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• DİYAGRAMCILIK;  

• Tahılın treme çukuruna  boşaltılmasından  un, irmik ,kepek ve artık 
maddelerin sistemden çıkması veya istiflenmesine kadar ki işlemlerin 
uygulanması ve şematik olarak  gösterilmesidir. 





ÖĞÜTME GURUBU 

 

 





TEMİZLEME GRUBU 

• Temizleme gurubu tahılın treme çukuruna dökülmesiyle başlar. 

• Diyagramcı treme çukurunun konumunun tesbiti, çukur hacmi ve 
eğimi vermek durumundadır. Fiziksel bir müdahaleye gerek kalmadan 
buğday elevatörün giriş haznesine kendi cazibesiyle  ulaşabilmelidir.  

•   Treme elevatörünün boy yüksekliği verilirken, Fabrika binasının 
yüksekliğinin yanında,  Buğday çukurunun derinliği ve silo üstü taşıma 
ekipmanları irtifasına dikkate alınması önemlidir. Ön Temizleme min. 
30ton/saat ten az olması ekonomik değildir. 



TEMİZLEME GRUBU 
 Diyagramcı, fabrika kurulumunda ki bina tasarımında, kuru buğday silolarının tesbitin 
de fabrikanın  günlük kapasiteni gözönünde bulundurmak zorundadır. Kuru buğday 
depoları günlük kapasitenin min. İki 

Katı olmalıdır. 

 Temizleme ünitesinde, genel olarak dünyada standart bir sistem oturduğu için özel bir 
çalışma gerekmemektedir. Ancak şunu belirtmeliyim ki,  tek hat temizleme gurubu  
250ton/24saate denk gelmektedir. Örneğin 400ton/24saat kapasiteliyse fabrika, 
temizleme gurubu çift hat olmak zorundadır. Temizlem gurubu kapasitesi  öğütme 
gurubundan fazla olabilir ama tersi olası değildir.  

 Daha evvelki yıllar diyagramcılar olarak temizleme gurubuna müdahalelerimiz özellikle 
havalandırma sisteminde oluyordu. Çöp Sasörü ve  Kabuk Soyucu önündek hava kanalı 
veya Vibro Tararın havalandırması için kullanılan aspratör ve sklon sisteminde sorunlar 
yaşayabiliyorduk. Günümüzde sözkonusu makinaların önünde Radyal Tararlar 
kullanılmasıyla bu sorunda ortada kalkmış oldu. Taş Ayırıcı da da aynı durum 
sözkonusuydu.  

  Günümüz hububat makinacılari teknolojik değişime uyumları sayesinde özellikle 
temizleme gurubu makinalarına sahasında  bir standardı oturtmuş durumdalar.  Bu 
gelşim nihayetinde  diyagramcıdan çok makinacıya insiyatif geçmiştir. Un fabrikalarında 
gözlemlemişsinizdir,  temizleme gurubu makinalarını markalarından ayırtetmek 
neredeyse olası değildir.  Her marka birbirine yakın teknolojiyi kullanır durumdadır. 

   Hububattan yabancı maddeleri alabilme kabiliyrti öğütmeye hazırlığın önemli 
aşamalarından biridir. 

Özellikle ikinci aktarma ve B1 gurubunda buğdayın tozu ve kabuğunu nekada 
alınabiliyorsa  renk ve kül nisbrtine de o oranda fayda sağlayacaktır. Valse gelen 
buğdayın ,ne oranda  tavlanıp, temizlendiği  çok önemlidir ve dikkat etmek zorunludur.   





ÖĞÜTME HATTI 

•   Diyagramcılığın esaas işlevi öğütme ünitesinde başlar. 

• Özellikle yeni tehsisin devreye alınması bir diyagramcı için final 
müsabakası gibi birşeydir. Elektirik ekibi makinalara elektiriği vermesiyle 
makinaların test çalışmaları başlar. Makinaların mekaniksel sesine hakim 
olmak gerekir. Test aşamasındaki her makinanın olağan sesi dışında bir 
mekaniksel  ses var mı, balanslı mı(titreşim) değil mi gibi olası aksaklıkları 
diyagramcı  test aşamasında konturol eder. Buda hububat makine 
bilgisine hakim olmayı gerektirir.  

•  Öütmye hazırlık aşamasında buğdayın temizlenmesi kadar tavlanması da 
çok önemlidir. Tavlama süresi buğdayın cinsine ve hava şartlarına bağlı 
olarak değişkenlik gösterdiğinş hepimiz biliriz.  Göz arda edilmemesi 
gereken verdiğimiz tavın buğdayın endospermine kadar nüfus etmesidir. 

 



ÖĞÜTME HATTI 

• Valse verilen buğdayın nemi de buğdayın yumşaklığı, camsı yapısına 
göre  değişkenlik gösterir. İşleyeceğiniz buğday Gerek Buğdayı, Ankara 
Yazlığı gibi unsu yapıdaysa bana göre valse 

• %15,5 rutubettle verilmesinde bana göre bir sakıncası yoktur. 

• Ama sözkonusu buğday Daryel veye Kunduru buğday gibi sert ve 
camsı yapıdaysa %17,5-%18,0 rutubette vermenin de bir mahsuru 
yoktur.  



ÖĞÜTME HATTI 

 

 



ÖĞÜTME HATTI 

• Öğütmenin hattının ilk basamağı  B1 VALSİ yada BW VALSİ 

• Temizlenmiş, tavlanmış buğday ilk valsten un ve kepeğe ayrılmak 
üzera ilk seyhate çıkmıştır.  

 

 





ÖĞÜTME HATTI 

 B1 öğütme kalitesi ve kapasitesi vals topu diş diagramına bağlı olarak 
değişkenlik gösterir. B gurubu valsler de cm deki diş sayısı ve diş açıları 
ve diş derinliği  önemlidir.  Vals diş diyagramı istenilen  mammülün 
özelliğine göre(düşük kül, irmik ) değişkenlik gösterir. İlk öğütme 
valsinde un değirmenciliğinde diş pozisyonu sırt/sırta 

İrmik değirmenciliğinde diş/dişe olması anlamında genel olarak 
mutabığız. 

Ancak ilk kırma valsinden sonraki gurupta gerek istenilen ürüne, 
gerekse diyagıramcı insiyatifine bağlıolarak değişkenlik göstermektedir. 



ÖĞÜTME HATTI 

• Vals diş diagramında diş tabanı hafif yuvarlatılmalı ki oraya biriken 
mak kolay aksın, dişleme esnasında diş açılarını tam sivribir şekilde  
bırakmayıp uçların çok az bir miktarda düz yapılması gerekmektedir. 
Aksi taktirde dişlerle yapılan kırma işleminde dişlerin sivri uçları aşırı 
kesmesiyle birlikte zamanla düzensiz bir şekilde kırıldıklarından kırma 
işlemide sağlıksız olacaktır. Yıpranmış dişler ezme ve sıkıştırma yapar. 
Ortalama diş düzlüğü kabalarda 0,25mm incelerde 0,10mm’ye kadar 
değişmektedir. 



ÖĞÜTME HATTI 

• Diş derinliği sırt açısının büyüklüğüne bağlıdır. Kesme açısının diş 
derinliğe etkisi çok azdır. Diş derinliğinin fazla olması irmik 
parçalarının büyüklüğünü de arttırır.  Bu yüzden kaba irmiğin fazla 
çıkması istendiğinden sırt açısının daha dik seçilmesi gerekir. Un 
nisbetini artırmak için ise daha yatık sırt açısı seçilir.  





ÖĞÜTME HATTI 

• Değirmen diagramcılığında B1 valsinden itibaren kırma ve irmik 
dağılımı başlar. 

 

 

 

 

 

 

• Elek diyagramında ana prensip; kullanılacak ipek noları ile öncelikle   
kırma içerisindeki irmiği ayırmak gerekiyor. Ayırmış olduğunuz irmiğin 
sınıflandırılması , sınıflandırılan irmikten un alınması ana prensiptir. 



ÖĞÜTME HATTI 

• B gurubu elek diagramı belli bir prensibe uygun olarak taksimi yapılır 



ÖĞÜTME HATTI 

• Önce kepeksi yapıdaki kırma ürününü elek sisteminde alınır. 

• Kırmadan ayrılmış olan irmiksi yapıdaki yarımamülün kabası 
(380mikron<) elekten alındıktan sonra daha ince yapıdaki 
irmikten(250mikron-300mikron) un alındıktan sonra dunst yapıdaki 
yarı mamül  elekten  ayrılp valas yada irmik fanına gönderilir. 

• Burada uzmanlık gerektiren konu pasaj dağılımı dengesidir. 

• Her pasaja gidecek ürün mikterinı çok iyi dengelemek gerekiyor. Vals 
boyu, çelik boru çapı ve elek içerisindeki ipek numaralarının bu 
dağılıma uyumlu olmalıdır.  

• Türkiye’de gerek buğday gerek mamül ürün çeşitliliği sebebiyle 
diyagramında  da bir standardın olmadığı gerçeğini ortaya 
koymaktadır. 



ÖĞÜTME HATTI 

• Fabrika diyagramı yapılırken istenilen un granülasyonu ve kullanılacak 
buğdayın sertlik-orta sertliği gözönünde bulundurulacak  kriterlerden en 
elzemidir. Kaç randımanda hangi kül değerini yakalayabiliyorsun? Sorusu 
dünde bugünde güncelliğini korurken, Son yıllarda buna mukabil nişasta 
zedelenmeside çok önemsenir olmuştur. Buda biz diagramcıların  

• Projelerine yeni bir bakş açısıyla değerlendirmesi gerkmiştir. 

• Bu konuda irmik tasnifinde irmik sasörünün önemini dahada arttırmıştır. 
Liso-Kırma vals dengesinde liso vals oranı lehinde bir artış gerektirmiştir. Vals 
topu 250x1000 den ziyade 250x12500 hatta 300x1250 ebatları kullanımı 
artmıştır. 

• Elekte jumbo(74x74)  kullanımıda bu oranda artmıştır. 

• Kepek Fırçasının yerini daha çok Vibro Kepek Fırçasını almıştır. 

• İşlevsel ve kapasite anlamında daha verimli çalışması bunu gerkli kılmıştır. 

• Değirmen makine sanayicimizin bu alandaki teknolojik gelişime hızla  

• Uyum sağlamasıyla bizlerin işini çok dahakolaylaştırmıştır. 



ÖĞÜTME HATTI 

• Vals otmasyonundaki ileri teknoloji valsin verimliliğini çok daha 
arttırmıştır.   

• Bugünün tekniğinde detaşörün(1000d/dak)  kullanılmasını herhangi 
bir faydası olduğunu düşünmüyorum. 

• İrmik Parçalayıcının(3000d/dak) dunsta ve temiz  irmik pasajlarında 
kullanılması valse yardımcı olması bakımında gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

 

 

 





PAKETLEME HATTI 

• Un ve irmik fabrikalarında nihayi ürün un, irmik, kepeğin silolara transferi 
önemlidir.  Fabrika tonajına cevap vermesi bakımından saat/ton kapasite 
iyi hesaplanmalıdır. 

• Günümüzde blowerle taşıma daha yaygındır.  



B1 VALS DİŞ DİAGRAMI 

 



1000mikron 



C1 PASAJI 

 



DİV PASAJI 



B1 ELEK AKIŞ DİAGRAMI 

 


