
A szekciónként megtartott vita igen élénk és érdemi volt. A tapasztalatcsere 
kibontakozását az üléselnökök és néhány, a hallgatóság soraiban helyetfoglaió k i
váló szakember aktivitásán kívül nagymértékben elősegítette az, hogy az előadások 
rövid összefoglalóit tartalmazó kiadvány az ankét résztvevőinek rendelkezésére 
állt, melyet az érdeklődők a KÉKI-ben utólag is megtekinthetik.

Dr. Halász Anna, az MBKE illetékes szakosztályának titkára által tartott zár
szóban — az első értékelésen túlmenően — elhangzott a résztvevők kívánsága az 
ilyenfajta tudományos összejövetelek folytatására. így többek között a HPLC- 
technika, valamint a fehérje-elek'troforetogramok denzitometriás mennyiségi érté
kelésével kapcsolatos kérdések részletesebb tárgyalását kérték külön rendezvények 
keretében. A kérdéseknek a rendező szervek 1987. évi programjuk keretében a le
hetőségekhez képest eleget kívánnak tenni.
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A mágneses magrezonancia-spektrométer (NMR =  nuclear magnetic resonan
ce) az élelmiszeriparban igen sokféleképpen alkalmazható, amikor a termék víz-, 
fehérje-, olaj-, ill. zsírtartalmának vagy a zsírok keményzsír-részarányának meg
határozása a feladat. Ilyen vizsgálatokra gyakran van szükség a nyers- és segéd
anyagok átvételénél, a gyártásközi és késztermék-ellenőrzés során. A méréseket 
Brtiker „minispec pc 20”  típusú nagyfrekvenciás, alacsony feloldóképességü pro- 
ton-magrezonancia-spektrométerrel végezték, amellyel a hidrogén-mag kimutatása 
lehetséges, valamint az, hogy pl. a CH-, СН,- vagy OH protonok milyen fázisban 
(kristály, viszkózus, folyadék, víz stb.) találhatók. Általában minden feladat igényli 
a kalibrációt, amikor a mérési jelet a meghatározandó paraméterhez rendelik.

A közleményben a szerzők a következő négy alkalmazási példát ismertetik:
— Cukorrépa-szelet víztartalmának meghatározása;
— Csokoládé zsírtartalmának meghatározása;
— Marhahús és élesztő fehérjetartalmának meghatározása;
— Mélyhűtött levek hűtési görbéinek és vastartalmának meghatározása.
A sokoldalúan és jól alkalmazható NMR-spektroszkópia legnagyobb előnye a 

gyorsaság. A konkrét mérési idő csupán néhány perc; temperálás esetén sem több 
mint 15-30 perc.

Molnár P. (Budapest)
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