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1. Bevezetés

Az élelmiszeranalitika sokoldalú szerepet tölt be a nyersanyagok és készter
mékek minősítésében, mind a gyártási folyamatok irányításában és az élelmiszer
tudományi kutatásokban. A fokozódó mennyiségi és minőségi igények, amelyek az 
élelmiszerek minőségének további javításával, a technológiai eljárások fejlesztésé
vel, új kutatási irányok kialakulásával, és egy sor más tényezővel függnek össze, 
az élelmiszeranalitika területén is gyors fejlődést eredményeztek. A fejlődés jel
lemzőit vizsgálva világméretekben és hazánkban általánosságban megállapítható, 
hogy egyrészt tartalmi (a vizsgálatok tárgya), másrészt módszertani vonatkozásban 
következtek be változások. Rendkívüli mértékben megnőtt azon kémiai összetevők 
száma, amelyeknek meghatározása az élelmiszerek minősítése szempontjából szük
séges és egyre szélesedik azoknak a kémiai, fizikai, biológiai eljárásoknak a spekt
ruma, amelyek segítségével maguk a minőségi jellemzők meghatározhatók. Az 
előbbiekben vázolt fejlődés követése megnövelte az élelmiszervizsgálatok költsé
geit, növelte az e területen dolgozó szakemberek felkészültségével szemben támasz
tott igényeket. Jól látható ez hazánkban is, ahol jelentős erőfeszítésekkel fejlesz
tették és fejlesztik az élelmiszervizsgálatokkal és ellenőrzéssel foglalkozó intézmé
nyek és laboratóriumok hálózatát és felszerelését, valamint a különböző szintű 
szakemberek továbbképzésének számos formája alakult ki.

A továbbiakban az utóbbi 15 —20 év fejlődését kívánom elemezni és a fejlődés 
várható irányaira az ebből származó követelményekre rámutatni.

2. Az élelmiszeranalatika tartalmi fejlődése

A vizsgálandó komponensek, ill. jellemzők körének bővülésében szerepet játszó 
tényezőket vizsgálva elsősorban a következők emelhetők ki:

— a táplálkozástudományi ismeretek fejlődése,
— az élelmiszeregészségügyi és higiéniai követelmények növekedése,
— a minőség (beltartalmi érték) szerinti nyersanyagátvétel térhódítása,
— a fokozódó minőségi és választékigények az élelmiszertermeléssel szemben.

A klasszikus táplálkozásban mindössze néhány makroösszetevő ismeretét igényelte. 
Később a vitaminok bővítették ezt a kört, majd a mai napig tartóan újabb és 
újabb komponensek (esszenciális aminosavak, esszenciális zsírsavak, koleszterin, 
erukasav, nyomelemek stb). táplálkozástani jelentőségére derül fény. Jelentősen 
változtak, differenciálódtak a mennyiségi szükségletekkel kapcsolatos adatok. 
A legfontosabb változás talán az, hogy fény derült az egyes táplálékkomponensek
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kölcsönhatásának jelentőségére. Kiderült, hogy a szükségleti normák, a fehérjék 
biológiai értéke, és egy sor más jellemző nem meghatározott adott érték, hanem a 
fogyasztott táplálék egészének függvénye. A gabonafehérje önmagában kis biológiai 
értékű, más fehérjékkel (burgonya, élesztő stb.) együtt értéke erősen megnő. A vas 
megfelelő értékesüléséhez optimális vas —réz arány szükséges, ugyancsak rendkívül 
fontos a nátrium-, kalcium-, kálium-, magnézium arány betartása. Túlzott arányú 
telítetlen zsírsav adagolás az anyagcserében redoxi egyensúly zavarokat okozhat 
stb. Végsősoron adott élelmiszer, ill. étrend elbírálásához jelenleg sokkal több 
adatra van szükség, mint néhány évtizeddel, vagy akár néhány évvel korábban.

Az élelmiszeregészségügyi és higiéniai szempontból elvégzendő vizsgálatok 
egyik része mikrobiológiai meghatározás, amelynek súlyponti célja a patogén 
mikroorganizmusok okozta veszélyek elhárítása. A növényvédő és gyomirtó szerek 
széles körű felhasználása, a környezetszennyező hatások, valamint az egyéb ténye
zők hatásából eredő nehézfém szennyezések, a műanyagcsomagolás térhódítása, a 
különböző célú mesterséges adalékanyagok alkalmazása, és egy sor egyéb tényező 
(pl. a mikotoxinok előfordulásának veszélye) következtében rendkívül megnőtt az 
élelmiszeregészségügyi okokból szükséges kémiai vizsgálatok száma is. Ha arra gon
dolunk, hogy százas nagyságrendű komponensek sokszor igen kis mennyiségének 
meghatározásáról van szó, akkor becsülhető fel a feladat nagysága.

Az élelmiszeripari termelést a folyamatok gyorsítására irányuló általános törek
vés, a folytonos és automatizált technológiák térhódítása jellemzi. Utóbbiak foko
zott igényeket támasztanak a nyersanyagok egyenletes minőségével kapcsolatban 
nemcsak a makrokémiai összetételt illetően, hanem egy sor egyéb technológiai fel
dolgozás szempontjából lényeges minőségi jellemzőben is. Az egyenletes minőségű 
nyersanyag biztosítása, a mezőgazdasági termelők ösztönzése a feldolgozás szem
pontjából optimális értékű nyersanyag előállítására vezetett a ,,beltartalmi érték” 
szerinti átvétel fokozott mértékű bevezetésére. Nálunk pl. a cukorrépa és a búza 
esetében került sor újonnan ilyen átvételi rendszer bevezetésére.

A fokozódó minőségi követelmények és a bővülő választék tartalmi szempont
ból az előzőekben vázolt egyéb tényezőkkel azonos hatásúak. Kiegészülnek azonban 
egy sor egyéb tényezővel is, mint amilyenek pl. az érzékszervi sajátságokkal és 
azok egyenletességével szemben támasztott fokozott igények, a reológiai jellemzők 
szélesebb körű vizsgálata, az aromaanyagokkal kapcsolatos műszeres-kémiai vizs
gálatok stb.

Összefoglalva tartalmi szempontból az állapítható meg, hogy az utóbbi évtize
dek során többszörösére emelkedett azon kémiai összetevők, illetve minőségi jel
lemzők száma, amelyeket meg kell határozni. Ez a tény nagymértékben hat és 
bizonyos mértékben kölcsönhatásban van az alkalmazott módszerekkel. Ezt a 
problémakört elemezem a következőkben.

3. Az élelmiszeranalitika módszertani fejlődése

Az előző fejezetben vázolt tartalmi változások egyben az élelmiszervizsgálati 
eljárások fejlődésének fontos tényezői. Ha az utóbbi két évtized fejlődését módszer
tani szempontból elemezzük, akkor a következő tendenciák emelhetők ki:

— alapelvüket tekintve új módszerek bevezetése, az alkalmazott eljárások 
spektrumának bővülése, a fizikai, ill. fizikai-kémiai módszerek térhódítása 
a hagyományos kémiai módszerek mellett, ill. azoknak rovására.

— a nagy érzékenységű mikroeljárások alkalmazására való törekvés,
— a vizsgálatok gyorsítására való törekvés, különösen a nyersanyagátvételnél 

és gyártásközi ellenőrzésben,
— a műszerezés, automatizálás, számítógépes adatfeldolgozás fokozódó alkal

mazása,
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— az érzékszervi vizsgálatok megbízhatóságának növelése, az érzékszervi és 
egyéb vizsgálatok közötti korreláció kérdéseinek elemzése.

Az új módszerek bevezetésével járó fejlődés leglátványosabb példáját a külön
böző kromatográfiás eljárások szolgáltatták. A második világháborút követően elő
ször a papírkromatográfiás módszerek gyors elterjedését tapasztalhattuk. A vékony
rétegkromatográfiás technika tökéletesítése nyomán jelentősen szűkült a papírkro- 
matográfia alkalmazási területe. Hozzájárult ehhez a kvantitatív meghatározás 
bizonytalansága, ami miatt a papírkromatográfiás eljárás alapvetően minőségi 
meghatározási módszer maradt. A gázkromatográfia térhódítása és fejlődésének 
felfelé ívelő szakasza még ma is tart. A vizsgálható komponensek számát, a tényle
gesen elméleti és gyakorlati célból elvégzett mennyiségét illetően az első helyet 
foglalja el az analitikai eljárások közül. Viszonylag új módszer a nagynyomású 
folyadék-kromatográfia, amely elválasztóképesség és érzékenység szempontjából 
egy sor új lehetőséget nyitott meg. Az automatikus aminosavanalízis, a gélkroma- 
tográfia, az oszlopkromatográfiás módszer reneszánszát eredményezte, mivel jól 
beépíthető automatikus elemző rendszerekbe, és a mennyiségi meghatározáskor a 
legnagyobb pontosságot biztosítja.

A fejlődés szemléltetésére másik példaként az elektroforézist hozom fel. A folya
dék fázisban végzett klasszikus elektroforézis legtöbbször 3 - 4  komponens elválasz
tását tette lehetővé. Ma már a gélelektroforézis kombinálva az izoelektromos fókuszá
lással lehetővé teszi 40 — 50 komponens megbízható elválasztását is.

Az egyre bővülő módszertani spektrumon belül egyre nagyobb a fizikai mód
szerek részaránya. Itt nemcsak az élelmiszerek fizikai tulajdonságainak (pl. kon
zisztencia-, szín- stb.) vizsgálatára gondolok, hanem elsősorban azokra a módsze
rekre, amelyek eddigi kémiai meghatározásokat eredményesen helyettesíthetnek. 
Példaként az ionszelektív elektródokat és az IR-sugárzások reflexióján, ill. abszorp
cióján alapuló eljárásokat emlitem meg. Előbbiek lehetővé teszik sokszor bonyolult 
összetételű biológiai rendszerben is egy-egy elektrokémiailag aktív komponens nagy 
érzékenységű szelektív meghatározását. Az elektróda membránok felépítése és 
sajátságai, a redoxi reakciók felhasználhatósága, a rögzített enzimkészítmények 
alkalmazása a membránban igen nagy fejlődési lehetőséget biztosít ennek az eljá
rásnak az élelmiszervizsgálaton belül is.

Az IR-elemzőknél alkalmazott mérés alapelvét, ill. a készülékek elvi felépítését 
az 1. és 2. ábra szemlélteti. A jelenleg alkalmazott berendezések (amelyekből néhány 
hazánkban is megtalálható) a víztartalom, fehérje és zsírtartalom meghatározá
sára szolgálnak. Alkalmazási területük a gabonákra és olajosmagvakra, ill. tejre 
terjed ki. A különböző hullámhosszúságú IR-sugárzásokból elnyelt, ill. visszanyert 
sugárzás spektrumeloszlása, ill. intenzitása alkalmas megfelelő számítógépes fel
dolgozás után az előbbiekben említett komponensek mennyiségi meghatározására. 
A módszer lehetőségeinek, ill. bonyolultságának szemléltetésére bemutatom a víz, 
illetve két eltérő nedvességtartalmú búza IR-reflexiós (abszorpciós) spektrumát 
(3. ábra).

További nehézséget jelent, hogy a reflexió a szemcsenagyság-eloszlás és a 
gabonamag, ill. olajosmag-szerkezet (fajta) függvénye is. így gyakorlatilag minden 
esetben külön egyedi kalibrációs görbére van szükség. Ha még mindehhez hozzá
vesszük a készülék drágaságát, akkor alkalmazásának sok gyakorlati akadálya van. 
Mégis az alapelv rendkívül biztató perspektívákat nyit meg, mivel elvileg az alkal
mazható sugárzások spektrumának megfelelő megválasztásával sok összetételi 
jellemző úgy határozható meg, hogy ahhoz semmiféle kémiai kezelés, vagy vegyszer 
alkalmazása nem szükséges. Sok a lehetőség egy sor más fizikai jellemző (törésmu
tató, dielektromos állandó stb.) felhasználásában is különösen figyelembe véve azt a 
tényt, hogy az összetétel -  fizikai jellemzők közötti kapcsolat bonyolultsága a
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Infravörös # 
fényforrás

Lencse

1. ábra
Az infravörös reflexión alapuló összetétel mérés elvi vázlata

számítógépes technika alkalmazása £révén nem jelent olyan akadályt, mint az 
korábban fennállt.

A nagy érzékenységű mikroeljárások alkalmazására irányuló törekvést több 
tényező is indokolja. Az egyik kényszerítő tényező maga az a tény, hogy számos — 
főleg egészségügyi szempontból káros— komponens engedélyezett maximális 
mennyisége kicsiny, és ppm vagy ppb tartományba esik. így eleve csak olyan mód
szer jöhet számításba, amelyikkel ilyen mennyiség kimutatható. A másik kényszer 
gazdasági jellegű. Sok esetben az alkalmazott vegyszerek drágák, regenerálásuk 
nem oldható meg, és ez indokolja a minél kisebb mennyiségek alkalmazását. Végül 
előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló minta mennyisége is korlátozott. Érzékeny
ség szempontjából általában a kromatográfiás módszerek, egyes speciális biológiai 
eljárások (enzimes, mikrobiológiai módszerek), a spektrofluorometria (sokszor ki
sebb szelektivitással), radioaktív izotópos technikák biztosítják a legtöbb lehe
tőséget.
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A gyors vizsgálatok iránti igény általános. Érthető, hogy ez olyan területen 
mutatkozik meg a leginkább, ahol az analitikai meghatározás eredménye alapján 
kell gyors döntést hozni esetleg automatikus rendszer beavatkozását biztosítani. 
A nyersanyagátvételnél sokszor a gyorsasághoz az egyszerűség igénye is párosul.

A gyorsaság biztosításában a legnagyobb szerep a szelektivitásnak (pl. speciális 
színreakció, ionszelektív elektród stb.), és fizikai jellemzők mérésén alapuló eljárá
soknak (pl. víztartalom-meghatározás szemes terményekből, a vezetőképesség, vagy 
a dielektromos állandó mérése útján) jut. Különösen előnyös a gyors eljárás, ha 
egyben automatizálható is. Az utóbbi évek során a legtöbb erőfeszítés a nagy tömeg
ben végzett fehérje- és zsírtartalom meghatározás gyorsításának megoldására irá
nyult a klasszikus KjeldahI, illetve extrakciós (Soxhlet, Besson) eljárások helyette
sítésére. Ezek nyomán születtek meg a szinezékmegkötő képességen, a színreakció
kon (biuret, Folin-reagens) közvetlen UV-abszorpció mérésen alapuló gyors fehérje
meghatározási módszerek, illetve a refraktométeres, turbidimetriás, fajsúlymérésen 
alapuló gyors zsírmeghatározási eljárások.

A műszerek fokozódó alkalmazása az élelmiszeranalitikában egyrészt szorosan 
kapcsolódik a mérések alapelvéhez és nem választható el ettől (pl. polarográfia, 
gázkromatográfia, IR-spektrofotometria stb.). Másrészt összefügg a meghatározások 
automatizálására való törekvéssel. Az automatizálás egy sor olyan előnnyel ren
delkezik, amelyek a tartalmi, a mennyiségi és módszertani fejlődésből eredő prob
lémák megoldását segítik elő. Ezek közül a következőket emelhetjük ki:

— az élelmiszervizsgáló kapacitás nagymértékű növelése,
— a munkaerő és helyigény csökkentése,
— a szubjektív hibák csökkentése, ill. kiküszöbölése,
— az adatrögzítés, gyűjtés és -feldolgozás gépesítése számítógépek segítségével.

2. ábra
Infravörös reflexiós összetételmérő elvi felépítése
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3. ábra
Két különböző nedvességtartalmü búza infravörös reflexiós spektruma

Végső soron állítható, hogy a növekvő igények kielégítésének egyetlen lehet
séges útja az élelmiszervizsgálatok automatizálása.

Ha az automatizálás lehetséges, ill. már alkalmazott útjait vizsgáljuk, akkor az 
automatizált eljárások három csoportba oszthatók:

— a hagyományos, legtöbbször spektrofotometriás módszerek automatizálása,
— az élelmiszerek fizikai tulajdonságainak (törésmutató, IR-reflexió, vezető- 

képesség, kapacitás stb.) automatikus mérése, és az összetétel számítása,
— bioanalitikai módszerek automatizálása.
A hagyományos, zömben spektrofotometriás eljárások automatizálása az első 

és legelterjedtebb irányzatok közé tartozik. Becslések szerint a már kidolgozott és 
alkalmazott eljárások száma meghaladja az ezret és gyakorlatilag minden élelmi
szerkomponens automatizált meghatározása megoldható. A kialakítható elemző 
rendszereket két alaptípusba sorolhatjuk aszerint, hogy a rendszer előzetes elvá
lasztást (mintaelőkészítést) is végez, vagy csak a szorosan vett meghatározást biz
tosítja. Előbbieket szokás automatikus elemző, utóbbiakat automatikus analizátor 
néven említeni.
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A kémiai elemzések automatizálásának két alapelve terjedt el általánosan: a 
félfolytonos, és a folytonos elv.

A félfolytonos elven működő berendezések szakaszosan vett minták analízisére 
alkalmasak. Minden mintát külön edényben, küvettában kezelnek, és ezeket me
chanikusan továbbítják a vizsgálat során. A berendezés különböző pontjain meg
történik a minta szükséges hígítása, a minta keverése reagenssel, vagy reagensekkel, 
és minden egyéb művelet, amely a meghatározandó komponenst mérésre alkalmas 
formába hozza. A meghatározás ugyancsak mintánként történik a detektortól 
függő módon. Ez az elv a minták azonosítását messzemenően biztosítja.

Ezen az elven működő készülékek mind a folytonosan vett, mind a szakaszosan 
vett minta feldolgozására egyaránt alkalmasak, ezért az automatikus analizátorok 
elemző részét is ezek alkotják. A vizsgálandó minták és a különböző reagensek 
folytonosan áramló rendszerbe jutnak. Az áramló rendszerben történik meg a meg
határozandó komponens átalakítása a meghatározásra alkalmas formába, és az így 
átalakított vegyület folytonos működésű detektorba jut, amely a komponens meny- 
nyiségével arányos digitális, vagy analóg jelet ad.

Az automatikus elemzők segítségével kapott adatok számítógépes feldolgozá
sára való törekvés a statisztikai adatok szerint növekvő tendenciájú. Becslések sze
rint 1980-ra a számítógéppel összekapcsolt elemzők számaránya el fogja érni a 
30%-ot. Jelenleg az automatikus elemzők, és számítógépek összekapcsolása főleg a 
klinikai gyakorlatban terjedt el, de élelmiszeripari területen is intenzív a fejlődés.

A számítógép-kémiai elemző kapcsolatnak három szintje lehetséges, amelyeket 
a gyakorlatban is megvalósítottak. Az egyik lehetőség az automatikus elemző által 
szolgáltatott adatok lyukkártyás, vagy lyukszalagos tárolása és későbbi (esetleg 
más helyen történő) feldolgozása (off line kapcsolat). Az esetek nagy részében csak 
akkor rentábilis megoldás az on line típusú kapcsolattal szemben, ha több elemző 
adatait dolgozza fel egy kompjuter „time sharing” üzemmódban.

A számítógép-analizátor kapcsolat legmagasabb szintű módjánál („stand 
alone” üzemmód) a kompjuter ellátja az analizátor teljes kontrollját az adatok fel
dolgozása mellett. így pl. zajkorrekciót végezhet, figyelembe veheti a minták köl
csönhatásából eredő hatásokat stb.

A több komponens elválasztására és meghatározására szolgáló automatikus 
analizátorok egyik csoportjánál (pl. aminosavanalizátorok, gázkromatográfok) a 
kromatográfiás elválasztás után detektorok segítségével jutunk azokhoz a jelekhez, 
amelyek számítógéppel dolgozhatók fel. Annak ellenére, hogy az egyes kromatog
ráfiás eljárások eredményeként kapott görbék lefutása más, és más, a gázkroma
tográfiás, vagy a különböző folyadék-kromatográfiás meghatározások, sőt az opti
kai denzitás alapján történő papír- és vékonyrétegkromatográfiás vizsgálatok 
mennyiségi kiértékelése is azonos problémakörre, a görbe alatti terület meghatá
rozására vezethetők vissza.

Az analizátorok és a számítógépek kapcsolata itt is különböző szintű lehet. 
Léteznek egyszerű „off line” kapcsolatok, amikor is az analizátor görbéjéről kézzel 
lyukasztott csúcsmagasság-szélesség adatsor feldolgozására kerül sor. A fejlettebb 
változatnál az analizátorhoz kapcsolódó integrátor adatai kerülnek lyukszalagra. 
Az „on line” változatban a spektrofotométerről a transzmissziós adatok közvetlenül 
számítógéphez adódnak át.

A programok segítségével számos feladat megoldására van lehetőség: a csúcsok 
helyzetéből minőségi analízis végezhető, a jelfeldolgozás alapvonal korrekcióval 
történik, különböző zajszűréseket lehet alkalmazni, mód van az egymásra részlege
sen szuperponálódott csúcsok szétválasztására stb.

Az automatikus analizátorok egy másik csoportjánál az ,,infraanalyser”-nél a 
mérendő minta komponenseinek mennyiségét több hullámhosszon felvett távoli
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infravörös reflexiókból adják meg. A készülékbe beépített számítógép az adatokat 
közvetlenül százalékos formában adja meg.

Az automatizálás másik iránya, amely az élelmiszerek fizikai tulajdonságainak 
a mérése alapján számítással kívánja az összetételt meghatározni, perspektivikusan 
is igen reményteljes.

Az előbbiek során említettem a kérdés általános jelentőségét. Az e csoportba 
tartozó készülékek hazánkban kidolgozott variánsai a tűrésmutató, vezetőképesség 
mérésén és az adatok feldolgozásán alapulnak. Kidolgozottak az IR-technikán ala
puló automatikus elemzők gabonák, olajos magvak és tej vizsgálatára.

A bioanalitikai eljárásokat automatizáló módszerek között elsősorban az en
zimaktivitás mérésén alapulók fordulnak elő (pl. invertáz, amiláz, tejsavdehidro- 
genáz stb.).

Az élelmiszerek érzékszervi vizsgálata a nagyfokú módszertani fejlődés ellenére 
döntő jelentőségű az élelmiszerminősítésben. Az érzékszervi sajátságokban talált 
hiba az élelmiszert fogyasztásra alkalmatlanná teheti bármilyenek is legyenek az 
egyéb eljárásokkal meghatározott minőségi jellemzők. Ez a tény ösztönzi azokat a 
törekvéseket, amelyek az érzékszervi vizsgálatok megbízhatóságát, objektivitását 
kívánják fokozni.

Az e téren folyó kutatások, ill. gyakorlati munka súlypontjai az alábbiak:
— a bírálók kiválasztási módszereinek és képzésének korszerűsítése,
— az érzékszervi bírálat alapját képező jellemzők kiválasztásával és súlyozá

sával, a pontozási rendszerek tökéletesítése,
— az adatok matematikai-statisztikai feldolgozásának, értékelésének fejlesz

tése a számítástechnika adta lehetőségek felhasználásával.
Ezek a törekvések érvényesülnek a hazai szabványosítási és minősítési gya

korlatban is.

4. Az élelmiszeranalitika fejlődésével összefüggő oktatási problémák

Az élelmiszeranalitika módszertani fejlődése egy sor problémát vet fel a szak
ember-ellátás területén is valamennyi fokozaton. Rendkívüli mértékben megnő az 
igény a jól képzett laboránsok, középkáderek, valamint a műszeres vizsgálati tech
nika egy-egy területén jártas felsőfokú képzettségű szakemberek iránt. Különösen 
a nagyműszerek, automatikus elemző rendszerek megfelelő kihasználtsága, biz
tonságos üzemeltetése nem oldható meg specialisták nélkül. A módszerek széles 
spektruma miatt egyre kevésbé lehetséges az objektumcentrikus (fehérjeanalitika, 
vitaminanalitika, növényvédőszeranalitika) egyéni specializálódás és azt a mód
szerek szerinti specializálódás váltja fel. Ezeket az igényeket látva indul meg ha
zánkban ez évtől kezdve az élelmiszerminősítő (analitikai) középfokú szakképzés 
és már évek óta folyik a BME Vegyészmérnöki Karán, a Kertészeti Egyetem Tar
tósító Karán, a BME Mérnöktovábbképző Intézet, ill. a MÉM Vezető és Mérnök- 
továbbképző Intézet keretében szakmérnöki, ill. tanfolyami továbbképzés. Ezt 
segíti elő az egy-egy területet (módszert) érintő, az újabb fejlődést összegező kiad
ványok megjelentetése. Ezen tevékenység bővítése mindenképpen indokoltnak 
látszik.
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