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Standard światowy w oznaczaniu glutenu
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Gluten 

GLUTEN INDEX WG PERTENA TO WSKAŹNIK 
CECH FUNKCJONALNYCH GLUTENU

Podstawowe cechy i zalety 

• Łatwość obsługi: Procedura automatyczna,
sterowana mikrokomputerem z dużym ekranem
dotykowym. Automatyczne obliczanie wyników
analizy. Możliwość rejestracji i eksportu wyników

• Mnogość zastosowań: Możliwość analizy ziarna
oraz  mąki w stacjach hodowli roślin, elewatorach
zbożowych, młynach, piekarniach, makaroniarniach,
a także w produkcji glutenu suchego (witalnego).

• Segregacja surowca i produktu: Doskonała
możliwość optymalizacji skupu i produkcji pod kątem
określonych wymagań.

• Czas analizy: Ilość mokrego glutenu i jego jakość w
czasie 10 minut

• Trwałość i odporność konstrukcji:  System
przeznaczony do eksploatacji w trudnych warunkach
zapylenia,  charakterystycznych dla elewatorów
oraz młynów.

• Powtarzalność i odtwarzalność wyników:
Automatyczna procedura i ścisły reżim metody, to
gwarancja  porozumienia w relacjach handlowych

Gluten jest funkcjonalną składową białek zawartych w 
pszenicy. Jego właściwości wpływają na cechy ciasta, a  
dalej na ostateczną jakość produktu finalnego . Ilość glutenu 
oraz jego jakość mają wpływ na elastycznośc ciasta, 
zdolność retencji gazów fermentacyjnych, a za tym na 
końcowy efekt wypiekowy . Zdolność tworzenia ciasta o 
optymalnej lepkości i wytrzymałości, uzyskania makaronu   
o właściwej teksturze po ugotowaniu, to cechy mające
ścisły związek z ilością glutenu i jego jakością. 
Glutomatic System określa ilość mokrego glutenu oraz 
jego jakość, metodą Gluten Index, a także ilość glutenu 
suchego, co daje wiedzę w temacie jego zdolności do 
wiązania wody.
Metoda Gluten Index wg Pertena to światowy standard 
w oznaczaniu ilości glutenu i jego jakości w mące pszennej, 
pszenicy, durum oraz semolinie. Może być ponadto 
wykorzystana do określania jakości glutenu witalnego 

Lista standardów światowych:
Ilość glutenu i Gluten Index 
AACC/No. 38-12.02 
ICC/No. 155;  158 
IRAM 15864

Ilość mokrego glutenu 
ICC/No. 137/1 

Ilość glutenu mokrego i suchego 
ISO 21415-2 and -4 
GBT 5506.2 and .4 
CCAT Method 13
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STANDARD ŚWIATOWY W OCENIE 
GLUTENU W MĄCE PSZENNEJ, PSZENICY, 

DURUM ORAZ SEMOLINIE
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STANDARYZACJA METODY GWARANCJĄ SUKCESU

Perten Glutomatic® System 
Glutomatic 2000  Możliwość równoczesnej analizy 
próby w powtórzeniu. Wyświetlacz dotykowy  prowadzący 
użykownika przez wszystkie etapy analizy oraz informujący 
o jej aktualnym statusie. Pełna kontrola oraz informacja o
stanie systemu, np. poziom i temperatura solanki 
Automatyczna kalkulacja wyników po wprowadzeniu 
danych z wagi.  Archiwizacja oraz możliwości eksportu 
uzyskanych wyników do aplikacji zewnętrznych. Porty 
komunikacyjne do kontroli pracy wirówki, importu wskazań 
wagi oraz do współpracy z oprogramowaniem typu LIMS 

Wirówka 2010 Precyzyjna kontrola obrotów. Blokada 
pokrywy podczas wirowania.  Komunikacja  kablem USB   
z jednostką główną. Standaryzowane kasety do metody 
Gluten Index
Glutork 2020 Suszarka do otrzymywania glutenu suchego, 
w określonej temperaturze suszenia glutenu mokrego. 
Programowanie czasu suszenia: 4 lub 5 minut w zależności 
od stosowanego standardu

SPECYFIKACJE 

Produkty Pszenica, mąka pszenna, durum, 
semolina, gluten witalny

Parametry Ilość mokrego glutenu, suchego glutenu, 
Gluten Index, wodochłonność glutenu

Wymiary: wys x gł x szer.  
oraz masa

Glutomatic 2000: 378 x 353 x 288 mm, 18 kg 
Wirówka 2010: 203 x 270 x 224 mm, 7 kg 
Glutork 2020: 90 x 255 x 200 mm, 2 kg

Wyświetlacz 7 cali, pojemnościowy

Komunikacja 3 x USB typ A, 1 x USB typ B, 1 x micro 
USB type AB (service). 1 x ethernet 

Zasilanie (V;Hz), 
pobór mocy (VA)

110-230 V, 50/60 Hz 
Glutomatic 2000: 250,  
Wirówka 2010: 110 ; Glutork 2020: 875 

Zalecane akcesoria
Lab Mill 3100 lub  120: śrutownik młotkowy z sitem 0.8 mm, 
do przygotowania  próby ziarna celem analizy w Systemie 
Glutomatic. Granulacja otrzymanej śruty musi być zgodna       
z wymaganiami  normy ISO 3093

Centrifuge 2010 Laboratory Mill 3100Glutomatic 2000 Glutork 2020
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