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1. Przeznaczenie
Młynek przeznaczony jest  do rozdrabniania ziarna zbóż w celu uzyskania mlewa odpowiadającego wymaganiom norm na oznaczenie ilości i
jakości glutenu w pszenicy, liczby opadania w pszenicy i życie oraz ich wilgotności. Przygotowuje próbki wykorzystywane również do badania
stopnia adhezji ciasta. Specjalna konstrukcja młynka zapewnia szybkie rozdrobnienie produktu i tym samym zapobiega przegrzewaniu mlewa
zachowując początkową wilgotność próbki. Urządzenie przeznaczone jest  do rozdrabniania zbóż o wilgotności  do 16%. Produkty o wyższej
wilgotności należy przed przemiałem wstępnie osuszyć.

2. Opis urządzenia
Budowa
Podstawa zbudowana jest jako konstrukcja szkieletowa, z wyraźnym rozdzieleniem części napędowej oraz części roboczej. 
W części napędowej umieszczony jest silnik z układem przeniesienia napędu na komorę roboczą oraz część sterującą układem elektrycznym
młynka. Schemat ideowy sterowania przedstawiono w części dotyczącej dokumentacji elektrycznej. Natomiast w części roboczej urządzenia
znajduje  się lej zasypowy z kulką zamykającą oraz komora z tarczami mielącymi zakończona rękawem. Pojemnik na odbierane mlewo stanowi
niezależną część urządzenia.

Parametry techniczne
• wymiary - 190 x 440 x 380 mm 
• masa młynka - 18 kg  
• zasilanie - 230 AC/6,3A/50Hz
• moc napędu - 380 W 
• obroty młynka - 2810 obr./min 
• wydajność - 100 g/min. 
• dopuszczalna max próbka - 100 g 
• komplet tarcz mielących o wymiarach ∅75x 8 cm wykonany z prętu ∅ walc. NC10 z atestem, hartowany min. 60 HRC

Wykaz części zamiennych
• tarcze mielące • pojemnik odbierający • lej zasypowy z kulką zamykającą

• silnik elektryczny z układem zabezpieczającym (przesłać młynek na adres ZBPP)

3. Warunki i stanowisko pracy
Młynek ustawić na stabilnym stole laboratoryjnym w pobliżu źródła zasilania 230V AC, 50 Hz z uziemieniem, w pomieszczeniu o temperaturze
22°C, wolnym od substancji żrących.

4. Bezpieczeństwo użytkowania
Urządzenie przeznaczone jest do pracy w warunkach laboratoryjnych i tylko do celów określonych w przeznaczeniu. Przed podłączeniem
urządzenia do sieci zasilającej sprawdzić stan gniazda elektrycznego i instalacji elektrycznej. Niedopuszczalne są jakiekolwiek uszkodzenia 
i połączenia niezgodne ze schematem elektrycznym. Miejsce posadowienia urządzenia powinno być równe i stabilne.  W czasie pracy
urządzenia powinien być zapewniony dostęp do głównych elementów aparatu, a szczególnie do przełącznika START/STOP. Niedopuszczalne
jest pozostawienie włączonego urządzenia bez nadzoru. Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękoma. Nie należy
przeciążać rozgałęźnika elektrycznego lub przedłużacza ponad znamionowe parametry (napięcia/natężenia) podczas używania ich do zasilania
urządzenia. Jeżeli od przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego dobiegają niepokojące odgłosy, należy odłączyć przewód od gniazdka
i skontaktować się z serwisem. Nie należy używać wtyczki, przewodu zasilającego ani gniazdka elektrycznego, które są uszkodzone lub polu-
zowane. Wtyczki przewodu zasilającego powinny być dobrze dociśnięte do gniazdka elektrycznego. Nie należy odłączać przewodu zasilającego,
pociągając za sam przewód. Nie należy zbyt mocno zginać przewodu zasilającego i umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Nigdy nie roz-
bierać gniazdka elektrycznego. Gniazdko elektryczne oraz rozgałęźnik elektryczny powinny mieć uziemienie. W przeciwnym wypadku może
powstać zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Przy przenoszeniu produktu konieczne jest wyłączenie zasilania i odłączenie od produktu
wszystkich przewodów. Produkt może być podłączany wyłącznie do źródła zasilania podanego na tabliczce znamionowej. Gniazdko elektryczne
używane do zasilania sprzętu powinno być łatwo dostępne w razie pożaru lub zwarcia. Nieprzestrzegania zaleceń producenta może negatywnie
wpłynąć na pracę aparatu i na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

podstawa - 1

osłona - 2

silnik - 3

komora mielenia - 4

zasyp z kulką zamykającą - 5

rękaw wysypu - 6

pojemnik - 7

włącznik z filtrem zabezpieczającym - 8
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1. Podłączyć do źródła zasilania. 4. Wsypać odpowiednią ilość
ziarna do leja zasypowego.

5. Uruchomić młynek
włącznikiem START.

6. Wolno wyciągnąć kulkę
z leja zasypowego.

7. Po zakończeniu przemiału wyłączyć młynek przyciskiem STOP.

8. Otworzyć komorę mielącą. 10. Oczyścić wnętrze komory mielącej, a szczególnie tarcze mielące.

2. Zamknąć komorę. 3. Włożyć kulkę do leja 
zasypowego.

5. Przygotowanie urządzenia do pracy
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych w pkt 4. Rozpakować urządzenie. Sprawdzić czy napięcie zasilania
odpowiada wartości napięcia widniejącego na tabliczce znamionowej z tyłu aparatu. Włączyć przewód zasilający do gniazda. Uruchomić aparat
włącznikiem głównym „8“.

6. Metodyka - przygotowanie próbki do badań - wykonanie przemiału

6. Postępowanie w przypadku awarii
W przypadku przeciążenia jednostki napędowej (silnik nie reaguje na włączenie) nastąpi samoistne wyłączenie urządzenia (zadziała zabezpiecze-
nie termiczne). Po usunięciu przyczyny przeciążenia i wystygnięciu silnika (15-20 minut) młynek można ponownie uruchomić. Sprawdzić bez-
piecznik umieszczony nad włącznikiem i wymienić, gdy jest uszkodzony. W przypadku oklejenia próbką tarcz oczyścić komorę mielącą „4“
pędzelkiem i włączyć urządzenie nie wsypując ziarna, a w dalszej kolejności użyć do przeczyszczenia suchego ziarna. Po całkowitym oczyszcze-
niu urządzenia przystąpić do dalszej analizy i przemielać ziarno wsypując do zbiornika małymi porcjami zwłaszcza, jeżeli jest ono wilgotne. Jeżeli
woda lub inna substancja dostanie się do urządzenia lub gniazda zasilania, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem.
Uszkodzenie urządzenia wewnątrz stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. W przypadku upuszczenia urządzenia lub uszkodzenia,
należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem w celu sprawdzenia urządzenia pod kątem bezpieczeństwa. Korzystanie z
uszkodzonego urządzenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub spowodowaniem pożaru. Przy wszelkich naprawach należy bezwzględ-
nie przestrzegać przepisów BHP. Napraw mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione i przeszkolone przez producenta. Nieprzestrzeganie
zaleceń producenta może negatywnie wpłynąć na pracę aparatu i na bezpieczeństwo użytkownika urządzenia.

7. Czyszczenie i konserwacja urządzenia
Przystępując do analizy kolejnego ziarna oczyścić komorę pędzelkiem zapobiegając w ten sposób zafałszowaniu wyników. Regularna kon-
serwacja i czyszczenie urządzenia, szczególnie po każdym dniu pracy zapewni dobrą i bezawaryjną pracę oraz przedłuży jego żywotność. Przed
przystąpieniem do jakichkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji aparatu należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Należy zwracać
szczególną uwagę na jakość przemiału, stan tarcz rozdrabniających, leja zasypowego, połączeń śrubowych oraz instalacji elektrycznej. 

8. Warunki transportu i przechowywania
Urządzenie przechowywać  w pomieszczeniu o temp. 22 °C, odłączone od źródła zasilania. Urządzenie przekazywane do producenta w celu
wykonania usługi serwisowej winno być:

• czyste,
• kompletne,
• w oryginalnym opakowaniu.

9. Postanowienia końcowe
Z uwagi na specjalistyczne urządzenie (wg PKD 3320) Producent ZALECA PRZEGLĄDY TECHNICZNE RAZ NA ROK (każdorazowo po rocznej
eksploatacji). Koszt przeglądu w całości pokrywa Nabywca. Nabywca otrzyma dokument potwierdzający wykonanie usługi serwisowej wraz z
informacją o terminie następnego przeglądu technicznego. Urządzenie posiada certyfikat zgodności z Dyrektywami Europejskimi.
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