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Vydala společnost
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1

Úvod
Záruka ãistoty nádobí patﬁí k základním pﬁedpokladÛm dosaÏení celkové
hygienické zpÛsobilosti jakéhokoliv gastronomického zaﬁízení.
Cílem této publikace vytvoﬁené v souladu se standardy HACCP je seznámit
profesionální obsluhu s nûkter˘mi základními hygienick˘mi zásadami a zajistit
dosaÏení optimálních v˘sledkÛ s pouÏitím nejnovûj‰ích mycích systémÛ.
Zvlá‰tní pozornost byla také vûnována poskytnutí informací t˘kajících se
optimalizace ﬁízení jedné z nejdÛleÏitûj‰ích provozních fází, kterou je mytí
nádobí.
Spoleãnost Zanussi Professional vûnuje vydání této knihy sv˘m zákazníkÛm
s pﬁesvûdãením, Ïe se stane kvalitním doplÀkem k v˘konu jejich profese.
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Druhy zneãistûní
Stolní nádobí je bûhem svého putování kuchyÀsk˘mi a jídelními oblastmi
vystaveno rÛzn˘m druhÛm zneãistûní a kontaminace.
Základní princip vzniku tûchto problémÛ je znázornûn v následujícím
schématu:
Zneãistûní bûÏn˘m pouÏíváním
Zbytky neãistoty z pokrmÛ

Zóna mytí nádobí

MnoÏení baterií

Kontaminace
zpÛsobená
manipulací
a okolním
prostﬁedím

Zneãistûní vlivem manipulace

MYTÍ

Restaurace
-oblast
konzumace

• Kontaminace
zpÛsobená
manipulací
a okolním
prostﬁedím

ÚloÏná

SKLADOVÁNÍ oblast

POUÎÍVÁNÍ

P¤ÍPRAVA

KuchyÀ a distribuce

• Kontaminace
zpÛsobená
manipulací
a okolním
prostﬁedím

V˘‰e uvedeného grafu jsou patrné tﬁi základní typy kontaminace:
1. Kontaminace vlivem okolního prostﬁedí
2. Kontaminace zbytky pokrmÛ
3. MnoÏení bakterií
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KONTAMINACE
VLIVEM OKOLNÍHO
PROST¤EDÍ

Tato kategorie zahrnuje v‰echny druhy kontaminace zpÛsobené praci v
nevyhovujícich hygienick˘ch podminkách nebo ãinnosti personálu, kter˘
neuãinil odpovidajíci opatﬁeni.
Existují následující hlavní druhy neãistot:
• stﬁevní bakterie,
• kvasinky a plísnû,
• streptokoky a stafilokoky.
Existují následující hlavní druhy rizikov˘ch oblastí:
• nedostateãné oddûlení ‰pinav˘ch a ãist˘ch zón v prostoru mytí.
• nedostateãná ãistota v okolních prostorech,
• skladování v nevhodném prostﬁedí (v dÛsledku okolních podmínek
nebo poruch systému),
• skladování v nevhodn˘ch prostorech, napﬁíklad v otevﬁen˘ch
regálech nebo skﬁíních vyroben˘ch z
nedostateãnû ãistiteln˘ch materiálÛ, napﬁíklad dﬁeva
• pﬁehlíÏení daného problému personálem

ZBYTKY NEâISTOT
Z POKRMÒ

POKRM

Odstranûní zbytkÛ pokrmÛ a provedení dokonalé umytí nádobí jsou dvûma
hlavními úãely myãky nádobí.
V˘sledky mytí, jakoÏ i provozní charakteristiky stroje pﬁímo závisejí na
seznámení personálu s rÛzn˘mi druhy neãistot a pﬁirozenû také na správném
vyuÏívání zaﬁízení.
Z hlediska ãistitelnosti lze definovat následující kategorie zneãistûní:

Maximální
doba
odstavení

PoÏadavek
namáãení

KATEGORIE P¤ÍKLAD

Maximální
teplota
P¤EDOPLACHU

PoÏadavek
mechanického
odstranûní

Tuky

Olej - napﬁ
pﬁipálen˘
tuk

40-50 °C

Îádná

Systematicky

Systematicky

·krob

Tûstoviny
r˘Ïe
bramborová
ka‰e

40-50°C

30 minut

Ano

Pouze v pﬁipadû
odstavení nad 30 minut

Bílkoviny

Teplé mléko,
s˘ry

40-50°C

30 minut

Ano

Pouze v pﬁipadû
odstavení nad 30 minut

Vajeãné

Vejce - krémy
a jejich
odvozeniny

35°C

30 minut

Ano

Pouze v pﬁipadû
odstavení nad 30 minu’

Cukr

Dezerty

50-60°

60 minut

Ne

Pouze v pﬁípadû
odstavení
nad 60 minut
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Odstranûní zbytkÛ ostatních druhÛ pokrmÛ nevyÏaduje zvlá‰tní zpracování,
pokud doba odstavení stolního nádobí nepﬁekroãí 60 minut.
V opaãném pﬁípadû je nutné provést namáãení nebo mechanické odstranûní.

MNOÎENÍ
BAKTERIÍ

Tento manuál pochopitelnû nebyl vytvoﬁen s cílem pokrytí celé sloÏité
problematiky bakteriální kontaminace a popisuje tedy pouze ãást rÛstov˘ch
faktorÛ.
A. âas
Vzhledem exponenciálnímu prÛbûhu mnoÏení bakterií hraje tento faktor
zásadní úlohu. Z dále uvedeného diagramu je patrná dÛleÏitost rychlého
odstranûní neãistot, zejména zbytkÛ pokrmÛ.
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Kﬁivka bakteriálního rÛstu - tento graf znázorÀuje fázi stagnace, fázi logaritmického rÛstu, fázi stacionárního
rÛstu a fázi poklesu (Lechowich, 1971).

B. Dostupnost v˘Ïivn˘ch látek
Potﬁeba v˘Ïivn˘ch látek pro bakterie se znaãnû li‰í podle jednotliv˘ch druhÛ.
Pohybuje se od pouhé pﬁítomnosti vody, kyslíku, kysliãníku uhliãitého a
minerálÛ aÏ po potﬁebu zdrojÛ dusíku a energie spolu s nároãnûj‰ími
poÏadavky na aminokyseliny, vitamíny, puriny, atd.
C. Teplota
Vût‰ina druhÛ bakterií se rozmnoÏuje a roste v teplotním rozsahu 15 °C aÏ
40 °C. Tyto zárodky se naz˘vají mesofilické bakterie, pﬁiãemÏ k optimálnímu
rÛstu vût‰iny druhÛ bakterií v této kategorii dochází v teplotním rozsahu 35 aÏ
40 °C. Pﬁi optimální teplotû je fáze logaritmického v˘voje extrémnû
pﬁedãasná a v nûkter˘ch pﬁípadech mÛÏe nastat 20-30 minut po kontaminaci.
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Je tedy zﬁejmé, Ïe mnoÏství mesofilních bakterií pﬁi optimální teplotû znaãnû
narÛstá jiÏ bûhem nûkolika hodin. Na druhé stranû platí, Ïe pokud rÛst
bakterií neprobíhá pﬁi optimální teplotû, procházejí podstatnû del‰í fází
logaritmického mnoÏení.
Pro kaÏd˘ druh bakterie existuje minimální a maximální teplotní práh urãující
hranice, mimo které je vylouãen jejich rÛst nebo v˘voj.
Bakterie jsou rozdûleny do tﬁech kategorií podle optimální teploty rÛstu:

OPTIMÁLNÍ TEPLOTY RÒSTU BAKTERIÍ
TYP BAKTERIE

OPTIMÁLNÍ TEPLOTA

MINIMÁLNÍ TEPLOTA

MAXIMÁLNÍ TEPLOTA

Psychrofily

+20°C

+30°C

-5°C

+5°C

+35°C

+45°C

Mesofily

+35°C

+40°C

+10°C

+15°C

+40°C

+50°C

Termofily

+55°C

+60°C

+35°C

+40°C

+65°C

+75°C

Z této tabulky je patrn˘ v˘znam dodrÏování správn˘ch provozních teplot
stroje z dÛvodÛ zamezení pokraãování bakteriálního mnoÏení.
Je tedy zﬁejmé, Ïe v pﬁípadû nedodrÏení správn˘ch mycích teplot (55 °C aÏ
60 °C) se myãka nádobí stává ideálním prostﬁedím pro rÛst bakterií.

D. Kyslík
Mikroorganismy se z hlediska potﬁeby kyslíku bûhem v˘voje rozdûlují do
dvou skupin: obligátní anaeroby, napﬁíklad klostridium, které rostou a vyvíjejí
se v prostﬁedích bez kyslíku a aeroby, napﬁíklad pseudomonády, které ke
svému rozmnoÏování potﬁebují kyslík.
Na pomezí tûchto dvou krajních skupin se nacházejí tzv. fakultativní
anaeroby schopné rÛstu jak v kyslíkovém prostﬁedí, tak i v bezkyslíkatém
prostﬁedí. Typick˘mi pﬁedstaviteli této tﬁetí skupiny jsou stafylokoky a
koliformní bakterie.
E. Kyselost
Vût‰ina mikroorganismÛ se optimálnû vyvíjí v prostﬁedích, jejichÏ pH se blíÏí k
neutrální hodnotû. U tûchto mikroorganismÛ dále platí, Ïe maximální úrovnû
mnoÏení nastávají pﬁi pH 8, zatímco minimální úrovnû mnoÏení nastávají pﬁi
pH 5. Existují v‰ak také rody bakterií, jejichÏ v˘voj probíhá ve znaãnû
zásadit˘ch (pH 11) nebo ve znaãnû kysel˘ch prostﬁedích (pH 3).
F. Vlhkost
Vlhkost je dal‰ím faktorem, kter˘ ovlivÀuje rÛst bakterií.
Je velmi obecn˘m pravidlem, Ïe bakteriální rÛst stoupá úmûrnû s mírou
vlhkosti. Z tûchto dÛvodÛ má zásadní v˘znam správné su‰ení a ukládání
stolního nádobí.
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Jak dosáhnout efektivní
ãistoty
DosaÏení ãistého a hygienicky nezávadného stolního nádobí není
jednoduch˘m úkolem a vyÏaduje vûnování trvalé pozornosti následujícím
faktorÛm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Myãky nádobí
Organizace práce
Personál
Voda
Mycí prostﬁedky
Stolní nádobí
ÚdrÏba

Tato publikace se v‰emi tûmito aspekty zab˘vá a je roz‰íﬁena o struãn˘
pﬁehled nejpouÏívanûj‰í terminologie a popis hlavních funkcí mycích systémÛ
nádobí.

MYâKY NÁDOBÍ

Pracovní fáze myãek
nádobí

- Pracovní fáze
- Typy
- Faktory, které ovlivÀují v˘sledky
Automatická myãka nádobí obecnû pouÏívá následující pracovní fáze:
1.
2.
3.
4.

Pﬁedmytí
Hlavní mytí
Oplach
Su‰ení

Funkce pﬁedmytí a su‰ení lze povaÏovat za "volitelné" a proto jimi nejsou
standardnû vybaveny v‰echny myãky.
V˘hradním úkolem fáze P¤EDMYTÍ je odstranûní povrchové neãistoty ze
stolního nádobí. Tato ãinnost se obvykle provádí mechanick˘m pÛsobením
studené nebo teplé vody o teplotû 30-40 °C.
U myãek, které nejsou vybaveny pﬁedm˘vací zónou se tato fáze provádí
samostatnû manuálnû na pracovním/nakládacím stole opatﬁeném dﬁezem a
pﬁedoplachovou sprchou.
Pﬁed zahájením strojového pﬁedmytí je nutné ze stolního nádobí ruãnû
odstranit vût‰í zbytky pokrmÛ pomocí stûrky; v opaãném pﬁípadû by mohlo
dojít k pﬁedãasnému zanesení filtrÛ nádrÏe a ke zmûnû koncentrace mycího
prostﬁedku v mycí lázni.
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Hlavním cílem fáze HLAVNÍHO MYTÍ je odstranûní ve‰ker˘ch zbytkÛ pokrmÛ
ze stolního nádobí prostﬁednictvím mechanického, chemického a tepelného
pÛsobení. Mytí se provádí pomocí roztoku horké vody a mycího prostﬁedku,
kter˘ tryská na nádobí pod vysok˘m tlakem; tímto zpÛsobem dochází ke
kombinaci mechanického ãistûní a chemického pÛsobení mycího prostﬁedku.
Bûhem této fáze se teplota vody musí pohybovat v rozsahu 50 aÏ 60 °C.
V prÛbûhu mytí dochází k cirkulaci vody, která se ãerpadlem odebírá pﬁímo z
mycí nádrÏe, nastﬁikuje se pomocí mycích trysek na nádobí a následnû je
shromaÏìována zpût ve spodní ãásti mycí nádrÏe. Dal‰í následná mytí se
provádûjí pomocí stejného roztoku, kter˘ je postupnû regenerován vodou z
koneãného oplachu a pﬁidáváním konstantního mnoÏství mycího prostﬁedku.
Tunelové ko‰ové ãi pásové myãky mohou b˘t vybaveny dvûma nebo tﬁemi
mycími tanky.
Úãelem KONEâNÉHO OPLACHU je odstranûní ve‰ker˘ch zbytkÛ mycího
prostﬁedku z nádobí, zaji‰tûní ãistoty um˘vaného nádobí a zv˘‰ení jeho
teploty za úãelem usnadnûní su‰ení odpaﬁováním. Bûhem této fáze se
pouÏívá ãistá voda o teplotû 80-85 °C a normálním tlaku 2 aÏ 3 bary.
Studená a horká voda z externího zdroje se po vstupu do myãky pﬁivádí do
boileru, kde je ohﬁátá na optimální teplotu, a poté pomocí trysek
nastﬁikována na nádobí a následnû shromaÏìována ve spodní ãásti mycí
nádrÏe, kde jednak regeneruje mycí roztok a souãasnû udrÏuje pokud moÏno
stálou teplotu mycí láznû. Pouze nejnovûj‰í modely myãek nádobí jsou
vybaveny atmosférick˘mi boilery, které udrÏují teplotu oplachové vody na
konstantní úrovni 84 °C.
U oplachové vody se za normálních okolností provádí "zmûkãování" obvykle
pomocí vhodného zmûkãovaãe vody pﬁedﬁazeného na pﬁívodu vody, neboÈ
nánosy vápenat˘ch solí urychlované vysok˘mi teplotami mají následující
neÏádoucí úãinky:

• sníÏení schopnosti v˘mûny tepla,
• sníÏení prÛtoku oplachové vody vlivem zaná‰ení otvorÛ a trysek,
• vznik nánosÛ nebo skvrn vodního kamene na nádobí i vnitﬁních
stûnách myãky.
Pro zlep‰ení koneãného v˘sledku se do oplachové vody pﬁidává speciální
povrchovû aktivní látka, bûÏnû oznaãována jako oplachov˘ prostﬁedek. Tato
pﬁísada mûní povrchové napûtí vody a zabraÀuje vytváﬁení kapek na povrchu
nádobí. Z tûchto dÛvodÛ se oplachová voda na nádobí naná‰í v podobû
tenkého filmu, kter˘ z jeho povrchu rychle stéká (povlakov˘ efekt). JelikoÏ má
nádobí v této fázi také dostateãnû vysokou teplotu, zb˘vající voda se bûhem
velmi krátké doby odpaﬁí a zanechá tak záﬁivé a ãisté nádobí bez pﬁítomnosti
skvrn od vodního kamene.
Oplachov˘ prostﬁedek je nutné pouÏívat i s mûkkou vodou, neboÈ i tato
obsahuje soli. Mûkká voda nepokr˘vá nádobí filmem, n˘brÏ má sklon k
tvorbû kapek, které po odpaﬁení zanechávají na povrchu nádobí slané skvrny.
Oplachové prostﬁedky nesmûjí pﬁi normálních provozních teplotách pûnit a
musejí obsahovat 30% aÏ 90% roztok vody nebo alkoholu se slouãeninami
bez vodíkov˘ch iontÛ.
Úãelem fáze SU·ENÍ je úplné odstranûní ve‰ker˘ch zbytkÛ vody z nádobí.
Su‰ení zaji‰Èuje speciální okruh, ve kterém probíhá sání vzduchu z vnûj‰ího
okolí nebo z vnitﬁní ãásti myãky, odvlhãení, ohﬁev a distribuce vzduchu na
nádobí pomocí ventilátoru.
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Faktory ovlivÀující
mytí nádobí

Pﬁi mytí nádobí mají rozhodující v˘znam ãtyﬁi následující faktory:
1.
2.
3.
4.

Mechanické pÛsobení
Chemické pÛsobení
Tepelné pÛsobení
âas mechanického a tepelného pÛsobení

Tyto faktory jsou popsány v následujícím textu z hlediska úãinkÛ, omezení a
provozních hodnot.

Mechanické pÛsobení
Tento druh úãinku, vyÏadovan˘ ve v‰ech fázích, se realizuje tryskáním vody
na nádobí a je urãen následujícími promûnn˘mi:

•
•
•
•

vodní tlak v tryskách,
prÛtoãné mnoÏství ãerpadla,
vzdálenost trysek od nádobí,
úhel dopadu vodního proudu na nádobí.

Distribuce vody pod tlakem se provádí prostﬁednictvím jednoho nebo více
rotujících nebo pevn˘ch ramen oznaãovan˘ch jako "trysky" a hydraulicky
pﬁipojen˘ch pﬁímo na v˘stup ãerpadla.
âím vy‰‰í je tlak vody v tryskách, tím je dosaÏeno lep‰ích v˘sledkÛ mytí; na
druhé stranû v‰ak platí, Ïe hodnota tohoto tlaku nesmí pﬁekroãit urãité
hranice z dÛvodÛ zamezení zmûny rozmístûní nebo po‰kození nádobí.
Nûkteré myãky jsou jiÏ dnes vybaveny tzv.“Soft“ pomal˘m startem,
spoãívajícím v postupném nárÛstu tlaku v tryskách a zabraÀující tak
poãáteãnímu silnému tlakovému nárazu.
Tlak horních a spodních trysek by mûl b˘t nastaven na stejn˘ tlak, pokud se
neprovádí mytí plastového nebo lehkého nádobí, kdy se horní trysky nastavují
na vy‰‰í tlak, neÏ spodní. PrÛtoãné mnoÏství vody mycího ãerpadla se
pohybuje v rozmezí od cca 360 l/min u nízkokapacitních myãek aÏ do více
neÏ 1000 l/min u pásov˘ch myãek. Pro dosaÏení maximálního úãinku vody
na mytí nádobí je nutné, aby vzdálenost mezi tryskami a nádobím byla co
nejmen‰í. Poloha a úhel sklonu trysek se vypoãítávají tak, aby tryskající voda
z rotujících nebo pevn˘ch ramen pﬁicházela do styku s cel˘m povrchem
nádobí.
Chemické pÛsobení
Chemické pÛsobení se provádí pomocí roztoku mycího prostﬁedku ve vodû.
Mycí prostﬁedek plní následující úkoly:

• odstranûní neãistoty,
• zabraÀují znovuusazení neãistoty,
• pﬁíprava povrchÛ na optimální oplach a zamezení akumulace
neãistoty.
Mycí prostﬁedky obsahují následující sloÏky:
Uhliãitan sodn˘
Provádí ãistûní a dodává procesu zásadit˘ charakter.
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Metakﬁemiãitan sodn˘
Chrání kovy a porcelán, vykazuje mycí vlastnosti a zabraÀují
znovuusazení neãistoty.
Ochranné fosfáty
Zmûkãují vodu, vykazují ãisticí vlastnosti, zabraÀují znovuusazení
neãistoty a dodávají procesu zásadit˘ charakter.
Slouãeniny chlóru
OdstraÀují zaschlé ãásti a obecnû zvy‰ují úãinek mycího prostﬁedku.
Smáãecí prostﬁedek
SniÏuje povrchové napûtí a zaji‰Èuje vy‰‰í prÛnik mycího
prostﬁedku.
Prostﬁedek proti pûnûní
ZabraÀuje tvorbû pûny v pﬁítomnosti zbytkÛ bílkovin; jeho pouÏití
je dÛleÏité, neboÈ pûna podstatnû sniÏuje vodní tlak v tryskách.
Mycí prostﬁedek plní s vyuÏitím funkcí v˘‰e uveden˘ch sloÏek také následující
úkoly:

• zmûkãování vody,
• rychlé rozpou‰tûní neãistoty,
• zamezení koroze povrchÛ stolního nádobí a styãn˘ch ploch stroje.
Voda podstatn˘m zpÛsobem pﬁispívá k chemick˘m úãinkÛm mycího
prostﬁedku. âím je voda tvrd‰í, tedy ãím vy‰‰í je obsah jejích solí, jak˘mi jsou
vápník a hoﬁãík, tím je niÏ‰í úãinek mycího prostﬁedku i v pﬁípadû zv˘‰ení jeho
dávkovacího mnoÏství. Pokud tvrdost vody pﬁekroãí hodnotu 14°F (tj. cca 7,8°
dH), je nutné nainstalovat zaﬁízení na zmûkãování vody, které dovoluje sníÏit
mnoÏství mycího prostﬁedku. PouÏití zmûkãování vody je nezbytné u
velkokapacitních myãek zejména z dÛvodÛ zaji‰tûní dostateãného úãinku
koneãného oplachu. Mycí prostﬁedek má za úkol dosáhnout zásaditého
charakteru mycí vody, tedy s faktorem pH 9 aÏ 12; této hodnoty se dosáhne
pﬁi dávkováním 1,5 aÏ 4 g/litr mycí láznû pﬁi tvrdosti vody kolem 14-15 °F.
Vztah mezi faktorem pH a koncentrací mycího prostﬁedku je znázornûn v
následujícím schématu:

pH

9

g/L

2

10

11

3

12

4

Míra kyselosti dané látky je urãena faktorem pH nebo koncentrací vodíkov˘ch
iontÛ:
Neutrální roztoky
pH = 7(pﬁi 25 °C)
Zásadité roztoky
pH = 7 aÏ 14
Kyselé roztoky
pH = 7 aÏ 0
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MnoÏství pouÏitého mycího prostﬁedku se zohlednûním tvrdosti pouÏité vody
je nutné stanovit na základû pouÏitého materiálu a druhu stolního nádobí:
Plastové nádobí
Keramika a kovové nádobí

pH = 12 aÏ13
pH = 9 aÏ 10

V pﬁípadû mytí nádobí, které je více vyduté, je nutné hodnotu pH zv˘‰it.
LÁTKA

pH

Citrón

2

Voda

7

Víno

4

Mléko

7

Káva

5

Hodnoty pH nûkter˘ch látek

Z v˘‰e uveden˘ch informací je zﬁejmé, Ïe mycí prostﬁedek je nutné zvolit
podle následujících kritérií:

• druh odstraÀované neãistoty,
• charakter ãi‰tûného povrchu (kov, plastická hmota, apod.),
• kvalita pouÏité vody (mûkká nebo tvrdá).
Po zvolení poÏadovaného druhu mycího prostﬁedku se na základû
praktick˘ch testÛ stanoví jeho koncentrace. V závislosti na tvrdosti vody se
obecnû pouÏívají následující hodnoty koncentrace:
od 0 do 15 °F
od 15 do 35 °F
Nad 35 °F

1-2 g/l z vyuÏitelného objemu nádrÏe
3 g/l z vyuÏitelného objemu nádrÏe
4 g/l z vyuÏitelného objemu nádrÏe

Pro udrÏení konstantní koncentrace mycího prostﬁedku v náplni nádrÏe lze
pouÏít systém automatického dávkování, jehoÏ instalaci a nastavení provádí
kvalifikovan˘ personál.
Tepelné pÛsobení
Nástﬁik vody na nádobí musí probíhat pﬁi stanovené teplotû, která závisí na
druhu neãistoty. Z tohoto hlediska je ideální stroj, kter˘ pouÏívá studenou
pﬁívodní vodu a zvy‰ování teploty v nûm tedy probíhá postupnû. Toto ﬁe‰ení
zaruãuje díky postupnému ohﬁevu mycí láznû pﬁesnou kontrolu nad teplotou
se zesílením úãinku mycího prostﬁedku. Pokud by jinak do nádrÏe vstupovala
voda o teplotû nad 50 °C, docházelo by ke sráÏení bílkovin a k jejich
ztíÏenému odstraÀování.
Neãistota obsahuje následující komponenty s odpovídajícími teplotami
rozpou‰tûní:

• tuky 40 aÏ 50 °C,
• bílkoviny 35 °C,
• uhlohydráty 40 aÏ 50 °C.
15

MYTÍ NÁDOBÍ: ZÁSADY HYGIENICKÉ âISTOTY

Ideální ﬁe‰ení spoãívá v pouÏití mycího systému s více nádrÏemi, kter˘
umoÏÀuje odstranûní rÛzn˘ch druhÛ neãistot pﬁi odstupÀovan˘ch teplotách. U
strojÛ s jednou nádrÏí se pracovní teplota pohybuje v rozsahu 50 aÏ 60 °C a
byla stanovena na základû prÛmûrn˘ch hodnot následujících poÏadavkÛ:

• rozpustná teplota zbytkÛ pokrmu,
• zásadité úãinky mycího prostﬁedku (neprojevují se pod danou
teplotní hranicí),
• dostateãné su‰ení.
âas mechanického a chemického pÛsobení
Úãinek mechanického a chemického pÛsobení není okamÏit˘; z tûchto
dÛvodÛ je nutné po urãit˘ ãasov˘ interval vystavit nádobí tryskající vodû.
Celková délka trvání tohoto intervalu se pohybuje od 40-ti do 220 sekund u
myãek s pevn˘m ko‰em a od 40-ti do 190-ti sekund u tunelov˘ch ko‰ov˘ch
nebo pásov˘ch myãek.
Doba mytí je urãena jak mnoÏstvím vody pﬁivádûné na nádobí, tak i dobou
odstavení, tedy dobou "zasychání" neãistoty, která má b˘t pﬁirozenû co
moÏná nejkrat‰í.
Pﬁi nadmûrn˘ch dobách odstavení se na nádobí vytváﬁí vrstva tvrdé, zaschlé
neãistoty, jejíÏ odstranûní vyÏaduje del‰í ãas mytí nebo pﬁedbûÏné namáãení
ve vodû. Maximální pﬁijatelná doba odstavení, pﬁi které je‰tû nedochází k
tvorbû tohoto filmu neãistoty se obvykle pohybuje kolem jedné hodiny. Z
dÛvodÛ zamezení nutnosti namáãení nádobí zneãistûného obtíÏnû
odstraniteln˘mi zbytky pokrmÛ (viz dále uveden˘ seznam) ve studené vodû
by tato doba nemûla nikdy pﬁesáhnout 30 minut.

• ‰penát, pyré, brambory,
• tûstoviny, r˘Ïe, polévka,
• pokrmy obsahující bílkoviny (napﬁ. vajeãn˘ bílek, mléko, apod.).
Koneãné v˘sledky mytí

Z v˘‰e uveden˘ch informací je zﬁejmé, Ïe optimální úãinnost mytí je urãena
jak charakterem mechanického, chemického a tepelného pÛsobení, tak
délkou trvání kaÏdé z tûchto ãinností.
Koneãn˘ v˘sledek je v‰ak také ovlivnûn následujícími vnûj‰ími faktory:

• Tlak pﬁívodní vody
Pro zaji‰tûní poÏadované úãinnosti mechanického pÛsobení je
nutné hodnotu tohoto tlaku udrÏovat ve v˘robcem pﬁedepsan˘ch
mezích. Je-li tlak pﬁíli‰ vysok˘, nebude pﬁi koneãném oplachu
dosaÏeno samosu‰icího a tepelnû sanitaãního úãinku, neboÈ boiler
není schopen trvale udrÏet poÏadovanou teplotu oplachové vody,
která klesne pod 80-85 °C. Pﬁíli‰ nízk˘ tlak naopak zpÛsobí sníÏení
úãinnosti koneãného oplachu v dÛsledku malého mnoÏství vody
pﬁicházejícího do styku se stolním nádobím.

• Teplota pﬁívodní vody, která je ãasto vztahována k v˘stupní teplotû
boileru
Do nûkter˘ch myãek nádobí lze pﬁivádût studenou vodu. Pokud
jsou v‰ak tyto myãky vystaveny intenzivnímu provozu a boiler
nemá dostateãn˘ pﬁíkon, pﬁívodní voda by mûla b˘t dostateãnû
teplá, aby zaruãovala teplotu koneãného oplachu 80 aÏ 85 °C.
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• Mycí prostﬁedky
PouÏité mycí prostﬁedky musejí b˘t vhodné a speciálnû urãené pro
myãky nádobí. Pro zaji‰tûní trvalého baktericidního pÛsobení a
dokonalého umytí stolního nádobí je nutné dodrÏovat správná
dávkovací mnoÏství mycích prostﬁedkÛ. Toto mnoÏství závisí na
druhu neãistoty, tvrdosti pﬁívodní vody a druhu a tvaru mytého
nádobí.
Doporuãuje se téÏ provádût stírání a pﬁedbûÏné namoãení stolního nádobí
pomocí pﬁedoplachové sprchy nebo jiného zaﬁízení; úãelem myãky nádobí
není slouÏit jako stroj na likvidaci odpadu.
K dal‰ím dÛleÏit˘m faktorÛm patﬁí:

• âas mytí
âas mytí je nutné zvolit podle druhu neãistoty a doby odstavenínasychání, tedy intervalu mezi ukonãením konzumace a zaãátkem
mytí.

• Kvalita pﬁívodní vody
V pﬁípadû nevyhovujících mikrobiologick˘ch kvalit mÛÏe b˘t voda
pﬁíãinou kontaminace; z tûchto dÛvodÛ je nutné pouÏívat pitnou
vodu s nízk˘m stupnûm tvrdosti. Tvrdá voda je pﬁíãinou vzniku
nánosÛ na povrchu nádobí, které podporují akumulaci
mikroorganismÛ.
Kapky tvrdé vody mají také tendenci zasychat a zanechávat na
nádobí nerozpustné nánosy vápníku nebo hoﬁãíku. Pﬁi kaÏdém
mycím cyklu pak vznikne nová vrstva tûchto solí, coÏ zpÛsobí, Ïe
nádobí je pokryto minerálním filmem nebo rÛzn˘mi skvrnami.
Problémy spojené s tvrdostí vody lze podstatnû sníÏit kombinací
vhodného mycího prostﬁedku a úãinného oplachového prostﬁedku.
Pokud v‰ak tvrdost vody pﬁekroãí urãitou hranici, lze problém
vyﬁe‰it pouze nainstalováním zaﬁízení na zmûkãení vody.

• Volba stolního nádobí
Stolní nádobí musí sv˘m tvarem vyhovovat druhu pokrmu,
umoÏÀovat skládání-stohování a mechanické mytí; tvar nesmí
obsahovat ostré kﬁivky nebo zdviÏené okraje základny a
umoÏÀovat tak snadn˘ odtok vody.

• Volba materiálu stolního nádobí
Ideálním materiálem pro stolní nádobí je porcelán, kter˘ díky
vysokému mûrnému teplu snadno osychá.
K dal‰ím vhodn˘m materiálÛm patﬁí sklo, ocel a plasty. Plasty jsou
v‰ak chemicky nestabilní pﬁi vysok˘ch teplotách (100 °C) a jsou
náchylné k po‰krabání.
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DRUHY MYâEK
NÁDOBÍ

Souãasné modely myãek nádobí lze rozdûlit do tﬁech následujících hlavních
kategorií:
• Myãky s jednou nádrÏí
- s pﬁedním plnûním, s modely v základní nebo top-roz‰íﬁené verzi
- prÛchozí verze s poklopem s nízkou a vysokou kapacitou
• Tunelové ko‰ové myãky
• Tunelové pásové-prstové myãky

MYâKY S JEDNOU NÁDRÎÍ
Tento druh myãek lze dále rozdûlit na verze s pﬁedním plnûním (pro
vestavûné nebo volnû stojící instalace) a verze s poklopem.
Teoretick˘ v˘kon tûchto druhÛ myãek se pohybuje od 540-ti do 1180-ti
talíﬁÛ/hod (pﬁi pouÏití nejkrat‰ího cyklu, pﬁi vloÏení ko‰e s 18-ti talíﬁi a bez
uvaÏování ãasÛ nutn˘ch na vloÏení a vyjmutí ko‰e).
Tyto stroje vykonávají následující funkce:
Mytí nádobí skládající se z následujících fází:
• Mechanické pÛsobení mycí vody pﬁivádûné ãerpadlem do mycích
ramen,
• tepelné pÛsobení pﬁi konstantní teplotû vody v mycí nádrÏi v
rozsahu 55 °C aÏ 65 °C,
• chemické pÛsobení se správn˘m mnoÏstvím mycího prostﬁedku
(zejména s ohledem na tvrdost vody) zaji‰Èující úãinné odstranûní
v‰ech druhÛ neãistot ze stolního nádobí.
Oplach ãistou vodou vystupující z boileru pﬁes oplachov˘ hydraulick˘ okruh
do oplachov˘ch ramen. Úãelem oplachu je odstranûní ve‰ker˘ch stop mycího
prostﬁedku a tepelná sanitace nádobí; tyto úãinky jsou zaruãeny teplotou
oplachové vody (>82.5 °C), mnoÏstvím oplachové vody (3.3 litrÛ na ko‰) a
délkou trvání cyklu (16 sekund).
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MYâKY S P¤EDNÍM
PLNùNÍM, ZÁKLADNÍ
VERZE

• Stroje s teoretick˘m v˘konem 540 aÏ 720 talíﬁÛ/hod.(tj. 30 aÏ 40
•
•
•
•
•
•
•
•

MYâKY S P¤EDNÍM
PLNùNÍM, TOPROZ·Í¤ENÉ VERZE

• Stroje s teoretick˘m v˘konem 540 aÏ 720 talíﬁÛ/hod.(tj. 30 aÏ 40
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ko‰Û/hod).
Obvykle jeden pracovní cyklus-program.
Stroje jsou vhodné pro vestavûné a volnû stojící instalace.
Modely mohou nebo nemusejí b˘t vybaveny vypou‰tûcím ãerpadlem, jsou
elektricky a mechanicky uzpÛsobeny pro pﬁipojení externího systému
automatického dávkování mycího prostﬁedku.
MoÏnost instalace pomocného posilovacího ãerpadla na zv˘‰ení tlaku pro
dosaÏení optimální úãinnosti oplachového cyklu, je-li tlak ve vodovodní síti
niÏ‰í, neÏ pﬁedepsan˘ (2 aÏ 3 bary).
Ocelová konstrukce.
NádrÏ se zaoblen˘mi rohy vybavená filtrem, kter˘ lze snadno vyjímat za
úãelem ãistûní nádrÏe i filtru.
Mycí a oplachová ramena a trysky jsou vyrobeny z odoln˘ch plastÛ, lze je
vyjímat a snadno ãistit.
Dimenzování tlakového boileru zaruãuje tepelnou sanitaci nádobí horkou
vodou bez pouÏití chemick˘ch pﬁísad (s v˘jimkou oplachového
prostﬁedku).

ko‰Û/hod).
Obvykle tﬁi pracovní cykly-programy zaruãují flexibilitu z hlediska druhu
odstraÀované neãistoty.
Stroje jsou vhodné pro vestavûné a volnû stojící instalace.
Modely mohou nebo nemusejí b˘t vybaveny vypou‰tûcím ãerpadlem, mají
teplomûry na kontrolu teploty mycí vody (nádrÏ) nebo oplachové vody
(boiler), mohou mít funkci „Soft“ startu ãerpadla.
Souãástí v˘bavy jsou elektrická a mechanická zaﬁízení na pﬁipojení
externího systému automatického dávkování mycího prostﬁedku. MoÏnost
samoãisticího cyklu.
UzpÛsobení pro implementaci systémÛ HACCP (základních nebo
roz‰íﬁen˘ch). MoÏnost Autodiagnostického systému: stroj je schopen
upozorÀovat na poruchy t˘kající se konkrétních funkcí
MoÏnost instalace pomocného posilovacího ãerpadla na zv˘‰ení tlaku pro
dosaÏení optimální úãinnosti oplachového cyklu, je-li tlak ve vodovodní síti
niÏ‰í, neÏ pﬁedepsan˘ (2 aÏ 3 bary).
Nosná konstrukce z u‰lechtilé nerezavûjící oceli AISI 304
Zv˘‰ení spolehlivosti díky vyváÏen˘m dveﬁím
Lisovaná mycí nádrÏ (22 l) z nerez oceli AISI304 se zaoblen˘mi rohy
vybavená filtrem, kter˘ lze snadno vyjímat za úãelem ãistûní nádrÏe i filtru.
Mycí a oplachová ramena a trysky jsou vyrobeny z nerezavûjící oceli AISI
304 a lze je snadno vyjímat.
Dimenzování tlakového boileru zaruãuje tepelnou sanitaci nádobí horkou
vodou bez pouÏití chemick˘ch pﬁísad (s v˘jimkou oplachového
prostﬁedku). U nûkter˘ch modelÛ je tzv. atmosférick˘ boiler zaruãující
úãinnou tepelnou sanitaci nádobí horkou vodou pﬁi konstantní teplotû
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oplachové vody 84 °C a konstatním tlaku bez ohledu na tlak pﬁívodní vody
díky vestavûnému oplachovému ãerpadlu.
• Bezpeãnostní zaﬁízení boileru zablokuje oplach, pokud teplota vody v
boileru nedosáhla nastavenou hodnotu, a automaticky prodlouÏí mycí
cyklus aÏ dokud není v boileru dosaÏena správná teplota, ãímÏ je
zaruãena úãinná tepelná sanitace nádobí.

PRÒCHOZÍ MYâKY S
POKLOPEM, VERZE
S NÍZKOU
KAPACITOU

• Stroje s teoretick˘m v˘konem 810 talíﬁÛ/hod.(tj. 45 ko‰Û/hod).
• Obvykle dva pracovní cykly-programy a nepﬁetrÏit˘ cyklus.
• Verze s poklopem - otevírání poklopu na tﬁech stranách umoÏÀuje pﬁímou
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MYâKY S
POKLOPEM, VERZE
S VYSOKOU
KAPACITOU

• Stroje s teoretick˘m v˘konem 1080 aÏ 1180 talíﬁÛ/hod.(tj.60 aÏ 65
•
•
•
•
•
•
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ãi rohovou instalaci.
·iroká ‰kála dostupn˘ch nakládacích/vykládacích stolÛ optimalizuje
ergonomii.
Modely jsou vybaveny teplomûrem na kontrolu teploty mycí vody (nádrÏ)
nebo oplachové vody (boiler).
Modely jsou elektricky a mechanicky uzpÛsobeny pro pﬁipojení externího
systému automatického dávkování mycího prostﬁedku.
MoÏnost instalace pomocného posilovacího ãerpadla na zv˘‰ení tlaku pro
dosaÏení optimální úãinnosti oplachového cyklu, je-li tlak ve vodovodní síti
niÏ‰í, neÏ pﬁedepsan˘ (2 aÏ 3 bary).
Ocelová konstrukce
Lisovaná nádrÏ (22 nebo 40 l) se zaoblen˘mi rohy vybavená filtrem, kter˘
lze snadno vyjímat za úãelem ãistûní nádrÏe i filtru.
Mycí a oplachová ramena a trysky jsou vyrobeny z nerezavûjící oceli
AISI304 a lze je snadno vyjímat.
Ocelová podpûra ko‰e (snadné vyjímání díky absenci ‰roubÛ).
Atmosférick˘ boiler je dimenzován s ohledem na zaruãení úãinné tepelné
sanitace nádobí horkou vodou bez pouÏití chemick˘ch pﬁísad (s v˘jimkou
oplachového prostﬁedku) pﬁi konstantní teplotû oplachové vody 84 °C a
konstantním tlaku bez ohledu na tlak pﬁívodní vody díky vestavûnému
oplachovému ãerpadlu.

ko‰Û/hod.).
Obvykle dva/tﬁi pracovní cykly-programy a nepﬁetrÏit˘ cyklus
Verze s poklopem - otevírání poklopu na tﬁech stranách umoÏÀuje pﬁímou
ãi rohovou instalaci.
·iroká ‰kála dostupn˘ch nakládacích/vykládacích stolÛ optimalizuje
ergonomii.
Stroje jsou vybaveny elektronickou kartou a elektronick˘m uÏivatelsk˘m
rozhraním.
MoÏnost odeãítání aktuální teploty cyklu na display (mytí nebo oplach).
Autodiagnostick˘ systém: stroj je schopen upozorÀovat na poruchy t˘kající
se konkrétních funkcí.
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• Oplachov˘ systém je zcela nezávisl˘ na externích podmínkách (teplota a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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tlak pﬁívodní vody) díky vestavûnému oplachovému ãerpadlu.
Modely jsou elektricky a mechanicky uzpÛsobeny pro pﬁipojení externího
systému automatického dávkování mycího prostﬁedku.
Souãástí standardní v˘bavy je uzpÛsobení pro pﬁipojení zaﬁízení na
Systém ﬁízení spotﬁeby energie.
UzpÛsobení pro implementaci systémÛ HACCP (základních nebo
roz‰íﬁen˘ch).
Svorkovnice pro externí elektrické pﬁívody.
Celonerezové konstrukce z u‰lechtilé nerez oceli AISI304.
NádrÏ na 40 l se zaoblen˘mi rohy a vyjímateln˘m filtrem za úãelem ãistûní
Mycí a oplachová ramena a trysky jsou vyrobeny z nerezavûjící oceli a lze
je snadno vyjímat.
Úchyty pro podpûru ko‰e vylisovány ve stûnách nádrÏe.
Ocelová podpûra ko‰e s rychl˘m vyjímáním díky absenci ‰roubÛ.
Samoãisticí cyklus
Atmosférick˘ boiler je dimenzován s ohledem na zaruãení úãinné tepelné
sanitace nádobí horkou vodou bez pouÏití chemick˘ch pﬁísad (s v˘jimkou
oplachového prostﬁedku) a udrÏování teploty oplachové vody na
konstantní hodnotû 84 °C.
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TUNELOVÉ KO·OVÉ MYâKY
Myãky tohoto typu obsahují následující ãásti:
• Jedna nebo více nádrÏí (zkonstruovan˘ch s ohledem na rÛzné stupnû
pﬁedmytí a hlavní mytí pﬁi rÛzn˘ch teplotách) zaruãujících úãinné mytí nádobí.
• Zóna oplachu: zkonstruovaná s ohledem na odstranûní mycího prostﬁedku
a tepelnou sanitaci nádobí.
• Su‰icí tunel (dodávan˘ jako voliteln˘ nebo standardní v závislosti na
konkrétním modelu) zaruãuje úplné osu‰ení nádobí.
Tyto stroje pouÏívají systém posunu mycích ko‰Û uvnitﬁ stroje.
• V˘stupní v˘kon se pohybuje od 1800 do 4860 talíﬁÛ/hod (tj. 100 a 270
ko‰Û/hod.), zvuková a tepelná izolace.
• Top modely vybaveny elektronickou kartou a elektronick˘m uÏivatelsk˘m
rozhraním; uzpÛsobené pro implementaci systémÛ HACCP (základních
nebo roz‰íﬁen˘ch).
• ·iroká ‰kála pﬁíjmov˘ch a tﬁídících, nakládacích a vykládacích systémÛ pro
ergonomickou manipulaci s ko‰i v nakládací a vykládací zónû s moÏností
vytváﬁení mycích zón dle individuálních poÏadavkÛ a potﬁeb zákazníkÛ a
prostorov˘ch moÏností.
• MoÏnost odeãítání aktuální teploty v jednotliv˘ch zónách.
• RÛzné typy zaﬁízení zaruãujících optimalizaci spotﬁeby vody, energie a
mycích prostﬁedkÛ.
Spolehlivost materiálÛ:
• Vnitﬁní a vnûj‰í konstrukce, filtry, ramena a trysky jsou vyrobeny z
nerezavûjící oceli AISI 304.
• NádrÏe jsou vyrobeny z nerezavûjící oceli AISI 316 s optimální odolností
proti korozivním úãinkÛm chemick˘ch pﬁísad. Snadné ãistûní:
• Vnitﬁní konstrukce: nádrÏe se zaoblen˘mi rohy, filtry a ramena lze snadno
vyjímat.
• Vnûj‰í konstrukce: hladké stûny, ocelové nohy (s v˘‰kou 200mm) a
velkoplo‰né pﬁístupové dveﬁe do zóny hlavního mytí a pﬁedmytí.

1. Zóna tﬁídûní, nakládání a
manuálního pﬁedoplachu
2. Zóna pﬁedm˘vací
3. Zóna hlavního mytí
4. Zóna oplachu
5. Zóna vykládací
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TUNELOVÉ PÁSOVÉ-PRSTOVÉ MYâKY
Myãky tohoto typu obsahují následující komponenty:
• Dvû nebo více nádrÏí (umoÏÀující provádûní rÛzn˘ch úrovní pﬁedbûÏného
mytí a mytí pﬁi rÛzn˘ch teplotách), které zaruãují úãinné ãistûní nádobí.
• Su‰icí tunel (dodávan˘ jako voliteln˘ nebo standardní v závislosti na
konkrétním modelu) zaruãuje úplné osu‰ení nádobí.
• Nedílnou souãástí stroje je nakládací a vykládací zóna.
• Tyto stroje jsou vybaveny standardnû pásov˘m dopravníkem
zkonstruovan˘m pro pﬁímé vkládání nádobí (talíﬁÛ a podnosÛ). Myãky lze
vybavit i dal‰ími typy speciálních dopravníkov˘ch pásÛ.
• V˘stupní v˘kon se pohybuje od 3600 do 7200 talíﬁÛ/hod., zvuková a
tepelná izolace.
• RÛzné typy zaﬁízení zaruãujících optimalizaci spotﬁeby vody, energie a
mycích prostﬁedkÛ.
• Elektronick˘ ovládací panel s LCD displayem a elektronickou kartou a
elektronick˘m uÏivatelsk˘m rozhraním; uzpÛsobené pro implementaci
systémÛ HACCP (základních nebo roz‰íﬁen˘ch).
• Modulární struktura umoÏÀující provedení konfigurací podle poÏadavkÛ
zákazníka, pokud jde o poãty a rozmûry zón hlavního a pﬁedbûÏného mytí
a délky nakládacích a vykládacích zón.
Spolehlivost materiálÛ:

• Vnitﬁní a vnûj‰í konstrukce, filtry, ramena a trysky jsou vyrobeny z
nerezavûjící oceli AISI 304.

• NádrÏe jsou vyrobeny z nerezavûjící oceli AISI 316 s optimální odolností
proti korozivním úãinkÛm chemick˘ch pﬁísad.

• K dispozici jsou také verze s vût‰ím zakládacím otvorem a ocelov˘m
pásov˘m dopravníkem urãené pro mytí pánví a ãerného nádobí, které
vycházejí z konstrukce myãek tunelového ko‰ového typu.

1. Zóna nakládací
2. Zóna pﬁedmytí
3. Zóna hlavního mytí
4. Zóna pﬁedooplachu
5. Zóna koneãného oplachu
6. Su‰icí zóna
7. Zóna vykládací
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ORGANIZACE
Úvod

Kritéria dimenzování
myãky nádobí

V libovolném kuchyÀském systému je oblast mytí nádobí skuteãnou
v˘robnou, ve které se zneãistûné nádobí "pﬁemûÀuje" na ãisté v˘robky.
DosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ a optimálních provozních nákladÛ je zaruãeno
díky vãasnému plánování ãasÛ, systémov˘ch konfigurací, tokÛ a organizace
práce.
Z tûchto dÛvodÛ je nutné vûnovat zvlá‰tní pozornost fázi plánování s vyuÏitím
poznatkÛ o ve‰ker˘ch prvcích podílejících se na koneãném v˘sledku.
Správnû navrÏen˘ systém zaruãuje uspokojení v‰ech poÏadavkÛ a trvalou
kvalitu v˘sledkÛ.

Pro dosaÏení správn˘ch kapacit myãek nádobí je nutné vzít v úvahu
následující faktory:

•
•
•
•
•
•

druh um˘vaného stolního nádobí,
poãet jídelních sad nebo podávan˘ch pokrmÛ,
poãet pracovních smûn (ranní, polední, veãerní),
délka trvání smûn,
délka trvání mytí
kapacita.

Je zﬁejmé, Ïe kromû tûchto faktorÛ hrají pﬁi volbû rozmûrÛ a konstrukce
myãky rozhodující úlohu také stupeÀ kontaminace a doba odstavení
zneãistûného nádobí.
Dal‰ím dÛleÏit˘m parametrem je typ aplikace.

Kritéria návrhu mycí zóny

Oblast mytí nádobí lze rozdûlit do následujících funkãních podskupin:
Návrat/shromaÏìování zneãistûného nádobí
Zóna shromaÏìování zneãistûného nádobí musí b˘t navrÏena, vybavena a
dimenzována podle pﬁesn˘ch kritérií vycházejících z maximálního vytíÏení a
vybavena vhodnou plochou na odkládání stolního nádobí. Je zﬁejmé, Ïe pﬁi
návrhu této zóny je nutné vzít v úvahu jak rÛznorodost jednotliv˘ch kusÛ
nádobí, tak i odli‰nost materiálÛ, ze kter˘ch jsou vyrobeny.
V praxi k tûmto poloÏkám obvykle patﬁí podnosy, stolní náãiní, servírovací
náãiní, pﬁíbory, sklenice, jakoÏ i druhy zbytkÛ pokrmÛ a papír a celá ﬁada
odpadÛ od nedopalkÛ cigaret po slupky z ovoce.
Pﬁi návrhu této oblasti je proto nutné uvaÏovat také likvidaci zbytkÛ pokrmÛ a
jiného odpadu (transportní cesty).
Tﬁídûní nádobí
Tato zóna, která je znaãnû vytíÏena ãinnostmi personálu má zásadní v˘znam
a v pﬁípadû jejího správného naplánování mÛÏe usnadnit a podstatnû sníÏit
ãasy potﬁebné k v˘konu následn˘ch ãinností.
Správná organizace tohoto sektoru zaruãuje flexibilitu práce, rychl˘ návrat a
minimální rozbitnost a po‰kozování nádobí.
Úlohy personálu v tomto úseku jsou dány nejen znateln˘mi zmûnami
vzhledem k zákazníkÛm pokud jde o smûny nebo intervaly obsluhy, n˘brÏ
také druhem nabízen˘ch menu.
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Pokud je souãástí menu více chodÛ pokrmÛ nebo pouÏívajících nádobí s
pomûrnû velk˘m poãtem rÛzn˘ch pouÏit˘ch poloÏek, pak tato zóna vyÏaduje
velk˘ poãet pracovníkÛ. Je zﬁejmé, Ïe jednoduchá menu (pouÏívající napﬁ.
pouze jednu poloÏku nádobí) vyÏadují nízk˘ poãet pracovníkÛ.
Vysoká rozmanitost úkolÛ a vysok˘ poãet pracovníkÛ v‰ak vyÏaduje
dostateãn˘ prostor a dostupnost zdrojÛ, aby bylo zaruãeno stálé a plynulé
nasazení i v dobû ‰piãky.
Vkládání nádobí do myãky
Správnû navrÏená oblast tﬁídûní nádobí podstatnû usnadÀuje práce spojené s
vkládáním nádobí do myãky. âím ménû pﬁesunÛ a zdvihÛ je nutné vykonávat
pﬁi vkládání nádobí do stroje, tím je lep‰í a rychlej‰í jeho provoz.
Souãástí tohoto ﬁe‰ení by v‰ak mûla b˘t také moÏnost nepﬁetrÏitého plnûní
stroje, kdy personál nemusí pﬁekonávat dlouhé vzdálenosti a jeho ãinnost je
omezena pouze na vkládání jiÏ naplnûn˘ch ko‰Û (v pﬁípadû myãek ko‰ového
typu) nebo roztﬁídûného nádobí (v pﬁípadû pásov˘ch myãek).
Skládání ãistého nádobí
Pokud tato ãinnost probíhá v ergonomicky správn˘ch v˘‰kách, lze ãisté
nádobí ihned pﬁeloÏit do mobilních zásobníkÛ nebo speciálních ko‰Û, které
jsou pomocí vozíkÛ dopravovány pﬁímo do míst dal‰í distribuce. Díky tomuto
ﬁe‰ení odpadají sloÏité úkony spojené s dopravou a skládáním a sniÏuje se
riziko rozbití.
Skladování pro dal‰í pouÏití
Po odebrání z myãky a sloÏení na vozíky musí b˘t stolní nádobí ihned k
dispozici pro dal‰í pouÏití v pracovním procesu bez nutnosti zvlá‰tní dopravy,
skládání, apod.
Za pﬁedpokladu efektivní organizace uvedeného pracovního toku lze
technicky zajistit i rovnomûrné pﬁedehﬁívání nádobí bez nutnosti jejich
opûtovného tﬁídûní nebo skládání. Vozíky/zásobníky by pro tento úãel mûly
b˘t opatﬁeny vhodn˘mi poklopy, pﬁiãemÏ porcelán lze ukládat v tepl˘ch
skﬁíních.

P¤ÍKLADY SYSTÉMÒ
A INSTALACÍ
Restaurace a hotely
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V restauracích a hotelích by s ohledem na konkrétní poÏadavky servírování
mûla zóna pﬁíjmu a tﬁídûní nádobí obsahovat stÛl na vracení/pﬁíjem pouÏitého
nádobí.
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P¤ÍKLAD INSTALACE PRÒCHOZÍCH MYâEK NÁDOBÍ S POKLOPEM
Pro cca 100 pokrmÛ (prÛmûrná hodnota)
Uspoﬁádání systému do tvaru písmene "U" umoÏÀuje sníÏení pﬁemisÈovacích
a manipulaãních vzdáleností, optimální vyuÏití kapacity stroje a dovoluje
obsluhu v dobû ‰piãky pouze jedin˘m pracovníkem.

1. Umyvadlo s noÏním spínaãem
2. Pracovní stÛl
3. Mobilní nádoby na odpad
4. Nástûnné police na mycí ko‰e
5. Nakládací stÛl s dﬁezem a
pﬁedoplachovou sprchou
6. PrÛchozí myãka nádobí
7. Vykládací stÛl
8. Servírovací vozík, zásobníky

KATEGORIE PERSONÁLU

DRUH VYKONÁVANÉ âINNOSTI

âí‰níci

Odkládání, stohování stolního nádobí na tﬁídicí stÛl

Pomocníci

Sbûr stolního nádobí a jeho tﬁídûní podle typu do pﬁíslu‰n˘ch
mycích ko‰Û
Stírání odpadu do mobilní nádoby
Pﬁedoplachování naplnûn˘ch ko‰Û pod sprchou
Vkládání a vyjímání nádobí z myãky
Vykládání ãistého stolního nádobí z ko‰Û a jeho odkládání
na servírovací vozík/do zásobníkÛ
Vracení prázdn˘ch ko‰Û a jejich umisÈování na polici
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P¤ÍKLAD INSTALACE MYâEK NÁDOBÍ TUNELOVÉHO KO·OVÉHO TYPU
Pro maximálnû 300 pokrmÛ/míst k sezení (vysok˘ stupeÀ)
Uspoﬁádání systému do tvaru písmene "U" umoÏÀuje sníÏení pﬁemisÈovacích
a manipulaãních vzdáleností, optimální vyuÏití kapacity stroje a dovoluje
obsluhu v dobû ‰piãky pouze dvûmi aÏ tﬁemi pracovníky.

1. Umyvadlo s noÏním
spínaãem
2. Pﬁíjmov˘/tﬁídicí stÛl s horní
policí
3. Mobilní nádoby na odpad
4. ProdlouÏení-napojení
nakládacího stolu
5. Nakládací stÛl s dﬁezem a
pﬁedoplachovou sprchou
6. Automatick˘ rohov˘ podavaã
7. Tunelová ko‰ová myãka
nádobí
8. Su‰icí zóna
9. Váleãkov˘ dopravník
10. Servírovací vozík, zásobníky,
vozíky pro pﬁepravu talíﬁÛ
11. Myãky skla

KATEGORIE PERSONÁLU

DRUH VYKONÁVANÉ âINNOSTI

âí‰níci

Odkládání, stohování stolního nádobí na tﬁídicí stÛl

Pomocník A

Sbûr stolního nádobí a jeho tﬁídûní podle typu do pﬁíslu‰n˘ch
mycích ko‰Û
Stírání odpadu do mobilní nádoby
Pﬁedoplachování naplnûn˘ch ko‰Û pod sprchou
Plnûní myãky

Pomocník B

Vykládání ãistého stolního nádobí z ko‰Û a jeho odkládání
na servírovací vozík, do zásobníkÛ
Vracení prázdn˘ch ko‰Û a jejich umisÈování na polici
tﬁídícího stolu
Nakládání a vykládání myãek skla
Asistence pomocníkovi "A" pﬁi plnûní stejn˘ch úkolÛ
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P¤ÍKLAD INSTALACE NÁDOBÍ TUNELOVÉHO KO·OVÉHO TYPU
Systémy pro velké restaurace pouÏívající aÏ 400 pokrmÛ/míst k sezení
(vysok˘ stupeÀ)
Manipulaci s nádobím zejména po jeho vyjmutí z myãky usnadÀují servírovací
a pﬁepravní vozíky a vozíky na distribuci talíﬁÛ a podnosÛ.

1. Umyvadlo s noÏním
spínaãem
2. Pﬁíjmov˘/tﬁídicí stÛl s horní
policí
3. Mobilní nádoby na odpad
4. ProdlouÏení-napojení
nakládacího stolu
5. Nakládací stÛl s dﬁezem a
pﬁedoplachovou sprchou
6. Automatick˘ rohov˘ podavaã
7. Tunelová ko‰ová myãka
nádobí
8. Su‰icí zóna
9. Váleãkov˘ dopravník
10. Servírovací vozík, zásobníky,
vozíky pro pﬁepravu talíﬁÛ
11. PrÛbûÏná myãka pro mytí
skla
12. Nakládácí/vykládací stoly

KATEGORIE PERSONÁLU

DRUH VYKONÁVANÉ âINNOSTI

âí‰níci

Odkládání, stohování stolního nádobí na tﬁídicí stÛl

Pomocník A

Sbûr stolního nádobí a jeho tﬁídûní podle typu do pﬁíslu‰n˘ch
mycích ko‰Û
Stírání odpadu do mobilní nádoby
Pﬁedoplachování naplnûn˘ch ko‰Û pod sprchou
Plnûní myãky

Pomocník B

Stejné úkoly, jako pomocník "A", navíc nakládání a
vykládání myãky skla

Pomocník C

Vykládání ãistého stolního nádobí z ko‰Û a jeho odkládání
na servírovací vozík
Vracení prázdn˘ch ko‰Û a jejich umisÈování na polici
tﬁídícího stolu
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Závodní a ‰kolní jídelny

U tûchto systémÛ hraje dÛleÏitou úlohu délka trvání fáze mytí, která by
nemûla pﬁekroãit 90 minut.
P¤ÍKLAD INSTALACE I
Vracení pouÏitého nádobí pﬁes "okénko".
Myãka s poklopem pro cca 150 pokrmÛ.
Zákazník vrací podnosy s pouÏit˘m nádobím pﬁímo personálu provádûjícímu
tﬁídûní pﬁes odpovídající stÛl (pro pﬁíjem a tﬁídûní).

1. Umyvadlo s noÏním spínaãem
2. Pﬁíjmov˘/tﬁídicí stÛl s horní
policí
3. Mobilní nádoby na odpad
4. Nakládací stÛl s dﬁezem a
pﬁedoplachovou sprchou
5. PrÛchozí myãka nádobí
6. Vykládací stÛl
7. Servírovací vozík, zásobníky,
vozíky pro pﬁepravu talíﬁÛ

KATEGORIE PERSONÁLU

DRUH VYKONÁVANÉ âINNOSTI

Zákazníci

Odkládání podnosÛ urãen˘ch k vyprázdnûní na tﬁídicí stÛl

Pomocník

Sbûr stolního nádobí a jeho tﬁídûní podle typu do pﬁíslu‰n˘ch
mycích ko‰Û
Stírání odpadu do mobilní nádoby
Pﬁedoplachování naplnûn˘ch ko‰Û pod sprchou
Nakládání a vykládání prÛchozí myãky
Vykládání ãistého stolního nádobí z ko‰Û a jeho odkládání
na servírovací vozík nebo do zásobníkÛ
Vracení prázdn˘ch ko‰Û a jejich umisÈování na polici
tﬁídícího stolu
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P¤ÍKLAD INSTALACE II
Vracení pouÏitého nádobí pﬁes "okénko" nebo pomocí vozíkÛ na sbûr
podnosÛ
Ko‰ové tunelové myãky (s jednou nádrÏí) prÛchozího typu pro cca 250
pokrmÛ.

1. Umyvadlo s noÏním
spínaãem
2. Pﬁíjmov˘/tﬁídicí stÛl s horní
policí
3. Mobilní nádoby na odpad
4. ProdlouÏení-napojení
nakládacího stolu
5. Nakládací stÛl s dﬁezem a
pﬁedoplachovou sprchou
6. Automatick˘ rohov˘ podavaã
7. Tunelová ko‰ová myãka
nádobí
8. Su‰icí zóna
9. Vykládací stÛl
10. Servírovací vozík, zásobníky,
vozíky pro pﬁepravu talíﬁÛ

KATEGORIE PERSONÁLU

DRUH VYKONÁVANÉ âINNOSTI

Zákazníci

Odkládání podnosÛ urãen˘ch k vyprázdnûní na tﬁídicí stÛl

Pomocník A

Sbûr stolního nádobí a jeho tﬁídûní podle typu do pﬁíslu‰n˘ch
mycích ko‰Û
Stírání odpadu do mobilní nádoby
Pﬁedoplachování naplnûn˘ch ko‰Û pod sprchou
Plnûní myãky

Pomocník B

Odebírání ko‰Û po prÛchodu myãkou
Vykládání ãistého stolního nádobí z ko‰Û a jeho odkládání
na servírovací vozík nebo do zásobníkÛ
Vracení prázdn˘ch ko‰Û a jejich umisÈování na polici
tﬁídícího stolu
Asistence pomocníkovi "A" pﬁi plnûní stejn˘ úkolÛ
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Samozﬁejmû, Ïe v˘‰e uvedené ilustraãní moÏnosti dispoziãního uspoﬁádání
mycích zón neobsáhnou celou ‰irokou ‰kálu instalací, ale slouÏí jen jako
základní jednoduché vodítko pro správnû uspoﬁádání mycích zón se zﬁetelem
na pﬁíjem, tﬁídûní a nakládání ‰pinavého nádobí, jeho mytí a koneãnû
vykládání, tﬁídûní a ukládání ãistého nádobí do zásobníkÛ. Mycí zóny lze dnes
jiÏ vybavit pﬁíjmov˘mi karusely pro sbûr podnosÛ nebo dopravníkov˘mi pásy,
které dopravují podnosy z oblasti jídelny do mycí zóny.
Samostatnou kapitolu by tvoﬁily instalace tunelov˘ch pásov˘ch myãek, av‰ak
popis v‰ech moÏn˘ch zpÛsobÛ instalací si neklade tato publikace na cíl.
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PERSONÁL

V mal˘ch a stﬁedních provozovnách obvykle není nutné vyãleÀovat zvlá‰tní
personál na mytí nádobí. Obsluhu myãek nádobí, obvykle automatick˘ch
strojÛ s programov˘m ﬁízením, s ruãním pﬁedním plnûním nebo prÛbûÏn˘m
zasunovacím ko‰em, mÛÏe provádût v rÛzn˘ch ãasov˘ch intervalech
personál plnící jiné úkoly, napﬁíklad pﬁípravu pokrmÛ, apod., neboÈ po
ukonãení vaﬁení se mÛÏe vûnovat mytí.
Vût‰í systémy v‰ak ãasto vyÏadují zvlá‰tní personál, kter˘ je ﬁádnû
seznámen s funkãní v˘bavou a obsluhou myãek, zatímco úkoly spojené s
mycím procesem a tﬁídûním nádobí je nutné svûﬁit dal‰ímu personálu.
Tento personál také odpovídá za zaji‰tûní správného chodu zaﬁízení.
Komerãní myãky lze povaÏovat za reálné v˘robní systémy provádûjící
kaÏdodenní dÛleÏité funkce a proto musejí b˘t stále udrÏovány v optimálním
provozním stavu, coÏ vyÏaduje:

• pﬁísné dodrÏování pokynÛ k obsluze,
• odpovídající a pravidelnou údrÏbu stroje,
• obsluhující personál zaji‰Èující stálé plnûní nádob dávkovacího
zaﬁízení, stálou ãistotu hadic, filtrÛ a trysek z dÛvodÛ zamezení
sníÏení provozních kvalit stroje.
Z v˘‰e uveden˘ch poÏadavkÛ plyne nutnost stálé motivace a dostateãného
vy‰kolení personálu, kter˘ si musí b˘t vûdom sv˘ch konkrétních
odpovûdností, aby bylo vÏdy zaji‰tûno provádûní správn˘ch postupÛ.
Tyto postupy vyÏadují plánování a poﬁádání ‰kolení. V okolí strojÛ by mûly b˘t
umístûny vhodné diagramy a tabulky popisující pravidelné a kaÏdodenní
úkoly.

VODA

Kvalita vody
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Rozhodujícími faktory ovlivÀujícími v˘sledky mytí jsou mnoÏství, kvalita, tlak a
teplota vody a proto je vÏdy nutné jim vûnovat náleÏitou pozornost.

Zásadní vliv na kvalitu mytí mohou mít látky, které jsou rozpu‰tûny nebo
rozpt˘leny ve vodû. Z tûchto dÛvodÛ je nutné uãinit vhodná opatﬁení
smûﬁující k odstranûní úãinkÛ nûkter˘ch neÏádoucích aspektÛ.
Voda mÛÏe obsahovat pevné i rozpu‰tûné látky.
Pevné látky, napﬁíklad písek nebo drobné ãástice neãistoty z vodovodního
potrubí mohou b˘t pﬁíãinou po‰kození myãky, napﬁíklad zaseknutí pﬁívodních
solenoidov˘ch ventilÛ.
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Pro zamezení vzniku tûchto problémÛ je nutné do pﬁívodního potrubí vody k
myãce zaﬁadit mechanické filtry.

Látky rozpu‰tûné ve vodû také obsahují plyny a soli, pﬁiãemÏ neÏádoucí
úãinky na mycí proces mohou mít pouze soli.

Rozpu‰tûné soli vápníku a hoﬁãíku pÛsobí jako látky zvy‰ující tvrdost vody a
mají proto znaãn˘ vliv na její kvalitu.
Voda, která je tvrdá a/nebo má vysok˘ obsah solí komplikuje proces mytí
nádobí a má negativní vliv na jeho v˘sledek.
Kvalita vody se vyjadﬁuje ve stupních tvrdosti, obecnû znám˘ch jako stupnû
"F". S pouÏitím tûchto jednotek lze tvrdost vody rozdûlit do ãtyﬁ rÛzn˘ch
kategorií:
KATEGORIE
TVRDOSTI

LÁTKOVÉ MNOÎSTVÍ
v mmol/l

PRAKTICKÁ TVRDOST
°F
=
°dH

1

(mûkká voda)

max.1,3

max. 13

max. 7

2

(stﬁednû mûkká voda)

1,3 - 2,5

13 - 25

7 - 14

3

(tvrdá voda)

2,5 - 3,8

25 - 38

14 - 21

4

(velmi tvrdá voda)

nad 3,8

nad 38

nad 21

Pro myãky nádobí se ideální tvrdost vody pohybuje v rozsahu 7 aÏ 11 °F
(tj. 4 – 6°dH), neboÈ pﬁi tûchto hodnotách má voda nízk˘ celkov˘ obsah solí.

Optimalizace stupnû
tvrdosti vody

Mycí prostﬁedky obsahují sloÏky zabraÀující sráÏení látek zpÛsobujících
tvrdost vody, a to aÏ do stﬁedního stupnû tvrdosti.
Z tûchto dÛvodÛ je v pﬁípadû tvrdé nebo velmi tvrdé vody nutné pouÏít
nejménû jeden samostatn˘ stupeÀ na odstranûní vápníku.
Dále platí, Ïe ve zvlá‰È kritick˘ch pﬁípadech b˘vá nutné provést úplné nebo
ãásteãné odstranûní solí z vody.
Zmûkãená voda (s tvrdostí pod 7 °F) mÛÏe zpÛsobovat korozi v pﬁívodním
potrubí k myãce.
JelikoÏ v praxi nelze provést ãásteãné odstranûní vápníku nebo zmûkãení,
voda s tvrdostí 7 aÏ 11 °F se získává smícháním zpracované a
nezpracované vody.
Voda s vysok˘m stupnûm tvrdosti (nad 11 °F) mÛÏe za urãit˘ch okolností ve
stroji nebo na stolním nádobí vytváﬁet nánosy vodního kamene.
Takováto voda dále zhor‰uje celkovou ekonomiku mycího procesu z dÛvodÛ
nutnosti zvy‰ování mnoÏství mycího prostﬁedku.
Také pﬁítomnost dal‰ích solí, napﬁíklad fosfátÛ a kﬁemiãitanÛ zvy‰uje celkov˘
slan˘ obsah vody následnû také míru nánosÛ na nádobí po jejím odpaﬁení.
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Celkov˘ obsah soli ve vodû nesmí nikdy pﬁesáhnout stanoven˘ limit z dÛvodÛ
zamezení naru‰ení v˘sledkÛ mytí pﬁítomností nánosÛ solí. Platí také, Ïe
celkov˘ obsah solí ve vodû se nesníÏí odstranûním vápníku (dekalcifikací);
mûkká i dekalcifikovaná voda mÛÏe sále obsahovat vysoké koncentrace solí
naru‰ující vzhled nádobí po vysu‰ení. Tento problém lze odstranit ãásteãn˘m
nebo úpln˘m odstranûním solí.

Optimální
charakteristika vody

Voda z vodovodní sítû vyhovující aktuálnû platn˘m normám pro pitnou vodu
nemusí b˘t vÏdy vhodná pro pouÏití v myãkách.
Na základû praktick˘ch zku‰eností lze stanovit následující orientaãní hodnoty,
které se ukazují b˘t pﬁimûﬁené pro dosaÏení optimálních v˘sledkÛ mytí:
a) Tvrdost

7 -11 °F

b) Obsah chloridÛ

Maximálnû 150 mg/l z dÛvodÛ zamezení vzniku
jamkovitého efektu nebo hluboké koroze u nástrojÛ
ze slabû legované oceli, napﬁíklad ãepelí noÏÛ

c) TûÏké kovy

V mezích 0,1mg Ïeleza a 0,05mg manganu na litr
vody. Mûì v koncentraci 0,05 na litr vody je jiÏ
postaãující ke zpÛsobení zmûn v zabarvení stolního
nádobí.

d) Celkov˘ obsah solí

Maximálnû 400-600 mg/l vody (s ohledem na
porcelán)

V pﬁípadû speciálních poÏadavkÛ kladen˘ch napﬁíklad na mytí skla v‰ak
mÛÏe celkov˘ obsah solí ve vodû pﬁispívat ke sníÏení úãinnosti su‰ení jiÏ
pod hodnotou 400 mg/l.
Uspokojiv˘ch v˘sledkÛ mytí lze dosáhnout tehdy, pokud kvalita pitné vody
odpovídá v˘‰e uveden˘m standardÛm a pokud myãka splÀuje v‰echny
provozní poÏadavky. Pokud kvalita vody nesplÀuje v˘‰e uvedené poÏadavky,
je nutné provést odstranûní vápníku (dekalcifikaci) pomocí vhodného
zmûkãovaãe nebo úplné ãi ãásteãné zbavení vody solí.

Dekalcifikace

Pﬁi dekalcifikaci provádûné pomocí iontového mûniãe jsou látky zpÛsobující
tvrdost vody (Ca++ a Mg++) nahrazovány sodíkov˘mi ionty. Tuto ãinnost
bûÏnû zaji‰Èují zmûkãovaãe vody.
Zaji‰tûní trvalé úãinnosti iontového mûniãe vyÏaduje provádûní jeho
pravidelné regenerace neboli "dobíjení" pomocí chloridu sodného
(regeneraãních solí). U tzv.manuálních zmûkãovaãÛ vody, jejichÏ poﬁizovací
náklady b˘vají relativnû nízké, je nutné provádût regeneraci manuálnû a v
praxi bohuÏel b˘vá jejich úãinnost malá díky tomu, Ïe obsluhující personál
neprovádí pravidelnû regeneraci náplnû. Naproti tomu automatické
zmûkãovaãe s vy‰‰í poﬁizovací hodnotou, regenerující dle naprogramovaného
ãasového intervalu nebo dle skuteãného prÛtoku vody, si poslední dobou
nacházejí stále ãastûji své uplatnûní zejména díky tomu, Ïe jejich obsluha se
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omezuje pouze na kontrolu a doplÀování obsahu regeneraãní soli v
zásobníku. Samotn˘ regeneraãní proces probíhá jiÏ zcela nezávisle na
lidském faktoru a tudíÏ je zaruãena stálá dodávka zmûkãené vody.
Existují také dal‰í metody dekalcifikace zaloÏené na pÛsobení magnetick˘ch
polí nebo elektromagnetick˘ch vln. Tyto metody v‰ak nejsou povaÏovány za
praktické z hlediska jejich úãinnosti pﬁi jejich pouÏití pﬁi mytí nádobí.
Z ekologick˘ch dÛvodÛ se nedoporuãuje ani pouÏívání systémÛ na
vstﬁikování fosfátÛ.

Odstranûní solí

Tlak vody

Jak jiÏ bylo uvedeno, samotná dekalcifikace nesniÏuje celkov˘ obsah solí ve
vodû a vykazuje-li proto voda urãitého typu vysokou koncentraci solí, mÛÏe
zaji‰tûní optimálních v˘sledkÛ mytí vyÏadovat jejich ãásteãné nebo úplné
odstranûní. Tento proces lze provádût pomocí ionexové technologie pﬁi níÏ
v‰ak není regenerace ionexové náplnû (mix-bed) provádûna pﬁímo u
zákazník, ale je nutná jejich ãastá v˘mûna a externí regenerace a v souãasné
dobû je tato technologie spí‰e na ústupu. Mnohem praktiãtûj‰í se jeví metoda
reversní osmózy, která je velice úãinná a v praxi stále více vyuÏívaná i pﬁes
své vy‰‰í poﬁizovací náklady.

Kromû chemick˘ch a fyzikálních vlastností vody je dal‰í dÛleÏitou veliãinou
ovlivÀující charakter mytí nádobí "dynamick˘" tlak vody.

• Pﬁíli‰ nízk˘ tlak vody naru‰uje optimální prÛbûh oplachu, neboÈ
vzhledem k nedostateãnému mnoÏství dodávané vody nelze
zaruãit úplné odstranûní zbytkÛ pokrmÛ nebo mycího prostﬁedku.
• Pﬁíli‰ vysok˘ tlak vody naopak mÛÏe po‰kodit ﬁídící zaﬁízení myãky
a solenoidové ventily.
Ideální pracovní tlak vody pﬁivádûné do podpultov˘ch a prÛbûÏn˘ch myãek je
2-3 bary a 3–9 barÛ u tunelov˘ch myãek; niÏ‰í tlak zpÛsobí naru‰ení
optimálního prÛbûhu oplachu. V pﬁípadû myãek se zabudovan˘m oplachov˘m
ãerpadlem je poÏadován tlak vody pouze 0,5 – 2 bary neboÈ oplach pracuje
naprosto nezávisle na tlaku vody v síti..
Maximální tlak nesmí pﬁekroãit hodnotu 4, resp.9 barÛ a pokud je vy‰‰í, je
nutné osadit pﬁívod vody redukãním ventilem pro redukci tlaku.

Teplota vody

Jak jiÏ bylo uvedeno, správná teplota mycí a oplachové vody jsou dal‰ími
dÛleÏit˘mi faktory pﬁispívajícími k dosaÏení optimálních v˘sledkÛ.
Zaji‰tûní optimálních v˘sledkÛ v‰ak vyÏaduje udrÏování teploty pﬁívodní vody
na teplotû, která neklesá pod pﬁedepsanou minimální hodnotu podle daného
typu stroje.
NedodrÏení uveden˘ch charakteristik má negativní vliv na v˘sledky mytí,
oplachu a celkovou tepelnou sanitaci nádobí.
Vût‰ina modelÛ myãek znaãky Zanussi je jiÏ standardnû vybavena
automatick˘m zaﬁízením, které v pﬁípadû nízké teploty oplachové vody v
boileru zablokuje zahájení oplachu aÏ do doby dosaÏení správné teploty a po
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dobu dohﬁívání automaticky prodluÏuje mycí cyklus. Tím je zabránûno
oplachu vodou s nízkou teplotou, která by nezabezpeãila hygienickou
tepelnou sanitaci nádobí koneãn˘m oplachem.

MYCÍ PROST¤EDKY

Hlavní funkcí mycího prostﬁedku je odstranûní zbytkÛ pokrmÛ, tedy neãistoty
z nádobí.
Mycí prostﬁedek v‰ak musí b˘t koncipován také tak, aby pÛsobil jako
zpomalovaã odstraÀující korozivní prvky a chránící nádobí pﬁed neÏádoucími
vlivy vlastního mycího procesu.

Jak pÛsobí mycí
prostﬁedek?

Mycí prostﬁedek musí b˘t schopen rozpustit a odstranit ve‰kerou neãistotu a
zbytky pokrmÛ z nádobí. Mycí prostﬁedky obsahují polyfosfáty provádûjící
ãistûní a ãtyﬁi alkalické sloÏky zaji‰Èující zmûkãení, odstranûní ‰krobov˘ch
neãistot a rozloÏení tukÛ. Alkalické látky pÛsobí také jako zpomalovaãe koroze.
Zvlá‰tní druhy mytí vyÏadují pouÏití speciálních pﬁísad, které se rozpou‰tûjí ve
stanoveném bodû procesu a generují aktivní chlór. Tyto pﬁísady úãinnû
odstraÀují zejména "zatvrdlé" skvrny neãistoty, napﬁíklad od kávy, rtûnky,
potravinov˘ch barviv, apod.
Ve v‰ech pﬁípadech je nutné vzít v úvahu následující kritéria:
Zaji‰tûní úãinného pÛsobení mycího prostﬁedku proti korozivním úãinkÛm a
jeho správné dávkování v souladu s konkrétními poÏadavky mytí. Mycí
prostﬁedek v nedostateãném mnoÏství má opaãn˘ úãinek a mÛÏe i
podporovat korozi.
Pokud je souãástí mycího procesu fáze desinfekce, je nutné pouÏít mycí
prostﬁedek s vysok˘m obsahem aktivního chlóru, kter˘ je pro tyto úãely
ideální sloÏkou.
K dispozici jsou jak prá‰kové, tak i tekuté mycí prostﬁedky. Tekuté mycí
prostﬁedky obsahují roztok vody a chemick˘ch látek, které jsou podobné
látkám pouÏívan˘m v prá‰kov˘ch verzích.
V˘bûr druhu mycího prostﬁedku by mûl vycházet také z dan˘ch poÏadavkÛ
na gastronomickou aplikaci. V‰eobecnû platí, Ïe prá‰kové mycí prostﬁedky,
zejména pokud jsou v tabletovém provedení, se pouÏívají v mal˘ch aplikacích
a pro ruãní dávkování, zatímco stﬁední aÏ velké provozy vybavené systémy
automatického dávkování pouÏívají tekuté mycí prostﬁedky.
Hlavní v˘hoda tekut˘ch mycích prostﬁedkÛ spoãívá v technicky jednoduché
metodû jejich aplikace a moÏnosti pouÏívání automatick˘ch dávkovaãÛ bez
sloÏit˘ch konstrukãních ﬁe‰ení a zvlá‰tních poÏadavkÛ na údrÏbu. Existují
rÛzné typy dávkovacích systémÛ od samostatn˘ch jednotek urãen˘ch k
pﬁipojení vÏdy k jednomu stroji aÏ po centrální systémy dodávající mycí
prostﬁedky do více strojÛ.
Prá‰kové a pevné prostﬁedky lze také dávkovat automaticky do jednotliv˘ch
strojÛ i do centrálních systémÛ. Ve v‰ech pﬁípadech je pouÏití vhodného a
úãinného zaﬁízení základním pﬁedpokladem pro dosaÏení optimálních
v˘sledkÛ mytí.
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Dávkovací mnoÏství mycího prostﬁedku jsou pﬁímo doporuãena v˘robcem;
pokud jsou v‰ak tyto informace nedostaãující, je nutné ﬁídit se následujícími
pravidly:

• Pﬁi pouÏití mûkké nebo dekalcifikované vody a bez vlivu zvlá‰È
kritick˘ch nebo obtíÏn˘ch podmínek by se dávkovací mnoÏství
prá‰kového mycího prostﬁedku mûla pohybovat v rozsahu 1,5 aÏ
3,0 g na litr vody.
• MnoÏství kapalného nebo prá‰kového mycího prostﬁedku je nutné
zv˘‰it v pﬁípadû pouÏití tvrdé vody nebo pﬁi kritick˘ch provozních
podmínkách.
Pro dosaÏení optimální spotﬁeby mycího prostﬁedku, a také z ekonomického
hlediska, lze provést technické úpravy, napﬁíklad montáÏí zmûkãovaãe vody;
nebo jednodu‰e pﬁijetím takov˘ch opatﬁení, která mají ãistû praktick˘ v˘znam
spoãívající v zamezení zasychání neÏádoucích zbytkÛ pokrmÛ na stolním
nádobí.
Oplachov˘ prostﬁedek

PÛsobení mycího prostﬁedku je zaloÏeno na sníÏení povrchového napûtí vody
za úãelem usnadnûní rovnomûrného odvodu vody z nádobí. Oplachov˘
prostﬁedek v kombinaci s teplem akumulovan˘m bûhem pÛsobení mycí a
oplachové vody nebo pﬁivádûn˘m hork˘m a such˘m vzduchem zaruãuje
rychlé vysu‰ení nádobí.
Dávkování oplachového prostﬁedku lze provádût pouze pomocí speciálních
automatick˘ch dávkovacích zaﬁízení, neboÈ jeho mnoÏství musí b˘t v prÛbûhu
ãasu udrÏováno na maximálnû pﬁesn˘ch a konstantních hodnotách.
V‰echny myãky nádobí Zanussi Professinal s pﬁedním plnûním a prÛbûÏné
myãky jsou jiÏ standardnû bûÏnû vybaveny dávkovaãem oplachového
prostﬁedku.
V závislosti na tvrdosti pouÏité vody se koncentrace oplachového prostﬁedku
obecnû musí pohybovat v rozsahu 0,1 aÏ 1,0 g na litr vody; jeho pﬁesné
mnoÏství se v‰ak stanovuje metodou pokusÛ a korekcí chyb bûhem
skuteãn˘ch oplachov˘ch cyklÛ. Oplachové cykly se proto provedou nejprve s
minimálním mnoÏstvím oplachového prostﬁedku (kolem 0,1 g na litr),
zaznamenají se v˘sledky a poté se jeho mnoÏství postupnû zvy‰uje, dokud
nebude dosaÏeno uspokojiv˘ch v˘sledkÛ.
Dostateãnû umyté, opláchnuté a vysu‰ené nádobí musí b˘t zbaveno skvrn a
známek neãistoty a jeho povrch musí mít rovnomûrn˘ lesk. Nedostateãné
mnoÏství oplachového prostﬁedku zpÛsobí skvrny a pruhy na nádobí, zatímco
jeho nadmûrné mnoÏství zpÛsobí "duhov˘" efekt.

Praktická doporuãení

• V˘bûr mycího prostﬁedku, oplachového prostﬁedku a dávkovaãÛ,
které nejsou nainstalovány v myãce vyÏaduje speciální znalosti a
proto je doporuãeno obrátit se na odborníka.
• Je nezbytné prostudovat si uÏivatelsk˘ manuál v˘robku a mycího
prostﬁedku.
• Podmínkou úspûchu je obvykle také spolupráce s v˘robcem
myãky a doporuãen˘m odborn˘m dodavatelem mycích prostﬁedkÛ.
• KuchyÀsk˘ personál musí mít odpovídající kvalifikaci, pokud jde o
správné pouÏívání dávkovaãÛ a plnûní nádrÏí myãek.
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STOLNÍ NÁDOBÍ

Stolní nádobí a náãiní pouÏívané v profesionálních kuchyních zahrnuje
‰irokou ‰kálu v˘robkÛ. Z hlediska stanovení v˘konu myãky lze stolní nádobí
rozdûlit do následujících kategorií:

•
•
•
•
•
•

Porcelánové talíﬁe rÛzn˘ch tvarÛ a rozmûrÛ,
sklenice rÛzn˘ch tvarÛ a rozmûrÛ,
pﬁíbory z nerezavûjící oceli,
plastické podnosy,
hrnce a pánve z nerezavûjící oceli,
kuchyÀské náãiní z nerezavûjící oceli.

Pokud je kuchyÀské nádobí nebo náãiní zhotoveno z rÛzn˘ch materiálÛ, je
nutné volbu instalace nejvhodnûj‰í myãky provést na základû série
teoretick˘ch a praktick˘ch testÛ.
V následujících odstavcích je popsána struãná anal˘za problémÛ spojen˘ch s
rÛzn˘mi materiály stolního nádobí.

Materiály, druhy mytí a
související problémy

Porcelán
Tento materiál vykazuje optimální mycí vlastnosti. Pﬁípadné dekorace
pﬁítomné na porcelánu musejí b˘t glazurované. PouÏité nádobí musí mít ve
v‰ech pﬁípadech od v˘robce záruku bezpeãného pouÏití v myãce v designu
zaruãujícím odvod vody ze v‰ech ãástí. Nádobí s prasklinami nebo
ulomen˘mi ãástmi mÛÏe zpÛsobovat problémy s mytím a proto by se nemûlo
pouÏívat.
Sklo
Tento materiál vykazuje bezproblémové mytí za pﬁedpokladu dodrÏení
pﬁedepsané mycí teploty (do 55 °C) a pouÏití plastick˘ch mycích ko‰Û
zamezujících rozbití nádobí.
Obecnû platí, Ïe sklo mûní své vlastnosti s ãasem (po‰krabání nebo sníÏení
prÛhlednosti) a z tûchto dÛvodÛ musí mít tento druh nádobí od v˘robce
záruku pro pouÏití v mechanick˘ch mycích systémech.
ZároveÀ je tﬁeba podotknout, Ïe myãka oplachující horkou vodou s teplotou
vy‰‰í jak 82,5°C, která není optimální pro sklenice, mÛÏe díky namáhání skla
vy‰‰ími teplotními rozdíly zpÛsobit tzv. korozi skla projevující se ‰ednutím
skla. Ve stﬁedních a velk˘ch provozovnách je nutné pouÏívat speciální mycí
stroje na sklo. V pﬁípadû pouÏití nevhodné vody a absence oplachového
prostﬁedku se oplach stává nejslab‰ím ãlánkem v procesu mytí skla.
Nerezavûjící ocel
U tohoto materiálu nevznikají Ïádné problémy s mytím nebo oplachem.
Zvlá‰tní pozornost je v‰ak nutné vûnovat mytí noÏÛ, které by se mohly otupit
pokud nejsou vhodné pro strojní mytí.
Pﬁíbory s potaÏen˘mi nebo dekorovan˘mi rukojeÈmi lze m˘t v myãkách pouze
pokud jsou pﬁíbory konstruovány pro tento druh aplikací.
Pﬁípadné skvrny nebo známky korozi na plochách z nerezavûjící oceli jsou
témûﬁ vÏdy zpÛsobeny vnûj‰ími faktory a tento jev b˘vá oznaãován jako
"nevlastní koroze".
Jin˘mi slovy, tato situace nastává v pﬁípadû v˘skytu jemn˘ch ãástic korozi
(oxidu Ïelezitého) nebo Ïelezit˘ch ãástic v pﬁívodní vodû, a tyto se poté
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usazují na stûnách ãi ãástech myãky pﬁicházející do styku s takto zneãi‰tûnou
vodou. Tyto ãástice mohou pocházet z pﬁívodních potrubí vody nebo z
vodovodní sítû, z rezav˘ch ãástí nádobí, z nesprávnû proveden˘ch vodních
pﬁípojek ãi oprav myãky, z pilin po vrtání, montáÏi ‰roubÛ, apod. Ve v‰ech
pﬁípadech tedy platí, Ïe "rezavûní" nerezavûjící oceli mÛÏe b˘t zpÛsobeno
pouze cizími pﬁedmûty a proto je na místû pouÏívat pojem "nevlastní koroze".
Pﬁíãiny koroze je nutné vÏdy identifikovat a ﬁádnû odstranit, neboÈ její trvalé
pÛsobení mÛÏe nerezavûjící ocel po‰kodit a zpÛsobit lokální vady (jamkovitost).
Jakékoliv skvrny nebo známky koroze na ocelovém nádobí je proto nutné
ihned odstranit. Obecnû platí, Ïe pro tento úãel postaãí prosté otﬁení, i kdyÏ v
nûkter˘ch pﬁípadech mÛÏe b˘t Ïádoucí pouÏití jemného ãisticího prostﬁedku.
Termoplastické materiály
PouÏívání tûchto materiálÛ se nedoporuãuje, neboÈ mají sklon k mûknutí jiÏ
pﬁi pomûrnû nízk˘ch teplotách (60 - 90 °C).
Termosety
Tyto materiály jsou velmi náchylné k po‰krabání a jsou ãasovû nestabilní; pﬁi
pouÏití v myãkách mÛÏe dojít k jejich prasknutí nebo sloupání, které zpÛsobí
pﬁedãasné opotﬁebení.
Jejich nízká schopnost akumulace a vedení tepla komplikuje su‰ení, které
vyÏaduje del‰í ãasy. Rychlé ochlazení tohoto materiálu mÛÏe zejména v
pﬁípadû nádobí sloÏitûj‰í konstrukce zcela zabránit odpaﬁení zbytkÛ vody.
Plasty tvrditelné teplem také vykazují nízké smáãecí schopnosti. Z tûchto
dÛvodÛ vyÏaduje koneãn˘ oplach pouÏití znaãného mnoÏství oplachového
prostﬁedku nebo pouÏití speciálního prostﬁedku na zv˘‰ení úãinnosti smáãení.
Hliník
Tento materiál je náchyln˘ k naru‰ování silnû alkalick˘mi mycími prostﬁedky a
proto je nutné zvolit pro jeho mytí vhodn˘ prostﬁedek.
Ostatní materiály
Je-li stolní nádobí zhotoveno ze speciálních materiálÛ (napﬁ. ze stﬁíbra, cínu,
mosazi, dﬁeva, apod.), je nutné se u dodavatele informovat ohlednû jeho
zpÛsobilosti pro pouÏití v myãkách a vhodném typu mycího prostﬁedku.
Tvary a rozmûry
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Pﬁi v˘bûru stolní nádobí by mûla b˘t dávána pﬁednost hladk˘m a pravideln˘m
tvarÛm a rovn˘m, ‰irok˘m a otevﬁen˘m nádobám se zaoblen˘mi rohy.
Zvolen˘ tvar by mûl vÏdy odpovídat dan˘m funkãním poÏadavkÛm.
Dále je nutné zajistit, aby v‰echny plochy nádobí umístûného v myãce
pﬁicházely do styku nejen s roztokem mycího prostﬁedku (chemické
pÛsobení), n˘brÏ také s vysokotlak˘m proudem mycí vody (mechanické
pÛsobení).
Tyto podmínky v‰ak nelze vÏdy zaruãit, napﬁíklad u nádobí se silnû vypukl˘mi
nebo vydut˘mi základnami nebo se "slep˘mi" plochami nepﬁicházejícími do
styku se stﬁíkající vodou. U nádobí tohoto typu proto vzniká riziko
nevyhovujících v˘sledkÛ mytí.
Stolní nádobí také nesmí b˘t umístûno do myãky nebo zkonstruováno tak,
aby vznikaly zóny s rizikem akumulace vody.
JelikoÏ estetické a funkãní poÏadavky nejsou vÏdy sluãitelné (napﬁíklad u
sklenic a stolního nádobí v "barokním" stylu), lze uveden˘ problém odstranit
zavedením speciálních ﬁe‰ení, pouÏitím upraven˘ch typÛ ko‰Û nebo i
pﬁizpÛsobením typu pouÏité myãky.
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Praktická doporuãení
I. Nejprve posuìte typ pouÏitého stolního nádobí (v˘robci nádobí a
skla v souãasné dobû pﬁi jejich v˘robû jiÏ pﬁihlíÏí k poÏadavkÛm
strojního mytí).
II. V pﬁípadû pochybností si u pﬁíslu‰ného dodavatele ovûﬁte
kompatibilitu pouÏívaného nádobí s mechanick˘mi mycími
systémy.
III. DodrÏujte doporuãení v˘robce myãky t˘kající se mytí stolního
nádobí vyrobeného z jin˘ch materiálÛ, s jin˘mi tvary nebo s
nestandardními rozmûry.
IV. Zajistûte vy‰kolení personálu v oblasti správné volby ko‰Û podle
typu pouÏitého stolního nádobí urãeného k mytí a správn˘ch
postupÛ plnûní myãky.
Mycí ko‰e
Na trhu je k dispozici úpln˘ a rozsáhl˘ sortiment mycích ko‰Û schopn˘ch vyﬁe‰it
ve‰keré problémy spojené s mytím talíﬁÛ, podnosÛ, hrnkÛ, sklenic a pﬁíborÛ.

• Díky normalizovan˘m rozmûrÛm 500 x 500mm lze ko‰e pouÏívat u
v‰ech typÛ myãek bez ohledu na typ stroje nebo dopravního
systému (kromû myãek skla, ãasto vyuÏívajících ko‰Û men‰ích ãi
kruhov˘ch).
• Mycí ko‰e jsou vyrobeny z plastick˘ch materiálÛ odolávajících
chemick˘m vlivÛm, vysok˘m teplotám, odûru a nárazu a snesou
proto bez problémÛ i sanitaãní proceduru zaji‰Èující optimální
hygienické vlastnosti.
• Mycí ko‰e lze snadno skládat/stohovat na sebe a jsou ideální také
pro ukládání hrnkÛ a sklenic, neboÈ tím dochází ke sníÏení
prostorov˘ch poÏadavkÛ, minimalizaci manipulace a rizika rozbití.

ÚDRÎBA
BûÏná údrÏba a ãistûní

Úãinnost, Ïivotnost a bezpeãnost myãky jsou dány provozními podmínkami a
péãi vûnované jejímu ãistûní.
V následujících odstavcích jsou popsány údrÏbové práce provádûné
obsluhou s odpovídající ãetností provádûní.
Obecné zásady bezpeãnosti

• Pﬁed zahájením jak˘chkoli ãisticích nebo údrÏbov˘ch prací vÏdy
•
•
•
•
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dbejte na odpojení spotﬁebiãe od síÈového napájení.
Spotﬁebiã nemyjte vysokotlak˘mi vodními ãisticími pistolemi
(vût‰ina myãek Zanussi Professional má ochrann˘ faktor IPX5
dovolující oplach spotﬁebiãe nízkotlakou vodou do 0,3 bar).
Ocelové povrchy nikdy neãistûte pomocí v˘robkÛ obsahujících
chlór (jak˘mi jsou napﬁ. bûlidlo nebo kyselina chlorovodíková), a to
ani v pﬁípadû jejich zﬁedûní.
Podlahu pod spotﬁebiãem nikdy neãistûte pomocí korozivních látek
(napﬁ. pomocí kyseliny chlorovodíkové).
Spotﬁebiã nikdy nevystavujte teplotám okolí pod 0°C z dÛvodÛ
zamezení rizika zamrznutí vody v boileru a ãerpadle (pokud nebyla
myãka pﬁedem pﬁipravena/zakonzervována pro zimní odstávku).
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Denní údrÏba
Vyãistûte vnûj‰í souãásti z nerezavûjící oceli tkaninou namoãenou v teplém
m˘dlovém roztoku, poté je dokonale opláchnûte a peãlivû vysu‰te. K ãistûní
souãástí z nerezavûjící oceli nikdy nepouÏívejte prostﬁedky obsahující hrubé
nebo korozivní látky a zcela se vyh˘bejte pouÏívání drátûnek, ocelov˘ch
kartáãÛ nebo ‰krabek. Zatvrdlé skvrny neãistoty odstraÀte pomocí malého
mnoÏství teplého octa, kter˘ následnû dokonale opláchnûte vodou, nebo
pouÏijte speciální hrubou gumovou Ïínku, kterou pohybujte v˘hradnû ve
smûru povrchové úpravy nerezové oceli. Ocel lze ãistit také pomocí
standardních komerãních sprejÛ.

• DÛkladné vyãistûní proveìte pomocí pﬁípravku "SPRAY•
•

•
•
•
•

CLEANER" nastﬁíkáním na povrch a následn˘m vyãistûním
mûkkou tkaninou.
Le‰tûní proveìte pomocí pﬁípravku "POLISH-CLEANER"
nastﬁíkáním na povrch a následn˘m vyle‰tûním mûkkou tkaninou.
Demontujte mycí a oplachová ramena, odmontujte oplachové a
mycí trysky a vyãistûte je proudem vody; k ãistûní oplachov˘ch
trysek nepouÏívejte ‰piãaté nástroje, které by mohly po‰kodit
v˘stupní otvor.
Filtry nádrÏe vyãistûte proudem vody pomocí nylonového kartáãe.
VypusÈte vodu z nádrÏe, vyãistûte ji vodním proudem a dbejte na
to, aby do‰lo k odplavení neãistot.
Vyjmûte spodní a horní rampy s mycími rameny (u myãek
tunelového typu), vyãistûte je vodou a mycím prostﬁedkem, poté je
namontujte zpût (pozor na zámûnu horních a spodních ramen).
Jednotlivé ﬁady myãek Zanussi Professional jsou postupnû
vybavovány samoãistícím cyklem, kdy obsluha stroje stiskem
jediného tlaãítka spustí ãistící program, kter˘ automaticky provede
vyãi‰tûní a tepelnou sanitaci vnitﬁní komory a nádrÏe myãky horkou
vodou z boileru.

·estimûsíãní údrÏba
• Vyãistûte mechanické filtry pﬁedﬁazené v pﬁívodním potrubí pﬁívodu
vody.
• OdstraÀte vodní kámen z boileru a vodního okruhu; tento úkon smí
provést pouze kvalifikovan˘ servisní personál (pokud nepouÏíváte
vhodn˘ zmûkãovaã vody).
Opatﬁení v pﬁípadû dlouhodobého odstavení spotﬁebiãe
V pﬁípadû dlouhodobého odstavení spotﬁebiãe proveìte následující opatﬁení:

•
•
•
•
•

Vypnûte síÈové napájení spotﬁebiãe.
Ve‰keré ovládací prvky nastavte do polohy "0".
Uzavﬁete ve‰keré hradicí ventily vody a popﬁ.páry.
Vyãistûte dokonale celé zaﬁízení.
Ponechte ve‰keré pﬁístupové dveﬁe spotﬁebiãe otevﬁené z dÛvodÛ
zaji‰tûní ﬁádného vûtrání ocelov˘ch souãástí.
• VypusÈte vodu z boilerÛ.
• Na ve‰keré povrchy z nerezavûjící oceli naneste ochrann˘ film
vazelínového oleje pomocí napu‰tûné tkaniny.
• Zajistûte pravidelné vûtrání místnosti.
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¤e‰ení nûkter˘ch
bûÏn˘ch problémÛ

V následujících odstavcích jsou popsány nejãastûj‰í problémy, které mohou
vzniknout a odpovídající souãásti, které je nutné zkontrolovat. Nûkteré z nich
mÛÏe najít a odstranit pﬁímo obsluha stroje, jiné lze mÛÏe ﬁe‰it pouze
autorizovan˘ servisní pracovník, protoÏe dokonalé provûﬁení vyÏaduje pouÏití
schémat zapojení a servisních manuálÛ.
Problémy: hlavní pﬁíãiny a nápravná opatﬁení
Nádobí obsahuje zbytky neãistot z pokrmÛ:
a) Pﬁíli‰ dlouhé odstavení stolního nádobí v dobû mezi ukonãením
konzumace a zaãátkem mytí.
b) Nebylo ﬁádnû provedeno tﬁídûní a pﬁedoplach stolního nádobí.
c) Pﬁíli‰ nízká koncentrace mycího prostﬁedku.
d) Pﬁíli‰ nízká teplota mytí; zkontrolujte stav topn˘ch ãlánkÛ a
ﬁídícího termostatu teploty mycí nádrÏe.
e) Nesprávné rozmístûní nádobí.
f) Pﬁíli‰ nízk˘ tlak mycí vody v dÛsledku zanesení filtrÛ nádrÏe,
resp.ãerpadla.
g) Pﬁíli‰ nízká hladina vody v nádrÏi. Zkontrolujte správné usazení
pﬁepadové trubky, popﬁ.hladinov˘ spínaã nádrÏe a boileru.
h) Pﬁíli‰ nízk˘ tlak oplachové vody. Zkontrolujte tlak vody.
Pﬁesvûdãte se, zda nedo‰lo k zablokování pﬁívodní hadice boileru
a oplachové vody.
Na nádobí jsou nánosy vodního kamene:

• Pﬁíli‰ nízká koncentrace oplachového prostﬁedku.
• Nánosy nerozpustn˘ch solí vápníku a hoﬁãíku: do pﬁívodního
potrubí vody nainstalujte zmûkãovaã nebo zaﬁízení na odstranûní
solí.
• Nedostateãn˘ oplach: viz body f) a g).
Nádobí obsahuje skvrny od kávy nebo ãaje:

• Hnûdé skvrny na ‰álcích byly zpÛsobeny zaschnutím zbytkÛ kávy
nebo ãaje.
Vyãistûní proveìte pomocí chlórového pﬁípravku se správnou koncentrací.
Dbejte na dodrÏování správného tlaku a teploty.
Nádobí obsahuje Ïelezité skvrny:

• Patrnû pouÏíváte vodu s vysok˘m obsahem Ïeleza.
• Nádobí vyãistûte pomocí chlórového pﬁípravku a kyselého
oplachového prostﬁedku.
• Nainstalujte zaﬁízení na odstranûní Ïelezn˘ch ãástic
(mechanick˘ filtr).
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Su‰ení nádobí probíhá pﬁíli‰ pomalu:

• Pﬁíli‰ vysok˘ stupeÀ vlhkosti okolního vzduchu v dÛsledku
nedostateãné ventilace a hromadûní páry z v˘stupu stroje.
Na stroji nesvítí indikátor "zapnuto":

•
•
•
•
•

Do‰lo k vypálení ochranné pojistky stroje.
Nastala porucha napájecího kabelu.
Vadn˘ indikátor.
Porucha spínaãe cyklÛ.
Zkontrolujte hlavni vypínaã pﬁed spotﬁebiãem, popﬁ. jistiãe v
rozvadûãi.

Poruchy v dodávkách vody do stroje:

• Zanesen˘ mechanick˘ filtr v pﬁívodním potrubí.
• Do‰lo k poru‰e solenoidového ventilu v pﬁívodu vody.
• Zkontrolujte, zda pﬁívod vody je zcela otevﬁen.
Úplné zastavení dodávky vody do stroje:

• Neãistoty v solenoidovém ventilu; rozeberte solenoidov˘ ventil,
•
•
•
•
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vyãistûte membránu a sedlo pístu.
Pﬁisávání vzduchu nebo pﬁekáÏka v mycím okruhu; zkontrolujte,
vyãistûte a utûsnûte pﬁívodní hadici a tlakov˘ v˘stup, tj. ramena a
trysky.
Zkontrolujte tlak pﬁívodní vody.
Vadn˘ hladinov˘ spínaã.
Zkontrolujte, zda pﬁívod vody je otevﬁen.

