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IEVADS

Šis materiāls tika izveidots Erasmus + programmas ietvaros - Stratēģiskās partnerības
projekts Nr. 2017-1-RO01-KA202-037394 “Better Bakers Ready For An European Market”
ko līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.

Mūsdienās tehnoloģija ir tik ļoti mainījusies, ka neatkarīgi no tā, ka maizes ceptuvē
Itālijā, Grieķijā vai Turcijā izskatās vienāda. Eiropā ir vairāki maizes ceptuvju iekārtu ražotāji,
un  visas  maizes  ceptuves  no  viņiem  pērk  savu  aprīkojumu.  No  otras  puses,  maiznieku
apmācības  nav  mainījusies  visās  Eiropas  valstīs,  un  ar  apmācību  mēs  domājam  mācību
programmas, metodes, pieejas un programmas moduļu saturu un pasniedzēju apmācību. Pēc
maiznieku teiktā, maizes ceptuvēm mūsdienu maiznīcās ir vajadzīgas vairāk IT prasmju un
kompetences,  jo  lielāko  daļu  darba  veic  mašīnas,  kuras  maizniekiem  ir  jāuzrauga  un
jāprogrammē atbilstoši receptēm. Ar to pašu problēmu saskarās mūsu partneri no Latvijas un
Slovēnijas,  savukārt  Itālijas,  Grieķijas  un Turcijas   partneri  uzskata,  ka viņi  var  izmantot
uzlabojumus,  lai  padarītu  viņu  mācību  programmas  interaktīvākas  un  pievilcīgākas
apmācāmajiem un palielinātu nodarbināto skaitu savā reģionā.

Šajā  projektā  mēs  vēlamies  uzlabot  esošo  maiznieku  kvalifikācijas  celšanas
programmu un it īpaši to daļu, kas attiecas uz iekārtām, kuras tiek izmantotas maizes cepšanas
jomā.

Pētījums ir piesaistīts pasniedzējiem, kuri pasniedz profesionālo izglītību maiznieku
kvalifikācijas iegūšanai. Lai veiktu salīdzinājumu, tika izpētītas un analizētas visu partneru
nacionālas maiznieku programmas.

Šis apkopojums satur galvenās idejas par katras valsts nacionālo izglītības programmu
maiznieku kvalifikācijai, un noslēgumā mēs izveidojām tabulu, kurā tiek salīdzinātas mācību
programmu līdzības un atšķirības. 

Šajā darbā piedalījās visas projekta partnerorganizācijas:
• Asociatia Socio-Culturala "Sfantul Ioan Botezatorul", Berbesti Romānija;
• Akhisar Halk Egitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu, Turcija;
• SIA "Manteifels projekti“, Latvija;
• EURELATIONS GEIE, Itālija;
• Ariadne, Grieķija ;
• Ljudska univerza Zavod za izobrazevanje odraslih in mladine Lendava, Slovēnija;
• SC TECHNOG SRL, Sibiu, Romānija.
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APRĪKOJUMA LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

APRĪKOJUMA NOSAUKUMS: UZGLABĀŠANAS TVERTNE

APRAKSTS: 

Tvertnes tiek izmantotas miltu uzglabāšanai.

Iekārtas  galvenās  sastāvdaļas  glabāšanai,  pneimatiskai  transportēšanai  un
dozēšanai ir:

1. UZGLABĀŠANA:  Miltus iekrauj  uzglabāšanas  tvertnēs.  Tas  var  būt ārpus
telpām vai iekštelpās un izgatavots no dažādiem materiāliem: stiklplasta,
auduma,  nerūsējošā  tērauda  utt.  Miltus  ar  kompresoru  no  kravas
automašīnas  uz  tvertni  pārsūknē  caur  noņemamu  elastīgu  šļūteni  un
fiksētu kravas cauruli, kas uzstādīta uz tvertnes.

2. PRODUKTA  IZŅEMŠANA  NO  TVERTNES:  Tvertnes  apakšā  ir  riņķveida
sekcijas vibrējoša ekstrakcijas tvertne, kas piestiprināta pie tvertnes, tā, lai
uz  konstrukciju  (auduma  joslu  vai  līdzīgu  materiālu)  netiktu  nodotas
vibrācijas). 

3. PNEUMATISKAIS  TRANSPORTS:  Pneimatiskā  transporta  līnija  sastāv  no
vārstiem,  caurulēm un  kompresora.  Cauruļu-cauruļu  un  cauruļu-liekumu
savienojumi tiek veikti ar speciāli uzbūvētu uzmavu palīdzību, nodrošinot
ūdensnecaurlaidību.  Kompresors  rada  gaisa  daudzumu  un  spiedienu  /
vakuumu,  kas  piemērots  vēlamā  miltu  daudzuma  uzturēšanai  un
transportēšanai. Produktu transportē ar sūkšanu vai saspiešanu.

4. PRODUKTA SVĒRŠANA: produktu uz svēršanas tvertni pārvadā ar vienu no
abām metodēm (ekstrakcijas  vai  pneimatisko metodi).  Tvertnei  ir  šādas
funkcijas:
- tvertnē palikušo produktu atdalīt no gaisa,,
- nosvērt  produktu ar  slodzes devēju un parādīt  svaru uz elektroniskā

vadības bloka,
- izliet produktu maisītājā.

1. attēls: iekštelpu tvertne.
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2. attēls: Āra tvertne.

PAMATLIETOŠANA:

Tvertni izmanto miltu uzglabāšanai. Tvertne tiek savienota ar dozēšanas mašīnu
sistēmā visu izmantoto izejvielu dozēšanai. Ar slēdzi tiek ieslēgta vai izslēgta visa
sistēma. Displejā, kas ir savienots ar datoru, kurš regulē dozēšanas sistēmu, jums
jāpievieno receptūra. Dozēšana ir pilnīgi automātiska.

DROŠĪBAS PRASĪBAS:

Ja tās netiek izmantotas un apkalpotas saskaņā ar sniegtajām instrukcijām vai
nepareizas  darbības  gadījumā,  dažas  ierīces  un  mašīnas  to  elektrisko  un
mehānisko īpašību dēļ var izraisīt nopietnu kaitējumu cilvēkiem un īpašumiem. Ir
stingri aizliegts ļaut nepiederošām vai nepieredzējušām personām vai personām
ar sliktu veselības stāvokli pieskarties vai izmantot iepriekš aprakstītās mašīnas
un iekārtas. 

Darbības  laikā  dažas  mašīnas  detaļas  vai  elektriskās  iekārtas  neizbēgami  ir
pakļautas  bīstamam  spriegumam  vai  mehāniskiem  spriegumiem.  Jebkādas
iejaukšanās uz tām vai to tuvumā jāveic tikai kvalificētam personālam, kuram arī
jābūt dziļām zināšanām par visām apkopes un remonta instrukcijām.
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APRĪKOJUMA NOSAUKUMS: DOZĒŠANAS MAŠĪNA

APRAKSTS: 

Dozēšanas mašīna tiek izmantota citu izejvielu, piemēram, sāls, cukura, dažāda
veida  piedevu,  dozēšanai.  Tā  ir  savienota  ar  tvertni  un  dozēšanas  sistēmu
(datoru).  Izejvielas ir  devās un ir  receptes sastāvdaļa.  Citu izejvielu dozēšana
notiek arī automātiski.

3. attēls: dozēšanas iekārta

PAMATLIETOŠANA:

Katra atsevišķa deva ir piepildīta ar izejvielu. Dozēšanas mašīna ir savienota ar
dozēšanas  sistēmu  (arī  tvertni)  un  darbojas,  ieslēdzot  /  izslēdzot  sistēmu.
Dozēšanas mašīna ir jākalibrē reizi nedēļā. Mašīna arī nosver nosvērtu izejvielu
maisītājā.

DROŠĪBAS PRASĪBAS:

Ja tās netiek izmantotas un apkalpotas saskaņā ar sniegtajām instrukcijām vai
nepareizas  darbības  gadījumā,  dažas  ierīces  un  mašīnas  to  elektrisko  un
mehānisko īpašību dēļ var izraisīt nopietnu kaitējumu cilvēkiem un īpašumiem. Ir
stingri aizliegts ļaut nepiederošām vai nepieredzējušām personām vai personām,
kuru  veselības  stāvoklis  ir  slikts,  pieskarties  vai  izmantot  zemāk  aprakstītās
mašīnas un iekārtas.

Darbības  laikā  dažas  mašīnas  detaļas  vai  elektriskās  iekārtas  neizbēgami  ir
pakļautas  bīstamam  spriegumam  vai  mehāniskiem  spriegumiem.  Jebkādas
iejaukšanās uz tām vai to tuvumā jāveic tikai kvalificētam personālam, kuram arī
jābūt dziļām zināšanām par visām apkopes un remonta instrukcijām.
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APRĪKOJUMA NOSAUKUMS: MAISĪTĀJS

APRAKSTS: 

Maisītāju  izmanto  sastāvdaļu  sajaukšanai  mīklā.  Tas  satur  bļodu,  sajaukšanas
mašīnu ar vadības paneli. Vadības panelis tiek izmantots, lai izvēlētos ātrumu un
sajaukšanas laiku.

4. attēls: maisītājs.

PAMATLIETOŠANA:

Maisītāju izmanto mīklas sagatavošanai maizei. Maisītāja trauks ir piepildīts ar
izejvielām un ūdeni saskaņā ar recepti. Tad bļodu savieno ar sajaukšanas mašīnu.
Mēs  varam  izmantot  maisītāju  manuāli  un  automātiski.  Ja  maisītāju  izmanto
automātiski,  tad  ieslēdzam  tikai  ieslēgšanas  /  izslēgšanas  pogu  un  sākam
(sajaukšanas programma jau ir datorā).

Ja  maisītājs  tiek  izmantots  manuāli,  mums  ir  jāizmanto  vadības  panelis,  lai
pievienotu instrukcijas sajaukšanai. Mums jāizvēlas sajaukšanas ātrums un laiks.
Ja  mēs  vēlamies,  mēs  varam  izvēlēties  arī  rotācijas  veidu.  Tas  varētu  būt
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pulksteņa  rādītāja  virzienā  vai  pretēji  tam.  Varat  arī  izvēlēties  starp  diviem
ātrumiem: mazu un lielu.

Vadības  panelī  jūs  vienmēr  varat  atcelt  sajaukšanas  procesu  ar  avārijas
apturēšanas pogu.

DROŠĪBAS PRASĪBAS:

Bļodu  iekraušanas  laikā  ir  jāievēro  piesardzība,  lai  gaisā  nepieļautu  miltu
putekļus. Miltu putekļi ir bīstami drošībai.

Sajaukšanas laikā ieteicams bļodā nelikt rokas un citas ķermeņa daļas.

Ja tās netiek izmantotas un apkalpotas saskaņā ar sniegtajām instrukcijām vai
nepareizas  darbības  gadījumā,  dažas  ierīces  un  mašīnas  to  elektrisko  un
mehānisko īpašību dēļ var izraisīt nopietnu kaitējumu cilvēkiem un īpašumiem. Ir
stingri aizliegts ļaut nepiederošām vai nepieredzējušām personām vai personām,
kuru  veselības  stāvoklis  ir  slikts,  pieskarties  vai  izmantot  zemāk  aprakstītās
mašīnas un iekārtas.

Darbības  laikā  dažas  mašīnas  detaļas  vai  elektriskās  iekārtas  neizbēgami  ir
pakļautas  bīstamam  spriegumam  vai  mehāniskiem  spriegumiem.  Jebkādas
iejaukšanās uz tām vai to tuvumā jāveic tikai kvalificētam personālam, kuram arī
jābūt dziļām zināšanām par visām apkopes un remonta instrukcijām.
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APRĪKOJUMA NOSAUKUMS: MĪKLAS DALĪTĀJS

APRAKSTS: 

Mīklas dalītājs ar tilpumu ir mašīna, kuru izmanto mīklas svēršanai un griešanai.
Mašīnas pamatkomponenti ir:

1. bāze,
2. stīpa, lai saliktu mīklu,
3. vakuuma un dalīšanas vienība (tā ir  daļa no svēršanas un griešanas

metodes),
4. mērvienība katra saražojamā gabala mīklas apjomam (to var regulēt

manuāli vai motorizētā veidā)
5. izejas josta un
6. miltu izplatīšanas ierīce.

5. attēls. mīklas dalītājs.

PAMATLIETOŠANA:

“Mīklas  dalītājs”  mašīnas  ir  paredzētas  mīklas  sagriešanai  un  katra  sagrieztā
gabala  nosvēršanai.  Gabali  tiek  sagriezti  automātiski  un  vienādi  nosvērti.
Nepieciešamo svaru izvēlas manuāli, izmantojot attēlā redzamo mērvienību nr. 4.

DROŠĪBAS PRASĪBAS:

Mašīnas lietošanu atļauj tikai pilnvarotam personālam, kurš ir pieredzējis mašīnas
izmantošanā  maizes  un  /  vai  konditorejas  mīklu  pagatavošanai,  un  jebkurā
gadījumā ir atbilstoši instruēts un apmācīts, kā pareizi un droši lietot mašīnu. kā
informēts par atlikušajiem riskiem, kas raksturīgi šai mašīnai, un informāciju par
to, kā tos turpmāk novērst vai samazināt.

Mašīnu paredzēts izmantot tikai profesionāļiem un ekspertiem. Vienlaicīgi mašīnu
drīkst  izmantot  tikai  viens  operators.  Jebkurā  gadījumā  individuāla  lietotāja
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pienākums ir identificēt un norīkot kvalificētas personas darboties ar mašīnu un
atbilstoši informēt viņus, dot viņiem norādījumus un apmācīt.

Sajaukšanas laikā ieteicams bļodā nelikt rokas un citas ķermeņa daļas.

Ja tās netiek izmantotas un apkalpotas saskaņā ar sniegtajām instrukcijām vai
nepareizas  darbības  gadījumā,  dažas  ierīces  un  mašīnas  to  elektrisko  un
mehānisko īpašību dēļ var izraisīt nopietnu kaitējumu cilvēkiem un īpašumiem. Ir
stingri aizliegts ļaut nepiederošām vai nepieredzējušām personām vai personām,
kuru  veselības  stāvoklis  ir  slikts,  pieskarties  vai  izmantot  zemāk  aprakstītās
mašīnas un iekārtas.

Darbības  laikā  dažas  mašīnas  detaļas  vai  elektriskās  iekārtas  neizbēgami  ir
pakļautas  bīstamam  spriegumam  vai  mehāniskiem  spriegumiem.  Jebkādas
iejaukšanās uz tām vai to tuvumā jāveic tikai kvalificētam personālam, kuram arī
jābūt dziļām zināšanām par visām apkopes un remonta instrukcijām.

Kad mašīna ir  pievienota  barošanas  avotam (pat  ja  tā  ir  izslēgta),  ir  absolūti
aizliegts ar rokām iespiest  mīklu tvertnē;  tas neizbēgami var izraisīt  nopietnu
ķermeņa daļas (rokas, pirkstu) amputācijas risku.
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APRĪKOJUMA NOSAUKUMS: MĪKLAS FORMĒTĀJS

APRAKSTS: 

Formu izmanto mīklas formēšanai. Ir divi pamata veidņu veidi:

a) garais veidotājs - garas maizes formas veidošanai;
b) apaļa forma - apaļas maizes formas veidošanai.

Garā formētāja īpašības:

1. Galveno veidotāja daļu veido rullīši - tie mīklu saplacina.
2. Atsevišķas vai grupas sānu vadotnes - pārvērtiet mīklu klaipā.
3. Miltu putekļi - neļauj mīklai pielīp pie transporta lentes.

6. attēls: garais maizes formas veidotājs.

Apaļā formētāja īpašības:

1. Formas  galvenā  daļa  ir  rotējošais  konuss  -  konuss  mīklu  formē  apaļās
formās.

2. Miltu tīrīšanas līdzeklis - novērš mīklas pielipšanu pie rotējošā konusa.
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7. attēls: apaļais maizes formas veidotājs.

APRAKSTS:

Formas veidotājs saņem mīklas gabaliņus no starpposma korektora un veido tos
cilindros, kas ir gatavi ievietošanai pannās. Pastāv vairāku veidu frēzes, taču tām
visām ir  četras  funkcijas:  loksne,  velmēšana  un  blīvēšana.  Mīkla,  kas  nāk  no
starpposma korektora, ir saplacināta sfēra; pirmā modeļa funkcija ir saplacināt to
biezā  loksnē,  parasti  izmantojot  divus  vai  vairākus  secīgus  ruļļu  pārus,  katru
nākamo pāri saliekot ciešāk nekā iepriekšējo pāri. Pārklāto mīklu ar speciālu ruļļu
komplektu  vai  ar  pāris  audekla  jostām  sarullē  vaļīgā  cilindrā.  Mīklas  spirāle
cilindrā netiek pielīmēta, izejot no sekcijas, un nākamā veidotāja darbība ir mīklas
gabala noslēgšana, ļaujot tai izplesties, nesadaloties slāņos. Parastais veidotājs
mīklas cilindru velmē starp lielo bungu un pusloku gludu virsmu ar saspiestu dēli.
Starp veltni un dēli tiek pakāpeniski samazināts, un mīkla, pastāvīgi saskaroties
ar abām virsmām, kļūst šķērseniski saspiesta.

Formu var ieslēgt ar ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.

DROŠĪBAS PRASĪBAS:

Mašīnas lietošanu atļauj tikai pilnvarotam personālam, kurš ir pieredzējis mašīnas
izmantošanā  maizes  un  /  vai  konditorejas  mīklu  pagatavošanai,  un  jebkurā
gadījumā ir atbilstoši instruēts un apmācīts, kā pareizi un droši lietot mašīnu. kā
informēts par atlikušajiem riskiem, kas raksturīgi šai mašīnai, un informāciju par
to, kā tos turpmāk novērst vai samazināt.

Darbības  laikā  dažas  mašīnas  detaļas  vai  elektriskās  iekārtas  neizbēgami  ir
pakļautas  bīstamam  spriegumam  vai  mehāniskiem  spriegumiem.  Jebkādas
iejaukšanās uz tām vai to tuvumā jāveic tikai kvalificētam personālam, kuram arī
jābūt dziļām zināšanām par visām apkopes un remonta instrukcijām.

Mašīnu  var  nekavējoties  apturēt,  izmantojot  vadības  paneļa  sarkano  pogu  ar
dzeltenu fonu. Noņemiet visas kļūdas un restartējiet mašīnu, pagriežot sarkano
avārijas apstādināšanas pogu ¼ pagrieziena pulksteņrādītāja virzienā, kas pēc
tam izplūst. Pēc tam atiestatiet mašīnu, nospiežot dzelteno pogu. Lai iedarbinātu
mašīnu, nospiediet zaļo pogu.
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Ap mašīnu  var  atrasties  slēdži  ar  vadu.  Avārijas  gadījumā aukla  nekavējoties
jādarbina tā, lai mašīna tiktu apturēta. Mašīnu var restartēt, nospiežot ar kabeli
darbināmu slēdzi, atiestatot mašīnu un pēc tam restartējot.
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APRĪKOJUMA NOSAUKUMS: RAUDZĒŠANAS SKAPIS

APRAKSTS: 

Mīklas celšanai izmanto raudzēšanas skapi.

RAUDZĒŠANAS SKAPIS parasti sastāv no šādiem elementiem: 

1. putuplasta paneļi,
2. nerūsējošā tērauda pamatne,
3. elektrostacija,
4. gaisa cirkulācijas ventilators,
5. iztvaicētājs,
6. vadības panelis.

8. attēls: raudzēšanas skapis.

PAMATLIETOŠANA:

Mīklas pierādītājs ir sildīšanā izmantota sildīšanas kamera, kas siltā temperatūrā
un  kontrolētā  mitrumā  veicina  mīklas  raudzēšanu  ar  raugu.  To  sauc  arī  par
korektūras  kārbu,  korektūras  krāsni  vai  korektūras  skapi.  Siltā  temperatūra
palielina  rauga  aktivitāti,  kā  rezultātā  palielinās  oglekļa  dioksīda  ražošana  un
straujāk palielinās. Parasti mīklai pirms cepšanas ļauj nokrist korektorā, bet to var
izmantot arī pirmajai paaugstināšanai vai fermentācijai.
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Klimata  vienība  silda  un  mitrina  koriģēšanas  kameru  atbilstoši  iestatītajiem
temperatūras un mitruma parametriem. Termostats, kas piestiprināts korektūras
šūnā vai tieši pie klimata vienības, kontrolē gaisa sildīšanu (sildīšanas stieni) un
mitruma  veidošanos  (iztvaicētāju).  Nepieciešamais  un  iestatītais  koriģēšanas
kameras  klimats  tiks  uzturēts  nemainīgā  līmenī.  Šķērsvirziena  pūtējs  klimata
vienības apakšā cirkulē gaisu korektūras kamerā. Kad ir sasniegts nepieciešamais
klimats,  ar  mīklu  ielādētus  statīvus  var  ievietot  kamerā  un  sākt  testēšanas
procesu. Kad mīkla ir nobriedusi, noņemiet statīvu no šūnas un, ja nepieciešams,
ievietojiet to cepeškrāsnī.

Pierādīšana ir  pēdējais  posms pirms produktu cepšanas.  Vai  tas  ir  solis,  kurā
izstrādājums ir maizes un ceptu izstrādājumu pagatavošana, kurā mīklai ir atļauts
raudzēt mīklu.

Pārbaudes  kamera  ir  aprīkota  arī  ar  avārijas  apturēšanu  vadības  panelī,  kas
jāaktivizē iespējamās darbības traucējumu vai neparedzētas kļūmes gadījumā. 

DROŠĪBAS PRASĪBAS:

Pirms sākt darbu, pārliecinieties, ka zināt, kā apturēt mašīnu ārkārtas gadījumā.
Pārbaudes kamerā ir aktīvās un pasīvās drošības ierīces, un operatora drošība ir
atkarīga no to pareizas izmantošanas. Šādas ierīces nedrīkst grozīt vai atspējot.
Lai garantētu drošību, tie vienmēr jāuztur nevainojamā stāvoklī.

Veikt elektrisko savienojumu starp ķēdes pārtraucēju un šūnu, kas uzliek blakus
esošajai  sienai  termisko  slēdzi  un  diferenciāli;  slēdža  un  barošanas  kabeļa
parametriem jābūt  atbilstošiem mašīnas  sienām.  Iedarbinot  mašīnu,  VIENMĒR
pārbaudiet: 

- pareizs fāžu savienojums

- pareizs ventilatora griešanās virziens

Instrumenti  un  visi  pārējie  elektriskie  komponenti  tiek  uzstādīti  slēgtos
gadījumos,  lai  novērstu  tiešu  saskari  ar  zem  sprieguma  esošām  detaļām.
Elektrības simbols tiek parādīts aizsardzības panelī.

Degšanas  briesmas!  Pēc  kondicionēšanas  ierīces  atvēršanas  virsmas  joprojām
var būt karstas un, pieskaroties tām, var izraisīt apdegumus!
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APRĪKOJUMA NOSAUKUMS: CEPEŠKRĀSNS

APRAKSTS: 

Plauktu  cepeškrāsns  ir  paredzēta  dažādu  veidu  produktu  cepšanai  un  tiek
izmantota cepšanai veikalā, kā arī ražošanas operācijām.

Plaukta krāsns daļas ir:

1. Tvaika nosūcējs.
2. Sadegšanas kameras vāks.
3. Cepšanas ratiņi.
4. Cepamās kameras durvis.
5. Darbības panelis.

9. attēls: cepeškrāsns.

PAMATLIETOŠANA:

Plauktu  cepeškrāsns  nodrošina  lielāku  efektivitāti  un  elastīgumu  tieši  tur,
maizes ceptuvē. Cepšanas ratiņi ļauj ērti iekraut un izkraut sakrautos cepšanas
paplātes vienā darba posmā, padarot apiešanos ar īpaši ērtu. Plauktu krāsnis
darbojas  pēc  konvekcijas  principa,  citiem  vārdiem  sakot,  uz  karstā  gaisa
cirkulācijas pamata.
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Šī  cirkulējošā  cepšanas  atmosfēra  ir  ideāli  piemērota  ruļļiem  un  salocītām
smalkmaizītēm. Tas dod arī iespēju cept visu veidu produktus.

Cepamos produktus silda ar karstu gaisu. Ar eļļu un gāzi sildāmās krāsnīs karstu
gaisu karsē caur piespiedu gaisa degli.  Sildīšanas agregāta jauda ir tāda,  ka
cepeškrāsns  tiek  sasildīta  līdz  20  -  30  minūtēm.  Atverot  durvis  un  ielādējot
cepeškrāsni, temperatūra nedaudz pazeminās.

Karstais  gaiss  plūst  caur  lielām  regulējamām  spraugām,  kas  sadalītas  visā
cepeškrāsns augstumā, uz lēnām rotējošā cepamā plaukta.

Tvaika ģenerators ir novietots cepšanas kameras labajā pusē un ir pieejams no
turienes. Tvaiks ceļas cepšanas kamerā caur atverēm labajā pusē. Ūdens tvaika
ģeneratoram tiek piegādāts no augšas un tiek kontrolēts ar vārstu.

Cepšana  plaukta  krāsnī  notiek  automātiski.  Pirms  cepšanas  vadības  panelī
jāiestata cepšanas programma.

DROŠĪBAS PRASĪBAS:

Cepeškrāsns  ir  aprīkota  ar  drošības  temperatūras  ierobežošanas  slēdzi,  kas
novērš cepeškrāsns pārkaršanu. Nepareizas darbības gadījumā slēdzis ieslēdzas
380 ° C temperatūrā, un tas ir manuāli jāatslēdz. Pirms atbloķēšanas atvienojiet
krāsni  no  strāvas  padeves.  Cepeškrāsnī  radītais  spiediens  tiek  izvadīts  caur
spiediena  izvadīšanas  cauruli.  Aiz  cirkulācijas  ventilatora  uzstādīts  spiediena
regulators  uzrauga  gaisa  cirkulāciju  sildīšanas  elementā.  Ir  uzstādīts  durvju
ierobežošanas slēdzis, kas izslēdz apkuri un cirkulācijas ventilatoru, kad durvis ir
atslēgtas.  Kamēr durvis  paliek  aizvērtas,  statīvs  griežas,  līdz sasniedz plaukta
gala  stāvokli.  Tikai  pēc  tam  var  atvērt  cepšanas  kameras  durvis  un  noņemt
plauktu. Ja cepeškrāsns durvis tiek atvērtas, kamēr plaukts joprojām pārvietojas,
drošības ierobežošanas slēdzis nekavējoties aptur plauktu. Tādējādi tiek novērsta
roku  un  pirkstu  iesprūšana  starp  karsto  cepeškrāsns  sienu.  Visas  krāsnis  ir
izolētas  ar  augstas  kvalitātes  siltumizolāciju  starp  cepšanas  kameru  un  ārējo
apšuvumu, lai izvairītos no siltuma zudumiem.

Pirms  cepeškrāsns  palaišanas  pārbaudiet,  vai  visi  elektriski  pieskrūvētie
savienojumi nav hermētiski.
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APRĪKOJUMA NOSAUKUMS: DZESĒŠANAS LĪNIJA

APRAKSTS: 

Dzesēšanas līniju izmanto atdzesētu produktu atdzesēšanai. Tā ir 
transportēšanas lente no cepeškrāsns uz iesaiņošanas vai sagriešanas staciju.

10. attēls: dzesēšanas līnija.

PAMATLIETOŠANA:

To izmanto tikai produktu atdzesēšanai. Maizes dzesēšanas līnijas ir savienotas ar
elektrības slēdzi. Jūs varat izvēlēties transporta lentes ātrumu.

Arī dzesēšanas līnija ir savienota ar cepeškrāsni, un, tiklīdz produkts izkļūst no 
cepeškrāsns un sasniedz līniju, tas sāk kustēties.

Izstrādājumus var atdzesēt arī uz ratiņiem.

DROŠĪBAS PRASĪBAS:

Ja tās netiek izmantotas un apkalpotas saskaņā ar sniegtajām instrukcijām vai
nepareizas  darbības  gadījumā,  dažas  ierīces  un  mašīnas  to  elektrisko  un
mehānisko īpašību dēļ var izraisīt nopietnu kaitējumu cilvēkiem un īpašumiem. Ir
stingri aizliegts ļaut nepiederošām vai nepieredzējušām personām vai personām,
kuru  veselības  stāvoklis  ir  slikts,  pieskarties  vai  izmantot  zemāk  aprakstītās
mašīnas un iekārtas.
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Darbības  laikā  dažas  mašīnas  detaļas  vai  elektriskās  iekārtas  neizbēgami  ir
pakļautas  bīstamam  spriegumam  vai  mehāniskiem  spriegumiem.  Jebkādas
iejaukšanās uz tām vai to tuvumā jāveic tikai kvalificētam personālam, kuram arī
jābūt dziļām zināšanām par visām apkopes un remonta instrukcijām.
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APRĪKOJUMA NOSAUKUMS: ŠOKA SALDĒTĀJS

11. attēls: šoka saldētājs

APRAKSTS:

Šoku saldētava ir ierīce, kas ātri pazemina ieviestā produkta - svaiga vai iepriekš
pagatavota  -  temperatūru,  saglabājot  tā  īpatnības  visā  uzglabāšanas  laikā.
Dzesēšanas vai sasaldēšanas ātrums ir ļoti svarīgs, jo tas noteiks jūsu produkta
kvalitāti.

Trieciena saldētavā var sasniegt -42 ° C, un tas ļoti ātri sasalst.

Standarta  ledusskapjiem  nav  nepieciešamās  enerģijas  un  ventilācijas,  lai  ātri
absorbētu izstrādājuma siltumu. Nepieciešamais laiks būtu 18/20 reizes lielāks,
un  rezultāti  būtu  nepietiekami  produktu  kvalitātes  ziņā.  Piemēram,  lēna
sasalšana  pārvērstu  produktu  iekšpusē  esošo  ūdeni  makrokristālos,  kas,
izplešoties, sagrauj pārtikas struktūru un pasliktina tā kvalitātes īpašības.

Maizes ceptuvēm, kas piegādā saldētus produktus, vajadzīgs šāds aprīkojums.

PAMATLIETOŠANA:

Vadības  panelis  ir  paredzēts  nepieciešamās  temperatūras  iestatīšanai.
Temperatūra ir atkarīga no produkta veida un lieluma, kuru gatavojaties sasaldēt.

Saldētavas iekraušana ir tikai manuāla.

Kad  saldēšanas  programma  ir  beigusies,  produkts  nonāk  iepakošanas
ledusskapja kamerā (temperatūra ir aptuveni 0°C - tur strādā cilvēki), un pēc tam
tas jāuzglabā -18°C.

DROŠĪBAS PRASĪBAS:

Esiet piesardzīgs, neaizverot sevi iekšā.

Strādājot ar jau sasalušām paplātēm, valkājiet cimdus.

Saldētavas  neizmanto  stāvēšanai,  tās  ir  paredzētas  tikai  termiņa  sasalšanas
procesam.
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Darbības  laikā  dažas  mašīnas  detaļas  vai  elektriskās  iekārtas  neizbēgami  ir
pakļautas  bīstamam  spriegumam  vai  mehāniskiem  spriegumiem.  Jebkādas
iejaukšanās uz tām vai to tuvumā jāveic tikai kvalificētam personālam, kuram arī
jābūt dziļām zināšanām par visām apkopes un remonta instrukcijām.
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APRĪKOJUMA NOSAUKUMS: GRIEŠANAS MAŠĪNA

APRAKSTS: 

Pēc cepšanas maizi transportē uz dzesēšanas līnijas (vai tūlīt pēc atdzesēšanas) 
uz griešanas mašīnu.

Griešanas mašīnu izmanto maizes šķēlēšanai vienādās formās ar vairākiem 
nažiem (15–24 naži).

Šķēļu skaits ir atkarīgs no maizes lieluma.

Iekārtas iekraušana tiek veikta manuāli. Mašīnai ir ieslēgšanas / izslēgšanas 
slēdzis un avārijas apstādināšanas slēdzis.

PAMATLIETOŠANA:

Maizi mašīnā iekrauj manuāli.

Nažus aktivizē ar slēdzi ON.

Pēc maizes sagriešanas to ņem manuāli un transportē uz iepakošanas mašīnu.

DROŠĪBAS PRASĪBAS:

Sargājiet rokas no mašīnas.

Pirms jebkādu remonta, apkopes vai tīrīšanas darbu sākšanas strāvas padeve 
jāpārtrauc, izslēdzot galveno slēdzi vai noņemot mašīnas kontaktdakšu.
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12. attēls: griešanas mašīna
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APRĪKOJUMA NOSAUKUMS: IEPAKOJUMA MAŠĪNA

APRAKSTS: 

Iesaiņošanas mašīna ir paredzēta, lai  automātiski iesaiņotu gatavos materiālus
transportēšanai, un dažreiz tā ir savienota ar griešanas mašīnu. Tam var būt arī
sensors, kas mašīnai paziņo, ja uz jostas ir kāds produkts, pēc tam aktivizējiet
maisa  atveri,  kurā  tiek  ievietota  maize.  Pēc  tam  maisiņi  tiek  aizzīmogoti  un
nogādāti vilcienos.

13. attēls: iepakojuma mašīna

PAMATLIETOŠANA:

Filmas veltnis jānovieto pareizajā mašīnas vietā.

Iesaiņošanas mašīnu darbina vadības panelis, kas iestata ātrumu, un iesaiņotās
maizes skaitītājs.

Tam ir arī ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis un avārijas apturēšanas poga.

DROŠĪBAS PRASĪBAS:

Tīrīšana un eļļošana ir nepieciešami, lai mašīna būtu labi piesūcināta.

• visas apkopes, eļļošanas, tīrīšanas utt. darbības jāveic kvalificētam personālam.

• pārtrauciet  elektrisko barošanu (galvenais  slēdzis)  un pneimatisko barošanu
pirms jebkāda veida pārvietošanās vai apkopes.
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