
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОВ «ОЛИС» 

 

Інструкція з експлуатації 

 

Млин лабораторний технологічний ЛМТ - 2 
 

 

ЛМТ – 2. 00. 00. ІЕ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Одеса 

 

 



Правила зберігання і транспортування 

 

            Зберігати млин необхідно в сухому провітрюваному приміщенні 

при t=+10ºC.+45ºС і відносній вологості повітря менше 80%, а також 

відсутності в довкіллі агресивної пари і газів.  

                Виріб може транспортуватися всіма видами транспорту і не 

вимагає спеціальної підготовки до транспортування.  

                Під час транспортування млин не повинен піддаватися дії 

вологи, сильної вібрації і ударів, а також бути орієнтовано в 

транспортному засобі, згідно  позначення на упаковці. 
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1.Призначення. 
            Млин лабораторний технологічний ЛМТ-2 призначено для подрібнення 

лабораторних проб зерна сільськогосподарських  культур і продуктів їх 

переробки з метою підготовки для подальшого визначення показників якості. 

Виріб застосовується в ПТЛ хлібоприймальних, борошномельних і 

зернопереробних підприємствах, лабораторіях ДХІ, в системі сільського 

господарства, селекційних і науково – дослідницьких організаціях, незалежних 

лабораторіях і інших організаціях, що займаються оцінкою якості 

сільськогосподарських культур і продуктів їх переробки. Використовується 

при підготовці проб для визначення кількості і якості клейковини, «числа 

падіння», вмісту білка, а так само інших показників, при визначенні яких 

потрібен розмел продукту до заданої крупності. 

2.Технічні характеристики. 

Модифікація ЛМТ - 2 

Об'єм завантажувального бункера, мл 280 

Об'єм ємкості приймальної, мл 250 

Встановлена потужність, Вт 550 

Електроживлення, В 220 

Частота обертання робочого  органу, об/хв 10200 

Вологість продукту, що розмелюється %  Не більше 20 

Допустима кількість розмелів в годину 30 

Час розмелу наважки масою 50 г, сек 20…40 

Максимальний розмір подрібнюваних зерен, мм Не більше 14 

Діаметр отворів сита, мм 0,8;1,0 

Найменша маса продукту, що розмелюється, г 10 

Найбільша маса продукту, що розмелюється, г 100 

Рівень шуму, Дб 65...70 

Час спрацьовування системи захисту від 

перевантаження, сек 
5 

Габаритні розміри: 

Довжина, мм 342 

Ширина, мм 178 

Висота (без воронки приймальної), мм 408 

Маса, кг 17,5 
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9.Можливі несправності і способи їх усунення. 

Несправність, зовнішній 

прояв  

Вірогідна причина 

 

Метод усунення 

 

Не включається двигун 

 

1. Відсутня напруга 

220 В на 

контактах 

розетки. 

2. Спрацювала 

система захисту 

від 

перевантажень. 

 

 

3. Не закрита 

кришка корпусу, 

спрацювало 

блокування 

кришки. 

Перевірити 

наявність напруги 

живлення.  

 

Для приведення 

млина в робочий 

стан. 

Див. Система 

захисту від 

перевантаження. 

Закрити кришку 

корпусу. 

 

Не поступає зерно з 

конуса приймального в 

порожнину плити з 

крильчаткою. 

 

Забруднений фільтр, 

забитий циклон і 

патрубок вихідний. 

 

Очистити фільтр, 

циклон і патрубок 

вихідний. Див. 

Очищення 

фільтрів. 

Зменшилася 

продуктивність. 

 

Крильчатка обертається 

з малою швидкістю. 

 

Натягнути ремінь. 

Див. Натяжка 

ременя. 

Зерно не поступає з 

воронки приймальної в 

порожнину плити з 

крильчаткою. 

 

Дуже сильно закручена 

воронка приймальна в 

паз кришки. 

 

Відгвинтити 

воронку проти 

годинникової 

стрілки, 

відрегулювавши 

зазор, і 

застопорити 

контргайкою. 

Висока запиленість при 

роботі млина. 

 

Забруднено фільтр. 

 

Очистити фільтр. 

Див. Очищення 

фільтрів. 
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8.Технічне обслуговування 

 

       Щоденне технічне обслуговування полягає в регулярному чищенні 

плити, фільтрів, циклону і патрубка вихідного. 

 

Натяжка ременя: 

 

        В разі зменшення продуктивності млина необхідно натягнути 

ремінь, для чого необхідно: 

 Вимкнути тумблер «ПУСК» 

 Зняти кришку плити. 

 Ослабити гайки кріплення салазок з електродвигуном. 

 Посунути салазки до задньої стінки млина. 

 Затягнути гайки. 

 Поставити кришку плити на місце. 

 Виробити пробний пуск млина. 

 

Примітка:  

Приводний ремінь – багатошаровий, армований шарами синтетичних 

полиамидних ниток, практично не витягується, і не вимагає регулярної 

натяжки.  

 

При необхідності доступу до двигуна і електропроводки необхідно: 
 

 Вимкнути млин з мережі. 

 Зняти кришку плити. 

 Відгвинтити гвинти кріплення колодки і розвернути викруткою 

шліци на 90º до центру млина (мал.2). 

 Підняти вгору плиту в зборі з електродвигуном. 

 Від'єднати кабель від кнопки «ПУСК». 
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3.Особливості млина 

 

 Наявність системи регульованого автоматичного дозування 

продукту, що розмелюється, дозволяє отримувати розмелений 

продукт із стабільним розміром часток з врахуванням 

підвищеної вологості і жирності зерна. 

 Наявність пристроїв самоочищення системи автоматичного 

дозування, пристрою самоочищення порожнини плити з 

крильчаткою, циклону і патрубка вихідного. 

 Наявність змінних сит з різним розміром вічок. 

 Вживання повітряного фільтру дозволяє позбавитися від 

мелкодисперсного  пилу в повітрі, що виникає при розмелюванні 

зерна. 

 Вживання в розмельному органі сталевих лопатей дозволяє 

розмелювати досить тверді продукти. 

 Система захисту від перевантажень вимикає електродвигун 

при зупинці розмельного органу під час розмелу, що істотно 

збільшує ресурс млина. 

4.Будова і принцип роботи 

 

       Млин ЛМТ-2 (мал.1) складається з корпусу, на якому змонтована 

плита з циклоном. На плиті змонтована кришка, на якій встановлена 

воронка приймальна, а так само клапан. Кришка закріплена на плиті за 

допомогою гайок. 

       Порожнина плити містить обичайку, виконану у вигляді кільця з 

насічкою по внутрішній стороні і сито. У порожнині плити, також, 

знаходиться крильчатка. 

       Усередині корпусу на салазках встановлений електродвигун, що 

приводить через клиноремінну передачу в рух крильчатку. 

       На передній стінці корпусу змонтований стіл, на якому 

розміщується ємкість приймальна, в який збирається розмелений 

продукт.  

       Млин працює таким чином. При обертанні крильчатки, її лопаті 

діють, як лопаті колеса вентилятора, що створює направлений потік 

повітря. Вихідний продукт , що поступає з воронки приймальної, 

підхоплюється потоком і через паз з отвором в кришці потрапляє в 

порожнину плити з крильчаткою. Під дією відцентрової сили, яка 

надається крильчаткою, продукт відкидається на 
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обичайку, набуваючи кругового руху. Під час руху  по поверхні  

обичайки з насічкою, продукт подрібнюється і його частки, разом з 

повітрям через сито нагнітаються в циклон. Після відділення від 

продукту, повітря через порожнину кришки витісняється в порожнину 

плити, де проходить для очищення через фільтри і викидається назовні.  

Подрібнений  і відокремлений від повітря продукт поступає в ємкість 

приймальну для збору подрібненого продукту. 

 

   Вентиляційне                                                                        Приймальна 

   вікно                                                                                     воронка                                                                           

                                                                                                 Плита 

   Клапан                                                                                  Кришка 

                                                                                                 Корпус                                     

   Гайка                                                                                                     

  Патрубок 

   вихідний 

Ємкість  

приймальна 

    

Стіл 

 

 

 

 

                            

 

 Мал.1 Загальний вигляд млина ЛМТ-2. 

 

5.Вказівки по експлуатації і заходам безпеки.  

 

До роботи  на млині допускаються особи, що ознайомилися із справжнім 

паспортом і правилами експлуатації електроустановок. 

Млин оснащений захисним блокуванням, що не допускає запуск двигуна 

при знятій кришці корпусу. 

Підключення до мережі повинне здійснюватися лише через розетки, що 

мають захисне заземлення. 

Примітка: 

За відсутності розетки, що має захисне заземлення, допускається  
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6.2.Система захисту від перевантажень. 

При спрацьовуванні системи захисту від перевантаження продуктом 

(крильчатка зупинилася, двигун гуде і вимикається), що розмелюється, 

вискакує кнопка взводу автомата захисту «RESET», що означає 

спрацьовування автомата. Для приведення млина в робочий стан 

необхідно: 

 Вимкнути тумблер «ПУСК» і клавішу включення автомата 

захисту. 

 Відкрити кришку плити. 

 Очистити в плиті порожнину крильчатки, циклон, воронку 

приймальню. 

 Поставити кришку плити на місце. 

 Натискувати кнопку взводу «RESET», натискувати клавішу 

включення автомата захисту. 

 Включити млин тумблером «ПУСК».  

 

7.Порядок заміни сит. 

 Вимкнути млин з мережі. 

 Підняти вгору і зняти циклон. 

 Витягнути вгору за центральний отвір сито (мал.6). 

 Очистити пензликом посадочне місце гніздо під сито. 

 Вставити необхідне сито в гніздо, що звільнилося.                                                                                       

                                                                                          

 
Мал.6 Установка і заміна каліброваного сита. 
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Мал. 4 Очищення порожнини 

плити 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 5 Очищення камери 

подрібнення 

 

 

6.1.Очищення фільтрів. 

             При помітному зменшенні швидкості подачі зерна або 

зворотному викиді з порожнини плити з крильчаткою під кришку 

прозору слід прийняти наступні заходи по очищенню фільтрів: 

 Відкрити кришку порожнини плити, заздалегідь відгвинтивши 

гайки що прикріплюють кришку до плити. 

 Дістати фільтри з гнізд підстави плити.  

 Очистити фільтри простим вибиванням пальців. 

 Встановити фільтри на місце. 

 Підняти вгору циклон і прочистити пензликом патрубок вихідний 

і внутрішню поверхню циклону. 
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використовувати звичайну розетку. В цьому випадку необхідно 

використовувати спеціальний перехідник і обов'язково здійснити 

заземлення дротом, підключивши його до клеми заземлення. 

Спеціальний перехідник і заземляючий дріт входить в комплект 

постачання. 

Перед включенням необхідно переконатися, що мережевий вимикач 

знаходиться в положенні «Вимк». 

Перед початком роботи необхідно, знявши кришку, перевірити, що 

розмельний орган (крильчатка) знаходиться в справному стані і 

обертається від руки. 

При підготовці проби зерна до розмелу необхідно очистити його від 

сторонніх предметів, каменів, грудочок землі та ін., а також часток, що 

перевищують розміри (14 мм). 

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

Працювати на млині без заземлення. 

Проводити ремонт млина, не відключивши його від електромережі. 

Працювати на млині без фільтру, оскільки це веде до сильного 

запилення робочого приміщення лабораторії і втрат продукту. 

Мити розмельну камеру і в цілому млин водою (допускається 

протирання вологою м'якою тканиною). 

Блокувати або знищувати кнопку блокування пуску двигуна. 

Відкривати кришку розмельної камери до повної зупинки розмельного 

органу (крильчатки). 

Гальмувати розмельний орган (крильчатку) будь-яким предметом. 

 

6.Порядок роботи 

 Підготувати пробу зерна для розмелу відповідно до вимог 

стандарту на метод визначення показника якості. 

 Встановити необхідне каліброване сито.  

 Типи сит, які використовуються для проведення різних аналізів 

зерна, зведені в таблицю. 1. 

Діаметр 

сита 

Тип аналізу Зернова культура 

0,8 Визначення « числа 

падіння» 

Жито, м'яка пшениця 

 

1,0 Визначення кількості і 

якості клейковини 

М'яка пшениця, тверда 

пшениця 
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 Встановити воронку приймальну відповідно до мал. 1 (після 

транспортування). 

 Встановити ємкість приймальну для розмеленого продукту. Для 

чого необхідно віджати стіл вниз і поставити на неї ємкість 

приймальну(мал.3). 

 Підключити млин до мережі. 

 Натиснути клавішу включення автомата захисту від 

перевантажень і кнопку взводу автомата захисту. 

 Перевірити тумблер «ПУСК», який повинен знаходитися в 

положенні «ВИМК». 

 Засипати наважку зерна в конус приймальний. 

 Включити тумблер «ПУСК». 

 Перевірити, чи працює двигун і чи поступає зерно до випускного 

отвору. 

 Відрегулювати швидкість подачі зерна. Для цього, обертаючи 

воронку приймальну, регулюють величину  зазору між воронкою 

і пазом кришки. Встановивши потрібний зазор (тобто швидкість 

подачі зерна), закріпити воронку приймальну  стопорним кільцем 

(мал.1). 

 Після закінчення розмелу (після того, як в ємкість приймальну 

припиниться вступ подрібненого продукту) необхідно  очистити 

дозатор і розмельну камеру в наступній послідовності: 

 очищення дозатора: затиснути пальцем вентиляційний  

отвір (мал.4) на прозорій кришці дозатора, залишки зерна 

всмокче повітряним потоком в розмельну камеру; 

 очищення розмельної камери: натиснути кілька разів 

клапан самоочищення (мал.5),  що знаходиться на прозорій 

кришці дозатору. 

 Вимкнути тумблер «ПУСК». 

 Після повної зупинки робочого органу натиснути на рухливий 

стіл і вийняти ємкість приймальну з подрібненим продуктом. 
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Фільтри    Крильчатка                       Гайки кріплення плити 
 

 

 

 

 

Циклон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайки кріплення крильчатки   Кнопка блокування пуску двигуна 

 

Мал. 2 Зовнішній вигляд млина при знятій кришці      

                                                                         

    

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.3 Установка і зняття      

ємкості   приймальної 
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