şekilde yapılmıştı, 
17 numaralı binaya yerleştirilen ağır baskı makinelerini 
barındırmaları bunun kanıtı niteliğindeydi. Çatılar alçaktı ve 
zeminler çok genişti. Kirişleri destekleyen tüm dik sütunlar, 

Üretim sürecini gösteren bir dermece
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pahalı tahtalardan yapılmıştı ve demir kadar sertti. 1903’te gaz 
motoru kullanmak yerine elektrikle çalışan iki modern makine 
piyasaya sürülmüştü: Linotip ve Monotip.

Satır halinde döküm yaptığı için Linotip ismini alan bu 
makine, 1899 yılı civarında piyasaya sürüldü ve 60 kadar patent 
ile korunuyordu. Yüzyılın en dikkat çekici makinesi olarak 
nitelendirilen bu makine, hareketli yazı ve el kompozisyonu 
kullanmayan ilk makineydi ve o zamanlardaki tek başarılı 
makineydi. Devrim niteliğindeki bu gelişme ile, makine yapımı 
matrisler, bağımsız yazı satırları veya artık tüm dünyada "linotip" 
olarak bilinen "sluglar" (boşluk bırakmak için kullanılan metal 
parçalar) yaratıldı.

  Diğer bir gelişme, “bir daktiloda olduğu gibi sadece tuşlara 
dokunarak” linotiplerin hemen üretildiği ve basımda kullanım 

için hazır hale getirildiği bir cihazın piyasaya sürülmesiydi. 
Klavye, saatte 10 ila 15 bin harflik bir hızla basıma hazır yazı 

Milling’in ilk sayılarından biri

Linotip makinesinin çalışıtırılmasıLanston klavyenin çalıştırılması

Your partner for  
industrial process 
automation

 Design and engineering

 Build and installation MCC and PLC panels

 Software engineering PLC/SDADA

 MES application Batch Explorer

 Integration to other software packages

 Turn Key installations  

incl. training, service & support

Scan the QR-Code to 
discover our solutions!
www.inteqnion.com

Our solutions:
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hatları üretecek ve bunları birleştirecek sadece bir kişi tarafından 
çalıştırılıyordu. Ayrıca, yazının veya stilinin isteğe bağlı olarak 
değiştirilmesini ve operatörün ilerledikçe yazdıklarını okuyup 
düzeltmesini mümkün kılıyordu. Milling'in her sayısı yeni bir 
stille basılıyordu. Bir önceki ergitme kazanına atılır ve başka bir 
seferde kullanılmak üzere bloklara dökülürdü.

Makalenin yazımından hemen önce Lanston Monotip makinesi 
monte edilmişti ve bu makineyi tarif etmenin çok zor olduğu 
söylenmişti. Linotip makine satır halinde döküm yaparken, 
Monotip ayrı ayrı tekli döküm yapar. Makine, resimdeki 
gibi, iki parçaya sahipti: nüshanın nasıl çıkacağını göstermek 
için delinmiş kâğıt tomarlarının olduğu bir klavye ve delme 
işleminden sonra kâğıdın beslendiği ve yazıyı otomatik olarak 

döken ve baskıya gitmesi için dizgi teknesinde bir araya getiren 
bir döküm makinesi. Latin alfabesindeki büyük ve küçük 
harflere, italik büyük ve küçük harflere, sayılara ve kesirlere 
sahip 220 karakterlik tam bir İngilizce fontuna sahip tek makine 
oydu.

Renkli baskı, bir uzmanlık alanıydı ve Milling'in bugün hâlâ 
ilgi çekmesini, onu üstün görünümlü, yüksek kaliteli bir dergi 
olmasını sağlamak üzere doğru biçimde kullanıldı.

Lanston monotip’in dökme makinesiLanston Monotip’in klavyesiLinotip makinesi 

www.ottevanger.com

We engineer, manufacture,  
build and manage your complete  

project in the cereal processing industry.

Grain Cooling
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The most natural way of grain preservation

• Protection against insects & fungi

• Without chemical treatment
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• Independent of ambient weather
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 FrigorTec GmbH • info@frigortec.com • www.frigortec.com
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27 milyon İngiliz tecrit döneminde evde bir şeyler pişirdi

Tüm ülkeye muzlu ekmeğin o güzel kokusu 
yayılmışken, İngiliz ve İrlandalı Değirmenciler 
Birliği’nin (Nabim) YouGov’a yaptırdığı yeni bir 
araştırma, tecrit sürecinde Britanya’nın ne kadarlık 

bir kısmının evde yemek yapmaya ve bir şeyler pişirmeye 
yöneldiğini ortaya koydu.

Araştırmanın sonucuna göre, tecridin başlangıcından 
Mayıs ortasına kadar olan dönemde araştırmaya katılanların 
yarısından fazlası (%53), yani Birleşik Krallık’taki 27 milyon 
kişi evde bir şeyler pişirdi. Bunlardan yüzde 34’ü tecridin 
başlangıcından bu yana iki çuval veya daha fazla un kullandı.

Araştırma ayrıca Britanya’da pişirilen ürünleri de ortaya 
çıkardı. Şaşırtıcı bir şekilde evde bir şeyler pişirenlerin yüzde 
37’sinin repertuvarlarına ekledikleri ekmek en fazla pişirilen 
ürün oldu. Bunların içerisinde yüzde yedilik bir kısım ekşi 
mayalı somun ekmeği yapmayı denedi.

 İkinci sırada ise kurabiyeler geldi, katılımcıların yüzde 
34’ü tatlı keyfi yaptı. Kurabiyeler en çok 18-24 ve 45-54 yaş 
aralığındaki katılımcıların tercihi oldu, bu yaş grubunun yüzde 
40’ı kurabiye pişirdi.

Bunun yanı sıra araştırmada katılımcıların geleceğe yönelik 
pişirme niyetleri de soruldu. Tecridin başlangıcından Mayıs 
ortasına kadar olan dönemde ekşi maya yapanların (%7) 
neredeyse beş katı kadar kişi (%33) gelecekte de ekşi maya 
yapmayı düşündüğünü belirtti, bu katılımcıların yüzde 59’u 
ise ekmek yapma niyetindeydi. Bu da ülke genelinde ekmek 
pişirme sevgisinin tekrar canlandığının kanıtı niteliğinde. 
Bir kez pişirmenin tadını alan katılımcılar ürün çeşitlerini 
de arttırmak istiyor. Tecritten çıktıktan sonra katılımcıların 
pişirme takviminde bir sonraki ürün olarak çikolatalı pasta 
(%59) ve kurabiye (%58) var. Tecrit döneminde pişirmenin bir 
hobi olarak geri dönmesiyle, tüm bir ulus fırınlarını çalıştırdı 
ve bu eğilim hızını yakın zamanda kaybedecek gibi durmuyor. 

  Pişirme şu anda tüm yaş gruplarından yetişkinler arasında 
popüler. 18-24 yaşındakilerin beşte üçü (%60) tecrit 
döneminin başlarında bir şeyler pişirirken 25-34 yaşındakilerin 
yüzde 19'u yeni pişirme ekipmanlarını satın almış veya 

yakında almayı planlıyor ve 35-44 yaşındakilerin yüzde 47'si 
ise bir şeyler pişirmenin çocuklarla yapılacak iyi bir faaliyet 
olduğunu düşündüğünü söylüyor.

  Araştırmaya katılanların dörtte birinden fazlası (%26), 
bir şeyler pişirmenin rahatlatıcı ve dinlendirici olduğunu 
söylerken, 18-24 yaşındakilerin yüzde 40'ı bunun tecrit 
döneminin belirsizliği içerisinde stres seviyelerini düşürmeye 
yardımcı olduğunu belirtiyor.

  Nabim, bu yılın başlarında, bir şeyler pişirmeyi basit hâle 
getirmek ve fırıncı olmayanların önlüklerini giymelerini 
engelleyen yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için tasarladığı 
“Çabuk ve Zahmetsiz Pişirme Kampanyası” nı (The Easy 
Peasy Baking Campaign’i) başlattı. Bu kampanya ile 
düzenli olarak yeni tarifler, pişirme ipuçları, birbirinin yerine 
kullanılabilecek ekipmanları ve pişirmeye yeni başlayanlar 
için tavsiyeler paylaşılıyor. Bu şekilde kampanya herkesin 
bir şeyler pişirebileceği ve pişirmenin basit, hızlı, ucuz bir 
şey olabileceğini ve çok az sayıda ekipmanla yapılabileceğini 
göstermeyi hedefliyor. YouGov’un yaptığı bu yeni araştırma 
ile kampanya, pişirmeye yeni başlamış pek çok İngiliz’i 
pişirme yolculuklarında desteklemeyi amaçlıyor.
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Rex Wailes Koleksiyonu

1960’ların sonlarında, Rex dünyanın birçok yerinde bulunan 
fabrikaları araştırmak ve bunlarla ilgili rapor hazırlamak üzere davet 
ediliyordu. Böyle bir yolculuğa başlamadan önce Rex bir mühendis 
olarak kurduğu bağlantılardan faydalandı. Rex’in Barbados’a 
planladığı gezi, Bridgetown’daki DM Simpson & Co şirketinden 
Frank Hutson isimli mühendis arkadaşının yardımıyla Kanada'daki 
McGill Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Öncelikle Simpson’ın 
Trafalgar Meydanı’ndaki ofisleri ziyaret edildi, bu ofislerdeki 
mühendisler çoğunlukla şeker fabrikalarıyla ilgileniyor, Barbados’taki 
Central Foundry şirketi ile yakın bir çalışma içerisindeydiler. Rex’e 
oradaki makinelerin yer aldığı kataloglar gösterildi, makineler 
Derbyshire’de Fletcher & Stewart isimli bir şirket tarafından 
üretilmişti. Rex, Foundry’i ziyaret edip onu gerçekten etkileyen bu 
makineleri ve buhar makineleri bizzat gördü.
Rex’in 1969 yılı Ocak ayında gerçekleştirdiği bu araştırma hakkında 
daha sonra Transactions of the Newcomen Society dergisinde de 
Rex’in ziyaret ettiği birçok değirmenin çizimleri ve fotoğraflarıyla çok 
detaylı yazılar da yazıldı. 
Şeker değirmenleri Batı Hint Adaları ve Güney Amerika'da üç 
yüzyıldır var. Rex, bu değirmenlerin ilk olarak hayvan gücü ve 
su çarkları, sonra gelgit gücü, ama özellikle Barbados’taki yel 
değirmenleri ile çalıştığını belirtiyor. Güç kaynağı ve teknolojiye 
odaklanmak bir mühendis için doğal bir şeydi ama teknik detaylarla 
özellikle ilgileniyordu. Rex sonrasında detaylı ölçü çizimleri olarak 
çizdiği eskizlerle pek çok bilgi veriyordu. Bunların yanı sıra, yaptığı 
ziyaretleri canlandıran anekdotlar da yazmıştı. Bu anekdotların birinde 
de Barbados Ulusal Vakfı için Birleşik Krallık’taki bir değirmenci 
tarafından şu anda restore edilmiş olan Morgan Lewis şeker 
değirmenine yaptığı ziyareti anlatmıştı.
“Bay Lewand sabah 7.15’te yanıma uğradı ve beni Morgan Lewis 
değirmenine götürdü. Orada dış mekânın fotoğraflarını çekerek 
ve muhtemelen yüksek nem nedeniyle kısa devre yapan ışıklarla 
ilgilenerek bir saat kadar kaldım. Sonrasında terk edilmiş ama 
içerisinde makineler bulunan bir kule değirmenini ziyaret ettim. 
Oradayken çok sayıda taksi turist getirdi. Sadece bir adam değirmenin 
en üst katına çıktı ve bir kadın en alt kata girdi. Ziyaretçilerden hiçbiri 
koleksiyon için konulan kutuya para atmıyordu, bu pek de şaşırtıcı 
değildi çünkü kutunun üzerindeki yazı zar zor okunabiliyordu ve 
köşeleri kıvrılmış bir kâğıt üzerine yazılmış bir şekilde kenarda bir 
yerde duruyordu.”
Rex’in çektiği ve yel değirmenin rüzgâr alsın diye tahta direğin yerini 
değiştiren bir işçinin göründüğü bu fotoğraf, bu değirmenlerin ilk inşa 
edildiğinde köleler tarafından çalıştırıldıklarını bize tekrar hatırlatıyor 
ve kölelerin ihraç ettikleri şeker de İngilizlerin köleliği kaldırmak 
için yaptıkları ilk başarısız denemeden sonra 1833 yılında köleliği 
kaldırana kadar ticaretin sürmesini sağladı.

Barbados'ta yel 
değirmenleri ve  
buhar gücü

Yazan: Mildred Cookson, Mills 
Archive Vakfı, Birleşik Krallık

internationalmilling.com
28TH EDITION OUT NOW

Wind powered sugar cane mill in Barbados at work ca 1900

Sketch of Kirton, St Philip pumping mill, Barbados

Turning the sugar mill with the tailpole
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AFIA Liderleri ABD 
Tarım Ticareti Danışma 
Komiteleri’nde hizmet verecek

American Yem Endüstrisi Derneği (AFIA), 
AFIA’nın Başkanı ve CEO’su Constance 
Cullman ve AFIA’nın Pazara Erişim ve 
Ticaret Politikası Yöneticisi Mallory 

Gaines’in sırasıyla ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım 
Servisi Tarım Politikası Danışma Komitesi’nde 
(APAC) ve Hayvan ve Hayvansal Ürün Ticareti için 
Tarımsal Teknik Danışma Komitesi’nde (ATAC) 
hizmet vermek üzere görevlendirildiğinde açıkladı.

“ABD’deki hayvan yemi üretim endüstrisi, pek 
çok endüstri gibi, ürünlerinin uluslararası pazarlara 
satışına bağlıdır. Constance, Gina ve Mallory'nin 
USDA'daki bu ticaret danışma komitelerine katılımını 
sağlayarak, ticaret anlaşmaları ve politika ile ilgili 
konular tartışılırken hayvan yemi endüstrisinin masada 
söz sahibi olması mümkün kılındı.” diyor, Church 
& Dwight Şirketi görev alan AFIA Yönetim Kurulu 
Başkanı Scott Druker. 

ABD Kongresi, ABD tarımsal ticaret politikası 
hedeflerinin ABD kamu sektörünün ve özel sektörün 
ticari ve ekonomik çıkarlarını yansıtmasını sağlamak 
amacıyla 1974 yılında danışma komitesi sistemini 
kurdu. Komiteleri, ABD Tarım Bakanlığı ve Amerika 
Birleşik Devletleri Ticaret Temsilcisi (USTR) 
yönetiyor.

Mallory Gaines, Pazara 
Erişim ve Ticaret 
Politikası Yöneticisi, 
AFIA’

Constance Cullman, 
CEO, AFIA

We think that Mixers should be rated by tons per hour, 
not by one time capacity. A mixer with a smaller capacity 
can make more tons per hour at less costs. Read our 
whitepaper to learn more.

Scan de QR-Code to read  
our whitepaper or visit
www.andersonfeedtech.com

Is your mixer an overlooked problem?  
Or an opportunity?
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EĞİTİM
Değirmencilik

Milling and Grain dergisi, Progressus Agrischools ile birlikte 
Çevrimiçi Değirmencilik Okulu’nu kurdu. Okul şu anda yem 
öğütme işlemine dair çeşitli konuların yer aldığı iki saatlik 
oturumlar gerçekleştiriyor.

Çevrimiçi Değirmencilik Okulu kapsamında sunulacak 
kurslarda, hammadde alımı ve depolama, destekleyici diğer 
donanımlar, kalite güvence ve kontrolü gibi konular anlatılacak 
ve kurslar, sırasıyla, 26 Ağustos, 2 Eylül ve 9 Eylül’de İnternet 
üzerinden gerçekleştirilecek.

 “Perendale Publishers ve Progressus Agrischools iş birliği 
ile gerçekleştirilen bu eğitim serisi, eğitimi, öğretimi ve bilgiyi 
işin mutfağına götürüyor. Bu okul sayesinde herkes bu eğitime 
ulaşma fırsatı elde ediyor. Bu açıdan önemli bir girişim.” diyor, 
Milling and Grain Dergisi’nin Editörü ve Perendale Publishers’ın 

CEO’su Roger Gilbert.
 Seminerlerin hepsi çarşamba günleri 

Türkiye saatiyle sabah 10.00’da 
yapılıyor. Kuzey ve Güney Amerikalı 
öğrencilerin erişim sağlaması için 
cuma günleri akşam 9.00’da tekrar 
yayınlanıyor.

Gilbert sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Biz ilerleme kaydettikçe, kurs içeriği gelişiyor. 
Çevrimiçi Değirmencilik Okulu aracılığıyla online bir giriş 
yaparak yem değirmenciliği sektöründeki kişilerin ömür boyu 
öğrenmeye başlamaları için onlara teşvik sağlamayı umuyoruz. 
Değirmencilik eğitimi veren köklü merkezlerle çalışmak istiyoruz 
ve zaman içinde daha çok ilerlemeleri için öğrencilerimizi 
destekleyeceğiz.”

Yem öğütme işine yeni de başlıyor olsanız, öğütme süreçleriyle 
ilgili bilgilerinizi arttırmak ya da devam eden operasyonel 
gereksinimleri karşılamak için öğütme sürecinin belirli yönleriyle 
ilgili bilgilerinizi tazelemek de istiyor olsanız, Çevrimiçi 
Değirmencilik Okulu size yönelik bir şeyler sunuyor.

Çevrimiçi Değirmencilik Okulu’nun gelecek 
oturumları duyuruldu 

ONLINE 
MILLING 
SCHOOL

ECR DO

Kansas Devlet Üniversitesi’ndeki değirmencilik tesislerinde 
gerçekleşen uygulamalı eğitim ve IGP Enstitüsü’nde yapılan sınıf 
tartışmaları ile, bu kursa katılan katılımcılar değirmen dengesine 
odaklanarak öğütme sürecini kavramsal olarak anlayacak, öğütme 
sistemindeki önemli kontrol noktalarını öğrenecekler ve farklı 
sınıflardaki buğdayları öğütecekler.

Katılımcılara, öğütme süreci ve hammaddeden etkilenen 

kontrollerle ilgili daha kapsamlı bir bilgi verilecek ve temizleme, 
şartlandırma, öğütme ve bitmiş ürünler de dâhil olmak üzere 
öğütme sistemleri anlatılacak.

Kursta anlatılacak konular arasında buğday sınıfları ve 
kullanımları, buğday test yöntemleri, buğday temizleme ve 
şartlandırma sistemleri, buğday kalitesi ve hazırlığının önemi, 
öğütme sürecinin incelikleri ve ilgili donanımlar, temel 
akış şeması terminolojisi ve şema anlama, buğday ve un 
harmanlamanın avantajları, taneleme eğrileri, un ve hamur kalite 
testleri var. Ayrıca Hal Ross un değirmeni ve KSU değirmen 

laboratuvarlarında uygulamalı dersler verilecek.

Uygulamalı eğitim ile katılımcılar değirmendeki optimum makine 
ayarını ve öğütme verimliliği ve un kalitesinin kontrolünü ve ayrıca 
değirmenin günlük çalışmasını etkileyen nicel araçları ve uygulamaları 
öğrenecekler. Temel Değirmencilik Prensipleri kursundaki konuların 
dışında süreç akışını incelemek ve geliştirmek amacıyla nicel teknikleri 
ve araçları da kapsayan bu kursta, üretim verimliliklerini etkileyen 
değişkenler anlatılıyor ve değirmen verimliliğini optimize etmek için 
değirmen çalışanlarının sorun giderme becerileri geliştiriliyor.

Kursta anlatılan konular arasında, buğday tanesinin özellikleri, 
optimum tane kalitesi için temizleme sistemlerini ve donanımlarını 
anlamak, süreçler, donanım ve akış tasarımı ve koşullandırma ve 

temperleme adımları; değirmen akış şemalarının ve tasarımının 
derinlemesine incelenmesi, değirmen dengesi ve ürün dağıtımının 
derinlemesine incelenmesi, valsli değirmenler, elekler, temizleyiciler, 
ayırıcılar, toz tutucular ve diğer freze donanımları için işlev, tasarım 
ve optimum kurulumun derinlemesine incelenmesi; kümülatif 
öznitelik eğrileri ve kullanımları; nişasta hasarı ve etkileri bulunuyor.

Değirmen mühendisleri, operasyon müdürleri, üretim müdürleri, 
vardiya müdürleri, baş değirmenciler, teorik veya uygulamalı 
öğütme geçmişine sahip uzmanlar, bu kursa katılarak önemli 
bilgiler öğreneceklerdir. Katılımcıların, bir un değirmeninde çalışma 
deneyimiyle birlikte (değirmencilik okulu, üniversite ya da başka 
bir değirmencilik eğitiminde kazanılmış) teorik değirmencilik 
alt yapısına sahip olmak ya da başka bir değirmencilik eğitimini 
tamamlamış olması gerekiyor. Kurs, 21-25 Eylül 2020 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek.

Bu kurs, buğday alımından nihai ürünün dağıtımına, buğday kalitesi 
ve değirmencilik sürecin etkisi arasındaki ilişkinin anlaşılmasından 
farklı buğday türleri ve her birinin üretebileceği ürünlerin öğrenilmesi 
ve un işlevselliği ile farklı unların pişme performanslarına, her 
departmanın değirmencilik endüstrisinin başarısında oynadığı rolün 
farkına varılmasına kadar değirmencilik sürecinin prensiplerinin 
genel olarak anlaşılmasını hedefliyor. Kurs katılımcıları, buğday 
seçiminden öğütmeye, un harmanlama ve pişirme işlevselliğine kadar 
un değirmencilik sürecinin tüm yönleri tartışma fırsatı elde edecek.

Kursta ABD değirmencilik endüstrisine genel bir bakış sunulacak 
ve buğday üretimi, tedarik ve talep, buğday sınıfları, kullanımları 
ve temel buğday kimyası, buğday temizleme ve koşullandırma gibi 

konulardan bahsedilecek. Ayrıca, kademeli tahıl redüksiyon süreci 
genel olarak incelenecek ve öğütme matematiği (ekstraksiyon, 
temperleme ve harmanlama), değirmenlerin akış şemalarının 
prensipleri ve genel öğütme sürecine ve ana öğütme donanımlarına 
genel bir bakış sunulacak. Katılımcılar, Hal Ross un değirmeninde 
ve KSU tezgahüstü öğütme ve pişirme laboratuvarlarında pratik 
uygulamalı bir deneyim de elde edecekler.

Yeni değirmen çalışanları, değirmendeki İK personeli ve yöneticileri, 
tahıl ve malzeme tedarik yöneticileri, yem ve malzeme tedarik 
temsilcileri, üretim programlayıcıları, depolama ve kalite kontrol 
personeli, AR-GE personeli, buğday yetiştiricileri, tahıl denetim 
personeli, gıda programı yöneticileri, uluslararası buğday/tahıl 
tüccarları, gazeteciler, tarımsal yayım danışmanları, buğday komisyonu 
personeli/yönetim kurulu üyeleri ve tarım ve iş ekonomisi analistler 
katılabilirler. Katılım için ön bir değirmencilik deneyimi veya kuramsal 
bir bilgi gerekmiyor. Kurs 4-8 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

IAOM-KSU Temel Değirmencilik Prensipleri

IAOM – KSU İleri Seviye Değirmencilik Kursu

IAOM – KSU Un Değirmenciliğine Giriş Kursu

34  | September 2020 - Milling and Grain



We are now accepting 
enrolments

for the 2020 flour milling 
distance learning programme





EĞİTİM
Değirmencilik

Milling and Grain dergisi ve Progressus Agrischools, Temmuz ve 
Ağustos 2020’de, son derece başarılı olan, peletleme işlemleri, 
karıştırma, havalandırma ve öğütme operasyonları gibi konularda 
uzman bilgiler sunan Çevrimiçi Değirmencilik Okulu e-öğrenme 
deneyimlerinin yedisini düzenledi.

Bu son derece teknolojik eğitim internet seminerleri Milling and 
Grain dergisinin, değirmencilik sektörünü her açıdan desteklemeye 
yönelik süregelen taahhüdünün bir parçası. Bu internet seminerleri 
katılımcılara yem işleme çözümlerini optimize edebilmeleri, 
makinelerden ve malzemelerden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için 
gereken yetenekleri katıyor. 

Milling and Grain dergisi yayımcısı ve Perendale Publishers Ltd. 
CEO’su Roger Gilbert konu hakkında, “Hem Progressus’un hem 
Perendale’in imzasını taşıyan bu önemli inisiyatifin amacı eğitimi 
üretim ortamına ulaştırmak ve eğitime katılmak isteyen, ihtiyaç duyan 
ama ulaşma imkanı bulamayan kişilerin de faydalanmasını sağlamak 
ve eğitimde eşitlik getirmek.” diyor.

 “Biz ilerledikçe kurs içeriği de gelişiyor ve Çevrimiçi Değirmencilik 
Okulu vasıtasıyla internet üzerinden yapılan bu girişle değirmencilik 
sektöründekileri, ömürleri boyunca devam edecek bir öğrenme 
sürecine başlamaya teşvik etmeyi umuyoruz. Köklü değirmencilik 
öğrenim merkezleriyle birlikte çalışmak istiyoruz ve öğrencilerimizi 
zamanla daha ileri gitmeleri için cesaretlendireceğiz.”

Çevrimiçi Değirmencilik Okulu oturumları aşağıdaki katılımcılara 
ulaşmayı hedefliyor:
• Yem değirmeni ve fabrikası sahipleri, müdürleri ve fabrika operatörleri
• Kalite kontrol ve bakım personeli
• Beslenme ve yem uzmanları
• Yem katkısı ve hayvan sağlığı alanındaki tedarikçiler
• Endüstri danışmanları ve teknik danışmanlar

Her bir oturumu endüstride yıllardır deneyim kazanmış bir uzman 
sunuyor ve katılımcıların sorularını doğrudan bir uzmana yöneltip 
hemen cevap almalarına imkan veren soru-cevap bölümü takip ediyor.

Milling and Grain’in hala sunacağı çok şey var: seri toplamda 12 
oturumdan oluşuyor ve bunların sekizi eylül ayında gerçekleşecek. 
Ama bu yalnızca başlangıç; bu çevrimiçi oturumların aşırı popüler 
olmasından ötürü gelecekte de değirmencilere çok değerli bilgiler 
sunulabilmesi için aynı kurs tekrar sunulacak.

Kurs sunucularından bazıları:
Ryan Alan Celis: Makine mühendisliği eğitimi aldı. Filipinler 

Üniversitesi’nden mezun oldu ve 1985’te İleri Askeri Eğitim sertifikası 
almaya hak kazandı. 1987’deki Makine Mühendisliği Lisanslama 
Sınavları’nda altıncı oldu. Şu an şirketi Filipinler’in güneyinde yem 

fabrikası işletiyor ve birçok büyük yem entegratörü 
ve ticari yem değirmenleri için fason üretim yapıyor.

Jon Ratcliff: Reading Üniversitesi’nden onur 
derecesiyle mezun oldu ve 1981’de Kümes 
Hayvanı Besi Uzmanı olarak Birleşik Krallık 
yem şirketi J Bibby Agriculture bünyesine katıldı. 
Yem değirmeni sistemleri konusunda dünyanın 
dört bir yanında hatırı sayılır deneyimler kazandı. 
Özellikle yem değirmenleri için HAACP ve GMP 
üzerine seminer ve eğitimler veriyor.

Olaf Naehrig: Amandus Kahl’ın Kıdemli Bölge 
Müdürü ve Asya-Pasifik pazarlarından sorumlu. 
Kendisi yem değirmenciliğinde gelişmiş yem 

sindirilebilirliği, pelet kalitesini/kapasitesini artırma, hijyen gibi 
alanlarda ekspander kullanımına her açıdan çok aşina olmanın yanı 
sıra domuz, kümes hayvanı ve büyükbaş hayvan yemlerinde beslenme 
karşıtı faktörlerin azaltılması konusunda son derece deneyimli.

Malcolm Gresswell: Kariyerinin başından beri Avustralya ve 
Kanada’da un ve hayvan yemi değirmenciliği alanlarında çalışıyor. 
Kendisi makine mühendisliği ve un değirmenciliği konularındaki 
kalifikasyonlarını 46 yıldır yem değirmenciliği, un değirmenciliği, 
nişasta ve glikoz endüstrilerinin her seviyesinde edindiği 
deneyimlerle birleştiriyor.

Roy Kazen: SMEI sertifikalı profesyonel satış görevlisi olmasının 
yanı sıra işletme mühendisliği ve otomotiv mühendisliği lisans 
diplomalarına sahip. Daha önce Ottevanger ve Asia Pentair 
Fairbanks Nijhuis bünyesinde çalıştı. 

Moderatörler:
Roger Gilbert: 2000 yılından beri Milling and Grain’in yayımcısı 

olmasının yanı sıra 1983’ten bu yana yem, un ve pirinç değirmenciliği 
ile su kültürü yemi işleme alanlarına odaklanmak suretiyle, dünyanın 
dört bir yanında değirmencilik alanında gazeteci ve yayımcı olarak 
çalışıyor. Yeni Zelandalı olan Roger Gilbert, yeni değirmencilik 
teknolojilerinin ve bilim bazlı uygulamalı beslenme araştırmalarının 
güvenli ve hesaplı gıda tedariki için çok önemli olduğuna inanıyor.

Yiannis Christodoulou: Şu an 2011’de her birinin eş kuruculuğunu 
yaptığı Progressus, Agentis Innovations ve Athene Consulting 
şirketleriyle iştigal halinde. Yiannis, İskoçya Ziraat Üniversitesi 
Kümes Hayvanı Üretimi ve Yönetimi bölümüne ek olarak Wye 
College – Londra Üniversitesi Hayvan Ziraati bölümünden mezun 
oldu ve şu an Birleşik Krallık’taki York St. John Üniversitesi’nde 
Organizasyonda Öncü Yenilikler ve Değişimler bölümünden yüksek 
lisans diplomasını almak üzere.

www.onlinemillingschool.com

Yakında düzenlenecek Çevrim İçi Değirmencilik 
Okulu oturumları:

• Oturum 8: Diğer destek ekipmanları, 2 Eylül
• Oturum 9: Kalite güvencesi ve kalite kontrol, 9 Eylül
• Oturum 10: Yem değirmeni idaresi, 16 Eylül
• Oturum 11: Dijitalleşme ve otomasyon, 23 Eylül
• Oturum 12: Tasarım ve inşaat, 30 Eylül

Yerinizi ayırtmak için hemen kaydolun: myMAG.info/e/886
Eğitime katılım ücreti oturum başına 30 USD, kursun tamamı 

için katılım bedeli ise 330 USD’dir. Bir dersi kaçırdıysanız yeniden 
yapılacak yayınlar aracılığıyla derse erişim sağlayabilirsiniz.

Milling and Grain’in e-öğrenme serisine katılın: Çevrimiçi 
Değirmencilik Okulu

ONLINE 
MILLING 
SCHOOL

ECR DO

BİR SONRAKİ OTURUMUMUZ:
Oturum 8: Diğer destek  
ekipmanları 
2 Eylül 2020



ÜRÜN ODAĞI
Eylül 2020
Milling and Grain’in her sayısında değir-
mencilik sürecinde zamandan ve para-
dan tasarruf etmenizi sağlayacak ürün-
lere göz atıyoruz. 

Hammer Mill 1900
Bastak Instruments’ın Hammer Mill 1900 ürünü 
glüten analizi, düşme sayısı analizi ve yakın 
kızılötesi analizi için numune hazırlamakta 
kullanılıyor. 
Çekiçli değirmenin motoru dakikada 16.800 
rpm devir sayısıyla çalışıyor ve hem kullanım 
kolaylığı hem geniş bir uygulama yelpazesi sunmak için farklı 
ebatlarda elekler kullanıyor. Kullanıcılar Hammer Mill 1900’ü 
kullanarak buğday, arpa ve mısır öğütebiliyor.
İlk numuneyi işledikten sonra 
makineyi ikinci numuneye 
hazırlamak için temizleme 
gerekliliği bulunmuyor ve bu 
durum analiz hızını büyük ölçüde 
artırıyor. Makine 640x620x450 
mm ebadı ve 51 kg ağırlığı ile 
kompakt bir tasarıma sahip ve 
30-50 saniyede 300 g öğütme 
kapasitesi etkileyici.

Vigan Simporter 600
Simporter 600 her tür tahıl, çekirdek, yemiş, 
hayvan yemi hammaddesi gibi dökme 
malzemelerin ve malt, arpa, pirinç, yem peleti 
ve kakao gibi hassas yüklerin taşınması için 
ideal. Simporter ile kesintisiz bir akış ve daha 
verimli besleme sağlamak için Vigan dikey 
vidalar da kullanılabiliyor. 
Makine saatte 1.500 ton taşıma kapasitesine sahip ve 
limanlardaki konveyörlere, kamyonlara ve tren vagonlarına hızlı 
ve verimli bir biçimde yük boşaltabiliyor. Simporter tamamen 
çevre dostu olan nakliye sistemiyle ve toz oluşumuna izin 
vermemesiyle (malzemenin tamamı kayışların arasında olduğu 
için) temiz ve verimli yük 
boşaltma operasyonlarına 
imkan veriyor. Ayrıca taşıyıcı 
öğeler gürültüsüz çalışıyor 
ve ürünler kayışlar boyunca 
nazikçe nakledildiğinden zarar 
görmüyor. 

Zheng Chang SZLH 1208 Pellet 
Mill
IZheng Chang 1970’lerde Çin’in birinci nesil 
parçacık beslemeli pelet değirmenini geliştirdi. 
Şirket son 50 yılda imalat alanında zengin 
deneyimler kazandı, ileri imalat teknolojisinde 
uzmanlaştı ve müşterilerine farklı piyasa taleplerini karşılamak 
üzere kişiselleştirilmiş tasarım ve çözümler sunmak için besi ve 
kümes hayvanı yemleri, karides yemi ve biyokütle parçacıkları 
gibi ürünleri işleyen, farklı randımanlara sahip, farklı türlerde 
birçok pelet değirmeni geliştirdi. Sonuç da yenilikçi bir ürün olan 
SZLH 1208 Pellet Mill oldu. 
Harici yağlı soğutma ve yağlama sistemi 
yağı ve ana rulmanı soğutabiliyor. 
Otomatik yağlama sistemi optimal işlem 
ve ürün kalitesi sağlamak adına gerekli 
parçalara düzenli ve istikrarlı bir biçimde 
yağ ekliyor. SZLH 1208 Pellet Mill saatte 75 
ton gibi etkileyici yükseklikte kapasitelerde 
sunuluyor. 

Valsli Ezme
Valsli ezme çoğunlukla buharla tavlanmış 
yüksek oranda nişasta içeren tahılların 
sindirilebilirliğinin kolaylaştırılmasında kullanılır.
Yüksek çaplardaki vals toplarımız sayesinde 
tahılın jelatinize olması kolaylaşmaktadır. 
Valsli ezme çıkışında tahıl yüksek oranda 
jelatinize edilmektedir. Vals topları, ısıl işlemle sertleştirilip 
aşınmaya dayanıklıdır. İstenilen flake kalınlığına göre vals 
topları aralıkları ayarlanabilmektedir. Hidrolik basınç kontrolü ile 
sabit basınç altında sabit top aralıklarıyla stabil flake kalınlıkları 
sağlanmaktadır. Makine üzerinde bulunan tamburlu besleyici 
sayesinde vals topları düzenli olarak beslenir ve stabil bir tahıl 
akışı sağlanmaktadır. Valsli ezmenin optimum dönüş devri 
ve top yapıları makine çıkışında ürün tozluluğunu minimuma 
indirmektedir.
Farklı vals topu çaplarındaki makine modellerimiz ile 0.8-1 mm 
flake kalınlıkları için 3-10 ton/h 
kapasiteler arasında ürün elde 
edilmektedir.

www.zhengchang.com 

myMAG.info/e/908

www.vigan.com

myMAG.info/e/905

myMAG.info/e/917

myMAG.info/e/906PDF 
www.bastak.com

www.yemmak.com www.wenger.com

myMAG.info/e/907

Magnum ST Extruder
Wenger Manufacturing’in Magnum ST Serisi, 
görece küçük ekstrüderlerin çok yönlülüğünü 
kapasite kaybı olmadan artırıyor. Ekstrüde 
edilen ürünleri bir üst seviyeye taşımak için daha 
yüksek özgül mekanik enerji (SME) kullanılması 
bu çözüme özel bir yenilikçilik katıyor.
Wenger’ın ekstrüderi, hacimsel kapasiteye ulaşıldığında 
dakikada 1.200 devir sayısıyla ve 165kW saat/t SME ile çalışıyor. 
Magnum ST Extruder’ın faydaları arasında daha düşük dökme 
malzeme yoğunluğu potansiyeli, likit kaplamada daha yüksek 
emilim seviyeleri, daha küçük hücre yapısı, dokusal özelliklerde 
iyileştirme ve daha yüksek pişme seviyeleri bulunuyor. 
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ÖZEL ODAK Extru-Tech Kendi Kendine Ayarlanan 
Kalıp/Bıçak Kesme Sistemini tanıtıyor

www.goudsmitmagnets.com 

Bakım masraflarında ve arıza sürelerinde hatırı sayılır azalma sağlamak Extru-Tech, Inc.’in Kendi Kendine Ayarlanan Kalıp/Bıçak 
Kesme Sistemi’nin faydalarından yalnızca ikisi. Yeni, gelişmiş özelliklere sahip kesme başının Extru-Tech’in aşınma plakalarının 
tamamında kullanılabilmesi de aynı derecede önemli.

Extru-Tech Saha Hizmet Müdürü John Menold’a göre yeni kalıp/bıçak kesici sistemi “hassas” basınç paketi ve değiştirilebilmelerinin 
yanı sıra üç ila beş kes bilenebilen kesici uçlar sayesinde döküm bıçaklara nazaran daha temiz bir sonuç veriyor. 

Menold, “Yeni bıçaklar bilenebildikleri gibi döküm bıçaklara 
kıyasla 2,5-10 kat daha uzun ömürlü,” diyor. “Otomatik ayar 
özelliğinin bir kesici baş sisteminin birden çok kalıp üzerinde 
kullanılmasına imkan verdiği göz önünde bulundurulduğunda, 
genel masraflarda azalma sağlıyor. Kesici kolayca monte 
ediliyor ve tek bir cıvatayla otomatik olarak aşınma plakasına 
parallel yerleştiriliyor.”

Menold kendi kendine hizalama özelliğinin, dik olmayan kalıp 
bıçaklarının ve aşınma plakalarının sisteme sığmasına imkan 
verdiğinin de altını çiziyor. 

Bakım açısından ek kolaylık olması için, kendi kendine 
ayarlanan kalıp/bıçak kesme sistemi suyla yıkanabiliyor ve daha 
uzun ömürlü olması için yüksek sıcaklıkta mühürlü rulmanlarla 
çalışıyor. Bıçakların tek kesici yüzeyi çalışanların ve personelin 
yaralanma riskini de asgari düzeye indiriyor.

Sabetha, Kansas merkezli Extru-Tech, Inc, şu an ihtisaslaşmış 
süreçler için yan ekipman ve kişiselleştirilmiş ekipman 
çözümlerinin yanı sıra sektörün en eksiksiz ekstrüzyonlu işleme 
sistemlerinden birini üretiyor ve pazarlıyor. Extru-Tech 1985’ten 
bu yana dünyanın dört bir yanında gıda, evcil hayvan maması, su 
kültürü yemi ve hayvan yemi ürünlerinin imalatı için tasarlanmış 
ekstrüzyon sistemlerinin kurulumunu gerçekleştiriyor.

myMAG.info/e/909

www.extru-techinc.com
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Ner zaman daha hassas: Modern 
üretim süreçleri sürekli yükselen 
kalite gereksinimlerini karşılamak 
zorunda. Dolayısıyla ürün kalitesini 
belirlemek için kullanılan ölçüm 
teknolojisine yönelik talepler de 
gitgide artıyor. Bu, değirmencilik 
sektöründe kullanılan valslerin 
yüzeyi gibi yüzeylerin sertliğinin 

ölçümü için de geçerli. Bunun için kullanılan ölçüm cihazları doğru 
sonuçlara yönelik, artan talepleri karşılamalı ve aynı zamanda 
olabildiğince çok yönlü olmalı. Buna ek olarak ölçüm araçlarının 
son kullanıcıları sürece eşlik eden, otomatik kalite kontrol 
sistemleri içeren özel çözümler talep ediyor.

Yıpranma eşittir kayıp
Değirmencilik sektöründe pürüzsüz ve diş açılmış vals topu 

yüzeylerinin durumu, bir değirmenin karlılığı açısından büyük 
önem taşıyor. Modern değirmenlerde ana üretim birimi olan valsli 
değirmenler neredeyse sürekli çalışıyor. Kaba tanelerin öğütülerek 
ince tanelere dönüştürüldüğü öğütme süreci temelde tamamen 
mekanik olduğundan, özel alaşımlardan yapılan modern valsli 
değirmenlerde toplar bile kaçınılmaz olarak bir miktar yıpranıyor. 
Deneyimli değirmenciler bunu biliyor ve değirmen üreticilerinin 
yaptığı çok sayıda ölçüm ve araştırma bunu kanıtlıyor: Vals 
toplarındaki yıpranma derecesi ürünlerin kalitesini, randımanı, 
enerji tüketimini, nem kaybını ve aynı zamanda öğütme sürecinin 
istikrarını doğrudan etkiliyor. Kısacası yıpranma derecesi arttıkça 
tonaj ve para bakımından kayıplar da artıyor.

Çeşitli kontrol seçenekleri
Bu korelasyonlar değirmende “işleyen” liso ve diş açılmış vals 

toplarının durumunu düzenli olarak kontrol etmenin önemini 
ortaya koyuyor. Bu kontroller çeşitli şekillerde yapılabiliyor. 
Bunların en basiti ama aynı zamanda hassasiyetten uzak 
olanı, deneyimli bir değirmencinin vals toplarının durumunu 
denetlemek için bir kubbe kullandığı görsel denetim. İkinci bir 
yöntem, ürünün laboratuvarda analiz edilmesi. Bu süreç temelde 

parçacık ebatlarının, ara ve son ürünlerdeki nem kaybının ve/
veya kül içeriğinin saptanmasından oluşuyor. Son olarak da 
enerji tüketiminin ve randımanın gözetim altında tutulması vals 
toplarındaki yıpranmaya dair bilgi verebiliyor. Vals toplarında 
yıpranmayı en doğru şekilde tespit etme yolu ise yüzeyin 
durumunu ölçmek.

Servis istasyonunda mı, sahada mı?
Küresel çapta aktif olan bazı değirmen sistemi tedarikçilerinin 

işlettiği servis istasyonları, kırıcı vals topların yüzeyinin 
durumunu ölçmek üzere donatılıyor. Ancak bu çözüm topların 
yerinden çıkarılmasını, yerine yedeklerinin takılmasını ve 
denetlenecek topların incelenmek ve gerekirse tekrar işlenmek 
üzere servis istasyonuna nakledilmesini gerektiriyor. Prosedürün 
tamamı çok vakit alıyor ve pahalıya patlıyor.

İdeal çözüm ölçümleri sahada yapmak. Ancak değirmende 
güvenilir bir biçimde ölçüm yapılabilmesi için yeterince yer 
olmalı, hijyen sağlanması ve ortam yeterince aydınlatılmalı. 
Ölçümün kendisi için farklı tedarikçiler farklı ölçüm ekipmanları 
sunuyor ve bunlar iki temel türe ayrılıyor. Birinde ölçüm görsel 
olarak, diğerindeyse dokunularak yapılıyor.

Görsel mi dokunsal mı?
Görsel ölçümler genelde ışık ya da lazerle, fiziksel temas olmaksızın 

gerçekleştiriliyor. Yüzeyin durumu prensipte ışığın/lazerin yüzeydeki 
yansıması temel alınarak tespit ediliyor. Bunun için yüzeyler son 
derece temiz olmalı ve ölçüme engel olacak ışık kaynakları olmamalı. 
En iyi ihtimalle, yüzeye yansıma karşıtı macunlar sürülmesi gerekiyor. 
Dokunsal, yani temas edilerek yapılan ölçümde ise yüzeyin durumu 
yüzeye standart bir elmas ucu sürtülerek belirleniyor. Dokunsal 
cihazlar çok yönlü oluyor. Liso vals toplarında yüzey elmas kalemle 
taranıyor ve sertlik değeri belirleniyor. Kırıcı vals topları ise konturlar 
iğne kalemle ölçülüyor.

Dokunsal ölçümün avantajları
Dokunsal ölçümün avantajları temelde basitliğinden 

ileri geliyor. Uygulama karmaşık değil; kalemin yerine 
yerleştirilmesinden, ölçüme başlanmasından ve sonucun 

F

15 milimetrelik alanda 15.000 ölçüm noktası
yazan: Martial Wüthrich, Genel Müdür, Diavite AG, İsviçre
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okunmasından oluşuyor. Ölçüm için elmas 
kalem adı verilen cihaz ya da iğne kalem 
kullanılıyor. Bunlar farklı prensiplere göre 
ölçüm yapıyor. Elmas kalemde ölçümü 
yapılacak yüzeye, genelde yan taraftaki sonda 
ucunu sarmalayan bir skid sürtülüyor. Böylece 
kaydedilen sinyalde skidin yüzeyi referans için 
sonda ucunun çok yakınında oluyor. Yüzeyin 
makroskopik dalgalılığı ya da açısal sapmaları 
büyük ölçüde baskılanıyor. Kaydedilen sinyal 
mikro profili tarif ediyor. Serbest kalemde 
ise bunun aksine, ölçümü yapılacak yüzeyle 
yalnızca sonda ucu temas ediyor ve ölçüm 
sinyali yüzeyin dalgalılık ya da referans 
düzleme kıyasla açı hataları gibi bütün 
geometrik özelliklerini ortaya koyuyor.

rollDetect sistemi
İsviçre menşeli Diavite şirketi Bühler’le 

iş birliği yaparak liso ve kırıcı vals toplarının yüzeylerinin 
durumunu ölçmek için taşınabilir bir dokunsal cihaz geliştirdi. 
rollDetect sistemi birkaç yıldır kullanılıyor ve kendisini 
dünya genelinde kanıtladı. Sistem un değirmenciliğinde, 
yem değirmenciliğinde ve bira sektöründe kullanılan öğütme 
silindirlerinin yüzey sertliğinin düzenli olarak kontrol edilmesi 
amacıyla, Bühler’in servis istasyonlarında olduğu gibi Bühler 
uzmanları tarafından sahada da kullanılıyor. Vals toplarının 
üzerine serbestçe yerleştirilebilen bir tarama cihazından ve 
bir değerlendirme biriminden oluşan sistem, 15 milimetrelik 
ölçüm alanında 15.000 ölçüm yaparak değerleri büyük bir 
hassasiyetle saptıyor. Liso vals topları elmas kalem kullanılarak 

ölçülürken kırıcı vals topları iğne kalemle ölçülüyor ve incelenen 
topun efektif yüzey yapısı görülüyor. Ardından değerler özel 
değerlendirme cihazıyla doğrudan değerlendiriliyor.

Değerlendirmenin ilk sonucu tecReport topun mevcut durumunu 
hedef koşuldan sapmalar şeklinde grafik olarak gösteriyor ve 
topun durumunu trafik ışığı sistemiyle yeşil “sorunsuz”, turuncu 
“gözlemlenecek” ve kırmızı “kritik” anlamına gelecek şekilde 
değerlendiriyor. Yazılımın başka bir işlevi de ayrı ayrı her bir vals 
için ecoReport adı verilen, saptanan verileri yorumlayan ve bütün 
ekonomi faktörlerini hesaba katarak vals topunun denetimi için 
gereken optimum zamanı ne çok ne erken olacak, tam zamanında 
gerçekleşecek şekilde belirleyen bir rapor yaratıyor.

www.diavite.com 

Vals topları için kullanılan iki farklı kalem: liso 
toplar için elmas kalem ve kırıcı vals topları için 
iğne kalem
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Gıda işleme endüstrisine uygulanacak 
yeni teknolojik gelişmeler aramak, 
100 yıl önceki kuruluşundan bu 
yana Balaguer Rolls’un DNA’sında 
var. Değirmencilik sektörü için 
santrifüj soğutmalı dökme vals 
imalatında önde gelen şirketlerden 
biri olan Balaguer Rolls, sahip 
olduğu bilgileri sektör için, 

müşterilerin diş açma işleminin beraberinde getirdiği zaman 
tüketimini ve maliyetleri azaltmasına yardım eden makineler 
tasarlamak adına kullanıyor. Balaguer tam da bu sebepten, kaliteli 
robotik makine ve sistem imalatında ve kurulumunda uzman 
bir şirket olan ve CNC makinelerine odaklanan Rodomach’ın 
dünya çapında tek distribütörü oldu. Rodomach diş açma süresini 
neredeyse %40 oranında kısaltan bir makine geliştirdi.

İki şirket arasındaki stratejik bağ, piyasadaki en hızlı diş açma 
makinesinin ortaya çıkmasını sağladı. Dakikada 105 m gibi 
inanılmaz bir dönüş hızına sahip olan makine, diş açma süresini 
çarpıcı bir biçimde kısaltarak değirmen verimini artırıyor.

Bu rekabetçi avantaj diş açma makinesinin tamamen yeniden 
tasarlanması suretiyle elde edildi. Sistemin ayrıntılarını 
değiştirirken tezgah kısmını muhafaza etmek, vals topuna diş 

açılması sürecinde monte halde olması ve yalnızca diş açma 
kalemiyle desteği hareket ettirmek optimal sonuçlar veriyor. 
Bu prensip hareket eden ağırlığı azaltıyor ve sistemin döngü 
süresini kısaltıyor. Sonuç olarak makine yalnızca 2 kW elektrik 
kullanıyor. Dahası yeni R-F 300/1500 piyasadaki en kompakt 
tasarıma sahip; makinenin ebadı %30 daha küçük ve bu sayede 
her değirmene ya da atölyeye kolayca kurulabiliyor.

Diş açma hızı: Yeni diş açma makinesi R-F 300/1500, dakikada 
30 metrelik kesme hızı ve 105 metrelik dönüş hızıyla piyasadaki 
en hızlı makine. Makine böylece döngü süresini %38’e kadar 
varan oranlarda kısaltarak verimliliğini çarpıcı bir biçimde 
artırıyor. Bütün bunlar elektrik tüketimi artmadan gerçekleşiyor. 
Kesme kaleminin eşsiz yönelimi sayesinde R-F 300/1500’nin 
vals topu üzerinde talaş kaldırma işlemi için tazyikli hava 
kullanmasına gerek kalmıyor. Bu özelliklerin her ikisi de işletim 
maliyetini önemli ölçüde azaltıyor.

Kompakt: R-F 300/1500 eşsiz kompakt tasarımıyla yüzde 
30 daha küçük. Piyasanın en ufak ebatlı diş açma makinesi 
olarak tanıtılan makinenin ağırlığı yalnızca 4,5 ton. Bu sayede 
çalıştırılması daha kolay ve nakliye maliyeti düşük.

Temas ve uzaklaşma sırasında düşük hız: Makine vals 
topunun yüzeyiyle temas ederken ve yüzeyden uzaklaşırken 
kalem hızını düşürerek vals topu bakımını optimize ediyor ve 

Değirmencilik  
sektörüne yenilik  
getirmek

yazan: Balaguer Rolls, İspanya
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kalemin ömrünü uzatıyor. Buna ek olarak yüzeyden daha az 
malzeme atılıyor ve vals topunun yapısı korunmuş oluyor.

Tekli ve çoklu kalem sistemi: Yeni FL300/1500 her tür 
benzersiz koşul altında müşterinin ihtiyaçlarına karşılık 
vermenin yanı sıra hem tekli hem çoklu sistemlerle birlikte 
işletilmek üzere hazırlandı. Makine en yeni teknoloji ürünü 
VDI kalem tutucu kullanımıyla kalemleri hızlıca değiştirmeyi 
mümkün kılıyor.

Canlı görsel işlem kontrolü: Piyasadaki en gelişmiş kontrol 
paneli sayesinde, operatör diş açma kaleminin yanına monte 
edilen yüksek çözünürlüklü kamera aracılığıyla diş açma işlemini 
sürekli izleyebiliyor ve böylece diş açma işlemi sırasında 
makinenin kusursuz çalıştığından emin olması için gereken net 
görsel bilgiye erişimi oluyor. Bu yazılım aynı zamanda işçilerin 
araçlardaki yıpranmayı saptamasını ve böylece vals toplarını 
gerektiği anda değiştirebilmesini sağlıyor.

Sezgisel yazılım: Geliştirilen yazılım hazırlık sürecini 
olabildiğince kısaltıp kolaylaştırarak kullanıcıların yalnızca 
birkaç hızlı ve kolay adımda makineden en iyi şekilde 

faydalanabilmesini sağlıyor. Makine diş açma işleminin uzaktan 
kontrol edilebilmesi için cep telefonu ya da bilgisayar üzerinden 
uzaktan erişime de imkan veriyor.

Tercihe bağlı özellikler: Yeni R-F 300/1500’de dünyanın vals 
profillerini temassız optik görüşle kontrol edebilen tek cihazı 
Optik Diş Açma Testi 2.0’ı (OFT 2.0) da içeriyor. OFT 2.0 vals 
toplarındaki dişlerin hızlı ve isabetli bir biçimde kontrol edilmesine 
olanak sağlıyor. Makine dijital değer okumalı ara yatak ya da 
otomatik uzunluk telafisi gibi ek özellik olanakları da sunuyor.

Yeni diş açma makinesi R-F 300/1500, benzeri görülmemiş 
diş açma hızı ve dönüş hızı sağlayarak değirmencilik sektöründe 
çığır açıyor. Bunun sonucunda Rodomach’ın diş açma makinesi 
diş açma süresini önemli ölçüde kısaltıyor ve hem zamandan 
hem paradan tasarruf edildiği için verimlilikte müthiş bir artış 
sağlanıyor.

İşletim hızı, kompakt ebadı ve kullanım kolaylığı R-F 
300/1500 diş açma makinesini, piyasadaki en güçlü makineye 
dönüştürüyor.

www.balaguer-rolls.com

www.tsc-silos.com

C O M P O U N D  F E E D     P E T F O O D  

P R E M I X     AQ UA F E E D     B R E W E R I E S 

F LO U R  P L A N T S     C O F F E E  ROA S T I N G 

P L A N T S     R I C E     G R A I N S  &  S E E D S

S P E C I A L I S T  I N  
S Q U A R E  S I L O S

Rodomach R-F300/1500

Vals topu özellikleri Hız Diş eğimi Makine boyutları

Gövde çapı Gövde uzunluğu Ağırlık Kesme hızı Dönüş hızı Uzunluk Genişlik Yükseklik

mm fit mm fit kg m/dk fit/dk m/dk fit/dk mm fit mm fit mm fit

Min. 100 0,328 250 0,82 0 %0 3500 11,5 2210 7,3 2000 6,6

Maks. 300 0,984 1500 4,921 30 9,1 105 32 %20

Yorumlar Döngü süresi %38 kısa Makine yüzeyi %30 daha küçük
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Böcekler doğal ve sürdürülebilir hayvan 
yemi konusunda ufkumuzu geliştirirken 
böcek besisi son zamanlarda çok 
dikkat çekmeye başladı. Bir değer 
zincirinin tamamının çabaları sayesinde 
yeni bir çığır açıldı: tüketiciler ilk 
kez beslenmeleri böcek yağıyla 
zenginleştirilen tavuklar yiyebilecek. Bu 
heyecan verici bir dönüm noktası çünkü 

böcek yağı ürünleri hayvan besisinin çevre üzerindeki etkilerini 
azaltıyor. InnovaFeed’in böcek yağı SaniNovaTM gerçekten, 
ithal soya fasulyesine kıyasla yüzde 80 daha düşük karbon ayak 
izine sahip. Bu yeni, böcekle besiyi kapsayan değer zinciri, böcek 
sektörünün tam potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kanıtlanmış zooteknik performans ve hayvan refahında 
iyileşme

Mart ve haziran ayları arasında, Fransa’da yetiştirilen bir batın 
tavuğa InnovaFeed’in böcek yağı SaniNovaTM ile zenginleştirilmiş 
yem verildi. Bu dünya prömiyeri InnovaFeed’in önceki, daha 
küçük çaplı denemelerinin sonuçlarını doğruladı. Tavuklar Label 
Rouge koşulları altında (85 gün serbest gezerek) yetiştirildi, ancak 
beslenmelerinde soya bazlı yağın tamamının yerine böcek yağı 
kondu. Besi süreci boyunca zooteknik performans dikkatle incelendi.

Böcekler kümes hayvanlarının beslenmesinde doğal bir rol 
oynuyor ve bu zenginleştirilmiş yemlerle beslenen hayvanların 
performansında yansıma buluyor. Böcek yağının beside, hayvan 
refahı üzerinde de olumlu bir etkisi oldu: ölçümlerde stres 
seviyelerinin daha düşük olduğu görüldü. Tavuklar daha sakindi, 
insan temasından daha az korkuyordu ve aralarında daha az gagalama 
olayı yaşandı. Bütün bunların birleşimi, besicilerin görüşüne göre 
tüylerinin daha güzel, yumuşak ve parlak renkli olmasını sağladı. 

Kümes hayvanları genel olarak ürüne iştahlı yaklaştı ve yemden 
yararlanma oranında (FCR) artış görüldü. Bu da besicilerin yüksek 
standartlarına uygun, istikrarlı bir biçimde kilo almalarını sağladı. 
Böcekle zenginleştirilmiş yemle beslenen tavukların dışkıları daha 
kuru ve ufalanması daha kolay olduğundan dışkı kalitesi de daha 
yüksek. 

Bu sonuçlar temel alınarak siyah asker sinek larvasından çıkarılan 
böcek yağının Label Rouge yönergelerine eklenmesi için istekte 
bulunuldu.

Böcek yağı: Bitkisel yağlara kıyasla doğal ve 
sürdürülebilir bir alternatif

Böcekler sürdürülebilir bir biçimde üretilebiliyor ve süreçte 
böceğin tamamı kullanıldığından atık oluşmuyor. Aynı zamanda 

FRANSA’DAKİ 
SÜPERMARKATLERDE 
BÖCEK YAĞIYLA 
BESLENEN TAVUK 
SATILMAYA BAŞLADI

yazan: Gregoire Belegaud, InnovaFeed, Fransa
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Our directory, now in its 28th incarnation, has continued to 
provide those in the food and feed industries with the best 
source for contacts from around the globe. Every year, our 
directory only continues to expand, and new companies are 
joining all the time.
The International Milling Directory reaches a massive group 
of industry experts and customers, as we regularly distribute 
copies worldwide at trade shows and various events. 

www.internationalmilling.com

28TH 
EDITION
OUT NOW!

S p e c i a l i s t  i n  Pe l l e t i n g  E q u i p m e n t

info@ptn.nl - www.ptn.nl

BOA Compactor
PTN’s patented pre-compacting 
technology – the BOA compactor, a 
unique alternative for double pelleting 
or expander technology.

Improved pellet quality
and increase in capacity

Scan the QR-
Code for more 
information

böcek ölüleri larvaların beslenmesi için zirai yan ürünlerde organik 
gübre olarak kullanıldığından döngüsel bir süreç yaratılmış oluyor. 
Ancak InnovaFeed belli bir bölgede zaten var olan endüstriyel 
üreticilerle tesis paylaşımı yaparak daha da çevre dostu bir sürece 
imza atıyor. Biyoteknoloji şirketi böylece larvalarını beslemek için 
yerel bir nişasta üreticisinin ikincil olarak ürettiği, belli bir değere 
sahip ürünlerden faydalanmış oluyor. Şirket bu eşsiz endüstriyel 
simbiyoz modeli sayesinde yüksek hava sıcaklığını seven böcekleri 
çok düşük çevresel bedelle üretebiliyor ve böcek yağının karbon ayak 
izi bu sebeple bitkisel yağlara kıyasla yüzde 80 daha düşük.

Böcekler doğada standart kümes hayvanı beslenmesinin yüzde 
50’ye kadar varan kısmını oluşturuyor ve beslenme ihtiyaçlarını 
büyük ölçüde karşılıyor. Dolayısıyla kümes hayvanı besisinde 
bitkisel yağların yerine böcek yağı koymak hem doğal hem 
sürdürülebilir bir tercih teşkil ediyor.

InnovaFeed CEO’su Clement Ray konu hakkında, “Bölgedeki 
tahıl üreticilerinin ikincil ürünlerini kullandığımız ve böcek 
atıklarından organik gübre olarak faydalandığımız için InnovaFeed 
ürünlerinin çevre üzerinde gerçekten olumlu bir etkisi var,” sözlerini 
sarf ediyor. “Hayvanları böcek unuyla beslemek suretiyle her 
10.000 tonluk üretim biriminde 57.000 ton daha düşük yıllık CO2 
emisyonuna sebep olarak iklim değişikliği üzerinde de olumlu bir 
etki yaratabiliyoruz. Bu da 5.800 kez dünya turu yapıldığında ortaya 
çıkan CO2 emisyonuna eşit.”

Çiftlikten sofraya: Tüketici odaklı sürdürülebilirlik
Böcekle beslenen tavukların dünyada ilk kez ticarileştirilmesi 

değer zincirinin tamamının çiftlikten sofraya yakinen iş birliği 
yapması sayesinde vuku buldu. Süreçte rol oynayanlar bilgilerini ve 
uzmanlıklarını birleştirerek müşterilere %100 izlenebilir, doğal ve 
sürdürülebilir kümes hayvanları tedarik ediyor.

Bir Kantar tüketici anketine göre böcekle beslenen tavuklar 
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılıyor, zira tüketicilerin yüzde 87’si 
gıdalarının çevre üzerindeki etkisini azaltmak istiyor.

Bu öncü ürünü son tüketiciye sunmak ve önemini izah etmek için 
değer zincirinin tamamı birlikte çalışıyor. Hayvan beslenmesinde 
uzman olan yem formülü şirketi Nealia soya fasulyesi yağının yerini 
böcek yağının aldığı yenilikçi bir reçete geliştirdi. Serbest gezen bu 
tavuklar ardından Champagne, Fransa’daki bir çiftlikte yetiştirildi 
ve Les Eleveurs de la Champagne tarafından işlendi. Nihayetinde 
Auchan sürdürülebilir ve doğal değer zincirlerine yönelik taahhüdünü 
yenileyerek böcekleri yem olarak kullanmaya onay verdi. Bu yerinde 
bir karardı çünkü Auchan böcekle beslenen tavukları satışa çıkaran 
ilk market oldu. Süreçte rol alan bütün şirketler geleceğin dünyasını 
beslemek için iş birliği yaptı.

Bu değer zinciri net ve bilgilendirici etiketlerle bu ürünlerin böcek 
bazlı kökenlerini vurgulayarak müşterilere tükettikleri gıdaların 
gezegen üzerindeki etkisi konusunda bilgiye dayanan kararlar verme 
imkanı sağlıyor. Böcekle beslenen tavukların piyasaya sürülmesi, 
böcek yağının tüketicilere yönelik, başta doğallık ve sürdürülebilirlik 
gibi faydalarının vurgulanması adına marketlerde ve internette 
güçlü bir iletişimle desteklendi. Bu operasyon, tüketicilerin ürünü 
şaşkınlığın yanı sıra ilgiyle karşılamasına vesile oldu.

Bu InnovaFeed’in yeni değer zincirlerinin ilk dikkat çekişi değil; 
şirket 2018’de Auchan’da böcekle beslenen sazan satışına başlamıştı. 
Kümes hayvanı sektörü için hedef, bu yeni değer zincirini yıl sonuna 
kadar sürdürülebilir bir endüstriye dönüştürmek. 

InnovaFeed yenilikçiliği modern gıda sistemlerinin merkezine koyarak 
ve tüketicilere böcek bazlı ürünü SaniNovaTM’yı sunarak piyasaya 
müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren, yerel, sürdürülebilir, etik ve 
kaliteli ürünler sürülmesi sorununa net ve anlaşılır bir çözüm getiriyor.

https://innovafeed.com
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Covid-19 pandemisi sırasında tedarik zincirlerinin 
belirsizliği, premiks fiyatlarının artışı ve ticaret 
kısıtlamaları bazı ülkelerin tahılları, insan 
sağlığını ve ekonomileri destekleyen vitamin ve 
minerallerle güçlendirme çabalarından feragat 
etmesine sebep oldu. Ancak Mısır hükumetinin 
vatandaşlarının sağlığını korumaya olan bağlılığı 
açık: Mısır, pandeminin sebep olduğu zorluklara 
rağmen Food Fortification Initiative’in (FFI) 

ülkenin buğday unu tahkimatı programını yeniden başlatarak hayat kurtarma 
ve ekonomiyi güçlendirme desteğiyle birlikte önemli adımlar atıyor.

Zaman zaman gıda zenginleştirme şeklinde de ifade edilen gıda tahkimatı, 
gıda üreticilerinin halkın her gün tükettiği yiyeceklerde eksik olan, mikro 
besin maddesi olarak da bilinen hayati vitamin ve mineralleri eklemesi 
anlamına geliyor. Gıda, çocuklarda akademik başarıyı, yetişkinlerde 
verimliliği kısıtlayan, sakatlıklara ya da ölümcül doğum kusurlarına 
sebep olabilen mikro besin maddesi eksikliklerini bertaraf etmek için 
güçlendiriliyor. 

Tahkimat: COVID-19’a karşı kullanılan bir silah
Mikro besin maddesi eksikliklerinden kaynaklanan gıdasızlık, Mısır’da 

aciliyet taşıyan kamu sağlığı sorunlarından biri: kadınların yüzde 20 
ila 30’unda kansızlık var; doğum kusurları, kadınların yeterli folik asit 
tüketmesi halinde olacağından üç kat fazla; gayri safi milli hasıladaki, 
vitamin ve mineral eksikliğine bağlı kayıp ise her yıl 800 milyon USD’yi 
aşıyor.

Ancak Mısırlıların beslenme durumunu çarpıcı bir şekilde iyileştirebilecek 
tahkimat potansiyeli daha bile yüksek: nüfusun (90 milyon kişi) yüzde 

Mısır’da buğday 
unu tahkimatı: 
Pandemi sırasında

yazan: Jessie Genoway, Food Fortification Initiative, ABD
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90’ının kolayca güçlendirilebilecek, endüstriyel olarak işlenmiş 
buğday ununa erişimi var ve bu, Mısır’ın sağlık ve ekonomi 
alanlarındaki süregelen zorluklarla baş etmesi için müthiş bir fırsat.

Unun demir, folik asit ve diğer hayati besin maddeleriyle tahkimatı, 
pandemiden önce olduğu kadar olduğu gibi pandemi sırasında ve 
pandemiden sonra da gıdasızlık riskini azaltmak açısından hayat 
kurtarıcı bir adım. Her ülkenin sağlık sisteminin cephe hattında 
vatandaşlarının bağışıklık sistemleri bulunur. Folik asit ve demir dahil 
olmak üzere birçok mikro besin maddesi kişinin salgın hastalıklara 
yakalanma ihtimalini ve bu tür hastalıkların gidişatını ve sonucunu 
etkileyebilir. İyi beslenme bağışıklık sistemini güçlendirir, salgın 
hastalıklara yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riskini azaltır ve 
hasta olan kişilerde iyileşmeyi hızlandırır. Beslenmenin COVID-
19’un şiddetinde oynadığı rolle ilgili daha fazla veri gerekse de, mikro 
besin maddelerinin bağışıklık sistemlerinin optimal düzeyde işlemesi 
açısından önemi iyi biliniyor.

Dahası, COVID-19 salgınının gerektirdiği tahkimat sosyal mesafe 
tedbirlerine de adapte edilebilecek bir müdahale şekli: büyük çaplı 

tahkimat yapılması ve mikro besin maddelerinin gerekli kişilere 
ulaştırılması doğrudan kişisel temas gerektirmiyor.

Ekmek hayat verir
Mısır’ın önceden uyguladığı ulusal tahkimat programı, Mısır’daki 

düşük gelirli kesimin büyük bir kısmı tarafından tüketilen temel 
gıdalardan güçlendirilmiş baladi ekmeğinin sübvansiyonla 
desteklenen bir fiyattan sunulmasını sağladı. “Baladi” klasik Arapçada 
“hayat” anlamına geliyor. Bu program sayesinde yaklaşık 50 milyon 
Mısırlıya, hayat kurtaran miktarda folik asit ve demir ulaşmış oldu. 
Ancak 2011’deki Arap Baharı ayaklanmasından ötürü ülkedeki 
tahkimat programı durduruldu.

Mısır hükumeti 2018’de, beslenmenin sağlığın ve ekonominin 
iyileştirilmesindeki hayati rolünü vurgulayan 100 Milyon Sağlıklı 
Hayat girişimini başlattı. Hükumet 100 milyon Mısır vatandaşının 
hayati mikro besin maddelerine erişmesini mümkün kılmak için 
ulusal buğday unu tahkimatı programını yeniden başlatmaya karar 
verdi. Hükumet Nisan 2019’da FFI’dan teknik destek istedi. Ortaklık 

At ANDRITZ, our aim is to give every 
 animal feed miller the optimal combina
tion of feed quality, safety, and capa
city utilization. Whether you’re looking to 
achieve a unique  nutrient blend,  lower 
operating costs, or achieve complete 

feed trace ability, we have your needs 
covered from raw material intake to bulk 
loading of  finished feed. Whatever your 
ambitions, our market leading solutions 
and aftermarket services can help you 
get there. So put our process know ledge 

to work, and let’s talk pro ductivity. 
Find out how our world class solutions 
can feed the future of your business at 
 andritz.com/ft. 

ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S ⁄ Europe, Asia, and South America: andritzfb@andritz.com
USA and Canada: andritzfb.us@andritz.com ⁄ andritz.com/ft

FEED AND BIOFUEL

YOU KNOW YOUR PRODUCT.  
WE KNOW PRODUCTIVITY
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anlaşmasının taslağı hazırlandıktan sonra, FFI kapsamlı bir durum 
değerlendirmesi yaptı. Değerlendirme, un tahkimatı konusundaki 
fırsatları ve zorlukları ortaya koyarak hükumetin başarılı bir program 
hazırlamak için gereken bir sonraki adımı atmasına yardım etti.

Daha güçlü bir gelecek
FFI yaptığı değerlendirmeyi ve bunu müteakip devletin, buğday 

değirmencilerinin ve tüketicilerin dahil olduğu paydaşlarla yapılan 
konuşmaları temel alarak hükumetle iş birliği içinde tahkimat 

uygulamaları için gerçekçi bir plan hazırlıyor. Mısır’daki baladi 
ekmeği tahkimatının ulusal sübvansiyon programıyla yapılması 
gerekse de, bu gereklilik açık piyasa için üretilen buğday ununu 
kapsamıyordu. FFI’nın ilk önerilerinden biri hükumetin açık piyasada 
satılan buğday ununda tahkimatı zorunlu hale getirmesi. Bu gelişme, 
güçlendirilmiş buğday ununun nüfusun en az yüzde 90’ına ulaşmasını 
sağlayacak.

FFI ve Mısır hükumeti, planlamadan uygulamaya ve gözlemleme 
aşamasına dek birlikte çalışarak, her seferinde tek bir baladi ekmeği 
bile üretilse Mısır için daha parlak, daha güçlü ve daha sağlıklı bir 
gelecek kurmayı taahhüt ediyor.

FFI hakkında
Food Fortification Initiative, insanların daha akıllı, daha güçlü ve 

daha sağlıklı olabilmek için ihtiyaç duydukları beslenme şekline 
erişebilmeleri adına tahılın etkili bir biçimde güçlendirilmesi 
gerektiğini savunuyor. FFI ülke liderlerinin endüstriyel 
olarak öğütülmüş buğday ununun, mısır ununun ve pirincin 
güçlendirilmesine dair planlar yapmasına, bu planları uygulamasına 
ve gözetim altında tutmasına yardım ediyor. 2002’de kurulan FFI 
kamu ortaklıkları, özel ortaklıklar ve belediye ortaklıklarıyla yalnızca 
yaygın olarak tüketilen bu tahıllara odaklanan tek küresel grup.

Referanslar
Dünya Sağlık Örgütü. 2011’de aneminin küresel yaygınlığı. 2015.
Blencowe, H., ve ark. 2015’te nöral tüp kusurlarının küresel ve 

bölgesel yaygınlığı: sistematik bir analiz. New York Bilim Akademisi 
yıllıkları. 2018.

Mısır Dünya Bankası. Beslenmeye Bir Bakış. 12 February 2020’de 
erişildi.

http://www.ffinetwork.org 

Milling and Grain’deki, un tahkimatıyla ilgili diğer içeriklere göz atın

MAKALE: Fortification: Tahkimat: Yüksek besin maddesi riski 
dikkatli bir yaklaşım gerektiriyor 
mymag.info/e/895
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Statec Binder, dökme malzemelerin 
torbalanması ve paletlenmesi konusundaki 
küresel çaptaki uzmanlığını sürekli olarak 
uygulamaya koymayı başarıyor. Avusturya 
menşeli şirket esnek ve müşteri odaklı 
ambalajlama teknolojisiyle uluslararası 
pazarda temsil ediliyor ve kendisini yüksek 
performanslı açık ağızlı ambalajlama 
makinelerinin öncü tedarikçilerinden biri 

haline getiriyor. Geniş ürün yelpazesi birçok farklı sektörde 
kullanılan en kaliteli ürünleri içeren kişiselleştirilmiş çözümler 
sunuyor. 

Statec Binder ambalajlama makineleri her gün farklı türde 
hayvan yemi ve gıda ürünlerini paketliyor. Ürün ister un, ister 
pirinç, hayvan yemi ya da yem katkısı olsun, torbalama ve 
paletleme uzmanı müşterilerin yüksek standartlarına uymak 
ve gereksinimlerini karşılamak için otomatik de manuel de 
olsa doğru sistemi sunuyor. Bu sektörlere mensup çok sayıdaki 
referans bu açıdan yeterli bir kanıt teşkil ediyor. Güçlü, 

güvenilir bir iş ortağı olan Statec Binder uzun yıllarda edindiği 
tecrübelerden ve derinlemesine bilgisinden faydalanıyor. 

Geniş ürün yelpazesine dahil olan ambalajlama sistemi 
CIRCUPAC, dünya çapında gıda sektöründe kullanılıyor. Yüksek 
performanslı ambalajlama karuseli özellikle un ve toz halindeki 
ürünler için geliştirildi. Bu ambalajlama makinesinin hususi 
özelliği, azami randıman sağlanması için sürecin tamamının 
başlat-durdur sistemi olmadan yürütülmesine imkan sağlayan, 
sürekli dönen karusel. 2018’de dünyanın en büyük un üreticileri 
Statec Binder’a CIRCUPAC torbalama sisteminin yüksek 
performanslı kapasitesini kanıtlama fırsatı verdi.

Yarı otomatik torbalama sistemlerinden tamamen otomatik 
ambalajlama hatlarına geçişte bazı üreticiler projedeki potansiyel 
ortaklar olarak son elemelere kaldı. Müşterinin saatte her 
birinde 25 kg un olan 1.200 torbalık gereksinimi birçok üretici 
için zorlayıcı bir talepti. Daha önceki randımanı önemli ölçüde 
artırma amacına öncelik verildi ve un üreticisi nihayetinde doğru 
kararı verdi. Statec Binder, karar aşamasında yüksek makine 
performansının ve tartma ile dozajlamada hassasiyete özellikle 
önem verilen ihaleyi kazanmayı başardı. Buna ek olarak teknik 
uygulama ve proje kurulum aşaması şirketi Avusturya menşeli 
uzmana güvenme cesaretini verdi. Üç tam otomatik CIRCUPAC 
torbalama karuseli ve üç yüksek performanslı PRINCIPAL-R 
robot paletleyici sipariş edildi. Ayrıca otomatik kantar ve metal 
detektörü gibi kalite kontrol ekipmanları tedarik edildi.

Torbalamadan paletleme işlemine pürüzsüz bir geçiş 
sağlanması için ambalajlama hattının bir parçası olarak uzun bir 
konveyör sistemi kuruldu. Bu sistemin hususi özelliklerinden 
biri torbanın gerekli robot paletleyiciye aktarılması için 
kategorisini damgasına göre tespit edebilmesi. Müşteri temiz 
katman düzenine de çok önem veriyordu ve bu PRINCIPAL-R 
ile kolayca sağlanabiliyor. Dahası müşteri bir kontrol sistemi 
aracılığıyla makinelerin performansını, verimliliğini ve 

AMBALAJLAMA ÖNCÜLERI AMBALAJLAMA ÖNCÜLERI 
GIDA SEKTÖRÜNDEKI GIDA SEKTÖRÜNDEKI 
UZMANLIKLARINI UZMANLIKLARINI 
KANITLIYOR KANITLIYOR 

yazan: Mira Ulz, Pazarlama Asistanı, Statec Binder, Avusturya
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randımanını her zaman gözetim altında 
tutabiliyor.

Ambalajlama hatlarının kurulumundan sonra 
saha kabul testleri altı vardiyada başarıyla 
gerçekleştirildi. Doldurulacak ürünler iki 
ayrı vardiyada her bir makineyi test etmek 
için kullanıldı ve vardiyalardan biri altı 
saatten uzun sürdü. Müşteri genel üretim 
kapasitesine özellikle önem verdiği için 
kabul testinin bir parçası olarak tamamlanan 
paletlerin üzerindeki doldurulmuş torbalar 
sayıldı. Projenin her bir fazında ortaklar 
arasında iş birliği sağlandı. Statec Binder 
Proje Yönetim Bölüm Müdürü Wolfgang 
Kober müşteriyle yaşanan bu deneyim 
için, “Aklımızda ortak bir amaç vardı, yani 
projenin başarıyla tamamlanmasını ve bunun 
sonucunda kusursuz bir biçimde işleyen 
üretim süreçleri oluşturmak istiyorduk. Bu ve müşterinin ekibiyle 
sürekli bilgi alışverişinde bulunulması projedeki bütün hedeflere 
ulaşılabilmesine büyük katkıda bulundu,” sözlerini sarf etti.

Dünyanın en tanınmış un üreticilerinden biri olan aynı 
müşterinin Statec Binder’ın becerisine başka bir projede de 
güvenmeye karar vermesi, şirketin sunduğu teknolojinin ve 
bilgilerin niteliğini kanıtlıyor. Verilen sipariş şu an montajın son 
aşamasında ve ambalajlama ekipmanı başarılı bir kabul testinden 
sonra kısa süre içinde müşteriye gönderilecek. 

CIRCUPAC ve Principal-R’ye ek olarak, Statec Binder’ın 
sunduğu diğer torbalama ve paletleme çözümleri de hem gıda 
sektöründe hem hayvan yemi ve evcil hayvan mamasının 
paketlenmesi için rahatlıkla kullanılabiliyor. Statec Binder özel 

ürün gerekliliklerine ve arzu edilen randımana göre üç açık 
ağızlı torbalama makinesi seçeneği sunuyor: ikisi de yüksek 
performanslı ambalajlama makineleri olan PRINCIPAC ile 
CERTOPAC ve ACROPAC. Bu seriye mensup, kurulumu daha 
önce yapılan torbalama makineleri dünyanın dört bir yanında 
gıda ve yem ürünlerinin paketlenmesi için başarılı bir biçimde 
kullanılıyor.

Yüksek performanslı tam otomatik torbalama makinesi 
CERTOPAC her tür dökme malzemeyi, 5 kg ila 80 kg doldurma 
ağırlıklarıyla yastık torbalara ve körüklü torbalara çok büyük bir 
hızla doldurabiliyor. Ambalajlama makinesi “standart versiyon”a 
ek olarak CERTOPAC-S VE CERTOPAC-L opsiyonlarıyla da 
tedarik edilebiliyor. Versiyonlar arasındaki farklar torba hazneleri 

www.hydronix.com.trenquiries@hydronix.com

Hayvan Yemi,  
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(dönen torba haznesi ya da itmeli hazne), farklı doldurma 
ağırlıkları ve torbaların büyüklükleri. CERTOPAC-SMALL’un 
kısaltması olan CERTOPAC-S, son yıllarda Statec Binder için 
özellikle büyük bir başarı oldu. 

Makine özellikle Güney Afrika pazarında, Güney Afrika nüfusu 
için hep önemli bir gıda olan mısır ununun ambalajlanması için 
geliştirildi. Bu toz malzeme geçmişte doldurma ağırlığı 80 kg’ye 
kadar çıkabilen büyük kağıt torbalarda sunuluyordu. Ancak torba 
büyüklükleri ve kullanılan malzeme de dahil olmak üzere mısır 
unu için ambalajlama gereksinimleri büyük ölçüde değişti. Bunun 
sonucunda ürünün, eskiden epey yaygın olan, büyük torbalarda 
paketlenmesi seçeneği satın alan kesim tarafından tercih edilmez 
oldu. Buna ek olarak ambalajlarda kağıt kullanımı, üreticilerin bu 
malzemenin sevkiyat sırasında sık sık yırtılması sebebiyle birçok 
şikayet ve iade talebi almasından ötürü gitgide daha büyük bir 
soruna dönüşmeye başladı. 

Statec Binder Genel Müdürü Josef Lorger, “Şirket olarak 
bu soruna CERTOPAC-S’yi geliştirerek çözüm getirdik. Bu 
makinenin teknik özellikleri sayesinde Güney Afrika’daki 
akımlara doğru zamanda kusursuz bir biçimde yanıt verebildik,” 
diyor. CERTOPAC-S yeterli direnci sağlamak için torba 
malzemesi olarak polipropilen (PP) kullanıyor ve aynı zamanda 
mısır ununu doldurma ağırlığı genelde yalnızca 5 kg olan küçük 
torbalar halinde paketliyor. Statec Binder bu sayede Güney 
Afrika pazarında özellikle mısır unu için ürün imal eden ilk 
üretici oldu. 

Josef Lorger, “Statec Binder olarak pazar gereksinimlerine hızla 
yanıt vermek suretiyle makinemizle Güney Afrika pazarında çok 
tanınmaya başladı. Şu an, PP torbalarla otomatik ambalajlama 
açısından yüzde 85 gibi çok yüksek bir pazar payıyla bu sektörün 
ana tedarikçisiyiz,” diyor. CERTOPAC-S müthiş bir potansiyele 
sahip, çünkü mısır unu yalnızca Güney Afrika’da değil, Afrika 
kıtasının tamamında önemli bir ürün. Talebin gelecekte de 
yoğunluğunu sürdürmesi bekleniyor. Yakın zamanda tamamlanan 
bir projede, bir mısır unu üreticisine dört ambalajlama makinesi 
tedarik edildi ve sağlanan büyük memnuniyet sonucunda 
şimdiden bir adet CERTOPAC-S ambalajlama makinesi daha 
sipariş edildi. 

Ancak Statec Binder yine çok verimli, farklı ambalajlama 
çözümleri de sunuyor. Statec Binder’ın geniş ürün 
yelpazesindeki en verimli makine olarak öne çıkan PRINCIPAC 
birçok farklı uygulama için geliştirilmiş bir ambalajlama 
sistemi. Statec Binder manuel ya da yarı otomatik ambalajlama 
sisteminden tam otomatik sisteme geçmek isteyen ya da düşük 
kapasite gereksinimi olanlar için ideal bir sistem olarak Acropac 
ürününü sunuyor. Dahası, bu sektörlere Şekillendir-Doldur-
Kapat (FFS) ambalajlama çözümleri de sunuluyor. FFS makinesi 
SYSTEM-T dökme malzemelerin hızlı ambalajlanmasına 
özellikle uygun ve doldurma ağırlığı 5 kg ile 50 kg arasında 

değişebilen yastık torbalar ve körüklü torbalar imal edebiliyor. 
Diğer yandan tam otomatik dikey FFS makinesi SYSTEM-F 
kolay ve çabuk ayarlanabilir oluşuyla dikkat çekiyor ve çok az 
yer kaplıyor. 

Statec Binder, torbalama makinelerini yüksek performanslı 
net tartım kantarlarıyla donatarak ürün için hassas tartım ve 
dozajlama sağlıyor. Buna ek olarak şirket Statec Binder torba 
kapatma sistemleriyle torbaların güvenli ve hatasız bir biçimde 
kapatılmasına olanak veriyor. Örneğin tescilli torba kapatma 
sistemi “Over Tape Bag Sealer” PP torbalara özellikle uygun. 
Makinedeki, ısıtma biriminin ürettiği sıcak hava torbaları 
mühürleyerek hava geçirmez hale getiriyor ve tamamen kokusuz 
olmalarını sağlıyor.

Hayvan yemi ve gıda ürünlerinin ambalajlanma işlemi ideal 
olarak, yüksek performanslı tam otomatik paletleme sistemleriyle 
tamamlanıyor. Müşteriler robot paletleme çözümü PRINCIPAL-
R’nin yanı sıra yüksek seviye ve portal paletleyiciler arasından 
seçim yapabiliyor.

Şirket kanıtlanmış teknolojisine ek olarak sürekli geliştirme 
ve optimizasyon yaparak birçok üretici için dünya çapında 
tanınmış bir ortak görevi görüyor. Uzman danışmanlık hizmetleri, 
yüksek beceri seviyesi ve her konuda verilen destek bunun için 
ek sebepler teşkil ediyor. Statec Binder için öncelik her zaman 
müşteri memnuniyetinin eksiksiz bir biçimde sağlanması.

www.statec-binder.com  
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Two solutions for different requirements

Gernot Ruppert, Akıllı Değirmen 
Program Yöneticisi ve  Silvan Trunz, 
Otomasyon ve Dijital Çözümler 
Kıdemli Satış Danışmanı, Bühler, İsviçre

PLUTO PCS 
ILE AKILLI 
DEĞIRMENE 
DOĞRU

Değirmencilik,  ilk otomasyondan 
tam ölçek dijitalleşmeye ve 
bulut bağlantısına kadar hızla 
gelişmekte. Bühler bu geçişe 
yardımcı olmak için teknoloji ve 
destek sunmaktadır. Pluto PCS bu 
yolculukta temel ama önemli bir 
adımdır.

Günümüz gençliği ilk gerçek 

doğuştan dijitale uyumlu kişilerdir. Akıllı telefonların ve tam 
internet bağlantısının olmadığı bir hayatı bilmiyorlar ve seçimleri 
ile beklentileri de bunu yansıtıyor. Bunun sonuçları, iş piyasasına 
girdiklerinde geçmişte geleneksel zanaata ve uzmanlığa 
dayanan değirmencilik gibi endüstrilerde olduğu kadar hiçbir 
yerde hissedilmiyor. Sonuç olarak, el işçiliği ve beceri isteyen 
işletmeler, gençleri çekmekte zorlanmaktadırlar.

Gençlerdeki bu değişen beklentilerin etkileri henüz hissedilmese 
bile, değirmenler hazırlıklı olmalıdırlar. Bu hayati önemde bir 
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durumdur çünkü değirmencilik endüstrisi bugün her 
zamankinden daha da önemli ve hatta vazgeçilmezdir.  
Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte, sektörün kaliteli 
öğütülmüş ürünlere yönelik artan talebi karşılayacak 
donanımı  sağlaması gerekmektedir. Bu da dijital 
teknolojileri kucaklamak anlamına geliyor.

Teknoloji ilerledikçe değirmencilik de ilerliyor
Aslında değirmencilik endüstrisi her zaman 

etrafındaki dünya ile birlikte gelişmiştir. Rüzgar ve 
suyla çalışan değirmenlerden, mekanizasyona, elektrikle 
çalışan toplu üretime ve temel otomasyona kadar 
değirmencilik teknolojisi artan bir hızla gelişmiştir. 

Gelenek, el işçiliği ve beceriye dayanan bir endüstri 
için, günümüzün dijital devrimi zaman zaman bazı 
çekincelere neden olmaktadır. Akıllı Değirmen 
Program Yöneticisi Gernot Ruppert, “Bu anlaşılabilir 
bir durum, değişimin hızı inanılmaz. Bazı insanlar 
kontrolü kaybetmekten korkuyorlar.’’ diyor. “Bununla 
birlikte, dijitalleşmenin faydaları ortadadır ve 
kanıtlanmıştır: gelişmiş emniyet ve güvenlik, daha 
verimli süreçler, maliyet tasarrufu, gelişmiş varlık 
kullanımı ve yüksek verim.”

Günümüzün yüksek teknoloji ile çalışan 
değirmenlerinde, kullanıcı dostu kontroller ve 
yönlendirme sistemleri, işlemler süresince personele 
rehberlik ederek tesisin sorunsuz çalışmasını sağlar. 
Teknoloji gelişmeye devam ederken, Nesnelerin 
İnterneti (IoT) - fiziksel varlıkları sanal öğelerle 
birbirine bağlayan altyapı - değirmencilik işini daha da 
dönüştürmektedir.

Vizyon
Bühler, bu yeni teknolojilerin değirmenciliğe 

sunduğu tüm fırsatları keşfetmek için Akıllı 
Değirmen Programını oluşturmuştur. Programın 
amacı değirmenciler ve ekiplerine daha fazla ve daha 
iyi rehberlik etmek ve yönetim için süreçlere kısa 
bir genel bakış sağlamaktır. Otomasyon ve Dijital 

Çözümler Kıdemli Satış Danışmanı Silvan Trunz, “Amacımız tam otonom değirmeni 
geliştirmek. Bu bizim vizyonumuz. Bu, basit yardımla başlayan ve işlemin ilerleyen 
kısımlarında dijitalleşme ve IoT teknolojisinden tam anlamıyla yararlanabilmek için 
daha gelişmiş sistemlerin işlemleri mümkün kıldığı adımlarla sağlanabilir. 

Pluto PCS en son eklenenlerden biridir ve otomasyon portföyünü tamamlamaktadır. 
Adından da anlaşılacağı gibi, küçük ve orta ölçekli işlemler göz önünde bulundurularak 
tasarlanmış bir Proses Kontrol Sistemidir (PCS). Kullanımı kolaydır. Tam gerekli 
işlevselliğiyle  eski röle tabanlı sistemlerin yerini doğal olarak alır ve LiteCoS otomasyon 
sisteminin bir üst aşamasıdır.  Karmaşık işlevler gerektirmeyen basit süreçlerle çalışan 
değirmenciler için Pluto PCS mükemmel bir seçimdir. WinCos'un ardılı olan kardeş 
sistem Mercury MES bir sonraki adımı temsil etmektedir. Bu sistem birçok farklı işlev ve 
eklenti ile daha karmaşık işlemler için geliştirilmiş bir Üretim Yürütme Sistemidir. 

Bühler, tüm sistem takımını günümüzün en gelişmiş dijital teknolojisine ve en iyi 
uygulamalarına yükseltmektedir. Sonuç olarak, diğer Bühler internet tabanlı sistemleri 
gibi, Pluto PCS’e ve Mercury MES'e, PC'ler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı 
telefonlar dahil olmak üzere herhangi bir cihazdaki tarayıcı aracılığıyla erişilebilmektedir.

Pluto PCS: İşlevsellik ve özellikleri
Süreci görselleştirme: Pluto PCS, tahıl girişinden öğütülmüş çıktıya kadar tüm üretim 

sürecini görselleştirir. Operatörler, kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla bu süreci 
kontrol edebilir, başlatabilir, durdurabilir veya askıya alabilirler.

Düzenli kontrol: Daha eski röle sistemden bir üst sisteme yükselen fabrikalar için bu 
sistemin yararları bellidir. Pluto PCS yalnızca süreci otomatik olarak yönlendirmekle 
ve makineleri doğru yerde açıp kapatmakla kalmaz, aynı zamanda her makine ve 
ölçeğin durumunu ve çevrimiçi değerlerini görselleştirir.
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Kullanıcı dostu internet tabanlı arayüz: internet tabanlı teknoloji, Pluto PCS'ye 
PC'lerden tabletlere ve akıllı telefonlara kadar çok sayıda cihaz aracılığıyla rahatça 
erişilebileceği anlamına gelir. Bu durum, operatörlerin kontrol odası ile üretim katı 
arasında hareket etmek zorunda kaldığı ve sorunları gidermek için değerli olan 
zamanı kaybettikleri eski kurulumlara kıyasla çok büyük bir avantajdır.  

Sezgisel kullanılabilirlik: Sezgisel arayüz, tüm süreci anlaşılması kolay bir akışta 
görüntüleyerek en iyi kullanılabilirlik uygulamalarını takip eder. Burada kural 
süreci soldan sağa ve yukarıdan aşağıya temsil etmektir. Bu durum, daha az eğitimli 
personel için bile ideal bir kılavuzluk sunar. 

Güvenli ve emniyetli: Sistemin donanımı, zorlu ortama dayanabilecek sağlam 
bileşenlerle bir fabrikada bulunan tipik koşullar için üretilmiştir.

Pluto PCS’e geçiş
Bir üst seviyeye geçmek için en uygun zaman ne zamandır? Trunz, “Basit ama 

önemli bir hareket çağrısı eski donanımdır,” diyor. “Güncel donanım ve yazılımın 
faydaları, yapılan yatırımı haklı çıkarır. Aynı zamanda modası geçmiş teknoloji her 
zaman bir risk oluşturmaktadır. Gençleri bu sektöre kazandırmak açısından, web 
tabanlı uygulamalar sunmak mesleği daha cazip kılmaktadır. Teknoloji kullanımı daha 
kolay olduğundan verimlilik de artıyor.”

En temel yükseltme mevcut olan makine üzerine yapılır. Üstün MES çözümü 
sayesinde Mercury MES müşterileri, üreticiden bağımsız olarak herhangi bir 
makineye bağlanabilirler. "Bühler dışı" bir fabrikaya bile tamamen yapılandırılabilir. 
Buna karşılık, PCS sistemi Pluto PCS, esasen Bühler makinelerine bağlanmak üzere 
tasarlanmıştır. Bühler ürün portföyünün tamamı, Pluto PCS ile hızlı ve kolay bir 
biçimde bağlantı kurmak üzere tasarlanmıştır. Gerekirse bazı uyarlamalar yapılabilir. 
Bununla birlikte, odak noktası, minimum kesinti süresiyle hızlı uygulama elde etmektir.

Başından sonuna kadar değirmencinin yanında
Eski bir sistemden yeni bir sisteme geçiş, iyi bir yönetim gerektirir. Bühler, 

değirmencilik bağlamındaki özel gereksinimlerin derinlemesine anlaşılması için 
yapılandırılmış, genel proje yönetiminden teknoloji danışmanlığına kadar yeni 
sistemleri başarılı bir şekilde uygulamaya yönelik  rehberlik ve uzmanlık sunar. Bu, 
çok kısa zaman dilimlerinde bile güvenilir uygulama sağlamaktadır. 

Rupert, “Geçişin ne kadar zaman alacağı müşterinin kurulumuna ve diğer faktörlere 
bağlıdır. Fakat bu iş bizim ana uzmanlıklarımızdan biridir. Biz bir makineden ve 
yazılımdan çok daha fazlasını sunuyoruz. Müşterilerimiz, bizim bu sektördeki 
deneyim ve uzmanlığımıza da erişmekteler,” dedi.  “Örneğin Abu Dhabi’deki Grand 
Mill için güçlendirici bir donanım alırsanız, tahıl silolarından değirmene ve bitmiş 
ürünlere kadar tüm iyileştirmeyi sadece 48 saat içinde minimum aksama süresiyle 
yönetiriz. Kimsenin bunu daha hızlı yapabileceğini sanmıyorum.”

Piyasaya sürüldüğünden bu yana, Pluto PCS dünyanın farklı yerlerindeki pilot 
tesislerde başarıyla kurulup işletilmiştir. Müşterilerden gelen geri bildirimler, sistemin 
temel başarı faktörleri olan güvenlik ve kullanım kolaylığının altını çizmektedir. Trunz, 
“Bu önemli. Çünkü birçok müşteri için dijitalleşme yolunda atılan ilk adım,” dedi.  

Kontrol odası parmaklarının ucunda olduğundan, değirmenin neresinde olurlarsa 
olsunlar, personelin birlikte çalışma şekli değişebilir. Trunz, "Bazen müşterilere hala 
kontrol odasına ihtiyaçları olup olmadığını soruyorum’’ diyor. ‘’Modern bir değirmende 
artık bu kadar önemli bir rolü yok. Bunun yerine personel için bir toplantı odası olarak 
kullanılabilir. Otomasyon olsa bile, bu işte kişisel iletişim hala çok önemli.”

Gelecek
Pluto PCS, akıllı bir değirmenin ana öğelerinden biridir. Bu yolculuk daha yeni 

başladı. Gelecekte IoT, değirmendeki her mekanik ve elektronik cihazı Bühler Insight 
platformuna bağlayacak. Platform, değirmenin operasyonlarından gelen değerli 
bilgilerin ve verilerin depolanmasına ve analiz edilmesine olanak tanıyor. Ruppert, 
"Tam gelişmiş akıllı değirmen konseptine gitmek için hala uzun bir yolumuz var ama 
şimdiden büyük ilerleme kaydettik." dedi.

Değirmencilik sektöründe dijitalleşme ve otomasyon değiştikçe, bu sektörde 
çalışan insanların rolü de gelişecek. Genç dijital kullanıcıları  çekmenin anahtarı, 
onlara endüstrinin yalnızca bu teknolojilerle çalışma fırsatı sunmakla kalmayıp, aynı 
zamanda gelecekte belirleyici bir rol oynayacaklarını onlara göstermektir. Sonuçta 
teknoloji insanlara hizmet etmek için var. Fakat sonuç olarak bir değirmeni başarılı 
kılan hala insanlardır.

www.buhlergroup.com/pluto
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Yem üretiminde karıştırma, temel bir 
ünite işlemidir. Tek bileşenleri, her 
çeşit hayvan ve besi hayvanı için 
besin açısından dengeli ve homojen 
yem karışımlarına dönüştürür. 
Karıştırıcı, gerekirse peletleme 
veya ekstrüzyon gibi daha fazla 
aglomerasyon adımları sunarak 
sonuçta sağlıklı ve verimli hayvan 

büyümesi sağlar.
Melası geviş getiren hayvan yemi için diğer önemli bileşenlerle 

karıştırmak genellikle gereklidir ama daima zor olmuştur.  Melas 
özellikle kuraklık ve kaba yem kıtlığı dönemlerinde geviş getiren 
hayvanlar için mükemmel bir düşük maliyetli enerji kaynağıdır.

According to the Food and Agriculture Organisation (FAO), 
bGıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, Avustralya'daki sığır eti 
üretimi, büyük orandaki kuraklıktan kaynaklanan telef nedeniyle 
2019'da neredeyse yüzde beş düşmüş olabilir. Ekim 2019'da 
başlayan Avustralya orman yangınlarında milyonlarca yabani ve 
evcilleştirilmiş hayvan yok oldu. Tek bir olayda, kuru yıldırımın 
30 Aralık 2019'da Victoria ve Yeni Güney Galler sınırı arasında 
çok sayıda yangına neden olduğu bildirildi. Bu yıkıcı olay 

sonrasında çiftçiler tahminen 12.000 baş sığırı ve 6.000 koyunu 
ötenazi yapmak zorunda kaldılar. 2019 yılında dönem dönem 
oluşan sıcak ve kurak hava koşulları da hem Avrupa'da hem de 
Afrika'da yem kıtlığına neden oldu.

İklim değişikliğiyle ilgili belirsizlikler dünyanın çeşitli 
bölgelerindeki birçok çiftçiyi otlu besleme üretiminden tahıllı 
besleme üretimine geçmeye zorladı. Ayrıca yüksek değerli 
besleyici proteine yönelik giderek artan talep nedeniyle küresel 
sığır üretim sisteminde başka yemleme rejimi uyarlamaları 
yapılması zorunluluğu doğuyor. 

Zorlayıcı güç ne olursa olsun, özel melas karıştırıcıları için 
daha büyük bir talep olduğunu görüyoruz. Famsun melas mikseri, 
özellikle geviş getiren hayvan yemi üretimi ve melasın zorlayıcı 
özellikleri için tasarlanmıştır. En son nesil Famsun STHJ Melas 
Mikserleri (Bkz. Tablo 1) artık daha üstün karıştırma verimliliği, 
daha az kalıntı, daha kolay bakım ve daha iyi ürün kalitesiyle 
birlikte mevcuttur.

Yeni makinenin önemli özellikleri şunlardır:
• Geliştirilmiş karıştırma verimliliği: Aynı modelin bir 

önceki ersiyonuyla karşılaştırıldığında yeni makinenin üretim 
kapasitesi yüzde 15-20 oranında daha fazladır. Bir kayış 

Yeni nesil melas 
mikserleri 

piyasaya sürülüyor
Famsun, Çin
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çekicinin adopsiyonu, istikrarlı ve güvenilir bir aktarma sağlarken yeni 
STHJ karıştırıcı için bir kayışın hizmet ömrünün bir yıldan fazla çalışma 
süresi olması beklenir.

• Daha iyi karıştırma homojenitesi: Melas, melas parçacıklarının düzenli 
dağılmasını ve diğer yem içerik maddeleriyle homojen bir şekilde temas 
etmelerini sağlayan basınçlı hava püskürtme cihazı ile miksere enjekte edilir. 
Karıştırma rotorunda yapılan kanat düzenlemesi, güçlendirilmiş karıştırma 
efektleri ve mükemmel kalitede ürünler elde etmek için optimize edilmiş 
açılar  içerir. Ürün, melas mikserinden çıktığı sırada tek renktedir ve içinde 
topak bulunmaz.

• Daha az kalıntı: Yapısal optimizasyon sayesinde, dönen çarklar üretim sırasında 
şaft boyunca sürekli bir sarmal yörünge oluşturabilmektedir.  Karıştırıcının 
iç duvarı ile kanat ucu arasındaki küçük boşlukla birlikte, kanatçıklar yem 
karışımını boşaltma oluğundan daha etkin bir biçimde  dışarı boşaltabilir. Geride 
kalan minimum kalıntı nedeniyle, genellikle kanadı ve mikserin iç duvarını 
kaplayan zahmetli aglomerasyonlar artık ortadan kalkmıştır.

• Aşınmaya dayanıklı kanatlar: Tungsten karbür kaplı karıştırma kanatları, 
aşınmaya karşı dayanıklılığı arttırarak değiştirilme döngüsünü 8.000 tonun 
üzerinde yem üretimine kadar uzatır. Aşınmış kanatlara yeni tungsten 
karbür katmanları eklenerek yeniden kullanımları sağlanır ve bu da bakım 
maaliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

• Kolay temizlik: Yeni nesil melas mikseri, yem parçacıklarının karıştırıcı iç 
duvarında sertleşmesini ve birikmesini önlemek için ısı koruma cihazı ile 
donatılmıştır. Bu nedenle periyodik temizlik işlemi kolaylaşır.

• Daha hassas besleme: Mikser, ünitenin boyutuna uygun olarak 
standartlaştırılmış melas vidalı besleyici içerir. Melas besleyicisindeki 
sensörler, kontrol sistemine kritik geri bildirim ve besleme gönderim 
bilgisi verir. Bu durum melasın besleme akışı olmadan enjekte edilmesini 
önleyerek daha fazla topaklanma oluşması problemini ortadan kaldırır. 
Melas vidalı besleyicinin teknik parametreleri için lütfen Tablo 2'ye bakınız.

www.famsungroup.com

Tablo 1: Melas karıştırıcının teknik parametreleri 

STHJ35x200 STHJ40X250 STHJ50X275

Rotor hızı (r/min) 788 660 528

Karıştırma homojenliği (cv%) 10 10 10

Maksimum melas seviyesi 10% 10% 10%

Kapasite (t/h) 10-20 20-25 25-30

Motor (kW) 30 37 45

Uyumlu karıştırıcı SLHS2 SLHS4 SLHS7

Tablo 2. Melas vidalı besleyicinin teknik parametreleri

Melas Vidalı 
Besleyici 25 

Melas Vidalı 
Besleyici 32

Melas Vidalı 
Besleyici 40

Hız azaltma oranı 17 17 17

Taşıma kapasitesi (m3/h) 40 80 120

Motor (kW) 3 4 5.5

Frekans - değişken Yes Yes Yes

Merkezden merkeze mesafe 2000 2000 2000

Giriş ve çıkış arası (mm) 1200 1200 1200

Besleme girişi uzunluğu (mm) STHJ35x200 STHJ40x250/
STHJ50x275

(Geliştiriliyor)

Yem bileşenleri hakkında daha fazla içerik görün

MAKALE: Yem bileşenlerinin geleceği
mymag.info/e/919
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Doğu Almanya’da bir aile işletmesi 
olan fabrika değirmenciliğin yanı 
sıra son teknolojideki uzmanlığı 
ve tutkusuyla giderek büyüyor.  
Bühler'e ait Tubex Pro'nun 
piyasaya sürülmesi, geleceğin 
değirmeni için atılan önemli bir 
adıma işaret etmektedir.

Almanya'nın Thüringen 
eyaletinin en doğusundaki bölgesinde bulunan Wünschendorf 
kasabası bundan 500.000 yıl önce bölgenin en uzak yerlerine 
kadar ulaşan buz kalkanını göstermektedir. Almanya çok eski bir 
ülkedir ve 1000 yıllık Aziz Veits kilisesi bu eski ülkenin zengin 
mirasına tanıklık etmektedir. Beyaz Elster ve Weida nehirlerinin 
birleştiği noktadaki su gücü yüzyıllardır değirmenler için itici güç 
sağlamıştır.

Otto Crienitz değirmeni bugüne kadar su akışını kendi enerji 
gereksinimleri için iyi bir şekilde kullanmış ve hatta ulusal 
elektrik şebekesini beslemiştir. Aileye ait olan ve yönetilen 
değirmenin kökleri bölgenin tarihine derin bir şekilde 
dayanmaktadır.

1900 yılında inşa edilen değirmen birçok değişikliğe uğramıştır. 
Teknik yenilikler, her 25 yıllık döngüde üretim süreçlerini 
değiştirmiştir. Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin (DDR) 
kuruluşu sırasında, ailenin mülkleri elinden alınmış ancak Berlin 
Duvarı'nın yıkılmasının ardından aile değirmen üzerindeki 
kontrolü yeniden elde etmiştir.  

O zamandan beri işi geliştirerek yeni pazar gereksinimlerine 
başarıyla adapte oldular. Kalite, üretkenlik, hijyen ve çevre 
dostu üretim süreçlerinde en yüksek standartları elde etmek için 
yenilikçi teknolojiyi kullanmaya giderek daha fazla odaklandılar. 
İşletme hızla büyüyerek müşteri tabanını genişletti. Müşterilerinin 
üçte ikisi daha büyük endüstriyel müşteriler ve üçte biri de daha 
küçük esnaf fırınlarından oluşmaktadır. 

Ölçekler fark yaratır  
Başarılı bir değirmencilik operasyonunun ana elementleri kalite, 

fiyat ve otomasyondur. Ürün akışını doğru bir şekilde yönetmek, 
değirmenin verimli bir şekilde çalıştırılmasında, yüksek kalite 
standartlarının korunmasında ve maliyetin düşürülmesinde 
önemli bir rol oynar.

Değişiklikleri tespit etmek, getirileri anlamak ve sorunları hızlı 
bir şekilde belirlemek ve düzeltmek son derece önemlidir. 

Scharf, “Hassas ve güvenilir tartım yapmak burada devreye 
giriyor’’ diyor. “Kantarlarımızın doğruluğunu artırmak, fabrikada 
karlılığı artırmak için sahip olduğumuz temel unsurlardan 
biridir.’’

Scharf ailesi teknolojiye daima yakın olmuştur. Bühler’in 
Tubex Pro tartısının piyasaya sürülmesiyle üretim süreçlerinin 
dijitalleştirilmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır. Sistem 
tarafından sağlanan veriler son derece doğrudur ve üretim süreci 
üzerinde hassas kontrol ve gelişmiş karlılık sağlar.

Enerji tasarrufu 

Yeni nesil değirmenin kalbi
Bühler, Switzerland

Scales

F
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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

Bir ton öğütülmüş un başına tüketilen kilovat elektrik gibi temel göstergeler, 
değirmenin genel enerji dengesi hakkında güçlü rakamlar sunar.  Enerji tüketimini 
her bir üniteye düşürmek, tüm resmi ortaya koyar. Otto Crienitz Değirmeni’nde 
bulunan eski pnömatik kantarlar, kantarların silindirlerini hareket ettirmek için 
basınçlı hava ile çalıştırılıyorlardı.  

Scharf, “Basınçlı havayı pek çok şekilde kullanıyoruz Bu yaygın bir 
uygulamadır.” diyor. Fakat bu uygulama maliyetlidir. Basınçlı havadan kaçınarak 
hem daha önce kullandığımız makinelere oranla hem de rekabet açısından çok 
fazla enerji tasarrufu sağlıyoruz.

Hijyen, güvenirlik ve düşük bakım
Değirmenin müşterileri mükemmel bir gıda kalitesi talep etmektedirler. 

En yüksek gıda güvenliği standartlarına bağlılık ise esastır. Hijyen ve bakım 
söz konusu olduğunda sorulacak anahtar soru, gerekli olan insan gücüdür. 
Her sistemin temizlenmesi gerekir. Bu tortuların nerede ve ne kadar biriktiği 
makinenin tasarımına bağlıdır. Kullanılan malzemeler de önemli bir rol oynar.

Yeni terazilerde yüksek kaliteli paslanmaz çelik ve gıda onaylı malzemeler 
kullanılmaktadır. Sistemin yalın tasarımı, birikinti miktarını en aza indirir ve 
bakım için harcanan emek ile arıza süresini azaltır.

Vida gibi küçük mekanik parçaların ürünle teması engellenerek kirlenme riski 
ortadan kaldırılır. Otto Crienitz Mill'de ürün değişimleri daha az sorun teşkil 
etmektedir. Ancak sistem minimum aksama süresiyle geçişleri kolaylaştıracak 
şekilde tasarlanmıştır.

Milling 4.0’e geçiş 
Değirmende biri girişte ve beşi çıkışta olmak üzere altı Tubex Pro terazisi 

çalışmaktadır. Hassas yük hücreleri, her döngüde doğru ölçümler sağlayan akıllı 
algoritmalarla birlikte çalışır. Ölçekler, büyüyen bir dijital hizmetler portföyüne 
sahip, bulut tabanlı bir platform olan Bühler Insights'a bağlanmak için önceden 
ayarlanmıştır. Karar vermeye yardımcı olmak için Bühler Insights aracılığıyla, 
ölçek durumunun gerçek zamanlı takibi, mevcut ve geçmiş çıktılar, alarmlar, 
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uyarılar, tarifler ve işler gibi süreç verileri rapor haline getirilir. 
Bühler Insights'ta bulunan dijital hizmetlerden biri olan Getiri 

Yönetim Sistemi (YMS), girdi ve çıktı ölçekleri tarafından elde 
edilen verileri birleştirerek yalnızca genel verimi değil, aynı 
zamanda alt süreç seviyelerindeki verimleri de ölçüp müşteriye 
operasyonun ince ayarını yapmak için ihtiyacı olan bilgiyi sağlar. 

Scharf, operasyonları bir sonraki seviyeye taşımayı dört gözle 
beklediğini söyleyerek, “Bühler Insights ile bir test aşamasına 
başlamak üzereyiz. Bu, sistemi en iyi sonuçlar elde etmeyi sağlamak 
için her iki taraftan da girdi gerektiren ilginç bir proje” dedi.

Arka cebinizdeki değirmen 
Otto Crienitz, yeni nesil değirmene doğru ilerlerken, sistem 

giderek daha büyük oranda uzaktan çalıştırılabiliyor. Bunun 
birçok faydası vardır.

“Personelimiz esnek çalışma sürelerinden çok memnun. 
Yapılacak bir iş olmadığında kimsenin fabrikada bulunması 
gerekmiyor. Bu da aile ile evde geçirilebilecek değerli bir zaman 
demek.”diyor Scharf. “Operasyon verilerine elde taşınabilen 
cihazlarla erişilebildiğinden dilediğiniz zaman tüm bilgilere 
ulaşabiliyorsunuz. Değirmeni yalnızca arka cebimde taşıyorum.”

Otomasyonun artırılması aynı zamanda kalite standartlarının 
korunması, maliyeti düşürme, hantal ve hataya açık süreçleri 
kolaylaştırma gibi birçok fayda sağlar. Böylece eğitimli personel 
gerçekten ihtiyaç duyulan yerde çalışmaya konsantre olabilir. 

Scharf’ın görüşü açık; “Bir değirmencinin işi, genel kaliteyi ve 
süreçleri kontrol etmektir. Makinelerin yapabileceği tüm işlemler 
makinalar tarafından yapılmalıdır.” diyor. “Ve bu sektöre girmek 
için eğitim alan az sayıdaki gençle, personeli en iyi ve en verimli 
şekilde görevlendirmemiz gerekiyor.”

Sürdürülebilirlik, ortaklık ve yenilik 
Scharf’a göre sürdürülebilirlik bir sağduyu meselesi. “Mantıklı 

olan, ulaşımı verimli bir şekilde planlamak, israfı önlemek ve 
kaynakları dikkatli kullanmaktır.” diyor.

Bu doğru bir yaklaşımdır: Otto Crienitz teslimatları dikkatle planlar. 
Yerel pazara odaklanmış bir işletme olarak rotaları 200 kilometrelik 
bir alanı geçmez. Enerji tasarrufu sağlayan Tubex Pro terazileri gibi 
güncel teknolojiyi kullanmak da bir o kadar önemlidir.

Sonuç olarak tüm bu eylemler biraraya geldiğinde daha iyi bir 
karbon ayak izine yol açar. 

Otto Crienitz Fabrikası, geçtiğimiz iki yıl boyunca Bühler ile 
birçok başarılı projede çalıştı.

“Değirmeni ziyaret ettikten sonra, Bühler danışmanları bize tüm 
tesisin eksiksiz bir değerlendirmesini sundular ve hiçbir yatırım 
gerektirmeyen mükemmel geliştirme önerilerinde bulundular. Bu 
bana gerçekten emin ellerde olduğumuzu düşündürdü.” diyor Scharf. 

“Bühler ekibi, parçaları tek tek satmak yerine tüm sistemi 
anlıyor. Aynı zamanda çok yenilikçi bir şirket. Fikirleri işbirliği 
içinde tartışmaktan keyif alıyoruz. Bu şekilde değirmen için 
birlikte yeni çözümler geliştiriyoruz.”

Gelecek nesil için hazır 
Scharf gelecekte sektördeki konsantrasyon eğilimlerinin devam 

edeceğine inanıyor. Uzmanlık da önümüzdeki yıllarda önemli bir 
rol oynayacak. 

Otto Crienitz hıza ayak uydurmak istiyor. Bu yalnızca kararlılık 
ve yerinde kullanılan en iyi teknoloji ile başarılabilir. Bühler ile 
güçlü ortaklık, değirmenin 4.0 değirmencilik operasyonuna doğru 
ilerlemesine yardımcı olacak.

Scharf, “En iyi çözümü aramaya devam ettiğimiz sürece her 
zaman pazarda yerimiz olacak.” diyor. Geçmişte gösterdikleri 
üretkenlik onun bu hedefini doğruluyor. Değirmen, geçen on 
yıllar boyunca giderek daha da güçlendi.

Bugün, değirmeni ailenin iki kuşağı birden çalıştırıyor. 
Scharf’ın gelecek için muhteşem planları ve hayalleri var. 
“Umarım ailemizin gelecek nesli de bu işte çalışmak ve 
önümüzdeki yıllarda değirmeni geliştirmeye devam etmek ister” 
diyor. “Bu harika olurdu.”

Daha detaylı bilgi için lütfen maximiliano.moreira@buhlergroup.com 
adresine yazın.

www.buhlergroup.com 

Sürdürülebilir kaynaklı tahıllar hakkında daha fazla içerik görün

MAKALE: Daha iyi tahılA erişim sağlama
mymag.info/e/897
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HYGIENIC FEED
KAHL EXPANDER – FOR FEED AND FOOD SAFETY  
The most efficient hygienic process for all feed types: Feed hydrothermally treated by means of the expander has 
particularly good flow properties from silo cells and automatic feeders, is free of pathogenic germs thanks to the 
thermal treatment and is easily soluble in water. Expanded structurized feed is a good alternative to mealy pig 
feed, pellets or granulated pellets. KAHL expanders are available in different versions and for all typical capacities 
in feed plants.

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5–9 · 21465 Reinbek
Germany · +49 (0)40 727 71-0
info@akahl.de · shop.akahl.de · akahl.de

Turner Process Equipment Ltd.
Colchester/Great Britain 
+44 (0)1206 752 017
sales@turnerprocessequipment.co.uk



Ç in 2019 yılında 210 milyon ton pirinç 
(küresel üretimin yüzde 28.9’u) üretti ve 
194 milyon ton pirinç tüketti ( bunun yüzde 
81.6’sı temel gıda içindi). Çin neredeyse bin 
yıldır temel gıda olarak pirinç tüketiyor ve 
bugün nüfusun yaklaşık üçte ikisi  

(1.4 milyar) temel gıda olarak pirinç yiyor. Yaşam standartları 
sosyal ve ekonomik gelişmeye paralel olarak geliştikçe, 
pirinç tüketimine duyulan ihtiyaç, miktarın öneminden damak 
tadına, elverişliliğe ve sağlık yararlarına doğru kaymıştır. 
Özellikle kentsel bölgelerde, evde pişirilen geleneksel pirinç 
ve ev yapımı içeren beslenme çantası hazırlama giderek 
azalmaktadır. Bunun yerine, işyerinde hazır pirinç yemekleri 
veya öğle yemeği kullanımı artıyor.

1990’ların sonundan 21. Yüzyılın başlarına kadar Çin pirinç 
pişirme sektörü fast food ve okul öğle yemeği endüstrilerinin 
hızla yükselmesiyle birlikte bir büyüme dönemine girdi. Son 
yıllarda fabrikada pişirilen pirinç kullanımı çeşitli sektörlere 
yayılmış ve hatta günde 100.000 öğün kadar şaşırtıcı oranda 
bir üretim hattı oluşmuştur. Ticari fabrikada pişirilmiş pirinç 
artık şirket kafeteryalarında, hastanelerde ve okullarda öğle 
yemeklerinde, yemek servislerinde, marketlerdeki paketlenmiş 
ordövr kutularında ve Çin fast food yemeklerinde kullanılıyor. 
Fabrikada pişirilen pirincin ekonomik ölçeğinin yılda yaklaşık 
300 milyon Yuan'a ulaştığı söyleniyor. 

Bununla birlikte, birçok şirkete ait kafeterya ve restoranda 
buharlı pişirme ekipmanları kullanılarak pilav pişirmeye devam 
edilmektedir. Bu nedenle yalnızca pişirme verimliliği düşük 
olmakla kalmıyor, aynı zamanda pişmiş pirincin dokusu da 
zayıflıyor ve kalitesinde istikrarsızlık oluşuyor. Pirinç pişirme 
endüstrisi, pirinç endüstrisi zincirinin bir parçası olduğu için, 
üretime yönelik işlemeden, kuru depolamadan, pirinç öğütmeden, 
satışa yönelik dağıtımdan ve tüketimden etkilenir. Çin'deki pirinç 
pişirme endüstrisi aşağıdaki sorunları yaşıyor gibi görünmektedir:
• Pirincin üretimi, depolanması ve dağıtımı hükümet 

politikalarına bağlıdır ve pirinç pişirmede hammadde olarak 
kullanılan parlatılmış pirincin maliyeti yüksektir

• Parlatılmış pirinç için hammadde kalitesi istikrarsızdır. 
Örneğin, uzun süreli depolama nedeniyle kalitenin bozulmasını 
azaltmak için çiğ pirinçteki nem oranı düşük tutulur ve 
kurutulur. Bunun sonucunda nem içeriği yüzde 13 ya da daha 
az olan çok cilalı pirinç elde edilir. Son üründe çok fazla 
parlaklık arayışı nedeniyle aşırı cilalama da yaygın bir sorun 
haline gelmiştir

• Pişmiş pirincin kalitesi istikrarsızdır ve buna standart getirmek 
için bir kalite kontrol yöntemi oluşturmak gerekir.

• Gıda güvenliği ve emniyetinin sağlanması için 
hammaddelerdeki bilgiler için izlenebilirlik sistemi kurulması 
gerekmektedir.

Satake tarafından 1998 yılında Çin'in Suzhou kentinde 

Çin'deki pirinç tüketiminin mevcut durumu 
ve pirinç pişirme endüstrisinin geleceği
Motonobu Kawano, PhD, Temsilci Yardımcısı, Çin Operasyonları, Teknik Bölüm, Satake Corporation

PİRİNÇ
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•  Increases feed intake and 
supports digestibility

•  Helps to maintain fl avor profi le 
across diet changes

•  Benefi cial for all stages of growth 
and development

•  No negative side effects or 
withdrawal periods

• Increases profi tability

The Power 
of Phytogenics!

digestarom.biomin.net

DIGESTAROM is a registered trademark of BIOMIN 
Holding GmbH (IR-681524). BIOMIN is a registered 
trademark of Erber Aktiengesellschaft (IR-509692).

digestarom.biomin.net

Naturally ahead

kurulan bir yan kuruluş olan Satake Machinery (Suzhou) Co., 
Ltd., sadece Çin pazarı için pirinç işleme tesisleri üretmekle 
kalmamış, aynı zamanda ‘’Tarladan masaya’’ konseptine 
dayanarak pirinç ürünlerinin kalitesini artırmak ve üretim 
maliyetlerini düşürmek için kar iyileştirme çözümleri de 
sunmuştur. Satake, çeşitli teknolojilerin sağlanması yoluyla Çin 
pirinç pişirme endüstrisinin karşılaştığı aşağıdaki gibi sorunları 
çözmeye yardımcı olmaktadır:
• Yetiştirme sırasında pirincin protein içeriğini kontrol etmek ve 

ayırmak amacıyla çeltik pirinci büyüme teşhis sistemi sunmak
• Kabuksuz pirincin aşırı kurumasını ve gövdenin çatlamasını 

önlemek için optimum kurutma kontrol sistemi
• Uygun bir parlatma derecesine göre otomatik olarak kontrol 

edilebilen bir pirinç parlatma sistemi
• Gelişmiş sağlık işlevselliğine sahip bir GABA pirinç işleme 

sistemi ve çok amaçlı  kullanım için pirinci en iyi şekilde 
pişirebilen basınçlı bir IH pirinç pişirme sistemi

• Üretim işlemede görünümün kalitesi, tat kalitesi, ve güvenlik 
kalitesi gibi kalite kontrol amaçlı kullanılabilen muayene 
ekipmanı.

Satake'nin basınçlı IH pirinç pişirme sistemi 1.2 atmosferik 
basınçta (atm) ve 106 ° C'de basınçlı pirinç pişirme 
gerçekleştirdiğinden ve tencerenin içi homojen olarak 
jelatinleştiğinden, pirincin dokusu iyidir ve pirinç piştikten sonra 
zaman içinde kalitede çok az değişiklik olur. Satake’nin pirinç 
pişirme sistemi yüzde 80’in üzerinde bir işletme oranına ulaştı 
ve üretilen pirinç, kutulu öğle yemeklerinde ve marketlerde 
satılan pirinç toplarında kullanılıyor. Satake’nin gıda fabrikaları 
için pirinç pişirme sistemi, büyük havayollarında uçak içi 
yemekler için kullanılıyor. Pirincin kalitesini kontrol etmek için, 
pirinç pişirme sistemine ek olarak Satake’nin ‘’Gıda Lezzeti 
Değerlendirme Grubu’’ da bulunmaktadır.

Pirinç pişirme endüstrisine genel bakış
Çin'de 1.4 milyar insanın yaklaşık üçte ikisi günde ortalama 

iki öğün yemek yiyor ve yeme içme alışkanlıklarındaki 
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değişikliklerle birlikte ev dışında tüketilen pirinç miktarı giderek 
artıyor. Hükümet tarafından temel gıda sanayileşmesinin teşvik 
edilmesiyle birlikte, gıda fabrikaları tarafından merkezi bir 
mutfak sisteminde pirinç pişirmenin gelecekte daha fazla artması 
bekleniyor. Yaşam standartları geliştikçe, güvenlik, emniyet, iyi 
bir lezzet ve sağlıklı yaşam için pişmiş pirinç tüketimine duyulan 
ihtiyaç, Çin pirinç pişirme endüstrisinde teknolojik yenilik ve 
gelişme için iyi fırsatlar sunacak şekilde giderek daha bütünsel 
hale gelecektir. Kısa vadede isteyeceğimiz bu tür yeniliklerin 
örnekleri şunları içerir:
• Parlatılmış pirinç hammaddesi için durulamadan pirinç işleme 

ve harmanlama teknolojisi, pişmiş pirincin stabilize kalmasına 
ve kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olacaktır

• Pirinci tek kap içinde pişirmek için kullanılan IH pirinç pişirme 
sistemleri rahat bir çalışma ortamı sağlayacaktır 

• Pişirilmiş pirincin kalitesini kontrol etmek için vazgeçilmez 
olan pirinç kalitesi ölçüm cihazlarının (pirinç pişirme lezzet 
ölçücüler, sertlik yapışkanlık ölçerler, vb.) kullanılması.

Satake, hasat sonrası süreç boyunca biriktirdiği bilgi 
birikiminden yararlanarak Çin'deki pirinç pişirme endüstrisinin 
gelişimine katkıda bulunmaktadır.

www.satake-group.com 

square silo experts

SCE offers industrial steel buildings that include 

square silos, mostly used in feed & food 

processing industries. Those square silos take up 

less space than round silos and allow you to store 

27% more.  Thanks to the specific design, you can 

assemble our silos in any production unit.

Belgium  HQ  +32 51 72 31 28  

Asia Sales Office +65 8222 90 96 

www.sce.be

SILO CONSTRUCTION & ENGINEERING  
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Ekstrüzyon işlemi, Arşimet vida 
konsepti (“sonsuz vida” olarak da 
bilinir) sayesinde bir ürünü basınç 
ve sıcaklık altında belirli  boyutta bir 
veya birden fazla delikten geçmeye 
zorlayan termo-mekanik bir işlemdir.

Ekstrüde edilen evcil hayvan yemi 
ve su ürünlerinin işlenmesindeki 
ekstrüzyon süreçleri, ham maddeler 

ve bileşenlerin  karışımını pişirmeyi hedefleyerek, ona daha 
sonraki işlemi kolaylaştıran kroket (pelet / kuru mama) 
formunu verir.

Bir ekstrüderin içinde gerçekleşen en önemli süreç, 
nişastaların jelatinleşmesi ve proteinlerin tekstüre edilmesidir. 
Her iki işlem de sindirilebilirliğe daha fazla yardımcı olmanın 
yanı sıra diğer bileşenleri, mineralleri ve yağları istikrarlı ve 
tekdüze bir şekilde barındıran bir yapı ve doku oluşturmaya 
yardımcı olur.

Nişastaların iyi biçimde jelatinleşmesi ve proteinlerin tekstüre 
edilmesi için neme ihtiyaç vardır (bu nem, ön işlemede ve / 
veya ekstrüzyonda sıvı su ve buhar formunda ilave edilir). 
Buhar ilavesi ile sağlanabilen, ayrıca vidaların da ürettiği 
mekanik iş ve sürtünme ile üretilen uygun sıcaklıklara da 
ihtiyaç vardır. Vidaların kesme hareketiyle sağlanan mekanik 
enerjiye de gereksinim duyulur. 

Ekstrüzyonun gnümüzde iki teknolojik formu bulunmaktadır; 
tek vidalı (SSE) ve  çift vidalı (TSE). Bu yazıda her iki 
teknolojinin de özellikleri, avantajları ve dezavantajlarından söz 
edeceğiz.

Tek vidalı ekstrüderler
Tek vidalı ekstrüderlerde şunu bir özellik olarak 

gözlemliyoruz: vida hızı vidanın hızıyla doğru orantılı olan 
bir "sürükleme akışı" geliştirerek malzemeleri kanal boyunca 
hareket ettirir. Ekstrüderin boşaltımında kalıbın kısıtlaması 
nedeniyle, çekme akışının tersi yönde giden bir "geri 
basınç akışı" vardır. Bu nedenle, tek vidalı ekstrüderlerdeki 
akış hızı, sürükleme akış hızı eksi geri basınç akış hızına 
eşdeğerdir.

Vida kanalındaki akış dinamiği, akışkan parçacıkların farklı 
hızlarda hareket ettiğini ve bütünüyle etkileşmediğini gösterir. 
Bu da bekleme sürelerinin dağılmasına ve düzensiz bir 
karışıma neden olmaktadır. Sonuç olarak, ısı transferinin yanı 
sıra pişirme bölümüne mekanik enerji girişi de çok sınırlıdır. 
Ayrıca kesimin uzunluğu, erime özelliklerinin (pişirme 
süresi, sıcaklık ve basınç) heterojenliklerini oluşturan boşluğa 
bağlıdır.
• Kısaca tek vida teknolojisinin özellikleri şunlardır:
• Tek bir işleme bölümü
• Performans ve vida hızına eşsiz güven
• Tek bir çalışma noktası (maksimum vida hızı ve kalıp açma 

bölgesiyle birleştirilmiş performans)
• Karıştırmada ısı transferini, mekanik enerji girişini sınırlayan 

ve parçacık füzyonunda heterojenlikler oluşturan (pişirme 
süresi, bileşim, sıcaklık ve basınç) sınırlamalar

• Vida aşınması ne kadar yüksekse ekstrüder performansı da 
o kadar düşük olur. Vidanın ömrü boyunca yüzde 10-20 
oranında azalma gözlemlenebilir

• Karışımın bileşimindeki "yağlama faktörleri", ekstrüderin 

BALIK YEMİ VE EVCİL 
HAYVAN GIDASI İÇİN 
EKSTRÜZYON  
SİSTEMLERİ
Diego Clivio, Clivio Solutions, Arjantin

Tek vidalı mı yoksa çift mi?
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Yeni Siwertell “Port-Mobile” boşaltıcımız rakipsiz avantajlar sunar.
Kullanıcılar, pazardaki en yüksek ortalama verimlilik ve son derece düşük ürün 
verim kaybı oranlarından, hızlı dolum, sıfıra yakın toz emisyonu ve soya dahil 
olmak üzere kullanım esnasında ürünler arasında hızlı geçiş imkanlarından 
faydalanmaktadır. Hızlı taşıma ve konuşlandırma özelliği ile yeni boşaltıcı tüm 
limanlar için önemli bir kazanç.

bruks-siwertell.com

Part of Bruks Siwertell Group

Mobil boşaltıcı
Rekabet üstünlüğü sağlar

• Gemi boşalta-
ma

• Gemi yükleme 
• Taşıma 

• İstifl eme
• Tır boşaltma 
• Pullama

• Öğütme
• Görüntüleme
• Ahşap kalıntı işleme

SiwertellAd_2019_FRANCE_PMU.indd   4 23/07/2019   09:14



performansını ve mekanik enerji ilavesini azaltan bir akış 
oluşturur.

Çift vidalı ekstrüderler
Çift vidalı ekstrüderler, vidaların çalışmasıyla oluşan 

farklı kısıtlamalar sayesinde birden fazla işleme bölümüne 
(eritme/pişirme, buhar/gaz çıkarma, buhar/pozitif uzanımlı 
pompalama) sahiptir. Çift vidalı ekstrüderlerde, vidaların 
bağlantı bölgesinde (makro karıştırma ve mikro karıştırma 
kullanılarak) çok kapsamlı bir karışım gözlemlenir.

Dolayısıyla bu bölümlerdeki ısı transfer katsayısı çok 
yüksek olur. Homojen füzyonlar, lipitlerin optimize edilerek 
bağlanmasıyla elde edilebilir. Genişleme tutarlı bir şekilde 
gelişerek son ürünün mükemmel bir yoğunluğa, dokuya ve 
şekle sahip olmasını sağlamanın yanı sıra tek tip bir yoğunluk 
ve renk sağlar.

Kısaca, çift vidalı teknoloji şunları kapsar:
• Çoklu işlem bölümleri
• Vidanın performansı ve hızı birbiriyle bağlantılı değildir. 

Bu nedenle, formüle edilmiş bir karışım için çift vidalı 
ekstrüderler, sahip oldukları birçok çalışma noktaları ile 
karakterize edilirler. Ayrıca, vidanın profili, mekanik enerji 
ilavesini modüle etmek için büyük ölçüde değişebilir

• Karıştırma süreci çok kapsamlı olduğundan dolayı ürünün 
kalitesine bağlı olarak son derece büyük ek faydalar sağlar

• Karışımdaki performans düşüklüğü, vidaların pozitif 
uzanımlı pompalaması ile telafi edilir.

• Hammaddelerdeki değişikliklere karşı daha az hassasiyet
• Nem, lif agregaları ve yağlardaki değişikliklere daha fazla 

tolerans
• Son üründe daha iyi kalite ve tutarlılık 

• Genel olarak işlemde daha fazla esneklik

Su yemi üretiminde, mümkün olan en iyi homojenlik ve 
yüksek düzeyde gaz giderme, üretilmiş su yemi batırılırken 
yüzen pelet olasılığını azaltır. İki vidanın hareketi sayesinde, 
ikiz vidalı ekstrüzyon, 500 mikrona (0,5 mm) kadar mikro 
peletler üretmemize izin verir. 

Ekstrüzyon uzmanı Clextral'in özel bir örneğinde, yüzde 
iki ila üç oranında daha az nemle çalışma kabiliyetleri ile 
kurutmada önemli enerji tasarrufu sağlanmıştır. Bu da çok daha 
gelişmiş son ürünle sonuçlanmıştır.

Sonuç
Her iki ekstrüzyon teknolojisi de evcil hayvan yemi ve su 

yemi üretimi sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Tek 
vida teknolojisi tipik olarak daha düşük yatırım maliyeti ve 
daha düşük yedek parça masrafı gerektirir.

Çift vidalı ekstrüderler daha yüksek bir yatırım gerektirirken, 
bu yatırım daha fazla lif, daha fazla bitkisel protein ve 
daha yüksek yağ içeriğine sahip daha geniş bir hammadde 
yelpazesiyle çalışma olasılığını sunar.

www.cliviosolutions.com

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.

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

See more content about extrusion

FEATURE: Twin-screw extrusion in aqua feed
mymag.info/e/695
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Flexicon Europe, Birleşik Krallık

Madrid biracılığında malt konveyör 
özelliklerini sadelik yönlendiriyor

DEPOLAMAF

İ
spanya’nın Madrid şehrinde 2017 yılında 
kurulan Cervecera Peninsula butik bira 
fabrikası Yeni Dünya lezzetini ve Amerikan 
tarzı hoppy birayı İspanya’nın kalbine 
getiriyor. Baba ve oğuldan oluşan bir 
ekip tarafından işletilen fabrikanın, tahılı 
öğütme odasından demleme tankına taşıması 
gerekiyordu ve Flexicon Avrupa'dan esnek bir 
vidalı konveyör almaya karar verdi. İhtiyaç 

duyulan parçalar bunun gibi sıkça belirtilen sistemlerin hızlı 
teslimatını sağlayan Flexicon’un Hızlı Sevkiyat programı ile 
sağlandı.

Cervecera Peninsula’nın kurucusu ve biracı başkanı Roman 
Jove, “Başlangıçta her şeyi kendimiz yapmak zorundaydık,” 
diyor. “Tahılı elle koyuyorduk. Bazı süreçlerin çok basit 
olmasına ihtiyacımız vardı. Pek çok seçeneğe baktım, 
ABD’deki bira üreticisi arkadaşlarımız tarafından Flexicon 
önerildi.”

F
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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
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Öğütülmüş tahılı ezim merkezine taşımak
Demleme süreci, öğütülmüş, maltlı tahılın 6.5 m (21 ft) 

uzunluğundaki esnek bir vidalı konveyör ile 225 litrelik (7.9 fit 
küp) kapasiteli bir zemin hunisinden demleme tankına taşındığı 
öğütme odasında başlar. Vida, 67 mm (2,6 inç) çapındaki polimer 
tüp içinde döndükçe kendi kendine merkezlenir ve öğütülen 
tanenin taşlanmasını önlemek için tüp ile vida duvarı arasında 
geniş bir alan sağlar.

Değirmen, günde iki parti 400 kg (880 lb)’lık maltlı buğday 
veya maltlı buğday-yulaf harmanı üretiyor ve bunların tümü 
konveyör tarafından doğrudan demleme tankına taşınıyor. 
Konveyör vidasının tasarımı, çeşitli serbest akışlı malzemeleri 
verimli bir şekilde taşımak için özel olarak seçilmiştir. Boşaltma 
noktasının arkasında bulunan tahrik motoru sayesinde malzeme 
keçelere veya yataklarla temas etmez.

İşleri basit tutmak
Sr. Jove, konveyörün kurulumunu "çok basit” olarak tanımlıyor. 

Temizleme işlemi her beş partiden sonra, kalan malzemeyi 
boşaltmak için vidanın tersine çevrilmesi ve iç kısmın yerinde 
yıkanmasıyla oluşan bir prosedürdür. Alternatif olarak, sterilize 
etmek için vida alt uçta bulunan kapaktan çıkarılabilir.

Konveyör, maltlı tahılın, buğday ve yulaf karışımlarının 
ayrılmasına gerek kalmadan Cervecera Peninsula’nın 
gereksinimlerini karşılamaktadır.

Sr Jove, “Tüm malzemeyi aynı hızda birlikte hareket ettiriyor” 
diyor. Tüpün kapalı olması toz ve dökülmeyi ortadan kaldırdığı 
gibi ürün veya tesis ortamının kirlenmesini de engelliyor. 
Son olarak, “Demleme adına çok iş yapıyor ve bu da bizi çok 
memnun ediyor.” diye ekliyor.

www.flexicon.uk.com
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Yağ presinde işlenecek olan soya 
fasulyelerinin yaklaşık yüzde 
10’luk nem içeriğinin kalması 
gerekir. Kurutma sürecinden 
önce tipik nem içeriği yaklaşık 
yüzde 13’e yakındır. Kurutucuda 
kalma süresinin azaltılması için 
soya fasulyeleri, ikiye veya dörde 
bölünür.

Tipik soya fasulyesi temelli yağlara yönelik artan talebe 
odaklanan Avusturyalı bir şirket, döner tip kurutucu sistemi 
kullanmaya karar verdi. Kullanılabilir kurulum alanı sınırlı 
olduğundan, yuvarlak, silindir şeklinde bir gövdeye sahip döner 
tip kurutucu en iyi çözüm oldu. Ayrıca, kurutucu oldukça dengeli 

ve hafif kurutma sürecini garanti ediyor. İlk görüşmeden çözümün 
çalıştırılmasına kadar altı aydan az bir zaman geçti. T200.4 döner 
tip kurutucu, Haziran 2020 tarihinden bu yana son derece iyi 
çalışıyor.

Döner tip kurutucularda, modüler bir hazneye sahip silindirik 
bir kesit alanından oluşan temel bir tasarım bulunur. Kurutucunun 
merkezinde, dikey olarak kurulan ana mil, frekans kontrollü 
konik bir dişli kutusu ile çalışır. Bu mile bağlı olan 12 veya 16 
adet tekil kurulu elek tepsisi, kapalı kurutma alanını oluşturur. 
Kişiye özel tasarlanan döner tip kurutucuda, su buharlaşması, 
verim oranı, vb. gibi birkaç müşteri gereksinimine bağlı olarak 
yediye kadar farklı kurutma seçeneği mevcuttur.

Döner bir valf, döner tip kurutucunun üretim girişi olarak işlev 
görür ve böylece ortamdaki istenmeyen havanın emilimi önlenir. 

Yazan: Ulrich Grahn, Danışmanlık Yöneticisi, Almanya

Soya fasulyesinin 
hafifçe 
kurutulması

DEPOLAMAF

Ünitenin nihai 
hizmete alım 

işleminin hemen 
ardından 

T200.4 döner tip 
kurutucu
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Engineering 

Solutions
Since 1888

www.go4b.com/millingwww.go4b.com/milling

With sales and technical support 
offices in North America, Europe, Asia, 
Africa, Australia and China along with 
a worldwide network of distributors, 4B 
can provide practical solutions for any 
application no matter the location.
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symaga.com • +34 91 726 43 04 • symaga@symaga.com

- YOUR PARTNER FOR STORAGE - 

 
 

 

140 
COUNTRIES

35 MILLION 
M3 BUILT

FLEXIBILITY  
AND ADAPTIBILITY

BIGGEST STORAGE 
PROJECTS

New Line of Indoor Silos
A Cost-Effective Solution 
for Indoor Storage
Diameters Ranges from 3m to 12,23 m.
Maximum Height of 11,45m.



Kurutulacak ürünler, iç tasarım sürekli olarak dönüş halindeyken 
önce kurutma alanına girer. Kurulu ürün dağıtıcılar, tüm kurulu 
kurutma alanlarında eşit dağılım sağlar. Kurulu elek tepsilerinin 
her biri döner yapıdadır ve dönüşün yaklaşık yüzde 90’ının 
ardından özel bir yatırma mekanizması ile açılır veya yatırılır. 
Ardından ürün, sonraki alt kurutma alanına alınır. Bu süreç, seçili 
kurutma alanlarının sayısı kadar tekrar eder, ürün çıkış kutusu 
aracılığıyla dışarı çıkarılır ve bunu başka bir döner valf takip 
eder.

Döner mekanizma ile çalışan kurutucularda tipik bir 
konveksiyonel süreç işler. Buhar veya kurutucuya giren sıcak 
su ile oluşturulan sıcak işleme havası yalnızca nemi ürünün 
merkezinden buharlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda buharlaşan 
nemi, çıkış kanalları aracılığıyla atmosfere taşır.

İşlenmiş havanın oluşturulması için ortamdaki hava 
kurutucunun haznesine emilir ve kurutucunun alt kısmında 
kurulu ısı eşanjörlerinden geçer. Radyal bir fan, işlenmiş havanın 
kurutucuya emilmesini sağlar ve son olarak atık havayı döner 

Yaklaşık 9 cm’lik ürün tabakası 
yüksekliği

Arka planda nem ölçüm sensörü 
ile ürünün kurutucu çıkışına 
boşaltılması

Kurutma işleminin ardından çatlamış 
soya fasulyeleri

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

YOUR SPECIALIST 
FOR BAGGING
the high-performance way  
of packaging powdery products

STATEC BINDER can draw on years of experience and 
in-depth knowledge. For more than 40 years the Aus-
trian company is finding the perfect solutions for bag-
ging and palletizing of different products . 

Numerous references in the food and feed industry 
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 products the 
CIRCUPAC is the ideal solution. The special feature of 
the packaging machine is the continuously rotating 
carousel. Find out more about this high-performance 
bagging carousell by visiting: www.statec-binder.com
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kurutucudan üfleyerek atar.
Sürekli çalışan döner tip kurutucular, dengeli ve hafif kurutma 

özelliklerine uygun homojen bir süreç sunar. Buna ek olarak, 
müşterinin enerji tasarrufuna gerek duyması durumunda döner tip 
kurutucular ideal bir seçenek sunar.

Saf kurutmaya ek olarak sonrasında soğutma da gerekiyorsa, 
kurutma ve doğrudan soğutma kombinasyonu, neredeyse ideal bir 
enerji tasarrufu sağlar. Soğutucu kısmından çektirilen ılık egzoz 
hava, kurutucu kısmına doğrudan (veya toz yüküne göre dolaylı 
olarak) beslenir.

Soğutucunun egzoz hava sıcaklıkları yaklaşık 45-55°C’dir. 
Egzoz havanın (gerekmesi durumunda) bir cep filtre yardımıyla 
temizlenmesinin ardından işlenen hava atmosfere salınmaz ve 

kurutucu alanındaki termal üniteye beslenir. Isı eşanjöründeki 
enerji tasarrufu belirgindir; iklim koşullarına göre bu noktada asıl 
enerjinin yüzde 15-20’lik bir kısmından tasarruf edilebilir.

T200.4 döner tip kurutucu, 2.000 mm’lik nominal çapa sahiptir 
ve toplam dört adet kurutucu kattan oluşur. Yalnızca 6,3 m2’lik 
toplam kurulum alanında (ring kanallı ısı eşanjörü dahil), 
T200.4 yaklaşık 11 m2’lik bir kurutma yüzeyi sağlar. Temizliği 
kolaylaştırması için her kurutucu kata ek bir pencere kurulur.

Ürün ile temas halindeki tüm parçalar, paslanmaz çelikten 
yapılmıştır. Çözümün sevkiyat ağırlığı yaklaşık 3.500 kg’dır. 
Döner tip kurutucunun yüksek yerlere bile vinçli bir kamyon ile 
kolay teslimatının sağlanması için üst kurutucuda dört adet vinç 
halkası bulunur.

Döner tip kurutucunun tipik avantajları

Kurutucunun PLC S7-1215FC Safety ile kontrol edilmesi için TP700 dokunmatik girdi ekranı
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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
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WORLDWIDE  EXPERIENCE

ISO 9001 : 2015
AB Certification

UNIVERSAL RECLAIM SYSTEM

30              YEARS
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Toplam tedarik kapsamına aynı zamanda ısı eşanjörü, toz 
ayırıcı (siklon), radyal fan ve akıllı çevrim içi ölçüm ile PLC’ye 
güvenilir nihai nem verilerini de aktaran mikrodalga nem ölçüm 
sensörünü içeren elektrikli kontrol sistemi dahildir. Avusturya 
temelli bir şirket tarafından sağlanan fanda düşük frekanslarda 
bile (düşük işlem hava akımı ile) tüm hava direncini güvenilir 
şekilde yöneten bir frekans dönüştürücü bulunur.

0,18 kW’lık motor randımanına sahip konik-sarmal yapıdaki 
dişli ünite, 5.000 nm civarında bir çıkış torku sağlayan döner tip 
kurutucunun üzerine kurulur. Uzun kalma sürelerinin sağlanması 

için dişli ünitede ek bir dış fan bulunur.
Doymuş buhar gerekli işleme havasını oluştururken 

kurutucunun akış yukarı yönündeki bir ısı eşanjörü, yaklaşık 
100°C’lik bir kurutma sıcaklığı sağlar. Buhar kontrolü, yenilikçi 
kontrol bileşenleri aracılığıyla sağlanır. Akıllı bir dijital 
konumlandırıcı, bağlı PLC’ye 4-20 mA’lık sürekli bir kontrol 
sinyali sağlar. Bu da, kurutucu kapasitesine bağlı olarak gerekli 
sıcaklık miktarını veya kurutma sıcaklığını otomatik olarak 
kontrol eder.

Kurutucu, Siemens S7-1215FC Safety tip bir PLC ile kontrol 

With the Wynveen Vacuum Coater Scan de QR-
Code for more 
information

LIQUID ADDITION INTO THE 
CORE OF THE PELLET

Fluid-zone

2100 dm3 =  100%

No build-up

www.wynveen.com

İşlemeye yönelik havanın oluşturulması için 
radyal fan

İşlemeye yönelik havanın oluşturulması 
ile T200.4 döner tip kurutucu

İnce parçaların kaldırılması için bağlı döner 
valfe sahip siklon

YOUR GLOBAL PARTNER

Have you seen our website?
Now featuring MAG TV! - exclusive video content from 

companies and events across the globe! 
Also, find our archive content by topic

Try it today at:

millingandgrain.com
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edilir. Denetim için gerekli 
tüm temel tahrik ünitelerinde 
frekans dönüştürücüler 
bulunur. Ek olarak, kurulu 
mikrodalga nem ölçüm 
sensörü, ünitenin neredeyse 
kendi kendini idare edecek 
şekilde çalışmasını sağlar. 
Gerekli işlenmiş hava miktarı 
ile sıcaklık, değişken biçimde 
ayarlanabilir ve akıllı PLC 
tarafından kontrol edilir.

Toplam üç test çalıştırmada, 
kurutucu performansı ilk 
denemede kanıtlanabilmiştir. 
Döner tip kurutucunun seçili 
boyutuna ek olarak, yaklaşık 9 
cm’lik belirtilen ürün tabakası 
yüksekliği ve de ısı miktarı 
ile işleme havası miktarının 
performans özelliklerini 
karşıladığı kanıtlanmıştır.

Yerel yapısal koşullar 
nedeniyle, döner tip 
kurutucunun akış aşağı yönündeki siklon ve fan gibi üniteler 
üst kata yerleştirilmiştir. Olabildiğince yuvarlak yapıdaki boru 
iletimleri, hava akımının yalnızca hafif düzeyde düşüşünü sağlar.

Döner tip kurutucunun tasarımı, müşteri gereksinimlerini 
karşılamak için özel olarak oluşturulmuştur. Sipariş hazırlığı ile 
ünitenin hizmete alınması işlemleri bu makalenin yazarı tarafından 

yapılmış, imalat ise Tayvan’da Idah tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Çözümün Tayvan’dan Avusturya’ya taşınması işlemi, sorunsuzca 
gerçekleştirilmiştir. Bu da, devam eden pandemi düşünüldüğünde, 
Almanya’da Singerland’in güneyinde bulunan bir teslimat şirketi 
sayesinde elde edilmiş önemli bir başarıdır.

www.carouseldryers.de 

www.gimetech.com

Gime Tech Park, Zixu Road 270, 
Yunmeng City, 432508, Hubei 
Province, China

RICE MILLING MACHINES
COLOUR SORTERS

CONVEYORS AND ELEVATORS
With our world wide sales network and after-sales 

support, we can guarantee that our customer obtain 
the best service continuously.

Specialists in:

Tel: +86 13510 372500
Email: gime@vip.126.com

Dijital konumlandırıcı ile buhar kontrolü

Dokunmatik girdi ekranı ile şalt dolabı

Kurutucunun çıkış kutusuna kurulu 
mikrodalga nem sensörü

Almanya sınırında gümrük işlemlerine 
alınmadan önce İtalya’nın Cenova 
limanında yüklü kamyon
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LET BEHLEN HELP WITH YOUR

GRAIN STORAGE SOLUTIONS.

Behlen Steel
BUILT TO LAST
Behlen Grain Systems... 
Standing  the test of time with 
competitive prices and Customer 
Service second to none.

Behlen bins range in 
size from 2,630 to 
1,500,000 bushels. 
These silos feature a 
unique trapezoidal wall 
panel design.

Behlen hoppers are 
designed to ensure 
strength, ease of 
assembly, and trouble 
free operation.

Behlen buildings are 
highly efficient, low 
cost grain storage 
structures, allowing 
you to store grain up to 
20’ against sidewalls.

GRAIN STORAGE BUILDINGS

COMMERCIAL HOPPER TANKS

COMMERCIAL GRAIN BINS

Visit: behlengrainsystems.com or Call: 800.553.5520
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SGS Amerika
Tahıl inceleme uzmanı

T ahıl inceleme uzmanı SGS America, 
ilk kez 1878'de genç bir Letonyalının 
tanımladığı basit ama yenilikçi bir 
konseptten yola çıkarak mütevazı 
bir başlangıçla doğmuştur. Bu 
genç adam Fransa'nın Rouen 
limanındaki gemilerin yükleme ve 
boşaltma yapmasını izlerken tahıl 
ihracatçılarının önemli miktarda para 

kaybettiğini fark etti. Çünkü varış limanında yeterince temsil 
edilmiyorlardı.

On dokuzuncu yüzyılda ihracatçılar geleneksel olarak sevk edilen 
yerine yalnızca aldıkları tahıl miktarına göre ödeme yapıyorlardı.  
Bunun bir sonucu olarak, yükleme, boşaltma, fire verme ya da hırsızlık 
nedeniyle nakliye sırasında kaçınılmaz olarak düşen tahıl miktarı 
ihracatçı için maddi kayıba neden oluyordu. 

Bu sorunu fark eden genç adam, ihracatçının haklarını savunmak 
üzere kendi adına bir iş  kurmaya karar verdi. Fakat bunu nasıl 
yapacaktı? Tahıl vardığında ithalatçı ile tahılın kalitesini ve miktarını 
denetlediği ve doğruladığı bir hizmet sunacaktı. Bu hizmet için 
ihracatçıdan gönderinin değerine bağlı olarak bir komisyon alacaktı.

Bir hazırlık sürecinden sonra, iş kısa sürede meyve verdi ve ihracat 
sektöründe bu adamın karların patlamasına yardımcı olduğu haberi 
yayıldı.  İş hızla büyüdü ve şirket Fransa'nın en büyük limanlarında 

kısa sürede üç ofis açtı: Dunkirk, Marsilya ve Le Havre. Şirket kısa 
zaman içinde Avrupa çapında etkileyici bir ofis ağıyla yılda  
21 milyon ton tahıl teftiş etmeye başladı. 

Bu şirket şimdi tahıl denetimi, onayı ve test edilmesi sektöründe 
lider bir şirket olan SGS America'ya dönüşmüştür. Dünya çapında 
2.600'den fazla ofis, laboratuvar ve 94.000'den fazla çalışanıyla, 
Rouen rıhtımlarında tek bir kişinin düşüncesi küresel bir endüstri 
haline gelmiştir. 

SGS America, firmanın bir parçası olarak dört ana hizmet 
sunmaktadır: denetim, belgelendirme, test etme ve onaylama. 
SGS, şirketlere tahıllarının uygun şekilde denetlenmesini sağlamak 
için çeşitli çözümler ve hizmetler sunar. Bu süreç aynı zamanda 
ihracatçıların, ürünlerinin farklı bölgelerdeki tüm geçerli yasal 
gereklilikleri karşıladığından emin olmalarını sağlamaktadır.

Şirket ayrıca, çeşitli ihracatçılara hizmetlerini ulusal ve 
uluslararası standartlara uygun olarak belgelendirmeleri için 
fırsatlar sunmaktadır. Ek olarak, test tesisleri, şirketlere ürün 
kalitesini, güvenliğini ve performansını değerlendirmeleri için 
kaynaklar sunar. 

Hasattan son ürüne kadar değer zincirinin her aşamasında 
çalışan SGS America, sağlıklı bir nüfusun oluşmasını sağlamak 
için dünya çapında gıda ve yem kalitesinin her zaman en üst 
düzeyde olmasını sağlamaktadır.

www.sgs.com 





VAKA İNCELEMESİF

Eski tip çelik kovalı elevatörlerin 
yerine modern ve daha verimli 
Polimer kovalı elevatörlerin 
geçmesi
4B Group’un modern polimer kovaları

VAKA İNCELEMESİ

Eski tip üretim çelik kova ve CC tip kova

B Group’un modern polimer 
kovaları, mevcut kovalı elevatör 
çözümlerini geliştirmek isteyen 
şirketler için harika bir çözüm.

Şirketin müşterileri, eski tip 
çelik kovalı elevatörleri modern 
ve verimli polimer tip kovalı 
elevatörler ile yenilemeye yönelik 
sürekli gelişim programına 

dahil oldu. Eski tip çelik kovalar, CC tip kovalara benzer bir 
geometriye sahipti. Denemelere farklı tip CC poli kovalarının 
kullanımı ile başlandı. Bunların hepsi verimsizdi ve pirinçte o 
kadar fazla birikmeye neden oldu ki verimde 40 ton/saat (tph) 
kadar düşüş yaşandı ve malzemelerin yeniden sirkülasyonu ile 
haznelerde aşınma oluştu.

Uygun sistem kayış hızlarının sağlanması, çıkış kanallarında 
ayarlamalar yapılması ve sistem ile işlemlerin kapasitesinden 
ödün vermeyen uygun polimer tarz bir kovanın seçilmesi dahil 
bir çözüm sağlaması için 4B ile danışmanlık için iletişime 
geçildi. 

Kayış ve kasnak hızlarının, boşaltım veriminin ve bireysel 
kovaların gerçek hacimsel dolum faktörlerinin tamamen ve 
dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra çözüm elde 
edildi. Ardından bu çözüm, eski tip çelik üretim kovalara 

uygun mevcut boşaltım kanalı tasarımı çerçevesinde 
değerlendirildi. 

Özel olarak modern polimer kovalar ile oluşması beklenen 
gerçek merkezcil ivme hesaplandı ve ardından mevcut boşaltım 
kanalında bulunan dikey ve yatay mesafeler ile kıyaslandı. 

Bu sonuçların bir araya getirilmesi ile, 4B mühendisleri 
uygun bir kovanın seçilmesi, çıkış kanalının ayarlanması 
ve kayış hızı düşüşünün uygulanması için gerekli olan tam 
bilgileri elde etti. Bu, bireysel hacimsel dolumda artış sağlıyor 
ve birikme oranını düşürüyordu.

Sonuç, çoğu asansör uygulamasında kullanılabilecek çeşitli 
hız aralıkları sayesinde çok yönlü bir SPS kovası oldu. Bu 
örnekte asansör, artık performans bakımından verimsiz ve 
imalat bakımından ise maliyetli olarak değerlendirilen eski bir 
kovanın etrafında tasarlanmıştı.

4B’nin çözümü, sürekli gelişim programları ve özellikle 
de orijinal tasarımın kapasitesi korunurken birikme ve kanal 
aşınımının ortadan kaldırılması ile müşterinin elde etmek 
istediği avantajları sağlıyordu.

Boşaltım kanalı - Değişikliklerden önce

Boşaltım kanalı - Değişikliklerden sonra

Kurulu SPS kovaları
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Küresel buğday üretimi, Arjantin, Rusya ve Kanada’da yaşanan ani üretim artışları ile rekor kıran 
766 milyon metrik ton (mmt) düzeyine erişti.  AB ve Amerika Birleşik Devletleri’nde aynı artış 
yaşanmasa da üretim istikrarlı düzeyde devam ediyor. Küresel düzeyde farklı ülkelerde rekor 
seviye buğday üretimi elde ediliyor. İlginç bir şekilde, bu durum, özellikle normalde rekor düzey 
buğday ihracatı ile tanınmayan Hindistan ve Çin’de görülüyor.

Küresel yıl sonu stokları, tahmini 317 mmt’lik bir rakam ile rekor düzeyde. Bu tahminlerin 
gerçekleşmesi durumunda bu hacim, 2019/20 hasat yılı ile kıyaslandığında yüzde beşlik bir artış 
demek. Buna karşın, ABD yıl sonu stokları şu anda altı yıldır en düşük düzeyde ve bu yıl yüzde 
11 daha düşmesi bekleniyor.

ABD, son aylarda daha az ithalat ve daha fazla ihracat elde etti. Buğday ithalatı, Ağustos 
ayında 10 milyon kile ile 130 milyona düştü. 2019/20 yılında gıda kullanımı, az bir düşüşle 
962 milyon kileye indi. Bu rakamın COVID-19 için bir güvenlik önlemi olarak restoran ve yemek 
hizmetlerinin kapatılması nedeniyle 2020/21 yılında az bir düşüşle 960 milyona inmesi bekleniyor. 
Üretim düşüşleri yaşayan diğer ülkeler arasında, her ikisi de 1 mt’lik düşüş yaşayan Kazakistan ve 
Türkiye yer alıyor.

Çin’e yapılan ihracatta artış devam ederken ABD’nin soya fasulyesi gibi yem malzemelerine 
yönelik üretim ve ihracatında bir miktar büyüme yaşanıyor. ABD mısır üretimi, Temmuz 
tahminlerinden 278 milyon kadar artarak, çoğunlukla Minnesota ve South Dakota’dan gelen 
15.3 milyar kileye yükseldi. Mısır ithalatları da ABD, Tayland ve Kanada’da belirgin bir artış 
kaydetti. Birçok yem ürünü, daha düşük fiyatlara daha fazla hasata tabi durumda.

Pirinç düzeyleri, uç hava koşulları nedeniyle dalgalanma kaydediyor
Birçok kişi karantinada kalırken evde ekmek yapma uygulamalarının artışının ardından bazı 

ülkelerde buğdaya yönelik artan bir talep görülse de pirinç kullanımı, az miktar düşüş yaşayan 
ihracat oranları ile sabit devam ediyor. Hem kısa taneli hem de orta taneli pirinç üretiminin 59 
milyona ulaşması beklenirken uzun taneli pirinç üretiminin 159,1 libre (cwt) olması tahmin ediliyor. 

BUĞDAY VE MISIR ÜRETİMİNDE REKOR KIRAN ARTIŞLAR
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Çin’de pirinç üretimi, büyük olasılıkla kısmen 
Haziran ve Temmuz aylarında Yangtze 
nehri vadisinde yaşanan ve hasat alanlarında 
azalma ve yoğun sel baskınları ile sonuçlanan 
rekor düzey yağış nedeniyle az miktarda 
düşüş yaşadı. Buna karşın, Vietnam ve 
Tayland’da alışılmadık derecede kurak geçen 
dönem de hasatları sınırladı.

Asya’da pirinç ithalatı ve ihracatına 
yönelik talep görülmeye devam etse de 
pirinç ihracatında az miktar düşüş yaşandı. 
2020/21 yılında pirinç ihracatının 97 milyona 
düşmesi ve yıl sonu stoklarının 
44,3 milyon cwt’ye ulaşması 
bekleniyor. Bu, 2019/20 dönemine 
kıyasla yüzde 44 daha fazla.

Brezilya, pirinç ihracatı 
bakımından geçtiğimiz aylarda 
güçlü bir ilerleme yaşadı. Bu 
da, düşük oranların yaşandığı 
önceki ayı telafi ediyor. İhracat 
piyasaları hem Doğu hem de 
Batı’daki piyasalar ile çeşitliliğini 
koruyor ve Brezilya’nın 
2020/21 döneminde en iyi pirinç 
ihracatçılarından biri olarak 
devam etmesi bekleniyor.

Yağlı tohumlar
ABD’nin soya fasulyesi 

tedariğinde 2020/21 döneminde 
daha düşük yılbaşı stokları 
kaydedildi. Üretim ve ihracat 
oranları ile tahmini yıl sonu 
stokları daha yüksek. 2020/21 
döneminde üretimin 4.425 milyar 
kileye ulaşması bekleniyor. Bu 
da 2019/20 dönemine kıyasla 
290 milyonluk bir artış. Bu 
nedenle tedariğin bu yıl yüzde 
13’lük bir oran ile rekor düzey 
olan 5,1 milyon kileye artış 
yaşaması bekleniyor.

Küresel düzeyde, ABD’deki 
üretim artışları birçok diğer 
ülkede yaşanan azalma ile biraz 
dengeleniyor. Özellikle kolza 
tohumu ve ayçiçeği tohumu 
mahsulleri, Rusya, Ukrayna, 
Kazakistan ve Moldova gibi 
ülkelerde düşüş yaşıyor. Soya 
fasulyesi ticareti bu yıl özellikle 
Brezilya, ABD ve Arjantin’den 
ihracatlar ile belirgin artışlar 
kaydediyor. Soya fasulyesi 
talebinde artış yaşayan ülkeler 
arasında Çin, Arjantin, Mısır, 
Hindistan ve Çin bulunuyor.

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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2020 Eylül

2-3
Black Sea Grain 2020
Kiev, Ukrayna
www.ukragroconsult.com

8-10
Livestock Malaysia 2020
Malacca, Malezya
www.livestockmalaysia.com
7-9 Nisan 2020 tarihlerinden 24-26 Ağustos 2021 
tarihlerine ertelendi

15-18
SPACE 2020
http://uk.space.fr
İPTAL EDİLDİ, bir sonraki etkinlik,  
14-17 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak

15-17
AFIA 2020 Sıvı Yem Sempozyumu
Chicago, Illinois, ABD
www.afia.org

17-19  ☑
VIV Qingdao 2020
Qingdao, Çin
www.viv.net

2020 Ekim

1-2 
3. Tarımsal Gıda Uluslararası Kongresi 
Tarragona Limanı, İspanya
www.agrifoodporttarragona.com

1-3 
NAMA 2020 Yıllık Toplantısı
White Sulphur Springs, ABD
www.namamillers.org

14-16
Vietstock 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
www.vietstock.org
14-16 Ekim 2020 tarihlerinden 13-15 Ekim 2021 
tarihlerine ertelendi

14-16
Agritechnica Asia 2020
Bangkok, Tayland
www.agritechnica-asia.com

21-23
FIGAP 2020
Guadalajara, Meksika
www.figap.com
21-23 Ekim tarihlerinden 24-26 Ağustos 2021 
tarihlerine ertelendi

Dokuzuncusu yapılacak olan FIGAP 2020 yenilendi ve bir kez daha 
canlı hayvan sektöründe Meksika ve Latin Amerika’da uluslararası 
tanınırlığa sahip en önemli forum olarak ön sıralarda yerini aldı. 
FIGAP 2020’nin en büyük uzmanlık alanı canlı hayvan sektörü olacak. 
Katılımcılar bu alandaki en yeni eğilimleri ve araştırma ve geliştirmeye 
yönelik yeni yaklaşımlar ile teknolojik yenilikleri görebilecek.

2020 Kasım

9-12
TUSAF 2020 
Antalya, Türkiye 
http://tusaf2020.org

4-5
JTIC 2020
Fransa
www.jtic.eu

Industries des Céréales (JTIC), tahıl endüstrisindeki profesyonellere 
yönelik bir etkinlik. AEMIC tarafından düzenlenen bu etkinlik, 
uzmanlık alanınızı tüm değirmencilik gereksinimleri için somut 
çözümler arayan özel bir kitleye sunmanız için eşsiz bir fırsat. Alanda 
yine birçok konferans ve seminer gerçekleşecek ve profesyonel ağ 
kurmaya yönelik birçok fırsat olacak.

5-7
2020 Livestock Taiwan
Tayvan
www.livestocktaiwan.com

2020 Aralık

9-11 ☑
2020 Ildex Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.ildex-vietnam.com
18-20 Mart’tan 22-24 Temmuz’a ertelendi

2021 Ocak

6-8
16. ICC Tahıl ve Ekmek Kongresi
Christchurch, Yeni Zelanda
www.icbc2020.icc.or.at

26-28
IPPE
Atlanta, Georgia, ABD
www.ippexpo.org

Uluslararası Üretim & İşleme Fuarı (IPPE), katılımcılar ile sergi sahiplerinin 
gereksinimlerini karşılamak üzere evrilmeye ve büyümeye devam ediyor. 
2021 yılında IPPE yine dört salonda yapılacak ve Atlanta, Georgia’da 
1.400’ün üzerinde sergi sahibi ile 32.000 ziyaretçiyi bir araya getirecek.
IPPE yenilikçiliğe odaklanıyor ve işletmenizin başarılı olmasını 
sağlamak için en yeni teknoloji, ürün ve hizmetlerin alıcı ve 
satıcılarını bir araya getiriyor. Endüstrinin ilgi alanlarını kapsayan 
konularda ücretsiz ve ücretli birinci sınıf programlarda uzmanlardan 
öğrenme fırsatı ile eğitim de etkinliğin kilit bir noktası niteliğinde.

2021 Şubat

9-12
Eurotier 2021
Hanover, Almanya
www.eurotier.com

20-23 
GEAPS Exchange 2021 
Columbus, Ohio, ABD 
www.geapsexchange.com

25-3
Interpack 2020
Düsseldorf, Almanya
www.interpack.com

2021 Mart

10-12 
2021 VIV Asia 
Bangkok, Tayland 
www.vivasia.nl/

10-13
2021 Mill Tech Istanbul 
İstanbul, Türkiye 
www.milltechistanbul.com

17-18
2020 Solids Dortmund
Dortmund, Almanya
www.easyfairs.com
24-25 Haziran’dan 17-18 Mart’a ertelendi

18-20 
IDMA ve VICTAM EMEA 2021 
İstanbul, Türkiye 
www.idmavictam.com

2021 Nisan

11-13
PIX AMC
Gold Coast, Avustralya 
www.pixamc.com.au

13-16 
IAOM Konferans ve Fuarının 125. 
Yıldönümü 
Little rock, Arkansas, ABD 
www.iaom.info/annualmeeting/

2021 Haziran

23-25
Indo Livestock 2020
Jakarta, Endonezya
www.indolivestock.com

ENDÜSTRİ ETKİNLİKLERİ

WWW.VIV.NET Online
24/7 knowledge networking from feed to food

STAY SAFE & MEET ON VIV ONLINE 24/7, UNTIL WE SHAKE HANDS AGAIN!

THE BUSINESS NETWORK 
LINKING PROFESSIONALS 

FROM FEED TO FOOD

  
  

 

Istanbul, June 10-12

Bangkok, January 18-20

VICTAM AND ANIMAL HEALTH AND NUTRITION ASIA 2022
BY VICTAM & VIV

Abu Dhabi, November 22-24 VIV MEA 2021

Qingdao China, September 17-19VIV QINGDAO 2020

VIV EUROPE 2022

Jakarta, September 15-17

Ho Chi Minh, December 9-11ILDEX VIETNAM 2020  

ILDEX INDONESIA 2021  

VIV TURKEY 2021

VIV WORLDWIDE FULL EVENTS CALENDAR 2020-2022

PARTNER EVENTS SUPPORTED BY VIV WORLDWIDE

Utrecht, Amsterdam    30 min, May 31- June 2 

Nairobi, October 14-15POULTRY AFRICA 2020 

Moscow, OctoberMEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2020

Bangkok, March 10-12 VIV ASIA 2021
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EVENT ROUND UP

PIX AMC
2021 Kümes Hayvanları Bilgi Paylaşımı (PIX) ve Avustralasya Değirmencilik Konferansı (AMC) (PIX/AMC 2021), 11-13 Nisan 2021 
tarihleri arasında Gold Coast Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Konferans, hem Avustralya’dan hem de uluslararası düzeyde alanında bilgi sahibi endüstri uzmanlarının yer alacağı, yenilikçilik ve 
bilgi bakımından en son gelişmeleri içeren kapsamlı bir program sunuyor. Program kapsamında tavuk eti, yumurta üretimi, serbest 
dolaşan ve organik tavuk çiftçiliği, un değirmenciliği ve dana, süt hayvanları, domuz ve diğer hayvanlar dahil olmak üzere tüm canlı 
hayvan türlerine yönelik yem değirmenciliği gibi çeşitli konular ele alınacak. Her bir katılımcı için ilgi çekici konular konuşulacak.

Kümes hayvanları endüstrisinin tüm yönlerini kapsayan birçok özel ilgi alanına yönelik atölye çalışmaları da sunulacak. Daha teknik 
konulara ilgi duyanlar için Avustralasya Veterinerlik Kümes Hayvanları Birliği (AVPA), yine konferansın ardından bilimsel bir toplantı 
düzenleyecek.

Konferansın ana odak noktası, endüstrinin şimdiye kadarki en büyük ve kapsamlı ticari sergi alanı olacak. Sergide 250’yi aşkın stand 
ile sergi sahipleri en yeni ürünleri ve ekipmanlarını sergileyecek.

Erken kayıtlar Eylül 2020’de açılacak ve Aralık 2020’de sona erecek. Standart kayıtlar ise Mart 2021’de kapanacak.

16. ICBC Tahıl ve Ekmek Konferansı

16. ICBC Konferansı, 6-8 Ocak 2021 tarihlerinde Christchurch, 
Yeni Zelanda’da gerçekleştirilecek ve ICBC etkinlik dizisini 
devam ettirecek. Uluslararası Tahıl Bilimi ve Teknolojisi Birliği, 
1955 yılında 3. Uluslararası Tahıl ve Ekmek Kongresi’nde 
oluşturuldu ve alanda uluslararası işbirliği, bilgi birikiminin 
yayılması ve tahıl temelli gıdaların güvenlik ve kalitesinin 
arttırılmasına yönelik en önde gelen uluslararası kurum 
niteliğinde. Birliğin merkezi Avusturya’nın Viyana şehrinde 
bulunsa da endüstri ve akademik ortam dahil tüm beş kıtadan 
üyeleri temsil ediyor.

Konferansta genel oturumlar, tahıl bilimi topluluğunun 
karşılaştığı güçlük ve fırsatları kapsayan eş zamanlı oturumlar, 
afiş gösterimleri ve yarışmalar, dünya çapında uzun süreli 
işbirliklerinin oluşturulması için tüm katılımcılarımıza yönelik 
networking odaklı bir akşam yemeği, endüstriye odaklanan 
atölye çalışmaları, ekipman ve gıda imalatına yönelik ticari bir 
sergi ve elbette Yeni Zelanda’nın kültürü, yemekleri ve doğasını 
tanımanız için inceleme turlarına katılım fırsatı yer alacak.

Konferansta ele alınacak konular arasında sağlığına özen 
gösteren tüketicilere yönelik tahıl besinleri, gıda güvenliği, 
sürdürülebilir tarımsal teknoloji sistemleri, değirmencilik 
ve ekmek yapımı teknolojisi ve çok daha fazla konu 
bulunuyor. Onaylanan konuşmacılar arasında Henan Teknoloji 
Üniversitesi’nden Ke Bian, CREA’den Marina Carcea, 
Purdue University’den Bruce Hamaker ve Louisiana State 
University’den Witoon Prinyawiwatkul bulunuyor. 

2021 VIV Asia
Kayıtlı neredeyse 1250 uluslararası sergi sahibi ve 120 ülkeden 45.023’ü aşkın ziyaret ile 2021 VIV Asia sergisi, küresel piyasa 
liderleri ve önem kazanan bölgesel ve Asya temelli ulusal oyuncular dahil eşsiz bir şirket yelpazesi sunuyor. Yemden Gıdaya, tedarik 
zincirinin alt kısımları dahil olmak üzere domuz eti, balık, süt ürünleri, kümes hayvanları et ve yumurtası üretimi alanında etkin 
profesyonellerin yeniden Bangkok’da buluşup Asya’nın kalbindeki üst düzey fuara dahil olmak için birçok nedeni var.

VIV Asia, 20 yılı aşkın bir süredir Bangkok’da düzenleniyor. Bu etkinlik, Queen Sirikit Ulusal Kongre Merkezi’nde (QSNCC) küçük 
bir kongre olarak başladı ve ardından, 2019 yılına kadar fuarın büyümesi için daha fazla alan sunan BITEC’e taşındı.

2021 VIV Asia daha da genişleyecek. Daha fazla işletme profili, Yemden Gıdaya tüm tedarik zincirini ele alacak. Daha büyük bir 
sergi alanı ve gelişmiş, modern tesislere sahip yeni bir mekan, fuarı bir sonraki seviyeye taşımak üzere bu stratejik gelişimi destekliyor.

2021 VIV Asia, 10-12 Mart 2021 tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok şehrinde IMPACT sergi merkezinde gerçekleştirilecek.

Ağustos ayında gerçekleştirilen web temelli seminerler:
• 5,12,19 ve 26 Ağustos: Online Değirmencilik Okulu, 4-7. 

Oturum - myMAG.info/e/866
• 20 Ağustos Elektromanyetik dalgalar,  

GEA - myMAG.info/e/915
• 25-28 Ağustos: Yeni eğilim ve teknolojiler: Modüler 

değirmen konsepti, Ocrim - myMAG.info/e/914
• 27 Ağustos: Makarna üretim ve işleme teknolojileri,  

Alapala - myMAG.info/e/913

Eylül ayında gerçekleştirilecek web temelli seminerler:
• 2, 9, 16, 23 ve 30 Eylül: Online Değirmencilik Okulu, 8-12. 

Oturum - myMAG.info/e/866
• 24 Eylül: Taş değirmenciliği: Zamansız teknoloji, Alapala - 

myMAG.info/e/913
• 17 Ağustos-23 Eylül: AFIA Yem Endüstrisi Enstitüsü - 

myMAG.info/e/920
• 16-18 Eylül: Tarım İşletmelerinde Kadınlar Zirvesi - 

myMAG.info/e/921
• 30 Eylül: Tarımsal Gıda Toplantısı - myMAG.info/e/922
• 20-22 Ekim: IAOM MEA Sanal Değirmencilik Forumu - 

myMAG.info/e/923
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Hava ürünleri
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

Aminoasitler
Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

Paketleme sistemleri
FAWEMA 
+49 2263 716-0
www.fawema.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Ekmek geliştiriciler
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.de

Yığın depolama
NACHI EUROPE GmbH
+90 216 688 4457
www.nachi.com

Yığın depolama
Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Silo Construction & Engineering
+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

Tahıl ve baklagil tavlama
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Renk sınıflandırıcılar
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Cimbria Srl 
+39 0542 361423 
www.cimbria.com

Gime Tech Company Limited
+86 1351037 2500
www.gimetech.com

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Bilgisayar yazılımları
Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Soğutucular ve kurutucular
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

Grain technik
+91 114608 9500 
https://graintechnik.com

FAMSUN
+86 85828888
www.famsungroup.com

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.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

Elevatör kovası
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Asansör ve konveyör parçaları
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Enzimler
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

PLP
+39 05 23  89 16 29
www.plp-systems.com

Ekstrüzyon makineleri
Almex
+31 575 572666
www.almex.nl

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

Extru-Tech Inc.
+1 785 284 2153
www.extru-techinc.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

Yem temelli besin
Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

To be included into the Market Place, please contact Tuti Tan at tutit@perendale.co.uk

Pazar Yeri



JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.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

Yem değirmenciliği
Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

FAMSUN
+86 85828888
www.famsungroup.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Milltech
Tel: +90 332 502 13 00
www.milltech.com.tr

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

PLP
+39 05 23  89 16 29
www.plp-systems.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

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Tahıl elleçleme sistemleri
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

Sukup Europe
+45 75685311
 www.sukup-eu.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Çekiçli değirmenler
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.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

Laboratuvar ekipmanları
 Bastak
+90 312 395 67 87
www.bastak.com.tr

ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Gime Tech Company Limited
+86 1351037 2500
www.gimetech.com

Perten Instruments 
+46 8 505 80 900
www.perten.com

Tekpro
+44 1692 403403 
www.tekpro.com

Yükleme ve boşaltma ekipmanları
Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

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

Değirmen tasarımı ve kurulumu
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

ASG Group (Değirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.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

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.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 & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

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

Nem ölçümü

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Mikotoksin yönetimi

Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com
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Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Neogen Corporation
+44 1292 525 600
www.neogen.com

Paketleme
Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

FAWEMA
+49 22 63 716 0
www.fawema.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

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

Paletleme
Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Pelet presi
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

Tesis
Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Süreç denetimi
Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Vals topu
Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Shandong Jintai Rolls Co., Ltd
+86 533 3058815
www.jintai-rolls.jssytm.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

Valsli değirmenler
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

ASG Group (Değirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.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

Milltech
Tel: +90 332 502 13 00
www.milltech.com.tr

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

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

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Diş açma

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Geri kazanım sistemi

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Ölçüm

NorthWind
+1 785 284 0080
www.northwindts.com

Elek

ASG Group (Değirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Filip GmbH
+49 5241 29330
www.filip-gmbh.com

Gazel
+90 364 2549630
www.gazelmakina.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silo

Behlen Grain Systems
+1 900 553 5520
www.behlengrainsystems.com

A/S Cimbria 
+45 9617 9000
www.cimbria.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

Silo Construction & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw
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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

Sıcaklık denetimi
Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Eğitim

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

Titreşim üniteleri
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Tartma ekipmanları

PLP
+39 05 23  89 16 29
www.plp-systems.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Maya ürünleri
Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

Phileo
+33 320 14 80 97
www. phileo-lesaffre.com

28TH PRINT EDITION

OUT NOW!
Member news
Evonik invest in SmartAHC technology 
company with the goal to ensure healthier 
livestock farming and reduced risk of 
infection in animal farming

Extru-Tech announce the introduction of 
their latest cutter head, the Self-Adjusting 
Die/Knife Cutter Head

Leiber, in collaboration with Ghent 
University, have published a new study 
in the Journal of Animal Science (JAS) 
concerning the prebiotics effects of yeast 
cell walls within the canine gastrointestinal 
tract

Ocrim recently hosted their new webinar 
series in early August to great success. The 
series of four webinars was dedicated to the 
modular mill concept

The International Milling Directory is free to 
join.

List your company, products and services 
today at: 

internationalmilling.com

PERENDALE PUBLISHER'S 
INTERNATIONAL MILLING DIRECTORY 
28 IS NOW ON AVAILABLE. 
With close to 30 years of publication 
behind it, the International Milling & 
Grain Directory (better known as the 
IMD) is a high-visibility, high-prestige 
directory for your company to appear 
in if you are selling products or services 
to millers. 
The IMD enjoys a global reach of more 
than 23,400 readers. 
New for IMD 28 you will  find fascinating 
articles drawn from our sister 
publication, Milling and Grain. These 
articles provide real world examples 
from each different milling specialty, 
including interviews with leading 
industry figures, case studies based on 
visits to flour mills, feed mills and grain 
storage and handling manufacturers 
around the world. 

Contact the team:
Tuti Tan 
tutit@internationalmilling.com
Mehmet Ugur Gürkaynak 
mehmetg@perendale.com

internationalmilling.com
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Pazar Yeri nedir?
Pazar Yeri, Milling and Grain dergisi ile kardeş yayınlarımız olan 
International Milling Directory (Uluslararası Değirmencilik Rehberi) ve 
The Global Miller arasında bir iş birliği. 

Pazar Yeri, basılı ve dijital ortamları bir araya getirmeyi, daha fazla 
ilgi çekici içerik sunmayı ve görmek istediğiniz içeriklere doğrudan 
bağlantılar sağlamayı hedefliyor. 

Derginin bu sayısı içerisinde bu üç yayının her birinden çeşitli 
içeriklere bağlanan QR kodları ve myMAG bağlantıları göreceksiniz.

Pa
za

r Y
er

i

Pazar Yeri

P Bu sayıda tanıtımı yapılan ürünler PROFIL

85 4B Braime Elevator Components Ltd myMAG.info/e/192

6 AGI myMAG.info/e/195

36 Alapala Makina Gida San. ve Tic. A.S. myMAG.info/e/568

97 Altinbilek Makina Sanayi myMAG.info/e/281

73 Amandus Kahl (Germany) myMAG.info/e/257

53 Andritz (Denmark) myMAG.info/e/100

29 ALMEX myMAG.info/e/130

63, 65, 67 Bastak Gida Makine Medikal myMAG.info/e/102

94 Behlen Mfg Co myMAG.info/e/104

75 Biomin Holding GmbH (Austria) myMAG.info/e/256

3 Brock Grain Systems myMAG.info/e/261

116 Buhler (Switzerland) myMAG.info/e/90

41 Cimbria (Denmark) myMAG.info/e/592

27 Cimbria (Italy) myMAG.info/e/592

110 COFCOET (Xi'an) International Engineering Co., Ltd myMAG.info/e/183

30 Consergra myMAG.info/e/197

49 CSI myMAG.info/e/112

21 Degirmencioglu Makina San. Tic. Ltd. Sti myMAG.info/e/621

79 Dinnissen myMAG.info/e/316

85 Erkaya Laboratory Instruments Co myMAG.info/e/173

53 Evonik Degussa (Germany) myMAG.info/e/113

29 Extru-Tech Inc myMAG.info/e/7388

25 FAMSUN myMAG.info/e/121

115 FAMSUN myMAG.info/e/121

50 FAWEMA myMAG.info/e/603

101 FILIP GmbH myMAG.info/e/114

24 FrigorTec myMAG.info/e/7288

11 Fundiciones Balaguer myMAG.info/e/305

99 Gazel Degirmen Makinalari San. TIC. LTD. STI. myMAG.info/e/182

79 Grain Technik Pvt Ltd mymag.info/e/747

18 Guttridge myMAG.info/e/853

57 Hydronix myMAG.info/e/3322

58 Imas myMAG.info/e/119

23 Inteqnion myMAG.info/e/190

PRODUCTS AND SERVICES FEATURED IN THIS ISSUE

myMAG

45 Jiangsu ZhengChang Cereal Oil and Feed 
Machinery Co.,Ltd myMAG.info/e/189

29 Koyuncu Sanayi Fircalari Tekstil Plastik San.Tic.
Ltd.Sti. myMAG.info/e/932

46 Lambton Conveyor Ltd myMAG.info/e/123

15 Myande Group Co., Ltd. myMAG.info/e/624

35 Nabim myMAG.info/e/306

19 Obial myMAG.info/e/128

60 Ocrim myMAG.info/e/129

32 Pavan Group myMAG.info/e/267

76 Pingle Group - Hebei Pingle Flour Machinery Group 
Co. Ltd. myMAG.info/e/258

54 PLP Liquid Systems srl myMAG.info/e/140

51 PTN myMAG.info/e/133

2 Satake (Japan) myMAG.info/e/304

64 Saygili Rulman myMAG.info/e/933

77 SCE myMAG.info/e/263

69 Selis Makina Endustri VE TICARET LTD. STI. myMAG.info/e/148

43 Shandong Jintai Rolls Co.,Ltd myMAG.info/e/8511

105 Silos Cordoba myMAG.info/e/151

80 Siwertell AB myMAG.info/e/931

87 Statec Binder GmbH myMAG.info/e/791

4 Sukup Manufacturing myMAG.info/e/156

86 Symaga (Spain) myMAG.info/e/153

9 Tapco myMAG.info/e/159

47 TSC myMAG.info/e/238

17 TekPro myMAG.info/e/309

92 The Essmueller myMAG.info/e/161

81 Van Aarsen International B.V. myMAG.info/e/162

89 Vibrafloor myMAG.info/e/664

16 Vibronet Graef myMAG.info/e/663

5 Vigan Engineering myMAG.info/e/166

71 Wenger (US) myMAG.info/e/168

12 Yemmak myMAG.info/e/170

14 Yemtar myMAG.info/e/8488

13 Yenar Döküm A.S. myMAG.info/e/171

91 Wynveen myMAG.info/e/319

MAG TV
MAG TV, Milling and Grain dergisinin 
video kanalı. Bu kanalda yeni 
ürünler hakkında içerikler, endüstri 
profesyonelleri ile röportajlar, 
endüstri etkinlikleri hakkında 
içerikve daha fazlası bulunuyor

myMAG bağlantıları
myMAG bağlantıları, tarayıcıya 
girdiğinizde sizi doğrudan içeriğe 
aktaracak kısaltılmış hiper bağlantılar

mymag.info/e/37
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Bu endüstriye nasıl girdiniz?  
Başlangıçta endüstriye giriş ulusal bir gereklilikti. Ben 1967 
yılında doğdum ve Çin’de üniversiteye giriş sınavlarının 
yeniden başlatılmasının ardından kabul edilen ilk grup 
öğrenci arasındaydım. Ancak, çeşitli nedenlerden dolayı 
kabul bildirim geç görüldü ve kısa bir gecikmeden sonra 
nihayet eğitimim için Zhengzhou Tahıl Üniversitesi’ne 
girdim. Bu endüstriye girişim, ilk olarak Devletin 
kararlaştırdığı bir konu olsa da son otuz-kırk yıldır Çin’de un 
endüstrisinin gelişimine tanık olan biri olmaktan büyük gurur 
duyuyorum.

Tahıl endüstrisinin önümüzdeki beş yıl içinde 
karşılaşabileceği olası bir güçlük sizce ne olabilir ve 
bunun önlenmesi ya da çözümünde şirketiniz nasıl 
bir rol oynayacak? 
Tahıl işleme endüstrisi ve Çin’in un endüstrisinin gelişimi 
perspektifinden baktığımızda, un temelli yeniliklerin kısa 
süreli olduğu ve teknolojiye ayak uydurmak için kısa 
sürede yeniliklerin benimsenmesinin gerekeceği sonucuna 
varabiliriz. Bu devam eden bir durum ve ben şahsen 
önümüzdeki birkaç yılda üzerine eğilmemiz gereken birkaç 
konu olduğunu düşünüyorum.
Ürün geliştirme: Alıcı piyasasında birçok yıldır fazla tedarik 
sorunu olduğundan yurt içinde una yönelik rekabet 
çok sıkı. Kısa vadede şirketlerin ürün geliştirme alanında 
derinlemesine araştırmalar yapması ve piyasa talebini, 
kendi avantajlarını ve kendi teknolojik becerilerini kapsamlı 
bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Bu, aynı zamanda 
şirketimizin profesyonel bir avantajı niteliğinde. Eşsiz 
çözümlerimiz ile incelemeler yaparak müşterilerin ürün 
geliştirme alanında hata yapmasını mümkün olduğunca 
önlemeye çalışıyoruz.
Personel eğitim mekanizmaları: Tahıl endüstrisi için, kalıcı 
kalkınma planları oluşturmanın ve şirketlerin büyümeye 
devam edebilmesinin kilit noktası, doğru insanlar ile 
çalışmak. Yetenekli kişileri bünyemizde tutmak ve bu 
yeteneklere yönelik eğitim sağlamak birçok küçük ve orta 
ölçekli un şirketi için zor olabiliyor. Öğretmenlik deneyimim, 
Zhengzhou Golden Grain bu yetenekleri fark edebilmemi 
ve bu büyümeyi en iyi nasıl destekleyebileceğimizi 
anlamamı sağladı. Şirketimiz aynı zamanda endüstri 
çapında yetenek avcılığına benzer bir rol oynuyor. 
Müşterilerimiz ile planları her görüşmemizde aynı zamanda 
şirketin personel yapısı hakkında bazı öneriler sunuyoruz.
Akıllı imalat: Son beş yıldır 5G gelişiminde etkileyici bir 
evrime tanık olduk. 5G teknoloji için yeni bir başlangıç 
noktası ve bu ağ devriminin getirebileceği fırsat ve 
güçlükleri hayal etmek çok heyecan verici.
Endüstriyel alanda 5G yaygın hale geldiğinde büyük bir 
etki sahibi olacak. 5G ürün üretiminde kullanılabilmeye 
başladığında şirketlerin üretim veriminde devrimsel etki 
elde etmek mümkün olacak.
Şirketimiz aynı zamanda kendi Nesnelerin İnterneti (IoT) 
platformunu kuruyor. Şirketin mevcut elektrikli otomasyonu 
aracılığıyla büyük veri analizine yönelik belirli referanslar 
sağlamak üzere çözümlerimize daha fazla sensör 
ekleyebiliyoruz. Daha sonraki aşamalarda aynı zamanda 

akıllı imalatın uygulanmasına yönelik derinlemesine 
araştırmalar yapacağız.
Genetik değişiklik (GM) teknolojisinin etkisi: GM, kendi 
başına bir güçlük oluşturmasa da unun geleceği için en 
önemli değişim faktörlerinden biri olabilir. GM ile ilişkili 
riskler farklı olsa da GM teknolojisinin insanlığın gelecekte 
hayatta kalması ve kalkınmaya yönelik kaçınılmaz bir adım 
olduğunu söyleyebiliriz.
Tahılın genetik haritasının şifresinin tamamen çözülmesi 
ile gelecekte daha fazla genetiği değiştirilmiş tahıl ürünü 
olmasını bekleyebiliriz. Bu da, tahıl işleme endüstrisinin 
üretim alanına büyük değişiklikler getirecek. Bu yeni evrim, 
Zhengzhou Golden Grain’in çok üzerinde durduğu bir 
nokta.

Çin’in un endüstrisi son yıllarda nasıl bir gelişme 
gösterdi?
Çin’de un endüstrisinin gelişimini genellemek güç. 1980 
yılındaki reformdan bu yana birçok aşamalı gelişim 
gerçekleşti. Öncelikle, reformun ardından piyasa ekonomisi 
Devlete ait bazı şirketleri ortadan kaldırmaya başladı. 
Piyasa talep yapısındaki değişim nedeniyle yurt içi tahıl 
piyasası dışarıya açıldı, buğday fiyatları bir süreliğine düşüş 
yaşadı ve ürünlerden elde edilen kâr arttı. Ana buğday 
üretim alanlarında on binlerce yeni un değirmenciliği şirketi 
açıldı. İstatistiklere göre 2010 yılında Çin’de neredeyse 
40.000 un işleme şirketi kaydedildi ve bunların arasında 
buğday işleme kapasitesi günlük 400 tonun (tpd) üzerinde 
olan 200 adet büyük ve orta ölçekli işletme bulunuyordu.
Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) katılmasıyla buğday 
fiyatları ve un değirmenciliği endüstrisinden elde edilen 
kâr neredeyse sıfır oldu. Bu koşullar, Çin’de un piyasasının 
yeniden düzenlenmesini gerekli kıldı. Bu yeniden 
düzenleme birkaç yıl sürecek, ancak çiftçilerden depolara, 
işleme tesislerine ve nihai üretim fabrikasına kadar 
endüstri zincirindeki her bir halkayı geliştirecek. Bunun 
sonucunda Çin’in, Çin’deki piyasaya verimli ve güvenli 
bir şekilde hizmet sağlayacak, risklere ve dalgalanmalara 
karşı dirençli büyük un değirmenciliği şirket grupları 
oluşturacağını umuyoruz.

Şirketinizi rakiplerinden ayıran şey nedir? 
Önümüzdeki yıllarda siz ve şirketinizden 
bekleyebileceğimiz proje veya planlarınız var mı?
Zhengzhou Golden Grain için bizi eşsiz kılan en önemli 
faktör, işleme teknolojisinden anlıyor olmamız. Etkileyici 
endüstri deneyimimiz, yenilikleri geliştirirken bize büyük 
destek sağladı. Diğer ürün geliştirme ve yetenek eğitim 
hizmetlerimiz de bu kilit avantajdan ayrı düşünülemez.
Elbette şirketimizin gelişimi aynı zamanda Çinli insanların 
yaşam standartlarının oldukça gelişmiş olmasının bir 
sonucu. Çin’deki gıda piyasası, temel bir gıda maddesi 
olarak tahıla dayalı. Kolay gıdalardan eğlence yemekleri 
kavramına kadar sürekli olarak yeni eğilimler ortaya çıkıyor.
Zhengzhou Golden Grain olarak kendimizi piyasa içerisinde 
gelişime yönelik tüm fırsatlardan yararlanmak için kapsamlı 
un değirmenciliği sürecinde devamlı araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine adadık. Tahıl ekipmanı imalatçıları 

röportaj Profesör Li Dongsen, Başkan, Zhengzhou Golden Grain 
Mechanical Engineering Co Ltd

Profesör Li Dongsen, Çin’de Henan Teknoloji Üniversitesi’nde profesörlük yapıyor. 1977 ile 
1981 yılları arasında Zhengzhou Tahıl Enstitüsü’nde (şu anki adıyla Henan Teknoloji Üniversitesi) 
Tahıl Mühendisliği Bölümü’nde eğitim aldı. 1981 ile 2017 yılları arasında, Henan Teknoloji 
Üniversitesi’ndeki Gıda Fakültesi kapsamında öğrencilere tahıl ve yağ konularında dersler verdi. 
Kendisi, tahıl bilimleri ve mühendislik alanlarında eğitim, bilimsel araştırma ve teknolojik gelişim 
alanlarında faaliyet gösteriyor. Profesör Dongsen, aynı zamanda Çin Buğday Birliği’nin Genel 
Sekreter Yardımcılğı’nı da yaptı. 
Kendisi, aynı zamanda Zhengzhou Gold Grain Mechanical Engineering Co Ltd. Şirketi’nin 
Kurucusu ve Başkanı konumunda.
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arasındaki sıkı rekabete rağmen şirketimiz 
hayatta kalmayı başardı. Bu, kısmen un 
değirmenciliği alanında sürekli olarak 
gerçekleştirdiğimiz araştırmalardan ileri 
geliyor.
Önümüzdeki yıl boyunca, büyümemizi 
arttırmak için eşsiz avantajlarımızdan 
yararlanmaya devam edeceğiz. 
Müşterilerimize en ileri düzey işleme 
tasarımları ve konseptlerini sunmaya ve 
yüksek performanslı ürünler sağlamaya 
devam edeceğiz. Aynı zamanda yazılıma 
odaklanıp 5G yenilikleri ile bir arada 
kullanıldığında üretim verimini arttırabilen 
yazılım ürünleri çıkaracağız.

Zhengzhou Golden Grain Şirketini 
kurduğunuzdan bu yana en büyük 
gurur kaynağınız ne oldu? 
Kişisel olarak Çin’in un endüstrisinin, üretim 
yöntemleri bakımından biraz alışılmadık 
olarak değerlendirilen bir ülkeden 
un üretiminde önde gelen bir ülkeye 
doğru olan evrimine şahit olmaktan 
gurur duyuyorum. Bu evrimde yer alan 
oyunculardan biri olarak endüstrinin bu 
gelişiminde kendi izimi bıraktım.
Girişimcilik perspektifinden baktığımızda 
şirketimiz gıda endüstrisine yönelik 
bir çözüm tedarikçisi konumuna 
yükseldi ve tüm işlem türleri için geniş 
kapsamlı çözümler sunuyor. Şirketimizin 
toplumun kalkınmasına ve toplumun 
genel gelişimine katkıda bulunduğunu 
düşünüyorum.
Aynı zamanda personelimize eğitim 
vererek profesyonel mühendisler, 
pazarlama ekipleri ve daha fazlası 
oluşturma başarımızdan gurur 
duyuyorum. Bu, şirketimizin en büyük 
gurur kaynağı.



KİŞİLER ENDÜSTRİNİN YÜZLERİ
Ardent Mills, Angie Miller’ı Satış Başkan Yardımcısı Olarak İşe Aldı

Ardent Mills LLC Şirketi, Angie Miller’ın Satış Başkan Yardımcılğına atandığını 
duyurdu. Miller, şirketin satış ekibini ve stratejilerini denetleyecek ve deneyimli ve 
kendini işine adayan kıdemli liderlik ekibine katılacak.

Ardent Mills’de Baş Büyüme Yöneticisi olarak görev yapan Angie Goldberg, 
“Angie’nin yüksek performanslı satış kurumları kurma ve bunlara liderlik etme alanında 
çok kapsamlı bir deneyimi bulunuyor.” diye konuştu. Ardent Mills’in CEO’su Daniel Dye, 
“Stratejik büyüme ve satış verimi açısından, Angie’nin kararlı kişiliğinin güvenilir bir ortak 
olma ve yenilikçi ve besleyici tahıl temelli çözümler ile müşterilerimizi, tüketicilerimizi ve 
topluluklarımızı besleme vizyonumuzu daha da geliştireceğini düşünüyoruz.

Angie’yi aramıza almamız, halkımıza olan bağlılığımız ve müşteri odaklı stratejimize 
yaptığımız yatırımlar ile örtüşüyor.” yorumunda bulundu. “Angie, kapsamlı bir deneyimi 
beraberinde getiriyor ve ekibimize katılıyor olmasından büyük heyecan duyuyoruz.”

Ellen Zimmerman USGC’ye katıldı

Ellen Zimmerman, ABD Tahıl Konseyi’nin yeni Endüstri İlişkileri Müdürü seçildi. 
Zimmerman bu heyecan verici yeni görevinde konseyi ve tarımsal işletme endüstrisi 
ile yurt içi piyasalar bakımından ilişkilerini yönlendirecek. Kendisi, aynı zamanda 
USGC’nin küresel piyasa gelişim programının iyileştirilmesi için çalışacak.

USGC Başkanı ve CEO’su Ryan LeGrand, “Ellen, konseyin günlük işleri için çok büyük 
önem taşıyan katkı sistemine olan somut bağlantısı ve bilgi birikimini beraberinde getiriyor. 
Kendisi son derece pozitif ve yaratıcı biri ve yeteneklerini konseydeki halihazırda çok sağlam 
ve güvenilir ekibimize hızla sunacak.” diye konuştu.

Jim Raben, ABD Tahıl Konseyi’nin Başkanı seçildi

ABD Tahıl Konseyi (USGC) delegeleri, Illinois Mısır Pazarlama Kurulu’nu temsil 
eden Illinois’li bir çiftçi olan Jim Raben’ı, 60. Yıllık Delegeler Kurulu Toplantısı 
sırasında Yönetim Kurulu Başkanı seçti.

Raben, yaptığı konuşmada, “Ben daima ilişkileri ilerletmeye odaklanan biriyim çünkü 
beraber daha güçlüyüz ve toplu olarak sesimizi daha iyi duyurabilir, beraber ortak hedeflerimizi 
gerçekleştirmek için çalışabiliriz.” dedi. Kendisi, “Konsey, sunduğumuz ürünlere yönelik yeni talep 
alanları bulup bunlara açılmak için dünyanın her yerinde gece gündüz çalışıyor. İşte bu nedenle, 
‘İlişki Kurmak, Ticareti Başlatmak” konusu üzerine eğilmeyi seçtim.” diye konuştu.

Raben, 1973’ten bu yana aile çiftliğinde çalışıyor ve son yıllarda iki oğlu da bu konuda 
kendisine destek oluyor. Kendisi 2015 yılında Konsey’in kuruluna doğal bir üye olarak 
katılmadan önce dokuz yıl boyunca Illinois Mısır Pazarlama Kurulu’nda yer aldı. Raben aynı 
zamanda önceden birçok USGC Danışmanlık Ekibi için Kurul aracısı olarak görev aldı.

Woo Kyun Kim, Kümes Hayvanları Besin 
Araştırma Ödülü’nü kazandı

Doktora sahibi Woo Kyun Kim, Amerika Yem Endüstrisi Birliği’nin (AFIA) Kümes 
Hayvanları Bilimsel Birliği (PSA) Kümes Hayvanları Besin Ödülü’nü aldı.

AFIA Kalite, Hayvan Gıdası Güvenliği ve Eğitim Müdürü, Doktora Sahibi Paul 
Davis, “Dr. Kim’in bağırsak sağlığı alanındaki deneyimi ve araştırmaları, bu ödülün 

ideal sahibi olmasını sağlıyor.” diye konuştu. “Kümes hayvanlarına yönelik besin alanı, 
kendisinin tutku ve bağlılığı sayesinde çok daha iyi bir konumda.”

University of Georgia’da Kümes Hayvanları Bilimleri Bölümünde Doçentlik ve Kümes 
Hayvanları Besinleri Uzmanı olarak görev yapan Dr. Kim, yem, gıda, kümes hayvanları 
besinleri ve hayvan besinlerinde vitaminler hakkında dersler veriyor. Kendisi aynı zamanda 
Poultry Science dergisinin Bölüm Editörlüğünü yapıyor.

Asbjørn Børsting, FEFAC’a yeni Başkan olarak katıldı

Asbjørn Børsting, 2020-2023 dönemi için FEFAC’ın yeni Başkanı olarak seçildi.
Yeni rolünden bahseden Børsting, “Tüzüğümüzde besin verimlerini arttırmak, 

yem üretimi ile ilişkili sera gazı salınımlarını azaltmak ve çiftlik düzeyinde 
antibiyotik ihtiyacını azaltmaya yardımcı olacak hayvanlara yönelik besin 

çözümlerini tanıtmak için somut eylemler yer alacak. Aynı zamanda sorumlu ve orman 
tahribine yol açmayan soya tedariğini ve AB’nin sebze temelli protein üretimini arttıracak 
yeni teknolojileri destekleyeceğiz.” diye konuştu.

Børsting şu anda aynı zamanda Danimarka Tahıl ve Yem Birliği ve Variety Denmark 
(DAKOFO) kurumlarının Müdürü ve Danimarka Biyo-Ekonomi Paneli’nin Başkanı. Kendisi, 
Kopenhag Üniversitesi Tarımsal Ekonomi alanından mezun.
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