
 

 

 

Texture Analyzerسنجش بافت 
StableMicroSystems CO. 

 

كه تعريف شده  "ی جريان و تغييرشکل مواد طالعهم معل"ای از علم فيزيك به صورت  شاخهعنوان  رئولوژی بهاساسا علم 

هيا،  ميواد    السيتيك  بهداشتي، داروييي،  ، مواد آرايشي، کيپالستيمواد اصول اين علم قابل اعمال به هر نوع ماده اعم از 

های بافتي انواع مختلف مواد  توان ويژگي اصوال به كمك اين علم مي .باشد ها مي و البته مواد غذايي و نوشيدني سراميکي

  .گيری نيرو هرا با روش دستگاهي بر مبنای روش انداز

رشيي  ن،بآزميون بريد ،  compression–extrusionبيرون ريختن،آزمون فشردن، punctureكردن  آزمون سوراخ) 

cutting–shear،  آزمون فشردن يا فشاریcompression،  آزمون كششtensile،  آزمون پيچشtorsion،  آزمون

 فاصيله  متيافن ييا  deformation  شيکل   آزميون تغييير   و bending and snappingخميش و شکتين ناگهياني    

، انرژی، (نيرو، متافن و زمان)، زمان، تركيب اين سه (گيری حجم اندازه گيری سطح، گيری خطي يا طولي، اندازه اندازه)

 .گيری نمود به صورت كمي اندازه...متغيرهای مركب، غلظن، نتبن، صوت و فراصوت و 

هاسين   اسين كيه سيال    texture analyzerگر بافين ييا    ها همان دستگاه تجزيه ع دستگاهيکي از انواع متداول اين نو 

های بافتي انواع مواد غيذايي، داروييي،    گيری بافن و ويژگي به منظور اندازه Stable Micro Systemsتوسط شركن 

 .گردد يد و عرضه ميتول ...بندی، خميری و بهداشتي، آرايشي، صنعتي، پالستيکي، الستيکي، پودری، چتبي، بتته

 

هيای   هايي قابلين رقابن در بازار و پذيرش توسط مصرف كنندگان را دارا هتتند كه حيائز ويژگيي   اصوال مواد و فرآورده

و ... بندی، مواد صنعتي،  اين موضوع در رابطه با مواد غذايي، دارويي، آرايشي، بهداشتي، مواد بتته. بافتي مناسبي باشند

تيوان   ميي ... جايي كه با اعمال نيروهای تنشيي، برشيي، فشياری، كششيي و      از آن. كند نيز صدق ميها  حتي انواع چتب

ليذا  . سازی نمود سازی، ساخن، فرآوری، جابجايي، و مصرف را مشابه تقريبا شرايط اعمال شده به انواع مواد در طي آماده

توان ضمن اطالع از وضعين واقعي ميواد و آگياهي    گر بافن مي ی بافن به كمك دستگاه تجزيه های تجزيه با انجام آزمون

تيرين مييزان    ها در خط توليد و بازار را به كم ها، ايجاد و حفظ كيفين مطلوب امکان حذف آن های فيزيکي آن از ويژگي

 . ممکن كاهش داد

 Stable Micro Systems کمپانی 

ی افتخيارآميز   باشد كه ايين پيشيينه   ين باال ميی مهندسي طراحي با كيف ی درخشان در زمينه اين شركن دارای سابقه

ای اين  وسعههای طراحي و ت معموال مهارت. گر بافن و ملحقات آن كامال مشهود اسن مهندسي در ساخن دستگاه تجزيه

ی بعيد بيا اسيتفاده از بازخوردهيای گرفتيه شيده از مشيتريان و         های مجهز آن و در مرحله گاهشركن نختن در آزمايش

طيور اختصاصيي در ايين شيركن طراحيي و       گر بافن به تمامي ملحقات دستگاه تجزيه. يابد روز بهبود مي به  ز كاربران رو
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نزن، ميواد   ترين فوالد زنگ و ملحقات از بهترين و باكيفين در اين شركن برای ساخن و پرداخن نهايي انواع قطعات

گير بافين    تمامي قطعات و ملحقات مورد استفاده در دستگاه تجزيه. شود پالستيکي، و آلياژهای آلومينيومي استفاده مي

روی دسيتگاه و  نيز عالوه بر كنترل دقيق در مراحل ساخن و پرداخن از لحاظ ابعاد و اندازه، دوباره قبل و بعد از نصيب  

 .شوند نهايتا قبل از ارسال به مشتريان كنترل مي

، هتا  گراتايی   کتابن  ، load cell، انيواع  گر بافتت  تجزيهاساسا اين شركن عالوه بر ساخن چهار نوع دستگاه 

ی نتيبتا كياملي از    يك خانواده دتكتورها  اکوستنكو  اندازه گنر  حجم نان،گنر  و کنترل داا اندازهدستگاه 

ی اين  دامنهِ. نمايد های بافتي انواع مواد تهيه و تامين مي گيری ويژگي گر بافن را برای اندازه اع ملحقات دستگاه تجزيهانو

 . ردگي ای و مخروطي ساده تا انواع بتيار پيچيده با كاربردهای خاص را در برمي های استوانه ملحقات از سمبه

طور گتترده در سرتاسر جهان مورد استفاده  كنترل كيفي و توليدی به روی انواع مواد در سطح پژوهشي،اغلب ملحقات 

 . اند قرار گرفته

  گر بافت دستگاه تجزيه

ای از نيرو قرار گيرنيد   های مکانيکي مواد هنگامي كه در معرض مقدار كنترل شده ی بافن به ارزيابي ويژگي اصوال تجزيه

. شيود  كرنش ثبن ميي –يا متافن و تنش تغييرشکل–نيرو ،زمان-ونمودارهای نيرصورت  شود كه پاسخ آن به اطالق مي

مارپيچ اين دستگاه بيرای اسيتفاده در    مدل استاندارد تككنند كه  گر بافن استفاده مي برای اين منظور از دستگاه تجزيه

. متر در دقيقه اسين  ميلي 611تا  6نيوتن و سرعن پيشاني دستگاه  511تا  01مواد غذايي طراحي شده كه ظرفين آن 

 متر در دقيقه نييز وجيود دارد   ميلي 0011نيوتن و سرعن  5511 تا 01در ضمن، مدل دومارپيچ اين دستگاه با ظرفين 

 .باشد كه قابل كاربرد برای انواع مواد مي

های قديم  در زمان. استفاده نمود موادها برای انواع  ن از آنتوا ها اين اسن كه مي ی اين دستگاه های عمده يکي از مزين

 نيي هيا ا  مزين ديگر ايين دسيتگاه  . شد ای خريداری مي بايتن برای هر آزموني دستگاه ويژه مي( قبل از معرفي اين دستگاه)

، نيروهيای  (شييب )ماننيد سيرعن تغييير     يتيوان تغييراتي   دليل در دسترس بودن نمودار كامل تغييرات نيرو مي كه به اسن 

، (كيار )، سطح زير نمودار (كاهش سريع در ميزان نيرو)، رويدادهايي مانند بروز شکتن يا گتتن (ها ها يا پيك اوج)بيشينه 

 Texture Profileرخ بافين   ی نييم  تجزيهتوان برای  ميدستگاه چنين از اين  هم. و بتياری متغيرهای ديگر را ارزيابي نمود

Analysis (TPA) در دو نوبن با حركن رفن و برگشتي، مشابه  مورد آزمايشی  مادهبرای اين منظور، . ستفاده كردنيز ا

 .دوش ها، فشرده مي عمل جويدن توسط فك

 صنايع غذايی

تيوان بيه ارزييابي     ها ميي  ترين آن شود كه از جمله مهم از اين دستگاه در صنعن غذا برای اهداف بتيار متنوعي استفاده مي

شيکنندگي، چتيبندگي، چتيبناكي، قابليين فشيرده       پذيری، تردی، نرمي، ماندگاری، بياتي، تازگي، كششسختي، سفتي، 

پذيری، االستيتيته، قدرت ژل، سرعن بتيتن ژل، فنريين، قابليين پخيش و پهين       پذيری، قابلين تورم، برش شدن، انعطاف

انيواع  ... س خوردن، مييزان رسييدگي، و  ای بعد از خي شدن، طنابي شدن، نخي شدن و كش آمدن، طول عمر غالت صبحانه

های تير   نبات، حلوا، انواع شيريني ای، آدامس، آب كيك، غالت صبحانه های متطح و حجيم، كيك، پن بيتکوين و ويفر، نان

هيای گوشيتي    هيا، انيواع فيراورده    ها و سيبزی  و خشك، انواع پنير، ماسن، بتتني، سس مايونز، فرانتوی، كچاپ، انواع ميوه

هيای درييايي، انيواع ماكياروني، الزانييا،       ، گوشن قرمز، گوشن مرغ، ماهي و فيراورده (كالباس، سوريمي، همبرگر سوسيس،)

های پکتيني و ژالتيني، انواع غالت و صدها مورد ديگر  جات، انواع آجيل، انواع ژل ها، انواع ترشي و شوری اسپاگتي، پودينگ

 .  اشاره نمود

 

 

 



 

 

 

 

 

                                           
 

 ساز  صنايع چسب

در اين صنعن برای ارزيابي ميزان سفتي، نرمي، رواني و نارواني، چتبناكي، چتبندگي، چتبانندگي، كيش آميدن، قابليين    

هيای   هيای سيرد و گيرم، چتيب     های مايع، نواری، صينعتي، خيانگي، چتيب    ، و قابلين كنده شدن انواع چتب پخش شدن

توان از اين دستگاه به منظور تعييين   مي...بندی، چتب كاشي، چتب كاغذ ديواری، چتب پاركن، و آبهای  درزگير، چتب

 .كيفين و كارآيي و حفظ كيفين مطلوب استفاده كرد

 

 
 

 بند  اواد دارويی، غذايی، بهداشتی و آرايشی بسته

 آرايشي و پزشکي به منظور اطمينان از كيفينبندی مواد غذايي، دارويي، بهداشتي،  بندی به ويژه بتته در صنايع بتته

هيای حبيابي،    بندی مورد استفاده، قدرت درزبندی، نفوذناپذيری منافيذ و درزهيا، قابليين تحميل فشيار توسيط لفياف        بتته

هيا و   های آلومينيومي، پالستيکي، زرورقي، قابلين خروج آسان قرص و كاغذی، قابلين باز شدن آسان درب  اسفنجي، فومي،

 .توان به آساني از اين دستگاه بهره برد ها از بتته، قابلين خروج آسان دستمال كاغذی و موارد مشابه مي سآدام

 

 
 



 

 

 

 

 

 صنايع دارويی

توان به كمك اين دستگاه ميزان چتبندگي پوشش به قرص، قدرت چتبندگي داروهيای قابيل    در صنايع داروسازی نيز مي

هيا، قيدرت    ی پوشيش كپتيول   ی قلبي، تنگيي نفيس و بخورهيا، االستيتييته    جذب از طريق پوسن، قابلين پاشش داروها

 .ها و بتياری موارد ديگر استفاده نمود ها، قابلين نصف شدن قرص متالشي شدن قرص

 

 
 

 صنايع پزشكی، بهداشتی و آرايشی

هيا،   انيواع كيرم   در صنايع پزشکي، بهداشتي و آرايشي هم بيرای تعييين و ارزييابي مييزان سيختي، سيفتي، نرميي، و قيوام        

های زيربغيل،   بو كننده های دور لب و دور چشم، روژلب، خميردندان، خميرريش، خوش ها، مداد ها، شامپوها، صابون لوسيون

پذيری انواع پودرهای آرايشي و ريمل، پايداری كف خميرريش، تيزی سوزن سرنگ، آساني حركن پيتيتون سيرنگ،    تراكم

 . توان بهره جتن ها و نظاير آن از اين دستگاه مي ها و ادكلن ن آسان انواع اسپریپذيری متواك، قابلين فشرد انعطاف

 

                                       
 

 


