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1. Przeznaczenie
Urządzenie przeznaczone jest do określania liczby opadania zgodnie z normą PN/ISO 3093.

Liczba opadania „ca³kowity czas w sekundach, pocz¹wszy od zanurzenia probówki wiskozymetrycznej we wrz¹cej wodzie, niezbêdny dla dzia³ania
mieszad³a wiskozymetrycznego w okreœlony sposób i nastêpnie umo¿liwiaj¹cy opadanie mieszad³a, na uprzednio ustalon¹ odleg³oœæ, w kleiku przygo-
towanym z wody i m¹ki lub z ca³ego rozdrobnionego produktu zbo¿owego umieszczonego w probówce wiskozymetrycznej i podlegaj¹cego up³ynnieniu”.

Liczba opadania zbóż i przetworów jest miernikiem aktywności enzymu alfa amylazy, która w ziarnach prawidłowo dojrzałych i zebranych w
suchych warunkach występuje w niewielkich ilościach. Natomiast w warunkach podwyższonej wilgotności zbóż powyżej 15 % w niesprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych, występuje uaktywnienie alfa amylazy powodującej groźne w skutkach uszkodzenia skrobi. Ciasta z takich
mąk nabierają niekorzystnych właściwości fizykochemicznych, nie gwarantujących otrzymania dobrego pieczywa. Stąd też znajomość stopnia
uszkodzenia zbóż i ich przetworów pozwala na inną kwalifikację i przeznaczenie zbóż np. 

• na cele paszowe
• możliwość sporządzania mieszanek, tj. zbóż uszkodzonych z nieuszkodzonymi przez alfa amylazę, 
• opracowanie indywidualnych procesów technologicznych z dodatkiem „poprawiaczy”, by uniknąć nieoczekiwanych strat.

2. Opis urządzenia
Budowa
Aparat składa się z podstawy(6), zbiornika łaźni wodnej (1), zabudowanego zbiornika rezerwowego (4), zespołu sterowania elektronicznego
oraz napędu mieszadła (3). 
Właściwości
• zespół sterowania elektronicznego realizuje funkcje wg określonego programu,
• woda desylowana wlana do zbiornika rezerwowego zostaje natychmiast przepompowana do zbiornika łaźni wodnej,
• temperatura wrzenia wody w zbiorniku łaźni wodnej utrzymywana jest samoczynnie przez układ elektroniczny,
• poziom wody zbiornika łaźni wodnej utrzymywany jest automatycznie poprzez pompę wodną (nawet w czasie kiedy próba nie jest 

wykonywana),
• po każdorazowym uzupełnieniu zbiornika łaźni nową porcją wody, następuje automatyczne przełączenie grzania na pełną moc, 

po czym woda bardzo szybko zostaje ponownie doprowadzona do wrzenia.

Parametry techniczne
• wymiary 280 x 640 x 520 mm
• masa aparatu 22 kg bez wody
• zasilanie 230V/AC/6,3A/ 50Hz z uziemieniem
• pobór mocy max. 1000 W grzałka, 15 W silnik
• sygnał akustyczny co 5 sek. wyłączany samoczynnie po 60 sek.
• ciężar mieszadła bez korka 25±0,05g
• pojemność łaźni wodnej 1.600 ml
• pojemność zbiornika wody zapasowej 5.000 ml

Przystawka z napędem mieszadła 
• z sygnalizacją z płytką elektroniczną pozwalającą na mieszanie zawiesiny mąki w czasie 60 sek. i wykonanie pomiaru próby
• silnik o napędzie 24V
Pojemnik rezerwowy wody
• pojemność 5 l
• czujniki poziomu wody max. min. 
• pompa pozwalającą na uzupełnienie poziomu braku wody w łaźni wodnej - zasilanie 24V
Pulpit sterujący
• wyświetlacz typ 20x2LCD-LCM2002D9-SBLW1 danych liczby opadania z możliwością ustalenia daty i godziny trybu serwisowego

z wyjściem RS 232 do drukarki termicznej
Łaźnia wodna
• głowica wykonana z aluminium z czujnikami poziomu wody max i min, czujnikami temperatury wody, głowicą elektroniczną 230V/1000W
• pojemność łaźni 1.600 ml
Mieszadło wiskozymetryczne
• wykonanie ze stali nierdzewnej, kalibrowane o masie bez korka  25±0,05g
• dostosowane do normy PN/ISO 3093

zbiornik łaźni wodnej (pojemnik grzewczy) z obudową ochronną - 1
włącznik główny zasilania - 2
napęd mieszadła - 3
zbiornik rezerwowy z obudową - 4
wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD - 5
podstawa aparatu - 6
statyw na probówki - 7
wyłącznik sygnału akustycznego - 8
zapadka probówki - 9
osłona plexi - 10
mieszadło wiskozymetryczne - 11
probówka wiskozymetryczna - 12
wężyk przelewu pojemnika wody rezerwowej - 13
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Wykaz części zamiennych - wyposażenie urządzenia

• probówka wiskozymetryczna o wymiarach 21±0,02 mm; średnica zewnętrzna 23,8±0,25 mm; wysokość wewnętrzna 220±0,3 mm (5 szt.) 
z korkiem (1 szt.) 

• uchwyt probówki (1 szt.)   • mieszadło wiskozymetryczne z opakowaniem (1szt.)    • stojak do probówek    • przewód zasilający

Wyposażenie dodatkowe (na zamówienie klienta)

• waga laboratoryjna • młynek laboratoryjny WŻ-2 • drukarka • wstrząsarka mechaniczna •  biureta 25 ml • sito 500 • myjka laboratoryjna

3. Warunki i stanowisko pracy
Aparat ustawić na stabilnym stole laboratoryjnym w pobliżu źródła zasilania 230V z uziemieniem, w pomieszczeniu o temperaturze 22°C. W
przypadku mrozów aparat wymaga 2 godzin adaptacji przed uruchomieniem.

4. Bezpieczeństwo użytkowania
Urządzenie przeznaczone jest do pracy w warunkach laboratoryjnych i tylko do celów określonych w przeznaczeniu. Miejsce posadowienia
urządzenia powinno być równe i stabilne. W czasie pracy urządzenia powinien być zapewniony dostęp do głównych elementów aparatu. Przed
podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej sprawdzić stan gniazda elektrycznego i instalacji elektrycznej. Niedopuszczalne jest pozostawienie
włączonego urządzenia bez nadzoru. Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękoma. Nie należy przeciążać roz-
gałęźnika 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 skontak-
tować się z serwisem. Nie należy używać wtyczki, przewodu zasilającego ani gniazdka elektrycznego, które są uszkodzone lub poluzowane. Wty-
czki 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 gniazd-
ka elektrycznego. Gniazdko elektryczne oraz rozgałęźnik elektryczny powinny mieć uziemienie. W przeciwnym wypadku może powstać zagroże-
nie porażenia prądem elektrycznym. Przy przenoszeniu produktu konieczne jest wyłączenie zasilania i odłączenie od produktu wszystkich prze-
wodów. 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 zgodnie z instrukcją umieszczoną
wewnątrz opakowania. Aparat należy zasilać wyłącznie prądem jednofazowym z uziemieniem, przy użyciu kabla znajdującego się na wyposaże-
niu aparatu. Sprawdzić czy napięcie zasilania odpowiada wartości napięcia widniejącego na tabliczce znamionowej z tyłu aparatu. Włączyć
przewód zasilający do gniazda. Uruchomić aparat włącznikiem głównym (2). Na wyświetlaczu pojawi się informacja: NAZWA PRODUCENTA,
komunikat DOLEJ WODY DO ZB. REZ oraz włączy się sygnał dźwiękowy.

Postępowanie, gdy zbiornik grzewczy jest pusty
Napełnić zbiornik rezerwowy (4) wodą destylowaną do pojawienia się napisu ZBIORNIK REZERWOWY PEŁNY. Dalsze napełnianie pojemnika
spowoduje wyciek wody wężykiem przelewu. W trakcie napełniania zbiornika rezerwowego (ok. 5 L) uruchomi się samoczynnie pompa zasila-
jąca zbiornik łaźni wodnej (1). Na wyświetlaczu opjawi się NAPEŁNIANIE ZB. GŁ. i sygnał dźwiękowy. Po jego napełnieniu załączy się grzanie
wody. Na wyświetlaczu pojawi się informacja PROSZĘ CZEKAĆ. Po osiągnięciu temperatury wrzenia aparat będzie gotowy do pracy, a na
wyświetlaczu informacja GOTOWY DO PRACY - WRZENIE.
Gdy w trakcie eksploatacji pojawi się komunikat DOLEJ WODY DO ZB. REZ. (w zbiorniku grzewczym znajduje się woda) dolać do zbiornika rez-
erwowego wody destylowanej w ilości, która spowoduje zmianę napisu na DOBIERAM WODĘ lub PROSZĘ CZEKAĆ lub GOTOWY DO
POMIARU.
Uwaga! Jeżeli w zbiorniku grzewczym znajduje się woda nie dolewamy do zbiornika rezerwowego wody do poziomu max, czyli do
pojawienia się napisu ZBIORNIK REZ. PEŁNY.
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6. Metodyka - przygotowanie próbki do analizy

3. Przenieść próbkę analityczną do
probówki wiskozymetrycznej i dodać 25
ml wody destylowanej o temp. 20±5 °C

używając pipety.

4. Natychmiast umieścić korek gumowy w probówce i wymieszać intensywnie
próbkę z wodą we wstrząsarce automatycznej przez 10 sekund lub ręcznie 20

razy ruchem góra - dół, aby uzyskać jednorodną zawiesinę. Wyjąć korek.

2. Odważyć 7 g próbki badanej mąki
(naważka 7 g dotyczy wilgotności 15%

zgodnie z tabelą nr 1).

1. Wykonać przemiał badanego ziarna na mąkę np.
w młynku laboratoryjnym WŻ-2 prod. ZBPP Byd-
goszcz (na wyniki ma wpływ właściwy przemiał

zgodny z wymogami normy PN-ISO-3093).

5. Umieścić mieszadło w probówce, zeskrobując 
do zawiesiny przylegającą do ścianek probówki mąkę lub

rozdrobniony produkt.

Tabela 1. Masa naważki mąki lub śruty w zależności od ich wilgotności odpowiadająca 7g tych produktów o wilgotności  15%

Wilgotność produktu w % Masa naważki w g Wilgotność produktu w % Masa naważki w g Wilgotność produktu w % Masa naważki w g

5 6,10 11,0 6,60 17,0 7,20

2 6,10 2 6,60 2 7,25

4 6,10 4 6,65 4 7,25

6 6,15 6 6,65 6 7,30

8 6,15 8 6,70 8 7,30

6,0 6,15 12,0 6,70 18,0 7,30

2 6,20 2 6,70 2 7,35

4 6,20 4 6,75 4 7,35

6 6,20 6 6,75 6 7,40

8 6,25 8 6,80 8 7,40

7,0 6,25 13,0 6,80 19,0 7,45

2 6,25 2 6,80 2 7,45

4 6,30 4 6,85 4 7,50

6 6,30 6 6,85 6 7,50

8 6,30 8 6,90 8 7,50

8,0 6,35 14,0 6,90 20,0 7,55

2 6,35 2 6,90 2 7,55

4 6,35 4 6,95 4 7,60

6 6,40 6 6,95 6 7,60

8 6,40 8 7,00 8 7,65

9,0 6,40 15,0 7,00 21,0 7,65

2 6,45 2 7,00 2 7,70

4 6,45 4 7,05 4 7,70

6 6,45 6 7,05 6 7,75

8 6,50 8 7,10 8 7,75

10,0 6,50 16,0 7,10 22,0 7,80

2 6,55 2 7,15 2 7,80

4 6,55 4 7,15 4 7,85

6 6,55 6 7,15 6 7,85

8 6,60 8 7,20 8 7,90

23,0 7,90

2 7,95

4 7,95

6 8,00

8 8,00
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7. Wykonanie oznaczenia

6. Umieścić probówkę z
mieszadełkiem w uchwycie

ochronnym i wprowadzić do
wrzącej wody zbiornika łaźni

wodnej (1).

7. Zablokować umieszczoną
probówkę zapadką (9) 

przesuwając ją w prawo 
do oporu.

8. Przesunąć napęd mieszadła (3) w
lewo. Pojawi się napis START ZA...

Automatycznie po 5 sek. napęd
mieszadła rozpocznie mieszanie

zawiesiny z szybkością dwóch skoków
na sekundę (potwierdzenie akusty-

czne), przy czym każdy skok składa się
z jednego ruchu do góry i jednego w
dół. Na wyświetlaczu pojawi się infor-

macja TRWA POMIAR - odliczany czas.

9. Po upływie 60 sek. mieszadło
automatycznie zostanie odłączone
od napędu i pozostanie w górnym

położeniu. Całkowity czas mieszania
i opadnięcia mieszadła jest wartoś-

cią liczby opadania. Na wyświet-
laczu pojawi się komunikat POMIAR
ZAKOŃCZONY, LICZBA OPADANIA
w sekundach, sygnał ciągły infor-

mujący o zakończeniu próby.

11. Odsunąć zapadkę w lewo
(wyłączy się sygnał) i wyjąć

probówkę z mieszadłem.

12. Probówkę z kleikiem oczyścić
przy użyciu myjki laboratoryjnej

oraz wytrzeć do sucha.

10. Z czytnika cyfrowego lub drukarki odczytać liczbę opadania
i porównać dane z normami lub tablicą określającą przydatność mąki

Uwagi.
Mieszanie jest najważniejszą fazą oznaczania liczby opadania: szczególną uwagę należy zwrócić na rytmiczność mieszania. Brak rytmiczności
może prowadzić do znacznych różnic w wynikach. Jako wynik przyjąć średnią arytmetyczną wartości uzyskanych w dwóch oznaczeniach.
Różnica między wartościami uzyskanymi w dwóch oznaczeniach nie może przekroczyć 10% ich średniej wartości.

8. Postępowanie w przypadku awarii i niewłaściwe użytkowanie
Warunkiem przystąpienia do kolejnej próby jest informacja na wyświetlaczu GOTOWY DO POMIARU. Aparat zeruje się automatycznie po
umieszczeniu probówki w zbiorniku łaźni wodnej i przesunięcia zapadki. Brak precyzyjnego zamknięcia probówki zapadką uniemożliwia wyko-
nanie pomiaru, należy włączyć przycisk STOP, aparat powraca do pozycji wyjściowej. Jeżeli na czytniku pojawi się komunikat PROSZĘ CZEKAĆ
oznacza to, że temperatura nie osiągnęła temperatury wrzenia. Pojawienie się napisu DOLEJ WODY DO ZB. REZ. - należy uzupełnić zapas uży-
wając lejka i odczekać na zapis GOTOWY DO POMIARU. Gdy w trakcie eksploatacji pojawi się komunikat DOLEJ WODY DO ZB. REZ. (w
zbiorniku grzewczym znajduje się woda) dolać do zbiornika rezerwowego wody destylowanej w ilości, która spowoduje zmianę napisu na
DOBIERAM WODĘ lub PROSZĘ CZEKAĆ lub GOTOWY DO POMIARU. W przypadku stłuczenia probówki urządzenie należy przesłać do serwisu
w celu usunięcia awarii. Zachować ostrożność umieszczając probówkę wiskozymetryczną z mieszadłem w zbiorniku grzewczym. W celu
uniknięcia zakamienienia stosować wodę destylowaną. W przypadku pojawienia się komunikatu BŁĄD i narastającego sygnału alarmującego -
wyłączyć urządzenie i przesłać do serwisu ZBPP. 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 elek-
trycznym. 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. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji aparatu należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
Po każdorazowym badaniu mieszadełko oraz probówkę należy oczyścić pod bieżącą wodą lub przy użyciu myjki laboratoryjnej i wytrzeć do
sucha. Zbiornik łaźni wodnej i zbiornik rezerwowy opróżnić z wody, gdy przewidziana jest dłuższa przerwa w pracy ok. 2 tygodni. Przy wszel-
kich naprawach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.  Napraw mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione i przeszkolone przez
producenta. Do usuwania wody ze zbiorników stosować wężyk.

Grupa
Liczba opadania

Wniosek Zalecenia technologicznemąka
pszenna żytnia

1 poniżej 
80 s

poniżej
70 s

bardzo wysoka aktywność
alfa amylazy w mące

Mąka nie nadaje się do bezpośredniego wypieku. W małych ilościach można ją
mieszać z grupą 4

2 90-150 s 75-100 s wysoka aktywność alfa amylazy Nadaje się do sporządzania mieszanek grupy 4

3 170-200 s 125-200 s średnia aktywność alfa amylazy Odpowiednia do wypieku

4 powyżej 300 s powyżej 250 s niska aktywność alfa amylazy

Mąka żytnia nie nadaje się do bezpośredniego wypieku pieczywa o wysokim stopniu
ukwaszenia. Należy ją stosować do produkcji pszenno-żytniej bądź mieszanek z grupą
2 lub 1. Mąkę pszenną należy mieszać z grupą 2 lub 1. W wyjątkowych przypadkach

można użyć do gatunków pieczywa z dużymi ilościami cukru

5 60-750 s 60-400 s spotykane wahania wartości

Tabela 2 - interpretacja wyników liczby opadania maki pszennej i żytniej
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Wymiana papieru w drukarce 

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 (zmieszadłem wiskozymetrycznym),
• zbiornik łaźni wodnej i pojemnik rezerwowy opróżnione z wody,
• w oryginalnym opakowaniu.

10. Postanowienia końcowe
Z uwagi na specjalistyczne urządzenie 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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