
 
 

 

EΞΤΕΝΣΟΓΡΑΦΟΣ BRABENDER GmbH & Co KG  

Extensograph®-E  

για τη μέτρηση των ιδιοτήτων τάνυσης της ζύμης, την αντίστασή της στην έκταση και την 

εκτατότητά της  

για να έχετε αξιόπιστες αναφορές σχετικά με την αρτοποιητική συμπεριφορά της ζύμης. 

 

Ο Εξτενσογράφος-E (Extensograph®-E Brabender), όσο κανένα άλλο όργανο, δείχνει την 

επίδραση των πρόσθετων των αλεύρων όπως ασκορβικό οξύ, ένζυμα (πρωτεϊνάσες) και 

γαλακτοματοποιητές και έτσι σας επιτρέπει να καθορίσετε τις ρεολογικές ιδιότητες κάθε 

αλεύρου και να προσαρμόσετε την «βέλτιστη ρεολογική 

συμπεριφορά» ανάλογα με τη χρήση για την οποία 

προορίζεται το αλεύρι. 

Αρχή λειτουργίας  

Προετοιμάζουμε ένα δείγμα στο Φαρινογράφο με αλεύρι, 

απεσταγμένο νερό και αλάτι. Μετά την παρέλευση του 

καθορισμένου χρόνου ανάπαυσης, η ζύμη τεντώνεται 

μέχρι να σπάσει στο κατάλληλο σύστημα του 

Extensograph®-E.  Η δύναμη η οποία ασκείται μετράται και 

καταγράφεται.  Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 3 

φορές. Αυτό αντιστοιχεί στην πραγματική πρακτική 

παραγωγής ψωμιού  διαφόρων τύπων. Το 

Εξτενσογράφημα, το οποίο καταγράφεται άμεσα δείχνει τη 

δύναμη που έχει ασκηθεί σαν λειτουργία του μήκους τάνυσης σε σχέση με το χρόνο. 

Το σχήμα της καμπύλης μέτρησης και οι διαφοροποιήσεις του μετά τον κάθε νέο χρόνο 

ανάπαυσης/ωρίμανσης της ζύμης, το εμβαδόν της επιφάνειας κάτω από την καμπύλη καθώς 

και οι αριθμητικές τιμές στα διάφορα σημεία αξιολόγησης, επιτρέπουν στο χειριστή να λάβει 

αξιόπιστα και επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα σε σχέση με την ποιότητα των αλεύρων και 

την καταλληλότητα του κάθε αλεύρου για μια συγκεκριμένη χρήση. Περαιτέρω, μπορούν να 

είναι καταφανείς οι επιδράσεις των πρόσθετων στα χαρακτηριστικά του αλεύρου.  Το 

Εξτενσογράφημα περιλαμβάνει:  Αντίσταση στην έκταση, Μέγιστο σημείο εκτατότητας, Την 

περιοχή κάτω από την καμπύλη (ενέργεια), Τον αριθμό σχέσης (εκτατότητα/αντίσταση), Τον 

αριθμό σχέσης Db/Max (μέγιστη εκτατότητα/αντίσταση)                                                                  

Πλεονεκτήματα 

 Μεγαλύτερη διάρκεια δοκιμής – 

αποτελέσματα πολύ κοντά στην 

πρακτική εφαρμογή 

 Μέθοδος εφαρμοζόμενη σε όλα τα 

είδη αλεύρου σίτου 

 Καθορισμός του βέλτιστου σημείου 

ρεολογικών ιδιοτήτων  

 Βελτιστοποίηση μειγμάτων σίτου 

και σπόρων  

 Δείχνει την επίδραση των πρόσθετων  


