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Wstęp

W przemyśle zbożowo-mącznym określanie ilości i jakości glutenu należy do bardzo ważnych czynności każdego laborato-

rium. Gluten to substancja białkowa, w składzie której dominującą rolę odgrywają:

• gliadyna należąca do prolamin,
• glutenina należąca do glutelin.

Oba białka występują w pszenicy, stąd też klasyfikowanie ziarna (lub mąki) bez uwzględnienia tak cennego parametru jakoś-

ciowego jest niepełne.

Pszenica w obrocie handlowym obok właściwych parametrów jakościowych często posiada nie tylko zaniżoną zawartość iloś-

ci glutenu, ale i dużą rozpływalność świadczącą o niskiej jakości.

Gluten w zależności od jego cech reologicznych, może być mocny, normalny i słaby. Gluteny słabe zaniżają objętość pieczywa,

co przyczynia się do pogorszenia ogólnej jakości pieczywa.

Na wyniki określania ilości i jakości glutenu zgodnie z obowiązującą normą czynnościową wpływa wiele czynników, m. in. takich

jak: sposób przygotowania ciasta, czas odleżenia przed wymywaniem, temperatura, a nawet skład chemiczny wody używanej

zarówno do przygotowania i leżakowania ciasta jak i do wymywania. Ogromny wpływ ma też sam sposób wymywania ciasta

wraz z doprowadzeniem glutenu do stanu określonego jako „wymyty“. 

W poszczególnych krajach stosuje się różne techniki przygotowania i wymywania glutenu, co wiąże się również z uzyskiwaniem

różnych wyników. Niektórzy bazują na mechanicznym przygotowaniu ciasta i wymywaniu glutenu, inni na częściowo mecha-

nicznym z ręcznym domywaniem pod kranem. Obecna norma (arkusz 1,2,3) PN-A-74043 równoważna z normą ISO 5531, zale-

ca użycie do przygotowania i wymywania ciasta urządzeń mechanicznych oraz solanki 2%.

W Polsce do niedawna przeważał głównie ręczny system przygotowania ciasta (w moździerzu z 25 g mąki), jak i wymywania

glutenu (pod kranem) po uprzednim leżakowaniu ciasta w wodzie przez 20 minut.

Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w Bydgoszczy od kilkudziesięciu lat zaleca i wprowadza urządzenia mechaniczne,

zarówno do przygotowywania ciasta, wymywania glutenu, jak i oceny jego jakości w miejsce sposobu ręcznego - nie tylko

uciążliwego, ale i obciążonego wieloma błędami wynikającymi, zarówno z obranej metody ręcznej, jak też, najczęściej

nieprzestrzegania prawidłowości wykonania samego oznaczania wg metody ręcznej - pozornie prostej.

Poprzez instrumentalizację uzyskuje się nie tylko powtarzalne wyniki, ale i likwiduje się uciążliwości oraz zdecydowane

przyśpieszenie oznaczania glutenu w czasie, co ma ogromne znaczenie dla praktyki.

Zostało to udokumentowane i potwierdzone w setkach laboratoriów stosujących urządzenia krajowe, systematycznie badające

ilość i jakość glutenu.

1. Przeznaczenie
• do szybkiego określania systemem mechanicznym ilości glutenu w mące pszennej z ziarna pszenicy,

• do określania jakości glutenu systemem pneumatycznym

2. Zalety

• pełna automatyzacja,

• bezpieczna i cicha praca urządzeń,

• dostosowanie do wymogów normy PN-A-74043 równoważnej z normą ISO,

• możliwość wymywania glutenu z 10 g mąki lub 25 g,

• przygotowanie ciasta w miesiarce wibracyjnej 30 sek,

• dozowanie wody lub solanki do sporządzenia ciasta biuretą automatyczną,

• automatyczne wymywanie glutenu wodą lub solanką 2% (NaCl + H2O) wg ISO,

• czas wymywania glutenu 5 lub 10 minut (wg nastawy programatora),

• oddzielenie wody niezwiązanej w wirówce, czas 2 min.,

• badanie jakości glutenu glutometrem automatycznie, czas 4 - 5 minut,

• odczyt danych na czytniku cyfrowym.
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Miesiarka wibracyjna
typ SŻ-1
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1. Przeznaczenie
Urządzenie przeznaczone jest do mechanicznego urabiania ciasta (z 10 g maki z dodatkiem 5 ml wody destylowanej lub 5,5 ml 2 % solanki) w
komorze roboczej bez miesideł. Urabianie ciasta odbywa się na zasadzie wykorzystania siły bezwładnościowej. Na skutek dużych przyspieszeń
w wyniku specyficznej wibracji komory miesiarki ciasto wytwarza się nie tylko szybko, ale i bardzo dokładnie w postaci kulki łatwo wyjmowanej
z komory (wyjątek stanowi zła jakość mąki tworząca ciasto przywierające do ścianki komory co świadczy m. in. o zwiększonej adhezji).

2. Opis urządzenia
Budowa

Parametry techniczne
• wymiary 360 x 240 x 260 mm 
• masa 19 kg 
• silnik 230V, 3,3 A, 370 W
• zasilanie 230 V, AC, 3,5 A, 50 Hz
• wielkość próbki 10 lub 12,5 g mąki w zależności od wyboru metodyki
• czas miesienia 30 s 

Wykaz części zamiennych - wyposażenie standardowe
• dzieże miesiarki wibracyjnej • podstawka pod dzieżę • przewód sieciowy

Wyposażenie dodatkowe (na zamówienie klienta)
• waga laboratoryjna   • biureta 10 ml    • młynek laboratoryjny WŻ-2     • wirówka do glutenu     • glutownik     • glutometr elektroniczny

3. Warunki i stanowisko pracy
Urządzenie ustawić na stabilnym stole laboratoryjnym w pobliżu źródła zasilania, w pomieszczeniu o temperaturze 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. 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.

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. Urządzenie podłączyć do gniazda.

podstawa - 1
obudowa - 2
osłona przestrzeni miesienia - 3
silnik - 4
głowica miesiarki - 5
dzieża miesiarki - 6
włącznik z filtrem zabezpieczającym - 7
panel sterujący - 8
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6. Metodyka - wykonanie oznaczenia

Przygotowanie próbki mąki do oznaczania ilości i jakości glutenu

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. 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. Nie zamknięcie osłony uniemożliwia uruchomienie urządzenia. Uniesienie osłony w trakcie pracy
miesiarki powoduje natychmiastowe jej wyłączenie. Jeżeli ciasto nadmiernie przylega do  ścianek dzieży miesiarki (klei się) należy wymywanie
przeprowadzić sposobem ręcznym.

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.
Przy wszelkich naprawach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. Napraw mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione
i przeszkolone przez producenta. 

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.

5. Umieścić dzieżę w uchwycie
zespołu wibracyjnego miesiarki

miesiarki (kropką po stronie silnika).

6. Zamknąć osłonę. 7. Uruchomić miesiarkę przyciskiem
START.

8. Po samoczynnym zatrzymaniu
się otworzyć osłonę, wyjąć
z uchwytu dzieżę miesiarki.

9. Zdjąć z dzieży pokrywkę
(połówkę dzieży).

Określanie adhezji wg S.M. Wanga

3. Zalać mąkę 5,0 ml wody
lub 5,5 ml 2% roztowru soli z

biurety.

4. Zamknąć pojemnik dzieży
drugą połówką.

1. Ustawić pojemnik dzieży (połówka
z kropką) na podstawce i wytarować.

2. Nasypać do pojemnika dzieży
10 g mąki z dokładnością 0,01 g.

10. Wyjąć ciasto i przenieść je do komory glutownika
mechanicznego bez leżakowania wg ISO

lub po leżakowaniu w wodzie przez 20 minut. 
Jeżeli ciasto przywiera do dzieży ustalić stopień adhezji.
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