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Amylab FN - Hagberg Falling Number testen hurtigere og nemmere! 

 

Måling af Alpha-amylase 

Amylab – FN instrumentet måler aktiviteten af stivelses nedbrydende enzymer, alpha-amylases, ved at 

benytte standardarden indenfor området ”Hagberg metoden” eller den NYE og hurtigere metode 
”TESTOGRAM”. 
 

Alpha-amylase spiller en vigtig rolle I produktionen af syret brød   

Amylase aktiviteten I korn måles f.eks. med Hagberg Falling Number testen, testen giver mulighed for at 

vurdere spireskader. 

 

Alpha-amylasen spiller også en meget vigtig rolle under produktionen af syret brød. 

En høj amylase aktivitet kan medføre at dejen bliver klæbrig, en lav aktivitet, en lav brødvolumen med et 

rødligt skær. 

 

Der er et optimalt niveau af alpha-amylase, som er afhængigt af råmaterialets aktivitetsniveau (hvede, mel) 

og aktiviteten af de tilsatte enzymer. 

 

Sådan virker Amylab-FN  

Selve ”Falling Number” testen tager 60 – 500 sekunder og operatørtiden er 1 minut. 

Instrumentet måler ved hjælp af en sensor, den tid der er nødvendig, for at sensoren kan sænkes ned i en 

gel af vand og mel, vand og melet i prøven omrøres automatisk, og som en funktion af gelens nedbrydning 

af de alpha-amylase enzymer som er tilstede i hveden eller i melprøven, måles tiden. 

Jo hurtigere dette sker, jo højere er enzym aktiviteten. Den totale test er afhængig af amylase aktivitets 

niveauet i prøven og kan variere fra 60 til 500 sekunder. En ”normal” test tager mellem 200 – 300 sekunder. 

 

Ensartede målinger fra gang til gang 

Test tubens dimensioner er 100% kontrollerede fra producentens side, infrarød temperatur probe og 

indbygget kontrol af rystelserne sikrer maksimale repetitionsmålinger. Amylab-FN udstyret har desuden 

indbygget temperaturkontrol som dermed eliminerer vandets evaporation under målingen. 

 

Sikkerheden og procedurerne er nøgleordene 

Med Amylab FN er præcision og sikkerhed i højsædet og den indbyggede føler sikrer korrekt og ensartet 

temperatur fra test til test. Ikke noget kogende vand og intet glas der kan gå i stykker, automatisk låg – 

sikkerheden er i højsædet. 
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