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A szerzők a Karl —Fischer-módszer 
több változatát kipróbálták és tapasz
talataikat közreadják a cikkben. Cukor- 
tartalmú mintákhoz a vízlehasadás 
megakadályozására dietilamin hozzá
adását javasolják, zsirtartalmú élelmi
szerek metanol-kloroform 1:1 arányú 
elegyében titrálhatók jól, mivel így 
a jó zsíroldhatóság biztosítva van. Meg
adják a cikkben a Karl —Fischer rea
gens fogyasztást különböző oldószer- 
keverékekre. Az a tapasztalták, hogy 
nagy mennyiségű dietilamin a forrpont 
közelében titrálva a titrá ló reagenssel

reakcióba lép. Vakpróbán vizsgálták 
a nagyfrekvenciás aprítás körülmé
nyeit, az eredményt táblázatokban köz
ük; a dietilamin csak kis mennyiségben 
adagolható a fent már említett okokból. 
A különböző cukrok jelenlétében való 
titrálásnál fellépő többletvíz jelentke
zésének okát modellkísérleteken vizs
gálták, és megállapították, hogy cukor- 
tartalmú élelmiszert nem szabad me
legen titrá ln i, mert bomlás következté
ben vízlehasadás következik be. A 
nagyfrekvenciás aprítás körülményei
nek vizsgálata azt a tapasztalatot hozta, 
hogy savas termékeknél dietilamin 
adagolásával a hidrogénionok megköt
hetők, de a hőmérséklet-emelkedést el 
kell kerülni jeges hűtéssel, vagy az 
aprítás idejének csökkentésével. Nagy 
cukortartalmú mintáknál a titrálást 
csak szobahőmérsékleten szabad vé
gezni.
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Tájékoztató Olvasóinkhoz és Munkatársainkhoz !

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények hat füzetben jelenik meg évenként egy 
kötetben.

-ff
A folyóirat az alábbi tárgykörökbe tartozó cikkeket közöl:

I. Általános, közérdeklődésre számot tartó cikkek (élelmiszerek minőségére 
— higiéniájára — szabványosítására vonatkozó dolgozatok, összefoglaló 
vagy beszámoló ismertetések stb.).

II. Eredeti dolgozatok
A szerzők önálló vizsgálatain, kutatásain alapuló közlemények; élelmi
szerek kémiai, fiziko-kémiai, műszeres, mikrobiológiai, radiológiai, higié
niai vizsgálataira vonatkozóan.

III. Rövid gyakorlati közlemények, vagy összehasonlító-értékelő dolgozatok
A lapszemle keretében magyar folyóiratokban megjelent dolgozatok címjegy

zékét és külföldi folyóiratok kivonatait ismerteti.
A közlemények tartalmáért a szerzők felelősek. A közleményeket tömören kell 

megfogalmazni. A kéziratokat gépírással 1,5-es sorközzel, 4 —5 cm margóval, a 
lapnak csak egyik oldalára írva kell beküldeni. A szakkifejezéseket, vegyület- 
neveket fonetikusan kell írni. Az irodalmi utalásoknál a szerzők vezetéknevét és 
keresztnevének kezdőbetűit, továbbá a mű címét, kiadásának helyét és idejét, 
illetve a folyóirat kötet-, oldal- és évszámát kell feltüntetni a dolgozatok végén. 
A kézirathoz csatolni kell a munka magyar nyelvű rövid összefoglalását 3 pél
dányban.

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza. A kefelevonatokat a margón ki
javítva azonnal vissza kell küldeni. Az esetleges ábrák levonatát a kefelevonat 
szélére kell ragasztani a megfelelő helyen és ellenőrizni kell azok számozását és 
aláírását.

önálló közleményekből a szerzők kívánságára 50 db különlenyomatot adunk.
Kéziratokat és kefelevonatokat a szerkesztő címére kell küldeni: dr. Kottász 

József, 1052 Budapest, Városház u. 9 —11.
a szerkesztő bizottság
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