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Jelenleg az élelmiszeripar egy teiületén sem ismeretes olyan mérési eljárás, 
в (amely abszolút pontos és reprodukálható eredményeket ad. A leggondosabb munka 
э esetén is azt tapasztaljuk — mind az élelmiszeranalitikai vizsgálatoknál, mind az 

érzékszervi pontozásos módszerek alkalmazásánál —, hogy az azonos mintából 
it többször végzett vizsgálat eredménye csak véletlenszerűen azonos. Az irodalom 

két fő hibatényezőt ismer, úgy mint a mintavételi módszer hibáját és a vizsgálati 
n módszer hibáját (4).

A vizsgálati hiba az egyéb módszerjellemzők (gyorsaság, anyag-, eszköz
li igényesség stb) mellett alapvető jelentőségű. A megalapozott minőségellenőrzés 
d fontos feltétele az alkalmazott módszerek vizsgálati hibájának isméiete. Ismer- 
n nünk kell azokat az eltéréseket, amelyek azonos minta vizsgálatánál különböző 
n mérőhelyek, ill. azonos mérőhelyen többször vizsgált azonos minta analízis ered- 
n ményei között indokoltan felléphetnek. A minta vizsgálatánál fellépő hiba meg

határozása körvizsgálattal történik. A körvizsgálat során több laboratórium közel 
azonos körülmények, feltételek mellett, azonos módszerrel re jtett mintapárhuza
mosakat vizsgál. A vizsgálati eredményeket variancia-analízissel értékelik. Az 
értékeléskor a vizsgálati módszer hibája két viszonylatban fejezhető ki. A labora
tóriumon belüli munka — érzékszervi vizsgálatnál a bírálóbizottságon belüli 

i  munka — megtűrhető ingadozását az ismételhetőség (r), a laboratóriumok, ill. 
bírálóbizottságok vizsgálati eredményei közötti megengedhető eltérést az össze
hasonlíthatóság (R) jellemzi. Jelentőségénél, információs értékénél fogva az élel
miszeranalitikai módszerek körvizsgálata általános nemzetközi és hazai gyakorlat.

A vizsgálati módszerek megbízhatóságával szemben támasztott igény az érzék- 
s szervi vizsgálatok területén is egyre inkább előtérbe kerül.

A pontozásos érzékszervi vizsgálati módszerek vizsgálati hibáinak hazai kör- 
r vizsgálati felmérése néhány éve — az érzékszervi jellemzők arányos intervallum- 

skálán történő mérését megvalósító 20 pontos súlyozófaktoros bírálati módszerek 
bevezetése óta — adottak az előfeltételek.

Az érzékszervi körvizsgálat az ismételhetőség és az összehasonlíthatóság 
megállapításán túlmenően az eredmények szakmai értelmezésén keresztül a mód- 
szerfinomitás legfőbb bázisa is egyben. Az érzékszervi körvizsgálatok végzése, a 
tapasztalatok hasznosítása ezért időszerűvé vált, ennek egységesítése érdekében 
kidolgoztuk az érzékszervi körvizsgálatok előkészítésének, lebonyolításának és az 
eredmények értékelésének általános metodikáját (2).

Az első, korszerű alapelveken nyugvó, szabványosított érzékszervi bírálati 
előírás az üdítőitaloké volt (5), érzékszervi körvizsgálatra is i t t  került sor legelőször. 
Az 1983. évben szervezett körvizsgálat céljául tűztük k i:

— a kidolgozott szervezési, értékelési metodika gyakorlati kipróbálását, 
finomítását;
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— az ismételhetőség és összehasonlíthatóság megállapítását;
— a bírálati előírás továbbfejlesztési irányának meghatározását.

Ezen ismeretek birtokában 1985-ben ismételten körvizsgálatot végeztünk, 
melynek során már egy továbbfejlesztett bírálati előírást teszteltünk, s kismér
tékben módosítottuk a körvizsgálat kiértékelésének metodikáját is. Az alkalmazott 
vizsgálati, értékelési metodikáról és tapasztalatainkról az alábbiakban számolunk 
be.

Érzékszervi körvizsgálat szervezése

Az érzékszervi körvizsgálatok megtervezése, előkészítése, lebonyolítása az 
általános metodikában (2) foglaltaknak megfelelően történt.

Az 1983. évi körvizsgálat intralaboratóriumos körvizsgálat volt, amelyben a 
vizsgáló 5, egymástól függetlenül működő bírálóbizottság tagjai (28 fő) üdítőital 
érzékszervi minősítésben járatos, széles körű termékismerettel rendelkező hatósági 
és ipari minőségellenőrzési szakemberek voltak. A bírálóbizottságok független, 
de egy helyen történő munkáját elsősorban a körvizsgálatot követően az érzék
szervi vizsgálati módszer alkalmazására vonatkozó tapasztalatok megbeszélésének, 
összegezésének igénye indokolta.

Az 5 bírálóbizottság 8 db rejtett párhuzamos mintát és 14 db egyéb, a kör
vizsgálati értékelésben nem szereplő „zavaró”  mintát bírált, a vizsgálat a szabvá
nyos előírásnak (5) megfelelően történt. A minták a bírálóbizottság által egyszerre 
vizsgált termék homogenitásának maximális biztosítása érdekében elsősorban 
literes kiszerelésű teimékek voltak. A párhuzamos minták termékcsoport szerinti 
megoszlása a következő vo lt: szőlő alapú és citrus alapú üdítőital 2 - 2  db, hazai 
gyümölcs alapú üdítőital 4 db.

A párhuzamos vizsgálatokba bevont minták érzékszervi minőség szerint* 
megoszlása a kísérleti célkitűzésnek megfelelően a külső tulajdonság kivitelével 
kellően széles pontszámintervallumot fogott át. A bírálóbizottságok által a pár
huzamos minták tulajdonságcsoportjainak értékelésekor a súlyozatlan átlagpont
szám külső megjelenésénél 4 ,0 -5 ,0 , színnél 3,2-5,0 , illatnál 2,3-4,8 , íznél 
2 ,5 -4 ,8  pontszám között volt. Az 1985. évi körvizsgálat interlaboratóriumos kör
vizsgálat volt, amelyben 12 állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás és az 
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Központ 5 tagú bírálóbizottságai (65 fő) 
vettek részt. A bírálóbizottságok tagjai érzékszervi vizsgálatokat rutinszerűen 
végző szakemberekből álltak. A bizottságok 14 üdítőitalmintát kaptak bírálatra, 
ebben 4 db ismételten adott körvizsgálati minta szerepelt (2 hazai gyümölcs alapú 
és két citrus alapú üdítőital). A minták a jobb mintahomogenitás biztosítása érde
kében literes kiszerelésű termékek voltak.

A körvizsgálati minták pontszámeloszlása külső megjelenésénél 3,5 — 5, szín
nél 3,8 —4,8, illatnál 3,3 —4,1, íznél 2,8 —3,9 közötti pontszámintervallumot fogott 
át.

Az 1985. évi körvizsgálatra egy továbbfejlesztett bírálati előírást bocsátottunk 
ki, amelyet a körvizsgálat előtt tanulmányozásra, begyakoroltatásra a résztvevők
nek megküldtünk. Egyéb vonatkozásaiban a lebonyolítás a korábbiaknak meg
felelően történt.

1983-ban a körvizsgálati program egységes végrehajtását a bírálóbizottság 
vezetők előzetes összehívásával és eligazításával, 1985-ben pedig részletes körvizs
gálati útmutatóval biztosítottuk. 1985-ben az egyéni bírálati lapok, valamint a 
bírálóbizottsági vizsgálati adatok táblázatos beküldésén túlmenően a résztvevők 
kapcsolódó észrevételeinek összegyűjtését, közlését is kértük.

138



A körvizsgálat értékelése
Az ismételhetőség és az összehasonlíthatóság megállapítása kétszempontos 

variancia-analízissel történik. Ezen matematikai-statisztikai eljárás alkalma
zásához azonban az értékelendő adathalmaznak bizonyos előfeltételeket teljesíteni 
kell. Ilyen előfeltétel az érzékszervi bírálati eredmények normális eloszlása, homo
gén szórása és egymástól való függetlensége. A bírálati eredmények egymástól 
való függetlensége a bírálati előírás helyes alkalmazásával, a körvizsgálat általános 
szabályainak betartásával megvalósul, az adatok normális eloszlását és homogén 
szórását statisztikai próbákkal ellenőrizni kell.

Az értékelés részletes menetét a már hivatkozott általános metodika (2) 
tartalmazza, ennek lészletes ismertetése meghaladja a cikk kereteit.

Az első, 1983. évi körvizsgálat alkalmával az érzékszervi bírálati eredmények 
normális eloszlásának vizsgálatára a Dixon próbát, a szórás homogenitás elemzé
sére a Cochran és Bartlett próbát alkalmaztuk. Mindhárom próba hazai szakiroda- 
lomban (7) ismertetett és alkalmazott eljárás. A Cochran és Dixon próbák által 
extrémnek talált bírálati eredményeket kiejtettük, ezeket a bentmaradók átlagá
val helyettesítettük, melyet a szabadságfok megállapításánál figyelembe kell 
venni. Bartlett próbánál -  mivel it t  minták és bírálóbizottságok kerülnek elemzés 
alá -  a többitől inhomogénnek bizonyuló csoportot az elemzésből ki kell zárni, 
erre azonban egyik körvizsgálatnál sem volt szükség. 1985-ben az adathalmaz 
mintánkénti homogenitásának ellenőrzésére a kevésbé érzékeny Dixon próba 
helyett a Kaiser és Gottschalk (3) által leírt r tesztet vezettük be. Ennek menetét 
hazai irodalmi forrás hiányában vázlatosan alábbiakban ismertetjük.
A Kaiser és Hottschalk féle r tesztnél a

próbaszámot kell képezni, ahol
X t =  egyes adatok
X — átlagérték
s -  vizsgált adathalmaz szórása
N  -  vizsgált adatok száma

A próbaszámot (PG,) táblázatos értékhez kell viszonyítani, amely a vizsgált 
adatot

— nem kiesőnek
— valószínűleg kiesőnek
— szignifikánsan kiesőnek
— erősen szignifikánsan kiesőnek jelöli meg.

A teszt addig ismétlendő, míg már nincs kieső érték. A kieső érték helyettesí
tése és a számítás további menete az 1983. évivel megegyező volt.

Az érzékenyebb r teszt bevezetését az indokolta, hogy az 1983. évi körvizs
gálat soián még az egyes esetekben szakmai szempontból szembetűnőnek ítélt 
különbség sem bizonyult szignifikánsan eltérőnek.

Az r  teszt a mintából számított átlag és szórásérték felhasználása miatt több 
kieső eredményt jelöl meg, mint a Dixon próba. Irodalmi adatok (6) szerint külö
nösen azért előnyös körvizsgálatok értékelése során az r  tesztet alkalmazni, mert 
a kieső próbák közül (pl. Dixon, Nalimov, Grubbs, Grossmann) ennél a legkisebb 
a másodfajú hiba elkövetésének, azaz egy kieső nem kiejtésének a valószínűsége., 
A „valószínűleg kieső”  minősítésű esetekben további vizsgálatokkal dönthető e1
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véglegesen a kérdéses adat besorolása. Mivel eire esetünkben nem volt mód, 
vállalva az elsó'fajú hiba nagyobb kockázatát, ezeket is kiesőként kezeltük az 
értékelés során.

Az adathalmaz ellenőrzését követően az ismételhetőséget az adatpár-különb- 
ségekből, az összehasonlíthatóságot pedig az adatpár összegek kétszempontos 
variancia-analíziséből származtatjuk, mindkettőt a konfidenciaintervallum számí
tás elvén.

Az ismételhetőség egy bírálóbizottság által azonos mintán, azonos bírálati 
feltételek mellett végzett 2 párhuzamos vizsgálati eiedménye között 95%-os 
valószínűséggel még a véletlennek tulajdonítható, megengedett pontszámkülönb- 
ség.

Az összehasonlíthatóság az a pontszámkülönbség, amelyet még 95%-os való
színűséggel elfogadunk azonos mintán, a módszerrel különböző feltételek mellett, 
egymástól függetlenül dolgozó két bírálóbizottság vizsgálati eredményei között.

Az érzékszervi bírálati előírás továbbfejlesztése
Az 1983. évi körvizsgálat eredményeként az egyes tulajdonságcsoportokra 

kapott ismételhetőség értékek 0,4 és 0,9 az összehasonlíthatóság értékek 0,6 és 
1,3 pont között változtak, melyek a hasonló, homogén termékcsoportok irodalmi 
adatait megközelítik, azoknál kissé nagyobbak. Ez a kedvezőtlen jelenség elsősor
ban az illatnál és az íznél érvényesült.

A körvizsgálati eredmények matematikai statisztikai elemzése, az egyes 
tényezőkre vonatkozó eltérés-négyzetösszegek alakulása és a körvizsgálatot követő 
szakmai megbeszélés is arra mutatott rá, hogy az ismételhetőség és az összehasonlít
hatóság javításának elsődleges biztosítéka a bírálati előírás pontosítása. A szab
ványos bírálati előírás alkalmazásának bizonytalanságát mutatta — elsősorban az 
illatnál-, hogy az egyes bírálóbizottságok által felállított terméksorrend és a minták 
között megállapított pontszámbeli különbségek is eléggé eltérően, többször ellen
tétesen alakultak.

Ezért az 1985. évi körvizsgálat előkészítését a bírálati előírás felülvizsgálatának 
korszerűsítésével kezdtük. Ezen munka során kiemelt fontosságot tulajdonítottunk 
az egyes bírálati fokozatok egyértelmű megfogalmazásának. Ennek megvalósítása 
érdekében teljesebbkörű és így egyértelműbben besorolható érzetleírást adtunk 
mind a jó minőségű, mind a gyengébb élvezeti értékű termékekre.

A gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően módosítottuk a külső megjelenés 
és a szín bírálati előírását is, de jelentősebb változások elsősorban az illa t és az íz 
megfogalmazásában történtek.

A felhalmozódott ismeretanyag birtokában sor kerülhetett az élvezeti értéket 
rontó mellékillat/íz és idegen illat/íz közül jónéhány megjelölésére, jobban meg
fogalmazást nyert az illa t és íz minőségbeli eltérésének értékelése, rendeződött 
továbbá a túlaromásítás megítélése. Ezt pl. korábban a bírálati előírás egyformán 
4 ponttal értékelte, most lehetőséget adtunk a túlaromásítás mértékétől függően 
akár 2,0 pont hozzárendelésére is.

Mind az illatnál, mind az íznél űj vonás továbbá bizonyos tartományban a 
0,5 pontok adásának lehetősége, melyet már eddig is több érzékszervi minősítésben 
járatos kolléga hiányolt. így illatnál és íznél 6 fokozatúról 9 fokozatúra finomodott 
az érzetleírás. Példaként az 1. táblázatban a hálózati szakértők bevonásával 
készített bírálati előírás illa t tulajdonságcsoportra vonatkozó részét mutatjuk be, 
mely jól szemlélteti a bírálati előírás új sajátosságait.

140



Szénsavas üdítőitalok érzékszervi bírálati előírása 

I L L A T

7. táblázat

Pontszám M egállap íto tt tu lajdonság

5 A  termékmegnevezésre jellemző, összetett, finom , harm ónikus, intenzív, ta rtós

4,5 Á rn ya la tn y i in tenzitás eltérés, kevésbé ta rtó s

4 Érzékelhető intenzitás eltérés (kissé gyenge illa t vagy kissé tú la rom ásíto tt)

3,5 Nem teljesen harm ónikus (aroma intenzitás- és) vagy minőségbeli eltérések, c it
rus féléknél határozottan felismerhető héj illa t)

3 Egysíkú, de a termékmegnevezésre még jellemző illa t (gyenge még felismerhető 
vagy tú la rom ásíto tt i l la t ;  citrusféléknél intenzív héj i lla t ;  nem teljesen tiszta , 
gyenge mellék i lla t* )

2,5 Jellegtelen i lla t  vagy határozottan érződő m e llék illa t*

2 Illa th iányos vagy intenzív m e llék illa t*, tolakodó, d iszharm ónikus aromásítás

1 Idegen i lla t* *

0 E rjed t, élesztős, poshadt, undo rt ke ltő

*  Mellékillat: A  jellegzetestől eltérő kedvezőtlen (terpénes, kénes, fő t t ,  kilógó, oda nem illő  arom a 
stb.) szaghatás.

**Idegen illat: A  termékmegnevezésre nem jellemző (ecetes, acetonos, hagyma szagú, vegyszerszagú, 
penészes, szappan szagú, fertő tlen ítőszer szagú, á llo tt stb .) szaghatás.

Az 1983. és 1985. évi körvizsgálat összehasonlító elemzése
Az 1983. évi körvizsgálat során a Cochran próbával a tulajdonság-csoporton

kénti 40 adatpárból két adatpárt (illatnál) esett ki, a Dixon és a Bartlett próbával 
kiugró érték nem volt. 1985-ben a tulajdonságcsoportonkénti 52 adatpáiból 
Cochran próbával 6 adatpár esett ki (külső megjelenésénél és illatnál 1 — 1, színnél 
és íznél 2 - 2  kieső), a Kaiset — Gottschalk próbával külső megjelenésnél 2, színnél 
5, illatnál 8, íznél 5 adatpárt kellett helyettesíteni. Bartlett próbával kieső érték 
nem volt. 1985-ben tehát az előzetes próbák során kiszűrt adatpárok száma lénye
gesen több volt, mint 1983-ban. Ez három tényező együttes hatására vezethető 
vissza:

— a bevezetett szigorúbb kiesési próbára;
— a minták nagyobb inhomogenitására;
— a bírálóbizottságok értékítéletei közötti különbségekre.

A felsorolt tényezők közül a mintahomogenitásra térünk ki bővebben, mert 
ezt a körvizsgálat előkészítése jelentősen befolyásolta. 1983-ban a minták külső 
megjelenésében nem sikerült elég széles minőségi sávot átfogni, 1985-ben ezt meg- 
valósíttottuk, de ugyanakkor ezek az instabilabb minták heterogénabbnak bizo
nyultak. 1985-ben továbbá az 1983. évivel ellentétben nemcsak viszonylag friss 
gyártású tételeket minősítettünk, hanem a bírálati előírás szabványos érzékszervi 
minőség alsó határán való alkalmazásának felmérésére egy tárolt citrus alapú
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üdítőitalt is bevontunk a körvizsgálatba. Ez a minta természetszerűen inhomogé
nebb volt a friss gyártású tételeknél.

A kedvezőtlenebb mintahomogenitás ellenére 1985-ben a kieső érték leg
nagyobb aránya 17,3% volt, mely az irodalom (7) szerint elfogadható, az értékelést 
nem zavarja. Mindezek ellenére az a következtetés vonható le, hogy a minta
homogenitás biztosítására -  különösen interlaboratóriumos vizsgálatoknál, ahol 
nincs mód vitás esetekben az ismételt bírálatra -  igen nagy gondot kell fordítani.

Az 1983. évi és 1985. évi körvizsgálatok ismételhetőség és összehasonlíthatóság 
értékeit a 2. táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat

Üdítőitalok pontozásos érzékszervi vizsgálati 
módszerének vizsgálati hibái

T  ulaj do nságcsoport
Súlyozó

fa k to r

Ismételhetőség
(r)

összehasonlíthatóság
(R)

1983 1985 1983 1985

Külső megjelenés 0,6 0,4 0,5 0,6 0,8

Szín 0,6 0,6 0,5 0,7 0,9

I l la t 0,8 0,8 0,8 1,3 1,1

íz 2,0 0,9 0,8 1,2 1,1

S ú lyozott
összpontszám _ 2,0 1,8 2,7 2,5

röp = y Z r2-SF2 

R ö p  =  Y Ж  ■ S F ~ *

A  külső megjelenés 1985. évi ismételhetőség és összehasonlíthatóság értékei 
elmaiadnak az 1983. évitől. Ez egyrészt az 1985. évi körvizsgálati minták kisebb 
mintahomogenitásával, másrészt a bírálati lépcsők érzet megfogalmazásainak 
különböző szigorúságú értelmezésével áll összefüggésben. Az 1983. évi körvizsgálati 
minták külső megjelenését a tisztaság, egyöntetűség, míg az 1985. éviekét üledékes
ség, különböző kiválások jellemezték, melyek az egyfes mintapalackokban kisebb- 
nagyobb mértékben eltérő mennyiségben jelentkeztek.

A szín ismételhetőségénél az új bírálati előírás jobb, míg az összehasonlítható
ság rosszabb eredményt hozott. A bizottságok konzekvensen bíráltak, de a 13 
bizottság bírálati mércéje nem eléggé egységes, a színérzet pontszámban való kife
jezésében szubjektív elemek is közrejátszottak.

Az illa t és íz tulajdonságcsoportoknál, ahol a bírálati előírást jelentősen módo
sítottuk, javulás következett be mindkét jellemző összehasonlíthatóságában. 
Az íznél javu lt az ismételhetőség értéke is. Az illat, de különösen az íz nagy súlyozó
faktoruknál fogva alapvetően meghatározzák a súlyozott összpontszám ismételhető- 
ségét és összehasonlíthatóságát. Ennek következményeként az illa t és íz korábbiak
nál kedvezőbb paraméterei m iatt — kompenzálva a kis súlyozófaktorú külső meg
jelenés és szín nagyobb ismételhetőség és összehasonlíthatóság értékeit — a súlyo
zott összpontszám ismételhetősége 2,0- rő l 1,8-re, összehasonlíthatósága pedig 
2,7-ről 2,5-re csökkent.

A súlyozott összpontszám ismételhetőség és összehasonlíthatóság értékeinek 
javulása szerint az új bírálati előírás összességében pontosabb minősítést eredmé-
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nyez, mint a szabványos módszer. Az 1985. évi körvizsgálat legfigyelemieméltóbb 
э eredményének azonban nem ez a kismértékű javulás tekinthető', hanem az azonos 

megítélés megjelenése a sorrend vonatkozásában. 1983-ban arra a következtetésre 
jutottunk, hogy az összehasonlíthatóságot befolyásoló tényezők javítása a bíráló- 
bizottságok és minták közötti jelentős szignifikáns kölcsönhatás miatt csak ponto- 

г sabban megfogalmazott és egységesebben alkalmazott bírálati előírásrendszerrel 
/  valósulhat meg. Az 1985. évi körvizsgálat tapasztalatai szerint sikerült olyan 

bíiálati előírásrendszert kidolgozni, amelynél az összehasonlíthatóság ismételhető- 
a séghez való közelítésére a bírálati mércék összehangolásával, azok begyakorolta
id tásával további lehetőség van.

A körvizsgálaton nyújtottak tehát nem a módszer maximális teljesítőképes- 
8 sége.

A két körvizsgálat az összehasonlíthatóság és ismételhetőség megállapításán 
í túlmenően lehetőséget adott egyéb, a bírálati előírás alkalmazhatóságára utaló 
í jellemzők vizsgálatára is.

Ezek közül a legfontosabb a bírálók ismétlőképességének és az érzékszervi 
vizsgálati eredmények bírálóbizottságon belüli szórás értékének alakulása. Az is
métlőképesség (ítélethűség) arról ad felvilágosítást, hogyha a bíráló ugyanazt a 
terméket rövid időn belül kétszer, sorozatban elrejtve bírálja, a két bírálati ered- 

t mény mennyire közelíti meg egymást.
Az ismétlőképesség képlete egy tulajdonságcsoportra:

ahol

* / 2
n

K F , =  1 +
2  ( x n - x , 2y
l= l

— ismétlőképesség
— az Fedik minta első bírálati eredménye
— az i-edik minta második bírálati eredménye
— minták száma

Minél közelebb áll az ismétlőképesség értéke egyhez, annál pontosabban 
ismétli meg a bíráló saját ítéletét. A bírálókat ismétlőképességük szerint nagyon 
jó, jó, közepes, gyenge és rossz minősítéssel értékelhetjük (1).

Mindkét körvizsgálatnál tulajdonságcsoportonként elvégeztük a bírálók 
ismétlőképességének értékelését, ezt mutatja be a 3. táblázat.

A  bírá lók ismétlőképességének (K F i)  alakulása 
%-os megoszlásban 

(üd ítő ita l érzékszervi körvizsgálat)*

3. táblázat

K F X
minősítése

Külső
megjelenés

szín illa t ÍZ

1983 1985 1983 1985 1983 1985 1983 1985

nagyon j ó ................................. 89,5 66,0 64 63 21,5 52 29 48
j ó ..................................... 3,5 29,0 25 31 25 26 36 31
közepes.......................... 3,5 5 11 5 32 17 14 12
gyenge ............................ — — — 1 21,5 3 14 8

rossz .............................. — — — — — 2 7 1
K F , á t la g ...................... 1,12 1,20 1,27 1,26 1,56 1,36 1,54 1,35

nagyon jó jó köze- jó köze- jó
jó pes pes

*  1983-ban 28 bírá ló 
1985-ben 65 bírá ló
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A táblázatból kitűnik, hogy a külső megjelenést a bírálók a már hivatko
zott okok miatt az 1983. évinél rosszabbul, de átlagosan szintén nagyon jó ismétlő
képesség mellett, a szint közel azonos átlagos ismétlőképességgel és megoszlással, 
mig az illa t és íz tulajdonságcsoportokat mind az ismétlőképesség megoszlásában, 
mind átlagértékében egyöntetűbben bírálták. Az illa t és íz ismétlőképesség értékek 
alakulása is a 0,5 pontok rendszerének megfelelőségét bizonyítja.

A fél pontos bírálati lépcsők konzekvens alkalmazásával az illa t és íz ismétlő
képesség faktor egy minősítési kategóriát javult.

A bírálóbizottságok munkájára, valamint az illető módszerre egyaránt jel
lemző az érzékszervi vizsgálati eredmények bizottságon belüli szórás értéke. Ezt 
mutatja szintén összehasonlító elemzésben a 4. táblázat.

4. tá b lá z a t

Érzékszervi vizsgálati eredmények bírálóbizottságon belüli szórása 
üdítőitalok pontozásos bírálatánál

T  ulaj donságcsoport Szabványos b írá la ti előírás 
(1983)

K orszerűsíte tt b írá la ti előírás 
(1985)

Külső m eg je lenés............... 0,3 pont 0,3 pont

Szín ....................................... 0,5 pon t 0,4 pon t

I l la t  ....................................... 0,6 pont 0,4 pont

íz ............................................ 0,6 pont 0,4 pont

A táblázatból kiolvasható, hogy a fél pont adásának lehetőségével és annak 
megfelelő használatával az illa t és íz pontszámok szórásértéke 0,6-ról 0,4-re csök
kent. így adott a lehetőség arra, hogy ezen két tulajdonságcsoportnál az átlag
értéktől való eltérés szignifikanciáját a jelenleg szabványos 1,2 pont helyett 1,0 
pontban határozzuk meg.

Következtetések

Az 1983. évi kör vizsgálati tapasztalatok felhasználásával továbbfejlesztett 
üdítőital érzékszervi bírálati előírás körvizsgálati kipróbálása kedvező eredménye
ket hozott. Ezek ismeretében kezdeményeztük a szabványos módszer általunk 
kidolgozott módon történő korszei űsítését. Az üj szabvány jelenleg megjelenés 
alatt van. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a még oly jó bírálati 
előír ás szabványosítása sem biztosítja az érzékszeivi vizsgálati eredmények meg
bízhatóságát. A kedvező és kedvezőtlen érzetek egységes értelmezése, a 9 bírálati 
lépcső helyes alkalmazása fokozottabb következmények elé állítja a bírálókat, 
bírálóbizottságokat. Erre figyelmeztet a kieső eredmények viszonylag nagy rész
aránya is az 1985. évi körvizsgálat során.

Ezért a jövő egyik fontos feladatának tekintjük a bírálók, bírálóbizottságok 
és az alkalmazott bírálati előírás -  garantáltan homogén mintákkal történő — 
összehangolási, egységes értelmezési mechanizmusának kialakítását és működteté
sét. E vonatkozásban a vállalati, üzemi és a hatósági minőségellenőrzési szak
emberekre egyaránt komoly munka hárul, melyet célszerű lenne együttes össze
fogással, közösen megoldani.
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ÉRZÉKSZERVI KÖRVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI Ü DÍTŐ ITALOKNÁL 
Szabó Erzsébet -  Molnár Pál-Gólya Istvánná — Ács Pál

A variancia-analízis előfeltételeinek teljesítése esetén körvizsgálattal a vizs
gálati hibát jellemző ismételhetőség és összehasonlíthatóság értékek nemcsak 
analitikai, hanem pontozásos érzékszervi vizsgálati módszerekre is megállapít
hatók. Az üdítőitalok érzékszervi minősítésekor fellépő vizsgálati hiba meghatáro- 
sására 1983-ban és 1985-ben végeztünk köivizsgálatokat. Az 1983. évi eredmények 
alapján az érzékszervi bírálati előírást továbbfejlesztettük, s az ennek tesztelése 
során szerzett tapasztalatokat összehasonlítóan elemezzük. A kedvező tapasztala
tok alapján javaslatot tettünk a körvizsgálattal felülvizsgált, pontosított érzék
szervi pontozásos bírálati élőn ás szabványosítására. A megalapozott bírálati 
előírás azonban csak egyik feltétele a vizsgálati hiba alacsony szinten tartásának. 
A jövő feladata a bírálók, bírálóbizottságok és az alkalmazott bírálati előírás 
-  garantáltan homogén mintákkal történő — összehangolási, egységes értelmezési 
mechanizmusának kialakítása és működtetése.

RESULTS OF SENSORY COLLABORATIVE TESTS FOR SOFT DRINKS
Szabó E. and collaborators

Fulfiling of the conditions for variance analysis the testing error value: 
repeatability and reproducibility can be determined not only for the analytical 
methods but also sensory scoiing methods. For the determination of testing error 
values at the sensoiy evaluation of soft drinks two collaborative studies were orga
nized in 1983 and 1985. On basis of the results from 1983 the sensory evaluating 
guidance was developed and the testing results were analyzed. The evaluating 
guidance for soft drinks which was controlled and corrected by collaboiative tests 
could be proposed for standardization. The well-based evaluating guidance is only 
one condition to reduce the testing error. The future task is the realization of a 
good function of panalists and panels to use the evaluating guidance and to test 
homogen samples.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖЛАБОРАТОРНОГО ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫ Х ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫ Х НАПИТКОВ

Э. Сабо, П. Молнар, И. Гоя и П. Ач

Характеризующие погрешность испытания величины повторяемости 
и сходимости, которые определяются с помощью межлабораторного испыта
ния, при выполнении условий вариационного анализа, можно установить
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не только лишь для аналитических методов испытаний, но также их можно 
установить и для органолептических балльных методов испытаний. В 1983 
и 1985гг. были проведены межлабораторные испытания для определения 
ошибки испытания, возникающей при органолептической оценке прохлади
тельных напитков. На основе полученных в 1983г. результатов испытаний 
были усовершенствованы предписания органолептической оценки и была 
сделана сравнительная характеристика полученного по ходу тестирования 
опыта. На основе полученного успешного опыта было сделано предлжение 
на стандартизацию проверенного межлабораторным испытанием и уточнен
ного метода органолептической балльной оценки. Однако, хорошее пред
писание метода оценки — это только лишь одно условие среди у с л о в и й , 
необходимых для поддержания низкого уровня ошибки метода. Будущей 
задачей является создание и приведение в действие однозначно унифици
рованного механизма, приводящего в согласие с помощью гомогенных проб 
применяемый метод оценки, дегустаторов и дегустационных комиссий.

ERGEBNISSE VON SENSORISCHEN RINGVERSUCHEN FÜR 
ALKO HO LFREIE ERFRISCHUNGSGETRÄNKE

Szabó E. und Mitarebeiter

Bei der Eifüllung der Voraussetzungen für die Varianzanalyse können die 
den Prüffehler charakterisierenden Wiederholbai keits- und Vergleichbarkeits- 
weite nicht nur für analytische Methoden, sondern auch für die sensorischen 
Punktbewertungsmethoden bestimmt werden. Zur Bestimmung der Prüffehler 
bei der sensoiischen Beweitung von alkoholfreien Erfrischungsgetränken wurden 
1983 und 1985 Ringversuche durchgeführt. Unter Nutzung der Ergebnisse aus dem 
Jahie 1983 konnten die sensorischen Bewertungsvorschiiften weiterentwickelt 
und die erhaltenen Erfahrungen vergleichend analysiert werden. Aufgrund der 
günstigen Ergebnisse wurde für die Standardisierung der präzisierten sensorischen 
Punktbewertungsvorschrift ein Vorschlag unterbreitet. Die begründete Bewertungs
vorschrift ist jedoch nur eine Voraussetzung für die Reduzierung der Prüffehler. 
Die künftige Aufgabe besteht darin, die Arbeitsweise der m it begründeten Bewert
ungsvorschriften einheitlich arbeitenden Gutachterausschüssebei Garantierung von 
homogenen Proben auszuarbeiten und anzuwenden.
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