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MIESZALNIK FARSZU 

MF  350 
 

 

 

 

 

Rok produkcji:           ………………….. 
 
Numer fabryczny:      ………………….. 

 

 

 
U W A G A : Ponieważ maszyna może być modernizowana wskutek wprowadzania ulepszeń 
technicznych, dokumentacja techniczno-ruchowa jest systematycznie aktualizowana przez 
producenta i odpowiada tylko temu egzemplarzowi, do którego jest dołączona, zgodnie z 
numerem fabrycznym urządzenia. 
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1, NAZWA I ADRES PRODUCENTA 

 

Urządzenie zostało w całości wykonane przez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozwiązania techniczne zastosowane w konstrukcji niniejszej mieszałki stanowią 

własność firmy A&J. Kopiowanie urządzenia w całości lub elementach, bez uzyskania 

zgody firmy A&J Sp. z o.o. jest prawnie zabronione. 

 

 

Wszelkie sugestie dotyczące konstrukcji i funkcjonalności urządzenia, można zgłaszać w 

dziale technicznym firmy. 

 

 

Firma A&J zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzenia na terenie całego 

kraju. Awarie należy zgłaszać  w serwisie pod numerami telefonu podanymi wyżej lub 

pocztą elektroniczną pod adresem serwis@aij.com.pl 

    

 

 

 

 

 „A&J Sp. z o.o.” 

41-947 Piekary Śląskie 

Ul.Szmaragdowa 15/II/11 

biuro@aij.com.pl                          www.aij.com.pl 

+48 32 2800451,    +48 32 2809906,    +48 32 2803290 

 

mailto:biuro@aij.com.pl
http://www.aij.com.pl/
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2, INFORMACJE UMIESZCZONE NA   TABLICZCE 

ZNAMIONOWEJ 
 

Urządzenie przed dopuszczeniem do obrotu, zostało zaopatrzone w tabliczkę 

znamionową, trwale przymocowaną w widocznym miejscu do korpusu urządzenia  

 

 
 

Tabliczka zawiera następujące informacje :  

 

Rodzaj informacji Treść informacji 

Adres producenta  „A&J Sp. z o.o.” 41-947 Piekary Śląskie 

ul.Szmaragdowa 15/ii/11 

Potwierdzenie zgodności z odpowiednimi 

dyrektywami Unii Europejskiej 

Oznaczenie CE 

Typ urządzenia MF-350 

Numer seryjny Nadawany przez producenta dla danego 

egzemplarza urządzenia 

Rok produkcji Rok produkcji danego egzemplarza urządzenia 

Zasilanie 400 V 

Moc Maksymalna moc elektryczna urządzenia 

Stopień ochrony Stopień ochrony zgodnie z PN-EN 60529:200   
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3,    DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI 

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ   
 
 

PRODUCENT: PPUH “A&J Spółka Cywilna Jacek Lis, Andrzej Browarski” 
41-943 Piekary Śląskie, ul.Szmaragdowa 15/2/11 

 
PPUH A&J Spółka Cywilna, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 o systemie oceny zgodności, deklaruje z pełną odpowiedzialnością że, dla 
wyrobu, do którego odnosi się niniejsza deklaracja: 
 

Nazwa:                   Mieszałka Próżniowa 
Typ/Model:             
Rok produkcji:        
Nr fabryczny:          

         
  

 
Została przeprowadzona procedura oceny zgodności wyrobu z postanowieniami 
dyrektyw: 
- Dyrektywą 98/37/WE z 22 czerwca 1998 wdrożoną Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa 
- Dyrektywą 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 wdrożoną Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego 
- Dyrektywą 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 wdrożoną Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia w sprawie dokonywania oceny zgodności 
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności 
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania oraz że wyrób spełnia 
zawarte w nich zasadnicze wymagania    
 
Ta deklaracja zgodności WE traci ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub 
przebudowana bez naszej zgody 
 

 

 

 

 

…………………………………….. 

(miejscowość i data wystawienia) 

 

 

………………………………..................... 

    (pieczęć i podpis właściciela lub                         

kierownika firmy dokonującej oceny) 
 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
Z NORMAMI WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 

PRODUCENT: “A&J Sp. z o.o.” 
41-943 Piekary Śląskie, ul.Szmaragdowa 15/2/11 

zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny 
zgodności, deklaruje z pełną odpowiedzialnością że, dla wyrobu, do którego 
odnosi się niniejsza deklaracja: 

Nazwa:                  Mieszalnik Farszu 
Typ/Model:          MF-350 
Rok produkcji:     2011  
Nr fabryczny:        

Została przeprowadzona procedura oceny zgodności wyrobu z 
postanowieniami dyrektyw: 
Dyrektywa Nr   2006/42/WE z dnia 17 maja 2006  - (wdrożona przez)  Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
maszyn.   
Dyrektywa Nr   2006/95/WE  - (wdrożona przez)   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Transpozycja dyrektywy UE nr 2006/95 - niskonapięciowa). 

Oraz z normami zharmonizowanymi 
PN-EN 60204-1:201 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - 

Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60529:200   Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 61310-3:200 Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i 

sterowanie – Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i 
działania elementów sterowniczych 

PN-EN 61140:200  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń 

  
Dyrektywa 2004/108/WE     - (wdrożona przez)     Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82, poz. 556). 
 
oraz że wyrób spełnia zawarte w nich zasadnicze wymagania    
Ta deklaracja zgodności WE traci ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub 
przebudowana bez zgody producenta. 

   
 
 
 
                                                                                                                 
 

                                                                                             Data i podpis osoby upoważnionej 
 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070820556
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070820556
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4,    ZASTOSOWANE GATUNKI STALI KWASOODPORNEJ  

 

Skrócony opis stali 
 
 
AISI 304/304L stosowane w urządzeniach przemysłu spożywczego i chemicznego oraz na części 

wymagające głębokiego tłoczenia, odporne na korozję w środowisku atmosferycznym, wody 
naturalnej, roztworów alkalicznych, niektórych kwasów organicznych i nieorganicznych 

AISI 316/316L/316Ti stale z dodatkiem molibdenu, przez to bardziej odporne na korozję wżerową w środowisku z 
jonami chlorku 

AISI 321 stosowane na wymienniki ciepła, w elementach narażonych na działanie agresywnych 
środków konserwujących, na urządzenia pracujące w temperaturze 200°C 

AISI 309 stosowane na części mechaniczne, pracujące w wysokich temperaturach do 1050°C, obróbka 
cieplna po spawaniu nie wymagana, podgrzewanie przy spawaniu 

AISI 310 stosowane na części silnie obciążone mechanicznie i pracujące w wysokich temperaturach do 
1150°C 

AISI 314 stosowane na silnie obciążone mechanicznie części urządzeń pracujące w wysokich 
temperaturach, konwersji metanu, pirolizy gazów, hydrogenizacji 

AISI 303 o poprawionej skrawalności, stosowane w urządzeniach przemysłu spożywczego i 
chemicznego oraz na części wymagające głębokiego tłoczenia, odporne na korozję w 
środowisku atmosferycznym, wody naturalnej, roztworów alkalicznych, niektórych kwasów 
organicznych i nieorganicznych 

 
 
Normy i własności mechaniczne 

Pn AISI DIN EUR 

Rm Re A 
HR

B 
- 

N/mm² 
N/mm

² 
% - - 

OH18N9 304 
1.430

1 
X5CrNi18 10 

540/68

0 
195 

4

5 
88 austenit 

OOH18N10 304L 
1.430

6 
X2CrNi18 10 

520/66

0 
175 

4

5 
88 austenit 

OH18N10T 321 
1.454

1 
X6CrNiTi1810 

540/68

0 
205 

4

0 
88 austenit 

H17N13M2T 316 
1.440

1 
X5CrNiMo17 12 

540/68

0 
205 

4

0 
95 austenit 

OOH17N14M

2 
316L 

1.440

4 
X2CrNiMo17 13 

520/66

0 
195 

4

0 
95 austenit 

H18N10MT 
316T

i 

1.457

1 

X10CrNiMoTi18 

12 

540/68

0 
215 

4

0 
95 austenit 

H17 430 
1.401

6 
X6Cr17 

440/59

0 
255 

2

2 
88 ferryt 

- 303 
1.430

5 
Y1Cr18Ni9 

500/70

0 
230 

3

5 
60 austenit 

H20N12S2 309 
1.482

8 
X15CrNiSi20-14 

500/75

0 
230 

3

0 
95 austenit 

H23N13 309S 
1.483

3 
X7CrNi23-14 

500/75

0 
210 

2

6 
95 austenit 

H25N20S2 310 1.484 X6CrNi2520 540/68 225 4 95 austenit 
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2 0 0 

H25N20S2 314 
1.484

2 
X6CrNi2520  

540/68

0 
225 

4

0 
95 austenit 

- - 
1.446

2 
- 

680/88

0 
450 

2

5 
105 

austenit-ferryt 

DUPLEX 

- 439 
1.451

0 
X3CrTi17 

430/63

0 
205 

2

2 
- ferryt 

- 441 
1.450

9 
X2CrTiNb18 

430/63

0 
250 

2

0 
- ferryt 

  

 

Normy i skład chemiczny 

Pn AISI DIN EUR 

C Mn P S Si Cr Ni Mo 
 

% % % % % % % % % 

max 
ma

x 
max max 

     

OH18N9 304 1.4301 
X5CrNi18 

10 
0,07 2,0 

0,04

5 
0,03 1,0 17/19 09/11 - - 

OOH18N10 304L 1.4306 
X2CrNi18 

10 
0,03 2,0 

0,04

5 
0,03 0,8 17/19 

10/12,

5 
- - 

OH18N10T 321 1.4541 
X6CrNiTi18

10 
0,08 2,0 

0,04

5 
0,03 0,8 17/19 9/11 - 

Ti=5%C<0,

7 

H17N13M2T 316 1.4401 
X5CrNiMo1

7 12 
0,08 2,0 

0,04

5 
0,03 0,8 16/18 11/14 

2,0/2,

5 

Ti=5%C<0,

7 

OOH17N14

M2 
316L 1.4404 

X2CrNiMo1

7 13 
0,03 2,0 

0,04

5 
0,03 0,8 16/18 12/15 

2,0/2,

5 
- 

H18N10MT 
316

Ti 
1.4571 

X10CrNiMo

Ti18 12 
0,10 2,0 

0,04

5 
0,03 0,8 17/20 9/11 

1,5/2,

2  

Ti=5%C=0,

8 

H17 430 1.4016 X6Cr17 0,10 0,8 
0,04

0 
0,03 0,8 16/18 0,6 -  - 

- 303 1.4305 Y1Cr18Ni9 
≤0,1

5 

≤2,

0 

0,20

0 

≤0,1

5 
≤1,0 17/19 8/10 ≤0,5 - 

H20N12S2 309 1.4828 
X15CrNiSi2

0-14 
0,20 2,0 

0,04

5 
0,03 

1,5/2,

0 
19/21 11/13 - - 

H23N13 
309

S 
1.4833 

X7CrNi23-

14 
0,15 2,0 

0,04

5 
0,03 1,0 22/24 12/14 - W<0,5 

H25N20S2 310 1.4842 
X6CrNi252

0 
0,20 1,5 

0,04

5 
0,03 2/3 24/27 18/21 -  - 

H25N20S2 314 1.4842 
X6CrNi252

0 
0,20 1,5 

0,04

5 
0,03 ≤3,0 24/27 18/21 -  W<0,5 

 
- 1.4462 

 
0,03 1,5 -  -  0,6 22,5 5,5 3,0 N=0,13 

- 439 1.4510 X3CrTi17 0,05 1,0 
0,04

0 

0,01

5 
1,0 16/18 - - Ti<0,8 

- 441 1.4509 
X2CrTiNb1

8 
0,03 1,0 

0,04

0 

0,01

5 
1,0 

17,5/18,

5 
- - 

Ti0,1-0,6; 

Nb<1,0 

* skład chemiczny na podstawie normy PN-H/86020;PN-H/86022 
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5,    OGÓLNY OPIS URZĄDZENIA 
 
Mieszalnik PW-350 przeznaczony jest do mieszania farszów mięsnych z dodatkami i 
przyprawami dla uzyskania jednorodnej masy . Urządzenie może być zastosowanie w zakładach 
przetwórstwa mięsa i drobiu, lub innych zakładach przetwórstwa spożywczego 
 
Dane techniczne: 
1. Pojemność dzieży 350 dm3 
2. Maksymalny wsad 220 kg 
3. Prędkość obrotowa mieszadeł 17 i 35 obrotów/minutę 
4. Moc zainstalowana 3,0 kW 
5. Napięcie zasilania 3x400V/50Hz V/Hz 
6. Wymiary 
-długość 1400 mm 
-szerokość 820 mm 
- wysokość z zamkniętą pokrywą dzieży 1400 mm 
7. Waga 650 kg 
 
Konstrukcja urządzenia 
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Elementy urządzenie mające kontakt z żywnością zostały w całości wykonane ze stali 
kwasoodpornej typu AISI 304 WNR 14404.  
Urządzenie obsługiwane jest z poziomu pulpitu sterowniczego za pomocą odpowiednich 
przycisków i przełączników. W skład zestawu sterującego wchodzą:  

1 Wyłącznik główny  
2 Przełącznik kierunku obrotów Prawo/Lewo 
3 Przełącznik lub potencjometr regulacji szybkości obrotów 
4 Wyłącznik dwupozycyjny Załącz/Wyłącz 
5 Włącznik procesu wyładunku  

W przypadku integracji urządzenia ze słupem załadowczym, dodatkowo na pulpicie 
sterowniczym umieszcza się przyciski do obsługi załadunku.  
Proces mieszania odbywa się w układzie dwóch obrotowych mieszadeł (w zależności od opcji są 
to mieszadła łopatkowe lub ślimakowe) pracujących na różnych poziomach. Szybkość pracy 
mieszadeł regulowana jest w sposób płynny w zakresie od 0 do 35 obr./min  lub skokowo dla 
prędkości 17 i 35 obr./min.  
Opróżnianie mieszalnika odbywa się przez otwór wyładunkowy, usytuowany w dzieży 
mieszalnika, i napędzane jest pracą mieszadła. Prędkość wyładunku jest regulowania z poziomu 
pulpitu sterowniczego przy pomocy przełącznika prędkości obrotowej mieszadeł. Zastosowany 
system sterowania umożliwia pełną kontrolę parametrów pracy urządzenia.  
Mieszalnik PW-350 w zależności od wymagań klienta może występować w dwóch opcjach 
kierunku wyładunku: lewym oraz prawym (Rysunek 1) 
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Zespół napędowy 
 

 

 



 

                                                            

 

                          Mieszalnik  farszu MF-350  Dokumentacja Techniczno Ruchowa       str. 12   
Przedruk, tłumaczenie oraz powielanie niniejszej instrukcji w jakikolwiek sposób (również częściowy) wymaga pisemnej zgody właściciela    

 

 

 
 
Wyposażenie elektryczne 
 
W wersji standardowej mieszalnik MF-350 został wyposażony w przemiennik częstotliwości 
umożliwiający zmianę prędkości obrotowej mieszadeł w zakresie 0 do 35 obr./min. 
 
Aparatura elektryczna umieszczona jest w skrzynce rozdzielczej usytuowanej w obudowie 
Skrzynka rozdzielcza zabezpieczona jest zamkiem. Klucz do skrzynki rozdzielczej zostaje 
przekazany użytkownikowi wraz z protokołem uruchomienia urządzenia. 
Cała instalacja odłączana jest za pomocą wyłącznika głównego. 
Silnik napędu głównego  zabezpieczony jest od skutków zwarć, za pomocą bezpieczników 
automatycznych, a od skutków przeciążeń, wyzwalaczami termicznymi. 
Podłączenie urządzenia do sieci zasilającej, wykonuje użytkownik we własnym zakresie. W celu 
ochrony przed porażeniem elektrycznym, urządzenie należy podłączyć z przewodem zerowym. 
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Zestawienie części eksploatacyjnych 
 

Zestawienie części eksploatacyjnych Mieszalnik Farszu MF 350 
 

Zasilanie 3x400 / 50 Hz 
Reduktor MHF110 i=40 

Silnik elektryczny Siemens 3 KW 1420 obr/min 

Falownik EURA 3 KW 

UWAGA !!! 

 

Zestawienie napędu Mieszalnik MF 350 

łożysko 6207 2 szt 

Zimmering 50x62x10 2 szt 

Łożysko 6007 2 szt 

Pierścień 
 

80 do tulei 2 szt 

Pierścień 62 do tulei 2 szt 

Pierścień 72 do tulei 2 szt 

Łożysko 6307 2 szt 

Zimmering 35x52x8 2 szt 

Zimmering 42x80x10 2 szt 

Łożysko wałeczkowe 1206 2 szt 

Zimmering 35x52x8 2 szt 

pierścień 80 do tulei 2 szt 

pierścień 35 na wałek 4 szt 

Łożysko igiełkowe 3206-BD-2HRS-TVH 1 szt 
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6,    INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
Przygotowanie do uruchomienia 
Mieszalnik do klienta dostarczany jest w stanie kompletnym zmontowanym. 

 
Składowanie. 
Mieszalnik winien być składowany w suchym pomieszczeniu, zapewniającym ochronę przed 
wpływami atmosferycznymi i normalne warunki składowania (temperatura, wilgotność 
powietrza). Po przekroczeniu okresu trwałości ochrony czasowej składowany mieszalnik należy 
rozkonserwować i zakonserwować od nowa. 
 
Przystosowanie do transportu. 
Mieszalnik bez opakowania. 
Do miejscowego przemieszczania mieszalnika u użytkownika można używać posiadanych 
dźwigników lub ciągników stosując zawiesia linowe zaczepione do urządzenia. Naroża 
mieszalnika w miejscu przylegania zawiesi należy zabezpieczyć przed otarciem, np. 
drewnianymi podkładkami. 
 
Kwalifikacje obsługi 
Zaleca się powierzenie prac za pomocą urządzeń dźwigowo - transportowych tylko 
upoważnionym pracownikom o niezbędnych kwalifikacjach i doświadczeniu 
 
Stanowisko pracy 
Miejsce zainstalowania mieszalnika powinno zapewniać wygodne i bezpieczne warunki pracy. 
Stan powierzchni powinien 

- nie wykazywać nierówności i pęknięć 
- umożliwiać jej dokładne czyszczenie, zmywanie i dezynfekcję 
- wykluczać możliwość poślizgnięć i potknięć 
- przenosić obciążenie wynoszące 0,01 Mpa 

 
 
Zasilanie w energię elektryczną 
Przewody doprowadzające energię elektryczną powinny być tak poprowadzone, aby nie 
stwarzały niebezpieczeństwa potknięcia się i upadku operatora. Z tego powodu zaleca się 
podwieszanie ruchomych przewodów za pomocą uchwytów lub taśm kablowych. 
 
 
 
Uwaga!!! 
Instalacja może być wykonana tylko przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
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Odprowadzenie ścieków 
Na stanowisku pracy należy przewidzieć kratkę ściekową umożliwiającą odprowadzenie płynów 
poprodukcyjnych oraz płynów czyszczących, dezynfekujących i płuczących do kanalizacji 
(oczyszczalnika ścieków). 
 
 
Warunki środowiskowe 
Za normalne warunki środowiskowe, w których elementy pracują bez zakłóceń, uznaje się: 

- temperatura otoczenia nie niższa niż 0°C i nie wyższa niż 40°C, 
- wilgotność względna powietrza nieprzekraczająca 50 % przy temperaturze 40°C i 
odpowiednio 70 % przy temperaturze 20°C. 

 
Uwaga!!! 
Spadek temperatury poniżej 0°C może spowodować poważne uszkodzenia urządzenia. 
 
 
Wytyczne dotyczące montażu 

1. Mieszalnik należy rozpakować, a wewnętrzne jego powierzchnie umyć wodą o 
temperaturze 30°C z dodatkiem środków myjących. 

2. Urządzenie podłączyć do 5 żyłowego (wyposażonego w przewody „N” i „PE”) 
przyłącza stacjonarnego za pomocą przewodu giętkiego zakończonego wtykiem hermetycznym 

3. Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić stan rezystancji izolacji układu 
elektrycznego oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej. 

 
Uwaga!!! 
Przed dopuszczeniem mieszalnika  do eksploatacji, użytkownik ma obowiązek wykonać pomiary 
stanu izolacji układu elektrycznego.  
 
 
Poziomowanie 
Mieszalnik należy przed uruchomieniem wypoziomować. Do tego celu służą stopki o 
regulowanej wysokości. Poziomowanie wykonuje się przykładając poziomicę do płaszczyzn 
wierzchnich kołnierza obudowy mieszalnika w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach. 
Odchyłka od poziomu nie powinna przekraczać 8 mm na 1m. Zaleca się zachować niewielkie 
pochylenia w kierunku zaworu spustowego. 
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Użytkowanie 
Urządzenie winno być obsługiwane przez jednego operatora. 
 
Obsługa układu sterowania 
 
Układ sterowania mieszalnika MF-350 oparto o maksymalnie uproszczony, analogowy pulpit 
sterowniczy 

                                                            
 
 
Podstawowe elementy pulpitu sterowniczego, to: 
- wyłącznik awaryjny STOP – należy pamiętać że wyłącznik po wciśnięciu nie wraca 
automatycznie do poziomu załącz i trzeba go wysunąć ręcznie. 
- przełącznik kierunku obrotów „P” w prawo  „L” w lewo (elementy pulpitu mogą być 
oznaczone piktogramami) 
- przełącznik szybkości obrotowej wałów mieszadeł  „I” pierwszy stopień 17 obr/min   „II” drugi 
stopień 35 obr/min. Zmiana szybkości i kierunku obrotów, nie wymaga wcześniejszego 
zatrzymania ruchu mieszadeł. 
- wyłącznik załącz/wyłącz służy do eksploatacyjnego uruchamiania i zatrzymywania urządzenia. 
- wyładunek -wyłącznik działa tylko gdy jest wciśnięty i przytrzymywany, a pokrywa otworu 
wyładunku jest otwarta. 
W sytuacji gdy pokrywa dzieży jest otwarta uruchomienie maszyny jest zablokowane. 
 
Wszelkie zatrzymania urządzenia dokonane w sposób inny niż wyłącznikiem eksploatacyjnym 
(wyłącznik główny, wyłącznik, awaryjny, wyłączniki krańcowe) wymagają wykasowania 
sygnalizacji błędu umieszczonej na bocznej ścianie panelu sterowania. 
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Przygotowanie, przebieg i zakończenie pracy  
 
Czynności przed rozpoczęciem pracy 
 
1. Sprawdzić czy stanowisko pracy w odległości 0,75 m. od mieszalnika nie jest zastawione 
zbędnymi przedmiotami 
2. Sprawdzić czy urządzenie jest podłączone do przyłącza stacjonarnego sieci elektrycznej 
3. Sprawdzić działanie elementów sterowniczych. 
 
Czynności podczas pracy 
 
1. Zamknąć otwór wyładowczy w ścianie czołowej dzieży 
2. Załadować wsad do mieszalnika za pomocą urządzenia załadowczego lub ręcznie 
3. Zamknąć pokrywę główną dzieży 
4. Uruchomić urządzenie przyciskiem zał. 
 
 
 
Czynności po zakończeniu pracy. 
 
- Wyładować gotowy wsad z mieszalnika  
- Wymyć gruntownie wnętrze misy mieszalnika 
- Odłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym 
 
Rozpoznawanie i usuwanie usterek 
 
Jakiekolwiek niesprawne działanie elementów urządzenia należy zgłaszać do serwisu 
producenta, lub upoważnionych służb utrzymania ruchu. 
 
 
Niedozwolone sposoby użytkowania  
 
Bezpieczeństwo użytkowania danej maszyny jest zawsze pojęciem nadrzędnym, a zależy ono od 
wielu czynników. 
Na zadawalający poziom bezpieczeństwa pracy mają wpływ nie tylko rozwiązania konstrukcyjne 
i techniczne środki bezpieczeństwa zastosowane przez producenta w  mieszalniku farszu, lecz 
także ścisłe przestrzeganie przez użytkownika zaleceń producenta, co do zasad jego 
użytkowania , kwalifikacje operatorów i warunki pracy. 
 
Do nieprawidłowych sposobów użytkowania zalicza się: 
 
1. Dopuszczenie do obsługi mieszalnika operatorów, którzy nie mają wystarczających 
kwalifikacji i nie zostali odpowiednio przeszkoleni. Program szkolenia operatorów mieszalnika 
powinien uwzględniać potencjalne zagrożenia, zastosowane techniczne środki bezpieczeństwa i 
warunki pracy określone w niniejszej instrukcji. 
2. Dopuszczenie do usuwania usterek, przeprowadzania napraw oraz dokonywania zabiegów 



 

                                                            

 

                          Mieszalnik  farszu MF-350  Dokumentacja Techniczno Ruchowa       str. 18   
Przedruk, tłumaczenie oraz powielanie niniejszej instrukcji w jakikolwiek sposób (również częściowy) wymaga pisemnej zgody właściciela    

 

 

konserwacyjnych osób nieupoważnionych. 
3. Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych i przeprowadzania napraw bez odcięcia dopływu 
energii i zabezpieczenia przed przypadkowym jej przyłączeniem. 
4. Dokonywanie we własnym zakresie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych urządzenia, gdyż 
mogą one mieć wpływ na obniżenie poziomu bezpieczeństwa lub pojawienie się nowych 
zagrożeń. 
 
Środki ochrony indywidualnej. 
 
Operatorzy mieszalnika powinni być wyposażeni w wysokie buty gumowe, nieprzemakalne 
fartuchy ochronne oraz w pozostałe środki ochrony indywidualnej - zgodnie z wymogami norm i 
przepisów wewnątrzzakładowych. 
 
 
 
 
 
Kwalifikacje operatorów 
 
Operatorzy mieszalnika farszu powinni mieć wystarczające przygotowanie zawodowe i muszą 
przejść szkolenie stanowiskowe obejmujące: 
1. Budowę, działanie i obsługę mieszalnika 
2. Potencjalne zagrożenia i zastosowane środki bezpieczeństwa, które eliminują lub ograniczają 
te zagrożenia. 
3. Rozpoznawanie usterek i niesprawności. 
4. Upoważnieni do tego pracownicy powinni ponadto zostać zaznajomieni: 
- ze sposobami usuwania usterek, 
- z przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych, okresowych przeglądów i 
przeprowadzaniem napraw. 
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Utrzymanie ruchu urządzenia  
 
Sprawne i niezawodne działanie urządzenia zależy w dużej mierze od regularnego 
wykonywania czynności konserwacyjnych, właściwej eksploatacji oraz usuwania 
zauważonych usterek podczas okresowych przeglądów lub w przypadku ich stwierdzenia. 
 
 
Konserwacja 
 
L.p Zalecane Częstotliwoś

ć Czynności  Środki 

1 Sprzątanie i porządkowanie stanowiska pracy. Woda ze środkami myjącymi Codziennie 

2 Mycie i czyszczenie mieszalnika. Woda ze środkami myjącymi Codziennie 

 
 
 
Okresowe przeglądy 
 
LP Przedmiot przeglądu Postać usterki Działanie Częstotliwość 

przeglądów 

Stanowisko pracy 

1 Kontrola stanu powierzchni podłoża Wyrwy nierówności ubytki Naprawić stan podłoża Raz w roku 

Zbyt duże zanieczyszczenie Dokonać gruntownego 
czyszczenia podłoża 

2 Pomiar instalacji elektrycznej Słaby stan izolacji Wymienić wadliwą część 
instalacji 

Raz na rok 

Brak uziemienia/zerowania Uzupełnić braki 

Zespoły i elementy mechaniczne 

3 Zamknięcie otworu wyrzutu Nieszczelność zamknięcia Wymienić uszczelkę Raz w miesiącu 

4 Łańcuch napędowy Nadmierny luz łańcucha Wyregulować naprężenie Raz w miesiącu 

5 Siłownik pokrywy Pokrywa opada Wymienić siłownik Codziennie 
 

6 Napinacze łańcucha napędowego Słaby docisk napinacza Wymienić napinacz Raz w miesiącu 

Układ elektryczny 

7 Przewody zewnętrzne elementy sterownia i 
zabezpieczeń elektrycznych 

Ślady uszkodzenia izolacji Naprawić lub wymienić 
uszkodzony przewód 

Codziennie 

8 Działanie wyłączników krańcowych 
pokrywy i wyrzutu 

Wyłącznik nie zatrzymuje 
urządzenia 

Wyregulować lub wymienić 
wyłącznik krańcowy 

Codziennie 

9 Przewody wewnętrzne Ślady uszkodzenia izolacji Naprawić lub wymienić 
uszkodzony przewód 

Co 6 m-cy 

10 Połączenia zaciskowe przewodów siłowych i 
sterowniczych 

Rozluźnienia przewodów na 
zaciskach, szczególnie w 
obwodach siłowych 

Oczyścić końcówki dokręcić 
mocowania przewodów 

Co 6 m-cy 

11 Stan rezystancji izolacji układu 
elektrycznego oraz skuteczności 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

 Przeprowadzić pomiary stanu 
izolacji 

Po każdej 
wymianie 
jakiegokolwiek 
aparatu 
łączeniowego 
lub sterowniczego 
w układzie 
elektrycznym. 

12 Badanie stanu rezystancji układu 
elektrycznego oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej 

  Okresowo 
zgodnie z 
przepisami 
energetycznymi o 
eksploatacji i nie 
rzadziej niż raz w 
roku. 
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7,    OSZACOWANIE ZAGROŻEŃ 
 
Podstawowe zagrożenia występujące  podczas  użytkowania  mieszalnika farszu obejmują: 
- zagrożenie biologiczne, 
- niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego, 
- zagrożenie mechaniczne, 
W celu wyeliminowania tych zagrożeń zastosowano następujące techniczne środki 
bezpieczeństwa: 
 
Zagrożenia biologiczne 
-  elementy mające kontakt z wkładem wykonane są ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 
dającej się łatwo czyścić, dezynfekować i płukać 
-   elementy łączone są poprzez spawanie, a w konstrukcji wyeliminowano występujące 
krawędzie i trudnodostępne wnęki, które sprzyjają zaleganiu resztek poprodukcyjnych 
-  wszędzie, gdzie było to wskazane i możliwe zastosowano duże promienie przejść 
-   zapewniono łatwy wypływ płynów poprodukcyjnych z mieszalnika, oraz płynów czyszczących 
dezynfekujących i płuczących. 
 
 
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego. 
Mieszalnik należy do urządzeń, w których występuje drugi stopień niebezpieczeństwa 
porażeniowego. W związku z tym zastosowano w nim ochronę podstawową w postaci izolacji 
części czynnych o rezystancji i wytrzymałości elektrycznej wymaganej przez obowiązujące 
przepisy i normy, a aparatura łączeniowa i sterownicza jest umieszczona w obudowie 
zapewniającej stopień ochrony IP 55. Ochronę dodatkową przed porażeniem pośrednim 
stanowi połączenie zacisków ochronnych PE z przewodem ochronno - neutralnym PEN w sieci 
zasilającej typu TN-C lub przewodem ochronnym PE w sieci typu TN-S za pomocą przyłącza 
stacjonarnego. Zaleca się przyłączenie maszyny do instalacji uziemiającej- wykonują służby 
utrzymania ruchu użytkownika 

 

Uwaga!!! 

Wszelkie prace konserwacyjne do wykonania których wymagane jest zdjęcie 

osłon zabezpieczających należy wykonywać po uprzednim wyłączeniu zasilania 

wyłącznikiem głównym i odłączeniu urządzenia od sieci zasilającej 
 
Zagrożenie mechaniczne. 
Zagrożenie urazowe o charakterze mechanicznym stwarza możliwość opadnięcia pokrywy . 
Przeprowadzanie bieżącej kontroli siłowników zamontowanych prze pokrywie, ogranicza to 
niebezpieczeństwo do minimum. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia siłownika, należy 
wyłączyć mieszalnik z eksploatacji, i wymienić uszkodzony siłownik na sprawny. 
Zabrania się obsługiwania maszyny przez więcej niż jednego operatora jednocześnie, a w 
szczególności ręcznego wygarniania wsadu z otworu wyładowczego.  
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8,    PROTOKÓŁ ODBIORU ZEROWEGO 
 

 
   Mieszalnik farszu MF-350 

 
 
 
Przed kontrolą techniczną urządzenia, należy bezwzględnie zapoznać się z całością treści Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej. Elementy które nie zostały zamontowane przez producenta z uwagi na transport, należy zainstalować 
zgodnie z informacjami o konstrukcji, oraz bezpośrednimi wskazaniami producenta. W przypadku jakichkolwiek 
niejasności odnoszących się do instalacji niezamontowanych elementów,  należy bezwzględnie skontaktować się z 
producentem. Wszelkie informacje dotyczące ustawień i regulacji przed pierwszym uruchomieniem, zostały 
umieszczone w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Podczas instalacji i użytkowania należy zwrócić szczególną 
uwagę na informacje dotyczące zagrożeń wyszczególnione w DTR. 

 

 

 

 
Procedura kontroli (punkty oznaczone symbolem       , kolejność wg numeracji.) 

 
Nr punktu 

kontroln. 

Punkt do 

sprawdzenia 

Procedura kontroli Wynik prawidłowy Zgodność 

(Tak/Nie) 

1  Sprawdzić stan ilościowy i jakościowy dostawy Zgodnie z zamówieniem i DTR  

2  Sprawdzić zgodność przedmiotu z  DTR Zgodnie z zamówieniem i DTR  

3  Sprawdzić zgodność informacji na tabliczce znamionowej Zgodnie z zamówieniem i DTR  

4  Sprawdzić stan osłon i zabezpieczeń, oraz przewodów elektrycznych i 

elementów sterowniczych urządzenia 

Zgodnie z DTR  

5  Załączyć dopływ prądu wyłącznikiem głównym Zgodnie z DTR  

6  Zamknąć komorę mieszania Zgodnie z DTR  

7  Włączyć lewe obroty wału Zgodnie z DTR  

8  Włączyć prawe obroty wau Zgodnie z DTR  

9  Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem awaryjnym  Urządzenie zatrzymuje się  

10  Odblokować wyłącznik awaryjny Zgodnie z DTR  

11  Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem krańcowym wysypu Zgodnie z DTR  

12  Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem krańcowym pokrywy Zgodnie z DTR  

13  Zalać komorę mieszania niewielką ilością wody, a następnie za pomocą 

odwrotnych obrotów bębna, opróżnić komorę. 

Komora masowania zostaje 

całkowicie opróżniona bez 
pozostałości wody 

 

14  Wyłączyć napęd urządzenia wyłącznikiem głównym Zgodnie z DTR  

 

 

 

 

             …………………………                                                                                            …………………  

               Data przeglądu                                                                                                                 Podpis 

 

 

UWAGA 

PODCZAS PRZEPROWADZANIA PONIŻSZYCH TESTÓW, NALEŻY ZACHOWAĆ 

SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. 

WSZELKIE OSTRZEŻENIA UMIESZCZONE W DTR, MAJĄ ZASTOSOWANIE W TEJ 

PROCEDURZE 
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9,    PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO 
 

 

Urządzenie:   Mieszalnik farszu MF-350 
 

 

1. Dane techniczne zgodne z paszportem. 
2. W stanie kompletnym, pełnosprawnym i gotowym do pracy w 

warunkach zgodnych z DTR 
3. Użytkownik przyjmuje urządzenie i nie wnosi żadnych roszczeń 

co do jakości, sposobu wykonania oraz ilości zapewnionej w 
zamówieniu 

4. Użytkownik zapoznał się z warunkami gwarancji oraz otrzymał 
pełny zestaw dokumentacji 

5. Uwagi 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Przedstawiciel A&J 

 

 

 

 

Użytkownik 

Właściciel lub osoba upoważniona 

 

Typ:  MF-350 

Nr.seryjny:   

Rok budowy:   
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10,    PROTOKÓŁ ROZRUCHOWY  
 

 

Typ urządzenia : Mieszalnik Farszu MF-350 
Numer seryjny:  
Rok budowy 
 
W dniu ………………… przeprowadzono rozruch Mieszalnika farszu. 
Zakres rozruchu obejmował: 
1. Ustawienie urządzenia 
2. Podłączenie urządzenia 
3. Rozruch technologiczny 

a) Uruchomienie mieszadeł  w prawą i w lewą stronę 
b) Przełączenie szybkości obrotów „I” , „II” bieg 
c) Awaryjne zatrzymanie urządzenia wyłącznikami krańcowymi pokrywy głównej, klapy 

wysypu, osłony zespołu napędowego oraz wyłącznikiem awaryjnym. 
Przeprowadzono szczegółowe szkolenie załogi dotyczące  

a) obsługi sterowania 
b) obsługi bieżącej oraz konserwacji urządzenia 

 
Szkolenie przeszli: 

 
1. ……………………………………………………………………                              ………………………… 

2. ……………………………………………………………………                              …………………………. 

3. ……………………………………………………………………                              ………………………… 

Użytkownik przyjmuje urządzenie do eksploatacji bez zastrzeżeń 
 
 
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

          
Wykonujący rozruch                                                                          Przyjmujący do eksploatacji 
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11,    GWARANCJA 
Karta gwarancyjna 

1. PPUH A&J s.c. z siedzibą w Piekarach Śląskich,  gwarantuje Nabywcy poprawne działanie mieszalnika farszu, na który 
została wystawiona karta gwarancyjna, pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz zasadami 
określonymi w instrukcji obsługi doręczonej Nabywcy wraz z tym mieszalnikiem. 

2. Okres gwarancji wynosi 12 miesiące od daty sprzedaży i obejmuje towary zakupione i znajdujące się w momencie 
zgłoszenia na terenie Polski. Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z 
warunkami określonymi poniżej. 

3. Gwarancją nie są objęte: 
a. jakiekolwiek uszkodzenia, które powstały w wyniku niewłaściwego posługiwania się towarem (obejmuje to 

czynności, które nie są opisane w zasadach użytkowania lub innych częściach instrukcji obsługi itp.), 
b. jakiekolwiek defekty powstałe w wyniku naprawy, czyszczenia itp., wykonywanych przez inny podmiot niż 

autoryzowany punkt serwisowy producenta, 
c. jakiekolwiek uszkodzenia, które powstały w wyniku transportu lub upadku towaru, jeśli zdarzenia te miały 

miejsce już po zakupie towaru, 
d. jakiekolwiek uszkodzenia, które powstały na skutek klęsk żywiołowych (pożar, trzęsienie ziemi, powódź itp.), 

uderzenia pioruna, zanieczyszczenia środowiska czy nieregularnych dostaw prądu, 
e. jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z beztroskiego lub nieprawidłowego przechowywania (np. 

przechowywania towaru poza podanym w specyfikacji zakresem temperatur lub wilgotności, czy 
przechowywania w pobliżu silnych źródeł elektromagnetycznych) lub niewłaściwej konserwacji itp., 

f. jakiekolwiek uszkodzenia powstałe na skutek ciał obcych typu piasek, kości, inne twarde przedmioty itp., które 
dostały się do wnętrza towaru, 

g. uszkodzenia, które powstały w wyniku naturalnego zużycia części wskazanych w instrukcji obsługi lub 
dokumentacji technicznej jako posiadające określony czas działania, 

h. czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi użytkownik zobowiązany jest wykonywać we własnym zakresie.  
i. ślady użytkowania widoczne na obudowie, 
j. uszkodzenia powstałe w wyniku używania towaru wraz z akcesoriami innymi niż wskazane przez producenta. 

4. Części zamienne dostarczone w czasie trwania gwarancji nie są objęte oddzielną gwarancją, ale włączone do 
oryginalnej gwarancji 

5. Producent zobowiązuje się do uzgodnienia w ciągu 14 dni, od daty zgłoszenia przez użytkownika, wyrobu do naprawy, 
sposobu i czasu naprawy, jak również bezpłatnej naprawy lub wymiany w terminie realnie najkrótszym części, które 
uległy uszkodzeniu z winy wad materiału lub błędów wykonania. 

6. Uprawnienia Nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez niego karty 
gwarancyjnej z numerem seryjnym towaru. 

7. Reklamacje Nabywca zgłasza za pośrednictwem Sprzedawcy towaru lub bezpośrednio na adres: 

A&J Sp. z o.o. 
41-909 Bytom 

ul. Fabryczna 35 
Tel. 32 2800451,  662191626, serwis@aij.com.pl 

Nabywca powinien sprawdzić poprawność działania wszystkich funkcji towaru zgodnie z opisem zawartym w 
Dokumentacji Techniczno Ruchowej. 
Przyjęcie karty gwarancyjnej potwierdza prawidłowe działanie urządzenia w dniu jej podpisania przez nabywcę. 

 

Typ urządzenia Mieszalnik Farszu 

Numer fabryczny  

Data sprzedaży  

Data rozruchu  
 

 

 

 

 

 Oświadczam że zapoznałem się z warunkami udzielonej gwarancji 

Czytelny podpis Nabywcy Pieczęć i podpis Sprzedającego      
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12,    KARTA SERWISOWA 

 

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDÓW I NAPRAW SERWISOWYCH 

 DATA 
DOKONUJĄCY 

PRZEGLĄDU 
WYKONANE PRACE 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   



 

                                                            

 

                          Mieszalnik  farszu MF-350  Dokumentacja Techniczno Ruchowa       str. 26   
Przedruk, tłumaczenie oraz powielanie niniejszej instrukcji w jakikolwiek sposób (również częściowy) wymaga pisemnej zgody właściciela    

 

 

5 

   

6 

   

7 

   

8 
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13,    INSTRUKCJA STANOWISKOWA BHP 

 

 
INSTRUKCJA BHP 

PRZY OBSŁUDZE MIESZAŁKI FARSZU 
 

 
 
Uwagi ogólne 
 
1. Do samodzielnej pracy przy obsłudze mieszałki do mięsa można przystąpić tylko wtedy, jeżeli 
posiada się: 
• Przyuczenie do zawodu. 
• Przeszkolenia: 
• W zakresie bhp. 
• W zakresie ochrony ppoż. 
• Kurs minimum sanitarne. 
• Dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim lub odnotowany przez lekarza w 
kartotece bhp albo w innym dokumencie. 
• Ukończony 18-ty rok życia. 
• Zezwolenie bezpośredniego zwierzchnika (mistrza) na pracę. 
 
2. Do pracy przystąpić punktualnie, będąc wypoczętym, trzeźwym, właściwie ubranym (ubranie 
robocze, kitel, nakrycie głowy w kolorze białym, buty gumowe, rękawice robocze 
przystosowane do obsługi mieszałki). 
 
Czynności przed rozpoczęciem pracy 
Pracownik obsługujący mieszałkę do mięsa powinien: 
 
1. Wysłuchać instruktażu stanowiskowego, udzielonego przez swojego bezpośredniego 
zwierzchnika na temat zadań na dany dzień roboczy oraz fachowego i bezpiecznego 
obsługiwania mieszałki do mięsa. 
 
2. Sprawdzić prawidłowość działania mieszałki oraz stan techniczny: 
• Wózka przeznaczonego do przewożenia farszu. 
• Dźwigu. 
• Zsypu. 
• Zbiornika mieszania farszu. 
• Zauważone usterki natychmiast usunąć. 
 
3. Prawidłowo oświetlić miejsce pracy. 
 
4. Usunąć zbędne przedmioty utrudniające obsługę mieszałki. 
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5. Przygotować pierwsze porcje farszu do mieszałki. 
 
6. Zauważone usterki i zagrożenia natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu 
zwierzchnikowi celem ich szybkiego usunięcia, a po upewnieniu się, że zostały one 
zlikwidowane przystąpić do wykonania powierzonej pracy. 
 
Czynności podczas pracy 
 
Pracownik obsługujący mieszałkę do mięsa powinien: 
 
1. Powierzoną pracę wykonywać zgodnie z obowiązującym procesem technologicznym oraz 
według wytycznych i wskazówek swojego bezpośredniego przełożonego. 
 
2. Bardzo ostrożnie wprowadzać wózek z farszem w ramiona układu dźwigniowego. 
 
3. Rutynowe czynności podnoszenia wózka za pomocą przycisku sterowniczego, opróżnienie go 
z farszu oraz sprowadzenie tego urządzenia do poziomu dokonywać z wielką uwagą, gdyż 
podczas tej operacji powstają duże zagrożenia wypadkowe, nie tylko dla obsługującego 
mieszałkę, ale także dla innych pracowników. 
 
4. Na bieżąco obserwować prawidłowość działania podnośnika hydraulicznego podnoszącego 
wózek z farszem. 
 
5. Dla właściwego wykonywania operacji, nastawić na mieszałce żądany czas mieszania farszu i 
uruchomić mieszadła sprawdzając, czy urządzenie działa prawidłowo. 
 
6. Realizując dalsze operacje procesu technologicznego ustawić dźwignię na pożycie „wlot” w 
położeniu pionowym, co spowoduje wypełnianie powietrzem zbiornika mieszania i 
przewidziane technologią czynności. 
 
7. Ostrożnie podstawić pusty wózek pod otwór wyładunkowy, otworzyć drzwiczki oznakowane, 
jako „wyładunek”, a po opróżnieniu mieszałki nacisnąć przycisk „stop” kończący 
czynności mieszania farszu. 
 
8. Wszystkie czynności wykonywać rzetelnie, starannie gdyż przestrzeganie zasad bezpiecznego 
obsługiwania mieszałki zapewnią unikanie zagrożeń wypadkowych. 
 
9. Wykonywać tylko prace przewidziane na tym stanowisku roboczym. 
 
10. Na stanowisku pracy, zawsze zachować ład porządek i dbać, aby podłoga była równa, sucha, 
niezatarasowana. 
 
11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie bezpiecznego obsługiwania mieszałki 
zwrócić się do swojego bezpośredniego zwierzchnika o wytyczne i wskazówki do dalszej 
pracy. 
Czynności zakazane 
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Pracownikowi obsługującemu mieszałkę do mięsa zabrania się przede wszystkim: 
 
1. Używania niesprawnego wózka do przewożenia farszu. 
 
2. Napełniania wózka oraz mieszałki farszem, niezgodnie z obowiązującą technologią ponad 
dopuszczalne wielkości. 
 
3. Lekceważenia instrukcji obsługi mieszałki podanej przez producenta w DTR(Dokumentacji 
Techniczno-Ruchowej). 
 
4. Przebywania lub przechodzenia pod podniesionym wózkiem. 
 
5. Dokonywania napraw lub konserwacji mieszałki podczas jej pracy bez posiadania 
odpowiednich uprawnień. 
 
6. Powodowania, aby podłoga wokół stanowiska była mokra, śliska, zatarasowana, a całe 
stanowisko było niedostatecznie oświetlone. 
 
7. Nie przestrzegania podstawowych zasad procesu technologicznego podczas mieszania farszu. 
 
8. Wykonywania na stanowisku roboczym innych czynności, niż są przewidziane procesem 
technologicznym. 
 
9. Nie zapewnieniu mieszałce odpowiednich parametrów pracy. 
 
10. Lekceważenia jakichkolwiek zagrożeń podczas realizowania operacji mieszania farszu. 
 
11. Picia alkoholu podczas pracy, brania udziału w niebezpiecznych „zabawach” czy „żartach”, 
stwarzając zagrożenie dla siebie, współpracowników i otoczenia. 
 
Czynności w razie awarii 
 
1. Każdy wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać swojemu bezpośredniemu przełożonemu. 
 
2. Z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy, pozostawić to miejsce w takim stanie, w jakim 
wypadek się wydarzył, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego, poszkodowanym 
udzielić pierwszej pomocy. 
 
3. W przypadku błędnego (nieprawidłowego) działania mieszałki pracę przerwać, a o zaistniałej 
sytuacji powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego. 
 
4. Powodować, aby naprawa mieszałki była dokonywana przez właściwego specjalistę z działu 
technicznego, gdyż zapewnia to bezpieczne korzystanie z tego urządzenia. 
 
5. W przypadku pożaru, postępować zgodnie z instrukcją postępowania w przypadku powstania 
pożaru. 
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Czynności po zakończeniu pracy 
 
Pracownik obsługujący mieszałkę powinien: 
 
1. Wyłączyć mieszałkę spod napięcia. 
 
2. Dokładnie oczyścić (umyć) wózek i urządzenia. 
 
3. Uporządkować całe stanowisko robocze. 
 
4. Upewnić się, ze pozostawione stanowisko nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia. 
 
5. Opuścić stanowisko pracy po zakończeniu dnia pracy. 
 
Uwagi końcowe 
 
Pracownik obsługujący mieszałkę powinien: 
 
1. Zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd. 
 
2. Mieć świadomość, że operacie realizowane na mieszałce rzutują, na jakość produktu, a samo 
jej obsługiwanie winno być rzetelne i właściwe, przez co uniknie się różnorodnych 
zagrożeń. 
 
3. Przestrzegać zasady i przepisy podane wyżej, gdyż za nie stosowanie ich można być 
pociągniętym do odpowiedzialności. 
 
4. Wiedzieć, że w razie zaistnienia sytuacji niewymienionych w wyżej podanej instrukcji, zwrócić 
się do swojego bezpośredniego przełożonego o instruktaż dodatkowy w celu kontynuowania 
powierzonej pracy. 


