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UVOD

To gradivo je eden od intelektualnih rezultatov programa Erasmus +, Strateška
partnerstva,  projekt  št.  2017-1-RO01-KA202-037394  z  naslovom  "Boljše
usposobljeni  peki  pripravljeni  na evropsko tržišče", ki  je financiran iz sredstev
programa Erasmus+.

Tehnologija je toliko napredovala,  da so pekarne, ne glede na to,  če obiščete
italijansko,  grško  ali  turško,  videti  popolnoma  enako.  V  Evropi  obstaja  več
proizvajalcev in distributerjev opreme za pekarne in slednje naročajo opremo za
svoje  obrate  v  veliki  večini  pri  njih.  Kljub  vedno  večji  tehnološki  dovršenosti
opreme in pripomočkov pa se izobraževanje na področju pekarstva v zadnjih 20
letih  v  evropskih  državah  ni  spremenilo.  Učni  načrti,  metode  dela  pa  tudi
usposabljanje mentorjev ostaja že leta enako. Sodobne pekarne so opremljene s
tehnološko dovršenimi stroji, ki se upravljajo računalniško, zato novodobni peki
potrebujejo veliko znanja računalništva, saj večino dela namesto njih opravljajo
stroji,  ki jih je potrebno programirati.  Z enakimi težavami se soočajo tudi naši
partnerji  iz  Latvije  in  Slovenije,  medtem  ko  italijanski  grški  in  turški  partner
menijo, da lahko z vanašnjem sprememb izboljšajo svoje učne načrte ter jih na
tak način naredijo bolj  privlačne za učence, na tak način pa obenem dvignejo
interes za poklic peka v njihovih državah. 

S tem projektom želimo izboljšati  obstoječi  učni  načrt  za usposabljanje pekov,
predvsem tisti del, ki se nanaša na uporabo opreme in strojev v pekarnah.

Raziskava  je  namenjena  mentorjem,  ki  poučujejo  v  poklicnih  tečajih  in
srednješolskih  programih  za  izobraževanje  pekov.  V  okviru  projekta  so  bili
revidirani, obravnavani in primerjani kurikuli partnerskih držav.

To  delo  vsebuje  glavne  smernice  nacionalnih  učnih  načrtov  za  usposabljanje
pekov.  V preglednici  smo primerjali  učne načrte partnerskih držav in odkrivali
podobnosti in razlike. Pri tem so sodelovale vse partnerske organizacije našega
projekta:

• Asociatia Socio-Culturala "Sfantul Ioan Botezatorul", Berbesti Romunija;

• Akhisar Halk Egitim Merkezi ve Aksam Sanat Okulu, Turčija;

• SIA "Manteifels projekti", Latvija;

• EURELATIONS GEIE, Italija;

• Ariadne, Grčija;

• Zavod Ljudska univerza za prikaz odraslih v mladini Lendava, Slovenija;

• SC TECHNOG SRL, Sibiu, Romunija.
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PRIROČNIK ZA UPORABO OPREME V PEKARNAH

1. IME OPREME: SILOS

OPIS: 

Silos se uporablja za shranjevanje (skladiščenje) moke.

Glavni sestavni deli naprave za shranjevanje, pnevmatski prevoz in doziranje 
so:

1. SKLADIŠČENJE: Moka se naloži v skladiščne silose. Lahko je na prostem ali v
zaprtih  prostorih  in  iz  različnih  materialov:  iz  steklenih  vlaken,  tkanine,
nerjavečega jekla itd. Moko črpamo iz tovornjaka v silos s kompresorjem, in
sicer s pomočjo odstranljive gibke cevi in fiksne nakladalne cevi, nameščene
na silosu.

2.  DODATNE  NAPRAVE  V  SILOSU:  Na  dnu  silosa  je  nameščen  vibro
ekstrakcijski  rezervoar  s  krožnim  prerezom,  pritrjen  na  silos,  tako  da  se
vibracije ne prenašajo na strukturo (tkaninski trak ali podobno).

3. PNEVMATSKI PREVOZ: Pnevmatski transportni vod sestavljajo ventili, cevi in
kompresor. Priključki med cevjo in upogibom so izdelani s pomočjo posebej
vgrajenih  rokavov,  ki  zagotavljajo  vodotesnost.  Kompresor  ustvari  volumen
zraka in pritisk/vakuum, ki je primeren za podporo in transport želene količine
moke. Izdelek se transportira s sesanjem ali stiskanjem.

4.  MERILNA  NAPRAVA  (TEHTNICA):  Izdelek  se  do  tehtnice  transportira  po
kateri koli  od obeh metod (metoda ekstrakcije ali  pnevmatike). Košara ima
naslednje funkcije:

- ločiti izdelek, ki je v rezervoarju, od zraka,
- tehtati izdelek s pomočjo nosilne celice in težo prikazati na elektronski 

krmilni enoti,
- izpraznite izdelek na mešalniku.
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Slika 1: Notranji silos.

Slika 2: Zunanji silos.

OSNOVNA UPORABA:

Silos se uporablja za skladiščenje moke. Povezan je z dozirnim strojem v sistemu
za  doziranje  vseh  surovin,  ki  se  uporabljajo  v  pekarni.  Celoten  sistem  se  s
stikalom vklopi  ali  izklopi.  Na prikazovalniku, ki  je povezan z računalnikom, ki
regulira sistem odmerjanja, se vnese recept. Postopek odmerjanja je popolnoma
avtomatičen.

VARNOSTNE ZAHTEVE:
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Če se silos ne uporablja in servisira v skladu s priloženimi navodili ali v primeru
nepravilnih  posegov,  lahko  zaradi  svojih  električnih  in  mehanskih  lastnosti
povzroči  resno  škodo  ljudem  in  premoženju.  Strogo  prepovedano  je,  da  se
nepooblaščene ali neizkušene osebe ali psihofizično nesposobne osebe dotikajo
ali uporabljajo silos.

Med  delovanjem  so  nekateri  deli  silosa  ali  električna  oprema  neizogibno
izpostavljeni  nevarnim  napetostim  ali  mehanskim  obremenitvam.  Morebitne
posege na njem ali  v bližini le-tega lahko izvaja samo strokovno usposobljeno
osebje, ki mora dobro poznati tudi vsa navodila za servisiranje in popravilo.

2. IME OPREME: NAPRAVA ZA DOZIRANJE (DOZATOR)

OPIS: 

Naprava za doziranje se uporablja za doziranje drugih surovin, kot so sol, sladkor,
različne  vrste  dodatkov  itd.  Povezan  je  s  silosom  in  z  dozirnim  sistemom
(računalnikom).  Surovine so v odmerkih in so del  recepture.  Doziranje drugih
surovin je samodejno.
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Slika 3: Naprava za doziranje.

OSNOVNA UPORABA:

Vsak ločen odmerek je napolnjen s surovino. Naprava za doziranje je povezana z
dozirnim sistemom (tudi na silos) in deluje s sistemom za vklop / izklop. Dozirni
stroj  je  treba kalibrirati  enkrat  na teden.  Naprava za doziranje  je  povezana z
mešalnikom  tako,  da  se  tehtane  surovine  iz  nje  transportirajo  neposreno  v
mešalnik.

VARNOSTNE ZAHTEVE:

Če  se  dozator  ne  uporablja  in  servisita  v  skladu  s  priloženimi  navodili  ali  v
primeru  nepravilnih  posegov,  lahko  zaradi  svojih  električnih  in  mehanskih
lastnosti povzroči resno škodo ljudem in premoženju. Strogo prepovedano je, da
se  nepooblaščene  ali  neizkušene  osebe  ali  psihofizično  nesposobne  osebe
dotikajo ali uporabljajo dozator.

Med  delovanjem  so  nekateri  deli  dozatorja  ali  električna  oprema  neizogibno
izpostavljeni  nevarnim  napetostim  ali  mehanskim  obremenitvam.  Morebitne
posege na njem ali  v bližini le-tega lahko izvaja samo strokovno usposobljeno
osebje, ki mora dobro poznati tudi vsa navodila za servisiranje in popravilo.

3. IME OPREME: MEŠALNIK

OPIS: 

Mešalnik se uporablja za mešanje sestavin v testo. Vsebuje posodo in mešalni
stroj z nadzorno ploščo. Nadzorna plošča se uporablja za izbiro hitrosti in časa
mešanja.

5



Erasmus+ Programme – Strategic Partnership Nr: 2017-1-RO01-KA202-037394
«BETTER BAKERS READY FOR AN EUROPEAN MARKET»

Slika 4: Mešalnik.

OSNOVNA UPORABA:

Mešalnik se uporablja za pripravo testa za kruh. Skledo mešalnika napolnimo s
surovinami in vodo po receptu. Posoda je povezana z mešalnim strojem. Mešalnik
lahko uporabljamo ročno ali samodejno. Če je uporaba mešalnika avtomatična,
potem samo vklopimo / izklopimo gumb in zaženemo (program mešanja je že v
računalniku) mešalnik.

Če  je  uporaba  mešalnika  ročna,  moramo  z  uporabo  nadzorne  plošče  dodati
navodila za mešanje. Izbrati  moramo hitrost  in čas mešanja.  Če želimo, lahko
izberemo tudi vrsto vrtenja, ki je lahko je v smeri urinega kazalca ali v nasprotni
smeri. Izbiramo lahko tudi med dvema hitrostima: nizko in visoko.

Na  nadzorni  plošči  lahko  postopek  mešanja  vedno  prekinetmo z  gumbom za
zaustavitev v sili.

VARNOSTNE ZAHTEVE:
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Med nakladanjem posode moramo biti  previdni, da se prepreči  razsutje moke.
Prašni delci so anmreč lahko izjemno nevarni.

Med delovanjem mešalnika v posodo ne smemo posegati z rokami ali katerim koli
drugim delom telesa.

Če se mešalnik  ne  uporablja  in  servisira  v  skladu s  priloženimi  navodili  ali  v
primeru  nepravilnih  posegov,  lahko  zaradi  svojih  električnih  in  mehanskih
lastnosti povzroči resno škodo ljudem in premoženju. Strogo prepovedano je, da
se  nepooblaščene  ali  neizkušene  osebe  ali  psihofizično  nesposobne  osebe
dotikajo ali uporabljajo mešalnik.

Med delovanjem so nekateri  deli  mešalnika in njegova povezanost  z elektriko
neizogibno  izpostavljeni  nevarnim  napetostim  ali  mehanskim  obremenitvam.
Morebitne  posege  na  njem  ali  v  bližini  le-tega  lahko  izvaja  samo  strokovno
usposobljeno osebje, ki mora dobro poznati tudi vsa navodila za servisiranje in
popravilo.

4. IME OPREME: VOLUMETRIČNI DELILNIK TESTA
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OPIS: 

Volumetrični delilnik testa je stroj, ki se uporablja za tehtanje in rezanje testa.
Osnovne komponente stroja so:

1. osnova,
2. posoda, v katero se da testo,
3. enota za vakuumiranje in delitev (je del metode tehtanja in rezanja),
4. enota za merjenje količine testa vsakega kosa, ki ga je treba izdelati (lahko

ga regulirate ročno ali strojno)
5. izhodni jermen in
6. naprava za posipavanje z moko.

Slika 5: Volumetrični delilnik testa.

OSNOVNA UPORABA:

Volumetrični  delilec  testa  je  namenjen  rezanju  testa  in  tehtanju  vsakega
rezanega  kosa.  Kosi  se  režejo  in  tehtajo  avtomatično.  Potrebno  tehtanje  je
izbrano ročno, in sicer s pomočjo enote št. 4 na sliki.

VARNOSTNE ZAHTEVE:

Uporaba  stroja  mora  biti  dovoljena  le  pooblaščenim  osebam,  ki  upravljajo  z
aparati za pripravo kruha in/ali peciva in so ustrezno poučeni in usposobljeni za
pravilno in varno uporabo stroja ter seznanjeni s preostalimi tveganji za varnost
in  zdravje,  če  uporabljajo  opisano  napravo.   Poznajo  pa  tudi  postopke,  kako
tveganja odpraviti ali zmanjšati.

Stroj  naj  bi  uporabljali  izključno  profesionalci  in  zaposleni.  Stroj  lahko  hkrati
uporabljati le en delavec. Vsekakor je odgovornost posameznega uporabnika, da
identificira  in  dodeli  usposobljene osebe za  upravljanje  stroja  ter  jih  ustrezno
informira, pouči in usposobi za uporabo.
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Priporočljivo je, da med postopkom razdeljevanja testa ne odlagate rok in drugih
delov telesa na površino stroja.

Če  se  volumetričnega  delilnika  testa  ne  uporablja  in  servisira  v  skladu  s
priloženimi  navodili  ali  v  primeru  nepravilnih  posegov,  lahko  zaradi  svojih
električnih in mehanskih lastnosti  povzroči  resno škodo ljudem in premoženju.
Strogo prepovedano je, da se nepooblaščene ali neizkušene osebe ali psihofizično
nesposobne osebe dotikajo ali uporabljajo volumetrični delilnik testa.

Med  delovanjem  so  nekateri  deli  volumetričnega  delilnika  testa  in  njegova
povezanost  z  elektriko  neizogibno  izpostavljeni  nevarnim  napetostim  ali
mehanskim obremenitvam. Morebitne posege na njem ali v bližini le-tega lahko
izvaja  samo  strokovno  usposobljeno  osebje,  ki  mora  dobro  poznati  tudi  vsa
navodila za servisiranje in popravilo.

Ko  je  stroj  priključen  na  napajanje  (tudi  če  je  zaustavljen),  je  testo  ročno
potisnjeno v košaro; poseganje v košaro lahko povzroči izpostavljenost resnemu
tveganju za amputacijo dela telesa (roke, prstov).
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5. IME OPREME: OBLIKOVALEC TESTA

OPIS: 

Uporablja se za oblikovanje testa. Obstajata dve osnovni vrsti oblikovalcev:

- podolgovati oblikovalec, s kalupom - za podolgovate oblike kruha in
- okrogel oblikovalec (okrogljitelj) - za okrogle oblike kruha.

Podolgovati oblikovalec testa (tudi laminator) se sestoji iz:

1. Glavnega dela kalupa v katerem so valjarji - testo zravnajo.

2. Posameznih ali skupinskih stranskih vodnikov - testo spremenijo v hlebček.

3. Dozirnika moke - preprečuje, da bi testo ostalo na transportnem traku.

Slika 6: Podolgovati oblikovalec testa.

Okrogli oblikovalec testa se sestoji iz:

1. Vrtečega stožca, ki je glavni del oblikovalca- stožec testo oblikuje v okrogle
oblike.

2. Dozirnika moke  - preprečuje, da bi se testo zlepilo na vrtljivi stožec.
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Slika 7: Okrogli oblikovalec testa.

OSNOVNA UPORABA:

V oblikovalec testa se avtomatično prenašajo kosi testa iz vmesnega hladilnika. V
njem  se  oblikujejo  v  valje,  ki  so  pripravljeni  za  pečenje.  Obstaja  več  vrst
oblikovalcev,  vendar  imajo  vsi  štiri  temeljne  funkcije:  oblikovanje,  zvijanje,
valjanje in tesnjenje. Testo, ki prihaja iz vmesnega ohlajevalnika, je sploščeno.
Prva funkcija oblikovalca testa je, da testo oblikuje v okroglino, običajno z dvema
ali več zaporednimi pari valjev, pri čemer je vsak naslednji par povezan tesneje
kot predhodni par.  Testo se v posebnem sklopu zvitkov ali  s parom platnenih
pasov zvije v ohlapen valj. Običajni oblikovalec valja testo med velikim bobnom in
polkrožno ploščo za stiskanje z gladko površino. Prostor med bobnom in desko se
postopoma zmanjšuje, testo, ki je stalno v stiku z obema površinama, postane
prečno stisnjeno.

Oblikovalec testa deluje z gumbom za vklop / izklop.

VARNOSTNE ZAHTEVE:

Uporaba  stroja  mora  biti  dovoljena  le  pooblaščenim  osebam,  ki  upravljajo  z
aparati za pripravo kruha in/ali peciva in so ustrezno poučeni in usposobljeni za
pravilno in varno uporabo stroja ter seznanjeni s preostalimi tveganji za varnost
in  zdravje,  če  uporabljajo  opisano  napravo.   Poznajo  pa  tudi  postopke,  kako
tveganja odpraviti ali zmanjšati.

Stroj  naj  bi  uporabljali  izključno  profesionalci  in  zaposleni.  Stroj  lahko  hkrati
uporabljati le en delavec. Vsekakor je odgovornost posameznega uporabnika, da
identificira  in  dodeli  usposobljene osebe za  upravljanje  stroja  ter  jih  ustrezno
informira, pouči in usposobi za uporabo.

Med  delovanjem  so  nekateri  deli  stroja  ali  električna  oprema  neizogibno
izpostavljeni  nevarnim  napetostim  ali  mehanskim  obremenitvam.  Morebitne
posege na njih  ali  v  bližini  le-teh  mora  izvajati  samo  strokovno  usposobljeno
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osebje, ki mora tudi temeljito poznati kakršna koli in vsa navodila za servisiranje
in popravilo.

Stroj lahko takoj zaustavite s pomočjo rdečega gumba z rumenim ozadjem na
nadzorni plošči.  Pred ponovno vključitvijo morate odpraviti  vse napake in šele
nato lahko znova zaženete stroj tako, da rdeči gumb zasilne zaustavitve za ¼
zavrtite  v  smeri  urinega  kazalca.  Naknadno  ponastavite  stroj  s  pritiskom  na
rumeni gumb. Pritisnite zeleni gumb, da zaženete stroj.

Okoli  stroja so lahko nameščena stikala in kabli.  V nujnih primerih je treba iz
električnega  priključka  potegniti  električni  kabel,  da  se  stroj  ustavi.  Stroj  je
mogoče znova zagnati z aktiviranjem kabelskega stikala, ponastavitvijo stroja in
ponovnim zagonom.
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6. IME OPREME: KOMORA ZA VZHAJANJE

OPIS: 

Za vzhajanje testa se uporablja komora.

KOMORA ZA VZHAJANJE se ponavadi sestoji iz naslednjih elementov:

1. stiroporne plošče,

2. osnova iz nerjavečega jekla,

3. električne postaje,

4. ventilatorja za kroženje zraka,

5. uparjalnika in

6. nadzorne plošče.

Slika 8: Komora za vzhajanje.
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OSNOVNA UPORABA:

Komora za vzhajanje je ogrevalna komora, ki se uporablja pri peki, saj s pomočjo
toplih temperatur in kontrolirane vlažnosti spodbuja fermentacijo testa s kvasom.
Imenujejo  jo  tudi  škatla  za  vzhajanje,  pečica  za  vzhajanje  ali  omara.  Tople
temperature  povečajo  aktivnost  kvasovk,  kar  ima  za  posledico  povečano
proizvodnjo ogljikovega dioksida in hitrejše vzhajanje. Navadno mora testo pred
peko vzhajati, lahko pa komoro za vzhajanje uporabimo tudi za prvo vzhajanje ali
skupno fermentacijo.

Klimatska  enota  ogreva  in  vlaži  sondo  glede  na  nastavljene  parametre
temperature  in  vlažnosti.  Hidro-termostat,  pritrjen  znotraj  zaščitne  celice  ali
neposredno  na  klimatski  enoti,  nadzoruje  ogrevanje  zraka  (grelna  palica)  in
ustvarjanje  vlage  (uparjalnik).  Zahtevana  in  nastavljena  klima  je  v  komori
ohranjena  na  konstantni  ravni.  Puhalo  s  prečnim pretokom na  dnu klimatske
enote kroži zrak znotraj preskusne celice. Ko je dosežena zahtevana klima, lahko
v celico pripeljete stojala, napolnjena s testom in začnete s postopkom vzhajanja.
Ko je testo dvignjeno, odstranite stojalo iz komore in jih po potrebi naložite v
pekač.

Vzhajanje je zadnja faza pred peko izdelkov. Je korak, v katerem se kruh in pecivo
iz kvašenega testa, dvignejo.

Programska komora je opremljena tudi z zasilno zaustavitvijo na nadzorni plošči,
ki jo je treba aktivirati ob morebitni nepričakovani okvari.

VARNOSTNE ZAHTEVE:

Preden začnete z delom, se prepričajte, kako v nujnih primerih zaustaviti stroj.
Programska  komora  ima  aktivne  in  pasivne  varnostne  naprave,  od  pravilne
uporabe pa je odvisna varnost operaterja. Te naprave morajo biti cel čas aktivne.
Zaradi zagotavljanja varnosti je nujno nenehno vzdrževanje opreme.

Električna povezava mora biti varna, ne sme biti izpostavljena nobenim fizičnim
dejavnikom iz okolja..

Ko zaženete stroj VEDNO preverite:

- pravilnost povezav faz in

- smer vrtenja ventilatorja

Instrumenti in vse druge električne komponente so nameščene v zaprtih celicah,
da se prepreči neposreden stik z deli pod napetostjo. Simbol električne energije
je prikazan na zaščitni plošči.

Nevarnost opeklin! Po odpiranju kondicionirne enote so lahko površine še vedno
vroče in ob dotiku lahko povzročijo opekline!

Ne upogibajte lamele valja.
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7. IME OPREME: MODULARNA KONVEKCIJSKA PEČ

OPIS: 

Modularna peč je zasnovana za peko različnih vrst izdelkov in se uporablja za 
peko v trgovini in v proizvodnji.

Deli peči so:

1. Parna napa.

2. Pokrov komore za zgorevanje.

3. Voziček za peko.

4. Vrata peči.

5. Upravljalna plošča.

Slika 9: Peč.
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OSNOVNA UPORABA:

Peč z  možnostjo  pečenja  večih  enot  povečuje  učinkovitost  in  prilagodljivost  v
pekarni.  Voziček za peko omogoča,  da se v enem delovnem koraku naloži  in
speče večja količina izdelkov, kar še posebej olajša delo. Peč deluje na principu
konvekcije, povedano drugače, na osnovi krožečega vročega zraka.

Pečenje na osnovi kroženja vročega zraka je idealno za zvitke in zloženo pecivo.
Omogoča tudi peko vseh vrst izdelkov.

Izdelke, ki jih je treba peči, segrejemo z vročim zrakom. V pečicah, ogrevanih z
oljem in plinom pa se vroči zrak segreva s prisilnim gorilnikom. Peč se v 20-30
minutah segreje na temperaturo pečenja. Temperatura rahlo pade pri odpiranju
vrat in vstavljanju pladnjev.

Vroč zrak teče skozi velike nastavljive reže, razporejene po celotni višini pečice,
na počasi vrteči se pekač.

Generator pare je nameščen na desni strani peči in je od tam dostopen. Skozi
odprtine na desni  strani  se  v  peko pretaka para.  Voda  za  generator  pare se
napaja od zgoraj in količina je nadzorovana z magnetnim ventilom.

Peka v pečici pečice je samodejna. Pred peko morate na nadzorni plošči nastaviti
program pečenja.

VARNOSTNI PREDPISI:

Pečica  je  opremljena  z  varnostnim  temperaturnim  stikalom,  ki  preprečuje
pregrevanje pečice. V primeru okvare se stikalo sproži pri 380 ° C in pečico je
treba ročno odkleniti. Pred odklepanjem pečico izključite iz električnega omrežja.
Nadtlak, ustvarjen v peči, se odvaja prek cevi za nadtlačno praznjenje. Regulator
tlaka, nameščen za obtočnim ventilatorjem, spremlja kroženje zraka v grelnem
elementu.  Vgrajeno  je  mejno  stikalo  vrat,  ki  izklopi  ogrevanje  in  obtočni
ventilator, ko so vrata odklenjena. Dokler vrata ostanejo zaprta, se stojalo vrti,
dokler  ne  dosežete  končnega  položaja  stojala.  Šele  nato  lahko  odprete  vrata
pekače in odstranite stojalo. Če se vrata pečice odprejo, medtem ko se stojalo še
vedno  premika,  varnostno  končno  stikalo  nemudoma  ustavi  stojalo.  Tako  se
prepreči zagozditev rok in prstov med vročo steno pečice in vrtljivo stojalo. Vse
pečice so  izolirane s  kakovostno toplotno izolacijo,  da se izognemo toplotnim
izgubam.

Pred zagonom pečice preverite tesnost vseh električnih vijačnih spojev.
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8. IME OPREME: LINIJA ZA HLAJENJE

OPIS: 

Uporablja se za hlajenje pečenih izdelkov. To je transportni trak od pečice do 
postaje za pakrianje ali rezanje.

Slika 10: Linija za hlajenje.

OSNOVNA UPORABA:

Uporablja se samo za hlajenje izdelkov. Hladilni vodi za kruh so priključeni na
električno stikalo. Izberete lahko hitrost transportnega traku.

Hladilni vod je povezan tudi s pečico in ko izdelek pride iz pečice in doseže črto,
se začne avtomatsko premikati.
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Izdelke lahko ohladite tudi na vozičkih.

VARNOSTNI PREDPISI:

Če  se  naprava  ne  uporablja  in  servisira  v  skladu  s  priloženimi  navodili  ali  v
primeru  nepravilnih  posegov,  lahko  zaradi  svojih  električnih  in  mehanskih
lastnosti povzroči resno škodo ljudem in premoženju. Strogo prepovedano je, da
se  nepooblaščene  ali  neizkušene  osebe  ali  psihofizično  nesposobne  osebe
dotikajo ali uporabljajo napravo.

Med  delovanjem  so  nekateri  deli  naprave  in  njena  povezanost  z  elektriko
neizogibno  izpostavljeni  nevarnim  napetostim  ali  mehanskim  obremenitvam.
Morebitne  posege  na  njem  ali  v  bližini  le-tega  lahko  izvaja  samo  strokovno
usposobljeno osebje, ki mora dobro poznati tudi vsa navodila za servisiranje in
popravilo.
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9. IME NAPRAVE: ZAMRZOVALNA KOMORA

OPIS:

Zamrzovalna komora je naprava, ki hitro zniža temperaturo vnešenega izdelka,
svežega  ali  predhodno  termično  obdelanega,  in  ohranja  svoje  posebnosti  v
celotnem skladiščenju. Hitrost hlajenja ali zamrzovanja je temeljnega pomena, saj
določa kakovost vašega izdelka.

Zamrzovalna komora lahko doseže -42 ° C in izdelek zelo hitro zamrzne.

Običajni  hladilniki nimajo potrebne moči in prezračevanja,  da hitro absorbirajo
toploto izdelka. Potreben čas bi bil 18 do 20-krat večji, rezultati pa neprimerni
glede kakovosti izdelkov. Na primer, počasna zamrznitev bi vodo znotraj izdelkov
spremenila  v  makrokristale,  ki  bi  ob  razširitvi  raztrgali  strukturo  hrane  in
poslabšali njene lastnosti.

Pekarne, ki dobavljajo zamrznjene izdelke, potrebujejo takšno opremo.

Slika 11: Zamrzovalna komora.

OSNOVNA UPORABA:
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Nadzorna plošča za nastavitev potrebne temperature. Temperatura je odvisna od
vrste in velikosti izdelka, ki se bo zamrznil.

Nalaganje zamrzovalnika je možno samo ročno.

Ko je program zamrzovanja končan, izdelek gre v embalažno hladilno komoro
(temperatura je približno 0 ° C) in ga je treba hraniti pri -18 ° C.

VARNOSTNI PREDPISI:

Paziti je potrebno, da se ne zaprete v komoro.

Med delom z že zamrznjenimi pladnji nosite rokavice.

Zamrzovalniki  se  ne  uporabljajo  za  skladiščenje,  temveč  le  za  časovno
zamrzovanje.

Med  delovanjem  so  nekateri  deli  stroja  ali  električna  oprema  neizogibno
izpostavljeni  nevarnim  napetostim  ali  mehanskim  obremenitvam.  Morebitne
posege na njih  ali  v  bližini  le-teh  mora  izvajati  samo  strokovno  usposobljeno
osebje, ki mora tudi temeljito poznati kakršna koli in vsa navodila za servisiranje
in popravilo.
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10. IME OPREME: REZALNIK ZA KRUH

OPIS:

Po peki se kruh po hladilni liniji  transportira (ali  tik po ohladitvi) do rezalnega
stroja.

Rezalni stroj se uporablja za rezanje kruha v enakih oblikah, ima več nožev (15-
24 nožev).

Število rezin je odvisno od velikosti kruha.

Nalaganje stroja je izvedeno ročno. Naprava ima stikalo ON / OFF in stikalo STOP,
ki se uporabi v sili.
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Slika 12: Rezalnik za kruh.

OSNOVNA UPORABA:

Kruh se v stroj naloži ročno.

Noži se aktivirajo s stikalom VKLJUČI.

Po rezanju kruh vzamemo ročno in ga odpeljemo na pakirni stroj.

VARNOSTNI PREDPISI:

Roke ne dajajte v stroj.

Pred  začetkom popravil,  servisiranja  ali  čiščenja  je  treba  električno  napajanje
prekiniti z izklopom glavnega stikala ali z odstranjevanjem vtiča stroja.
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11. IME OPREME: PAKIRNI STROJ

OPIS:

Pakirni  stroj  je zasnovan tako, da samodejno pakira pripravljene izdelke in jih
pripravlja  za  transport  Včasih  je  povezan  z  rezalnim strojem.  Lahko ima tudi
senzor, ki sporoča stroju, če je na pasu kakšen izdelek z napako, nato pa odpre
odprtino vrečke, v katero daje kruh. Po tem se vrečke zaprejo in prepeljejo do
škatel.
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Slika 13: Pakirni stroj.

OSNOVNA UPORABA:

Filmski valj postavite na pravo mesto stroja.

Pakirni  stroj  upravlja nadzorna plošča,  ki  nastavi  hitrost,  in števec pakiranega
kruha.

Ima tudi stikalo za vklop / izklop in gumb za zaustavitev v sili.

VARNOSTNA UREDBA:

Čiščenje in vzdrževanje stroja za pakiranje sta pri redni uporabi nujna: 

• vse vzdrževalne dejavnosti mora opraviti usposobljeno osebje;

• ustavite električno napajanje (glavno stikalo)  in  pnevmatsko napajanje pred
kakršnim koli vzdrževanjem.

BIBLIOGRAFIJA

1. NAVODILA  ZA  UPORABO  IN  VZDRŽEVANJE  STROJEV  s  strani  podjetja
Agryflex, Italija;

2. MEŠALNIKI - NAVODILA ZA UPORABO VMI - Pétrins & Mélangeurs, Francija;
3. NAVODILA ZA UPORABO VMI - Pétrins & Mélangeurs, Francija;
4. VOLUMETRIČNI OBLIKOVALCI TESTA - UPORABA IN VZDRŽEVANJE ARTEZEN

S.R.L. Italija
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5. Navodila za uporabo in vzdrževanje AUTOMATIC CHECKER ARTEZEN S.R.L.
Italija;

6. Navodila za uporabo MS 500 801505 Benier Nederland B.V .;
7. Compas 3000 HD Navodila za uporabo podjetja RONDO Burgdorf AG;
8. Polilinski operativni priročnik RONDO Burgdorf AG;
9. Vzdrževanje  in  uporabniški  priročnik  KOMORE  ZA  VZHAJANJE  ATREPAN

S.r.l., Italy;
10.http://www.atrepan.it
11.Navodila za uporabo Aeroat komore za vzhajanje Wachtel, Nemčija;
12.www.wachtel.de
13.Priročnik za uporabo COMPACT R-EVOLUTION Wachtel, Nemčija;
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