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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.

Āra tvertne

Jebkuras ietilpības tvertnes ir no nerūsējošā tērauda vai stiklplasta.

Iekštelpu tvertne 

Jebkuras ietilpības tvertnes, kas būvēti ar sekciju stieņiem no cinkota vai 
krāsota oglekļa tērauda, uz kuriem ir uzlikts auduma miltu trauks (lielā 
maisa).

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.
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1. attēls: iekštelpu tvertne.

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.
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SADALES PANELIS
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STANDARD PANEL

SAFETY REQUIREMENTS:

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.

Proti, sprādzienbīstams maisījums silos var būt tikai produktu iekraušanas laikā.

 Stingri  aizliegts  elektriskās  iekārtas  lietot  vidē,  kas  ir  pilna  ar  gāzi  un ir
pakļauta riskam

 eksplozija.
 Saglabājiet darba zonu tīru un sakoptu.  Netīras darba vietas ir  pakļautas

nelaimes gadījumiem.
 Pirms sākt darbu, pārliecinieties, vai mašīna ir neskarta. Pārbaudiet pareizu

darbību  un  vai  nav  bojātas  vai  salauztas  sastāvdaļas.  Visas  bojātas  vai
salauztas  detaļas  ir  jālabo  vai  jānomaina  kvalificētam  un  pilnvarotam
personālam.
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 Remonts vai labošana, ko veic personāls,  kuru nav pilnvarojis uzņēmums
Agriflex s.r.l., padara iekārtu nedrošu un potenciāli bīstamu, kā arī garantijas
spēku.

 Darbības laikā nepieskarieties nevienai ierīcei.
 Katra  pārbaude,  kontrole,  tīrīšana,  apkope  un  detaļu  nomaiņa  jāveic,

apstādinot mašīnu, atslēdzot to no barošanas avota un ar galveno slēdzi
elektriskā paneļa bloķētā stāvoklī OFF.

 Pārliecinieties, ka barošanas sistēma atbilst spēkā esošajiem noteikumiem.
 Montāžas laikā pārliecinieties, vai strāvas padeves kabelis ir elastīgs un vai

ir izveidots savienojums ar zemi.
 Pārliecinieties,  vai  elektrības  kontaktligzda  ir  piemērota,  atbilstoši

noteikumiem,  un  vai  tā  ir  aprīkota  ar  iebūvētu  automātisko  aizsardzības
slēdzi.

 Jebkuram pagarinātājam jābūt ar kontaktdakšu / kontaktligzdu un zemējuma
vadītāju atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.

 Nekad  neapturiet  elektrisko  ierīci,  izvelkot  kontaktdakšu,  un  nekad
neizvelciet kontaktdakšu, velkot strāvas kabeli.

 Periodiski pārbaudiet, vai kabelis ir neskarts. Ja tas tā nav, nomainiet to. Šo
darbību drīkst veikt tikai pilnvarots un kvalificēts personāls.

 Izmantojiet tikai atļautos un pareizi marķētus pagarinājuma kabeļus.
 Sargājiet  kabeli  no  augstas  temperatūras,  smērvielām  un  asām  malām.

Negrieziet un neiesaistiet mezglus strāvas kabelī.
 Neļaujiet  bērniem  vai  nepilnvarotām  personām  pieskarties  kabelim  ar

pievienotu spraudni.
 Ja mašīnas darbība rada trokšņa līmeņa pārsniegšanu, kas noteikts ar spēkā

esošajiem noteikumiem valstī,  kurā  tiek  izmantots  produkts,  operatoriem
dzirdes aizsardzībai obligāti jāvalkā aizsarglīdzekļi, piemēram, ausu balsti.

 Izmantojiet  tikai  tos  instrumentus,  kas  atļauti  un  aprakstīti  lietošanas
instrukcijās vai ir iekļauti ražotāja katalogi. Šo norāžu neievērošana nozīmē
darbu ar nedrošu un potenciāli bīstamu aprīkojumu

DARBA PRASĪBAS
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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.

Automātiska  mikro  komponentu  pārvaldība  nodrošina  konsekventu  produktu
dozēšanu,  tādējādi  novēršot  visus  produktu  atkritumus,  kas  rodas,  manuāli
apstrādājot  ar  maisiem.  Turklāt  tas  ļauj  jums  uzturēt  telpas  tīras  saskaņā  ar
spēkā esošajiem HACCP likuma noteikumiem par higiēnu un drošību darba vietā.
Izmantojot šādu sistēmu, viena operatora ir vairāk nekā pietiekami, lai atvieglotu
visu  sastāvdaļu  iekraušanu un pārvaldītu  recepti  no  elektroniskā PLC vadības
paneļa.  Visas  svēršanas  fāzes  tiek  veiktas  automātiski  cikla  beigās,  kas
operatoram  ļauj  izmantot  precīzi  nosvērtu  izstrādājumu.  Augsta  dozēšanas
precizitāte un mikrodaļiņu dozēšanas stacijas daudzpusība nodrošina ticamus un
bezgalīgi  atkārtojamus  rezultātus.  Sistēmas  ir  arī  pilnībā  modulāras,  kas  ļauj
pakāpeniski  paplašināt  sistēmu,  iekļaujot  šķidrāku  un  /  vai  pulverveida
sastāvdaļu glabāšanu un dozēšanu.

3. attēls: dozēšanas iekārta.

BASIC USE:

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.
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Parasti ekscentrisko skrūvju sūkņu lietojums pārtikas un kosmētikas vajadzībām
ir  tradicionālais  transportēšanas  sūknis.  Sūkņus  izmanto  piena  biznesā,  alus
darītavā  vai  arī  maizes  rūpniecībā  piena  produktu,  mīklas  vai  cukura  pastas
sūknēšanai. Šī tehnoloģija ir pārbaudīta un pārbaudīta, un sūknēšanas rezultāti ir
lieliski.  Pilnīgi  jauna  pieeja  ir  ideja  izmantot  ekscentriskus  skrūvju  sūkņus  kā
dozēšanas  sūkņus  vai  dozatorus,  lai  realizētu  dekorēšanas  vai  pildījuma
pielietojumu maizes un saldumu nozarē. Tikai ar šo jauno apgabalu varēja parādīt
visas ekscentrisko skrūvju sūkņu priekšrocības, un šīs tehnoloģijas izmantošana
vairs neaprobežojas tikai ar sūknēšanas sūkņa lauku. Citās nozarēs, piemēram,
elektronikā  vai  automobiļu  rūpniecībā,  dozēšanas  sistēmas,  kas  balstītas  uz
ekscentriskā skrūvju sūkņa tehnoloģiju,  tiek izmantotas  gadiem ilgi,  lai  iegūtu
precīzus un atkārtojamus labākos līmes, hermētiķu vai ķīmisko vielu dozēšanas
rezultātus.

SISTĒMU UZGLABĀŠANA, PĀRVADĀŠANA, DOZĒŠANA

Priekšrocības:
- Personāla izmaksu samazināšana līdz minimumam, atceļot izejvielu 
apstrādi;
- Zemākas izmaksas, pērkot beztaras miltus, salīdzinot ar iesaiņotajiem 
miltiem;
- Iespēja kontrolēt sastāvdaļu daudzumu reģistratūrā;
- efektīva un precīza izejvielu pārvaldība;
- higiēnas uzturēšana atbilstoši veselības aizsardzības noteikumiem un 
zaudējumu novēršana;
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- izejvielu un gatavā produkta izsekojamība;
- kvalitāte un uzticamība darbībā ar minimālām iekārtas uzturēšanas 
izmaksām;
- Iespēja izvēlēties vēlamo recepti, izmantojot skārienekrāna vadības paneli.  
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PIEVIENOTĀ EKRĀNA KONTROLES PANELIS

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. 

Tā rezultātā ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas elektriskās un mehāniskās sistēmas būtu
projektētas un izgatavotas pareizi, kā arī to, ka transportēšanu, apkopi un visas
darbības, kas vērstas uz to uzturēšanu labā stāvoklī, veic un pārbauda atbildīgais
specializētais personāls.

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: 

Maisītājs ir ierīce, kas izmanto mehānismu, kas darbina ar zobratu, lai pagrieztu
"sitēju"  komplektu  bļodā,  kurā  ir  ēdiens  vai  šķidrumi,  kas  jāsagatavo,  tos
sajaucot.

Maisītāji palīdz automatizēt atkārtotos maisīšanas, saputošanas vai pukstēšanas
uzdevumus.

Kad mīcītājus aizvieto ar mīklas āķi, mīcīšanai var izmantot arī mikseri.

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

Spirālveida maisītāji  ir speciāli  instrumenti  mīklas sajaukšanai.  Kamēr bļoda
griežas, spirālveida formas maisītājs paliek nekustīgs. Šī metode ļauj spirālveida
maisītājiem daudz ātrāk samaisīt tāda paša izmēra mīklu un ar mazāk sajauktu
mīklu nekā līdzīgi darbināms planētu maisītājs. Spirālveida maisītāji var sajaukt
mīklu ar mazāku maisītāja berzi nekā planētu maisītāji. Tas ļauj mīklu sajaukt,
nepalielinot tās temperatūru, nodrošinot mīklas pienācīgu celšanos.
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Planetārie maisītāji sastāv no bļodas un maisītāja. Bļoda paliek statiska, kamēr
maisītājs tiek ātri pārvietots ap bļodu, lai sajauktu tā saturu. Ar iespēju sajaukt
ļoti dažādas sastāvdaļas, planetārie maisītāji ir daudzpusīgāki nekā to spirālveida
kolēģi. Planetāros maisītājus var izmantot, lai saputotu un sablenderētu, savukārt
spirālveida maisītāji to nevar. Parasti tos izmanto arī Austrālijā, Indijā un Eiropā.
Maisītāji tiek izmantoti visā pasaulē.
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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
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.

Bļoda un instrumenta vadība manuālā režīmā:

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.

Iekārtu var aprīkot ar vienu no šiem vadības paneļiem:

1) Elektromehāniski
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2) Skārienekrāns

ELEKTROMEHĀNISKĀ KONTROLES PANELIS

Elektromehāniskais vadības panelis satur šādas ierīces: 

1. Poga SĀKT - starta komanda tiek dota tikai tad, ja mašīna ir aktivizēta
2. STOP poga (nospiežot šo pogu, porcija tiek izslēgta pašreizējā dalīšanas

cikla beigās un izejas jostas apstāšanās pēc noteikta laika, lai jau sadalītos
produktus varētu iziet

3. Poga  RESET,  lai  atiestatītu  mašīnas  standarta  darbības  apstākļus
(piemēram, pēc mašīnas ieslēgšanas vai apturēšanas cēloņa noņemšanas,
pēc avārijas apstāšanās drošības ierīces vai avārijas pogas darbības dēļ);

4. Poga AVĀRIJAS APTURĒŠANA
5. Potenciometrs mašīnas darbības ātruma regulēšanai (produktivitāte)
6. Potenciometrs divu jostu ātruma regulēšanai, ja ražošanu veic 2 gabalos /

ciklā; atkarībā no ražošanas izvēles sviras pozīcijas pie 1 vai 2 gabaliem /
ciklā

7. (izvēles)  ierīce  saražoto  gabalu  skaitīšanai  (gabalu  skaitītājs)  un
automātiskai mašīnas izslēgšanai, kad ir sasniegts iestatītais gabalu skaits;

8. četrciparu digitālais displejs: parāda saražoto gabalu skaitu
9. četrciparu digitālais displejs: rāda iestatīto gabalu skaitu. Kad šis numurs ir

sasniegts, mašīna izslēdzas
10.pogas, lai iestatītu gabalu skaitu, pēc kura mašīna tiks izslēgta;
11.Poga RESET; nospiediet šeit, lai atiestatītu skaitītāju atpakaļ uz “0000”
12.Poga  LOCK;  nospiediet,  lai  bloķētu  skaitītāju  pie  iestatītā  numura;  lai

atbloķētu skaitītāju, vēlreiz nospiediet to pašu pogu

SKĀRIENEKRĀNA KONTROLES PANELIS

1. Lauks START; pieskaroties tai, mašīna tiek iedarbināta, un ikona pārvēršas
STOP;

2. STOP; pieskaroties  tai,  mašīna pārstāj  darboties un ikona pārvēršas par
SĀKUMU;
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3. Lauks, kas parāda gabalu saskaitīšanu: izvades josta ir aprīkota ar sensoru,
lai noteiktu gabalus, kas iziet no mašīnas;

4. Lauks  “tīrīšana”:  aptur  svara  kameras  virzuļus  augšējā  stāvoklī,  lai
atvieglotu atlikumu noņemšanu

5. Lauks  abu  jostu  ātruma  regulēšanai,  ja  produkcija  ir  2  gabali  /  cikls;
atkarībā no ražošanas izvēles sviras pozīcijas uz 1 vai 2 gabaliem / ciklā
(sviras atsauce 1, 21. attēls), tiek sasniegti šādi nosacījumi:

6. Lauks  “produktivitāte”:  dod  iespēju  mainīt  mašīnas  ražošanas  ātrumu
(gabalu skaits stundā);

7. Lauks “iespiežams skaitītāju”;
8. Lauks “gabalu skaitītājs”; parāda iestatīto gabalu skaitu; mašīna apstāsies

pēc šī gabalu skaita sasniegšanas. 

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
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.
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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.

Vietnēs,  kur  ir  aizliegta  pieeja  sabiedrībai,  apmeklētājiem,  nepilngadīgajiem,
nepilnvarotām personām utt., Ir atļauta tikai mašīnas profesionāla izmantošana,
izņemot  gadatirgus  un  /  vai  demonstrācijas  un  katrā  ziņā  iepriekš  pieņemot
piemērotus noteikumus. pasargāt klātesošos cilvēkus no jebkāda riska.

Mašīnu ir aizliegts izmantot darbībām un / vai ar produktiem, kas nav norādīti.

Mašīnu ir aizliegts lietot, ja visi sistēmas apkalpošanas savienojumi uzstādīšanas
vietā nav veikti saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām norādēm.

Ir aizliegts izmantot mašīnu telpās, kuras raksturo:

 ugunsgrēka  un  /  vai  eksplozijas  risks  vai,  jebkurā  gadījumā,  nopietni
starpgadījumi un atklātas liesmas tuvumā

 augsts mitrums un / vai mitrs
 ūdens tvaiku pārpalikums
 eļļas tvaiku pārpalikums
 putekļu pārpalikums
 kodīgu vielu un / vai gāzes klātbūtne
 nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi

Mašīnu  ir  aizliegts  lietot  vibrējošos  apstākļos  (ko  neizraisa  mašīna)  vai
nenormālos triecienos

Mašīnu aizliegts izmantot jūras vidē (uz kuģiem, uz piekrastes platformām utt.).

Drošības, veselības un garantiju dēļ mašīnu ir aizliegts izmantot izstrādājumiem
un / vai

materiāliem un / vai citādā veidā, nekā aprakstīts šajā rokasgrāmatā, vai jebkurā
gadījumā darbībām, kas nav paredzētas

atbilst  paredzētajam  lietojumam.  Jebkurš  lietojums,  kas  nav  deklarēts,  ir
uzskatāms  par  nepareizu,  neatbilstīgu  un  izgatavotāja  neparedzētu,  tāpēc
potenciāli bīstams iedarbībai pakļauto cilvēku, kā arī dzīvnieku un / vai īpašuma
drošībai un veselībai.
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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. Frēzes darbība notiek ar
mašīnas vadības ierīcēm un svirām, kā parādīts zemāk:
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A: Avārijas apstādināšana Aptur visu mašīnu. Lai atiestatītu, pagrieziet avārijas
apturēšanas pogu pulksteņrādītāja virzienā.

B: Stop poga Aptur frēzi

C: poga Sākt Startē frēzi

D: Reset Atiestata mašīnu par kļūmēm

E: Mašīnas palaišanas poga Sāk visu mašīnu

F: miltu tīrīšanas jauda; Nepārtraukta miltu smalcinātāju jaudas regulēšana. 

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
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tam izplūst. Pēc tam atiestatiet mašīnu, nospiežot dzelteno pogu. Lai iedarbinātu
mašīnu, nospiediet zaļo pogu.

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.

Šie apstākļi jāņem vērā pirms / kad / pēc mašīnas lietošanas:

 Nekad nelietojiet  mašīnu  bojātā  stāvoklī  un vienmēr ziņojiet  par  visiem
bojājumiem.

 Tikai apmācīti inženieri var noņemt detaļas, kurām ir nepieciešams rīks, lai
tās noņemtu.

 Vienmēr pārliecinieties, ka rokas ir sausas, pirms pieskaraties elektriskajai
ierīcei (ieskaitot kabeli, slēdzi un kontaktdakšu). Nekad nekustiniet mašīnu,
velkot uz strāvas vadiem vai kabeļiem.

 Pārliecinieties,  ka  grīdas  laukums  ap  mašīnu  ir  tīrs,  lai  izvairītos  no
slīdēšanas - it īpaši, ja uz mašīnu un no tās ved smagas piltuves un veidņu
sastāvdaļas.

 Visiem  darbiniekiem  jābūt  pilnībā  apmācītiem.  Mašīnas  lietošana  var
izrādīties bīstama, ja: 

o mašīnu vada apmācīts vai nekvalificēts personāls
o mašīna netiek izmantota paredzētajiem mērķiem
o mašīna netiek pareizi darbināta 

Lai droši darbotos ar šo mašīnu, ir vajadzīgas visas drošības ierīces, kuras
mašīnai  tiek  izmantotas  ražošanas  laikā,  un  šajā  rokasgrāmatā  minētie
lietošanas norādījumi. Par šīs mašīnas drošu lietošanu atbild īpašnieks un
operators. 

 Cilvēkiem, kuri apmācīti mašīnā, jābūt tiešā uzraudzībā.
 Nedarbiniet mašīnu ar noņemtiem paneļiem vai aizsargiem. Viņi ir tur, lai

jūs aizsargātu.
 Darbinot mašīnu, nedrīkst valkāt brīvu apģērbu vai dārglietas.
 Izslēdziet  strāvu  no tīkla  izolatora,  kad  mašīna netiek  lietota,  un  pirms

tīrīšanas vai apkopes veikšanas.
 Maizes ceptuves vadītājam vai maizes izstrādājumu uzraugam katru dienu

jāveic mašīnas drošības pārbaudes.
 Nedarbiniet mašīnu, ja konteinera veidne un aizsargs nav pareizi uzstādīti.
 Sakarā ar būtisko prasību tīrīšanas laikā rīkoties ar smagajām sastāvdaļām,

veicot šādas procedūras, ieteicams valkāt aizsargapavus.

VISAS TĪRĪŠANAS UN TEHNISKĀS APKOPES DARBĪBA BŪTU JĀDARĀ AR
MAŠĪNU, KAS ATSLĒGTA NO ELEKTRĪBAS PADEVES.
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APRĪKOJUMA NOSAUKUMS: RAUDZĒŠANAS SKAPIS

APRAKSTS: 

Mīklas celšanai izmanto raudzēšanas skapi.

8. attēls: raudzēšanas skapis.

Raudzēšanas  skapis  ir  izstrādāta  vienīgi,  lai  radītu  programmējamus
temperatūras un mitruma apstākļus, lai veicinātu mīklas izturību.

 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.

Raudzēšanas skapis ir aprīkots ar
vadības  paneli  (5);  tāpēc
operatoriem  jāstāv  tikai  pie
pārbaudes  durvīm,  lai  veiktu
visas iekraušanas un izkraušanas
darbības  un  darbinātu  visas
mašīnas  vadības  ierīces.
Izslēgšanas risks mašīnas iekšienē ir novērsts, jo visas durvis var atvērt arī no
iekšpuses.

Pārbaudes  kamera  ir  aprīkota  arī  ar  avārijas  apturēšanu  vadības  panelī,  kas
jāaktivizē iespējamās darbības traucējumu vai neparedzētas kļūmes gadījumā.
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Turklāt  pārliecinieties,  ka  darba  vieta  ir  pareizi  apgaismota  un  vai  telpa,  kas
apņem mašīnu, ir piemērota pareizajai un drošai darbībai.

PAMATLIETOŠANA:

Mīklas pierādītājs ir sildīšanā izmantota raudzēsānas skapi, 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.

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.

Šajos paneļos pieejamās vadības ierīces ir šādas:

A - ieslēdziet apgaismojumu skapja iekšpusē;

B - ieslēdziet ventilatoru;

C - ieslēdziet apkures sistēmu.

D - MANUĀLS / AUTOMĀTISKS režīms.
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Lai iegūtu optimālu mīklas izturību, var pielāgot šādus raudzēšanas skapju 
darbības parametrus:

E - temperatūra kamerā;

F - mitrums kameras iekšpusē.

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.

Cepeškrāsns  ir  aprīkota  ar  drošības  temperatūras  ierobežošanas  slēdzi,  kas
novērš cepeškrāsns pārkaršanu. Nepareizas darbības gadījumā slēdzis ieslēdzas
380 ° C temperatūrā (kļūdas ziņojums “Pārmērīga temperatūra”), un tas jāatslēdz
manuāli. Pirms atbloķēšanas atvienojiet krāsni no strāvas padeves. Atveriet degļa
kameras  vāku,  lai  piekļūtu  gala  slēdzim.  Cepeškrāsnī  radītais  spiediens  tiek
izvadīts caur spiediena izvadīšanas cauruli.

PAMATLIETOŠANA:

 Ieslēgt
 Pārbaudīt temperatūru

Pārbaudiet,  vai  ir  sasniegta  vēlamā  temperatūra  (displejā  jānorāda  “gatavs
cept”). Ja nepieciešams, dodiet sākotnējo tvaiku.
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 Uzlādēt

Pārliecinieties, vai visas paplātes ir iebīdītas, līdz tās ir nofiksētas slāņa aizbīdnī.
Pēc tam atveriet cepšanas kameras durvis un iebīdiet plauktā, līdz tā nofiksējas
ar dzirdamu klikšķi.

 Sāciet un cept

Vizuāli  pārbaudiet  pareizu  paplāšu  novietojumu  un  pēc  tam  aizveriet  durvis.
Plaukts  griežas  tagad.  Pēc  tam  nospiediet  Start  /  Stop  taustiņu.  Iestatītais
cepšanas  laiks  sāk  samazināties  un  tiek  uzlikts  tvaiks  (ja  tas  paredzēts
programmā). Cirkulācijas ventilators un sildīšana paliek izslēgti iestatītajā atpūtas
laikā.

 Izkrauj

Cepšanas  laika  beigas  paziņo  ar  skaņas  signālu  (skaņas  signālu).  Vēlreiz
nospiediet Start  /  Stop taustiņu.  Uzvelciet  termiskos cimdus un pagaidiet,  līdz
bagāžnieka rokturis atrodas izejas pozīcijas priekšā. Atveriet cepšanas kameras
durvis  un  pēc  tam,  kad  tā  ir  apstājusies,  izvelciet  plauktu.  Uzmanību!
Cepeškrāsns ir karsta. Apdegumu bīstamība. Vēlreiz aizveriet cepeškrāsns durvis,
lai cepeškrāsns sasiltu līdz uzlādes temperatūrai.

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.

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.
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Iepriekš minētajā piemērā zilās lietotnes ir aktīvas, pelēkās lietotnes ir neaktīvas
vai  izslēgtas.  Dažas  lietotnes  tieši  parāda  funkcionālās  vērtības.  Piemēram,
simbols izplūdes lietotnē mainās atkarībā no atvēruma pakāpes.

Galvenā ekrāna piemērā virs cepšanas programmas var grafiski attēlot, pārvelkot
pa labi. Palaižot programmu, tiek parādīts darba grafiks. Lai labāk atpazītu īsus
funkcionālos  laikus  programmas  sākumā,  laika  josla  sākotnēji  ir  tikai  dažas
sekundes gara. Tālummaiņu pielāgo, pieskaroties tālummaiņas pogai (koeficients
1,  5  vai  30).  Laika  lauki  tiek  parādīti  kā blāvi  lodziņi.  Ikreiz,  kad  pēdējās  10
sekundes  tiek  zaudētas,  displejs  ritina  tā,  lai  pašreizējās  10  sekundes  būtu
pastāvīgi redzamas labajā laukā.

Pārvelkot  pa  kreisi  galvenajā  displejā,  jūs  nokļūsit  vienkāršotā  displejā  bez
temperatūras, bet ar lielu attēlu un atlikušo cepšanas laiku.

Uz ekrāniem, kur ir jēga iet atpakaļ, parādās zaļa atgriešanās bultiņa (kreisajā
augšpusē  zem laika  rādījuma).  Pieskarieties  bultiņai,  lai  atgrieztos  iepriekšējā
ekrānā.

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.
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Dzesēšanas sistēmu veidi maizes ceptuvēs:

1. Spirālveidā dzesētājs
2. Tuneļveida dzesētājs
3. Paplātes veida dzesētājs

Spirālveidā dzesētājs

Apkārtējai vai kondicionētai dzesēšanas videi ir pieejamas vienas vai divkāršās spirālveida dzesētāja
konfigurācijas.  Spirālveida  jostas  virsmām  tiek  izmantota  USDA  apstiprināta  plastmasas  josta  ar
augstu atvērtu laukumu, lai palielinātu gaisa plūsmu. Kondicionētai dzesēšanai vajadzības gadījumā ir
pieejami korpusa sistēmas, gaisa vadi un kondicionēšanas ierīces. Siksnu mazgāšanas sistēmas ir
pieejamas pēc pieprasījuma. Temperatūras kontrole, ja tāda nepieciešama, tiek kontrolēta, izmantojot
piegādāto PLC kontrolieri, kas atrodas galvenā operatora vadības panelī..

Tuneļveida dzesētājs

Šiem dzesētājiem ir līnijveidīga linu konveijera virsma, un tie parasti ir tiešs horizontāls pārvietojums
no tuneļa  krāsns.  Kondicionētai  dzesēšanai  vajadzības  gadījumā ir  pieejamas papildu  nerūsējošā
izolācijas korpusa sistēmas, gaisa vadi un kondicionēšanas ierīces. Dzesēšanas temperatūru kontrolē
ar sistēma PLC.

Paplātes veida dzesētājs 

Paplātes veida dzesētāji  var būt paredzēti  kondicionētai  vai  apkārtējai dzesēšanas videi.  Paplātes
dzesētājs  var  viegli  pielāgot  pannu  izmēru  izmaiņas.  Paplātes  dzesētāji  ir  izstrādāti  kā  pilnībā
automatizētas  līnijas  neatņemama sastāvdaļa.  Viņi  gūst  labumu arī  no  iespējas  efektīvi  izmantot
kosmosu.  Konstrukcijas varianti  ļauj  paplātes dzesētāju izbūvēt virs  esošā aprīkojuma,  piemēram,
krāsnīm, vai pilnībā uzstādīt uz grīdas. Paplātes dzesētājus var novietot citā maizes ceptuves stāvā,
un tos var izkraut un ielādēt citā stāvā. Paplātes shēma ir elastīga konstrukcija, un tā ir piemērota
sarežģītām konfigurācijām telpā, kad citi dzesētāji var nebūt opcija.

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.

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:

Ierīce ir izgatavota no:

- AISI 304 nerūsējošā tērauda struktūra
- Augsta blīvuma poliuretāna injekcija, nesatur CFC
- Elektriskā vadības pults ar elektronisko vadības paneli
- Ledusskapja iekārta

Šoku saldētava ir ierīce, kas ātri pazemina ieviestā produkta - svaiga vai iepriekš
pagatavota  -  temperatūru,  saglabājot  tā  īpatnības  visā  uzglabāšanas  laikā.
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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.

LAIKA PĒDĒJĀ DZESINĀŠANAS POGA

• ar vienu piespiešanu var izvēlēties strūklas dzesēšanu

LAIKA SHOKA SALDĒŠANAS POGA

• ar vienu nospiešanu var izvēlēties laika ierobežojumu 

trieciena iesaldēšanu

TEMPERATŪRAS KONTROLĒTA PUTAS DZESINĀŠANA POGA

• ar vienu spiedienu ļauj izvēlēties temperatūru

strūklas atdzesēšana
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TEMPERATŪRAS KONTROLĒTA-ŠOKA SALDĒŠANAS POGA

• ar vienu nospiešanu ļauj izvēlēties temperatūru šoka 

sasalšanai

ATJAUNOŠANAS POGA

• Ar vienu nospiešanu var sākt atkausēšanas ciklu

SAMAZINĀJUMA POGA

Ļauj samazināt vērtību

PALIELINĀJUMA POGA

Ļauj paaugstināt vērtību

DROŠĪBAS PRASĪBAS:

Esiet piesardzīgs, neaizverot sevi iekšā.

Strādājot ar jau sasalušām paplātēm, valkājiet cimdus.

Saldētavas  neizmanto  stāvēšanai,  tās  ir  paredzētas  tikai  termiņa  sasalšanas
procesam.

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 

12. attēls: 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).
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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.

Maizes, sausiņu un kūku klaipus vienu pēc otra novieto uz barošanas paplātes.
Visu  veidu  baltās  un  saldās  maizes,  sausiņus  var  sagriezt  šķēlēs  bez  liekiem
zaudējumiem un sabojāšanas.

Vertikāli  skriešanas naži  sagriež maizes vienādās biezās šķēlēs,  kā paredzēts.
Sagrieztas šķēles iznāk izejas galā. Tie atrodas uz savākšanas paplātes, kas ir
gatava manuāli iesaiņot vaska papīrā vai polietilēna maisiņos. Būvniecība: Visi
tērauda metinātie celtniecības taukos iepildītie lieljaudas lodīšu un rullīšu gultņi
nodrošina  vienmērīgu  un  ērtu  darbību.  Asmeņi  atsevišķi  uzstādīti  līdzsvarotā
spriegumā.  Maināmi  speciāla  tērauda  asmeņi  ir  piemēroti  maizes  sausiņu  un
kūkas sagriešanai ilgāku laiku, nodrošinot mazu uzturēšanu.

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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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.
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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.

Sekojot galvenajiem vadības paneļiem, tiks sīki aprakstīta aizdedze, izslēgts un
avārijas vieta

pietura un vispārējs slēdzis.

1. Vispārējs ātrums: tas kalpo mašīnai.
2. Avārijas apstāšanās: apturiet mašīnas darbību.
3. Kontroles ekrāns: tieši ierīce ļauj kontrolēt plūsmas iepakojuma ražošanu.
4. Plūsmas paketes palaišanas spiedpoga: zaļa spiedpoga, kas darbina mašīnu.
5. Puher  poga  caurplūdes  paketes  skotnē:  sarkana  spiedpoga,  kas  aptur

plūsmas paketi.
6. Plūsmas  paketes  atiestatīšanas  spiedpoga:  zila  spiedpoga,  kas  ļauj  vadīt

plūsmas paketi.
7. Padeves konveijera spiedpoga: Zaļa spiedpoga, kas virza plūsmas paketi no

darba stāvokļa.
8. Padeves konveijera apturēšanas spiedpoga: sarkana spiedpoga, kas palaiž

plūsmas bloka darbību no darba stāvokļa. Šī apstāšanās var būt tūlītēja vai
nē, atkarībā no izvēles “apstāties fāzē”
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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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