
 
 

 

ΑΛΒΕΟΓΡΑΦΟΣ CHOPIN TECHNOLOGIES 

Μοντέλο Alveo-PC       

   
Η εταιρία CHOPIN Technologies σας προσφέρει λύσεις για να μετρήσετε την 

συνεκτικότητα μιας ζύμης, την εκτατότητά και την  ελαστικότητά της καθώς και την 

απόδοσή της κατά το ψήσιμο. 

 

Η δοκιμή με τον Αλβεογράφο μετράει τα χαρακτηριστικά ιξωδο-ελαστικότητας 

δημιουργώντας μια  φούσκα ζύμης καθώς το δείγμα διογκώνεται με παροχή αέρα. 

 

Η δοκιμή με τον Αλβεογράφο  

Η Αλβεογραφική δοκιμή γίνεται σε ένα ειδικά προετοιμασμένο τεμάχιο ζύμης το οποίο με 

την πίεση αέρα φουσκώνει σαν μπαλόνι.  

Αυτή η διαδικασία προσομοιάζει την διόγκωση της ζύμης όταν κατά την ωρίμανση 

φουσκώνει με το διοξείδιο του άνθρακα που δημιουργείται. 

 

Η δοκιμή περιλαμβάνει 4 κύρια βήματα: 

1. Ανάμειξη 

αλεύρου και 

αλατισμένου νερού 

2. Ετοιμασία 5 

τεμαχίων ζύμης 

ορισμένου 

μεγέθους 

3. Τοποθέτηση των 

δειγμάτων ζύμης 

στη στόφα 

4. Αυτόματο 

φούσκωμα κάθε 

τεμαχίου ζύμης 

μέχρι να σπάσει η 

φούσκα που 

σχηματίζεται 
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Ο Αλβεογράφος μετράει τα σημαντικότερα ρεολογικά χαρακτηριστικά της ζύμης: 

 

- P : συνεκτικότητα της 

ζύμης (η φυσική της 

τάση να αντισταθεί στην 

παραμόρφωση) 

- L : εκτατότητα της 

ζύμης (ο μέγιστος όγκος 

αέρα που η φούσκα της 

ζύμης μπορεί να 

χωρέσει) 

- P/L : χαρακτηρισμός της 

καμπύλης 

- Ι.e.: δείκτης 

ελαστικότητας, π.χ. 

I.e.=200/P (σημαίνει 

P200:πίεση στα 4εκατ. 

Από την αρχή της 

καμπύλης) 

- W: η ανάπτυξη της 

ζύμης στο ψήσιμο 

(εμβαδόν επιφάνειας 

κάτω από την καμύλη) 

 

 

 

 
 

 

Ο Αλβεογράφος παράγει αποτελέσματα που χρησιμεύουν ως στοιχεία αναφοράς για όλο 

τον κύκλο εργασίας στη βιομηχανία δημητριακών. Τα αποτελέσματα αυτά επιτρέπουν 

ελεγχόμενες διαδικασίες παραγωγής και εξασφαλίζουν την ποιότητα των τελικών 

προϊόντων. 

 

Χρήση μέσα στη βιομηχανία δημητριακών 

 

Για τους Εμπόρους Σιτηρών 

-Εξασφαλίστε την αγορά και πώληση 

σταριού και αλεύρου χρησιμοποιώντας 

διεθνή στοιχεία αναφοράς. 

-Παρακολουθείτε την ποιότητα του σταριού 

κατά την παραλαβή 

-Επιλέξτε και καταχωρείστε τα στάρια 

σύμφωνα με την μελλοντική τους χρήση 

Για Αλευρόμυλους 

- Βελτιστοποίηση των μειγμάτων σταριού 

και αλεύρου 

- Προσαρμόζετε το αλεύρι για την τελική 

του χρήση χρησιμοποιώντας με ακρίβεια 

πρόσθετα και βελτιωτικά 

- Ελέγχετε τα διάφορα δείγματα αλεύρων 
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- Ελέγχετε το στάρι για βλάβες από ανάπτυξη 

εντόμων 

 

- Χρήση σε στάρι durum (Triticum durum): 

πρωτόκολλο σιμιγδαλιού (Standard UNI 

10453) 

 

Για όλους 

Οι νέες συσκευές Αλβεογράφου 

εφαρμόζουν την τεχνογνωσία και την 

μοναδική εμειρία που η εταιρία CHOPIN 

Technologies προσφέρει για την ανάλυση 

των αλεύρων 

Για την Αρτοβιομηχανία 

-Παρακολουθείτε την σωστή ποιότητα του 

παραλαμβανόμενου αλεύρου 

-Δοκιμάστε νέες συνθέσεις 

-Ελέγχετε τις πρόσθετες ύλες 

 

Ο Αλβεογράφος είναι προσαρμοσμένος για χρήση σε διάφορες εφαρμογές. Μερικά 

παραδείγματα: 

Επιλογή Σταριού 

Συγκρίνετε, επιλέγετε και 

κατηγοριοποιείτε τις διαφορετικές 

παρτίδες σταριού που είναι 

διαθέσιμες στην αγορά σύμφωνα με 

την μελλοντική τους χρήση. 
 

Μείγματα σταριών ή αλεύρων 

Για το άλεσμα, στάρια ή άλευρα 

αναμιγνύονται για να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις ποιότητας σύμφωνα 

με την μελλοντική τους χρήση. 

Με τον Αλβεογράφο, υπολογίστε το 

σωστό μείγμα για να πετύχετε 

προϊόντα υψηλής ποιότητας  

 

 
 

 

 

 

 

Πρόσθετα 

Βελτιστοποιείστε τη χρήση τους 

μετρώντας την επίδρασή τους 

(κυστεϊνη, ασκορβικό οξύ, μαγιά, 

γλυκόζη κλπ) στα χαρακτηριστικά 

πλαστικότητας της ζύμης. 

Στάρι Durum (Triticum Durum) 

O Αλβεογράφος αξιολογεί την 

συνεκτικότητα του σιμιγδαλιού που 

προορίζεται για την παραγωγή 

ζυμαρικών και καθορίζει τις 

αρτοποιητικές ιδιότητες του αλεύρου 

από στάρι Durum (πρωτόκολλο 

τυποποίησης UNI10 0453) 
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Αλάτι 

Το αλάτι ενισχύει τη δομή της 

πρωτείνης. Στην παραγωγή ψωμιού 

αυτή η επίδραση αναζητάται για να 

αποφευχθεί το κόλλημα της ζύμης 

μετά την ανάμιξη. Η επίδραση που 

έχει το αλάτι στην ρεολογία της ζύμης 

μπορεί να μετρηθεί με τον 

Αλβεογράφο. 

 

Γλουτένη 

Οι επιδράσεις της γλουτένης στην 

ζύμη ερευνώνται εύκολα με τον 

Αλβεογράφο.  

Για παράδειγμα περισσότερη 

γλουτένη έχει σαν αποτέλεσμα υψηλή 

ελαστικό-τητα στη ζύμη και χαμηλή 

εκτατότητα. 

Αδρανοποιημένη Μαγιά 

Η αδρανοποιημένη μαγιά έχει μια επίδραση 

στις πλαστικές ιδιότητες της ζύμης οι οποίες και 

είναι δυνατόν να ερευνηθούν με τον 

Αλβεογράφο. 

Πρωτεάσες 

Η υδρόλυση των δεσμών των πετιδίων 

οδηγεί σε μερική καταστροφή του 

δικτύου της γλουτένης. 

Αυτές οι επιδράσεις φαίνονται 

καθαρά στα αποτελέσματα του 

Αλβεογράφου.  
 

Στάρι που έχει χτυπηθεί από έντομα 

Ο Αλβεογράφος καθιστά δυνατόν να 

διαπιστώσετε εάν το αλεύρι έχει 

παραχθεί από στάρι που έχει χτυπηθεί 

από έντομα  

 

Και πολλά ακόμη ! 

 

 

 

Το λογισμικό AlveoPC καθορίζει τις παραμέτρους P, L, P/L, Ie, W, σύμφωνα με τα 

τυποποιημένα πρωτόκολλα. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα απλό, σύγχρονο και 

ευρηματικό λογισμικό.  

Σας επιτρέπει να:  - μετρήσετε τις πλαστικές ιδιότητες του σταριού και του αλεύρου σε 

σταθερή ενυδάτωση (50% b 15) 

- επωφελείται από την εγκεκριμένη ανάλυση (AACC 54-30.02, ICC121, NF 

EN ISO 27971, και ακόμη περισσότερα) για εμπορικές συναλλαγές 

(τυποποιημένο πρωτόκολλο) 

- Βελτιστοποίηση μειγμάτων σταριών και αλεύρων  

- Πρόβλεψη σωστής δοσολογίας πρόσθετων 
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Νέες λειτουργίες και εντολές στις συσκευές Alveolab & AlveoPC 

-Τα χαρακτηριστικά της δοκιμής εμφανίζονται 

ζωντανά μετά από κάθε νέα δοκιμή.  

-Εκδίδεται αυτόματα ένα πιστοποιητικό της 

τυποποιημένης ανάλυσης. Μπορείτε να 

προσθέσετε εύκολα τον τίτλο και το σήμα της 

εταιρίας σας.  

-Όλα τα στοιχεία αποθηκεύονται ώστε να 

εξασφαλιστεί η τέλεια και σωστή επανεύρεσή 

τους.  

-Εξαγωγή ζύμης και κοπή των τεμαχίων 

δειγμάτων 

-Οι δίσκοι τοποθέτησης των δειγμάτων ζύμης για 

το στοφάρισμα έχουν επικάλυψη από 

αντικολλητικό υλικό υψηλής αντοχής ώστε να 

διευκολύνεται η προετοιμασία αυτών των 

τεμαχίων της ζύμης.  

-Το σύστημα κοπής της ζύμης είναι ημι-

αυτόματο και πολύ εύκολο στη χρήση του. 

 

 
 

 

 


