Způsob mletí ve mlýně v Trhonicích
Jak vyplývá z dlouhodobé historie objektu, ale i z dochovaných částí
technologického vybavení, prošel tento mlýn obvyklým vývojem od řemeslnicky
vyráběného obyčejného složení s mlecími kameny (dochovány jeho fragmenty:
žejbro, moučná truhla) k převážně továrně vyráběnému složení uměleckému
s částí čistírenskou (čistírenský vysévač, koukolník, magnet, loupačka), mlecí
(válcová mlecí stolice) a vysévací (předvysévač, hranolový vysévač). Umělecké
složení v podobě, do které se vyvinulo do začátku 1. Světové války a na přelomu
20. A 30. Let 20. Století bylo doplněno válcovou mlecí stolicí a loupačkou, které
se ve mlýnici nachází dosud. Dochované umělecké složení patří do skupiny tzv.
periodických mlýnů, kdy některé procesy probíhají na stejných strojích, ale
s jiným nastavením (např. mletí z různých chodů na stejné válcové stolici). Toto
periodické mletí složení má však atypickou podobu, neboť se zde nenachází
stroj na čištění a třídění krupice (štoska, savka nebo reforma). Vysvětlení
spočívá v tom, že zde nebylo prováděno mletí pšenice „na vysoko“ čili „na
krupice“, a proto zde uvedený stroj nebyl potřebný. Tomu přesně odpovídá
záznam v kartě Filipova soupisu mlýnů, kde je sice uvedeno mletí žita (na jedné
válcové stolici), ale mletí pšenice je proškrtnuté. Stejně tak u mlecí kapacity
a kontingentu karta uvádí pouze žito!
Mletí žita je jednoduší, než mletí pšenice, užívá se při ní technologie mletí
naplocho, kdy mlecí válce se téměř dotýkají a kameny leží na sobě plnou vahou
horního.
Obilí z přízemí přinesl kapsový výtah do podstřeší, kde jej čistírenský hranolový
vysévač oddělil od menších (prach, malé kamínky, mák), i větších ( větší
kamínky, sláma, klasy, provázky) příměsí. Na válcovém koukolníku o poschodí
níž došlo k odstranění kulovatin stejného průměru jaká mělo zrno (např. vikev,
malé kamínky, ale zejména jedovatý koukol). Ještě je třeba zmínit malý, ale
důležitý technologický prvek, který je předsazený na vstupu do koukolníku. Je
to pevný magnet. Zařízení, na kterém se oddělovaly feromagnetické částice
(především kousky podkov a hřebíků), které by jednak mohly na mlecích
strojích vykřesáním jiskry způsobit požár a také by vedly k poškozené mlecích
a vysévacích strojů.

Spádovou trubkou se vyčištěné zrno dostalo do zásobníku nad válcovou mlecí
stolicí s rýhovanými válci. Na ní se docílilo tzv. šrotu, který další kapsový výtah
dopravil k předvysévači v podstřeší. Jedná se o krátký hranolový vysévač, jehož
důležitou funkcí bylo odsetí nejhrubší frakce, která musí jít na další mletí a
pouze by zatěžovala moučný hranolový vysévač. Spádovou trubkou se melivo
dostalo do moučného hranolového vysavače, který vyséval mouku různých
hrubostí a s různým množstvím otrub. Nezvykle ze zdejšího hranolého vysévače
nevedou spádové trubky na pytlovací lávku, ale jednotlivé frakce padají do
uzavřené skříně plnící funkci moučné truhly. Z ní mlynář odebíral hotové
mouky.
Proces mletí se v případě žita opakoval zpravidla čtyřikrát až šestkrát než došlo
k nasypání nového zámelu (tj. množství obilí k dalšímu periodickému mletí).
Protože se k tomu užívalo stejných strojů, ale pouze s jedním nastavením, jedná
se o mlýn označovaný za periodický. K obvyklému míchání mlýnských produktů
pro potřebné sjednocení jejich kvality pravděpodobně docházelo v menších
množstvích ručně, v moučné truhle osazené na mlecí podlaze.
Zbývají dva stroje, které do procesu mletí nemusely být zapojeny přímo.
Začneme u válcové stolice v mlecí skříni.

Válcové mlecí stolice
Dokud byla ve mlýně jedinou mlecí stolicí, provádělo se mletí na ní, ale po
osazení mnohem výkonnější mlecí stolice v litinové skříni došlo k jejímu
odsunutí „na druhou kolej“ a tedy s největší pravděpodobností využití ke
šrotování. Druhým strojem je kamenné složení, které mohlo také sloužit
hospodáři ke šrotování, ale i k domílce hodně vymletého (opakovaně
semílaného a vysévaného) meliva. V souvislosti s mletím zmiňme ještě důležitý
historický údaj. K ukončení provozu ve zdejším mlýně došlo 23. Listopadu 1941.
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Záznam z deníku z roku 1941 a na den 23.11.1941

Záznam z deníku z roku 1941. Zde je bez emocí a komentáře poznačeno, že mlýn
byl zavřen a zablombován 9.12.194.

