
Fermentograf  laserowy przeznaczony jest do badania i rejestracji właściwości fermentacyjnych mąki i drożdży oraz
umożliwia określanie zdolności mąki do zatrzymywania CO2 wytworzonego w czasie fermentacji ciasta, jak również do

określania zdolności gazotwórczej mąki. Urządzenie jest dostosowane do współpracy z komputerem.

Fermentograf laserowy

Zastosowanie
w placówkach naukowo-badawczych do badania właściwości fermentacyjnych mąki z pszenicy, żyta, pszenżyta

w fabrykach drożdży do określania tak zwanej siły pędnej przy ocenie jakości drożdży

w piekarniach przemysłowych do kierowania procesami technologicznymi na podstawie badań jednocześnie dwóch surowców,

tj. mąki i drożdży

Zalety urządzenia
wydruk charakterystycznej wstęgi - fermentogramu

bardzo precyzyjne prowadzenie analizy (w sposób automatyczny)

obserwowanie rozrostu kęsów ciasta bez potrzeby otwierania komory urządzenia

nowe rozwiązanie konstrukcyjne nie wymagające stosowania olejów 

niska masa urządzenia 

przyrząd sterowany i monitorowany z komputera PC

możliwość wykonywania pomiarów w trybie wolnostojącym (bez podłączenia do komputera) oraz w trybie współpracy z komputerem

możliwość ciągłego monitorowania fermentografu podczas pracy urządzenia

sterowanie w technologii webowej z dowolnej przeglądarki internetowej

możliwość sterowania i monitoringu zdalnego (z innego pomieszczenia, z biura, z dowolnego miejsca w Internecie)

możliwość pracy w dowolnej sieci LAN

możliwość współpracy jednego komputera wieloma fermentografami jednocześnie 

pamięć 100 wykresów

skalowany i konfigurowany wykres fermentografu

automatyczne wykrywanie i zaznaczanie punktu krytycznego na fermentogramie

sygnalizacja akustyczna ważniejszych zdarzeń

możliwość ustawiania własnych parametrów pomiaru

możliwość zgrywania fermentogramów na dysk komputera w formacie graficznym lub w formacie rozpoznawalnym przez inne 

fermentografy

możliwość odtwarzania fermentogramów z historii bez konieczności podłączenia do fermentografu

możliwość kasowania plików z fermentogramami

możliwość wykorzystania jako mini serwera internetowego (obsługiwane protokoły: http, ftp)

pamięć serwera internetowego od 512 MB do kilku GB w zależności od wersji 

możliwość zainteresowania prostej strony internetowej

możliwość wykorzystania do gromadzenia danych w sieci komputerowej
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Wyposażenie standardowe

pojemnik próbek 
komputer do rejestracji danych

waga laboratoryjna

Zalecane akcesoria

Wykres przedstawia
datę i godzinę pomiaru

krzywą określającą ilość gazów zatrzymanych -

właściwość strukturotwórczą

krzywą określającą ilość gazów ogółem  - zdolność

gazotwórczą lub fermentacyjną mąki 

krzywą określającą ilość gazów wydzielonych

punkt przegięcia krzywej A jest to tzw. punkt krytyczny

na osi rzędnych podany jest czas pomiaru w minutach

oś odciętych przedstawia objętość gazów w cm3

Wykres określa ilość gazów zatrzymanych w cieście z
widocznym punktem krytycznym. Jest to tzw. właściwość
strukturotwórcza, stanowiąca o zdolności zatrzymywania
gazu (CO2) przez ciasto, warunkująca optymalne rozpul-

chnienie ciasta przy zapewnieniu odpowiedniej ilości
wydzielonego dwutlenku węgla. 
Wykres wskazuje na ilość gazu (CO2) wytworzonego pod-

czas fermentacji w czasie. Jest to ilość substratu fermen-
tacyjnego wystarczającego w czasie procesu rozpulchniania ciasta do wytworzenia ilości gazu odpowiadającego co najmniej
zdolności mąki do jego zatrzymania. Taką właściwość mąki określamy jako zdolność gazotwórczą lub fermentacyjną mąki.

Metoda działania
Urządzenie stwarza możliwość badania małych próbek ciasta (z 140 g mąki) i dużych (z 700 g mąki) zbliżonych do wielkości naważek
kęsów ciasta na pieczywo produkcyjne. Ma to istotne znaczenie przy interpretacji wyników i przełożenie praktyczne dla potrzeb
piekarstwa. Metodyka badania zakłada przygotowanie ciasta w miesiarce laboratoryjnej JŻ z badanej mąki pszennej, badanych
drożdży oraz soli i wody*. Napełnienie ciastem zbiornika prób odbywa się przy użyciu dozownika objętościowego stanowiącego
część składową wyposażenia fermentografu. Proces fermentacji prowadzi się przez kilka godzin z jednoczesnym rejestrowaniem
danych pozwalających na dokładną ocenę i interpretację:

wykresu gazów zatrzymanych w cieście 

wykresu gazów wydzielonych 

wykresu gazów ogółem - zdolności fermentacyjnych mąki (zboża) 

punktu krytycznego, który w potokowej produkcji pieczywa odgrywa ogromną rolę i powinien być dostosowany (dawką drożdży) 
do założonych czasów komór fermentacyjnych w układzie taśmowej produkcji pieczywa.

Parametry techniczne
wymiary - 330 x 370 x 460 mm 

masa ca 10 kg 

temperatura komory rozrostu 35°C 

ilość komór - 1 

zasilanie - 12VDC/7A

napęd pomiaru - silnik RH 

zbiorniki prób na: • 225g ciasta 1206 cm3
Æ 80 wys. 240 mm • 1125g ciasta 4592 cm3

Æ 150 wys. 260 mm 

przyrząd do nakładania prób

cykl pomiarowy zależny od właściwości fermentacyjnych mąki (istnieje możliwość ustawienia długości cyklu) 

pomiary dokonywane są co 2 min. 

odczyt wyników dostosowany do współpracy z komputerem

po zakończeniu cyklu istnieje możliwość wydrukowania wykresu na drukarce

* ilość wody może być stała (80 ml do 140 g mąki) lub obliczona na podstawie wodochłonności dla stałej konsystencji

Charakterystyka wykresu fermentograficznego

Pochodzenie
Instrukcja
Gwarancja

polskie
wersja polska,      angielska
12 miesięcy

Przeszkolenie
Certyfikat 

w siedzibie ZBPP
deklaracja zgodności


