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Egyes élelmiszerek zsírtartalmának meghatározására 
szolgáló gyors eljárások vizsgálata I I .

Turbidimetriás zsírmeghatározás alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata 
tejipari termékekben

L Ä S Z T I T Y  R A  D О M I R -  В É К  É S  F E R E N C -  Z S  I О M О N D A T T I L A  
-  S M I E D  I S T V A  N -  M E R É S Z  P É T E R  

Budapesti Műszaki Egyetem 

Érkezett: 1981. december 2.

Bevezetés

Az elmúlt 10-15 évben a tej és tejtermékek gyors és pontos analízisének meg
oldása a világ valamennyi számottevő tejtermelő országában az érdeklődés homlok
terébe került. A termelői tej minőségi mutatók alapján történő felvásárlása, az egyre 
modernebb, automatizált, gyakran számítógéppel vezérelt tejipari technológiai 
vonalak szigorú alapanyag-összetételi paraméterigénye és végül a termékekkel 
szemben támasztott egyre igényesebb minőségi követelmények egyértelműen meg
követelték a nagy mintaszámmal dolgozó, megfelelő pontosságú és kis munka
erőigényű tejanalitikai eljárások és célműszerek kidolgozását.

Amint arra előző közleményünkben (1) is részletesen kitértünk, a tej és te j
termékek zsírtartalmának elemzésére igen elterjedten használják a turbidimetriás 
elvű elemzőket. Műszertechnikai tekintetben ezek vagy általános rendeltetésű 
elemzőkészülékek (Technicon Autoanalyser, Contiflo stb.), vagy speciális tejipari 
célműszerek (M ILKO TESTER műszercsalád, Foss-Electric stb). A turbidimetriás 
meghatározási elv azonban sikeresen alkalmazható szerényen felszerelt labora
tóriumokban, manuális mérésnél is, sőt saját korábbi vizsgálataink során (2) olyan 
tejvizsgálati módszert is kifejlesztettünk, amely termelőhelyi körülmények között 
is használható tej objektív átvételére.

Kísérleti munkánk során azt kívántuk megvizsgálni, milyen anyagokra lehet
séges adaptálni a tejzsír-meghatározás turbidimetriás módszerét. Bázismódszernek 
Nakai és Chi által kidolgozott (3) eljárást tekintettük. Ennél a módszernél a tejet 
96%-os ecetsavval feloldják, majd karbamid és imidazol tartalmú oldattal hígítva 
a zsír kicsapódik. A fellépő turbiditás arányos a zsír koncentrációjával. A munka 
során az eredeti receptúrában több változtatást eszközöltünk, a vizsgált ter
mékek egyes zavaró komponenseinek kiküszöbölése céljából. *

*  A  c ikksorozat I. része É V IR E  27, 113. oldalán je len t meg. (Szerk.)
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Vizsgálati anyagok és módszerek
Vizsgálati anyagok

Vizsgálatainkhoz 4 termékcsoportot választottunk:
1. Tej és tejporkészítmények

a) fogyasztói tej
b) étkezési tejpor
c) Robébi A gyermektápszer

2. Reggeli italok
a) tejeskakaó
b) csokoládéstej
c) kávéstej

3. Savanyú tejkészítmények
a) joghurt
b) kefir
c) tejföl

4. Joghurtalapú készítmények
a) epres i
b) málnás gyümölcsjoghurt
c) őszibarackos I
d) citromos) . ,
e) epres } joghurthab

Az elemezni kívánt mintákat a kereskedelemből szereztük be, úgyszintén a zsír- 
tartalom növelésére használt habtejszint.

Vizsgálati módszerek
M i nta-elökészítés

A tej és a reggeli italok esetében speciális minta-előkészítést nem alkalmaztunk. 
A tejport és a tápszert előírt mennyiségű langyos vízzel diszpergáltuk, majd fel
oldás után a pontos térfogatot mérőlombikban beállítottuk. A savanyútej-készít- 
ményeket elemzés előtt az alább ismertetendő hígítószerekkel 1:1 tömegarányban 
forgókéses laboratóriumi homogenizátorban kevertettük, ily módon lehetővé vált 
a térfogatszerinti bemérés.

Az alkalmazott hígítószerek az alábbiak voltak:
a) desztillált víz
b) 0,5%-os cetil-trimetilammónium-bromid-oldat
c) 0,5%-os B rij-oldat
d) 0,5%-os SDS (Na-dodecilszulfát)-oldat
e) 0,5%-os Triton-X-100 oldat

Minden mintából 4 — 6 tagú hígítási sort készítettünk, desztillált vízzel, ill. 
étkezési tejszínnel állítva be a zsírtartalmat. Mintavétel előtt a mintákat áttöltés
sel homogenizáltuk.

A minta feldolgozása

Csiszolatos kémcsőbe 10 cm3 96%-os ecetsavat adagoltunk, majd 0,1 cm3 vizs
gálandó oldatot, a kémcső tartalmát összeráztuk.

Az alkalmazott ecetsav koncentrációja kritikus, akár tú l tömény, akár tú l 
híg, zavaros oldatot kapunk. A tökéletes oldóképességről előkísérletekkel meg kell
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győződni, ellenkező esetben vízzel, vagy ecetsavanhidriddel való keveréssel lehet 
beállítani az optimális koncentrációt. Az ecetsav megfelelő oldó hatása legkényel
mesebben az oldat spektrumának felvételével követhető, ha a 360-400 nm tarto
mányban az elnyelés elhanyagolható, a minta feloldódása tökéletesnek tekinthető. 
Új tétel ecetsav alkalmazása esetén a koncentrációbeállítást újra el kell végezni. 
A kapott tiszta oldathoz 5 cm3 hígító reagenst adagoltunk (összetétele: 200 g kar- 
bamid, 2 gimidazol (l).m ajd  a kialakuló zavarosodást fotometráltuk. A turbiditás 
hullámhossz-ill. időfüggését Specord U V - V I S  (Carl Zeiss Jena) spektrofotomé
terrel vizsgáltuk, a látható tartományban (33 000 — 13 000 cm-1). A rutinjellegű 
meghatározásoknál Spektromom 402 típusú spektrofotométert használtunk, 400 
ill. 430 nm-es szűrővel.

Joghurthabok esetén a vizsgálat annyiban módosult, hogy az ecetsavas beol- 
dást követően 5 perc ülepedés után a kémcsőből 5 cm3-nyi tiszta felülúszót vettünk 
ki, és ehhez 2,5 cm3-nyi karbamid-imidazol reagenst adtunk.

A hígítási sorok minden tagjából 3 - 3  párhuzamos mérést végeztünk.

Butirometriás zsírmeghatározás
Referencia vizsgálatként a szabványos (4) butirometriás meghatározási el

járást használtuk.

Az élelmiszer-színezékek zavaró hatásának vizsgálata
Savsárga (C. L.: 13015), eritrozin (C .L.:45430), valamint indigokarmin (C.L.: 

73015) bekeverésével kereskedelmi joghurtmintákat a gyümölcs és habszármazék
kal azonos árnyalatúra színeztünk, majd 430 nm-en négy hígításnál összehason
líto ttuk a cetil-trimetilammónium-bromidos előkezeléssel előállított oldatok turbi- 
ditásait.

Eredmények és értékelések
Az alkalmazott detergensek hatásának vizsgálata

A detergensek alkalmazására a minta-előkészítésnél azért volt szükség, mert a 
savanyú tejkészítmények esetében a minták a homogenizálás ellenére is már v i
szonylag gyorsan felfölöződést mutatnak, a víztől elválik a fehérje-gélfázis.

A hígított minták stabilitásával kapcsolatban az mondható el, hogy a deter- 
genseket tartalmazó m inták—függetlenül a detergens fajtától —szignifikánsan tar- 
tósabbnak mutatkoztak a desztillált vízzel hígított mintákhoz viszonyítva.

Joghurthabok esetén -  a mérés során — az állagstabilizáló ágensként alkal
mazott karragén nagyfelületű csapadék formájában válik k i az ecetsavas oldás ha
tására. Ezt az effektust egyik detergens alkalmazásával sem tudtuk ellensúlyozni, 
abban az értelemben, hogy a kicsapódás nem volt megszüntethető sem a deter- 
gensváltással, sem a detergenskoncentráció növelésével. Ezzel szemben a kicsa
pódott stabilizátor ülepedése detergensek jelenlétében sokkal gyorsabb — vizsgá
lataink szerint 5 perc várakozás után, az ecetsavas oldat alján oly mértékben tö
mörül az üledék, hogy a szupernatánsból — a csapadék felzavarása nélkül -  köny- . 
nyen vehető 5 cm3-nyi minta. Ugyanezt a desztillált vízzel hígított minták esetén 
legfeljebb 15-20  perc után végezhetjük el.

A fényelnyelés hullámhosszfüggésének vizsgálata

Méréseink szerint az ecetsavval feloldott és a hígító reagens hozzáadása után 
kicsapódott zsír fényelnyelésének nincs maximuma a spektrum látható tartomá
nyában, a fényelnyelés a hullámhossz csökkenésével nő. Az ecetsavban feloldott
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minta elnyelése elhanyagolható. A turbiditás hullámhosszfüggését példaképpen az 
7. ábrán mutatjuk be.

A detergensek adagolásának hatására a spektrum-anyagfajtától függően is 
megváltozik. A 2. és 3. ábrából jól látható azonban, hogy a különbségek csak a kis 
hullámhosszak tartományában jelentősek, és kb 400 nm után a spektrumok egybe
esnek.

A reggeli italokat magába foglaló mintacsoport esetében a minták nem oldód
tak fel maradéktalanul az ecetsav hatására, sárgásbarna turbiditást tapasztaltunk- 
A hígító reagens hozzáadása után a spektrum megváltozása azt jelzi, hogy a fel
oldódott zsír kicsapódik. Mivel azonban a mérhető turbiditásnak csak egy része 
származik a minta zsírtartalmából, a spektrumok vizsgálata arra utal, hogy a reg-

Turbidimetriás méréshez előkészített tejminta spektruma
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geli italok esetében a módszer változatlan formában nem használható, annak elle
nére, hogy a turbiditás a zsír százalékának függvényében i t t  is formálisan egyenest 
mutat (1. később).

A fényelnyelés idó'függésének vizsgálata

A fényelnyelés időfüggését vizsgálva a következőket tapasztaltuk: Tej és te j
por, valamint a savanyútej-készítmények esetében a maximális turbiditás kialaku- 
ásához 25 -  30 percnek kell eltelnie. A fényelnyelés 90 -  95%-a már a hígító reagens 

lhozzáadása utáni első 5 percben kialakul, és az elnyelés ezután csak nagyon lassan 
változik. A módszer esetleges automatizálásakor emiatt a 30 perc várakozási idő 
betartására nincs feltétlenül szükség. Ügyelni kell azonban arra, hogy a keveréskor 
keletkező buborékok eltávozásához kellő idő álljon rendelkezésre.

Csokoládéstej és kávéstej minták esetében a maximális turbiditás már 5 perc 
állás után kialakult. Ez feltehetőleg arra vezethető vissza, hogy ezeknek a termé
keknek a gyártásakor a tejbe felületaktív anyagokat is adagolnak. Fentiek figye
lembevételével a rutinszerű méréseknél a hígító reagens adagolása után 30 perc 
várakozási időt tartottunk be.

Az élelmiszerszínezékek hatása

A málna, őszibarack és citrom színre színezett joghurtminták turbidítása az 
eredeti joghurtnál mért értékekkel összevetve, 4 hígításnál az / .táblázatban látható. 
Az adatok matematikai statisztikai értékelésénél szignifikáns különbséget nem ta
láltunk, tehát megállapíthatjuk, hogy -  valószínűleg a nagymérvű hígítás követ
keztében — a minta színe a zsírmeghatározást egyáltalán nem zavarja.

Az alkalmazott detergensek hatása a turbiditásra

A savanyútej-készítményeknél, ill. joghurtalapú készítményeknél a minta-elő
készítésnél használt detergensek hatásának vizsgálatára mindegyik terméknél el
végeztük a turbiditás-zsírkoncentráció összefüggés kimérését. A nagyszámú adat

1. táblázat
Színezékek hatása a jog h u rtm in ták  tu rb id itására  (E)

Hígítás 1 E l 1:3 1:7

Zsírtar
talom % 2,0 1,0 0,5 0,25

Joghurt E 4 3 0  „ 
SE103

0,074
0,57

0,038
1,15

0,018
1,52

0,009
0,57

„málna színű” joghurt E 4 3 0  „ 
S E -103

0,074 0,038
0,57

0,020
0,57

0,010
1,15

„őszibarack színű" joghurt E 4 3 0  .  
SE-103

0,075
1,15

0,037
0,57

0,019
1,17

0,010
1,17

„citrom  színű” joghurt E 4 3 0  .
S E -103

0,074
0,57

0,037
0,57

0,020
0,57

0,011
1,17

Minden mintára E 4 3 0  „ 
SE-103

0,074
0,65

0,037
0,67

0,019
1,37

0,010
1,47
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2. táblázat
Különböző detergensekkel előkezelt joghurtminták vizsgálata

N
év

l.
zs

ír
ta

rt
al

om
 

%

H ígítószer

deszt. víz B r i j C TA B SS T R IT O N

B430 SE -103 E430 SE -103 E430 SE - 103 E430 SE -103 E430 1SE • 103

0,5 0,012 3 0,013 0,57 0,018 1,15 0,016 3,46 0,017 2,0

0,7 0,018 1,73 0,020 2,0 0,030 0,57 0,019 2,08 0,024 1,0

1,0 0,035 1,73 0,030 2,0 0,040 0,57 0,035 1,15 0,042 2,57

1,75 0,050 1,73 0,058 1,52 0,068 1,0 0,072 1,52 0,057 2,0

2,0 0,060 1,52 0,068 1,0 0,082 0,57 0,074 3,0 0,069 1,52

3,1 0,101 1,15 0,103 2,6 0,130 2,0 0,114 1,52 0,118 2,0

3,5 0,118 1,99 0,123 2,6 0,148 6,0 0,134 1,15 0,138 2,0

A
 r

eg
re

ss
zi

ós
 e

gy
en

es

te
ng

. 
m

et
sz

.

-  0,00539 -  0,00524 -0 ,0 0 71 9 -0 ,0 0 41 8 -  0,00555

irá
ny

ta
ng

.

0,0344 0,0369 0,0442 0,0393 0,0396

ko
rr

el
ác

.
ko

ef
fic

.

0,996 0,999 0,996 0,997 0,994

közül példaképpen a 2. táblázatban, ill. a 4. ábrán bemutatjuk a joghurt, ill. a cit
romos joghurthab esetén kapott eredményeket.

A kapott adatsorok statisztikai feldolgozásának eredményei alapján az alábbi 
következtetéseket vonhatjuk le:

— Valamennyi vizsgált esetben, tehát terméktől és alkalmazott detergenstől 
függetlenül, a zsírtartalom és a turbiditás között igen szoros korrelációt 
találtunk. A korrelációs együtthatók 0,984 és 0,999 között mozogtak.

— Minden vizsgált esetben a regressziós egyenes tengelymetszet paramétere — 
a Student-féle próba szerint — nem különbözik szignifikánsan a nullától.

— Az iránytangensre kapott adatok alapján a következő megállapításokat 
tehetjük.

— Azonos termék esetén a különböző detergensek mellett kapott adatok 
között nincs szignifikáns különbség. így lehetőség kínálkozott az azonos 
termékek vizsgálatából származó valamennyi adatpárt együttesen kezelve 
kiszámítani a regressziós paramétereket.
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Citromos ioghurthabm in ták  tu rb id itás-koncentrác ió  összefüggése 
a -  B R IJ  E  =  0,00221 +  0,035 c
b -  С ТАВ E  =  -0 ,0 0 25 7  +  0,0319 c
c -  SDS E  =  -0 ,0 0 28 4  +  0,0373 c
d -  T R IT O N  X  E  =  -0 ,00119+0 ,0371  c

r =  0,990 
r  =  0,999 
r  =  0,990 
r  =  0,998

M. ábra

Citromos joghurthab minták turbiditás-koncentráció

Összefüggése



3. táblázat
Regressziós adatok

Különböző tejtermékek zsírtartalom-turbiditás összefüggésének vizsgálatából*

T  érmék
A  regressziós egyenes Lineáris

korrelációs
koefficienstengelymetszete iránytangense

Joghurt -  0,00549 0,0389 0,996

K e fir -0 ,0 1 5 4 0,0368 0,992

T e jfö lj 0,0087 0,0372 0,991

M álna joghu rt -0 ,0 1 3 6 0,0374 0,003

Őszibarack jog h u rt -0 ,0 1 7 5 0,0377 0,999

Epres joghu rt -0 ,0 0 7 8 0,0369 0,994

Citromos jog h u rt 
hab -  0,0220 0,0353 0,002

Epres joghurthab 0,0156 0,0413 0,999

* 430 nm-en m ért adatok

— A vizsgált termékeknél kapott iránytangens adatok nagyfokú hasonlósága, 
ill. az, hogy a szórást is figyelembe véve nincs közöttük szignifikáns kü
lönbség, arra enged következtetni, hogy tejtermékek esetén — figyelembe 
véve azt, hogy a tengelymetszet értéke egyik esetben sem tért el szigni
fikánsan 0-tól, — a turbiditás-zsírtartalom összefüggés egy közös egyenlettel 
írható le:

E =  konst, (névl. zsírtartalom)

A mérési hullámhossz kiválasztása

Mint a korábbiakban már ismertettük, a turbiditás spektrum a nagyobb hul
lámhosszak felé csökkenő, monoton lefutású.

Az alacsonyabb hullámhosszokon nagyobb érzékenység érhető el, amint ezt 
a 400 és 430 nm-en mért adatokból számított regressziós egyenesek iránytangensei- 
nek eltérése is jó l mutatja:

Pl. tej esetén:

E4oo =  -0,0390 +  0,0640x r =  0,993
E430 =  -0,00102 + 0,0378c r =  0,999

Amennyiben tehát csak tej, ill. tejporminták zsírtartalmát kívánjuk elemezni 
a turbidimetriás módszerrel, előnyösebb a 400 nm mérési hullámhossz alkalmazása, 
még ha a minták között olyanok is szerepelnek, amelyeknek előkészítésénél deter- 
genssel való hígítás is szerepel, a 430 nm hullámhosszon történő mérés ajánlható.

Ez esetben tejre és tejtermékekre közös kalibráló egyenes vehető fel.
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5. ábra

A meghatározás relativ szórása a zsírtartalom függ
vényében ( joghurt minta, desztilláll vízzel diszper- 

g á lva )

relatív szórás
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4. táblázat

A turbidimetriás zsírmeghatározás megismételhetősége 
(A  meghatározás átlagos relatív szórása)

Átlagos variációs koefficiens (% )
Termék

detergens nélkü l detergenssel

Tej 3,8 2,2

Tejpor 9,6 _ *
Tápszerpor 8,7 _ *

Kakaós te j 21,2 _  *
Csokoládés te j 1,9 _ *
Kávés te j 14,4 _  *

Joghurt 6,9 3,6
K e fir 7,8 6,6
Te jfö l 8,4 *>,6

Málnás I 4,6 4,8
Őszibarack > gyüm ölcsjoghurt 5,3 2,3
Epres 3,9 3,8

Citromos 1 . _  * * 6,1
Epres }  joghurthab _ * * 4,1

* nem határoztuk meg 
* *  detergens né lkü l nem mérhető

A meghatározás reprodukálhatósága

A mérési folyamat hibáját a három párhuzamosban mért turbiditásértékek 
variációs koefficienseinek átlagával jellemeztük. A megismételhetőség a zsírtarta
lom függvényében általában nem változik, csupán extrém kis értékek esetén nő 
meg (ld. 5. ábra). Az eljárás pontossága az egyes terméktípusoknál változó (ld .4. 
táblázat), legjobb az előkészítést nem igénylő tej esetében.

A tejpor-, ill. a tápszeripar esetében tapasztalt viszonylag nagy értékek fel
tehetően a nem tökéletes oldódásnak tulajdoníthatók. Az egyéb szempontból is 
eltérően viselkedő reggeli italoknál a szórás értéke is kiugróan nagy.

A savanyútej-készítmények, ill. a joghurtalapú készítményeknél a hiba a tej 
esetén a mértnél nagyobb, de elfogadható mértékű. A detergensek hatása a szórásra 
is pozitív jellegű; a különböző detergensek használata esetén nem észlelhetünk 
ilyen irányú eltérést sem.

Zsírtartalom vizsgálata

A módszertani kísérletek eredményeképpen megállapítottuk, hogy a tej és 
tejtermékek zsírtartalma eredményesen mérhető a zsír által okozott turbiditáson 
alapuló módszerrel.

Az előkísérletek tanúsága szerint a tejtermékek esetén a detergenssel való 
előkezelés jobb mérhetőséget tesz lehetővé. Az alkalmazott detergensek hatása 
között jelentős különbséget nem találtunk, rutinjellegű meghatározásainkat T ri
to n - X -100  detergens 0,5%-os oldatának alkalmazásával végeztük.
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A tejre és a tejtermékekre a 430 nm-en mért turbiditásértékek meghatározá
sával 0 -6 %  zsírtartalom között az előzőekben indokolt módon közös kalibrációs 
görbét lehet felvenni. A tej-víz-tejszín keverékekkel (Triton X  detergens alkalmazá
sával) felvett közös kalibráló egyenes a 6. ábrán látható. Tekintve, hogy a tengely
metszet nem tér el i t t  sem szignifikánsan a O-tól, a zsírtartalom és a mért turbidi- 
tás között egyenes arányosság áll fenn.

6. ábra

Kalibrációs & gyen ss a TRITON ~X dctcrgenssel végzett 

gyors - zs ír  meghatározáshoz
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Az ily  módon kifejlesztett módszerrel több kereskedelemből beszerzett minta 
analízisét végeztük el, kontrollként a butirometriás eljárást alkalmazva.

A kísérletek tanúsága szerint a fotometriás elvű gyors zsírmeghatározás a vizs
gált koncentrációtartományban a referencia vizsgálatként használt butirométeres 
eljárással összehasonlítva gyakorlatilag azonos eredményt ad, a két módszer közötti 
eltérés egy esetben sem haladta meg az 5%-ot.

Következtetések

Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a turbidimetriástejzsír-meghatáro- 
zási módszer a tejtermékek széles skálájára kiterjeszthető.

Tej, visszaoldott tejpor és tápszer zsírtartalmának meghatározására a mód
szer változtatás nélkül adaptálható. Reggeli ételek zsírtartalmának meghatározá
sára a jelenlévő egyéb turbiditást okozó anyagok miatt nem alkalmas. Savanyú- 
tej-készítmények zsírtartalmának meghatározására a módszer kis változtatással 
alkalmazható. Ugyanez mondható el a joghurtalapú édesített termékcsoportról.

A minták előkészítése során a detergensekkel történő homogenizálás a mérés 
kivitelezhetőségét megkönnyíti, a reprodukálhatóságot javítja.

A detergensek alkalmazása viszont ugyanakkor megköveteli a mérési hullám
hossz kismértékű változtatását. Méréseink szerint a minta-előkészítésnél bármilyen 
típusú detergens (anionos, kationos, nem-ionos) megfelelő.

Megállapításaink szerint a zsírtartalom és aturbiditás között minden vizsgált 
mintánál lineáris összefüggés áll fenn. A mérési adatok statisztikai elemzéséből 
kiderült, hogy adott detergens alkalmazásával valamennyi termékre azonos kalib
rációs egyenest lehet felvenni. A módszer eltérése a hagyományos butirométeres 
eljáráshoz képest nem haladja meg az 5%-ot (relatív).
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ИССЛЕДОВАНИЕ БЫСТРЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ЖИРА В НЕКОТОРЫХ ПИЩ ЕВЫ Х ПРОДУКТАХ, 11

Исследование возможностей применения турвидиметрического определения 
жира в продуктах молочной промышленности

Ластить, Р., Бэкэш, Ф., Жигмонд, А., Шмид, И. и Мерэс, П.

Авторы приводят результаты многочисленных исследовательских работ 
касающихся турбидиметрических методов быстрого определения жира. Перво
начально на молоке разработанный метод основывающийся на осаждении 
молочного жира в регулированных у с л о в и я х  в  результате внесения соответ
ствующих модификаций, разширили его применение на испытание содержание 
жира в продуктах молочной промышленности, в первой очереди на кислые 
молочные продукты и подслащенные изделия йогхурной основы.
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UNTERSUCHUNG DER SCHNELLVERFAHREN ZUR BESTIMMUNG DES 
FETTGEHALTES EIN IGER LEBENSMITTEL. II. 

UNTERSUCHUNG DER ANWENDUNGMÖGLICHKEITEN DER TU R B ID I- 
METRISCHEN FETTBESTIMMUNG IN DEN PRODUKTEN DER MILCH

INDUSTRIE
R. Lásztity, F. Békés, A. Zsigmond, I. Smied und P. Merész

Die Ergebnisse einer mehrjährigen Forschungarbeit über die auf Turbidimetrie 
begründeten Schnellverfahren zur Bestimmung des Fettgehaltes werden zusam
mengefasst. Durch eine entsprechende Modifizierung des ursprünglich zur Milch 
entwickelten Verfahrens, welches auf eine Fällung des Milchfettes unter kontrol
lierten Umständen fusste, war es möglich die Anwendbarkeit des Verfahrens zur 
Untersuchung des Fettgehaltes von zahlreichen Produkten der Milchindustrie, 
hauptsächlich von sauren Milchprodukten und von versüssten Yoghurtpräparaten 
auszuweitern.

INVESTIGATION OF THE QUICK METHODS FOR THE DETERMINATION 
OF THE FAT CONTENT OF SOME FOODS II. 

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITIES OF THE USE OF TURBID IM ET- 
RIC FAT DETERMINATIONS IN  PRODUCTS OF THE D AIRY INDUSTRY

R. Lásztity, F. Békés, A. Zsigmond, I. Smied and P. Merész

The results of researches carried out for several years concerning the quick 
methods of fat determination based on turbidimetry are summarized. On applying 
an adequate modification of the produre developed originally for m ilk analysis 
based on the precipitation of milk fat under controlled conditions, it was possible 
to extend the applicability of the method to the investigation of the content of a 
number of products of the dairy industry, mainly of acid dairy products and of 
sweetened yoghurt-base preparations.
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Egy új szintetikus piretroid, a Cypermetrin maradékainak 
alakulása néhány gyümölcsfajtán

B A J Z A T H  J A N O S
Országos Élelmezés- és Táplá lkozástudom ányi In tézet, Budapest 

Érkezett: 1981. november 4.

Szintetikus piretroidok

A Cypermetrin egyik jelentős képviselője az utóbbi időben kifejlesztett és 
egyre szélesebb körben alkalmazott új inszekticid családnak, -  a „szintetikus 
piretroidok”-nak.

A szintetikus piretroidok olyan inszekticidek, amelyeket a piretrum virágban 
jelenlévőtermészetespiretrinekkémiaiszerkezetének módosítása útján fejlesztettek 
ki. A sorozat első tagját, az Alletrint, amelyet 1949-ben állítottak elő (1), valamint 
néhány analóg vegyületet, széleskörűen használták raktározott termékek rovarkár
tevők elleni védelmére, valamint közegészségügyi célú rovarirtásra (2). A lénye
gesen aktívabb Resmetrint és a Bioresrnetrint (3) más piretroidokkal együtt szintén 
főleg közegészségügyi területeken használtak.

Ezek az először előállított piretroidok a természetes piretrinekhez hasonlóan 
eléggé labilisak, különösen gyorsan bomlanak el napfény hatására és így szabad
földi körülmények között a kezelt növényi felületeken csak rövid ideig hatásosak. 
E hátrányuk mellett előnyük, hogy széles hatásspektrumú inszekticidek, valamint 
melegvérű szervezetekre kevéssé toxikusok, — azonban a mezőgazdasági növény- 
védelemben kevéssé használhatóak (4, 5, 6, 7).

1973-ban Elliot és munkatársai (8) egy új piretroid, — a Permetrin kifejlesz
tését közölték, amely megtartva a természetes piretrinek és a „korai piretroidok” 
nagymértékű hatékonyságát és széles hatásspektrumát, valamint biztonságos al
kalmazhatóságát, napfény hatásával szemben is ellenállónak bizonyult.

Ezt követően a Permetrin, valamint a fokozatosan kifejlesztett analóg ható
anyagok: a Cypermetrin es Decametrin, továbbá a kémiailag eltérő szerkezetű 
Fenvalerate a mezőgazdaság különböző területein széles körű felhasználást nyertek. 
Gyors elterjedésük, amely világszerte megfigyelhető, indokolja, hogy a piretroido-' 
kát a klórozott szén-hidrogének és a szerves foszfát-észterek után az inszekticidek 
harmadik, ígéretes generációjának tekintsük (9, 10,11).

Az új, fényálló piretroidok kémiai szerkezete az 1. ábrán látható.
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elnevezés
I-D50 Qnng/kg]

patkányon
s z e rk e z e t

5 0 0 0 -1 0 0 0 0

7. ábra
Fontosabb p ire tro id ok  szerkezete

Fontosabb piretroidok szerkezete

A piretroidok néhány kedvező tulajdonságát röviden az alábbiakban ismer
tetjük.
Az inszekticid aktivitás spektruma és szintje

Az új piretroidok elődjeikhez hasonlóan, széles hatásspektrumú inszekticidek 
sok rovarfaj tojása, lárvája és kifejlett formái ellen egyaránt hatásosak (12,13)*
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Összehasonlítva a piretroidokat a legaktívabb szerves foszfát és karbarnát inszek- 
ticidekkel, megállapítható, hogy számos esetben 5 — 10x-esen hatásosabbak, továb
bá velük szemben rezisztencia kialakulását még nem figyelték meg (2, 13, 14).

Repellens hatás
A letális hatáson túlmenően az új piretroidok, — hasonlóan a természetes és 

a korai piretroidokhoz — repellens sajátosságokkal is rendelkeznek: pl. a permetrin 
maradékok hatására bizonyos rovarok lárvái nem táplálkoznak és így pusztulásuk 
oka végül a kiszáradás. A piretroidokkal kezelt növények számos kifejlett rovar
fa jt is elriasztanak, ill. táplálkozásukban gátolnak (12, 15).

Perzisztencia
Mind laboratóriumi, mind szabadföldi körülmények között az új piretroidok 

felezési ideje a kezelt lombozaton néhány naptól néhány hétig terjed, a növény t í 
pusától, a földrajzi környezettől és az időjárási viszonyoktól függően. Ez lényeges 
különbség a korai piretroidokkal szemben, amelyek néhány óra elteltével biológiai 
hatásukat elveszítették. Jelentős a hatástartam növekedése a foszforsav-észter 
típusú peszticidekhez képest is, — pl. metil- vagy etilparation inszekticid aktiv i
tása meleg nyári időben maximálisan csak egy napig marad meg (16, 17).

Az új piretroidok kémiai lebomlása vízben és talajban viszonylag rövid idő 
alatt megtörténik(13). Felezési idejük vízben 4 —6 nap, azonban elképzelhető, hogy 
eliminálódásuk a növényi részekhez történő adszorbciós folyamatokkal is magya
rázható. A lebomlási folyamatok pontosabb tisztázására további vizsgálatok szük
ségesek.

Hatásmechanizmus, metabolizációs folyamatok; toxikus hatás a melegvériiekre
A piretroidok egyik legkedvezőbb tulajdonsága, hogy szelektív toxicitással 

rendelkeznek és így melegvérű szervezetekre kevéssé hatnak. Szelektív hatásuk 
megmagyarázásához hatásmechanizmusuk pontos ismerete lenne szükséges, azon
ban sem a természetes piretrinek, sem a kémiai analógia alapján felépülő szinte
tikus származékok hatását egységes elvek alapján még nem tudjuk megmagyarázni. 
Olyan kontakt idegméregről van szó, amelyek hatásukat egy eddig még nem azono
sított „receptorra” fe jtik ki -  és ez a „receptor” feltehetőleg fontos szerepet játszik 
a rovarok oxidativ enzimrendszerének szabályozásában. A biokémiai hatás tisz
tázására fontos részeredmények születtek a molekulaszerkezet-toxicitás, a tér- 
szerkezet és az idegpályákra gyakorolt hatás, valamint a szinergens vegyületek 
szerkezetének és az elért toxikus hatások összehasonlító vizsgálatai során (18, 19, 
20, 21, 7, 22).

A hatásmechanizmus tanulmányozására különböző elektrofiziológiai mód
szereket is alkalmaztak, melyek eredményei alapján az idegsejtek K + és Na+ionok- 
ra vonatkozó permeabilitás változása is a piretroidok hatásának egyik magyará
zata lehet (23).

A metabolizációs folyamatok tanulmányozása különböző rovar és melegvérű 
szervezetekben fontos lépés a hatásmechanizmus komplex megismerése céljából.' 
Ezenkívül az egyes állati szervezetekben, valamint a növényeken bekövetkező 
biodegradációs átalakulások ismerete környezet- és élelmezésegészségügyi szem
pontból is nélkülözhetetlen. Az újabb hatóanyagok felhasználásának kísérleti 
jellege miatt ezek a vizsgálatok jelenleg is világszerte folyamatban vannak. A pi
retroidok lebomlása alapvetően oxidativ úton, valamint a molekula hidrolízise 
következtében indul meg. Hogy a két lehetőség közül melyik a döntő folyamat, 
az elsősorban a molekula szerkezetétől, valamint a biológiai „közeg” minőségétől 
függ. A rovarok szervezetében és a melegvérűekben végbemenő biotranszformációs

2 * 127



folyamatok között döntő' minőségi különbséget nem lehetett kimutatni (24, 25, 
26, 27).

A piretrinek és a korai piretroidok kedvező toxikológ iái tulajdonságaikat a 
emlősök azon képességének köszönhetik, hogy lebontásuk még azelőtt bekövetke
zik, mielőtt az érzékeny szerveket —, az idegrendszert elérnék (13). Az új piret
roidok is hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, amely megmutatkozik az igen 
alacsony dermális toxicitásban (az akut derinális LD 50 érték patkányon valamennyi 
vegyület esetében 1000 mg/kg felett van. A technikai hatóanyagok akut orális LD S0 
értéke patkányon változó50 pl. 130 mg/kg Decametrin esetében és 4700 mg/kg 
Permetrinre vonatkozóan (lásd 1. ábra). Az orális toxicitás némelykor megnövek
szik, ha a hatóanyagot formuláció alakjában, tehát oldószerekkel vagy egyéb 
vehikulumokkal együtt adagolják. Ennek ellenére az új piretroidok, különösen a 
Permetrin és a Cypermetrin igen jelentős fejlődést jelentenek a felhasználók biz
tonsága szempontjából (28, 29). Mindezek mellett meg kell jegyeznünk, hogy a 
szerek többsége méhekre és halakra veszélyes.

Pireírin típusú vegyületek élelmezésegészségügyi jellemzése
A növényvédő szerek felhasználása során a munka- és környezetegészségügyi 

problémákon kívül az összlakosságot érintő élelmezésegészségügyi kérdések állnak 
előtérben. Élelmezésegészségügyi szempontból valamely kezelt termény akkor 
használható fel biztonságosan, ha a rajta és/vagy benne előforduló szermaradékok 
mennyisége nem haladja meg a különböző toxikológiai megfontolások alapján a 
kérdéses terményre kialakított határértéket. Ehhez azonban a felhasználás előtt 
ki kell várni az előírt várakozási időt. (Ennek meghatározása kísérletes úton tö r
ténik.)

A természetes piretrinek és az ún. korai piretroidok — mint már említettem — 
fényérzékenyek, ezért élelmezésegészségügyi szempontból különösebb gondot nem 
jelentenek — éppen korlátozott mezőgazdasági hasznosításuk miatt a maradékok
ra és várakozási időkre vonatkozó előírásokat a legtöbb országban nem is adták 
meg.

Az új fényálló piretroidok környezet- és élelmezésegészségügyi értékelése a 
szerek felhasználásának kísérleti jellege miatt jelenleg van világszerte folyamat
ban. Tartós maradékaik a növényeken hosszabb védelmet biztosítanak, de ,,per- 
zisztenciájuk” egészségügyi szempontból nem előnyös. Kedvező viszont, hogy igen 
nagy hatékonyságuk miatt kis mennyiségek (5 -200  g/ha) kijuttatása is kellő vé
delmet biztosít —, és így már kezeléskor sem kell magas maradékszintekkel szá
molnunk.

Hazai vonatkozásban az új piretroidokkal kapcsolatosan még kevés tapasz
talattal rendelkezünk, néhány hatóanyag kísérleti felhasználása a növényvédelem 
különböző területein folyamatban van. Ezért tartottam fontosnak a vegyülettípus 
egyik képviselőjének, a Cypermetrinnek kísérletes tanulmányozását. Vizsgálataim 
célkitűzése megfelelő maradékanalitikai eljárás beállítását követően az élelmezés
egészségügyi megítélést elősegítő lebomlási adatok gyűjtése volt.

Analitikai eljárás Cypermetrin-maradékok meghatározására

A kísérletes munka első lépéseként megfelelő analitikai módszert kellett be
állítanom a Cypermetrin-maradékok élelmiszerekben való meghatározására. A 
módszer beállításánál a Shell-cég ajánlásai szolgáltak kiindulási alapul (30, 31). 
A Shell leírás kisebb módosítása után végül is a következő eljárást dolgoztam ki 
és alkalmaztam.
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Módszer
A hatóanyag kivonásához alma-, szőlő- és őszibarackminták esetében egy po

láros, vízzel elegyedő szerves oldószer (aceton) és egy apoláros, könnyen bepárol
ható oldószer (petroléter) 1:1 arányú elegyét használjuk. Az egyenlősített minták 
50 g-nyi mennyiségét 50 —100 g vízmentes nátrium-szulfáttal elkeverjük és a ható
anyagot 2x100 cm3 oldószereleggyel extraháljuk. A szűrést követően az extrak- 
tumot 200 cm3 5% NaCl-tartalmú vízbe öntjük, majd a vizes-acetonos fázist 
választótölcsérben a petroléteres fázistól elválasztjuk. Ezután a petroléteres fázist 
rotációs vákuumbepárlóban bepároljuk, végül a kivonat térfogatát 5 cm3-re á llít
juk be.

A kivonat további tisztítását oszlopkromatográfiás módszerrel végezzük. 
10% vízzel dezaktivált Florizil-oszlopról a hatóanyagot petroléter-éter 9:1 arányú 
keverékével eluáljuk. Az eluens első 20 cm3-ének elöntése után a következő 40 cm3-t 
összegyűjtve a hatóanyag 95%-át nyerjük vissza az oszlopról. Az előzőek szerint 
nyert 5 cm3-es kivonatból 20 g mintának megfelelő mennyiséget (2 cm3) viszünk 
fel az oszlopra. A hatóanyagot tartalmazó frakció összegyűjtése után az oldatot 
vákuumban bepároljuk, majd térfogatát 1,0 cm3-re állítjuk be. A hatóanyag-tar
talmat ezután gázkromatográfiás módszerrel határozzuk meg.

A gázkromatográfiás meghatározás körülményei a következők:
Készülék: Perkin Elmer 3920 В N i—63 elektronbefogásos detektor
oszlop: lm x3m m  pyrex üveg
töltet: 2% OV-101 Gaschram Q 80-100 mesh-es hordozón
hőmérsékletek: detektor 300 °C 

oszlop 260 °C
vivőgáz: nagytisztaságú nitrogén, 70 cm3/perc
legkisebb kimutatható mennyiség: 0,1 ng cypermetrin 
retenciós idő: 3,2 pec.

Az alkalmazott maradékmeghatározási eljárás jellemzése

A maradékanalitikai eljárások reprodukálhatóságát a visszanyerési értékekből 
számított szórással (S), — hatékonyságát az átlagos visszanyeréssel, ill. a középérték 
szórásával szokták jellemezni. 1,0 és 0,1 mg/kg-os szinten 5 — 5 db alma-, szőlő- és 4 
db őszibarackmintához Cypermetrin hatóanyagot adtam, majd az előzőekben ismer
tetett eljárással meghatároztam a minták hatóanyag-tartalmát és kiszámítottam 
a fenti jellemzőket:

átlagos visszanyerés X  =  90%
szórás S =  ±  5,0%

az átlagos visszanyerés szórása D =  +1,4%
A meghatározás kimutatási határa, az ismertetett mennyiségi arányokat és 

az átlagos visszanyerést figyelembe véve: 0,004 mg/kg cypermetrin.

Cypermetrin-maradékok alakulása alma, szőlő és őszibarack 
szabadföldi kezelése során

A Cypermetrin-szermaradékok sorsának nyomonkövetésére szabadföldi keze
lést végeztünk a fenti gyümülcsökön, a Sasad Tsz területén*, a következő körülmé
nyek között.

*  A  kísérlet elvégzésének lehetővétételéért e helyen m ondok köszönetét.
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Három kiválasztott és megjelölt almafán (Jonatán fajta) egy alkalommal, 
egy negyedik fa esetében 3, egymást hetenként követő alkalommal végeztünk per
metezést. A kezelések során egy-egy fára 1,5 -2 ,0  10,025% Cypermetrin-hatóanyag- 
tartalmű vizes emulziót ju tta ttunk kézi permetezőgéppel. Ezután az egyes fákról 
kiilön-külön 1,0 —1,5 kg mennyiségű reprezentatív mintát szedtünk (0 időpont). 
(A kezeléseket megelőzően kontrollm intát is vettünk.) Ezt követően meghatáro
zott időpontokban a mintavételt megismételtük, majd meghatároztam az alma
minták Cypermetrin-hatóanyag-maradék tartalmát. A három fa átlagát, valamint 
a többször kezelt 4. fáról származó minták Cypermetrin-tartalmának változását a 
kezeléstől számított idő függvényében a 2. ábrán tüntettem fel.

Az öszibarackfák kezelése az almafákéhoz hasonlóan történt. Ebben az esetben 
három fát kezeltünk, két alkalommal. A három fáról származó minták hatóanyag
tartalmainak átlaga a kezeléstől számított idő függvényében a 3. ábrán látható.

A szőlő kísérleti kezelésekor a kijelölt 8 -1 0  tőke között különbséget nem tet
tünk, hanem minden mintavételkor 3 független mintát szedtünk (1,0-1,5 kg) úgy, 
hogy mindegyik minta lehetőleg a kezelt „te rü le t” egészét reprezentálja. A mara
dékok átlagát a 4. ábrán tüntettem fel, a kezeléstől számított idő függvényében.
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3. ábra
Cyperm etrin-m aradékok alakulása őszibarackon

Cypermetrin-maradékok alakulása mélyhűtve tárolt almán és őszibarackon

Élelmezésegészségügyi szempontból fontos adat a szermaradékok bomlásdi
namikája mélyhűtéses tárolás folyamán is. Ennek megismerésére tárolási kísérletet 
végeztem. A tárolási kísérlet során 1 — 1,5 kg almát és őszibarackot apró darabokra 
vágtam és homogenizáltam. Ezután mindkét mintához 1 mg/kg-os szinten Cyper- 
metrint adagoltam, majd a mintákat ismét gondosan egyenlősítettem a hatóanyag 
egyenletes eloszlatása céljából. Mintázás után az alma- és őszibarackmintákat 
-1 8  °C-on, mélyhűtőben tároltam. Ezt követően a gyümölcsökből havonta mintát 
vettem és vizsgáltam azok hatóanyagmaradék-tartalmát. Megállapítottam, hogy 
a Cypermetrin ilyen körülmények között igen stabil: 8 hónapos tárolás alatt csak 
minimális szermaradékszint csökkenés (<  10%) következett be.

A vizsgálati eredmények értékelése
Áttekintve az 1., 2., 3. sz. ábrákat megállapítható, hogy a maradékok szintjének 

alakulása a vizsgált gyümölcsféleségeken a gyümölcs fajtájától és a kezelések szá
mától függően eltérő képet mutatott. A kezelések gyakoriságának hatását a ma
radékszintek alakulására a 2. ábra jól szemlélteti.

A különböző gyümölcsökön végzett maradékdinamikai vizsgálatokat kvali- 
tatíve értékelve megállapítható, hogy a kezdeti gyors csökkenést követően a le
bomlás üteme mérséklődik és még 8 hét elteltével is értékelhető maradékszinteket 
mértem. A Cypermetrin tehát tartós, ün. „kváperzisztens” maradékokat képez
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4. ábra
C yperm etrin-m aradékok alakulása szőlőn

azonban ezen maradékok mennyiségei nem nagyok, mert már a kezeléskor k iju t
ta to tt dózis is csupán néhány mg/kg-os kezdeti „hatóanyagdepót” jelent.

Vizsgálataim során, az utolsó kezelést követően egy héttel, valamennyi esetben 
1 mg/kg-os érték alatti maradékszinteket találtam. így a javasolt 10 napos vára
kozási idő elegendő a kísérleti szinten előirt 1 mg/kg-os határérték betartásához. 
Vizsgálataim alapul szolgáltak a Cypermetrin-hatóanyagú inszekticidek engedélye
zéséhez szükséges határérték és várakozási idő előírások kialakításához.
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ОБРАЗОВАНИЕ ОСТАТКОВ ЦИПЕРМЕТРИНА, ОДНОГО НОВОГО 
СИНТЕТИЧЕСКОГО ПИРЕТРОЙДА НА НЕКОТОРЫХ Ф РУКТАХ

Я. Байзат

Автор приводит краткое обобщение в последних годах широко распростра
нённых новых инсектицидных групп синтетических «светоустойчивых» пи- 
ретроидов, -  выдвигая некоторые положительные их свойства.

После обработки грунтовых растений исследовали образование остатков 
Циперметрина на яблоках, персиках и виноградах, ознакомляя при этом уста
новленный газохроматографический способ определения остатков. Образова
ние остатков происходит различным образом в зависимости от фруктовых сор
тов и от числа их обработки, однако в течении одной недели после последней 
обработки во всех случаях количество остатков уменьшилось ниже величины 
1 мг/кг. При 8-месячном холодильном хранении на яблоках и персиках умень
шение количества остатков Циперметрина практически незначительное.

GESTALTUNG DER RÜCKSTÄNDE EINES NEUEN 
SYNTHETISCHEN PYRETHROIDS, DES CYPERMETHRINS 

AN EIN IGEN FRUCHTTYPEN
J. Bajzáth

Es wird eine kurze Übersicht über eine in den letzten Jahren weit verbreitete 
neue Insektenvergitgunsmittelgruppe, über die synthetishen „lichtbeständigen“  
Pyrethroiden gegeben, betonend einige ihrer günsgeren Eigenschaften.

Die Gestaltung der Rückstände eines Gliedes dieser Gruppe, des Cypermet- 
rins wurde nach Freilandsbehandlungen an Äpfeln, Pfirsichen und Trauben unter
sucht. Zuglich wird das eingestellte Verfahren zur Bestimmung des Rückstandes
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durch Gaschromatographie beschrieben. Die Gestaltung der Rückstandsmengen 
ist unterschiedlich, von der Obstsorte und von der Zahl der Behandlungen abhän
gig, aber eine Woche nach der letzten Behandlung verminderte sich die Menge der 
Rückstände in allen untersuchten Fällen auf weniger als 1 mg/kg.

Bei einer achtmonatigen Tiefkühlung war die Verminderung der Rückstands
mengen von Cypermetrin auf Äpfeln und Pfirsichen praktisch vernachlässigbar.

PRESENCE OF RESIDUES OF A NOVEL SYNTHETIC 
PYRETHROIDE, CYPERMETHRIN, ON SOME FRUIT TYPES

J. Bajzáth

A short survey is given of a novel group of insecticides widespread in recent 
years, of the synthetic „light-fast” pyrethroids, emphasizing some of their favou
rable properties.

The retention of the residues of one member of this group, Cypermethrin, on 
apples, peaches and grapes was investigated after a treatment on the field. The 
applied gas chromatographic methoud used for the determination of residues is 
described. The amouts of the residues are different, depending on the fru it variety 
and the number of treatments. However, seven days after the last treatment the 
amount of residues decreased below the value of 1 mg/kg in all the investigated 
cases.

During an 8-month cold-storage the decrease of the Cypermethrin residues 
present on apples and peaches was practically negligible.
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Kémiai és mikrobiológiai vizsgálati adatok a csomagolt 
baconnal kapcsolatban

F I N T A  G É Z A  és H A V A S  F E R E N C  
Győr-Sopron megyei A . H . V . kapuvá ri gyára, M É M  ÉH ESZ kirendeltsége K apuvár 

Érkezett: 1982. február 3.

A csomagolás mindig a közvélemény fokozott érdeklődésében volt és ez vár
hatóan továbbra is így lesz, mert a nemzeti jövedelemből, illetve a bruttó nemzeti 
termékből (BNT) a fejlett országokban egyre többet költenek erre a célra (pl. az 
NSZK-ban 1979-ben 21 milliárd DM-t). Ügy számolják, hogy a csomagolásra for
d íto tt összegek kb. 1/3-a kerül az élelmiszerszektorba. Az utóbbi másfél évtizedben 
kialakult életstílusunk, életvitelünk és táplálkozási szokásaink csomagolás nélkül 
nem volnának elképzelhetőek. Ha a legfontosabbról — az élelmiszerek védelmé
ről — egyelőre nem is szólunk, akkor is a szokásjogot nyert funkciók egész sora 
maradna meg mint pl. a könnyű szállítás, tárolás és készletezés, a vásárlásra ösz
tönző kínálati lehetőségek, a higiéniailag elfogadott adagolás, hogy csak néhányat 
említsünk. Az élelmiszer-áruházak önkiszolgáló rendszere az élelmiszerek modern 
csomagolása nélkül nem is volna lehetséges.

Hazánkban a hús- és húsfeldolgozó-ipar először a húsrészek csomagolására 
használta az új csomagolóanyagokat, majd fokozatosan kiterjesztette a húskészít
ményekre is, és napjainkban van meghonosodóban a tartósabbnak ismert termé
kek (szalámiféleségek, pácolt füstölt szalonnák) előrecsomagolása az igen sok elő
nyös és hasznos tulajdonsággal bíró, különböző összetételű fóliazacskókba. A pá
colt, füstölt szalonnaféleségek közé tartozik a bacon (császárszalonna) is.

A vákuumcsomagolás nélkül forgalomba hozott bacon mikroflórája az Acine- 
tobacter-, Aeromonas-, Alcaligenes-, Arthrobacaea-, Bacillus-, Corynebacterium-, 
Microbacterium-, Microccus-, Moraxella-, Neisseria-, Staphylococcus-, Vibrio- 
baktérium-nemzetségek féleségeiből áll (Jay, 1978), amelyek elsősorban anaerob 
környezetben szeretnek elszaporodni és élettevékenységet kifejteni. A vákuummal 
gázokat át nem eresztő fóliába csomagolt, szeletelt bacon szalonnán az előbbi mik- 
roflórából ezek közül azok képesek élettevékenységet folytatni, amelyek fakulta
tive anaerobok. Ide sorolhatók a Lactobacillus-, Micrococcus-, Streptococcus- 
(eníeroccus-), Leuconostoc-,Staphylococcus-nemzetségbe tartozó baktériumok. A vá
kuumozás teljesen gátolja a csomagolatlan bacon romlásában nagy szerepet játszó 
oxigenofil Aspergillus-, Alternaria-, Fusarium-, Mucor-, Rliizopus-, Botrytis,- 
Penicillium-nemzetséghe tartozó penészek fejlődését (1, 3).

A vákuumozással gázokat és fényt át nem eresztő fóliába (4, 5) csomagolt 
szeletelt bacon mikroflórája nagymértékben függ a mikroökológiai viszonyokon 
kívül a tárolás hőmérsékletétől. A vákuum további előnye, hogy kisebb a vízvesz
teség és az oxidáció, a készítményben megmarad a kívánatos rózsapiros szín, amely 
oxigén hatására megbámul. A termékben enyhébb sózást alkalmazva, 20 °C-on
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elsősorban a kataláz-pozitív mikrokokkuszok és a Streptococcus faecalis szaporodik 
el előszeretettel, míg 30 °C-on főként a koaguláz-negatív sztafilokokkuszok és a 
mikrokokkuszok (2, 9).

A vákuum alkalmazásával fóliába zárt szeletelt baconnal kapcsolatban az 
elmúlt néhány évre vonatkozóan több kémiai és mikrobiológiai vizsgálati ered
ménnyel rendelkezünk, amelyekről az alábbiakban szeretnénk beszámolni.

Vizsgálati anyag és módszer

A termék gyártása során a császárszalonnát csontozzák, lebőrözik, majd el
formálják. A pácoldatot többtűs pácológéppel ju tta tják  a baconba. Ez a módszer 
lehetővé teszi a pácolási idő lerövidítését, a pácoldat egyenletesebb elosztását és 
ezáltal a száraz sózásnál jobb minőségű bacon előállítását. A fecskendezés után 
kádakban 2 - 3  nap időtartamra páccal fedik, majd a pácolás után forró sóoldattal 
mossák le a bacont, s végül 50-56°C  hőmérsékleten 3 óráig füstölik. Kihűlés után 
( — 5) — ( — 7) °C hőfokú fagyasztóban maghőmérsékletét -1  °C-ra csökkentik a meg
felelő szeletelés érdekében. Préselés után kerül sor a szeletelésre, majd 0,2 kg-ként 
PA/PP fóliába zárják a bacont. A zárás Multivac-berendezéssel történt, vákuum 
alkalmazásával. A fólia fényáteresztő volt. Az ilyen átlátszó fóliákhoz a kereske
delem általában a kedvező kínálati lehetőségek miatt ragaszkodik. Közismert, 
hogy a műanyag fóliák oxigén-és vízgőz-áteresztőképessége a hőmérséklet emelke
désével arányosan növekszik. A lezárt tasakokat kartondobozban +4  °C hőmér
sékletű hűtőben tárolták a mintavételig, illetve a termék forgalomba hozataláig.

A technológiai művelet során különös gondot fordítottunk a nyersanyag meg
felelő higiéniai állapotára, a készítménnyel foglalkozó dolgozók személyi tiszta
ságára, a naponta jól megtisztított és fertőtlenített gépekre és berendezésekre, 
ezek műszaki szempontból való kifogástalan állapotára. Mindezt azért tettük, 
hogy a készítmény mikrobiológiai szempontból a legkedvezőbb legyen. A megfelelő 
tisztaság és szükség szerinti fertőtlenítés mellett nagyon ügyeltünk száraz beren
dezési felületek elérésére. A felvágó, pácoló, szeletelő és csomagló üzemrészben 
10 °C alatti (általában 7 -10°C-os) hőmérsékletet biztosítottunk. Gondoskodtunk 
valamennyi művelet alatt arról, hogy a készítménynek az emberekkel való érint
kezését a minimálisra redukálják. A kezek tisztaságát fokozottan ellenőriztük.

A vákuum segítségével fóliába csomagolt szeletelt bacon vizsgálata 3 fő szem
pont szerint történt:

1. Kémiai vizsgálat,
2. Mikrobiológiai vizsgálat,
3. A vizsgált paraméterek változása tárolás alatt.

Kémiai vizsgálat

1. aw-érték. A vízaktivitási értéket a stuttgarti Lu fft cég által forgalmazott 
műszerrel mértük. Mint minden hasonló készülék, ez is azon nedvességváltozás 
érzékelésén alapszik, amely a mérőkamrában a próba és a felette bezárt levegő 
között áll fenn. Közelebbről a Lu fft aw-értékmérő a hajszál-higrométer elve sze
rint dolgozik. A poliamidszál úgy van elrendezve, hogy nedvességváltozásnál 
hosszúságváltozás következik be, ez pedig egy emelőmechanizmus felett mutató
tengely elfordulását eredményezi. A próbacsésze és a mérőfej bajonettzár révén 
kapcsolódik egymáshoz. Az a^-skála mellett, amely 0,7 -1 ,0  tartományra terjed ki, 
a mérőfejbe egy hőmérsékletmérő is beépítésre került, a mérési hőmérséklet kont
rollálásához. 20 °C hőmérsékleten a készülék pontossága jobb mint 0,01 aw.

136



2. Víztartalom (MSZ 3607/1 -71).
3. Konyhasólartalom (MSZ 3618-72).
4. Fehérjetartalom (MSZ 5874/6 — 78).
5. Zsírtartalom (MSZ 5874/2-72).
6. Nitrittartalom (MSZ 6905 — 74).
7. P öli foszfáttartalom (MSZ 19590 — 73).
8. Savszám-meg hat ár ozás (MSZ 3633 — 73). Csak a tárolás során végeztük el.

Na Cl%
9. Páckoncentráció meghatározása a — ----------- ------- • xlOO

víz% + NaCl%
képlet alapján történt.

10. Víztartalom: konyhasótartalom aránya.

Mikrobiológiai vizsgálat
1. Összes élő aerob mikrobák száma (MSZ 3640/3-75):

a) mezofil,
b) pszichrotoleráns,
c) pszichrotróf mikroorganizmusok.

2. Kóliform baktériumok száma (MSZ 3640/12 — 75)
3. Staphylococcus aureus-szám (MSZ 3640/9-75)
4. Szalmonella jelenléti-hiány próba 25 g anyagban (MSZ 3640/8-80)
5. Enterokokkusz-szám (MSZ 3640/13 —76;8).
6. Enter ob aktér iumok száma (MSZ 3640/10 — 75)
7. Lipolitikus mikroorganizmusok száma (1% zsírt és neutrálvörös indikátort 

tartalmazó agar táptalajon, felületi szélesztéssel és 10 napon át 30°C-on inkubálva).
8. Klosztridium-szám (MSZ 3640/16— 78)
9. Sótoleráns és halofil baktériumok száma (3% konyhasót tartalmazó agar táp

talajon, lemezöntéssel és 10 napon át 17 °C-on inkubálva).
10. Laktobacillusok száma (Rogosa-féle táptalajon, 4 — 5 ml 50°C-ra lehűtött 

táptalajjal fclülrétegezve, 5 napon át 30 °C-on inkubálva (6,7).

Saját vizsgálatok

A vizsgálatokat két év alatt 85 gyártási tételből származó 170 mintán végez
tük el. A mintákat az előállítást követő 3 — 5 napon vettük, a forgalomba hozatal 
előtt, a +4  °C-nál sohasem magasabb hőmérsékletű hűtőraktárban.

A kapott elemzési adatok átlagát tekintettük a vákuummal fóliába csomagolt 
szeletelt baconra vonatkozóan alapértékeknek. Ezek birtokában egy gyártási té
telnél vizsgálat tárgyává tettük a paraméterek változását a tárolás során.

A vákumozottan fóliába csomagolt szeletelt bacont

1. +  4 - 6  °C hőmérsékleten 5 hónapig,
2. +  20 °C hőmérsékleten 7 hétig, naponta 16 órán át 750 Lux megvilágí

tásnak kitéve és
3. +  20 °C hőmérsékleten 7 hétig sötétben raktároztuk.

Az 1. pontban leírt tárolás során mikrobiológiai vizsgálat céljára hetenként 
4 - 4  mintát vettünk. Két mintát a bemérés során mindig összekevertünk és így 
hetente két sorozat eredményt nyertünk. A kémiai vizsgálatok alkalmával a négy 
minta elegyéből végeztük az analízist, ezért minden hétről egy adatsorunk van.
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+ 20°C hőmérsékleten 750 Lux megvilágítás esetén (2.), ill. sötétben (3.) bakterio
lógiai vizsgálatokat csak két hétig, kémiai vizsgálatokat pedig 7 héten keresztül 
végeztünk, mert a kedvezőtlen eredmények a további fáradozásokat indokolatlan
ná tették.

1. táblázat

A  vákuum  alkalmazásával fó liába csomagolt szeletelt császárszalonnára vonatkozó
kém iai alapadatok

Víz
%

Zsír
%

K o n y 
hasó

%

Összes
fehérje

%

Foszfát
0//0

N it r i t
m g/kg

Páckon
centrá

ció

Víz

só
aw"
érték

M in. 29,16 38,00 2,15 8,46 2,0 7,1 6,5 0,883
M ax. 44,28 57,00 5,10 16,27 0,47 47,0 13,3 14,6 0,950
X 35,6 47,40 3,6 12,40 0,1 23,40 9,1 10,3 0,924
s 3,61 4,31 0,69 1,91 0,0387 10,7 1,56 1,9 0,017

2. táblázat
A  vákuum ozottan fó liába csomagolt szeletelt bacon kém ia i vizsgálati eredményei 

+  4 —6 °C hőmérsékleten való táro láskor

Hét
Víz
%

Zsír
%

K o n y 
hasó

%

Összes
fehérje

Foszfát
%

N it r i t
m g/kg

Páckon
centrá

ció

Víz

só
á t 

érték
Sav
szám

m g/kg

1. 34,93 49 3,9 11,4 0,08 12 10,04 8,9 0,950 0,7
2. 34,70 48 2,8 13,0 0,12 16 7,46 12,4 0,910 1,07
3. 34,55 46 3,7 14,50 0,16 9 9,6 9,3 0,923 0,60
4. 33,80 51 2,6 11,67 0,10 11 10,2 13,0 0,890 0,97
5. 36,80 43 4,05 15,12 0,10 3,7 9,9 9,1 0,925 0,79
6. 29,92 55 2,70 11,40 0,09 2 8,2 11,1 0,935 0,73
7. 31,34 52 3,3 11,9 0,10 10 9,52 9,5 0,940 1,5
8. 33,52 49 3,65 12,70 0,07 4 9,8 9,2 0,936 1,91
9. 38,83 44 3,65 12,30 0,03 5 8,5 10,6 0,942 1,97

10. 31,64 51 3,40 12,55 0,04 7 9,7 9,3 0,966 1,72
11. 29,69 51 2,85 15,00 0,07 4 8,7 10,4 0,948 1,80
12. 36,90 42 3,50 17,00 0,04 5 8,7 10,5 0,932 2,2
13. 29,15 53 3,00 14,10 0,09 6 9,3 9,7 0,954 3,08
14. 31,19 54 2,55 10,60 0,11 7 7,5 12,2 0,930 3,38
15. 30,10 56 2,6 10,20 0,15 5 7,9 11,6 0,934 3,20
16. 30,53 51 2,95 15,00 0,07 10 8,8 10,3 0,940 2,13
17. 31,50 53 3,35 11,5 0,10 8 9,6 9,4 0,938 2,63
18. 29,16 57 2,8 9,7 0,08 7 8,7 10,4 0,940 2,63
19. 35,89 48 3,35 11,7 0,12 8 8,5 10,7 0,934 2,42
20. 33,97 53 3,0 8,8 0,12 8 8,1 11,3 0,936 2,42

M in. 29,15 42 2,55 8,8 0,03 3,7 7,46 8,9 0,890 0,60
M ax. 38,83 57 4,05 17,0 0,16 16,0 10,2 13,0 0,966 3,38
X 32,90 50,3 3,18 12,5 0,09 7,38 8,9 10,4 0,935 1,9
s 2,88 4,19 0,46 2,07 0,033 7,6 0,84 1,19 0,016 0,87
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3. táblázat

M ikrob io lóg ia i vizsgálati eredmények a vákuum ozottan fó liába csomagolt szeletelt baconnál 
+  4 —6 °C hőmérsékleten történő tá ro láskor

H ét
S taphylococ

cus aureus

Az összes élő m ikrobá

... pszichro- 
mezofil 1 toleráns

к száma 

pszichro tró f

Sótoleráns 
és ha lo fil 

csírák

L ip o lit iku s
baktérium ok

9. <  100 l ,6 x  107 7 ,2 x  107 6 ,3 x  105 < 3 0 0 l ,4 x  103
<  100 l ,2 x  107 8 ,0 x  107 7 ,3 x  105 < 3 0 0 1,5X 102
<  100 < 3 0 0 < 3 0 0 < 3 0 0 < 3 0 0 <  100

10. l , 2 x  103* l ,2 x  107 l,4 x  107 3,3 X 106 l x  105 1,8X 102
<  100 < 3 0 0 < 3 0 0 < 3 0 0 < 3 0 0 <  100

11. <  100 < 3 0 0 < 3 0 0 < 3 0 0 < 3 0 0 <  100
<  100 < 3 0 0 < 3 0 0 < 3 0 0 l ,6 x  102 <  100

12. <  100 1,8X 103 8X 104 1,4 x  104 1,8 x  103 1,9X 104
<  100 < 3 0 0 < 3 0 0 < 3 0 0 < 300 <  100

13. <  100 < 3 0 0 < 3 0 0 2 ,3 x  103 4 x  103 <  100
<  100 < 3 0 0 l ,4 x  103 5X 102 < 3 0 0 1,6X 103

14. <  100 < 3 0 0 < 3 0 0 2,1 X 102 < 3 0 0 <  100
<  100 < 3 0 0 < 3 0 0 < 3 0 0 < 3 0 0 <  100

15. <  100 7X 103 8 x  103 7 ,2 x  102 < 3 0 0 <  100
<  100 < 3 0 0 < 3 0 0 < 3 0 0 < 3 0 0 <  100

16. 9 ,7 x  10** 3 ,7 x  104 l , l X  106 < 3 0 0 < 3 0 0 2 ,7 x  103
2 ,7 x  103* 6 ,9 x  103 2 ,3 x  103 2,7X  103 < 3 0 0 <  100

17. <  100 < 3 0 0 3 ,7 x  103 < 3 0 0 < 3 0 0 <  100

5 ,3 x  102* 8 ,6 x  105 2,1 X 105 3 ,4 x  104 7,1 X 105 6,2 x  103
18. 9,1 Х Ю 3* 8 ,8 x  10* 4 ,4 x  104 5 , l x  106 7,1 X 106 2 ,2 x  103

<  100 < 3 0 0 < 3 0 0 3,0X 103 < 3 0 0 <  100
19. <  100 3,0X 103 < 3 0 0 < 3 0 0 < 3 0 0 <  100

<  100 8X  102 l ,4 x  104 3 x  104 < 3 0 0 <  100
20. <  100 < 3 0 0 9 ,2 x  103 IX  104 < 3 0 0 <  100

<  100 < 3 0 0 < 3 0 0 < 3 0 0 < 3 0 0 <  100
21. <  100 < 3 0 0 <  300 <  300 < 3 0 0 <  100

Szalmonellák 25 g v izsgálati anyagban nem vo ltak  k im u ta th a tók .
A  kó lifo rm ok, az enterokokkusz, az enterobaktérium ok, a mezofil k losz trid ium ok és a laktobacil- 
lusok száma a v izsgálati módszerekkel k im u ta th a tó  legkisebb szám a la tt v o lt .
* Staphylococcus epiderm idis.
A  megadott m ikrobaszámok 1 g v izsgá la ti anyagra vonatkoznak.

Eredmények

A 85 gyártási tétel vizsgálatából a vákuummal fóliába csomagolt szeletelt 
baconra vonatkozó kémiai jellemzőket az 7. táblázatban adtuk meg.

A bacon gyártás utáni, illetve néhány napos tárolást követő mikrobiológiai 
állapotáról a megbeszélés során szólunk.

A 2. táblázatban a vákuumozottan fóliába csomagolt szeletelt bacon kémiai 
eredményeit mutatjuk be, + 4 - 6  °C hőmérsékleten való tároláskor.

A bakteriológiai vizsgálati eredményekről a 3. táblázatban számolunk be. 
Miután az esetlegesen jelenlévő egyes mikrobák száma az első 8 hét folyamán a 
vizsgáló módszerekkel kimutatható legalacsonyabb szám alatt volt, a táblázat 
csak a 9 .-17 . tárolási hét során kapott eredményeket tartalmazza.

A 4. táblázat a +  20 °C hőmérsékleten tárolt szeletelt bacon kémiai eredményei
vel foglalkozik a) részben 750 Lux megvilágításnál b) részben sötétben tároláskor. 
Az ilyen eltartás során észlelt mikrobiológiai vizsgálati eredményekről az 5 táb
lázatban adunk áttekintést. Az érzékszervi vizsgálatok alkalmával a bacon a gyár
tást követő napokban mindig kiváló tulajdonságot mutatott.
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A  kém ia i analízis eredményei a vákuum ozottan fó liába csomagolt és +  20 °C hőmérsékleten 
tá ro lt szeletelt császárszalonnánál

4. táblázat

H ét
Víz
%

Zsír
%

K o n y
hasó

%

összes
fehérje

%

Foszfát
%

N it r i t
m g/kg

Páckon
centrá

ció

Víz

só
á t 

érték
Sav
szám
m g/kg

a) Nap

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

16 órán

35,'77 
38,65 
30,84 
41,37 
32,45 
31,61 
30,42

át 750 L

47
43
47 
40
48 
54 
56

их megvi

3.3
4.3
4.45 
3,95 
4,50
3.45 
3,80

tágításnál

13,53
13.50
16.50 
13,60 
14,19 
10,40
8,91

< kitéve:

0,08
0,1
0,3
0,08
0,01
0,20
0,12

15
12
23
13
3,7
6
4

8,4
10,0
12,6
8.7 

12,1
9.8 

11,1

10,8
9.0 
6,9

10,5
7.2
9.2
8.0

0,936
0,940
0,940
0,930
0,928
0,952
0,935

1 03 
1,2 
1,40 
1,89 
1,81 
2,00 
2,80

M in .
M ax.
"x
s

30,42
41,37
34,4

4,25

40
56
47,8

5,6

3,3
4,5
3,9
0,47

8,91
16,50
12,9
2,51

0,01
0,20
0,13
0,095

3,7
23,0
10,9
6,97

8,4
12,6
10,4

1,61

6,9
10,8
8,8
1,52

0,928
0,952
0,937
0,0079

1,03
2,80
1,7
0,59

b) Sötét

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ben tartá

32,39
31,22
33,94
40,37
37,49
34,77
29,45

kor:

48
55
43
42
55
52
52

3.3 
4,25
4.3
3.75
4.75 
3,40 
3,80

15,35
8,40

18,0
13,44
11,92
8,80

13,46

0,15
0,2
0,1
0,03
0,18
0,18
0,12

10,0
3 

15
6
3,7
4 
2

9,2
11,9
11,2
8,4

11,2
8,9

11,4

9,82
7,35
7.89 

10,77
7.89 

10,23
7,75

0,935
0,928
0,965
0,940
0,930
0,952
0,936

0,75
0,80
0,73
0,79
1,85
1,81
1,80

M in .
Max.
X
s

29,45
40,37
34,2

3.74

42
55
49,6

5,38

3,3
4,75
3,9
0,522

8,40
18,0
12,8
3,43

0,03
0,18
0,14
0,0591

2
15,0
6,2
4,67

8,4
11,9
10,3

1,42

7,35
10,77
8,8
1,404

0,928
0,965
0,940
0,013

0,75
1,85
1,2
0,56

5. táblázat
M ikrob io lóg ia i vizsgálati eredmények a csomagolt szeletelt baconnal kapcsolatban 

+  20 °C hőmérsékleten tá ro lva

Az összes élő m ikrobák száma

Hét Staphylococ
cus aureus

mezofil pszichroto-
Ieráns pszichro tró f

Sótoleráns 
as h a lo fil 

csírák
Enterokkusz

a) 750 Lux megvilágítás esetén:
1.

2.

2,8X 105*
l , 2 x  104*
6,7X 109* 
9,6X  108*

7 ,3 x  108 
1,5X 107 
8,9X 108 
4,9X  107

3,1 X 107 
2 ,3 x  107 
2 ,2 x  IO« 
4 ,2 x  107 JO

 
0°

X
X

X
X

 
о

 о
 о

 о 3,1 X  104 
< 3 0 0

3 ,6 х  103 
2 ,4 х  105

<  100 
2,1 X  Ю3 

<  100 
2 ,2 х  102

b) Sötétben tartáskor;
1.

2.

l , 4 x  106* 
6 ,2 x  105* 
9,3 X 109* 
3 ,2 x  104*

1,8X 106 
6,6X  108 
1,6X107 
8,6X 106

5 ,6 x  106 
l , 6 x  107 
l , 3 x  106 
1.1X 106

1 ,5х  105 
7,о х  104 
5,8Х 104 
1 ,4х 104

< 3 0 0  
< 3 0 0  

1,7Х Ю3 
2 ,4 х  103

<  100 
2 ,1 х  104 
4 ,9 х  Ю2 

<  100
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Szalmonellák 25 g v izsgá la ti anyagban nem vo ltak  k im u ta th a tók .
A  kó lifo rm o k , az enterobaktérium ok, a mezofil k losz trid ium ok, a laktobacillusok és a lip o litiku s  
baktérium ok száma a vizsgá la ti módszerekkel k im u ta th a tó  legkisebb szám a la tt v o lt.
*  Staphylococcus epiderm idis.
A  megadott m ikrobaszámok 1 g vizsgá la ti anyagra vonatkoznak.

Ezek a tulajdonságok a hűtőtárolás során is megmaradtak. Mindössze a 12. 
hét után tapasztaltunk olyan jellemzőket, amelyek az áru „friss” jellegének foko
zatos csökkenésében nyilvánultak meg, de még a 21 héten á t+ 4 — 6 °C hőmérsék
leten tárolt szeletelt császárszalonna sem mutatott olyan érzékszervi elváltozáso
kat, amelyeket önmagukban szankcionálni kellett volna.

+ 20 °C hőmérsékleten való tároláskor, fényhatásnak kitéve a szeletelt csá
szárszalonna húsrészének színe fokozatosan tompafényűvé vált, majd lassan szür
kü lt. Ezzel párhuzamosan a szalonnás részén sárgás színelváltozás jelentkezett. 
Az 5. hét után már kifejezett „á llo tt” szag és íz is érezhető volt.

Sötétben raktározva a bacon érzékszervi tulajdonságai még 20°C hőmérsék
leten is csak lassan romlottak és a további vizsgálatokat csak a kedvezőtlen bak
teriológiai állapot miatt volt indokolt beszüntetni.

Megbeszélés

A vákuumozottan fóliába csomagolt szeletelt bacon a kémiai alapadatok te
kintetében nem homogén. A víztartalom 29,16 és 44,28% között, a zsírtartalom 
38 és 57% között ingadozik. A konyhasó mennyisége 2,15— 5,1 % tartományban 
helyezkedik el. Ez a három paraméter döntően befolyásolja a vízaktivitási érték 
kialakulását, amely 0,883-és 0,950 között váltakozott és még a legmagasabb ér
ték sem kedvező a baktériumspórák kicsírázásához.

A termék páckoncentrációja átalagosan 9,1 volt és a minimálisnak számított 
adat is a 7,0 határérték felett foglalt helyet. A vízaktivitási érték és a páckoncent
ráció a kémiai oldalról döntően járulnak hozzá a szeletelt bacon stabilitásához, 
míg a másik meghatározó tényező az előállítás folyamatának higiéniai rendje.

A kémiai adatok között szólni szükséges még az összes fehérje mennyiségéről, 
amelynek talált értékei a zsírmentes részben számottevő fehérjemennyiségre en
gednek következtetni. Nem hagyható el továbbá a nitrit-adatokról való meg
emlékezés sem, amelyek nagy változékonysága részben a bacon szalonna összeté
telének különbözőségére, részben pedig arra vezethetők vissza, hogy a nitrozamin- 
kérdésnek a baconnál való ismételt előtérbe kerülése m iatt a vizsgálatba bevont 
minták egy része már csökkentett nitrit-tartalm ú páclé felhasználásával készült.

A mikrobiológiai vizsgálatok során sem a gyártás után, sem a különböző 
körülmények között történő tárolások alkalmával Salmonella 25 g vizsgálati 
anyagban sohasem volt kimutatható.

Ugyanilyen körülmények között a Stapylococcus aureus, a kóliformok, az ente
robaktériumok, a mezofil kolsztridiumok (spórák és vegetatív alakok) és a lakto
bacillusok száma sohasem haladta meg a megfelelő vizsgálati módszerekkel kimu
tatható legalacsonyabb számot: <10/g — <100 g.

A gyártás után néhány nappal, illetve +4 — 6 °C hűtőtárolás során 8 hétig 
az összes élő csírák száma (mezofil, pszichrotoleráns, pszichrotróf), a halotoleráns 
és halofil baktériumok, a lipolitikus baktériumok és az enterokokkuszok száma 
szintén mindig alatta volt a vizsgálati módszerekkel kimutatható legkisebb mennyi
ségnek (<300/g, illetve <100/g).

A vákuumozottan fóliába csomagolt szeletelt bacon hűtőtárolása során talált 
kémiai vizsgálati eredmények homogénebb képet mutattak, mint az alapadatok, 
különösen azoknál a paramétereknél, amelyek a termék stabilitását hivatottak 
biztosítani. így a víztartalom maximuma és átlaga, a zsír-% minimuma és át- 3
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laga, a sótartalom és páckoncentráció minimuma alakultak kedvezően. A mért 
vízaktivitási értékek valamelyest magasabbak voltak ugyan az alapadatok között 
megállapítottaknál, két esetet kivéve azonban mindig 0,950 aw alatt helyezkedtek 
el, amelyet általában mint határt tekintenek a Bacillaceae és klosztridiumok spó
ráinak kicsírázása, illetve a vegetatív alakok elszaporodása szempontjából. A nit- 
ritmennyiségek azt mutatják, hogy a termék gyártásának időpontjában már mesz- 
szemenően figyelembe vették a húsipari felhasználását korlátozó előírásokat. A 
szeletelt császárszalonna savszáma 6 hétig 1,0 mg/kg alatt volt. Ezután fokoza
tosan emelkedett a 14. heti 3,38 mg/kg maximum eléréséig és ezt követően is min
dig 2 mg/kg felett maradt, jóllehet a magas savszám nem okozott súlyos érzék
szervi kifogásokat, még a 21. hét után sem.

Az összes élő mezofil mikroorganizmusok száma 35 °C-on 48 órán át inkubálva 
a 9. és 10. héten 107/g nagyságrendet ért el. Ezután 15 mintánál a vizsgálati mód
szerekkel kimutatható legkisebb mennyiség alatt volt a baktériumok száma. 8 eset
ben pedig 102/g és 104/g (egy alkalommal 105/g) nagyságrend között ingadozott.

Az összeséiő pszichrotoleráns mikroorganizmusok száma 25°C-on 96 órán át 
inkubálva a mezofilekhez hasonlóan szintén a 9 .— 10. héten mutatott maximumot 
7,2, ille tve8,0 x  107/g érték elérésével. A tárolás alkalmával a pszichrotoleránsok 
száma 10 mintánál váltakozott 102/g —106/g között. Ez utóbbi csak egyszer for
dult elő, 13 próbánál a kimutatható legkisebb szám alatt volt.

17°C-on 96 órán át inkubálva az összes élő pszichroíróf mikroorganizmusok 
száma a 9. héten 7,5 x 105/g, a 10. és 18. héten 5,1 x 106/g, egyébként 10 esetben 
102/g és 104/g között volt, 12 próbánál pedig, ha előfordultak is ilyen csírák, azok 
csak a módszerrel kimutatható legkisebb szám alatt lehettek.

Lipolitikus baktériumokat 8 mintánál ( a 9. 10. 12. 14. 16. és 18. héten) és álta
lában csak 103/g nagyságrendig találtunk. 18 próbában 100/g alatt volt a lipolitikus 
baktériumok száma.

A Staphylococcus aureus kimutatására használt táptalajon 5 alkalommal ész
leltünk baktériumnövekedést. Mindig Staphylococcus epidermidis tenyészett ki.

A hűtőtárolással kapcsolatos mikrobiológiai vizsgálatoknál fel szeretnénk hív
ni a figyelmet arra az érdekességre, hogy a 21 hétig raktározott szeletelt császár- 
szalonna mindkét vizsgált próbájának valamennyi bakteriológiai mutatója a lehető 
legkedvezőbben alakult. Az összes élő mikrobák számát, mezofil, pszichrotoleráns 
és pszichrotróf mikroorganizmusokra vonatkozóan egyaránt a 9. héten találtuk 
a legmagasabbnak. Ügy gondoljuk, hogy ez feltehetően az alapanyag kontaminá- 
ciós fertőzöttségéből adódott.

Miután a hűtőtároláshoz és a +20 °C hőmérsékleten való raktározáshoz a 
minták ugyanazon gyártási tételből származtak, jelentős különbségek a kémiai 
analízis eredményeit illetően nincsenek. Kivétel a savszám, amely 750 Lux meg
világításkor már egyheti tárolás után 1 mg/kg feletti értéket mutatott, fokozato
san növekedve. A savszám növekedésénél kedvezőtlenebb a császárszalonna hús
részének színváltozása és a szalonnarész sárgulása, valamint az „á llo tt” íz és szag 
jelentkezése. Sötétben tartáskor a savszám növekedése lassúbb, s az elért maxi
mum a 7. héten is csak 1,8 mg/kg. A vákuuinozottan fóliába csomagolt szeletelt 
bacon + 20 °C hőmérsékleten tárolva 750 Lux fényerővel megvilágítva és fénytől 
elzárva egyaránt nagy összes élő mikrobaszámot mutatott már az első hét után. A 
mezofil baktériumok száma 8 ,6 x l0 6/g és 8 ,9 x l0 8/g; a pszichrotoleránsaké pedig 
1,1 x 106/g és 4,2x l0 7/g között változott. Pszichrotróf mikrobákból kevesebbet 
találtunk az áru sötétben tartásakor (maximum 1,5 x 10s/g), többet a fényhatás
nak k ite tt baconnál (1,2 x 106/g -  8,3 x 106/g)- A halotoleráns és halofil csírák 
száma 1,7 x lO^g — 2,4 x 105/g tartományban terjedt el.

Rendkívül magas számban fordult elő nem ételmérgező Stapylococcus epider
midis (3,2 x 104/g -  9,3 x 10®/g), A 8 pozitív esetből kétszer találtunk 109/g és 
egy alkalommal 108/g nagyságrendet.
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+ 20 °C hőmérsékleten mindkét tárolási módnál már az első hét után enterokok- 
kuszokat mutattunk ki, 102/g -  104/g nagyságrendben.

A mikrobiológiai vizsgálati eredményekből kitűnik, hogy a vákuumozással 
tasakba csomagolt szeletelt bacon mikroflórája közegészségügyi veszélyt jelentő 
ételfertőző baktériumot nem tartalmaz. A biztonságot elsősorban a 0,95 alatti víz
aktivitás jelenti. Ez az érték gátolja teljes mértékben a rothasztó baktériumok 
fejlődését is (az á té r té k <0,98) Ismert, hogy a szalmonellák 0,94 aw-értékig, a 
Clostridium botulinnum pedig 0,92 aw-értékig képes szaporodni.

A készítmény magas zsírtartalma és viszonylag alacsony víztartalma szintén 
kedvezőtlen feltételt teremtenek a rontó és patogén baktériumok számára.

A hűtőtárolás során ( + 4 - 6  °C-on) a térnék mikroflóráját a mezofil (37°C-on 
tenyésző), a pszichrotoleráns (25°C-on fejlődő) és a pszichrotróf (17 °C-on szaporodó), 
a lipolitikus, a sótoleráns és halofil fakultatív anearob és anearob mikroorganizmusok 
alkotják. Azonban ezek elszaporodása is teljesen gátolt 2 hónapon át. Sőt ritka kivé
teles esetektől eltekintve 5 hónapi tárolás folyamán a jelzett mikroflóra nem éri 
el a 10e/g nagyságrendet. Nem javasolható azonban az eltarthatóság meghosszab
bítása hűtött állapotban 2 hónapnál tovább, mert a lipáz fermentum tevékenysége 
nem gátolt és a savszám magas értékre (maximum 3,38 mg/kg-ra) emelkedik.

Hűtés nélkül nem ajánlható a vákuumozottan fóliába csomagolt szeletelt csá
szárszalonna tárolása sem fényhatásnak kitéve, sem attól elzártan tartva, mert 
a mezofil, pszichrotoleráns, pszichrotróf összes élő csírák száma 107/g — 108/g nagy
ságrendre emelkedik már egy hét raktározás után is. Ennél magasabb, 109/g értékre 
nő a szaprofita sztafilokokkuszok száma. Enterokkuszok megjelenésével is számol
ni kell. A nagy mikrobaszámmal együtt jár a savszám bizonyos mértékű megnö
vekedése és kedvezőtlen érzékszervi tulajdonságok megjelenése is.
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ХИМИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫ Е ИССЛЕДОВА
НИЯ В ОБЛАСТИ УПАКОВАННОГО БЕКОНА

Г. Финта и Ф. Хаваш

Авторы исследовали химические и микробиологические показатели 170 
образцов полученных из 85 производственных партий марионованных, копчён
ных, нарезанных ломтиками, упакованных под вакуумом в ПА/ПП фольгу. 
Содержание воды бекона находилось в пределах 29,16%-44,28%, количество 
жира 38% -57% , содержание поваренной соли 2,15% -5,1% . Активность 
воды измеряли в пределах 0,883-0,950, а концентрация рассола в среднем 
составляла 9,1. Перечисленные химические параметры, а также и порядок 
гигиены в процессе переработки в значительной степени определяют стабиль
ностью продуктов. В процессе микробиологического исследования число ко-
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лиформных бактерий, Стафилококкус ауреус, энтерококкусов, энетробактерий 
вегетативных форм мезофильных сульфитредуцирующих клостридиумов и их 
споров, лактобацилов, липолитических бактерий, всех живых мезофильных-, 
психрофильных-, психротрофных-, галотолерантньгх-, галофильных бактерий 
никогда не превышало самое меньшее число обнаруживаемых соответству
ющими методами исследования, (<  10/г -  -< 100/г и <300/г).

В исследуемых образцах весом 25 г никогда не обнаружили салмонеллу.
В процессе холодильного хранения ( +  4 - 6  °С) химические показатели 

не изменялись, только кислотность повышалась от конца второго месяца и 
ухудшался показатель свежести продукта. В первых д в у х  месяиях не наблю
дали повышение числа бактерий. После этого микрофлора состояла из мезо
фильных-, психротолерантных-, психротрофных-, липолитических-, галото- 
лерантных и галофильных-, факультативно анаэробных и анаэробных сапро
фитных микроорганизмов.

Число перечисленных микроорганизмов уже и после первой недели хра
нения д о с т и г н у т  107/г -  108/г, порядка, если бекон хранили при температуре 
+  20 °С под эффектом света или защищенно от света.

В этом случае были обнаружены также и энтерококки. Паралельно с вы -. 
соким количеством микробов повышалась и кислотность особенно у бекона 
храненного под эффектом света наблюдали органолептические нехватки.

Бекон нарезанный ломтиками, упакованный в фольгу под вакуумом, 
в охлажденном виде (+  4 -  6 °С) без опасения можно хранить, но не желательно 
проводить хранение без охлаждения.

CHEMISCHE UND MIKROBIOLOGISCHE ANGABEN 
BEZÜGLICH DER UNTERSUCHUNG DES VERPACKTEN 

SPECKS(BACON)
G. Finta und F. Flavas

Die chemischen und mikrobiologischen Grundangaben bezüglich dieses Pro
dukts wurden bei 170, aus 85 Fertigungsposten stammenden, im Vakuum in eine 
PA/PP —Folie eingepackten, gepökelten, geräucherten Kaiserspeckmustern auf
genommen. Der Wassergehalt bewegte sich von 29,16 bis 44,28%, der Fettgehalt 
zwischen 38 und 57%, während der Natriumchloridgehalt von 2,15 bis 5,1%. Die 
Wasseraktivität wurde zwischen 0,883 0,950 gemessen, die Pökelkonzentration 
war durchschnittlich 9,1%. Die Stabilität des Produktes wird entscheidend 
durch die erwähnten chemischen Parameter und bei der Herstellung durch die 
hygienishe Ordnung bestimmt. Bei der mikrobiologischen Untersuchung übers
tieg die Zahl der coliformen Bakterien, des Staphylococcus aureus, der Entero
cocci, der Enterobakterien, der vegetativen Formen und Sporen der mesophilen 
sulfitreduzierenden Clostridien, der Lactobacillen, der lipolytischen Bakterien, 
der gesamten lebenden mesophilen, psychrotoleranten, psychrotrophen, halotole
ranten und halophilen Bakterien nie die mit den entsprechenden Untersuchun
gen nachweisbaren Methoden bestimmbare niedrigste Zahl (<10/g — <100/g 
bzw. <300/g). Salmonellen waren in 25 g Untersuchungsmustern nie nachweisbar.

Die chemischen Parameter veränderten sich nicht während einer Kühl
lagerung (bei +4  - 6  °C), nur die Säurezahl erhöhte sich von der Ende des zweiten 
Monates an, und der frische Charakter der Ware wurde weniger scharf. Während 
den ersten zwei Monaten wurde keine Vermehrung der Bakterien beobachtbar. 
Demnächst bestand die Mikroflora aus mesophilen, psychrotoleranten, psychrotro
phen, lipolytischen, halotoleranten und halophilen fakultativ anaeroben und ana
eroben saprophyten Mikroorganismen.
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Die Zahl der oben erwähnten Mikroorganismen erhönte sich schon nach der 
ersten Woche der Lagerung auf eine Grössenordnung von 107/g — 108/g, wenn der 
Speck (bacon), ob einer Lichtwirkung ausgesetzt, ob vor Licht geschützt,bei + 20 °C 
gelagert wurde. In diesem Fall waren sogar Enterococci nachweisbar. Auch die 
Säurezahl erhöhte sich mit der hohen Keimzahl, und besonders bei dem der Ein
wirkung von Licht ausgesetzten Kaiserspeck meldeten sich sensorische Einwände.

Der im Vakuum in eine Folie eingeschlossene, schnitzelte Kaiserspeck kann 
unter Kühlung (bei einer Temperatur von +4 —6 °C) zwei Monate lang bedenken
frei gelagert werden. Eine Lagerung ohne Kühlung ist jedoch nicht erwünscht.

DATA OF THE CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL 
INVESTIGATION OF PREPACKED BACON

G. Finta and F. Havas

The chemical and microbiological basic date of this product were determined 
in 170 samples originating from 85 manufacturing items of bacon samples cured 
and smoked prepacked in a PA/PP foil in vacuum. The water content varied from 
29.16 to 44.28%, the fat content from 38 to 57% whereas the sodium chloride con
tent from 2.15 to 5.1%. Water activ ity ranged between 0.883 and 0.950 
according to their measurements, the concentration of the curing agent was 0.1 % 
on average. The stability of the product is decisively affected by the mentioned 
chemical parameters and by the hygienic order maintained during production. 
At the microbiologic investigation the number of coliform bacteria, of Staphylococ
cus aureus, of the Enterococci, of the Enterobacteria, of the vegetative forms and 
spores of the mesophilic sulphite-reducing Clostridia, of the Lactobacilli, of the 
lipolytic bacteria, of the total virulent mesophilic, psychrotolerant, psychrotrophic, 
halotolerant and halpohilic bacteria never exceeded the lowest value which can 
be determined by the adequate investigations (<10/g -< 1 0 0 /g  and -=300/g, 
respectively). In 25 g samples for investigation Salmonellae were never detected.

The chemical parameter did not change during cold storage (at +4  -6 °C ) 
but the acid number increased from the end of the second month on, and the fresh 
character of the product was less sharp. During the first two months no m ultip li
cation of bacteria was perceptible. Subsequently the microflora consisted of meso
philic, psychrotolerant, psychrotrophic, lipolytic, halotolerant and halophilic 
facultativby anaerobic and anaerobic saprophyte microorganisms.

The number of the above mentioned microorganisms increased already after 
the first week of storage to an order of magnitude of 107/g — 108/g when the bacon, 
was stored a t+  20 °C either exposed to light effect or protected from light effects 
In this case even Enterococci were detectable. Also the acid number increased 
with the germ count, and particularly in the case of bacon exposed to light effects 
even sensory objections were raised.

Sliced bacon prepacked in vacuum in a foil can be stored under cooling (at a 
temperature o f+ 4 —6 °C) for two months without any anxiety. However, storage 
without any cooling is not advisable.
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Pörkölt kávé nedvesség- és olajtartalmának közeli infravörös 
reflexiós (N IR ) spektroszkópia meghatározása IN FR A PID

31 készülékkel

K E M É N Y  G Á  В О R * - P  О К  О R N Y  T I B O R * - C S E R N A  G É Z Á N  É * -  
K A S Z I B A  K Á R O L Y N É * *

Érkezett: 1981. szeptember 22.

Bevezetés

Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek minőségelemzésének korszerű eszkö
zei a közeli infravörös reflexiós (N IR) elven működő összetétel-analizátorok. Ilyen 
típusú műszerek segítségével gyorsan, roncsolásmentesen, vegyszerfelhasználás 
nélkül, ugyanakkora hagyományos módszerekkel megegyező pontossággal határoz
ható meg a közeli infravörös]tartományban elnyeléssel rendelkező vegyületcsoportok 
mennyisége különféle termékekben. A hetvenes évek közepe óta sikeresen alkal
mazzák fehérje, nedvesség, olaj, keményítő, rost, hamu, sőt lizin meghatározására 
a módszert, és ma már több ezerre tehető a világszerte működő N IR  műszerek szá- 
т з .

Örvendetes módon hazánk is bekapcsolódott az e területen folyó kutatási fej
lesztési munkákba. A Központi Élelmiszeripari Kutató Intézetben 1978 óta alkal
mazzák az amerikai NEOTEC cég számítógéppel összekapcsolt fejlesztő rendsze
rét, a LABOR Műszeripari Művek pedig a NEOTEC cég gabonaelemzőjének licen- 
sze alapján 1980-ban INFRAPID 31 elnevezéssel N IR  elven működő összetétel
elemző műszerrel jelent meg a hazai piacon.

A készüléket elsősorban gabonaőrlemények és olajos magvak minősítésére 
fejlesztették ki, emellett azonban jól alkalmazható egyes élelmiszer-ipari termékek 
és alapanyagok, pl: kávé gyorselemzésére is.

A nyers- és pörköltkávé leggyakrabban mért összetevője a nedvességtartal
ma. Nyers állapotban 9 — 12 tömeg % között változik, ismerete többek között a 
pörkölési folyamat szabályozása és a pörkölési veszteség megállapítása miatt fon
tos. A pörkölés során a kávé nedvességének legnagyobb részét elveszti, amit a cso
magolás előtt víz hozzáadásával részben pótolnak. Az értékesítendő kávé nedves
ségét a vonatkozó kávészabvány maximálja (9). Ennek folyamatos elemzése nagy
számú mérést tesz szükségessé.

A kávé nedvességtartalmának meghatározására a szabványban (13) elfogadott 
döntő módszer a 105 °C-on súlyállandóságig való szárítás. Szilasné és munkatársai 
(10) nyerskávé nedvességtartalmának meghatározására különböző módszereket

* Labor M űszeripari M űvek
* *  „C O M P A C K ”  Kereskedelm i Csomagoló V á lla la t



hasonlít össze, megállapítva, hogy jelentős különbségek lehetnek a többféle módon 
meghatározott értékek között. Hasonló eredményeket közöl Kocsisné (11). Az ösz- 
szehasonlított módszerek körébe bevonták a termogravimetriás módszert is, mely 
megbízható végpontdetektálást biztosít, ugyanakkor a pörkölés során léjátszódó 
folyamatok is figyelemmel kísérhetők. A pörkölt kávé nedvességtartalma tárolás 
során növekszik, Szcepanik (12) szerint a vízgőz szorpciós sebessége kávéban vi
szonylag nagy. A vízgőzfelvétel sebessége függ a csomagolóanyagtól és a kávé mi
nőségétől. Az elsőrendű minőségű kávé lassabban vesz fel nedvességet, mint egy 
közepes minőségű kávé. Az olajtartalom mérése kávéban szabvány szerint petroí- 
éteres extrakciót kell alkalmazni.(13)

Vizsgálati anyagok és módszerek

Az IN  FR APID  31 mérési elvének rövid ismertetése
Az 1NFRAPID 31 közeli infravörös tartományban működő diffúz reflexiós 

spektrofotométer. Mivel ebben a tartományban a legtöbb vegyületcsoport jellemző 
elnyelési sávval, vagy sávokkal rendelkezik a hullámhosszak alkalmas megválasz
tásával egyidejűleg több komponens mérése valósítható meg. A készülék jelenlegi 
felépítésében fehérje-, nedvesség-és olajtartalom mérésére alkalmas. A mérés alap-
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A z IN F R A P ID  31 készülék o p tika i felépítése
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elve, hogy a szilárd mintára ju tó fény részben abszorbeálódik, részben diffúzán 
szóródik. A reflektált fény arányának mérésébó'l következtetés vonható le a jelen
lévő összetevők mennyiségére.

A forgalomban lévő műszerek elsősorban optikai elrendezésükben különböz
nek egymástól. Egyik lehetséges felépítési mód az ún. billenőszűrős elrendezés, 
melyet az INFRAP1D 31 készülékben is alkalmaznak (1. ábra).

A készülék fényforrása wolfram izzó. A megfelelő hullámhossztartományt há
rom interferenciaszűrő választja ki, amelyen keresztül a monokromatikus fény 
a mintatartó cellára ju t. A forgó kerékre erősített szűrők áteresztési tartománya a fe
hérje, nedvesség, olaj egy-egy jellemző elnyelési sávjával esnek egybe. Forgatás
kor a mintára jutó fény hullámhossza a szűrőkerék szöghelyzetétől függ. A min
táról visszaszórt fényt PbS detektorok érzékelik. A detektorok kimenetén alkal
mas pillanatban mintát véve a kívánt komponens mennyiségére jellemző optikai 
adat nyerhető. A detektor kimenetén a mintavétel időpillanatának megfelelő meg
választásával elvileg más komponensre jellemző optikai jel is nyerhető a fehérje- 
víz- vagy olajjel helyett, ilyen igény esetében a gyártó cégnek speciális szűrőt kell 
készítenie és adaptálnia.

Az IN F R A P ID  31 kalibrálása
Az optikai adatok kiértékelése többváltozós lineáris egyenlet formájában tör

ténik. Általánosságban az i-edik komponens százalékos mennyisége:

Az egyenletben K í(0...K,,fc ún. kalibrációs konstansok, Ffc (A) a készülék által szol
gáltatott hullámhosszfüggő optikai jelek. p (- az i komponens százalékos mennyisége. 
Az egyenletben szereplő változók száma (k értéke) az INFRAPID 31 készülék
nél maximálisan három lehet.

Az INFRAPID 31 készüléken 3 termény 3 — 3 kémiai összetevőjének kalib
rációs konstansait lehet egyszerre beállítani. A kalibrációs konstansok meghatá
rozása általában 20 — 50 db ismert összetételű minta mérését követő regressziós 
analízissel történik. Mátrixinvertáló szubrutinnal is rendelkező zsebszámológépek 
(pl.: H P —67, T I — 59) már alkalmasak kalibrációs egyenletek kiszámítására 
INFRAPID 31 készülékhez. A kalibrációs egyenletek jóságát a valódi és a kons
tansokkal kiszámított százalékos értékek átlagos eltérésével, illetve a kettő 
közötti korrelációs együtthatóval szokás jellemezni. Az átlagos eltérés (a kalibrá
ció hibája), melynek szokásos szakirodalmi jelölése a megfelelő angol kifejezés 
kezdőbetűi alapján ,,SEC” (standard error of calibration)

összefüggéssel adható meg, ahol

у,- =  a hagyományos laboratóriumi mérési eredmény
Yj — a regressziós (kalibrációs) egyenlettel számított eredmény
n - mintaszám
к — az egyenletben szereplő független változók száma

Pí =  K /,0 +  K í,1F1(A) +  ... +  K /fftF1(A) ( 1)

n - k -  1

(2)
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A kalibrációs egyenletek érvényességét a kalibrációhoz nem használt ismert össze
tételű minták mérésével is ellenőrizni kell. Ha az alábbi képlettel megadott átlagos 
becslési hiba „SEP” (standard error of prediction).

SEP = 2  ( y i - Y i ) 2
n

/7-1

(3)

nem nagyobb a „SEC” értékénél, a kalibrációt érvényesnek tekintjük.
A diffúz reflexiós mérésekhez mintaelőkészítésként csak őrlést kell alkalmazni. 

Mivel a mintáról szórt fényenergia erősen függ a minta aprítottságától is, ezért a 
kalibrációhoz és a tényleges mérésekhez azonos őrlőberendezést kell használni. 
Egy méréshez kb. 10-15 g minta szükséges, a mérés időtartama az előkészítéssel 
együtt néhány perc.

A témával kapcsolatos magyar nyelvű szakirodalom-eltekintve a Központi 
Élelmiszeripari Kutató Intézet belső jelentéseitől — meglehetősen szűkös, mind
össze néhány közlemény jelent meg(1,2) a nemzetközi pupblikációk száma viszont 
gyorsan növekszik. E cikk keretében nem vállalkozhatunk a teljes szakirodalom 
bemutatására, mindössze néhány áttekintő közleményre szeretnénk felhívni a f i
gyelmet. Gabona- és olajosmagvak összetételének mérésével legalaposabban 
Williams közleménye (3,4) takarmánykeverékek minősítésével Shenk és munkatár
sai (5), lizintartalom meghatározásával árpában Gill és munkatársai (6) foglalkoz
tak. Édesipari alapanyagok közül kakaóbab minősítését Kaffka és munkatársai (7) 
dolgozták ki, húsipari alkalmazásra mutat be példát Keller (8).

A LABOR MIM INFRAPID  31 műszere elsősorban gabona- és olajosmag
vak gyorselemzésére készült, azonban alkalmas más pl. élelmiszeripari termékek 
elemzésére is. Dolgozatunkban pörkölt kávé nedvesség- és olajtartalmának meg
határozásával foglalkozunk.

A mérések elvégzéséhez szükséges mintákat — összesen 40 db-ot — a „COM- 
PACK” Kereskedelemi Csomagoló Vállalat bocsátotta rendelkezésünkre. Ebben 
20 db Omnia, 9 db Rio, 8 db Karaván, és 3 db Columbia kávékeverék volt, melynek 
szemes állapotban mért nedvességtartalma 3 - 4  tömeg% között változott. Mivel 
a gyakorlatban előforduló tartomány jóval szélesebb, ezért a minták nedvesíté
sével és szárításával kiterjesztettük a mérési tartományt. A szabvány szerint mért 
olajtartalom 10,3 — 18,6 tömeg% között változott, ami elegendően széles a kalib
ráció elkészítéséhez. Az Omnia és Columbia keverékek a magas, a Rio és Karaván 
keverékek az alacsony olajtartalmú minták voltak. Ezen belül is a Rio keverékek 
általában magasabb értéket mutattak, mint a Karaván. A mintákat Keripar gyárt
mányú (K Ö -2 5  —Z típusú) kávéőrlő legfinomabb szemcseméretet adó állásánál 
daráltuk meg, majd az őrleményeket két részre osztottuk. Az őrlemény egyik felét 
változatlanul hagytuk, a másik részét pedig vagy benedvesítettük, vagy exikátor- 
ban CaCl2 felett szárítottuk. A 40 db őrleményből 30 db-ot nedvesítettünk 10 db-ot 
pedig szárítottunk. A nedvesítést változó mennyiségű víz fecskendővel való hozzá
adásával végeztük. Az őrleményeket légmentesen lezártuk, és naponta gondosan 
megkevertük. A szárítást 2 — 7 napos exikátorban való tartással értük el. A minták 
tárolására csavaros fedelű üvegeket alkalmaztunk. A nyert 40 db mintapárból 
(eredeti és nedvesített, vagy szárított) véletlenszerűen 20 párat kiválasztottunk a 
kalibráció céljára, a másik 20 párat pedig a kalibráció ellenőrzésére félretettük.

Mérési eredmények és értékelésük
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A minták kezelését követő egyhetes pihentetés után a kalibrációhoz kiválasz
to tt minták optikai adatait INFRAPID 31 készüléken megmértük, egyúttal az őr
leményeket laboratóriumi elemzésre is kiküldtük. A méréseket két párhuzamos minta 
betöltéssel és a mintatartó háromszori elforgatásával végeztük. 10 nap elteltével 
hasonló módon ismét megmértük a mintákat, és azt tapasztaltuk, hogy a nedves
ségtartalommal arányos optikai adatok kis mértékben megváltoztak. Elsősorban 
a szárított és a nem nedvesített mintáknál tapasztaltunk eltérést, ugyanakkor a 
magas víztartalmú minták értékei nem változtak, vagy némileg csökkentek. Ez 
egyértelműen arra utal, hogy a mintatartók lezárása nem volt tökéletes, az őrle
mények nedvességet szívtak magukba, illetve a legjobban benedvesített minták 
veszítettek nedvességükből. Az időközben kapott laboratóriumi eredmények és 
az utóbb meghatározott optikai adatok között többváltozós lineáris regresszióval 
kerestünk összefüggéseket.

A nedvességadatokat a ,,COMPACK” Kereskedelmi Csomagoló Vállalat 
MEO Laboratóriuma és Növényolajipari Vállalat Központi Laboratóriuma az olaj- 
tartalom adatokat az utóbbi labor bocsátotta rendelkezésünkre. A,,COMPACK” Ia- 
boratóriumában mért adatok szerint a kalibrációs minták nedvességtartalma 
3,1 -11,4 tömeg%, a Növényolajipari Vállalat mérései szerint 3,2 —9,9 tömeg% 
között változott. Az olajtartalom 10,3 — 18,6 tömeg% között mozgott. A két kü
lönböző laboratóriumban mért nedvességértékek szisztematikus eltérést mutat
nak. Ez azonban nem meglepő, figyelembe véve, hogy a „COMPACK” laboratóriu
ma Brabender készüléket, a Növényolajipari labor hagyományos szárítószek
rényt használt a mérésekhez. A háromfelé analitikai adatra (2 nedvesség, 1 olaj) 
3 különböző regressziós egyenest számítottunk. Az (1) alakú kalibrációs egyenlet 
konstansai és statisztikai paraméterei az 7. táblázatban láthatók.

7. láblázat

A  nedvesség és o la jta rta lom  mérésére szám ított regressziós egyenletek konstansai 
és sta tisztika i paraméterei

Nedvesség
(Brabender)

Nedvesség 
MSZ 20681

Olaj
MSZ 20681

Korrelációs együttható  ........... 0,982 0,982 0,971

A  ka lib rác ió  hibá ja  % „S E C ” 0,49 0,36 0,69

Ко .................................................. -  7,1 - 5 , 4 -  15,2
К ,  .................................................. — 4,1 - 3 ,2 -3 4 ,7
K .  .................................................. 12,9 10,1 0
К з .................................................. -  17,6 - 1 4 ,7 - 3 ,2

A kalibrációs egyenletek maradó hibája elsősorban a labormérések hibáját 
hordozza magában. A nedvességtartalom két párhuzamos mérése közötti eltérés 
néhol a 0,6 tömeg%-ot is elérte, az olajtartalom-mérés párhuzamos eredményei 
között 1 tömeg% különbség is előfordult. Mivel több mintánál is előfordultak ha
sonló különbségek párhuzamos mérések között, ezek kihagyását nem tartottuk 
célszerűnek.

Valószínűleg további hibát jelentett az őrlemények már említett vízfelvétele, 
illetve leadása, célszerű az optikai és analitikai méréseket egyidejűleg végezni. A la
boratóriumieredmények és az optikai adatokból (1) egyenlettel számított értékek 
közötti korrelációs együttható mindhárom esetben megfelelően magas.
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A kalibrációhoz nem használt 20 mintapár lemérésével győződtünk meg a 
számított kalibráció egyenletek helyességéről. Kiszámítottuk a laboreredmények 
és az INFRAPID 31 által mért adatok közötti korrelációt és maradó eltérést (SEP).

A nedvességkalibrációt 40 mérés alapján, az olajkalibrációt 38 mérés alapján 
ellenőriztük (2 mintát durva laboratóriumi mérési hiba miatt kihagytunk). Az ered
ményeket a 2. táblázat tartalmazza.

2. láblázat
A kalibrációs egyenletek ellenőrzésének statisztikai paraméterei

Nedvesség Nedvesség Olaj
Brabender MSZ 20681 MSZ 20681

Korrelációs együttható  ........... 0,975 0,974 0,972
Maradó hiba (S E P ) ................... 0,48 0,59 0,63

B R AB E N D ER

2. ábra
IN F R A P ID  31 készülékkel és Brabender-mérleggel m é rt nedvességtartalom kö zö tti 

összefüggés p ö rkö lt kávénál
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3. ábra
IN F R A P ID  31 készülékkel és szabvány szerin t m ért nedvességtartalom kö zö tti összefüggés

p ö rkö lt kávénál

A kétfajta nedvességkalibrációból a Brabender mérlegen nyert adatokra 
számított adja a pontosabb eredményt. A szabvány szerinti nedvességmérés ada
taiból a valamivel nagyobb hibával, az olajtartalomnál a vártnál kisebb hibával 
lehet mérni a megfelelő' összetevőt. A laboratóriumi nedvességek függvényében 
ábrázoltuk az INFRAPID 31 műszerrel visszamért értékeket. A 2. ábrán a Braben- 
der-készülékkel mért nedvességtartalom, a 3. ábrán a szabvány szerint mért ned
vességértékek, a 4. ábrán pedig a szabvány szerint mért olaitartalom-adatok sze
repelnek függő változóként.

A N1R technika ezek alapján alkalmasnak látszik a kávé nedvesség- és olaj- 
tartalmának gyors, roncsolásmentes becslésére, amely a pörkölési folyamat sza
bályozása szempontjából jelentős. Az alkalmazási példák és a vizsgálatokba be
vont termékek és összetevők számának gyarapodásával remélhetően a mezőgazda
ságon kívül az élelmiszervizsgálatokban és élelmiszer-kémiában is hasznos eredmé
nyeket szolgáltat majd.
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4. ábra
IN F R A P ID  31 készülékkel és szabvány szerint m é rt o la jta rta lom  k ö zö tti összefüggés

p ö rkö lt kávénál
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ИНФРАКРАСНО-РЕФЛЕКСИОННОЕ (NIR) СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ И МАСЛА В ЖАРЕННОМ 

КОФЕ ПРИБОРОМ ИНФРАПИД -  31
Г. Кемэнь, Т. Покорны, Г. Черна и К. Касиба

Согласно измерениям проведенных авторами прибор ИН Ф РАП И Д-31 
подходящий для определения содержания влаги и масла в жаренном кофе. 
Калибровку прибора авторы проводили по двум  способам определения содер
жания влаги и на основании данных экстракцией определенного содержания
масла.

Коэффициентом корреляции определённое содержание влаги составляло 
0,982, петролейно-эфирной экстракцией определенное содержание масла 
0,971. Уравнение регрессии проверляли измерением образцов неприменяемых 
для калибровки.

На точность измерения влияло время истекшее между аналитическими и 
приборными измерениями. (В процессе хранения содержание влаги в жарен
ном кофе изменяется.)

BESTIMMUNG DES FEUCHT 1GKE1TS- UND ÖLGEHALTES 
DES GERÖSTETEN KAFFEES MITTELS EINEN INFRAPID 31 

GERÄTES DURCH REFLEXIONSSPEKTROSKOPIE 
IM NAHEN INFRAROT (NIR)

G. Kemény, T. Pokorny, G. Cserna und K. Kasziba

Das Gerät INFRAPID 31 erwies sich nach den Befunden der Verfasser auch 
zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes und des Ölgehaltes vom gerösteten 
Kaffee fähig. Die Kalibrierung des Geräts wurde auf Grund des durch zwei 
unterschiedlichen Methoden bestimmten Feuchtigkeitsgehaltes und des durch 
Exraktion bestimmten Ölgehaltes durchgeführt. Der Korrelationskoeffizient war 
bei den bestimmten Feuchtigkeitsgehalt 0,982 bzw. bei den mittels Extraktion 
mit Petroläther bestimmten Ölgehalt 0,971. Die Regressionsgleichungen wurden 
durch Messung von solchen Mustern kontrolliert, die zur Kalibrierung nicht be
nützt wurden. Die Genauigkeit der Messungen wurde durch die Länge der zwischen 
den analytischen und die instrumentalen Bestimmungen vergangenen Zeit beein
flusst (der Feuchtigkeitsgehalt des gerösteten Kaffees verändert sich während 
seiner Lagerung).

DETERMINATION OF THE H UM IDITY  AND OIL 
CONTENT OF ROASTED COFFEE BY MEANS OF AN 

INFRAPID 31 INSTRUMENT W ITH  THE USE OF 
NEAR-INFRARED REFLEXION (N IR) SPECTROSCOPY

G. Kemény ,T. Pokorny, G. Cserna and K. Kasziba

The instrument INFRAPID 31 proved to be suitable — according to the mea
surements of the authors -  also for the determination of the moisture content and 
oil content of roasted coffee. The calibration of the instrument was carried out on
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the basis of the moisture content determined by two different methods and of the 
oil content determined by extraction. The coefficient of correlation was at the 
determined moisture content 0,982 whereas at the oil content determined by ext
raction with petroleum ether 0,971. The regression equations were checked by 
measurement of samples which has not been used for calibration. The accuracy of 
the measurements was affected by the length of the time passed between the analy
tic and the instrumental determinations (the moisture content of roasted coffee 
changes during its storage).
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Cigaretták egyedi, és 100 db-os mintáinak tömegeloszlási 
eredményei és összefüggésük egyes jellemzőkkel

W I T T M A N N  J Á N O S ,  K Á N T O R  D E Z S Ő  
és T Ó T H N É  A R A N Y O S  I R É N  

Megyei Élelm iszerellenőrző és Vegyvizsgáló In tézet Debrecen 

Érkezett: 1981. szeptember 10.

E folyóirat hasábjain (1) korábban már tárgyaltuk a cigaretta törzstömeg 
és bizonyos minó'ségi paraméterek — égésidőtartam, légellenállás — általános 
összefüggéseit, kiemelten a füstszűrös Symphonia cigaretta esetében. Közben el
fogadásra került (hálózati belső használatra) az É V IM I—121-T (2 ) Műszaki 
Irányelv, ami lehetővé tette országos körvizsgálat keretén belül, a minőségmutatós 
termékek körében, a címben meghatározott mérések elvégzését. Ezen eredmények 
kiértékelésével és a vonatkozó szakirodalmi adatokkal való összehasonlítás során 
szerzett tapasztalatainkról kívánunk beszámolni.

Anyagok és módszerek

Vizsgálati anyagok
A minőségmutatós cigaretták (Kossuth, Munkás, Symphonia, Románc, 

Sopiane, Fecske, füstszűrös Symphonia) egyedi és 100 db-os mintáinak tömegét 
mértük a következő gyakorisággal.

Intézetünk 742 db 100 db-os minta- és 4200 db egyedi, társintézeteink 86 db 
100 db-os minta- és 8600 db egyedi cigaretta tömegének mérését végezték el, ter
mékenként különböző megoszlásban.

Vizsgálati módszerek
ÉVÍMI —121— T „Dohánygyártmányok. Cigaretták tömegének és tömegeloszlá

sának (szórás, variációs koefficiens) meghatározása” ,
Műszaki Irányelv tervezet, vonatkozó előírásai szerint.

Eredmények ismertetése
Az összesített és értékelt adatokat az 7. táblázatban mutatjuk be.
A táblázatban megadott törzstömegértékek jelentése: a cigarettatörzs magá

ban foglalja a kezelt dohányvágat (:pác, aroma anyagok stb.:) a cigarettapapír, 
raganyag, nyomdafesték együttes tömegét 13% dohánynedvesség-tartalomra szá
mítva. Filteres cigaretták esetében a törzstömeg filtervég nélkül értendő.

A táblázat 2. oszlopában közölt térfogat értékeket a törzslapon előírt mére
tekből számítottuk. 4
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A 3. oszlopban meg
adott, 100 db-ra vonat
koztatott átlag törzs
tömeg értékeket az 
anyagnormákból számí
to ttuk -  gyártási vesz
teségek figyelembevé
tele nélkül — módosítva 
azt a papírsúly (4 g) és 
alappác (3g) tömegével.

Következtetések

A 100 db-os ciga
rettaminták törzstöme
geire vonatkozóan a 
rendelkezésre állt, ösz- 
szesen 828 adatból 49 
volt olyan, amely a fa j
tánként átlagtól +  8 
g-nál nagyobb mérték- 
bentértel. Ez azt jelenti, 
hogy a mérések mintegy 
95%-ánál az értékek a +  
8g tűréshatárokon belül 
voltak, vagyis ilyen 
intervallumű tűrés elő
írás reális javaslataként 
értékelhető.

A 100 db-os ciga
rettaminták egyedeinek 
tömegmérését is elvé
gezte a Hálózat, ami 
12 800 adat feldolgozá
sát tette lehetővé. A k i
emelt ovális cigaretták 
5400 db egyedi adatát, 
tételenként (100 — 100 
db) 40 mg-os osztály
közökbe soroltuk, vizs
gálva eloszlásukat. Á tla
gosan 10 osztály volt ké
pezhető (legkevesebb 8, 
legtöbb 13). A kiemelt 
filteres cigaretták 7400 
db egyedi adatát, az 
oválissal azonos módon 
kezelve átlagosan csak 7 
osztályt kaptunk (legke
vesebb 5, legtöbb 9). Az 
előzőekből következik, 
ami az 1. táblázat 12 — 13
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oszlopában látható, hogy a kiemelt filteres cigaretták variációs koefficiense lénye
gesen kisebb, mint az oválisoké.

Bolgár szakemberek szerint (:3:), akik mintegy 80 cigaretta márkát értékeltek 
(nyugat-európai, amerikai blend, egyéb cigaretták), a cigaretták egyedi tömegé
nek variációs koefficiense keleti dohányalapú típusoknál 6,2%, sötét dohányalapú 
típusoknál 5,6% volt. Ezek az eredmények jó egyezést mutatnak füstszűrös ci
garettáink vonatkozó értékeivel. Hangsúlyozzák a szerzők, hogy ezt a mutatót, ami 
az egyik legfontosabb a cigaretta kialakítása szempontjából, szigorúan betartják 
valamennyi gyárban, mert ez közvetve befolyásolja a cigaretta szívási minőségét 
is. Az irányzat az, hogy tovább csökkentsék ezt a mutatót, hogy egy adott cigaretta- 
márka kitöltési értéke majdnem azonos legyen minden tételnél. Ezzel a törekvéssel mi 
is maximálisan egyetértünk, csak esetünkben a téma feldolgozásának indításakor 
az volt a kérdés, hogy milyen alapadatokból induljunk ki hazai gyártmányainkra 
vonatkozóan. Ezért végeztük el — a teljességre törekvés nélkül — egyes gépsorok
ról vett minták törzstömegeinek összehasonlítását, műszakátlagok szúrópróba
szerű kimérését, országos szinten a gyárakban, ill. DOHÉK-elosztókban megmin
tázott tételek egyedi es 100 db-os mintái törzstömegeloszlásának vizsgálatát a 
kiemelt cigaretták esetében. Ha az 1. táblázat 3. és 8 — 9. oszlopának eredményeit 
összevetjük szembetűnő, hogy az anyagnormából számított és a ténylegesen mért 
értékek átlagai között -1 2 -1 5 %  eltérés mutatkozik. Ez az eltérés több mint ami 
a tényleges gyártási veszteség rovására írható. Az ovális cigaretták esetében az 
így kapható átlagértékek alacsonyak, amit igazolnak a kifogásolási hibaokok, a 
laza kitöltés, végkihullás. Ezzel szemben, a füstszűrös, minőségmutatós cigaretták 
füstszűő nélkül mért törzstömageinek átlageredményei elfogadhatónak bizonyul
tak a kritöltés szempontjából, ami megközelítőleg átlagban 0,2750 g/cm3 kitöltés
érteknek felel meg. Ennek elbírálásakor a NDK Szabvány (4) vonatkozó legki
sebb értékét vettük alapul (0,2700 g/cm:!). Kérdés it t  talán az lehetne, indokolt-e 
az ismertetett anyagnorma?

A több éves vizsgálati tapasztalataink alapján, valamint ezen országos fel
mérő munka eredményeként — a gyártmányok törzslapjaira felvezethető — 
következő előírásokat javasoljuk:

-  kitöltési érték g/cm3
-  100 db-os cigarettaminta átlag törzstömeg
-  tűrések.

A javasolt paramétereket a 2. táblázatban mutatjuk be. A táblázatból szembe
tűnő, hogy nem fajtánként részletezett előírásokat javasolunk. Ennek magyará
zataként az 1. táblázat szolgál, melyből kitűnik, hogy a csoportonkénti névleges 
összevonás indokolt, azaz gyártmányonként elvárható és teljesíthető.

Finnország dohánygyári adatok szerint (5) a 8 x  100 db-os törzstömegát- 
lag -  gyártógépenkénti műszakiátlag, amelyet 100-100 db cigaretta óránként 
és gépenként vett tömegmérésével 8 mérés átlagaként nyernek — a 100 db cigaret
ta törzstömegre előírt névleges értékhez (84 g a füstszűrös Symphonia törzsével 
megegyező méretek esetén) képest ± 2  g-nál nagyobb mértékben nem térhet el. 
Ennek túllépése elsősorban a gépmesterek prémiumát csökkenti.

Rögzített névleges értékek és tűrések (melyek az egyes cigaretta fajták törzs
lapjain szerepelnének) betartására — ezzel a minőségjavításra — nálunk is az 
lehetne egy garancia, hogy az illetékesek a premizálást is ehhez kötnék.

Mint már az előző cikkünkben, de most is azt kívánjuk hansúlyozni — amit a 
szakirodalomi adatok is megerősítenek -  hogy a cigaretta törzstömeg és más minő
ségi jellemzők között szoros összefüggés áll fenn. Byckling, E (6) szerint is — 
3. táblázat — ez az összefüggés szembetűnő.
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2. táblázat
100 db-os cigarettaminták törzstömegeinek javasolt határértékei

Cigaretta
fa jtá k

Törzs
térfogat

cm3

K itö lté s i
érték
g/cm3

Á tlag
törzstömeg

g

Tűrés, g

lX  100 
db

8X  100 
db

100X 100 
db

Kossuth
Munkás
Symphonia

3,5790 0,2500 89,9
± 8 ± 4 i  0,8

Füstszűrös
Symphonia

Románc
Sopianae

3,0140 0,2700 81,4

Fecske 2,9386 79,4

3. táblázat

Összefüggés a kitöltési érték és egyéb jellemzők között

K itö lté s i érték 
g/cm3

Szippantási 
számok *

Összenyom
hatóság,
m m **

Nyers ká trá n y  
m g/cigaretta

N iko tin
m g/cigaretta

Légellenállás 
víz oszlop 
m m ***

0,247 9/3 2,90 22,7 1,41 98
0,282 10,5 2,76 24,6 1,50 121
0,321 12,0 2,50 25,7 1,56 137

Megjegyzés: A  mérési adatok 80 mm teljes hosszúságú am erika i blend típusú c igare ttákra  vona t
koznak, am elyből az acetát íilterhossz 18 mm, a c igaretta átmérője 7,95 mm, a f i l te r 
vég tömege 146 mg, a f i l te r  légellenállása 64 vízoszlop mm vo lt.

*  =  22 mm csikkhosszig elszívatva 
* *  =  B orgw a ldt cég denzitométerével mérve 

* * *  teljes c igare ttákra  vonatkozik

A táblázatból számítható átlagos kitöltési értéknél — 0,283 g/cm3 — magának 
a cigarettatörzsnek (58 mm hosszú) a légellenállása 57 vízoszlop mm. A füst
szűrös Symphonia cigarettatörzs méretre (1. táblázat 2. oszlop) átszámítva a 100 db 
cigaretta törzstömegátlag 0,282 x 3,014 x 100 = 85 g. A 100 db-os cigaretta 
törzstömeg füstszűrös Symphoniara, Románc és Sophianae cigarettáinkra java
solt előírás 2. táblázat) realitását igyekeztünk alátámasztani ezekkel az adatokkal.

Megemlítjük még a keménység (összenyomhatóság) és a kitöltési érték kap
csolatáról Pietrucci A. (7) cikkét. A cigaretta keménységének mérésére alkalma
zott módszer (10 db cigarettatörzset nyomatnak 2 kg-os erővel 20 mp-ig mérve 
az összenyomódás mértékét) az egyszerűsége, pontossága és jó reprodukálhatósága 
miatt, kifogástalanul alkalmasnak bizonyult. Az eredményekből levont követ
keztetéseik szerint a módszer végeredményben a cigaretta-törzstömegek határér
tékeinek rögzítését teszi lehetővé.

Ez úton mondunk köszönetét az ÉVK részéről nyú jto tt szakmai segítségért 
és Társintézeteinknek a vizsgálatban való részvételért.
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Gyors módszer élelmiszerek és takarmányok 
ciszteintartalmának meghatározására ioncserés 

oszlopkromatográfiával

C S A P Ó  J Á N O S
Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár 

Érkezett: 1981. november 30.

Pontos és gyors módszert dolgoztunk ki takarmányok és élelmiszerek 
ciszteintartalmának meghatározására ioncserés oszlopkromatográfiával. A fehér
jében lévő ciszteint, illetve cisztint perhangyasavval ciszteinsavvá oxidáltuk, a 
hidrolízist 110 + 2 °C-on 24 órán át 6 N sósavval végeztük. A hidrolizátum fel
dolgozása után 5 mintát tápláltunk be 3 percenként az LK B  4101-es típusú ami- 
nosav-analizátor ioncserélő oszlopára, amelyet az áramlási paraméterek megvál
toztatása nélkül az automatikus analizátor mintaadagoló szerkezete te tt lehetővé. 
Az öt minta ciszteinsavvá oxidálódott ciszteinje folyamatosan 3 percenként je
lenik meg a kromatogramon, majd az 5. minta ciszteinsavja után jelenik meg az 
1. minta aszparaginsavja. Ekkor az analízist megszakítottuk, az ioncserélő oszlop 
regenerálása, majd equilibrálása után tovább folytatható a ciszteinsav-meghatá- 
rozás.

Bevezetés

Kis fehérjetartalmú anyagoknál (takarmányok és élelmiszerek egy része), 
amelyek kevés ciszteint és cisztint tartalmaznak a többi aminosavhoz viszonyítva 
a hagyományos egyoszlopos vagy kétoszlopos eljárás a cisztein meghatározására 
meglehetősen pontatlan és bizonytalan a következők miatt: A lapos, kicsiny cisz- 
teincsúcsot integrátor nélkül nagyon nehéz kiértékelni, nagy a szubjektív tévedés 
lehetősége. Megnövelve a cisztein mennyiségét az ioncserélő-oszlopra magasabb 
koncentrációjú minta bevitelével a ciszteinen kívül a többi aminosav kiértékel- 
hetetlenné válik, sőt a túl magas koncentrációban jelenlévő alanin és valin a cisz- 
teincsúcsot elfedi, kiértékelhetetlenné teszi.

Az 7. ábrán egy broilertáp tipikus kromatogramrészlete látható. Az ábrán 
jól értékelhető a glicin, az alanin és a valin, ezzel szemben a cisztein lapos csúcsát 
nehéz kiértékelni. Jelentős veszteség léphet fel a ciszteintartalomban a hidrolízis 
ideje alatt végbemenő bomlás és oxidáció miatt. A kéntartalmú aminosavak bom
lására először Martin és Synge (3) mutatott rá, majd Schram, Moore és Bigwood (6) 
javasolta, hogy a kéntartalmú aminosavakat perhangyasavval oxidált mintából 
célszerű meghatározni. Ezt a meghatározási módszert Moor (4) módosította és 
tette rutinszerűen használhatóvá. Yoritaka és Ono (7) kimutatta, hogy a cisztein 
a hidrolízis során elbomolhat alaninná, szerioné és glicinné, de Osono és munkatársai
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2.0-1

I. puffer ph.4,25 [Na]-0,2

7. ábra
B ro ile rtáp  krom atogram  részlete. L K B  4101 aut. am inosav-analizátor 5

(5) szerint lebomolhat homociszteinné, homocisztinné és glicinné is. Hirs (2) a ri- 
bonukleáz aminosav-összetételének meghatározásánál a kéntartalmú aminosavakat 
nagy pontossággal tudta meghatározni a perhangyasavas oxidációt követő hid
rolízissel. Dove és Freney (1) az oxidáció és a hidrolízis hatását vizsgálták a tejpor 
aminosav-összetételére. Részletesen vizsgálták a perhangyasavas oxidáció kö
rülményeit, a túloxidációt és annak megakadályozását. Megállapították, hogy 
míg a hidrolízis feltételeinek maximális betartásával (vákuumban történő hidro
lízis, a levegő teljes kizárása) a metionin nem különbözik lényegesen az oxidált 
vagy a nem oxidált mintából meghatározva, a cisztein viszont 40%-kal kevesebb
nek adódik a nem oxidált formában, mint perhangyasavas oxidációt követő 
ciszteinsav alakban történő meghatározás után.

A hagyományos módszernél előálló metodikai nehézségek és a többek által 
bizonyított oxidációs és egyben bomlási veszteségek miatt csak a cisztein megha
tározására egy gyors és pontos módszert dolgoztunk ki, amely a ciszteinmeghatá- 
rozás pontosságát a többi aminosavéval azonos szintre emeli, a módszer ter
melékenysége pedig 5-15-szerese az oxidációval, illetve anélkül végzett cisztein 
meghatározásának.
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Anyag és módszer
A vizsgált anyagok

Elvégeztük 2 nagy ciszteintartalmú peptid (oxitocin, vazopresszin), a pep- 
szin, különböző tejporok, húslisztek és baromfitápok („broilerindító” , „broiler- 
nevelő” ) ciszteintartalmának meghatározását oxidáció nélkül és perhangyasavas 
oxidációval. A tejporok, a húslisztek és a baromfitápok nyers-fehérjetartalmát a 
Kjel-Foss gyorsnitrogén-elemzővel határozzuk meg (tejporok és húslisztek esetén 
N% x 6,38, a baromfitápoknál N% x 6,25).

Az oxidáció és hidrolízis

A vizsgált minták várható ciszteintartalmának megfelelően 10 — 13 mg zsír
talanított vizsgálati anyagot bemértünk 10 cm2 3-es előzőleg krómkénsavval kitisz
títo tt orvosi ampullába. A Hirs (2) módszere szerint előállított perhangyasavból 
0,8 cm3-t adtunk 20 mg fehérjére, majd az ampullákat 15 percre 50 °C-os vízfürdő
be helyeztük. Ezután az ampullákat azonnal -4 0  °C-ra hűtöttük le, majd azokat 
liofilezéssel leszárítottuk.

Az oxidált mintákat 24 órán át 110 + 2 °C-on 6 N sósavval hidrolizáltuk. A hid- 
rolizátum pH-ját 4 N nátrium-hidroxiddal pH =2,2-re állíto ttuk be, majd az egé
szet 25 cm3-es lombikba mostuk át pH =  2,2 nátriumcitrát pufferrel. A mintát 
Filtrak 388-as szűrőpapíron szűrtük, majd az aminosav-analizátorba történő be
táplálásig — 25 °C-on mélyhűtőpultban tároltuk teflon edényekben.

Analízis

Az összes cisztein meghatározását az LK B  4101-es típusú aminosav-anali- 
zátorral, Merck ciszteinsav standardot használva végeztük. Az ioncserélő oszlop 
mérete 500 x 6 mm; az ioncserélő-gyanta Chromex UA -8-as; az áramlás 60 cm3/ 
óra puffer és 30 cm3/óra ninhidrin; az oszlop hőmérséklete 50 °C; a cisztein megha
tározásához használt A puffer 0,2 N (Na+) koncentrációjú, pH = 3,25; a regene
rálás 0,4 N nátrium-hidroxiddal történt 5 percig; az ekvilibrálást A pufferrel vé
geztük 35 percig.

Minta be

Minta ki

V hetyzet —  M inta te rh e lé s  

2 h e ly z e t ---------- M inta b ead ag o lás

2. ábra
Az L K B  4101 aut. am inosavanalizátor m intaadagoló jának vázla ta
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Az LK B  4101-es automatikus aminosav-analizátor mintaadagoló berendezése 
(2. ábra) lehetővé tette, hogy az áramlási paraméterek lényeges megváltoztatása 
nélkül több mintát tápláljunk be egymás után az ioncserélő oszlopra. Az ábrán 1-es 
helyzetben a minta beadagolása történik a kalibrált teflonspirálba, majd a 2-es 
helyzetben a pufferpupma a spriálból az oszlopra nyomja a mintát. Az egyes hely
zetből a kettes helyzetbe történő átváltás kevesebb mint fél másodpercet vesz igény
be, így az áramlási paraméterek gyakorlatilag változatlanok maradnak. Az öt min
ta ciszteinsavvá oxidálódott ciszteinje folyamatosan 3 percenként egymás után 
jelenik meg a kromatogramon, majd az ötödik minta ciszteinsavja után je/enik 
meg az első minta azparaginsavja. Ekkor az analízist megszakítjuk, az ioncserélő 
oszlop regenerálása, majd equilibrálása után folytatható a ciszteinsav meghatá
rozása.

A marhapepszin ciszteintartalmának meghatározását mutatja — a fenti mód
szerrel — 5 db 20 mg-os bemérésből megfelelő hígítás után a S.ábra Az ábrán jól 
feltűnik a csúcsok szeparálódása és a csúcsok nagysága alapján látszik, hogy a 
módszer reprodukálhatósága megfelelő. 3 percről 2 percre csökkentve a betáplá
lások közti időt, a meghatározás termelékenysége megnő (5 helyett 7 minta cisz- 
teinsav-tartalmát lehet meghatározni egy menetben), a csúcsok szeparálódása kissé 
romlik, bár a meghatározás pontossága nem különbözik lényegesen a 3 percenkénti 
betáplálásnál kapott eredményektől. Egy ilyen 2 perces egymás utáni betáplálás
sal készült tipikus aminosav-kromatogramot mutat a 4. ábra (a marhapepszin 
ciszteintartalmának meghatározása).

A kromatogramok értékelése
A minták ciszteintartalmának mennyiségi kiértékelését a kromatogramon 

kapott csúcs alatti területnek ismert koncentrációjú ciszteinsavcsúcs területéhez 
történt hasonlítással végeztük el. A csúcs magasságát szorozva a csúcs félmagas
ságával mért szélességével kaptuk meg a csúcs alatti területet.

a>

3. ábra
A  marhapepszin c iszte in ta rta lm ának meghatározása 3 perces betáplálással. L K B  4101 aut. 

am inosavanalizátor, perhangyasavas oxidáció  u tán  k a p o tt h id ro lizá tum
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4. ábra
A  marhapepszin c iszte in ta rta lm ának meghatározása 2 perces betáplálással. L K B  4101 au t. 

am inosavanalizátor, perhangyasavas oxidáció u tán  ka po tt h id ro lizá tum

Eredmények

A pepszin, az oxitocin és a vazopresszin ciszteintartalmának meghatározása
A pepszin, az oxitocin és a vazopresszin ciszteintartalma meghatározásának 

eredményeit mutatja az 1. táblázat.

7. táblázat

A pepszin, az oxitocin és a vazopresszin ciszteintartalma az ismertetett módszerrel meghatározva

Pepszin O xitocin Vazopresszin

Cisztein % (elm életi érték) . . . 2,10 24,08 22,37
C isztein %

(a fe n ti módszerrel) ............. 2,07 22,61 21,08
±  szórás ....................................... 0,06 0,72 0,28
s % ................................................ 2,90 3,18 1,33
k ite rm e lé s ..................................... 98,0 94,0 94,2
n .................................................... 21 11 5
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A táblázat adataiból jól látszik, hogy a kitermelés minden esetben 94% fölött 
van, a variációs koefficiens értéke pedig minden esetben 5% alatt, ami az eredmé
nyek kismértékű szórását bizonyítja. A meghatározásokat 3 percenkénti betáp
lálással végeztük, az n-érték pepszinnél 21 bemérésből, bemérésenként 5 cisztein- 
sav-meghatározást jelent (hasonlóan az oxitocinnál 1 1 x 5 ,  a vazopresszinnél 
5 x  5 db meghatározás).

A tejporok, a húslisztek és a broilertápok ciszteintartalmának meghatározása
Miután bebizonyosodott, hogy módszerünk jól használható ciszteinmegha- 

tározásra nagy ciszteintartalmú peptidek, ill. tisztíto tt fehérjék esetén, elvégeztük 
több fajta tejpor, több helyről származó és különböző fehérjetartalmú húsliszt 
és különböző broilertápok ciszteintartalmának meghatározását. A kapott kroma- 
togramot tejporok esetén az 5. ábra, húslisztek esetén a 6. ábra, broilertápok 
esetén a 7. ábra mutatja. A kromatogramokon az egyes miták 3 perces betáp- 
lálási időkkel követik egymást. Tejporok és húslisztek esetén a kormatogramon 
a csúcsok elválása megfelelő, jól kiértékelhető. Broilertápok esetén a kiértékelés 
már nehezebb, mert a minták ninhidrin-pozitív vegyületet tartalmaznak az aszpa- 
raginsav és a ciszteinsav között. A tejporok, húslisztek és broiltertápok cisztein
tartalmának meghatározására végzett kísérleteink eredményeit a 2. táblázat tar
talmazza.

2. táblázat

A tejporok, a húsliszt és a broilertáp ciszteintartalma az ismertetett és a hagyományos 
módszerrel meghatározva

A  vizsgá lt anyag

Te jpor K olosztrum por
Húsliszt Bro ile rtáp

szarvasmarha

gramm aminosav/100 g fehérje

C isztein tarta lom
(nem ox id á lt m intábó l) 0,5 0,8 0,6 0,9

C isztein tarta lom
(o x id á lt m intábó l) ......... 0,8 1,8 1,1 1,6

Nem ox. Cys. ta r t.------- --------------- x 100
63 44 55 56

ox. Cys. ta r t.
a mérések száma ............... 51 92 84 154

A táblázat adataiból kiderül, hogy az oxidált mintából végzett ciszteinmegha- 
tározás jóval nagyobb értéket adott a nem oxidált mintánál kapott ciszteintarta- 
lomnál. A négyfajta anyag átlagában elmondható, hogy az oxidált mintánál 45%- 
kal magasabb ciszteinértékeket kaptunk, mint a nem oxidált mintánál. A vizsgált 
anyagok 70%-ánál a ciszteinveszteség 43 -47%  körül, 20%-nál 35 és 55% körül 
alakul, míg a minták kis részénél mértük csak az átlagból jelentősen eltérő 30 és 
60% körüli ciszteinveszteségeket a nem oxidált mintáknál. Ennek ellenére meg
állapítható, hogy mintánként jelentős eltérések lehetnek a hidrolízis során fellépő 
ciszteinveszteségben nem oxidált mintáknál, ezért a nagyszámú mérési adat bir
tokában sem tudunk olyan faktort alkalmazni, melynek alkalmazásával korrek
tebb eredményeket kaphatunk. Mégis amennyiben nincs mód a perhangyasavas 
oxidációval végzett ciszteinmeghatározásra, úgy kényszerűségből célszerűnek lát
szik a ciszteineredményeket 1,8-as faktorral szorozva becsülni.
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5. ábra
Tejporok c iszte in ta rta lm ának meghatározása. L K B  4101 aut. am inosavanalizátor, perhangya- 

savas oxidáció u tán ka po tt h id ro lizá tum

6. ábra
H úslisztek c iszte in ta rta lm ának meghatározása. L K B  4101 aut. am inosavanalizátor, perhangya- 

sav as oxidáció után ka po tt h id ro lizá tum
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7. ábra
B ro ile rtápok ciszte in ta rta lm ának meghatározása. L K B  4101 aut. am inosavanalizátor, 

perhangyasavas oxidáció u tán  ka p o tt h id ro lizá tum

Az eredmények megbeszélése

A fehérjék savas hidrolízise folyamán számottevő ciszteinveszteség léphet 
fel [M artin  és SyngeJ (3). A veszteségek egyrészt a cisztein oxidálódásával kap
csolatosak [Schram, Moore és Bigwood (6), Moor, (4) Hirs (2), Doveés Freney ( \) , ]  
másrészt a cisztein elbomolhat alaninná, szerinné, glicinné [Yoritaka és Ono { ! ) ] ,  
valamint homociszteinné és homocisztinné [Osono és munkatársai (5)]. A fehérjék 
aminosav-összetételének meghatározásakor szükségszerűnek látszik a kéntartalmú 
metionit és cisztint perhangysavas oxidációt követően oxidált alakból (metionin 
szulfon, ciszteinsav) meghatározni [H irs  {2)]. Doveés Freney (1) a tejporok amino- 
savösszetételének meghatározásakor bebizonyították, hogy a metionin gyakorla
tilag azonosnak adódik oxidált, illetve eredeti formában történt meghatározás 
után, a cisztein azonban oxidált alakban meghatározva 40%-kal többnek adódott, 
mint a ciszteinalakban történt meghatározáskor. Ez indított bennünket arra, hogy 
csak a fehérjék ciszteintartalmának meghatározására egy gyors és termelékeny 
módszert dolgozzunk ki, a metionint pedig a hagyományos technikával nem oxi
dált mintából határozzuk meg.

Módszerünkkel meghatároztuk az oxitocin, a vazopresszin és a pepszin cisz- 
teintartalmát. A kitermelések minden esetben 94% fölött voltak. Ez után meg
határoztuk több helyről származó és különböző fehérjetartalmú föcstejpor, tejpor, 
húsliszt és broilertáp ciszteintartalmát a hagyományos és az általunk kidolgozott 
módszerrel. Átlagosan 45%-kal kevesebb ciszteint kaptunk m in i a négy anyagnál 
a hagyományos módszerrel (nem oxidált minta) meghatározva, mint az általunk 
kidolgozott módszerrel végezve el a cisztein meghatározását.
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Módszerünket alkalmazni lehet bármely hazánkban működő aminosav-anali- 
zátornál, amennyiben a 2. ábra alapján mintaadagoló berendezést szereznek be, 
vagy kissé több energiát befektetve a hagyományos nitrogénnel történő minta
adagolást 3 percenként megismétlik.

Az általunk kidolgozott módszerrel — az oxidáció, a hidrolízis és a hidrolizá- 
tum feldolgozására felhasznált időt nem számítva — egy laboráns 8 óra alatt 
35—40 élelmiszer- és takarmányminta ciszteintartalmát tudja a többi aminosav 
meghatározását elérő pontossággal meghatározni.
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БЫСТРЫЙ МЕТОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЦИСТЕИНА 
В ПИЩ ЕВЫ Х ПРОДУКТАХ И КОРМАХ ИОНООБМЕННОЙ КОЛОННОЙ

ХРОМАТОГРАФИЕЙ
Я. Чапо

Автор для определения содержания цистеина в пищевых продуктах и 
кормах разработал точный и быстрый метод ионообменной колонной хромато
графии. Цистеин имеющийся в белках и цистин окисляли надмуравьинной 
кислотой в цистеиновую кислоту, гидролиз проводили 6 И соляной кислотой 
при температуре 110 +  2 °С, в течении 24 часов. После переработки гидролизата 
в ионообменную колону  аминокислотного анализатора типа LK B  4101 в каж 
дые 3 м инуты  вносили 5 образцов, помощью прободозирующего механизма 
автоматического анализатора без изменения параметров потока. В цистеино
вую кислоту оксидированный цистеин пяти образцов поточно в каждые 3 ми
нуты  появится на хроматограмме, потом после цистеиновой кислоты появится 
аспарагиновая кислота первого образца. В этом случае прекретили анализ и 
после регенерации и эквилибрации ионообменной колоны продолжали опре
деление цистеионвой кислоты.

EINE SCHNELLMETHODE ZUR BESTIMMUNG DES 
CYSTEINGEHALTES VON LEBENSMITTELN UND 

FUTTERN MITTELS IONENAUSTAUSCH -  
SÄULENCHROMATOGRAPHIE

J. Csapó

Eine genaue und schnelle Methode wurde zur Bestimmung des Cysteinge
haltes von Lebensmitteln und Futtern durch Ionenaustausch-Säulenchromatog
raphie entwickelt. Das im Protein anwesende Cystein bzw. Cystin wurde mit 
Perameisensäure zur Cysteinsäure oxydiert, sodann die Hydrolyse b e illO ± 2 °C  
24 Stunden lang mit 6 N Salzsäure durchgeführt. Nach Aufarbeitung des Hydroly-

171



sats wurden 5 Muster nacheinander in dreiminutigen Intervallen auf die Ionen
austauschsäule eines Aminosäureanalysiergerätes vom LK B  4101 Typ einge
führt. Dies wurde durch das Mustereinführgerät der automatischen Analysier
einrichtung ohne Veränderung der Stromverhältnissen ermöglicht. Die zu Cys
teinsäure oxydierten Cysteinmengen des 5 Musters erscheinen nacheinander in 
Intervallen von 3 Minuten am Chromatogramm, sodann nach der Cysteinsäure 
des fünften Musters die Asparaginsäure des 1. Musters. Nachdem wird die Analyse 
unterbrochen, jedoch nach Regenerieren und Äquilibrieren der Ionenaustausch
ersäule kann die Bestimmung der Cysteinsäure fortgesetzt werden.

A QUICK METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE 
CYSTEINE CONTENT OF FOODS AND FEEDS BY MEANS OF 

ION EXCHANGE COLUMN CHROMATOGRAPHY
J. Csapó

An accurate and quick method was developed for the determination of the 
cysteine content of foods and feeds by ion exchange column chromatography 
Cysteine and cystine, respectively, present in the protein was oxidized with per- 
formic acid to cysteic acid, then the hydrolysis carried out at 110±2 °C for 24 hours 
w ith 6N  hydrochloric acid. On processing the hydrolysate 5 samples were intro
duced after each other in intervals of 3 minutes, on the ion exchange column of an 
aminoacid analyzer of LK B  4101 type. This could be carried out without any 
changes in the current conditions, by means of the sample feeding device of the 
automated analyzer. The cysteine amounts oxideized to cysteic acid present in 
the 5 samples appear on the chromatogram after each other in 3-minute intervals, 
then after the cysteic acid of the fifth  sample also aspartic acid of the first sample 
appears. Then the anylasis is suspended but after the regeneration and equilibra- 
ion of the ion exchanger column the determination of cysteic acid can be conti
nued.
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A tej pasztőrözöttségének vizsgálatához szükséges 
H-o-krezolftalein-foszfát szintézise V.

W A G N E R  A T T I L A ,  F E K E T E  B É L A *  N É M E T H N É  P A P P  M Á R I A *  
Te jte rm ékek E llenőrző Á llom ása, Budapest 

Érkezett: 1981. november 4.

Korábbi munkánkban hivatkoztunk arra, hogy a tej és tejtermékek hőkezelt- 
ségének ellenőrzéséhez szükséges szubsztrátot, a H-O-krezolftalein-foszfátot szin
tetizáltuk (1), (1. ábra).

Ez a módszer azonban csak kis mennyiségek előállítására volt alkalmas, ezért 
létre kellett hozni a biztonságosabb körülményeket, amelyekre az EGYT Gyógy
szer vegyészért i Gyár 101 Kísérleti 1. üzemében volt lehetőség.

A biztonságosabb munkafeltételekre azért volt szükség, mert:
a j a szintézis során minden grammatomtömeg klór cseréjénél 24 liter sósav

gáz fejlődik és ez már 0,1 M méretben is közel 10 litert jelent (laboratóriumi körül
mények között a műveletek 0,6 M méretben mégjólkézben tarthatók és megfelelően 
kivitelezhetők);

b) a reakció meggyorsulásakor (a víz hozzáadása után) a kloroformból foszgén 
keletkezhet, esetleg foszforoxiklorid is juthat a légtérbe.

A szintézis leírása

1 literes 4 nyakú, keverővei, hőmérővel, kálciumkloridos csövű hűtővel, ada
golótölcsérrel ellátott gömblombikba 250 cm3 vízmentes kloroformot (nátrium
szulfáton szárított) mérünk, majd keverés közben 173,2 gramm o-krezolftaleint 
(0,5 M) majd 150 cin3 frissen desztillált foszforoxikloridot (P0C13) adagolunk. 
Az anyagokból keletkező elegyet jeges vízzel hűtjük, és közben kb. 1 óra alatt 
125 cm3 vízmentes piridint csepegtetünk bele úgy, hogy a cseppek közvetlenül a 
folyadékba essenek.

Az így nyert folyadékot 3 napig szobahőn keverjük, majd a kloroformot 40 °C- 
os vízfürdőn 13,3 kPa (100 mmHg) vákuum segítségével eltávolítjuk. Az így nyert 
sűrű anyagba jeges vizes hűtés és folyamatos keverés mellett, elszívófülke alatt — 
az erős sósavgáz-fejlődés miatt igen lassan — 500 cm3 desztillált, vagy deionizált 
vizet adagolunk. A víz adagolása után a rendszert 15 percéig keverjük, majd a vizet 
eltávolítjuk és a visszamaradt ragacsos anyagot 9 pH-ig 40%-os vizes nátrium 
hidroxidban oldjuk. Oldódás után az elegyet háromszor egymás után 250 cm3 éter
rel kirázzuk, majd a vizes fázist tömény sósavval pH 2-re savanyítjuk. A savanyí
tás hatására ismét nyálkás anyag csapódik ki, amit vízzel savmentesre kell mosni, 
majd vízben oldani. Az enyhén savas oldatot — ha szükséges — addig kell éterrel

* E G Y T  Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapest
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H- O-krezotftalein- 
■ foszfát 

Ms 408,353

7. ábra
A  szintézis alapreakciói

kirázni, míg az szabad o-krezolftaleinmentes nem lesz, amelyet Merck-féle DC 
Aulfóliás, A rt 5554-es Kieselgél 60 F254-s vékony rétegen, 25 °C-on, 1-butanol: 
jégecet: víz =  40:10:10 arányú elegyével való futtatás után UV fénnyel mutattunk 
ki 0,66 Rf értékkel. A savmentes masszát üvegtálba öntjük és vákuumszárítóban 
foszforpentoxid és nátrium-hidroxid felett szobahőn megszárítjuk. Az így nyert 
anyagot 3,5 liter 80°C hőmérsékletű desztillált vízben felolduk, majd 766,3 gramm 
nátrium-kloriddal kisózzuk. A folyadék a kisózás művelete során egyre jobban 
feltisztul, áttetszővé válik, és az alján megjelenik a csapadék. A folyadékot a csa
padékról leöntjük és azt infravörös lámpa alatt megszárítjuk. Az elméleti kiterme
lés 98 %-át kapjuk így, amely kb. 200 gramm.

A szintézis eredményének értékelése

A H-o-krezolftalein-foszfát mint savanyú szubsztrát az eddig ismert és alkal
mazott foszfátészterek között a legtartósabb. A tartósság növelhető, ha a foszfor- 
oxikloridot a szintézis során túlsúlyban adagoljuk. Az ilyen szubsztát felhasználá
sával készített gyors foszfatáz (2, 3) reagens eddigi megfigyelésünk szerint akár 
két évig is eltartható.

I R O D A L O M

(1) Wagner, A ., Horváth, L., Kiss, T., Gyetvai, J .:  É V I K E  26, 157, 1980.
(2) MSZ 3 7 1 0 -7 9 .
(3) Wagner, A ., Horváth, L ., Kiss, T., Gyetvai, J .:  É V IK E  24, 47, 1978.
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СИНТЕЗ Н-о-КРЕЗОЛФТАЛЕИНФОСФАТА НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАСТЕРИЗОВАННОСТИ МОЛОКА, V

А. Вагнер, Б. Фекете, М. Нэмет-Папп

Авторы ознакомляют синтез Н-о-крезолфталеин-фосфата необходимого 
для быстрой фосфатазной пробы применяемой для проверки пасторизованности 
молока. Преимущество субстрата заключается в чувствительности пробы и в 
сохранности полученного из неё реагента (2 года).

SYNTHESE DES ZUR UNTERSUCHUNG DER 
PASTEURISIERUNG DER MILCH BENÖTIGTEN 

H-o-CRESOLPHTHALEINPHOSPHATS,V.
A. Wagner, B. Fekete und M. Németh-Papp

Die Synthese des zur Untersuchung der schnellen Phosphataseprobe benö
tigten H-O-Cresolphthaleinphosphats wird beschrieben, welche Probe zur Kont
rolle der Pasteurisierung der Milch angewendet wird. Ein Vorteil dieses Substrats 
ist die Empfindlichkeit der mit ihm durchgeführten Probe und die Stabilität des 
davon bereiteten Reagens (zwei Jahre).

SYNTHESIS OF H-o-CRESOLPHTHALEIN PHOSPHATE REQUIRED 
FOR THE INVESTIGATION OF THE PASTEURIZATION 

OF M ILK , V.
A. Wagner, B. Fekete and M. Németh-Papp

The synthesis of H-o-cresolphthalein phosphate required for the quick phosp
hatase test applied for checking the pasteurization of milk is described. This sub
strate offers the advantage that the test carried out with it is very sensitive and 
that the reagent prepared from it very stable (for two years).
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Forralt bor vizsgálata

S I S K A  E L E M É R ,  B.  N É  M A O Y A R I  Á G N E S ,  E N G L E R T  D E Z S Ő  
Megyei É lelm iszerellenőrző és Vegyvizsgáló In tézet, Veszprém 

Érkezett: 1981. november 4.

A forralt bor különösen a téli időszakban kedvelt termék. A forralt borral a 
vendéglátásban a fogyasztó megkárosításának lehetősége nagymértékben fennáll 
(vizezés), ezért több esetben megkeresést kaptunk forralt bor vizsgálatára. Ezen vizs
gálatok eredményeit figyelembe véve mi is szükségesnek ta rto ttuk és ta rtjuk a for
ralt bor minőségének ellenőrzését.

A forralt bor fűszerezett, cukrozott bor, melyet melegen szokás fogyasztani. 
A forralt bor készítésénél felhasznált cukor mennyisége és a fűszerek mennyisége, 
milyensége a szokásostól függően eltérhet egymástól, azonban a forralt bor készí
tése a vendéglátóiparban kalkuláció alapján történik. A forralt bor minőségének 
ellenőrzése ezért arra irányul, hogy a készítés a kalkulációban előírtak szerint tör
tént-e.

A forralt bor minőségének ellenőrzésére Sarudi (1) dolgozott ki módszert. Az 
általa javasolt módszerrel meghatározott vizezés és a mesterséges cukortartalom 
alapján elvégezhető a forraltbor minősítése. A javasolt módszerrel végeztük el első, 
felkérésre végzett forraltbor-vizsgálatainkat.

A módszerrel a forralt bor és az alapbor almasav, borkősav és cirtomsav mo
láris koncentráció arányán (a cukrozás miatt bekövetkező hígulást figyelembe véve) 
az esetleges vizezés megállapítható.

Az almasav, borkősav és citromsav moláris koncentráció összegének megha
tározása a javasolt módosított módszerrel is hosszadalmas, másrészt a koncentrá
cióarányok eltérése a számítottól nem szükségszerűen a vizezés, hanem a kalku
lá lttó l eltérő bor felhasználásának a következménye is lehet. A forralt bor készíté
sénél felhasznált anyagokat a készítés és a tárolás módját figyelembe véve a borok 
minősítésében szerepet játszó alkohol, cukor és cukormentes extrakttartalom közül 
egyik sem alkalmas paraméter a forralt bor vizezésének meghatározására. Ezért 
szükségesnek láttuk olyan további paraméterek keresését és esetleges alkalmas
ságának vizsgálatát, amelyből a vizezés kiszámítható és viszonylag gyorsan és k i
elégítő pontossággal meghatározható.

Feltételeztük, hogy a káliumtartalom, illetve a titrálható savtartalom, az al
masav, borkősav és citromsav összegéhez hasonlóan alkalmas a vizezés meghatá
rozására, azonban meghatározásuk lényegesen egyszerűbben elvégezhető.

Az alkoholtartalom, a titrálható savtartalom és a káliumtartalom, valamint 
a térfogat változását különböző hőmérsékleteken nyito tt edényben tárolt forralt 
bor esetében a tárolási idő függvényében az 1. táblázatban mutatjuk be, melyből 
megállapítható, hogy a káliumtartalom és a titrálható savtartalom a tárolási idő 
függvényében nő, mely a térfogatcsökkenéssel összefüggő töményedés következ
ménye. Ezt figyelembevéve a káliumtartalom és titrálható savtartalom arányokat
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7. táblázat

A forralt bor alkohol-, titrálhatósav- és káliumtartalmának, valamint térfogatának változása 
különböző hőmérsékleteken a tárolási idő függvényében

Idő rr © О
 

I

3,0 6,0 12,0

A lkoh o lta rta lo m tf% 1 8,5 6,7 4,9 1,6

2
8,7 6,0 3,5 0,7

a b a b a b

T itrá lh a tó  savta rta lom g/dm 3 1

2

6,0 6,2 6,4 6,6 6,9 7,7 8,3

7,0 7,6 7,6 8,5 8,6 10,9 11,5 

1060 1051K á liu m ta rta lom m g/dm 3 1 760 790 881 880 920

2 700 800 755 871 860 1260 1154

T  érfogatváltozási 
tényező Vo/V f

1 1,00 1,067 1,147 1,383

2 1,00 1,078 1,229 1,649

45 °C-on (1) és 55 °C-on (2) tá ro lt  fo r ra lt  borok
m ért (a) és a térfogatváltozás figyelembevételével szám ított (b) értékek

alkalmasnak találtuk a forralt bor minősítésére. Az alkoholtartalom a tárolás 
során lényegesen változhat, ezért nem alkalmas paraméter a forralt bor minősíté
sére.

Kísérleti rész

Vizsgálati módszerek
Titrálható savtartalom meghatározása MSZ 9472 
Káliumtartalom meghatározása MSZ 14846
Szárazanyag-tartalom meghatározása törésmutató-méréssel MSZ 9589

A forralt bor készítéséhez felhasznált cukor mennyiségének (C2) és a vizezés 
mértékének (VJ meghatározása

b l
Ci =  ~ ~  — kc • E2

К
(1)

100- V,
ahol hv —

v 100 (2)

100
c 100 + 0,63-C2 (3)

100-C.
ahol С ,—

“ 100-0 ,63-Cj (4)
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h  =  h v - h c  =  —— r í
U  K 2

(5)

оо1оо

(6)
100 " 100 + 0,63 С2

V1==100 (1 -Л)  -  0,63 л - с 2 (7)

Jelölések

1 a fo r ra lt  bor titrá lh a tó  savtarta lm a, g /dm 3 
<2 az a lapbor titrá lh a tó  savtarta lm a, g /dm 3 
К 1 a fo r ra lt  bor ká lium ta rta lm a , m g/dm 3 
K 2 az alapbor ká lium ta rta lm a , m g/dm 3 
n1 az alkoholmentes fo rra lt bor tö résm uta tó ja  
n2 az alkoholmentes alapbor tö résm uta tó ja  
E 1 a fo rra lt bor szárazanyag-tartalm a, g/100 cm3 
E„ az a lapbor szárazanyag-tartalm a, g/100 cm3
C i a fo rra lb o r cukrozásból származó cukorkoncentráció ja , g/100 cm3
C2 a 100 cm3 alapborhoz a do tt cukor mennyisége inve rtcukorban  kife jezve, g
C+ a 100 cm3 alapborhoz a do tt cukor mennyisége répacukorban kife jezve, g (C+ =  0,95 C2)
h a teljes hígulási tényező
hv a vizezésből származó hígulási tényező
hc a cukrozásból származó hígulási tényező
V, a vizezés, %
V2 a 100 cm 3 alapborhoz a do tt víz mennyisége, cm3

C2 és V, meghatározásához (1), (2), (3), (4), (7) egyenletrendszer megoldása szükséges, 
m ely hosszadalmas és nem is egyszerű fe ladat. Azonban (1) egyenletet átrendezve

C1 hv = E 1- h E 2 (8)

összefüggés alap ján CJiv szám ítható. Feltételezve, hogy

hv =  1, akkor Cyhv =  Cv

m elyből (4) összefüggéssel C2, m ajd  (7) összefüggés alap ján V , szám ítható.
Ha m e g tű rt mérési h ibán belül V 0, a kkor hv =  1 feltételezés helyte len.
A  hv =  1 feltételezés m e lle tt ka po tt C2 és V | értékkel m ost az (1), (2), (3), (4) és (7) össze

függésekkel szám ítjuk k i C2 és Vt értékét. A  visszahelyettesítést addig ism ételjük, amíg a kapo tt 
C2 és értékek a m egkívánt értéken belü l egyeznek.

Az alapborhoz hozzáadott víz mennyiségének V2 meghatározása a vizezésből Vx az a lábbi 
összefüggés szerin t tö rté n ik

(9)

A  számítás g yako rla ti alkalm azását táblázatosán összefoglalva az a lább i példával m u ta tju k  
be

=  4,27 g/dm 3 nl = 1,3579 E j = 17,60 g/100 cm3
/,  =  5,81 g/dm 3 п2 = 1,3365 я 2 = 2,58 g/100 cm3

К hc с. Cn V j hv hc
— g/100 cmd g О//о

1,000 0,735 15,7 17,4 18,4 0,816 0,901
0,816 0,901 19,2 21,8 16,4 0,836 0,880
0,836 0,880 18,8 21,3 16,6 0,834 0,882
0,834 0,882 18,8 21,3 16,6 0,834 0,882

m elyből С г+ —20,2 g, V2 =  19,9 cm3.
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2. táblázat

Ism ert összetételű fo rra lt borok vizsgálati eredményei

M in ta
Mérési
mód

Vizezés (v)
%

Cukor (C +  
g/100 cm'

2)

ta lá lt va lód i eltérés ta lá lt va lód i eltérés

1 а - 0 ,8 0,0 - 0 ,8 19,4 20,0 - 0 ,6
b - 6 ,2 0,0 - 6 ,2

2 а 9,1 9,1 0,0 20,0 20,0 0,0
b 3,4 9,1 - 5 ,7

3 а 16,6 16,7 - 0 ,1 20,2 20,2 +  0,2
b 10,8 16,7 - 5 ,9

4 а 23,3 23,1 +  0,2
b 17,1 23,1 - 6 ,2 20,5 20,0 +  0,5

a — titrá lh a tó  sav ta rta lom  mérése a lap ján 
b — ká liu m ta rta lom  mérése a lap ján

Ismert mértékben cukrozott és vizezett borok vizsgálata

A javasolt módszer alkalmazhatóságának bizonyítására ismert mértékben 
cukrozott és vizezett forralt borokat vizsgáltunk, melynek mérési eredményeit a
2. táblázatban foglaltuk össze.

A mérések eredményei igazolják, hogy a titrálható savtartalmak aránya és a 
törésmutatók alapján számított vizezés- és cukrozásértékek egyezése a gyakorlati 
követelményeket meghaladja. A káliumtartalmak és a törésmutatók alapján szá
m ított vizezésértékek kisebbek, mint a várt értékek, mely a forralt bor készítése
kor használt cukor káliumtartalmának (50-100 mg/kg cukor) és a fűszerből kio l
dódott káliumnak (10-30  mg/dm3forralt bor) a következménye. Ezért a kálium
tartalom mérésén alapuló módszert a forralt bor minősítésénél csak a készítésre 
felhasznált és a kalkulációban szereplő alapbor azonosságának valószínűsítésére 
használhatjuk. Ha a forralt bor és az alapbor káliumtartalmának aránya kisebb, 
mint a titrálható savtartalmak aránya, akkor a forralt bor részben, vagy egészében 
nem a kalkulációban szereplő alapborból készült.

Megjegyezzük, hogy vízzel készült borhígítványok, illetve szörphígítványok 
szolgáltatási értékének meghatározása a káliumtartalmak valamint a titrálható 
savtartalmak mérése alapján is elvégezhető.

I R O D A L O M
(1) Sarudi I. :  É V IK E , 13, 323, 1967.

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ГЛИНТВЕЙНА
Э. Шишка, А. Б. Мадяри, Д. Энглерт

Авторы на основании измерения содержания титруемой кислоты и пока
зателя преломления линтвейна и исходного вина разработали метод определе
ния качества глинтвейна. В результате проведенных исследований установили, 
что на основании пропорции содержания калия и кислоты глинтвейна и исход
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ного вина влзможно определить вероятность случайного объмена исходного 
вина.

Определение стоимости доставления соковых и винных материалов воз
можно осуществить на основании пропорции содержания калия и кислоты.

KONTROLLE DER QUALITÄT DES GLÜHWEINS 
E. Siska, Á. В. Magyari und D. Englert

Eine Methode wurde zur Bestimmung der Qualität des Glühweins auf Grund 
der Messung des titrierbaren Säuregehaltes des Glühweins und des Ausgangsma
terial dienenden Weins, sowie der Messung der Brechungsindices entwickelt. Nach 
den Untersuchungen können auf Grund der Verhältnisse des Kaliumgehaltes und 
des Säuregehaltes des Glühweins und des Ausgangsweins sogar die eventuellen 
Austausche der Ausgangsweine durchgeführt werden. Die Bestimmung des Leis
tungswertes von verdünnten Sirupen und verdünnten Weinen ist auch auf Grund 
der Verhältnisse ihres Kaliumgehaltes bzw. ihres Säuregehaltes durchführbar.

QUALITY CONTROL OF MULLED W INE 
E. Siska, Á. В. Magyari and D. Englert

t
A method was developed for the determination of the quality of mulled wine 

on the basis of the measurement of thetitratable acid contents of the mulled wine 
and of the wine used as initial material, further of the measurement of the refrac
tive indices. According to the investigations even the eventual changes of the initial 
wine can be probably carried out on the basis of the ratios of the potassium con- 
tens of the mulled wine and the initial wine. The determination of the efficiency 
value of diluted sirups and wines can be performed also on the basis of the ratios 
of their potassium content and of their acid content, respectively.
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Aktivációs analízis az élelmiszer-analitikában I I I

S Z A B Ó  S. A N D R Á S *  és G U N D O R I N  A.  N I K O L A  J * *

*  Mezőgazdasági és Élelmezésügyi M in isztérium , Budapest 
* *  Egyesíte tt A to m ku ta tó  In tézet, N eu tron fiz ika i Labo ra tó rium , Dubna, Szovjetunió

Érkezett: 1981. március 19.

Bevezetés

Közleményünk első részében (1) az aktivációs analízis elvi alapjait, a sugár
forrásokat, a méréstechnikát s néhány fontosabb alkalmazási, kutatási területet 
ismertettünk. A dolgozat második részében (2) pedig szárított paradicsomminták 
egyes mikroelemeinek aktivációs módszerrel történő vizsgálata alapján bemutat
tuk az aktivációs eljárás élelmiszerkémiai jellegű mérésekre való alkalmazható
ságát. Jelen cikkünkben egy klasszikus neutronaktivációs eljárást ismertetünk, 
amely lehetőséget nyújt a vizsgált állati eredetű minták (izom, vér, máj, lép, velő, 
csont) K-, Na-, Ca-, Mg-, Cl- és P-tartalmának gyors, roncsolásmentes meghatá
rozására.

Alapvető célként azt tűztük ki, hogy kidolgozzunk egy olyan gyors, roncso
lásmentes neutronaktivációs módszert, amely az adott körülmények között lehe
tővé teszi ezen makroelemek elfogadható pontosságú meghatározását úgy, hogy 
felaktiválás után egy mérésből mind a hat elem koncentrációja mérhető legyen (3)

Anyag és módszer

A vizsgált minták mérésére a dubnai Atomkutató Intézet Neutronfizikai 
Laboratóriumának 1BR —30 elnevezésű reaktorán került sor. A minták — amelye
ket előzőleg szublimációs berendezésben szárítottunk — polietilén fóliában kerül
tek besugárzásra. Megjegyezzük, hogy az aktivációs analitikai gyakorlatban a min
ták csomagolására a polietilénen kívül gyakran kvarcfiolát is alkalmaznak. Egy- 
egy minta tömege ~  0,5 g volt.

Miután egy mérésből kívántuk meghatározni mind a hat elem koncentráció
ját, így minden elemre nem lehetett optimális besugárzási, ill. hűtési időt — a be
sugárzás befejezése s a mérés megkezdése közötti idő — választani, hisz a keletke
zett radioaktív izotópok felezési ideje — mint ezt az 1. táblázat mutatja -  nagyon 
különböző. A kísérleti optimalizálás eredményei alapján 15 percnek választottuk 
a besugárzási és mérési időt is, a hűtési idő pedig 30 másodperc volt. Ezen idő alatt 
ju to tt el a besugárzott minta a reaktor aktív zónájából csőposta segítségével a 
mérőhelyre.

Az aktív zónában a termikus és gyors neutronok együttes fluxusa 3 x  Ю10 
nxcm ~-s-1 volt. Az 1. táblázatban megadott valamennyi(n,y) reakció termikus 
neutronokra játszódik le, míg a foszfortartalom meghatározására szolgáló (n, a) 
reakció gyors neutronokra. Hasonló reakciókat használtak fel élelmiszerminták

183



Na-, K-, Ca-, CI-, Mg-tartalmának neutronaktivációs meghatározására Tanner és 
Friedman (4) valamint Schelenz (5) is. Fluxusmonitorként rézfóliát alkalmaztunk, 
a 63Cu/n, y /64Cu magreakció felhasználásával (1. táblázat).

7. táblázat
A Na-, Mg-, P-, Cl-, K - és Ca-meghatározására szolgáló magreakciók és főbb jellemzőik

Elem Magreakció
Izo tóp 

előfordulás
(% )

Hatáskereszt
metszet
(barn)

Felezési idő
Jellemző 

у energia 
(MeV)

Na 23Na (n, y)24 Na 100,0 0,53 14,9 h 1,37

Mg 26Mg(n, y)37Mg 11,2 0,027 9,5 m in 0,84

P 3 ip (n , a)2öA  1 100,0 0,001 2,3 m in 1,78

Cl 37C l(n, y)3»Cl 24,5 0,43 37,3 m in 1,64

К 41K(n, y )« K 6,8 1,3 12,4 h 1,53

Ca 48Ca(n, y)49Ca 0,19 1,1 8,5 m in 3,08

A mennyiségi kiértékelést etalonok segítségével végeztük. A K- és Cl-tartalom 
mérésére KC1, a Ca mérésére CaO-, a Mg-tartalom meghatározására MgO-, a Na-tar- 
talom meghatározására NaHC03-, a P-tartalom mérésére H3 P04 etalon szolgált. 
A kiértékelő rendszer egy 50 cm3-es 3 keV energiafelbontású Ge (Li) detektorból 
s egy hozzá megfelelő elektronikus lánccal csatlakozó 4000 csatornás amplitúdó- 
analizátorból állt. A felvett у-spektrumok kiértékelésére CDC-6500 tip. számí
tógép szolgált. A kiértékelést SAMPO program alapján végeztük, amely számítja 
a vizsgált elem koncentrációjával arányos csúcsterületet s a mérés hibáját (7).

Vizsgálati eredmények s az eredmények értékelése

A különböző mintákban a vizsgált elemek átlagos koncentrációját a 2. táblázat 
mutatja. A megadott szórásadatok nem a különböző minták mérési eredményei
ből számítható, s az átlagértékhez viszonyított szórást adják, hanem a vizsgálati 
módszer megbízhatóságára, az egy-egy minta mérési eredményének reprodukál
hatóságára utalnak.

Látható, hogy az adott mérési viszonyok között Na és Cl esetében ez 5%, 
Mg és P esetében 10%, К  és Ca esetében 15% körüli érték. (Természetesen csont
mintáknál, anhol a Ca-tartalom magas, hisz a csont ásványi anyaga lényegében 
kalciumfoszfátnak tekinthető, a Ca-ra vonatkozó reprodukálhatóság lényegesen 
jobb.) A teljes szórás (s te ije s ) egyébként az analitikai eljárás pontatlanságából 
(sana i) s az ún. természetes diszperziós szórásból (s te rm ) adódik (8 ).Képletszerűen:

Steijes — |^sanai +  Sterm

A természetes diszperziós szórás utal az azonos fajtához tartozó állatok azo
nos testszöveteinek (pl. különböző eredetű sertésmájminták) többé-kevésbé el
térő kémiai összetételére. A makroelemek esetén ez az eltérés viszonylag kicsi, 
mikroelemeknél viszont — még az esszenciális mikroelemeknél is — esetenként 
nagyságrendnyi is lehet (3, 9,10).
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2. tá b lá z a t

A vizsgált minták Mg-, K -, P-, CI-, Na- és Ca-tartalma mg/g eredeti anyag egységben

Vizsgált m inta
Mg К P Cl Na Ca

mg/g eredeti anyag

M áj ...................... 0 ,57+0,03 3 ,22+0,35 3,87+0,25 0,76 ± 0 ,0 4 0,51 ±0 ,0 3 0,07+0,02
Iz o m .................... 0 ,25+0,02 4,00+0,20 3,50+0,30 0 ,45±  0,03 0,46+0,02 0,10+0,02
Lép ..................... 0,17±0,01 4 ,52+0,50 4,41 +  0,34 1,32+0,07 0,61 +  0,03 0 ,23±  0,05
Vér ...................... 0,06+0,01 2,10+0,25 0,70+0,15 2,70+0,10 0,18± 0,02 0,17+0,05
Velő ................... 0 ,16±0,03 3,60+0,48 3,70± 0,50 1,30+0,07 1,14+0,05 0,76+0,06
Csont ................. 1,66+0,13 1,74+ 0,11 4 7 + 3 1,08± 0,05 2,84+ 0,13 124+7

3. táblázat
Kimutatási határ 10W n • cm~2s~i 
fluxus, s 1— 1 órás besugárzási, 

ill. mérési idő esetén

Elem
K im u ta tá s i 
határ (g)

К 2 ,5 -1 0 -s
Na 4,8 -10-7
Ca 5,2 -10-5
Mg 3,1 -10-5
Cl 1,1 -10-e
P 4,0 -10-4

X3.táblázatban 1010 n • cm- 2 s-1  fluxusú, s 1 órás besugárzási, ill. mérési időre 
vonatkoztatva megadjuk a vizsgált hat elemre a kimutathatósági határt az adott 
geometriai elrendezésű mérőrendszer esetében. Ezt a határt annak alapján szá
moltuk, hogy akkor fogadtuk el mérhetőnek az aktivitást, ha a felvett spektrumban 
a csúcs a háttér statisztikus ingadozását legalább háromszor meghaladta. Azaz:

Amin 3:3 ^ 1/, ahol:

Amin — minimális impulzusszám a csúcsban 
\h — átlagos háttér impulzusszám

Összegezve az eddig elmondottakat, megállapítható, hogy a neutronaktivációs 
analízis nagyon jó érzékenységgel használható fel különböző biológiai eredetű -  
pl. élelmiszer -  minták elemi kémiai összetételének roncsolásmentes meghatáro
zására. A növényi és állati eredetű élelmiszerminták kémiai összetételüket tekint
ve ugyanis főleg hidrogénből, oxigénből és nitrogénből állnak, azaz olyan mátrix
elemekből, amelyek nem aktiválódnak. így a mátrix adta háttér általában nem 
magas, az egyes elemekre jellemző csúcsok előzetes kémiai elválasztás nélkül is 
identifikálhatok.

A leírt neutronaktivációs módszer alapvető előnye, hogy roncsolásmentes, így 
kémiai jellegű munkát nem igényel -  s egy -  viszonylag rövid ideig tartó — mé
résből több elem koncentrációja egymás mellett is meghatározható. Hátránya ter
mészetesen az, hogy nagyon műszerigényes.

A fentiek alapján tehát az aktivációs analitikai jellegű, élelmiszerek kémiai 
összetételének meghatározására irányuló vizsgálatoknak akkor van létjogosult
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sága, ha már rendelkezésre áll — a nem megfelelően kihasználás így szabad ka
pacitással bíró — mérő- és értékelőrendszer. A neutronaktivációs méréstechniká
val történő vizsgálatok végzése akkor javasolható, ha viszonylag nagy számú minta 
többelemes analízisére van szükség. Egyedi vizsgálatok végzésére természetesen 
továbbra is a már jól bevált kémiai módszerek javasolhatók, a jelen dolgozatban 
ismertetett makroelemtartalom-mérésekre pl. a lángfotometriás eljárás.
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T Á J É K O Z T A T Ó

Országos műszerszerviz nyilvántartás

A MÉM Műszerbizottsága az alábbiakban ismerteti a Magyar Tudományos Akadé
mia Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata által az Országos Műszerszerviz 

Nyilvántartásáról készített tájékoztatót.

Az országos műszervagyon hasznosítása jelentős mértékben attól függ, hogy 
rendelkezésre áll-e a műszerek karbantartásához, javításához szükséges szerviz- 
ellátás. A műszerek szervizellátottságának jobb áttekinthetősége; érdekében az 
MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálatánál Országos Műszerszerviz N yil
vántartás került kialakításra.

A nyilvántartás azokra a szervizképviseletekre terjed ki, amelyeket az ország
ban üzemelő külföldön gyártott műszerek garanciális és azon túli javítására, 
karbantartására és tartalékalkatrész-ellátására hoztak létre, tekintet nélkül a 
műszerek beszerzési értékére.

A nyilvántartásba kerülő adatokat a Külkereskedelmi Minisztérium által 
felkért azon külkereskedelmi vállalatok, illetve intézmények szolgáltatják folya
matosan és írásban, amelyek külföldi műszergyártó vállalattal, vagy kereskedelmi 
szervezettel szervizszerződést kötöttek vagy kötnek.

A nyilvántartás tartalmazza a szerződéses (márka) szervizzel rendelkező 
gyártócégeket, és ha a rendelkezésre álló adatok lehetővé, illetve indokolttá teszik, 
azokat a műszertípusokat, amelyekre a szervizszerződés vonatkozik. Tartalmazza 
továbbá a márkaszerviz megnevezésen és címen kívül az illetékes ügyintéző 
nevét és telefonszámát, valamint az általánostól eltérő esetleges szolgáltatásokat is.

Az igénybe vehető szerviz lehetőségeket kereső ügyfelek részére a kérdéses 
gyártóra (műszerre) vonatkozó nyilvántartott adatokat az MTA Műszerügyi és 
Méréstechnikai Szolgálata díjmentesen szolgáltatja.

Amennyiben az ügyfél olyan gyártó, vagy műszer szervizére vonatkozóan 
kér adatot, amelynek nyilvántartott szervize nincsen, az Országos Műszernyilván
tartás adatai alapján az ügyfélnek módjában áll tájékoztatást kérni arról, hogy 
van-e az országán más felhasználónak ugyanolyan, vagy hasonló műszere. Ilyen 
adat birtokában az ügyfél kapcsolatba tud lépni más felhasználóval, és megtud
hatja, hogy az utóbbi hogyan oldja meg műszerjavítási problémáit. (Szűkíti ezt 
a lehetőséget az a tény, hogy az Országos Műszernyilvántartás 100 000 Ft-nál 
alacsonyabb egyedi értékű műszereket nem tartalmaz.)

A műszerek szervizellátására vonatkozó adatok személyesen, telefonon vagy 
levél útján kérhetők az alábbi címen:

MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálata Szaktanácsadási Osztály 
Budapest VI., Lenin krt. 67. Tel.: 420-144.

Borsos János elnök
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Tájékoztató Olvasóinkhoz és Munkatársainkhoz !

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények hat füzetben jelenik meg évenként egy 
kötetben.

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

I I I .  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

Szerkesztő: d r. K o ttász  József 
, Szerkesztőség: 1052 Budapest V ., Városház u. 9 —11.

Fele ld ! k iadó: S iklósi N orbe rt — K ia d ja  a Lapkiadó  V á lla la t 
Budapest V I I . ,  Lenin k ö rú t 9 —11.

M É M  Élelm iszerellenőrző és Vegyvizsgáló K özpon t, bev. szia. Budapest 
232—90105—9728. sz. csekkszámlára,

E lőfizetési d íj: 1 évre 300,— F t 
K ü lfö ld ö n  te rjeszti a K u ltú ra  Kü lkereskede lm i V á lla la t 

H —1389 Budapest, Posta fiók 141 
82.571. Á lla m i N yom da, Budapest 

Felelős vezető: M iha lek  Sándor igazgató
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