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Az 1972. évi tavaszi Lipcsei Vásárnak ebben az évben is a hagyományos 
jelszó volt a mottója; ,,A világkereskedelemért és a műszaki haladásért”. Mintegy 
70 ország több mint 9000 kiállítója vett részt az 1968. óta 30%-kal megnövelt 
vásárterületen a vásáron. Maguk a szocialista országok 285 000 m2 alapterületen 
állítottak ki, ebből a magyar kiállítók 3500 m'--t vettek igénybe, több mint 
150 magyar ipari üzem és külkereskedelmi vállalat mutatta be termékeit ezen a 
viszonylag kis területen a látogatók nagy érdeklődése mellett. Ismeretes, hogy a 
kiállított termékek rendkívül széles spektrumot ölelnek fel és a műszaki szak
ember számára, különösen, ha szakterülete szűkcbb, nagy önfegyelmet tesz szük
ségessé, hogy lehetőleg saját szakmájának legújabb érdekességeit tanulmányozza 
át elsősorban. Különösen nagy önfegyelemre van szükség akkor, ha a tapaszta
latokról írásban kíván hírt adni egy meghatározott érdeklődési körrel rendelkező 
olvasótábor számára.

Ez utóbbi megfontolás késztet arra, hogy csupán az érdeklődésre leginkább 
számottartó laboratóriumi műszerekről adjunk rövid összefoglaló ismertetést, 
természetesen elsősorban azokról, amelyeknek az élelmiszerek vizsgálatában 
szerepe lehet. (Meg kívánjuk jegyezni, hogy, mint az utóbbi években, idén is 
megnyitották a Tavaszi Vásáron is a lipcsei városközpontban levő csarnokokban 
az élelmiszerek és élvezeti cikkek kiállítását, ahol úgyszólván a világ minden tájá
ról származó termékeket lehetett látni, a legkülönbözőbb fejlettségi fokon, 
amennyire ezt a külső szemlélődés alapján meg lehetett állapítani.)

Egyik az élelmiszervizsgálatoknál is hasznosítható műszercsoport nem 
specifikusan élelmiszervizsgáló műszerekből áll. Ez építőkocka-elven alapuló 
automatizálható analitikai laboratóriumi rendszer, amelyet a VEB Kombinát 
Medizin und Labortechnik, Medingen állít elő. A rendszer alapműszerei a követ
kezők:

Termosztátok, különböző hőmérséklet tartományban és különböző szabályo
zási pontossággal, illetve a rendszerben történő beépítés különböző módjával. 
Érdemes megemlíteni az U 1 típust, amely kis készülékek termosztálására való 
alkalmasságával hívja fel magára a figyelmet, hőmérséklet tartománya — 60 °C- 
tól + 160 °C-ig terjed, szabályozási pontossága +0,02 °C. Nem érdektelen a 
NBE típus sem, amely -60°-tól + 300°-ig szabályoz + 0,02° pontossággal és 
egy kettős szivattyú beépítésével nyitott fürdők szabályozására is alkalmas. 
Ugyancsak említést érdemel az UR típus, (1. ábra) amely regisztráló műszer és 
pontossága ±0,001, hőmérséklet tartománya -6 0  °C-tól +200 °C-ig terjed, a 
regisztrálás azonban csak — lOés + 120°Cközött van. Voltaképpen idesorolhatjuk 
a bemutatott kriosztátokat is, amelyek — 180 és +40 °C között +0,02 pontosság
gal szabályoznak: MK típus és a N 180 típus, amelynek folyékony nitrogén 
hűtőanyaga -  180 és -4 0  °C közötti hőmérséklet szabályozást tesz lehetővé.
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7. ábra

2. ábra 3. ábra

Viszkoziméterek, ezek közül a BH2 típusú már régen ismert (Höppler viszkozi
méter), új típus az üzemi mérésekre is alkalmas KS210 -60  és +300 hőmérséklet 
határok között 2 és 50 000 cP közötti viszkozitásmérésekre, illetve a Rhcotest 1 
és Rheotesí 2, amelyek nem newtoni folyadékok folyásvizsgálataira alkalmasak,
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pl. a szerkezeti viszkozitásra, dilatáció mérésére, tixotrópia és reopexia vizsgála
tára. A kettő egymástól a mérési tartományokban különbözik, az 7. típusú 
10— 107 cP., 2 típusú pedig 1—3,5-107 cP között használható, természetesen 
különböznek a nyíróerő tartomány és a tolóerő-tartomány határértékei is. (2. 
ábra). Beépíthető továbbá a rendszerbe a Rheoviskosimeter No 202 és No 203 is, 
azonban ezeknek ismertetése felesleges mert sok ilyen típusú készülék van az 
élelmiszervizsgáló laboratóriumokban.

Ugyanennek az automatizálható analitikai rendszernek képezik részét az 
áramlásmérők is pl. az LD típusú (3. ábra), amely 6 att-ig alkalmazható —30 és 
+ 120 °C között, az áteresztési kapacitás +15 °C-os vízre kalibrálva 0,2—1000 
1/óra, levegő esetében +20 °C-ot és 760 Torr-t alapulvéve 2 — 29 000 1/óra. Érde
mes az áramlásmérők közül még megemlíteni a SW 16,1 típusú készüléket, 
amelynek mérési tartománya +15 °C-on 0,5 —3,0 1/óra, illetve 3 —12 1/óra víz. 
A keverőberendezések közül sok egyéb mellett érdemesnek látjuk kiemelni a PR 11 
típust, ennek jelentőségét növeli, hogy sűrített levegő működteti és így robbanás- 
veszélyes helyiségekben biztonságosan alkalmazható. (Forg. nyom. 250 cmp 0,5 
kp/cm2-nél és 2000 cmp 2,5 kp/cm2-nél, levegő szükséglete 20-50 1/perc.

Végül a vizsgáló és segédeszközök közül megemlítjük a 20 RT 20 típusú érett- 
ségméröt, amely gyümölcs és főzelékfélék érettségének megállapítására szolgál. 
Mérési tartománya 10-110 kp, mérési idő 30 sec, (4. ábra). Ebbe a csoportba 
tartozik a Tipifix-nek nevezett, 613 megrendelési számú, az 5. ábrán bemutatott 
pipettázáshoz, titráláshoz és pipetta tisztítására alkalmas készülék.

Végül szeretnénk példaként bemutatni egy az említett cég által készített 
készülékcsoportot, amely a 631 típusszámot viseli és automatizált glükózmeghatá
rozásra alkalmas (6. ábra).

A berendezés 50-500 mg glükóz/ЮЭ ml meghatározására használható, 
hibahatárai a koncentrációtól függően + 2,5 mg és + 12,5 mg/100 ml glükóz között 
van. 40 minta vizsgálata végezhető el óránként, helyszükséglete 4,00x0,60 m, 
összsúlya 215 kg. A spektrálkoloriméter mérési tartománya 420 — 750 nm. A cso
port elsősorban vérglükóz 
meghatározására szolgál, de 
hasonló módon egyéb labora
tóriumi vizsgálatokra is össze
állítható automatikus anali
zátor rendszer. Nyilvánvalóan 
ennek határait a készülékek 
mérési tartománya és egyéb 
jellemzői, illetve az elvégzendő 
vizsgálatok számának nagy
ságrendje határozza meg.

Mint már említettük, ne
hézséget okoz az olvasó elé 
megfelelő válogatást tárni a 

különféle műszerek közül. Úgy 
véljük, hogy néhány mérleg 
fajta érdeklődésre tarthat szá
mot. Megemlítjük a NAGEMA 
VEB Kombinat felsó'tányéros 
precíziós mérlegét 752 típus
számmal, amelynek legna
gyobb megterhelése 160 g, 
a legkisebb leolvasható skála
érték pedig 0,001 g. (7. ábra).
A Fa. H. VIETZKE KG 4. ábra
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cég légfékes analitikai gyors
mérlegei közül az AVK 1 és 
az AVK 2 típust említjük 
meg, amelyek egymástól csak 
a max. terhelésben (1000, ill. 
2000 g.) különböznek, egyen
súlyi beállóidejük 4 sec. A 
mérlegek egykarúak és ez a 
konstrukció alkalmas arra, 
hogy elkerüljük az emelőkar
hibát, vagy érzékenységi hibát. 
Olyan módosítással is készül, 
hogy 1 skálarész 1 mg-ot rep
rezentáljon és a leolvasás be
épített mikrométerrel történik. 
Említésre méltó ugyanennek a 
cégnek az AV IV S/3 típusú, 
200 g max. terhelésű mérlege, 
20 g-os fix tarasúllyal digit- 
analóg skálával, 0,1 mg-os 
mikrométerrel és 2 másod
perces beállóidővel. A 8. ábra 
mutatja be ezt a mérlegtípust, 
alsó részén van elhelyezve a 
külön kinagyítva bemutatott 
leolvasó rész. Végül had em
lítsük meg a Franz KÜST- 
NER cég (Drezda) félmikro 
mérlegét, amelynek max. ter
helése 100 g, skálacgységc 1 mg 

mikrométerrel 0,1 mg olvasható le. Felfüggesztési rendszerének anyaga zafir, 
digitál-analóg leolvasóval. Beállási ideje valamivel hosszabb az előbbinél: 5 -1 0
másodperc.

6. ábra

Jelölések m agyarázata :
1. A u tom atikus m in tatáro ló , 1.1 m eghajtásszabályozó, 1.2 szabályozó, 1.3 táro ló , 

1.4 szegmensek, 1.5 tányér, 1.6 tovább itó , 1.7 kiemelő, 1.8 szonda, ta rló v a l, 2. adagoló- 
sz iv a tty ú , 3. dializáló rendszer, 4. reak to r rendszer, 5. vezeték rendszer, 6 . spektrálkolori- 
m éter, 6.1 k ü v e lta ta r tó ren d sze r, 7. feszültségszabályozó, 8 . kompenzogrúf, 9. felszivatócsö, 
1 0 . levegőleválasztó, 1 1 . keverő.
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A már említett ME
DIZIN und LABOR
TECHNIK VEB KOM
BINAT, Medingen válto
zatos sorát állította ki a 
laboratóriumban oly nagy 
jelentőséggel bíró keverők- 
nek. A LR 10, LR 40 és 
PR 11 típusú keverők egy
mástól teljesítményben, 
műszaki megoldásokban és 
méreteiben, így természe
tesen alkalmazhatóságuk
ban különböznek, azonban 
egymással kombinálhatók.

Az LR 10 2500, LR 
40 4000, PR 11 2500 per
cenkénti fordulatszám telje
sítésére képes, az első leg
feljebb 7, a második 40 W

7. ábra

teljesítményre. A három 
említett típust a 9. ábrán 
mutatjuk be. A különböző 
tartozékokkal, flexibilis ve
zetékek keverőfejek, ven
tillátor, mágneses keverő, 
stb., kombinálva, minden
nemű laboratóriumi mun
kaigényre összeállítható 
keverő rendszer.

Az optikai mérőmű
szerek közül a Carl ZEISS, 
Jena cég néhány készülé
kéről kívánunk említést 
tenni. A POLAMAT A és S 
automatikus fényelektro
mos polariméterek. Az A 
típus általános polarimet- 
riás feladatok elvégzésére 
alkalmas és használható 
szachariméterként is. A 
méréseket öt különböző 
hullámhosszon lehet vé
gezni, tehát spektropolari- 
méter. Az S típus elsősor
ban cukoripari mérésekre 
alkalmas az ICUMSA elő
írások figyelembevételével.

8. ábra
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A leolvasási pontosság az A típusnál ± 0,005°, S típusnál pedig +0,03 S°. A 
beállítás sebessége 12°/sec. A mérés pontosságát növeli, leolvasását megkönnyíti, 
az egész mérést gyorsítja és kényelmessé teszi a vetített skálás megoldás (10. 
ábra). Mindkét készülék széles körben alkalmazható optikailag aktív anyagok 
mennyiségi meghatározására.

Ugyancsak Zeiss gyártmány az élelmiszervegyészek körében jól ismert 
SPEKOL, amelynek továbbfejlesztett típusára szeretnők ezúttal felhívni a 
figyelmet. Egy-sugarú spektrofotométer, rácsmonokromátorral. Az alapkészülék 
mérési tartománya 365 — 750 nm, a többcélú készüléké ennél szélesebb: 340 — 
850 nm. Az alapkészülék 2 kiivettás, extinkció mérésére és fotometriás titrálásra 
alkalmas, fényelem érzékelővel működik, rutinvizsgálatokra kiváló. A többcélú 
készülék az alapkészülékből fejleszthető ki különböző feltétekkel és kiegészítő 
részekkel, műszerekkel, igen széles körben alkalmazható nemcsak rutinvizsgá
latokra, hanem kutatásokra is. Elvégezhetők turbidimetriás, fluorimetriás, 
rcmissziós mérések. Spektrumtartománya, szélesebb, érzékelője fotocella.

Speciális kiegészítő berendezéssel mikroanalitikai célokra is alkalmazható. 
Al l .  ábrán a sokcélú készüléket mutatjuk be FK fluoreszcencia feltéttel.

A SPECORD UV VIS automatizált, kétsugaras regisztráló spektrofotomé
ter emlékeztet az angol Pyc Unicam cég Sp 800 típusú készülékére. Kitűnően 
alkalmazható rutinvizsgálatokhoz és kutatási feladatok elvégzéséhez egyaránt: 
LITTROW-prizmás monokromátorral működik, mérési tartománya széles. 
185 — 800 nm. A hullámszámskála osztási intervalluma 200 cm-1, a nóniuszé 
20 cm-1, a hullámszám pontossága és reprodukálhatósága +50 cm-1. A transz- 
misszió mérési határai 0-100%, 80-100%, 0 — 20%, 72-127%. Mérési pon
tossága ±0,5%, reprodukálhatóság ±0,2%. Érdemes említést tenni a regisztráló 
berendezés előnyeiről: a regisztráló kocsi gyorsjárata visszafelé, a változtatható 
koordinátarendszer, a mérési terjedelem változtathatósága, több minta regiszt-
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rálhatósága ugyanazon a lapon, az automatikus ismételhetőség, a regisztrálás 
beállítása meghatározott időtartamra.

A ZEISS cég egyik nagy bemutatója az 1972-es Lipcsei Vásáron a SPECORD 
71 IR és 72 IR volt. Mindkettő automatikus regisztráló kétsugaras infravörös 
spektrálfotométer, hullámhossztartománya az előbbinek 4600 — 650 cm-1, utób
binak 1100 — 400 cm-1. Az ÍR 71 prizmája NaCl (67°-os) az ÍR 72-é pedig KBr 
ugyancsak 67°-os. Érzékelője nagyérzékenységű termoelem. Szilárd, folyékony és 
gázalakú minták transzmissziója, illetve extinkciója mérhető a készülékkel. A li
neáris transzmisszió tartománya 0-100%, a mérési pontosság ±1,0%. a repro
dukálhatóság + 0,5%. A készülék mérési lehetőségeinek kiterjesztésére számos 
segédberendezés járulhat, így az UR 10-hez és UR 20-hoz is alkalmazható tem
peráló berendezés, amelynek szabályozó tartománya -  190 °C-tól + 250-ig terjed.

Viszonylag kis alapterületen, de sok érdeklődést keltve jelentkezett a PYE 
UNICAM cég zömmel optikai műszerekkel. Az Sp 1000 infravörös spektrofoto
méter rutinvizsgálatokra alkalmas készülék, kezelése egyszerű. Kétsugaras 
rendszerű, optikai nullázással, az energia program betáplálható. Mérési tarto
mánya 625 — 3800 cm-1. A teljes tartományban 2 —5 perces program állítható 
be. Természetesen regisztráló rendszere van, hullámhossz pontossága +3, ill. 
- 9  cm_1/2000 cm-1 alatt, illetve felett), reprodukálhatóság előbbivel azonos.

SP 1200 nagy felbontóképességű, kutatási feladatok megoldására jól hasz
nálható készülék, mérési tartománya 400 — 4000 cm-1 hullámszám között. 
A program sebessége 5, 10 és 30 percre állítható be regisztráló laponként. Pon
tossága + 1,5 cm-1— +4,5 cm-1, reprodukálhatóság 2 — 6 cm-1. A feloldóképes
ség 1 cm-1. A feloldóképesség 1 cm-1 1000 cm-'-nél és 3 cm-1 3000 cm_1-nél. 
Az SP 8000-es teljesen automatizálható spektrofotométer a látható és az ultra
ibolya tartományban végezhetők mérések a készülékkel és egyaránt alkalmaz
ható a rutin és kutatási munkában. Mérési tartomány 190-850 nm, pontossága 
+ 0,4 —2,0 reprodukálhatóság 0 ,2 -2  nm.

Az SP 1800-as kétsugaras spektrofotométer a látható és az ultraibolya tar
tományban alkalmazható teljesen automatizált mérésekre, a mérési tartomány is 
automatikusan állítható be. Közvetlenül leolvasható a vizsgált oldat koncentrá
ciója. Kiegészíthető az SP 1803 hullámhossz-szelektorral és SP 1805 programo
zóval, a három készüléket összekapcsolva a 12. ábrán mutatjuk be. Megemlítjük 
még az automatizálható atomabszorpciós spektrofotométer, amelynek SP 90 a 
típusszáma, különösen alkalmas egyes fémek kimutatására, a készülékhez mellé
kelt műszerkönyv az egyes meghatározásokhoz szükséges paramétereket táblá
zatban összefoglalva tartalmazza. Ugyancsak atomabszorbción alapuló spektro
fotométer az SP 1950 és 1900, kétsugaras, különleges felbontóképeséggel ren-
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delkező készülék. Óriási 
előnye, hogy a mintában 
levő, zavaró ionok kompen
zálhatok a készüléken.

Megemlítjük, hogy az 
AC sorozat annyiban figye
lemreméltó, mert kiegészí
téseket ad az SP soroza
tokhoz és rendkívüli mér
tékben növelhető ilyen mó
don egy-egy készülék alkal
mazási területe, pontos
sága, reprodukálhatósága, 

stb. Végül érdemes megemlíteni a PYE UNICAM 290, 291,292 és 293 típusszámú 
pH mérőit. Bármilyen elektród alkalmazható, amelynek 0-pontja 7 pH-nál van. 
A készülékek hagyományos skálájúak vagy digitális kijelzésűek.

A PERKIN-ELMER cég kis területen állított ki és így jobbára csak a 
prospektusból kaptunk tájékoztatást, legújabb rendszerű készülékeiről. A külön
böző fajtájú az élelmiszervizsgáló laboratóriumban kitűnően használható mű
szerek olyan bő választéka ismert, hogy teljességre mégcsak megközelítően sem 
törekedhetünk. Néhányat emelünk ki inkább csak jellemzésképpen. Az infravörös 
spektrofotométer 700 teljesen automatizált regisztráló kétsugaras készülék 
szűrőrács monokromátorral. Kezelése roppant egyszerű, beépített írószerkezet
tel. A hullámszám tartomány, mint általában az ilyen típusú készülékeknél, 
4000 cm-1 —650 cm-1. Megjegyezzük, hogy az infravörös spektrofotométerekből 
17 típust mutat be katalógusában a cég. Ezek egymástól teljesítőképességben, 
mérési tartományban, pontosságban és reprodukálhatóságban különböznek és a 
legkülönfélébb célokra alkalmas műszert lehet kikeresni, akár kutatásról, akár 
rutinvizsgálatokról legyen szó. Az ultraibolya és látható tartományban működő 
készülékek száma sem sokkal kisebb, ezenkívül fluoreszcencia spektrofotométe
rek kisebb választékát is ismerteti. Az atomabszorpciós spektrofotométerek 
közül kiemeljük a 306 típusszámút, amely továbbfejlesztett példánya a már évek 
óta működő 303-nak. CZERNY— TURNER monokromátora van két ráccsal.

A lineáris diszperzió reciprok értéke 0,65 nm/mm az ultraibolya tarto
mányban és 1,3 nm/mm a láthatóban. Digitális Icovasón jelenik meg az abszorp
ció %-ban kifejezve, illetve leolvasható az cxtinkció is digitális voltmétercn. 
Automatikusan nullázható és gombnyomással hitelesíthető. Beépített görbület
korrektora van. Az analitikai és preparatív munkára alkalmas gázkromatog- 
ráfok hosszú sorát ismerteti a PERKIN-ELMER katalógus. Ezek egy része 
hazánkban is ismert, itt az F 20 típust emeljük ki, amely lángionizációs detek
torral működik szerves anyagok analíziséhez széles határok között alkalmaz
ható. A hőmérséklethatárok +50 és +375 °C. Alkalmazható izoterm munka- 
módszer, vagy ballisztikus program táplálható be. Különösen érzékeny meghatá
rozásokra teljesen üvegből készült rendszer is használható. A detektor érzékeny
sége igen nagy: 0,012 Amp/C°. A befecskendező egység és a Fl D az oszloptermosz- 
táttól függetlenül fűthető egység, mely az oszlophoz közvetlenül van csavarozva. 
Különösen jól alkalmazható a készülék az élelmiszerkémiai rutinvizsgálatokban.

Mint a bevezetőben már utaltunk rá, az 1972-es tavaszi Lipcsei Vásár ezút
tal is rangos felvonulás volt a legkülönbözőbb műszaki területek technikai, tech
nológiai fejlődésének, fejlesztésének. Ennek szerves tartozéka az analitikai 
munkához elengedhetetlen, a fejlődés által egyre nagyobb mértékben alkalmazni 
kívánt műszerezés. Az élelmiszerek termelésének progresszív növekedése, a 
nemzetközi árucsere gyorsütemű fokozódása egyre inkább megköveteli a minta
vételi és vizsgálati módszerek egyeztetését nemzetközi szinten is.
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