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آرد آزمالیان





درباره ما
 

دکتر سید احمد حیدری، با بیش از 30 سال سابقه در صنایع آرد 
و نان، در ســال 1391 شــرکت مهندســی آردآزمالیان را با هدف 
طراحی و تولید به روز دســتگاه های کنترل کیفی و رئولوژی برای 
آزمایشــگاه های صنایــع آرد و نان و باال بــردن کیفیت محصوالت 

کارخانجات داخل ایران، به طور رسمی تاسیس کرد. 
این شــرکت ابتدا کار خود را با تولید و بومی سازی فناوری ساخت 
دســتگاه های گلوتن شــوی و ایندکس در داخل کشــور، شروع به 
کار کــرد و پــس از آن، با فعالیت مســتمر واحد تحقیق و توســعه 
این شــرکت که از دانش و تخصص متخصصیــن ایرانی در زمینه 
طراحی، سخت افزار، نرم افزار و هوش مصنوعی استفاده می کند، 
تقریبا در هر ســال یک دستگاه جدید درصنایع آرد بومی سازی و 
بازطراحی شد و با تولید دستگاه ها با قیمت مناسب، ارائه مشاوره 
و خدمات پس از فروش، باعث ایجاد اشــتغال در داخل کشــور و 

جلوگیری از خروج ارز از کشور گردید.
تاکنــون دســتگاه های زیــر در زمینــه صنایــع آزمایشــگاهی آرد 
بومی سازی و بازطراحی شده و به طور کامل ساخت ایران هستند:

گلوتن شــور، ایندکس گلوتن، خشــک کن گلوتــن، فالینگ نامبر، 
آســیاب آزمایشــگاهی، میکروفیــدر، آنالیــز بافــت، هکتولیتــر، 

سدیمانتاسیون.
به عالوه در ســه ســال گذشــته، دستگاه های پیشــرفته رئولوژی 
مانند اکستنسوگراف و فارینوگراف با فناوری پیشرفته و برمبنای 

هوش مصنوعی طراحی و تولید شده اند. 
شــرکت آرد آزمالیان مفتخر اســت که در این ســال هــا بیش از 
150 کارخانه  آرد، نان، ماکارونی، بیســکوییت و دیگر کارخانه های 
صنایع وابســته، به همــراه آزمایشــگاه های اداره غله اســتان ها 
و پژوهشــکده های دانشــگاه ها میزبان دســتگاه های ســاخت این 

شرکت بودند.
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دستگاه آسیاب آزمایشگاهی
 

تقریبا برای انجام همه آزمایش ها روی آرد، ابتدا باید گندم را به 
طور کامل آســیاب کرد بدون اینکه رطوبتش تغییر چندانی کند و 
بنابراین به آسیابی ویژه با دور باال نیاز است که قطعات درونی آن 

ضد سایش باشند. 
دستگاه آسیاب آزمایشگاهی شرکت مهندسی آردآزمالیان، مزیت  
ســرعت باال، قطعات ضد ســایش، کیفیت مطلــوب و صدای ناچیز 
را همراه با قیمت مناســب و گارانتی یک ســاله و خدمات پس از 

فروش پنج ساله فراهم آورده است.



دستگاه فالینگ نامبر )آنزیم سنج( 
دســتگاه فالینگ نامبر، مقدار فعالیــت آنزیم آلفا آمیالز آرد را به 
شــکل خودکار تعیین می کند. این دستگاه می تواند فعالیت آنزیم 
طبیعــی را اندازه بگیرد یا میزان فعالیت میکروبی و طبیعی آنزیم 

را به طور همزمان تعیین کند. 
طراحی دســتگاه فالینگ نامبر شــرکت مهندســی آردآزمالیان به 
گونه ای انجام شــده اســت که با وارد کردن ارتفاع از ســطح دریا 
توســط کاربر، به طور خــودکار نقطه جوش آب را تنظیم میکند و تا 
زمانی که دمای مخزن به این مقدار نرسد، اجازه انجام آزمایش را 
نمی دهد و به محض رسیدن به دمای مناسب، آماده بودن دستگاه 
برای انجام آزمایش را اعــالم می کند. به عالوه برای ایمنی، زمانی 
که ســطح آب درون مخزن از ارتفاع مشــخصی کمتر شود، اخطاری 

در نمایشگر ظاهر می شود . 
این دســتگاه نیــز همانند دیگر دســتگاه های شــرکت مهندســی 
آردآزمالیان دارای یک ســال گارانتی و پنج ســال خدمات پس از 

فروش است. 
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دستگاه اکستنسوگراف
 

دســتگاه اکستنســوگراف، مقاومت کششــی و کشســانی خمیر را 
اندازه می گیرد و با انجام این آزمایش، می توان رئولوژی بهینه را 
به دســت آورد تا بتوان به بهترین نتایج پخت رسید. این دستگاه 

اجازه تعیین موارد زیر را می دهد:
1.تعیین مقدار کشسانی خمیر

2.مقاومت خمیر در برابر کشش 
3.به دست آوردن نتایج قابل اطمینان درباره چگونگی پخت خمیر

4.تعیین چگونگی اثرات اضافه شدن افزودنی ها و تعیین خواص 
رئولوژیکی هر آرد و تعیین خصوصیات آن برای هر کاربرد مشخص
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دستگاه آنالیز بافت
آزمایش بافت، تکنیکی تثبیت شده برای ارزیابی خواص مکانیکی 
و فیزیکــی از مواد اولیه تشــکیل دهنده، ســاختار مواد غذایی و 
کنترل کیفیت قبل و بعد از پخت اســت. برای انجام این آزمایش 
از دستگاه آنالیز بافت )Texture Analyzer( استفاده می شود. 
این دستگاه اجازه انجام آزمایش بافت را برای طیف گسترده ای از 
انواع مواد غذایی مانند محصوالت پخته شده، غالت، حبوبات، مواد 
قنادی، تنقالت، لبنیات، میوه، ســبزیجات، ژالتین ها، گوشت، مرغ، 
ماهی، ماکارونی،  و حتی مواد غذایی حیوانات خانگی را می دهد. 

تحلیــل بافت را می توان با اســتفاده از روش مکانیکی و برمبنای 
نیرو انجــام داد. در این آزمایش، آزمون های اســتانداردی مانند 
فشــرده و خــم کردن انجــام می شــود و از آن بــرای اندازه گیری 
ســختی، تردی، نرمی، چســبناکی و دیگر خواص مشــابه استفاده 
می گردد. اندازه گیری این خواص به غیر از صنایع آرد و خوراکی، 
در صنایعــی دیگر مانند تولیــد دارو، ژل و مانند آن ها نیز کاربرد 

دارد. 
پارامترهــای نهایــی این آزمایــش از طریق بازخورد مشــتری ها و 
آزمایش هــای گســترده روی بافت به دســت آمده اند که شــامل 
ســختی، کشســانی و انعطاف پذیری و امکان جویدن و چســبندگی 

هستند. 
دستگاه آنالیز بافت شرکت مهندسی آردآزمالیان، عالوه بر کیفیت 
عالی و قیمت مناسب، دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات 

پس از فروش نیز است. 
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دستگاه اکستنسوگراف پالس
 

در دستگاه اکستنسوگراف پالس با کاربرد هوش مصنوعی ساخت 
شــرکت مهندســی آرد آزمالیــان عالوه بــر دارابودن مشــخصات 
دســتگاه اکستنســوگراف معمولی امکان تعیین مــوارد زیر را نیز 

می دهد: 
- شــبیه  ســازی مدت زمان تخمیر خمیر برای پخت و نتایج نزدیک 

به واقعیت
- امکان استفاده از آن برای تمام انواع آرد گندم

- اندازه گیری خواص رئولوژیکی
- تعیین اثر ترکیب گندم و غالت

- تعیین اثر افزودنی ها 
- امکان تحلیل های پیشــرفته تر ماننــد وضعیت یک تولید کننده 

گندم نسبت به زمان
- تحلیل های آماری تخصصی

این دستگاه نیز همانند دیگر دستگاه های ساخت شرکت مهندسی 
آردآزمالیان دارای یک ســال گارانتی و پنج ســال خدمات پس از 

فروش است. 
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دستگاه فارینوگراف
دســتگاه فارینوگــراف )Farinograph(، ویژگی هــای خاصــی از 
آرد را انــدازه می گیرد و کاربرد اصلــی آن اندازه گیری گرانروی 

)Viscosity( مخلوطی از آرد و آب است. 
می توان با استفاده از نتایج فارینوگراف موارد زیر را تعیین کرد:

-جذب آب
 -گرانروی خمیر شامل نسبت آب حداکثر به گلوتن     

-زمان میکس حداکثر برای رسیدن به جذب آب گلوتن 
-پایداری خمیر تحت میکس 

- مقاومت گلوتن خمیر 
متخصصان آرد و نان نیز دســتگاه فارینوگراف اســتفاده می کنند 
تــا بتوانند مشــخصات آرد را به دســت بیاورند و با اســتفاده از 
آن ها، تغییرات الزم در فرآیند آردســازی و آماده کردن آرد برای 
پخت های مختلف، تعیین می شــود. همچنین از این دســتگاه برای 
آماده کردن خمیر برای آزمایش اکستنسوگراف استفاده می کنند. 
دســتگاه فارینوگراف شرکت مهندسی آردآزمالیان، با استفاده از 
هــوش مصنوعی امکان تعیین کیفیت ســختی و نوع کاربری گندم 
بــرای تولید آرد های مختلف و تعیین مشــخصاتی مانند جذب آب، 
زمان عمل آوری، ثبات و درجه نرم شــدن خمیــر را فراهم آورده 
است. این دستگاه نیز دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات 

پس از فروش است.
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گلوتن شوی
 

بــرای تعیین مقــدار گلوتن درون گندم یا آرد، با اســتفاده از یک 
سیستم مکانیکی و تحت شرایط ثابت دما، فشار و آب ثابت، گلوتن 
از آرد جدا شود. برای این منظور، از دستگاه گلوتن شوی استفاده 

می شود. 
دســتگاه گلوتن شــوی خودکار شرکت مهندســی آردآزمالیان، در 
زمــان حــدود 5 دقیقــه و با اســتفاده از 300 سی ســی آب مقطر 
حــاوی دو درصد نمــک طعام، کار شستشــو را به شــکل همزمان 
روی دو نمونــه آرد انجــام می دهد و گلوتن آن هــا را جدا می کند. 
به عالوه، این دستگاه اجازه تغییر پارامترهایی مانند زمان میکس 
و شستشــو را می دهد تا کاربر بتواند آن ها را بسته به نوع گندم 

تغییر دهد. 
 این دستگاه با یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش 

در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. 
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دستگاه گلوتن ایندکس
 
بعد از مشــخص شدن مقدار گلوتن توســط دستگاه گلوتن شوی ، 
باید کیفیت آن نیز تعیین شــود زیرا عاملی مهم در پخت است که 
برای این آزمایش، می توان از دســتگاه ایندکس گلوتن اســتفاده 
کرد که به شــکل مکانیکی، گلوتن لغزنده )گلیادین( را از گلوتن با 
ســاختار غیرلغزنده )گلوتنین( جــدا می کند و عددی را از آن ها به 
دســت می آورد که به آن »ایندکس« یا »شــاخص« گفته می شود. 
درصد این عدد با کیفیت گلوتن آرد برای پخت های مختلف، رابطه 

مستقیم دارد. 
دســتگاه گلوتن ایندکس ساخته شــده توسط مهندسین متخصص 
شرکت مهندسی آردآزمالیان، عالوه بر کیفیت باال )انجام آزمایش 
ظــرف یــک دقیقــه بــا ســرعت 6000 دور در دقیقــه(، قابلیت 
تکرارپذیری و قیمت مناسب، دارای یک سال گارانتی و پنج سال 

خدمات پس از فروش نیز هست. 



دستگاه خشک کن گلوتن
بعد از جدا کردن گلوتن و قرار دادن آن درون دستگاه »خشک کن 
گلوتــن« یا دســتگاه گلوماتیک، تحــت دمای کنترل شــده، گلوتن 
مرطــوب به گلوتن خشــک تبدیل می شــود و بنابراین وزن واقعی 

گلوتن بدون آب درون آن به دست می آید. 
دســتگاه خشــک کن گلوتن ساخت شرکت مهندســی آردآزمالیان، 
دارای یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش است. 
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دستگاه هکتولیتر سنج
 

وزن هکتولیتر )Hectoliter( یا وزن آزمایش، برای تعیین بازده 
آرد از گندم و یکنواخت بودن دانه ها مورداستفاده قرار می گیرد. 

این روش تحلیل،
 با نام وزن دانهGrain Weight 1000(1 000( شناخته شده و 
برحســب کیلوگرم در 100 لیتر گندم بیان می شود. با این روش 

ساده، کیفیت گندم تعیین میگردد.
 دســتگاه هکتولیتر سنج شرکت مهندســی آردآزمالیان، عالوه بر 
کیفیت عالی و قیمت مناســب، دارای یک سال گارانتی و پنج سال 

خدمات پس از فروش است. 
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دستگاه سدیمانتاسیون )زلنی(
دستگاه سدیمانتاسیون در جهت بهبود کیفیت آرد و نان, به اندازه 
گیری میزان ســن زدگی و کیفیت پروتئین های نمونه آرد و گندم 
می پردازد. این دستگاه با طراحی پیشرفته خود این امکان را برای 
کاربــر فراهم میکند تــا در یک دوره آزمون هم سدیمانتاســیون 
نرمــال و هم سدیمانتاســیون انتظاری را انجام دهــد. در طراحی 
دســتگاه از جدیدترین و بروزترین امکانات استفاده شده است. 
دســتگاه دارای صفحــه نمایش رنگی بوده که ایــن امکان را برای 

کاربر فراهم می نماید که:
1. مشاهده زمان آزمون 

2.تعیین میزان زمان دلخواه برای آزمون
3. تنظیمات مربوط سدیمانتاسیون نرمال و انتظاری 

دســتگاه سدیمانتاسیون ســاخت شرکت مهندســی آردآزمالیان، 
عالوه بر کیفیت عالی و قیمت مناســب، دارای یک ســال گارانتی و 

پنج سال خدمات پس از فروش است. 
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دستگاه میکروفیدر
 

برای اضافه کــردن پرمیکس یا بهبود دهنده های دیگر به آرد، از 
دستگاه میکروفیدر استفاده می شود. 

این دســتگاه شــامل یک قســمت مکانیکی و یک عدد تابلوی برق 
اســت که کنترل ها توسط یک صفحه نمایش لمسی انجام می شود. 
در صورتی که خط تولید شامل باسکول باشد، دستگاه می تواند به 
باسکول وصل شود و برمبنای وزن اندازه گیری شده، میکروفیدر 
را تنظیــم کنــد. در صــورت نبود باســکول، دســتگاه فلومتر آرد 
در مســیر تولید نصــب می شــود و برمبنای بار تولیــدی، عملکرد 

میکروفیدر تنظیم می گردد. 
دســتگاه میکروفیدر شرکت آردآزمالیان، دارای یک سال گارانتی 

و پنج سال خدمات پس از فروش است. 
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مشتریان ما
آرد سهند سقز
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• اداره غله و خدمات بازرگانی 
منطقه 5 مشهد 

• شمس آذر

• آرد قدس رضوی

• کارخانه آرد تهران باختر

• کارخانه آرد وزیری

• کارخانه آرد سرو کرج

• کارخانه آرد زرین مشهد

• کارخانه آرد بهشت

• خورشید دانه کرج

• کارخانه آرد خوشه اراک

• کارخانه آرد دانه سا

• کارخانه آرد سرچشمه شاهرود

• کارخانه آرد جهان ستاره آریا

• کارخانه آرد مطیع شیروان

• کارخانه آرد غنچه

• کارخانه آرد ستاره اصفهان

• کارخانه آرد گیالن خوشه

• کارخانه آرد دامغان

• کارخانه آرد سبوس سمنان

• کارخانه آرد سعادت یزد

• کارخانه آرد گلنام سقز

• کارخانه آرد ایالم

• آرد خرم ازنا

• کارخانه آرد نیک

• کارخانه آرد بابرکت

• کارخانه آرد سنبل گلستان

• کارخانه آرد سنبل مهاباد

• کارخانه آرد هلیانه

• کارخانه آرد مالیر

• کارخانه آرد گل آرد زاگرس

• کارخانه آرد اترک بویین زهرا

• کارخانه آرد هرند

• کارخانه آرد مریانج کار همدان

• کارخانه آرد ایثارگران قائن

• کارخانه آرد بوجار

• کارخانه آرد اهر کار

• کارخانه آرد سفید کاشمر

• کارخانه آرد آدمی

• کارخانه آرد اورین خوی

• کارخانه آرد گندم نام)مهربان(

• کارخانه آرد احمدزاده

• کارخانه آرد آشخانه

• کارخانه آرد سنبله گندم طالیی 
زنجان

• کارخانه آرد والس سبزه وار

• کارخانه آرد گل آرد جیرفت

• کارخانه آرد آرد مروارید کاسپین

• کارخانه آرد گندم کوبان هری

• گروه صنعتی بازرگانی سامان 
صنعت اطلس

• تعاونی 213 قصر شیرین

• زیست آنزیم شیمی

• کارخانه آرد به پز خسروی
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