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Tahıl değirmenciliğinde ; 

• Fabrikaya buğday alımından başlar, nihayi ürünün paketlenmesiyle 
son bulur.  

• Tahıl değirmenciliğinde hedef, hububatta yabancı maddeleri ayırıp, 
tavlandırıp öğütmeye hazır hale getirmek, 

• Öğütmeye hazır hububatın öğütme hattında un ve kepeği ni 
birbirinde ayırmaktır. 



TAHIL DEĞİRMENCİLİĞİNDE  
MAKİNA VE MEKANİK BAKIM 



HUBUBATIN ALIMI 

• Temizleme gurubu tahılın treme çukuruna dökülmesiyle başlar. 

• Tremede, dikey taşıma işlevini gören ve fabrikadaki en yüksek 
kapasiteye sahip posta elevatörüyle   buğday yolculuğu başlar.   

•  Treme elevatörü  genellikle fabrikadaki en yüksek ve dış hava 
şartlarına en çok maruz kalan taşıma aparatıdır.  
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• Tonajı yüksek olan Posta Elevatörünün alt ve üst başlıklarının sıhhatli 
çalışması için terazide olması, kayış ve alt-üst başlık uyumuna dikkat 
edilmesi gerekir. Elevatör kayışının, elevatörün borusuna temas 
etmemesi, kovaların herhangi birşekilde elevatör borusuna temassiz 
şekilde çalışmalı. Bu belirtilen sorunlardan birinin olması halinde 
mekaniksel sesle sorun kendini belirtir. Eğer elevatör  binanın dışında 
çıkıyorsa, dış hava şartlarına maruz kalıyorsa, elevatörü borusu krom 
malzeme kullanılması eğer normal saç kullanılıyorsa saç kalınlığı ve 
saç boya kalitesine dikkat edilmelidir. 

•   



TAHIL DEĞİRMENCİLİĞİNDE  
MAKİNA VE MEKANİK BAKIM 

 Elevatör motoru, kaplin ile elevatör üst başlığına monta edilirken mil merkezleri 
mutlaka tam olarak denk getirilmeli. Aksi halde küçük bir kaçıklıkta kaplin ve mile 
ciddi mekaniksel hasar verebilir. Burada diğer bir husus motorun monta edildiği 
metal aksam. Burada kullanılan saç malzeme motorun ağırlığına kafi gelebilir 
kalınlıkt seçilmesi, vida ile montalamada motorun dengede çalışmasına çok dikkat 
edilmeli 



HUBUBATIN ALIMI 

• Elevatörden çöp sasörüne gelen buğday konveyör veya  helezonlarla 
kuru hububat silolarına transferi gerçekleşir. Helezon motorunun 
montajında, elevatörde olduğu gibi  terazide olması, bağlantı 
kaplininin kasıntısız çalışması, helezon yaprağının helezon yatağına 
temas etmeden çalışması esastır. 

• Helezonda zamanla askı çubuğu bağlıntı aksamında aşınmalar,  

• Çalışma süresine  bağlı olarak helezon yaprağında aşınmalar 
gözlenebilir.  

•  Kuru silolara alınan hububat, paçal makinasnda  ihtiyaç duyulan 
oranlarda ve gerekli kapasitede temizleme gurubu makinalara ilk 
trnsferi başlatılır. 



HUBUBAT TEMİZLEME HATTI 

•  Paçal makinası çok bakım geretirecek bir 
aparat değildir. Bağlantı milleri arasındaki 
kaplinlerde aşınmalar gözlenebilir. Paçal 
haznesin de zaman zaman toz normundaki 
maddelerin birikinti yapması, kavuz gibi hafif 
özgül ğırlıktaki partüküllerin hazneleri tıkadığı 
gözlemlene bilir.  Hava ile temizliği yapılarak, 
haznelerde haşare oluşmasıda önlenebilir. 
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• Paçallanmış olarak verilen buğday elevatörle Çöp Sasörüne gelir. 
Buğdaydan büyük ve buğdaydan küçük  yabancı maddeler burada 
ayrılır. 

• Çöp Sasörü için özel bir bakım yok. Kullanılan sacın özelliğine bağlı 
olarak eleme saçlarında kırılma olabilir. Kırık haznesine buğdayın 
geldiği gözlenmesiyle müdahale edilir. Yan saç kanallarındaki kavçuk 
malzemenin de yıpranmışlığı gözlemek mümkün. 
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• Çöp Sasörü devamında Taş Ayırıcıya gelir. Özğül ağırlğı prensibiyle çalışan 
Taş Ayırıcıdan buğdaydan daha ağır taş, metal gibi yabancı maddeler 
ayrılır. Hava yeterli seviyede olmadan Taş Ayırıcının iş yapması mümkün 
değildir. 

Sözkonusu makinanın, eğimi ve have 
kuvveti işlevinde çok etkilidir. 
Taş Ayırıcının alt delikli sacının tozla 
tıkanmamasına dikkat edilmelidir. 
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• Kabuk Soyucu adında da anlaşılacağıgibi buğdayın kabuk soyma 
işlevini yapar. Kuru buğdaydan ziyade tavlanmış buğdayda daha 
etkilidir. Tavını almış buğdayın hacimsel olarak büyümesi, kabuğun 
biraz yumşamışlığı hububattaayrılmasını kolaylaştırmaktadır.  Rotor 
üzerinde paletler vasıtasıyla gömleğe çarptırarak kabuğu darbeleme 
prensibiyle çlıştığını biliyoruz. Ancak Ovalama makinaları bu işlevi 
daha iyi yaptığını söyleyebilirim. 

• Kabuk soyucu önünde kullanılan Hava Kanalı, Vibro Tarar yada Radyal 
Tarar olmazsa olmazıdır. Uçarı yabancı maddelerin alınmasıyla  Kabuk 
Soyucunu işlevini yerine getirmesi mümkündür. 
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• Triyör, buğday içerisindeki yuvarlak ot tohumlarını ve buğdaydan 
büyük ancak özgül ağırlığı buydaya yakın uzun daneleri ayırma işlevini 
görür.  

• 40d/dak çalışan makina da silindir içerisinde ki helezon da aşınmalar 
olabilir. Cebli triyor dış saç gözleri tozlarla dolup işlevsiz hala 
geldiğinetanık olabiliyoruz. 

 

• Yabancı maddelerden temizlenmiş hububat Yaş Yıkama veya Cebri Tav 
vasıtasıyla tav suyu verilir. 

• Her iki makinada suyla daima temas halinde olduğu için krom 
malzemeden değilde normal saçtan yapılmışsa kıssa sürede çürüme 
gözlemlenir. 



ÖĞÜTME GURUBU 
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• Öğütme başlangıcı Vals sektörümüzün vitrindeki makinasıdır. Un veya irmik 
fabrikasında bahsedilirken ilk telafus ; fabrika kaç valslidir.  

• Her değirmencinin en hakim olaması gereken ve en komplike makinanadır.  
Mekaniksal aksamıyla birlikte hava ve otomasyon sistemiyele bir bütün 
olarak görmemiz gerekir. 

• Günümüz teknolojisindeki vals deviri  500d/dak-600d/dak  hızla 
çalışmaktadır.  Valsi  danelik sistemiyle besleyerek optimum verim alabilme 
prensibiyle çalışmaya haizdir. 

• Danelik sistemi vals silindirinin her bölgesine eşit miktarda ve ideal 
yoğunlukta beslemelidir.  Pasajda gelen mal yoğunluğuna göre danelik devri 
değişken olmalı. Ürünün kesilmesi veya min düzeye düşmesi durumunda 
danelik durmasına mukabil silindirler açmalı. Bu uyum valste çok önemlidir. 
Aksi taktirde silindirler çabuk deforma olacagı gibi gereksiz enerji kaybınada 
sebep olacaktır.  

• Valse ayar verilirken, gerekli baskı uygulanırken,  valste sarsıntı 
hissedilmemeli, ses yalıtımı optimim düzeyde olmalı.  

• Silindirlerin fırça veya bıçak sistemi,  sarmaları kati süretle önlemeli.   
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• Hava  tertibatı vals işlevini yerine getirmesini sağlayan aksamın 
önemli unsurlarındandır.   

PİSTON   

VALF 

PİSTON ve VALFLER işlevin iyapmaz ise Vals kesme, kazma, 
ezme işlevini yapamaz. 
 Bahsi olunan hava mekanizmalarına nemi alınmış hava 
verilmeli. 
İstenilen bar basıncının(4bar min.) altında çalışmamalı. 
Tozlu ortam hava tertibatının kullanım ömrünü kıssaltır. 
Çalışma sürsine bağlı olarak ayda bir defa vals temizliği 
yapılmalıdır.Temizlik havavurarak değilde, uygun 
ekipmanlaveya silerektemizliği yapılmalı. 
Vals bilye ve yatak bakımları rutin yapılmalı 
Kartel dişli veya trigel kayışları kontrol edilmeli. 
Bilye aksamı rutin bakım yapılmasının yanında ısı kontrolüde 
gözarde edilmemelidir. 
Fabrikada özellikle vals bilye ve kayışı yedeği 
bulundurulmalıdır.   
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Un ve irmik fabrikalarının eleme işlevini gerçekleştiren Kare elekte de 
sistemde çok önemlidir.  

Kare elğin mekaniksel olarak çok komplike bir bakımı ihtiyacı yoktur. 
Elek alt ve üst bilye-bilye yatakları 3 ayda bir kontrol edilip, yağ bilye 
merkezine kadar ulaşıp ulaşmadığına bakılmalı. 

Elek çubuklarında gevşemeler olabileceği, eleğin terazide olup olmadğı 
konturol edilmelidir. 

Elek içi kasa ve telora bakımı hijyenik açıdan önemlidir. 24 saat 
çalışmayan fabrikalarda ve sıcak havalarda haşare üremesi yoğun 
olacağından temizliği ihmal edilmemelidir.  Telora içerisindeki 
tebotenlerin yıpanmışlıği, ahşap kısımların aşınmışlığı gözden 
kaçmamalıdır. 

Her pasajın ürünü ve un gözü konturol edilerek ipekte olası 
deformaların önüne geçilebilir. 

 


