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1. Przeznaczenie
Glutownik mechaniczny dwustanowiskowy służy do mechanicznego wymywania glutenu z pszenicy lub mąki zgodnie z PN – A/74043,
równoważną z ISO 5531. Konstrukcja urządzenia dostosowana jest do wymywania glutenu zarówno wodą po uprzednim leżakowaniu kulki
ciasta, jak i 2% solanką bez leżakowania. Skuteczność wymywania weryfikuje metoda jodometryczna. W czasie trwania wymywania glutownik
nie wymaga obsługi. Glutownik jest urządzeniem uniwersalnym dostosowanym do wymywania 10 g lub 25 g próby w czasie 5, 10 minut lub
dowolnym czasie niezależnie od siebie, a także umożliwia wymywanie dwóch niezależnych prób.

2. Opis urządzenia
Budowa

Parametry techniczne
• wymiary 340 x 380 x  650 mm 
• masa 14 kg 
• napęd silnikiem prądu stałego 10 W 
• zasilanie 12 V, AC, 1 A, 50 Hz
• pojemność zbiornika na roztwór wymywający 5 l 
• sitka wykonane z drucianej siatki 11 oczk./1 cm 2
• dwie niezależne komory robocze
• możliwość regulacji czasu wymywania
• dźwiękowo-przywoławcza sygnalizacja czasu wymywania

Części zamienne - wyposażenie standardowe
• pojemnik odbierający
• zasilacz
• komora glutownika
Wyposażenie dodatkowe (za zamówienie klienta)
• młynek laboratoryjny WŻ-2 • miesiarka wibracyjna • wirówka do glutenu • glutometr ellektroniczny • waga laboratoryjna • biureta 10ml

3. Warunki i stanowisko pracy
Urządzenie ustawić na stabilnym stole laboratoryjnym w pobliżu źródlła zasilania ~ 230V, 50 Hz, w pomieszczeniu o temp. 22 °C, wolnym od
substancji żrących.

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

5. Przygotowanie urządzenia do pracy
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych w pkt 4. Rozpakować urządzenie. Sprawdzić czy napięcie zasilania
odpowiada wartości napięcia widniejącego na tabliczce znamionowej z tyłu aparatu. Włączyć przewód zasilający do gniazda. Przygotować 2 %
roztwór solanki w ilości 5 L i wlać do zbiornika zasilającego (6) o temperaturze 20 ± 5 °C. Włożyć wtyczkę zasilacza (16) do gniazda i włączyć
zasilanie (9). 

korpus wykonany ze stali kwasoodpornej - 1
komora glutownika ze skośnymi występami na powierzchni roboczej - 2
perforowane dno komory do wymywania - 3
mieszadło specjalnej konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej w ogumieniu 
zamocowane do wrzeciona - 4
wrzeciono mieszadło - 5
zbiornik na roztwór wymywający - 6
zbiornik na roztwór zużyty - 7
króciec spustowy, umożliwiający odprowadzenie roztworu - 8
włącznik główny - 9
zawory kulkowe (doprowadzające wodę lub solankę do komory glutownika) - 10
włącznik napędu - 11
włącznik czasowy dla poszczególnych komór - 12
programator czasu (5 i 10 min)   13
zatrzask zabezpieczający komorę przed wysuwaniem - 14
przewód doprowadzający roztwór do wymywania - 15
zasilacz prądu zmiennego - 16



Przygotowanie próbki ciasta:
• wykonać w miesiarce wibracyjnej próbkę ciasta zgodnie z instrukcją Producenta,
• Nabywca, który nie posiada w/w miesiarki próbkę ciasta sporządza zgodnie z normą PN-A/74041 i PN-A/74043. • 

6. Metodyka - wymywanie glutenu

Usunięcie nadmiaru roztworu wymywającego niezwiązanego z glutenem wykonać w wirówce zgodnie z instrukcją Producenta.
Nabywca, który nie posiada w/w wirówki wykonuje dalsze czynności zgodnie z PN-A/74041/-2,3.

Oznaczanie masy glutenu mokrego

Zważyć odwirowany gluten z dokładnością do 0,01 g
Obliczenie glutenu mokrego (x) wyrażoną w procentach wg wzoru:

x= m x 10

x - ilość glutenu mokrego w %        m - masa glutenu mokrego w gramach
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9. Po zakończeniu wymywania
pobrać wodę lub solankę
do badania skuteczności

wymywania glutenu z ciasta.

10. Sprawdzić przy pomocy płynu
Lugola (roztwór jodu w jodku pota-
su) jakość wymycia glutenu. Woda
lub solanka nie powinna zmienić
barwy płynu. W razie potrzeby
przedłużyć proces wymywania.

7. Opuścić wrzeciono
mieszadła

8. Zadbać, aby poziom wody
lub solanki w zbiorniku nie był

niższy niż wskazano na
zbiorniku. Uruchomić układ 

czasowy komory przyciskiem
(12), zaświeci się wyłącznik, po
usłyszeniu sygnału sprawdzić

skuteczność wymywania.

11. Podnieść wrzeciono
mieszadła.

12. Zamknąć dopływ wody
lub solanki.

5. Otworzyć przepływ wody
lub solanki.

6. Zaprogramować czas wymywania
(5 lub 10 minut) 

1. Podnieść mieszadło do
góry (4), odblokować zatrzask

komory (14) i wysunąć
komorę wymywania glutenu.

2. Umieścić ciasto w komorze
wymywania glutenu.

3. Wsunąć komorę do oporu. 4. Uruchomić glutownik
przyciskiem START/STOP.

13. Wyłączyć glutownik
w zależności od potrzeb

(glutownik jest dwumiejscowy).

14. Wysunąć komorę
z wymytym glutenem.

15. Wyjąć gluten mokry i poddać
suszeniu na wirówce

(oddzieleniu solanki lub wody niezwiązanej).



7. Uwagi 
Procentowa zawartość glutenu wymywanego 2% roztworem soli jest ok. 2% niższa od wymywania wodą. W w/w urządzeniu istnieje możli-
wość wymywania wodą stosując 20 - minutowe leżakowanie ciasta w wodzie (dotyczy zarówno próbki 10 g  i  25 g). Informacja dodatkowa -
25g mąki podzielić na 2 części po 12,5g, dodać po 6,5 ml wody. Wymywać gluten jednocześnie w dwóch komorach.       

8. Postępowanie w przypadku awarii i niewłaściwe użytkowanie
W celu wyjęcia wtyczki z gniazda sieciowego nie należy ciągnąć za kabel zasilający. Nieprzestrzeganie zaleceń producenta może negatywnie
wpłynąć na pracę aparatu i na bezpieczeństwo użytkownika urządzenia. Jeżeli woda lub inna substancja dostanie się do urządzenia lub gniaz-
da zasilania, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem. Uszkodzenie urządzenia wewnątrz stwarza zagrożenie poraże-
nia prądem elektrycznym. W przypadku upuszczenia urządzenia lub uszkodzenia, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z ser-
wisem w celu sprawdzenia urządzenia pod kątem bezpieczeństwa. Korzystanie z uszkodzonego urządzenia grozi porażeniem prądem elek-
trycznym lub spowodowaniem pożaru. W przypadku braku wypływu wody udrożnić dyszę (15) szpilką (świadczy o braku właściwej kon-
serwacji).

9. Czyszczenie i konserwacja urządzenia
Regularna konserwacja i czyszczenie urządzenia, szczególnie po każdym dniu pracy zapewni dobrą i bezawaryjną pracę oraz przedłuży jego
żywotność. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji aparatu należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
Przy wszelkich naprawach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. Napraw mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione
i przeszkolone przez producenta. Po każdorazowym zakończeniu procesu wymywania  należy wyjąć komorę glutownika i dokładnie umyć pod
bieżącą wodą w celu wypłukania ziarenek skrobi pozostałych na sitku w komorze. W przypadku przewidywanej dłuższej przerwy w pracy glu-
townika należy:

• napełnić zbiornik zasilający (6) wodą wodociągową (lub destylowaną)
• po jej wyłączeniu otworzyć zawory (10) i wypuścić całą zawartość zbiornika na zewnątrz (zapobiega krystalizacji NaCL w przewodach).
Czynność j.w. powtórzyć DWA RAZY.

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

• czyste,
• kompletne,
• w oryginalnym opakowaniu.

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