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1. Przeznaczenie
Określenie ilości i rodzaju zanieczyszczeń ogółem, w tym nieużytecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz sporyszu jest bardzo ważnym kryte-
rium oceny jakości ziarna zbóż oraz nasion strączkowych i oleistych wpływającym na cechy organoleptyczne przetworów. 

Separator przeznaczony jest do mechanicznego, profesjonalnego i szybkiego oznaczania masy doczyszczonego ziarna zbóż, rzepaku i kukury-
dzy, zanieczyszczeń i szkodników oraz przygotowania i oczyszczenia próbek zbóż lub rzepaku przeznaczonych do dalszych badań jakości ziar-
na w całości lub po rozdrobnieniu. Urządzenie przeznaczone jest do pracy cyklicznej. Stanowi wyposażenie punktów skupu oraz laboratoriów.

Zasada działania polega na wprowadzeniu próbki ziarna 1000 g do bukownika celem wymieszania i ewentualnego usunięcia ostki (w jęczmie-
niu przez włączenia mieszacza) i poddaniu rozdziału na frakcje w toku kontynuacji sitowego procesu separacji. Czas przebywania próbki w
bukowniku zależy od rodzaju zboża lub nasion i powinien być ustalony przez technologa. Istnieje możliwość wyłączenia bukownika za pomocą
dźwigni. Po zwolnieniu odpowiedniego przycisku próbka wysypuje się na sito górne szczeliną ustawioną za pomocą dźwigni regulującej
wielkość wysypywanego strumienia ziarna. W trakcie przesypywania się na sito prąd powietrza wywołany przez wentylator unosi lekkie cząst-
ki do cyklonu, a następnie osadza je w plastikowym pojemniku. Zboże i nasiona opuszczające sito górne trafiają na sito dolne, gdzie kontyn-
uowany jest proces separacji. Ziarno celne wpada do jednego pojemnika, pozostałe do drugiego pojemnika, natomiast słoma, kłosy i inne duże
części roślinne, które nie zostały odseparowane pneumatycznie, pozostają na sicie umieszczonym na ostatnim zasypem sita. W ten sposób
próbka zboża lub nasion zostaje rozdzielona na cztery frakcje z możliwością ustalenia % zawartości ziaren doczyszczonych stanowiących np.
podstawę do zapłaty masy zboża:

• ziarno doczyszczone
• zanieczyszczenia lotne
• zanieczyszczenia drobne
• zanieczyszczenia grube

Określenia
„Masa doczyszczonego ziarna” - masa ziarna pozostająca po wydzieleniu w separatorze zanieczyszczeń lżejszych, większych i mniejszych od ziar-
na badanego
„Zanieczyszczenia” - składniki masy ziarna lub nasion wydzielone w procesie ich doczyszczania oraz wydzielone z doczyszczonego ziarna, nie
będące dojrzałym, zdrowym, czystym i należycie wypełnionym ziarnem badanego rodzaju i gatunku
„Zanieczyszczenia łatwe do wydzielenia” - składniki masy ziarna lub nasion wydzielone w procesie ich oczyszczania
„Zanieczyszczenia trudne do wydzielenia” - składniki masy ziarna lub nasion określone w normie przedmiotowej dla danego badanego gatunku
pozostające w doczyszczonym ziarnie lub nasionach
„Szkodniki” - żywe szkodniki żerujące w ziarnie lub nasionach oraz ich stadia rozwojowe
„Zaśniecenia” - porażenie ziarna pszenicy przez zarodniki śnieci cuchnącej lub zarodniki śnieci karłowej  wg PN-69/R-74016

2. Opis urządzenia
Budowa
Separator składa się z kosza zasilającego z wbudowanym bukownikiem, kanału aspiracyjnego dla wydzielania lekkich zanieczyszczeń i
trzech sit wymiennych do wydzielania zanieczyszczeń większych i mniejszych od badanego ziarna lub nasion. Bukownik posiada sprzęgło,
po załączeniu którego uruchamiany jest wał czyszczący. Jeśli zachodzi konieczność uruchomienia bukownika - ustawiamy rękojeść załącza-
nia bukownika w odpowiedniej pozycji. W miarę zużywania się sprzęgła korzystamy z dalszych nr ustawienia sprzęgła. Wałek bukownika
wyłączony jest wówczas, gdy rękojeść znajduje się w położeniu „0”. 

Podzespoły robocze separatora
kosz zasypowy z wbudowanym bukownikiem
• czas pracy bukownika sterowany ręcznie w sekundach - do 60 „± 5”
• szczelina zasilająca regulowana, skala w jednostkach umownych - od 1 do 15
aspiracja (wentylator, kanał aspiracyjny, cyklon)
• prędkość powietrza regulowana, skala w jednostkach umownych - od 1 do 15
zespół sitowy (sita wymienne, oznakowane)
• sito piaskowe i ziarnowe (oznakowane cyframi arabskimi) o wym. 300 x 350 mm)
• sito wstępne (wkładane do leja zsypowego dla ziarna oczyszczonego z drobnych zanieczyszczeń o wymiarach 200 x 277 mm)

Czas pracy bukownika przy badaniu próbek ziarna zbóż
• z ościami i ze znaczną ilością niedołuszczonych kłosów - 60 s 
• z nielicznymi niedomłóconymi kłosami - 20-30 s 
• pozostałych - 0

Wymagania kalibracyjne dla sit

Rodzaj i gatunek
ziarna i nasion

Wymiary oczek w sitach, mm Położenie przesłony

górne dolne wstępne szczelina zasilająca aspiracja

pszenica zwyczajna,
jęczmień browarny 1,6 x 20 2,24 x 20 3,5 x 20 7 - 9 7 - 8

żyto, pszenżyto,
jęczmień kaszarski, owies 1,4 x 20 ∅ 2,0 3,5 x 20 6 - 8 7 - 8

rzepak ozimy, jary
1,0 x 20
0,7 x 20
drobne

1,0 x 20
0,7 x 20
drobne

∅ 2,8
grube 2 - 3

3 - 6
w zależności od
wielkości ziarna 

lekkie
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Parametry techniczne
• wymiary - 470 x 1010 x 900 mm
• masa - 58 kg
• zasilanie - 230 V/AC/3,6A/50 Hz 
• moc - 380 W
• ilość sit do jednej analizy - 3 szt
• masa badanej próbki 1000 g
• czas trwania próby - 60 s
• sposób oddzielania zanieczyszczeń - pneumatyczno-sitowy
• sposób rozdziału ziarna - sitowy dostosowany do wielu typów ziarna
• komplet sit do pszenicy, jęczmienia, żyta, rzepaku, kukurydzy
• ilość uzyskanych frakcji - 4 
• możliwość rozdrobnienia ostki 
• możliwość automatycznego czyszczenia sit
• regulacja podawania próbki i wentylacji
• urządzenie przeznaczone jest do pracy cyklicznej

Wykaz części zamiennych - wyposażenie urządzenia
• zestaw sit do pszenicy, jęczmienia, żyta, rzepaku, kukurydzy      • pojemnik plastikowy - 2 szt

Wyposażenie dodatkowe (na zamówienie klienta)
• waga laboratoryjna   • rozdzielacz wielokanałowy

3. Warunki i stanowisko pracy
Urządzenie ustawić na stabilnym stole laboratoryjnym w pobliżu źródła zasilania z uziemieniem, w pomieszczeniu o temperaturze 22°C, wol-
nym od substancji żrących.

4. Bezpieczeństwo użytkowania
Urządzenie przeznaczone jest do pracy w warunkach laboratoryjnych i tylko do celów określonych w przeznaczeniu. Przed podłączeniem
urządzenia do sieci zasilającej sprawdzić stan gniazda elektrycznego i instalacji elektrycznej. Niedopuszczalne są jakiekolwiek uszkodzenia 
i połączenia niezgodne ze schematem elektrycznym. Miejsce posadowienia urządzenia powinno być równe i stabilne.  W czasie pracy
urządzenia powinien być zapewniony dostęp do głównych elementów aparatu. Niedopuszczalne jest pozostawienie włączonego urządzenia bez
nadzoru. Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękoma. Nie należy przeciążać rozgałęźnika elektrycznego lub
przedłużacza ponad znamionowe parametry (napięcia/natężenia) podczas używania ich do zasilania urządzenia. Jeżeli od przewodu zasilającego
lub gniazdka elektrycznego dobiegają niepokojące odgłosy, należy odłączyć przewód od gniazdka i skontaktować się z serwisem. Nie należy
używać wtyczki, przewodu zasilającego ani gniazdka elektrycznego, które są uszkodzone lub poluzowane. 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 rozbierać gniazdka elektrycznego. Gniazdko
elektryczne oraz rozgałęźnik elektryczny powinny mieć uziemienie. W przeciwnym wypadku może powstać zagrożenie porażenia prądem elek-
trycznym. 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 bez-
pieczeństwo użytkowania urządzenia.

obudowa urządzenia - 1
pojemnik bukownik na próbki - 2
blokada wylotu - 3
regulacja szczeliny wylotu ziarna - 4
sita perforowane - 5, 6
wentylator ssący - 7
włącznik bukownika - 8
cyklon - 9
regulator przepływu powietrza - 10
zespół napędowy - 11
zbiornik zanieczyszczeń lotnych - 12
pojemnik na frakcje po czyszczeniu - 13, 14
wyłącznik blokady - 15
sito na zanieczyszczenia grube - 16
układ czyszczący sita - 17
wyłącznik bukownika - 18
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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. Podstawić pojemniki (13,14), (wskazane jest ustawienie
pojemnika ok. 2-3 cm wyżej niż podłoże na którym stoi urządzenie) i założyć pojemnik plastikowy (12). Pojemnik należy zakładać ruchem obro-
towym możliwie delikatnie, w przeciwnym razie można zniszczyć połączenia gwintowe za co Producent nie odpowiada. Włączyć przewód zasi-
lający do gniazda.

6. Metodyka - wykonanie oznaczenia

15. Kontrolować przebieg separacji - wizualnie.

3. Przygotowanie i założenie kpl sit płaskich
wg tabeli 1.

4. Przygotowanie i założenie sita wstępnego
wg tabeli 1.

5. Zabezpieczenie sit oraz nałożenie osłon przeźroczystych.

1. Pobranie próbek pierwotnych zbóż
wg schematu.

2 Wymieszanie próbek pierwotnych
na rozdzielaczu i wydzielenie średniej

próbki do badań na separatorze.

6. Ustalenie stopnia aspiracji (przepustnicy
powietrza) wg Tabeli 1 zgodnie  z wytycznymi

dla danego rodzaju ziarna.

7. Ustalenie szczeliny zasilającej  (dźwigni
wylotu zboża) wg Tabeli 1 zgodnie z wyty-
cznymi dla odpowiedniego rodzaju ziarna.

8. Odważenie 1000 g próbki z dokładnością
0,01 g wg PN 6/R-66146 (rzepak)

lub PN 70/R-74010 (pszenica).

10. Badając jęczmień włączyć na 10 - 15 sek. mieszacz mechaniczny
bukownika dla oddzielenia ostki.

9. Zablokować bukownik i nasypać próbkę do pojemnika
jednocześnie zamykając pojemnik.

12. Pojemnik pod cyklon dla odbioru frakcji lotnej.11. Podstawić pojemniki pod separator.

14. Otworzyć zastawkę bukownika.13. Uruchomić separator
przyciskiem START/STOP.
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17. Wyłączyć separator przyciskiem
START/STOP.

18. Odważyć główną frakcję zawartości
ziarna doczyszczonego i ustalić %.

16. W końcowej fazie separacji czyścić sita przy użyciu układu młoteczkowego
oraz szczotek wmontowanych pod sitami.

19. Pozostałe frakcje zbadać (m.in. na
obecność szkodników) przy użyciu lupy.

20. Wyjąć wtyczkę z gniazda.

7. 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. Włączenie mieszacza bukownika podczas badania rzepaku jest zabro-
nione (powoduje rozdrobnienie próbki). Do dalszych badań laboratoryjnych jakości ziarna przeznaczyć wyłącznie ziarno doczyszczone. Jeżeli
woda lub inna substancja dostanie się do urządzenia lub gniazda zasilania, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem.
Uszkodzenie urządzenia wewnątrz stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. W przypadku upuszczenia urządzenia lub uszkodzenia,
należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem w celu sprawdzenia urządzenia pod kątem bezpieczeństwa. Korzystanie z
uszkodzonego urządzenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub spowodowaniem pożaru.

8. Czyszczenie i konserwacja urządzenia
Regularna konserwacja i czyszczenie urządzenia, szczególnie po każdym dniu pracy zapewni dobrą i bezawaryjną pracę oraz przedłuży jego
żywotność. W końcowej fazie separacji czyścić sita przy użyciu wkładu młoteczkowego oraz szczotek wmontowanych pod sitami. Napraw mogą
dokonywać wyłącznie osoby uprawnione i przeszkolone przez producenta. 
Wymiana sit 

Górne sito:
8.1 odkręcić wkręty mocujące płytką zaporową,
8.2 płytkę zaporową wyjąć,
8.3 zwolnić dociski osłony,
8.4 wyjąć sito, wyczyścić lub wymienić na inne,
8.5 powtórnie wsunąć sito pod listwy,
8.6 przykręcić dociski,
8.7 zamontować płytkę zaporową.

Dolne sito:
8.8 wyjąć sito wstępne,
8.9 zwolnić dociski osłony,
9.0 wyjąć sito, wyczyścić lub wymienić na nowe,
9.1 dalsze czynności jak w pkt. 8.5-8.7
9.2 włożyć sito wstępne.

9. 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.

10. 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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Osłony dodatkowe sit dla rzepaku
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