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اینستران دستگاهی است که برای سنجش بافت و خواص رئولوژیک مواد مختلف مورد استفاده 
قرار می گیرد و با آزمایش های مختلفی که انجام می شود خصوصیات فیزیکی بافت محصوالت 
کشاورزی را مشخص می کند. نمونه ای از کاربرد این دستگاه در محصوالت کشاورزی و در 

صنعت غذا که در آزمایشگاه پژوهشی گروه علوم و صنایع غذایی صورت می گیرد:

تکنولوژی غالت: تعیین سختی انواع دانه غله، مقاومت برش در برابر کشش برای خمیر،   .
ارزیابی بیاتی نان، بررسی مقاومت به خمش و آزمایش چسبندگی در ماکارونی، تعیین تردی و 

سفتی بافت بیسکویت.

صنایع لبنیات: تعیین قدرت لخته و بافت پنیر.  .
تعیین  شیالت:  و  گوشت   .
 toughness,( سفتی  و  تردی 
ماهی  و  گوشت  در   )tendemess

و فرآورده های آن.

بررسی  کشاورزی:  محصوالت   .
مختلف  مراحل  طی  در  میوه ها  بافت 
در  و  انبارداری  از  قبل  رسیدگی 
بافت  تازگی  بررسی  نگهداری،  حین 
و  تردی  اندازه گیری  و  سیب زمینی 

سفتی بافت فرآورده های آن.

در  ژل:  قدرت  تعیین  و  بررسی   .
قابلیت  که  غذایی  مواد  مختلف  انواع 

تشکیل ژل را دارند.

ماخذ: فصلنامه تخصصی علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان / بهار 81
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قسمت های مختلف دستگاه:

سل )cell(: قسمت حساس دستگاه است که درون آن strain gage قرار دارد و در   )1
برابر اعمال نیرو حساسیت های متفاوتی از خود نشان می دهد. محض آن که نیرو بدان وارد 
می شود مقاومت الکتریکی آن تغییر کرده، سیگنال هایی به کنترل کننده قلم و ازآنجا به قلم 
می فرستد تا قلم روی چارت حرکت کند و مقدار نیروی وارده را ثبت کند. سل های مختلف 
شامل 50-500 گرم، 500-500 گرم، 5-50 کیلوگرم است که بسته به آزمایش های مختلف 

روی دستگاه نصب می شود.

قسمت متحرک دستگاه: که پروب های مختلف روی آن نصب می شود.  )2

پروب )probe(: قسمتی است که با نمونه غذایی تماس پیدا می کند و نیرو به آن وارد   )3
می کند. در آزمون های مختلف از پروب های متفاوتی استفاده می شود. چگونگی اعمال نیرو و 

سرعت حرکت پروب به وسیله دکمه هایی قابل تنظیم است.

قسمت قرار دادن نمونه: بسته به آزمایش های مختلف قطعات مختلف روی دستگاه نصب   )4
می شود.

قسمت کنترل کننده قلم: دکمه هایی روی آن قرار گرفته که برای تنظیم قلم و انتخاب   )5
مقیاس های مختلف و کالیبره کردن دستگاه به کار می رود.

رسم  منحنی  به صورت  و  بوده  یک قلم  توسط  نیرو  مقدار  ثبت کننده  قسمت  که  چارت:   )6
می شود.

جعبه دنده: قسمتی است که در پشت دستگاه قرار دارد و موتور متحرک دستگاه و تعدادی   )7
چرخ دنده در آن قرار دارد که این چرخ دنده ها سرعت چارت و پروب را به صورت 1:1 یا 1:2 و 

0:0 تغییر می دهد.

چرخ دنده های انتقال دهنده نیرو از جعبه دنده به پروب: در دو طرف دستگاه قرار گرفته اند.  )8
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