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Tahıl Değirmenciliğinde 

Kalite-Kontrol Metotları 



Kalite?  

Üstün nitelik 

 

Kontrol?  

Denetleme/ denetim 

 
Kalite-kontrol?  
Ürün veya hizmetin kullanım için uygun 
olmamasına neden olacak kusurlarını 
önleme, tespit etme ve düzeltme 
işlemidir.  

 



• Güvenlik 

• Standart 

• Sürdürülebilirlik  
 değirmenin çalıştığı süre boyunca 

üniformiteyi izlemek,  

 farklı un parti veya sevkiyatları 

arasındaki üniformiteyi sağlamak, 

 unun müşteri taleplerini 

karşıladığından emin olmak, 

 unun, nihai ürün için istenen özelliklere 

sahip olduğunu teyit etmek. 



Değirmencilik? 

Nitelikleri belirlenerek satın alınan ve uygun 

ortamda depolanan farklı kalitelerdeki buğdayların 

istenilen özellikte un üretmek için karıştırılarak 

temizlik ve tavlamayı takiben işletmede en iyi 

randımanda, irmik ve un haline getirilmesi 

işlemidir.  



Kaliteli bir ürün elde etmenin 3 şartı; 

 

1)Kaliteli hammadde,  

 

2)Yüksek üretim teknolojisi, 

 

3)Yetişmiş ve kaliteyi kendi yaşam tarzı olarak         

 benimsemiş işgücü.  



BAŞARI AYRINTIDA GİZLİDİR! 

Örnek Alma 
Amaç; tahıl partisinin özelliklerini tespit edebilmek için o 

partiyi temsil edebilecek miktar ve nitelikte örnekleme 

yapabilmek.  
 



 Farklı yerlerden yeterli sayıda ilk numune alınmalı;  

Mutlaka iyice karıştırılarak paçal numune elde edilmeli  

(partiyi temsil edebilsin).  

 Bu paçal numunenin birkaç kez bölünmesiyle laboratuvara 

gidecek numune elde edilmeli,  

 Eğer taşıma sırasında herhangi bir etken tarafından zarar 

görmüş ürün varsa bundan ayrıca numune alınmalı ve 

kesinlikle sağlamlardan alınanlarla karıştırılmamalıdır.  



 Numune almaya yarayan tüm araç gereçler temiz ve kuru 

olmalı,  

 

 Laboratuvara gönderilecek numunelerin konulduğu kaplar 

yağmur, toz vb. faktörlerin olumsuz etkisine karşı sağlam 

malzemeden yapılmış olmalıdır. 

 



 

 Ürün adı  

 Ürünün miktarı  

 İşareti veya parti numarası  

 Numunenin alındığı tarih  

 Numenin alındığı yer  

 Numuneyi alanının adı  

Etiket üzerindeki bilgiler silinmez olmalıdır  







Bu undan üreteceğim hamur 

ne kadar esnektir? 

Bu un ne kadar su 

kaldırır? 

Bu unun fırındaki 

davranışını nasıl 

tahmin ederim? 

Hammaddeyi farklı ürünlere  ve işleme 

sistemlerine nasıl uyarlarım? 

Tedarikçi doğru mu 

söylüyor? 



Fiziksel Analizler 

(Uygun hammaddeyi nasıl alır ve depolarım?) 

 

Kimyasal Analizler 

(Üretim hattında herşey yolunda mı?) 

 

Fizikokimyasal Analizler 

(Son üründe kalitem nasıl? Daha iyiye nasıl         

ulaşılır?) 



FİZİKSEL ÖZELLİKLER 

Renk, koku 

Buğdayda yabancı madde miktarı  

Buğdayda hektolitre ağırlığı 

Buğdayda bindane ağırlığı 

Buğdayda tane iriliği  

Buğdayda camsılık tayini 

Buğdayda un verimi tayini 



RENK 
KOKU 



Hektolitre ağırlığı Yabancı Madde Miktarı 

Bindane Ağırlığı 



Tane İriliği Camsı Tane 

Un verimi 



KİMYASAL ANALİZLER 

Nem 

Protein 

Ham yağ 

Kül 

Ham Selüloz 

 



Depolamanın göstergesidir (%14.5) 

Hammadde tahıldır, su değil! 

Tavlamada su hesaplanması.  

İşletmenin çalışma kolaylığı ve verimliliği.  

Un kalitesi.  

Depolama veya uzun sürecek nakliyelerde emniyet.  

 

Nem (Rutubet) 



 Buğday ve un kalitesi üzerinde birincil derecede etkili 

olup; çeşit, çevre ve yetiştirme şartlarından(iklim, zirai 

işlemler, hastalık-zararlılar) önemli düzeyde etkilenir.  

 Üretimin tüm aşamalarında; (paçal, hamur reolojisi, 

granülasyon, nişasta zedelenmesi, son ürün 

nitelikleri) gibi pek çok faktörü kontrol altında tutabilmek 

için gerekli bir kriterdir.  

 Yasal zorunluluk ve ticari taahütler bakımından 

önemlidir.  

 

Protein  



Kül 

 Oranı merkezden kabuğa doğru 

arttığı için değirmen verimliliği 

bakımından önemlidir.  

 Diyagramı ve toplam kaliteyi kontrol 

etmede yararlanılır.  

 Su absorbsiyonu başta olmak üzere 

hamur reolojisini ve tüm un 

niteliklerini etkiler.  

 Kül oranı arttıkça unda mikrobiyolojik, 

toksikolojik ve katkı kalıntı 

bakımından riskler çoğalır.  

 Yasal zorunluluk ve ticari taahütler 

bakımından önemlidir.  

 



Gluten miktar ve kalite 

Sedimentasyon 

Gecikmeli Sedimentasyon 

a-amilaz enzim aktivitesi (Falling-number) 

Berliner-koopman (Özkabarma) 

 

 

FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLER 



Gluten miktar ve kalite 

 Buğdayın sektördeki yegane girdi olarak 

kullanılmasındaki tek etken ‘Gluten’ dir.  

 

 viskoelastik özellikte hamur 

 fermantasyon sırasında maya tarafından üretilen CO2 

gazının tutulması 

 yüksek hacimli ekmek üretimi 

 



Gluten miktarı önemli bir faktör olmakla birlikte 

tek başına mutlak bir anlam ifade etmez, kalitesi 

ile birlikte değerlendirilmelidir.  

Gluten miktarı ve kalitesi su absorbsiyonu ve 

reolojik özellikleri, granülasyonu, direnci, 

elastikiyeti, işlenebilirliği, son ürün özelliklerini 

önemli ölçüde etkiler.  

Analizlerin yanı sıra mümkün ise son ürüne 

işlenerek değerlendirme yapılmalıdır.  

 

 





Sedimentasyon 

Gluten miktarı ve kalitesini belirten ucuz, kolay, pratik 

önemli bir analizdir. 

Gluten kalitesi farklı olan buğdayların 

değerlendirilmesinde,  

Gluten kalitesi aynı olan buğdayların ise protein 

miktarının tahmin edilmesinde. 



Un ve laktik asit çözeltisi ile hazırlanmış 

süspansiyondaki un partiküllerinin gluten miktar ve 

kalitesine göre şişmesi ve şişen partiküllerin belirli 

zaman içindeki çöken miktarının ölçülmesidir.  

Gluten miktarı fazla ve kalitesi iyi olan unlarda 

partiküller fazla şişeceğinden yoğunlukları azalır ve 

dibe çökmeleri daha yavaş olur. 

Böylece sedimantasyon değeri daha yüksek çıkar. 



Gecikmeli Sedimentasyon 

Proteolitik enzim 

Gluten parçalanır 

Ekmeğin kalitesinde önemli düşüş 



α-amilaz enzim aktivitesi (falling number) 

Un ve su ile hazırlanan süspansiyonun kaynayan 

su banyosunda çirişlendirilmesi ve örnekteki 

amilazın etkisi ile nişastanın sıvılaşmasının 

ölçülmesi esasına dayanır. 



• Bu yöntem ile unda var olan amilaz enziminin aktivitesi 

belirlenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Düşme sayısının saptanması ile enzim aktivitesi 

belirlenmekte, buradan hesaplanan sıvılaşma sayısı 

yardımıyla farklı amilaz aktivitesine sahip un karışım 

oranları veya amilaz katkı düzeyleri bulunabilmektedir. 



Reolojik Analizler 

• Hamurun su absorbsiyonu,  

• yoğrulmaya karşı direnci,  

• uzama yeteneği,  

• uzamaya karşı direnci,  

• gelişme süresi,  

• stabilitesi  



Hamurda farinogram 

Hamurda alveogram 

Hamurda ekstensogram 

Hamurda miksogram 



Farinogram Özellikleri Tayini 

Unun belirli kıvamda hamur meydana getirmesi 

için gerekli % su miktarının tespitinde 

 yoğurma sırasında hamurun yoğurucu paletlere 

gösterdiği direncin grafiksel olarak 

yorumlanmasında 

 unun su absorbsiyonunu (kaldırmasını) ve 

bundan hazırlanan hamurun yoğurmaya karşı 

direncini ölçümünde 





Alveogram Özellikleri Tayini 

Hamurun şişirilmeye (uzamaya) karşı direncinin ölçülmesidir. 





Ekstensogram Özellikleri Tayini 

Buğday unu hamurunun uzama kabiliyetini ve 

uzamaya karşı gösterdiği direnci ölçmek için 

yapılan bir analiz yöntemidir. Hamurun 

fermentasyon toleransı hakkında fikir verir. 





ZAYIF UN NORMAL UN KUVVETLİ UN 







Miksogram Özellikleri Tayini 

Hamurun gelişme süresi, stabilitesi ve diğer yoğurma 

özellikleri tayin edilir. 



ZAYIF UN 

KUVVETLİ UN 



PİŞİRME TESTLERİ 

 Müşterinin reçetesinde değişiklik yapmadan unun tutarlılığını 

sağlamak  

 Ürünlerde devamlılığı elde ettirmek 

 Müşterinin hacim, renk, görünüm ve doku değerlendirmelerini 

tahmin etmek  

 Son kullanıcılara unun kalite özellikleri hakkında bilgi vermek  

 Pişirme yapmadan önce işleme koşullarını optimum seviyeye 

getirmek 



 İşleme sırasında gluten sertliği ve hamurun uzama 

kabiliyeti     arasındaki denge 

 Hamurun makinede işlenebilirliği 

 Farklı koşullarda fermantasyon işleminin etkisi 

 Katkı maddesi ve un geliştirici kullanımının etkisİ 

 Pişirilmiş ürünlerin dokusal nitelikleri. 

 

PİŞİRME TESTİNDE HEDEFLER 



Ekmek Üretimi Açısından Kalite 

 

 Unun ekmeklik kalitesinin belirlenmesinde protein miktar 

ve kalitesi yanında proteolitik ve amilolitik aktivitesi de 

büyük öneme sahiptir. 

 Hamur özelliklerini ve unun ekmekçilik değerini ortaya 

koymak için alveograf, farinograf, ekstensograf ve 

miksograf gibi reololik özellikleri belirleyen cihazlardan 

yararlanılmaktadır. 

 



Makarna Üretimi Açısından Kalite 

 

 Makarna üretiminde özellikle makarnalık buğday olan 

Triticum durum çeşitleri ile Triticum aestivum’un sert 

çeşitleri kullanılmaktadır. 

 Bin tane ve hektolitre ağırlıkları yüksek, 

 Kızışmış, çimlenmiş, buruşuk ve kırık tane oranları düşük 

 Teknolojik kalitesi yüksek durum buğdaylarından elde 

edilen irmik kullanılmalıdır. 

 İrmiğin kül miktarı %0,8-1,0’den fazla olmamalı,  

 Su içeriği ise en çok %14 olmalıdır.  

 Protein miktarının ise en az %11 

 

 

 



 İrmikten elde edilen yaş glüten değerlendirilirken miktarı 

yanında; glüten indeks değeri, akışkanlık özelliği, 

uzayabilme kabiliyeti, elastikiyeti, yumuşaklığı veya 

sertliği, sarı, soluk, donuk veya gri renkli olması gibi 

özelliklerine bakılır. 

 Enzimlerin makarnalık buğdaylarda, makarnanın 

karakteristik rengi ve pişme kalitesi üzerinde teknolojik 

olarak çok önemli olduğu bilinmektedir.  



Bisküvi Üretimi Açısından Kalite 

 

 Bisküvilik unun partikül iriliği önemli bir kalite 

parametresidir. 

 Gevrek ve güzel bir bisküvi ancak ince undan 

yapılmaktadır.  

 Bisküvinin dil üzerinde erimesi un taneciklerinin iriliğine 

bağlıdır.  

 Unlar inceldikçe yüzey alanı genişlemekte, daha çabuk 

ve kolay mayalanmakta ve su absorblamaktadır. 

 Bisküvi üretiminde genelde 70-76 randımanlı, düşük 

protein içerikli ve zayıf özlü un kullanılmaktadır 

 

 

 



TEŞEKKÜR EDERİM 


