
… where quality is measured.

Viscograph-E
Standard w pomiarach 
charakterystyki skrobi

Zgodny ze 
standardami:
ICC nr. 169
AACC nr. 61-01



Viscograph-E

Zasada Program Przebieg krzywych

Data Correlation

Program Data Correlation

 Viscogram
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Viscograph-E

Objêtoœæ próby   ok. 450 ml

Moc grzania 550 W

eletroniczny

Komunikacja USB

Zasilanie 1x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 2.8 A
115 V; 50/60 Hz + PE; 5.6 A

Prêdkoœæ

Masa ok. 30 kg net        

* dla specjalnych aplikacji szybkoœæ grzania/ch³odzenia do 5°C/min

®Brabender GmbH & Co. KG

Kulturstr. 51-55 · 47055 Duisburg · Germany
Phone: +49 203 7788-0 · Fax: +49 203 7788-102
E-Mail: food-sales@brabender.com

Krzywa wiskograficzna

Viscosity Temperature
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D Szybkoœæ 
ogrzewania/
ch³odzenia

0.5...3.0°C/min*

0...300 obr/min

Pomiar lepkoœci

Wymiary 560 x 890 x 430 mm

Viscograph - który jest 
œwiatowym standardem w 
pomiarze lepkoœci skrobi i 
produktów zawieraj¹cych 
skrobiê - posiada teraz 
ca³kiem nowy, kompaktowy 
wygl¹d.
Próba ogrzewana jest w 
rotuj¹cym naczyniu, a 
nastêpnie sch³adzana, ca³oœæ 
odbywa siê w kontrolowanych 
warunkach. Wraz z wygodnym 
oprogramowaniem 
zintegrowany regulator 
temperatury umo¿liwia 
tworzenie i przechowywanie 
w³asnych profili z szybkoœci¹ 
ogrzewania/ch³odzenia 0.5-
3.0°C/min. Czujnik pomiarowy 
ulega odchyleniu, w zale¿noœci 
od lepkoœci próby, to 
odchylenie mierzone jest jako 
moment obrotowy.

Pozwala na uzyskanie 
wiarygodnych danych na temat 
w³aœciwoœci reologicznych 
badanego materia³u, tj. 
mo¿liwoœci zagêszczania, 
kleikowania, stabilnoœci, itp. 
przez okreœlenie

Pocz¹tku kleikowania (A)

Maksimum kleikowania (B)

Temperatura kleikowania 

Przebiegu lepkoœci w sta³ej 
temperaturze (B-C) 

Lepkoœci po ch³odzeniu (D) 

Wprowadzenie parametrów 
testu i zapisanie ich jako 
“metoda” pozwala na 
uruchamianie rutynowych 
badañ w dowolnej chwili. 
Komputer wysy³a profil 
temperatury do sterownika, a 
ten uruchamia analizê 
automatycznie.
Wbudowany wyœwietlacz 
informuje o przebiegu testu w 
czasie rzeczywistym, a po jego 
zakoñczeniu wszystkie 
parametry obliczane s¹ 
automatycznie.
Program umozliwia 
uruchamianie testów w trybie 
administratora lub operatora. 
Pozwala te¿ na definiowanie 
uprawnieñ oraz tworzenie i 
zapisywanie procedur analiz 
dla personelu laboratoryjnego.

Program Data Correlation 
umozliwia bezpoœrednie 
porównanie maksymalnie 15 
krzywych wiskograficznych dla 
porównania parametrów i 
wyników testu, w formie 
tabelarycznej i graficznej oraz 
ich oceny statystycznej.

Programu pozwala na 
porównanie otrzymanych 
krzywych wiskograficznych ze 
standardowymi. Dziêki temu 
mo¿na:

?oceniaæ maksimum, 
minimum lepkoœci w 
okreœlonym zakresie 
temperatury
?okreœliæ czas, kiedy 
osi¹gniêto zdefiniowan¹ 
lepkoœæ
?oceniæ przebieg 
krzywej przy okreœlonej 
temperaturze, czasie, czy 
lepkoœci
?oceniæ, np. czas 
pomiêdzy okreœlon¹ 
temperatur¹, a lepkoœci¹
?obliczaæ powierzchniê/ 
energiê

Dziêki urz¹dzeniu Viscograph 
mo¿na badaæ skrobie 
natywne - pszenne, 
kukurydziane, ziemniaczane, 
ry¿owe - jak i skrobie 
modyfikowane. Pozwala 
uzyskaæ pe³ny profil 
w³aœciwoœci reologicznych 
produktu, tj.

Zdolnoœæ zagêszczania i 
¿elowania skrobi oraz 
produktów zawieraj¹cych 
skrobiê

Lepkoœæ 

Stabilnoœæ œrodków 
zagêszczaj¹cych lub 
wi¹¿¹cych

Pomiar skrobi 
przemys³owych 
(technicznych i natywnych)

Testowanie produktów 
ekstrudowanych

Stabilnoœæ kwasowa skrobi

Zalety

Automatyczna procedura 
testu
Mo¿liwoœæ zapisu dowolnej 
liczby programów

Szybkoœæ 
ogrzewania/ch³odzenia 
0.5...3.0°C/min (dla 
specjalnych aplikacji do 
5°C/min)
Elektroniczna kontrola 
prêdkoœci

Pomiar niskich lepkoœci

Ró¿ne zakresy pomiarowe

Automatyczna regulacja skali 
wykresu w zale¿noœci od 
lepkoœci

£atwe i wygodne 
oprogramowanie dzia³aj¹ce 

Profile prêdkoœci
LAB-INVEST Marek Markowski 
Biuro Handlowe: ul. Bazyliowa 3 
60-185 Skórzewo k. Poznania 
Tel.: +4861 8148974; 2235173
2235174
E-mail: info@labinvest.pl
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