
Обладнання лабораторії 
якості зерна



Пурка літрова з падаючим вантажем ПХ-1

призначена для 
визначення натури 

зерна



Діафаноскоп ДПІ–253

За допомогою даного 
приладу визначають 

склоподібність зерна. 
Діафаноскоп працює на 
основі здатності зерен 

пропускати світловий потік, 
оскільки склоподібні та 

борошнисті зерна пшениці 
мають різні оптичні 

властивості.



Млин лабораторний МЛУ – 202 Бюлер (Швейцарія)

Схема розмелювання зерна на млині «МЛУ-202» 
дозволяє отримувати борошно з виходом 70 %. Основне 
призначення млина полягає в порівняльній оцінці 
борошномельних і технологічних властивостей зразків 
пшениці та тритикале.



Млин лабораторний 
типу QC-124

Млин лабораторний 
Laboratory mill - 3100

Призначені для подрібнення 
лабораторних проб зерна 
сільськогосподарських 

культур з метою отримання 
шроту для подальшого 
визначення показників 

якості.



Млин лабораторний типу 
Quadrumat Junior Brabender

(Німеччина)
Лабораторний млин 3600

Дисковий млин 
застосовується для 

подрібнення зерна при 
підготовці зразків для 

визначення їх вологості в 
сушильній шафі.

Призначений для отримання 
борошна (вихід 25–35%) з 
невеликої кількості зерна 
для проведення неповного 

технологічного аналізу.



Brabender Schnellwsser bestimmer

Напівавтоматичний вологомір 
використовується для визначення рівня 
вологості у наважках борошна або зерна



Аналізатор інфрачервоний СПЕКТРАН-119М

Використовується  для визначення 
вмісту білка та клейковини в зразках 
борошна, отриманих з пшениці та 
вмісту білка в ячмінному шроті.
Прилад працює в інфрачервоному 
спектрі (ближня область), який 
визначає в зернових і олійних культурах 
масову частку компонентів.



Micro-Farinograph
Brabender Використовується для визначення 

реологічних властивостей тіста. 
Зокрема визначаємо водопоглинальну 
здатність борошна, час утворення та 
стійкість тіста, ступінь його 
розрідження.



Alveographe Chopin з тістомісилкою

Використовується для визначення фізичних властивостей тіста, а саме: 
«силу» борошна, пружність та розтяжність тіста, конфігурацію альвеоргами, 
індекс еластичності тіста.



Вимірювач деформації клейковини
лабораторний ИДК-1м

Прилад призначений для визначення якості 
клейковини пшениці та пшеничного 
борошна за здатністю чинити опір 
деформуючому навантаженню певної 
величини при стисненні між двома 
площинами протягом деякого часу.



Прилад для визначення сили 
борошна по набуханню «ПН-
1-10»

Блок реле часу БРВ

Комплекс приладів використовуються для визначення показника седиментації 
борошна –здатність клейковиних білків набухати в слабких розчинах кислот.



Прилад для визначення індексу седиментації 
методом SDS-30

Ротаційний прилад обладнаний 
блок-пакетом із 16 прозорих 
поліпропіленових циліндрів.

Водяна баня з регульованою 
температурою нагріву в 
інтервалі 20-50°С



Лабораторна центрифуга ЛЗ-402



Ваги лабораторні загального 
призначення електронні

ТВЕ-0,3–0,005
Торсійні ваги WT

Ваги лабораторні 
циферблатні ТИП 

РН-10Ц13У



Тістомісилка типу Свансона 100-200А

Призначена для замісу тіста із 100-200 гр борошна

Призначена для замісу тіста із 100-200гр борошна



Тістоперебивальна і формувальна 
машини



Термостат для бродіння і 
розстойки тіста 505 СС

Хлібопекарська електрична 
піч з горизонтально 
обертовим подом



Об’ємомір «ОМХ-1»

Об’єм хліба вимірюємо за 
об’ємом витісненого 
насіння проса.



Процес оцінки експериментальних хлібців як кінцевий етап 
дослідження зразків пшениці за хлібопекарськими властивостями









Завідувач лабораторії Правдзіва Ірина Володимирівна
(ознайомлення з альвеограмами). 



Вивчення селекційного матеріалу пшениці озимої м’якої та твердої за 
показниками якості зерна та хлібопекарськими властивостями борошна - 2021.
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