
3. ÉLELMISZEREK 

ÖSSZETÉTELÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA I.



• Az emberi és az állati test, valamint a növények
95%-a szénből, oxigénből, hidrogénből és
nitrogénből áll.

• A maradékot kb. 1215 létfontosságú elem alkotja.

• Az élőlények csoportjainak hasonló a felépítése; az
összetételben a leglényegesebb különbség az,
hogy az állati szervezet nem tartalmaz cellulózt,
vagy más rostot alkotó anyagot.



• Mind az állatok, mind a növények tömegének 7080%-
át a víz teszi ki.

• A fejlődéssel párhuzamosan mind az állatokban, mind
a növényekben csökken a víztartalom, és a
szárazanyagban nő a zsírok aránya.

• A víz eltávolítása után visszamaradó szárazanyag
fehérjékből, cukrokból, poliszacharidokból, lipidekből,
valamint szerves- és szervetlen kötésű ásványi
anyagokból áll.

• Napjainkban még mindig a múlt század elején
kidolgozott módszereket használják élelmiszerek
táplálóértékének meghatározására.

• Az élelmiszereket alkotó anyagokat tulajdonságaik
alapján főbb csoportokba sorolják.



• A vizsgálati műveletek:

− Szárítással meghatározzák a szárazanyag-tartalmat,

− hamvasztással a hamutartalmat,

− Kjeldahl módszerével a nitrogéntartalmat,

− zsíroldószerekkel való extrahálással a zsírtartalmat,

− valamint híg savval és lúggal való főzéssel a nyersrost-
tartalmat,

− a szárazanyagból levonják az előbbi frakciók összegét,
így megkapják a nitrogénmentes kivonható anyagokat
(cukrok, szerves savak, keményítő, inulin, pektin,
hemicellulóz oldható része).
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Mintavétel
• Az élelmiszer minőségének megállapítása céljából

végzett vizsgálat a mintavétellel kezdődik.

• Tételnek hívjuk a minősítendő anyagnak azt az
egyértelműen elkülöníthető részét, aminek
jellemzői egységesek.

• Hogy a vizsgálandó tétel homogenitásáról
meggyőződjünk, a tételt két vagy több
mintavételi alapra bontjuk.

• A mintavételi alap egyetlen helyéről vett mintát
elemi mintának nevezzük.



• Egy mintavételi alapból annak nagyságától függően
több elemi minta vehető.

• Az elemi minták egyesítésével nyerjük az összesített
vagy átlagmintát.

• Az elemi vagy összesített minták egy részét küldjük
csak el vizsgálatra, amit laboratóriumi mintának
hívunk.

• Hivatalos mintavételkor  a felmerülő minőségi viták
eldöntéséhez  ellenmintát veszünk, melynek
összetétele és tulajdonságai a laboratóriumi
mintáéval azonosak.



• A mintavétel jellege szerint lehet:

− hivatalos mintavétel, amelyet hatósági jogkörrel
rendelkező, hivatalos személy végez a termék
minőségének ellenőrzésére,

− kereskedelmi mintavétel, amikor az élelmiszer
adásvételében érdekelt valamennyi fél, vagy az egyik
fél és egy hivatalos személy van jelen a
mintavételnél,

− üzemi mintavétel, amelyet a gyártó végez az
élelmiszer minőségének megállapítása és folyamatos
ellenőrzése céljából, és

− tájékoztató mintavétel, amelyet a minőség
tájékoztató jellegű megállapítása céljából vesznek.



• A mintavétel végrehajtását szabványok írják elő.

• A laboratóriumi mintának jól kell reprezentálnia a
mintavételi alap átlagos minőségét.

• Minél koncentráltabb és minél homogénebb egy
minta, annál kevesebb elemi minta szükséges a
jó átlagminta kialakításához.

• A laboratóriumi minta legalább 500600 g
szárazanyagot tartalmazzon.



• Az egyes élemiszerféleségekből a következő
mintamennyiségeket kell a laboratóriumba
beküldeni:

− magvak és daráik, ipari eredetű alapanyagok, ipari
keverékek, élelmiszer kiegészítők, malomipari
lisztek, darák: 1 kg,

− nyersanyagok, gyökér és gumós élelmiszer
alapanyagok: 2,53 kg,

− tej és tejtermékek, hús és húskészítmények: 78 kg.

• A mintát úgy kell csomagolni, hogy annak
szárazanyag-tartalma a laboratóriumba
érkezésig ne változzon.

• Meg kell akadályozni a minta romlásnak indulását.



• A laboratóriumba beérkező mintát érzékszervi
bírálatnak vetjük alá.

• Vizsgáljuk a külső megjelenést, a színt és a szagot,
az egyneműséget, az aprítottságot, az egészségi
állapotot, a szennyezettséget.

• Szemestermények, egyéb magvak esetén vizsgáljuk:
− egyneműséget,

− idegen magvak jelenlétét,

− sérült, romlott, pörkölődött, égett, penészes szemek
előfordulását,

− csutka, léha, toklász, pelyva, szárrészek jelenlétét,

− gyomnövények mennyiségét, különös tekintettel a
mérgező vagy káros gyommagokra.



• Ipari keverékek esetén vizsgáljuk (a fentieken túl):
− A fizikai megjelenési formát (finom őrlemény, dercés,

pellet),

− az egész gabonaszemek jelenlétét,

− összeállt csomókat, raktári kártevőket,

− a minta száraz, nyirkos vagy vizes állapotát.

• A vizsgálatokhoz segítségünkre lehetnek a különféle
szitasorozatok, melyek segítségével a szemcse-
méret eloszlás is meghatározható.

• Fentieken túl meghatározzuk a vizsgált anyag színét
és szagát.



• A minőség megállapítását célzó vizsgálatok közül
elsőként a mikrobiológiai vizsgálatokat végezzük el.

• Az anyag mikrobiológiai állapota folyamatosan
változhat.

• Az élelmiszer mikrobiológiai állapota hatással van az
élelmiszer értékére, felhasználhatóságára, a
tárolhatóságra és a konzerválhatóságra.

• Az élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálata is külön
tudomány.

• A különböző mintákat a vizsgálatokat megelőzően
aprítani kell, melynek során különféle darálókat és
homogenizátorokat használunk.

• A legtöbb vizsgálathoz elegendő, ha a minta 98%-a
átesik a 0,2 mm lyukméretű szitán.



Mintaelőkészítés során használt berendezések

Szitasorozat rázógéppel 
összekapcsolva Daráló Dörzsmalom



Mintaelőkészítés során használt berendezések

Különféle típusú darálók és homogenizátorok



3.1. Nedvességtartalom 
meghatározás



• Leggyakrabban alkalmazott módszer a minta 103 °C-on,
szárítószekrényben, a tömegállandóság eléréséig való
szárítása.

• A mért értékekből számítással határozzuk meg a
szárazanyag-, illetve a nedvességtartalmat.

szárítószekrény vákuum szárítószekrény



• A 1420% víztartalmat meghaladó, és emiatt nem
darálható anyagokat két fázisban szárítjuk meg.

• Az előszárítás hőmérséklete 5560 °C, amely után a
mintát szobalevegőn hagyjuk kiegyenlítődni,
lemérjük, ezt követően aprítjuk, és az újra bemért
mintát 103 °C-on tömegállandóságig szárítjuk.

• Az élelmiszerek illékony anyagai a szárítás során
elillanhatnak, ezért ezeket az anyagokat a nedves
mintából kell meghatározni.



Nedvességtartalom-meghatározás előszárítás nélkül

• A homogenizált szilárd mintákból legalább 150 g-ot
olyan méretűre darálunk, hogy 10%-nál több ne
maradjon fenn az 1 mm lyukbőségű rostán.

• 2 g őrleményt mérünk be 1 mg-os pontossággal (m),
majd egyenletesen szétterítjük a szárítóedényben.

• 0,2 mg-os pontossággal lemérjük a szárítóedényt a
fedelével és a 2 g mintával együtt (E).

• Az edényt nyitott fedővel 103 °C-ra (2 °C) melegített
szárítószekrénybe helyezzük, és 4 órán keresztül
száradni hagyjuk.



• Szárítás után az edény fedelét zárjuk és
exszikkátorban lehűtjük, majd 0,2 mg pontossággal
lemérjük (Sz).

• A nedvességtartalmat a követező képlettel számítjuk ki
és tömeg%-ban adjuk meg:

nedvességtartalom % = 

• ahol: 
E = a minta és a szárítóedény tömege szárítás előtt (g)

Sz = a minta és a szárítóedény tömege szárítás után (g)

m = a szárításra bemért minta tömege (g).

100  
m

Sz  E






A nedvességtartalom meghatározása előszárítással

• Legalább 500 g nagy nedvességtartalmú mintát
mérünk le táramérlegen 0,01 g pontossággal (e).

• 6070 °C-on tömegállandóságig szárítjuk.

• Szobahőmérsékleten nyitott edényben 2 órán át hűlni
hagyjuk, majd lemérjük (M).

• A lehűlt minta szárazanyag-tartalmát az előzőekben
ismertetett módon meghatározzuk.



• A nedvességtartalmat a következő képlettel számítjuk
ki és tömeg%-ban fejezzük ki:

nedvességtartalom % = 100 (1  )

• ahol:
e = az első szárításra bemért minta tömege (g)
M = az első szárításra bemért minta tömege szárítás után (g)
m = aprítás és őrlés után a 2. szárításhoz bemért minta

tömege (g)
sz = a 2. szárításra bemért minta tömege szárítás után (g)

m  e
sz  M





3.2. Az ásványi alkotórészek 
meghatározása

A nyershamu és a sósavban oldhatatlan 
hamutartalom meghatározása 



A nyershamutartalom meghatározása 

• A hamutartalom meghatározása céljából a mintát
izzítótégelyben laboratóriumi főzőlapon, majd
izzítókemencében 550 °C-on elhamvasztjuk. A
hamu színe fehér ill. szürkésfehér lesz.

• Amennyiben a hamu sok ásványi anyagot
(nehézfémet) tartalmaz, akkor színe sötétszürke is
lehet.

• Ha a hamu formában visszamaradó szervetlen
anyagok mennyiségét levonjuk a szárazanyag-
tartalomból, akkor megkapjuk a szerves anyagok
mennyiségét.



Különböző típusú izzítókemencék 



• Az eljárás menete:
− Mérjünk be 5 g vizsgálati anyagot (mo) 1 mg

pontossággal.

− Tegyük be az előzőleg legalább 30 percig 550 °C-on
kiizzított, exszikkátorban lehűtött és 0,2 mg pontosság-
gal lemért hamvasztótégelybe (m2).

− Elektromos főzőlapon fokozatosan égessük el a mintát
elszenesedésig.

− Tegyük a tégelyt 550 °C-os hőmérsékletű
izzítókemencébe, három órán keresztül izzítva
szénrészecskéktől mentes hamut kapunk.

− Ha további 1 órán keresztül izzítva még előfordulnak
szénrészecskék a hamuban, lehűlés után néhány csepp
desztillált vízzel való nedvesítést követően további egy
órán át hamvasztjuk.



• Exszikkátorban való lehűlés után mérjük le a hamu és a
tégely együttes tömegét 0,2 mg pontossággal (m1).

• A nyershamutartalmat a következő képlettel számíthatjuk
ki tömeg%-ban kifejezve:

nyershamu % = 

• ahol:
mo = a vizsgálathoz bemért minta tömege (g)

m1 = a tégely és a minta tömege hamvasztás után (g)

m2 = a tégely tömege (g)
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A sósavban oldhatatlan hamutartalom 
• A vizsgálati eljárás:

− Az előzőekben ismertett módon meghatároztuk az
élemiszer hamutartalmát.

− A hamut 75 cm3 3 M-os sósavval 400 cm3-es
főzőpohárba átmossuk.

− 15 percig enyhén forraljuk.
− Hamumentes szűrőpapíron szűrjük a meleg oldatot, és

meleg vízzel a maradékot kloridmentesre mossuk.
− A szűrőpapírt tartalmával együtt kiizzított, lehűtött, és 0,2

mg pontossággal lemért hamvasztótégelybe (m2)
tesszük.

− Szárítjuk, majd kiizzítjuk 550 °C-on.
− Exszikkátorban való lehűlés után 0,2 mg pontossággal

mérjük (m1).



• A sósavban oldhatatlan hamutartalmat a következő
képlet szerint számítjuk és tömeg%-ban fejezzük ki:

sósavban oldhatatlan hamutartalom % =

• ahol:

mo = a vizsgálatra bemért minta tömege (g),

m1 = a tégely és a sósavban oldhatatlan hamu tömege (g),

m2 = a tégely tömege (g).
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Az ásványi alkotórészek 
meghatározása spektroszkópiai 

módszerekkel



Az ember ásványianyag-ellátottsága
• Az élelmiszer receptúrák összeállításánál esetenként

figyelemmel kell lenni az ember korcsoport, nem és
fiziológiás állapot szerinti makro- és mikroelem
ellátottságának biztosítására.

• Az ásványianyag-hiány fiziológiai, súlyosabb esetben
anatómiai rendellenességekhez vezethet, és súlyosan
károsíthatja az ember egészségét.

• Az ember ásványianyag-ellátottságáról a haj- és
véranalízis útján tájékozódhatunk.

• A hajban és a vérben lévő elemek jól jelzik a
szervezet ásványianyag-ellátottságát.



Véranalízis
• A vérben lévő mikroelem-szint csak a mintavétel

időpontjában, ill. azt a pár nappal megelőző
intervallumban fennálló ásványianyag-ellátottsági
szintet tükrözi.

• A vér ásványianyag-tartalmát a szervezet saját
tartalékaiból ásványianyag-hiányos ellátottság
esetén is igyekszik fenntartani.

• A vérből meghatározott koncentrációk csak a
szervezet ásványianyag-ellátottságának viszonylag
nagy ingadozásait követik.

• Ezért többen a hajanalízist előnyben részesítik a
véranalízissel szemben.



Hajanalízis
• A hajból meghatározott ásványianyag-tartalom értékek

a haj növekedésének idejéről adnak információt.

• A véranalízis tehát a pillanatnyi viszonyokra, a
hajanalízis pedig egy hosszabb időtartamra ad
információt az ásványianyag-ellátottságról.

• Lényeges, hogy a hajat semmiféle kozmetikummal se
kezeljék.

• A hajban lévő ásványi anyagok mennyiségét
befolyásolja a haj színe (a sötétebb színű haj
általában több ásványi anyagot tartalmaz), az évszak,
a biológiai állapot és a kor.



A hajanalízis menete 
• A megfelelően megtisztított hajból elektromos

nyírógéppel mintegy 50100 g mintát veszünk.

• Desztillált vízzel mossuk, szárítjuk, melynek során
távoznak a hajat szennyező szervetlen anyagok.

• Petroléterben ismételten mossuk, szárítjuk, melynek
során a szerves szennyeződések távoznak.

• A tisztított mintát a mérendő elemek fajtájától függően
450550 °C-on hamvasztjuk, meghatározzuk hamu-
tartalmát, majd a hamut híg salétromsavban
feloldjuk.



• Meghatározható ásványianyagok:

− Kálium- és nátriumtartalom lángfotometriával.

− Kalcium-, magnézium-, vas-, mangán-, cink-, réz- és
kobalttartalom atomabszorpciós méréstechnikával.

− Az acetilén-lángban atomabszorpcióval nem mérhető
fémek induktív csatolású plazmaemisszióval.

− Foszfor foszfo-vanado-molibdát formában spektrofotomet-
riásan.



A haj mangán- és foszfortartalmának 
meghatározása 

• A mosással megtisztított haj 5 g-ját elhamvasztjuk.

• A haj hamutartalmát 0,1 mg pontossággal lemérjük,
majd feloldjuk 5 cm3 5 M-os salétromsav-oldatban és
20 cm3 desztillált vizet adunk hozzá.

• Az oldatot szűrőpapíron egy 50 cm3-es mérőlombikba
szűrjük, jelre töltjük.

• Atomabszorpciós módszerrel meghatározzuk a
mangánt 297,5 nm-en.

• A mennyiségi meghatározáshoz olyan kalibráló
oldatokat használunk, ami a mangánt a hajban
várható koncentráció körül tartalmazza.



• A foszfortartalom meghatározása során 5 cm3

törzsoldathoz 1 cm3 színképző (molibdo-vanadát)
reagenst és 4 cm3 desztillált vizet adagolunk, majd jól
összerázzuk.

• A kapott sárga színű oldatot 460 nm-en 1 cm-es
küvettában vakoldattal szemben fotometráljuk.

• A mennyiségi meghatározáshoz olyan foszfortartalmú
kalibráló oldatokat használunk, amelyben a foszfor
koncentrációja a haj várható foszfortartalma körül van.

• A haj tényleges mangán- és foszfortartalmának
kiszámításakor figyelemmel kell lenni a haj pontos
bemérésére és az analízis során elvégzett hígításokra.



A tehéntej ásványianyag-tartalma és annak 
megváltozása a tőgygyulladás következtében

• A tőgygyulladás hatására a tehéntej összetétele
lényegesen megváltozik a normális tej
összetételéhez képest.

• Az összetételében megváltozott tej ipari és
táplálkozásbiológiai értéke lényegesen kisebb a
normális tejénél, mert:

− Csökken a tej hőstabilitása, erjedőképessége,
pufferkapacitása,

− szintén csökken a belőle készült alvadék szilárdsága és
savóleadó-képessége,

− megnyúlik az oltós alvadási ideje,



− nagyobb lesz a reduktáz, proteináz és lipáz aktivitása,
valamint a szabad zsírsavak mennyisége,

− kisebb lesz a tej zsír- és fehérjetartalma,

− megváltozik a fehérjefrakciók mennyisége és aránya,

− csökken a vitamin (különösen az A- és C-vitamin)
tartalma,

− kevesebb lesz, az ún. sajtkitermelési százalék,

− nő a savó zsír- és fehérjetartalma.



A masztitiszes tej részarányának meghatározására
• Általában valamilyen istállópróbával (kataláz-próba,

brómtimol-próba, white-side-próba, mastitest-próba,
CMT-próba).

• Ezek a tej kémhatásának megváltozásán, illetve a tej
megemelkedett sejttartalmának kimutatásán alapulnak.

• Jelentős mértékben megváltozik a tej laktóz- és
ásványianyag-tartalma is tőgygyulladás hatására.
− A laktóztartalom 4,9%-ról 3,3%-ra csökken.

− A káliumtartalom 1300 mg/kg-ról 600700 mg/kg-ra
csökken.

− A nátriumtartalom 400 mg/kg-ról 1500 mg/kg-ra, a
kloridion-tartalom 1000 mg/kg-ról 17001800 mg/kg-ra
nő.



• Hasonló változások történnek a többi makro- és
mikroelem-tartalomban is.

• Az egészséges tőgyből származó tej több
szárazanyagot, laktózt, káliumot, foszfort, cinket
és rezet, ezzel szemben kevesebb nátriumot,
kloridot, kalciumot, vasat és mangánt tartalmaz.

• Ha az ásványianyag-tartalom alapján akarjuk a
tőgygyulladást kimutatni, akkor a kloridion-
tartalomra, a nátrium- és káliumtartalomra kell
koncentrálnunk.



A kloridion-tartalom meghatározása 
• A tehéntej tőgygyulladás hatására megnövekedett

kloridion-tartalma kétféle módon mérhető.

• Potenciometrisan, kloridion-szelektív elektróddal.

− Szükséges eszközök: egy potenciométer vagy pH-mérő
készülék, egy kloridion-szelektív membránelektród és
egy vonatkoztatási kalomelelektród.

− A vizsgálat során 10 cm3 tejet 90 cm3 desztillált vízzel
elegyítünk, az oldatot 23 percig kevertetjük, majd
kloridion-szelektív- és vonatkoztatási elektród
segítségével leolvassuk az elektródpotenciált (E).

− Kalibráló egyenes (lg[Cl]−E függvény) alapján a minta
kloridion-koncentrációja meghatározható.



• Volhard szerint, csapadékos titrálással.
− A tejhez ismert mennyiségű ezüst-nitrát-oldatot adunk.

− Fe(III)-ammónium-szulfát indikátor jelenlétében az ezüst-
nitrát-felesleget ammónium-rodanid mérőoldattal
visszatitráljuk.

− A tej kloridion-tartalmát 100 cm3 tejre vonatkoztatva g-ban
az alábbi képlettel számolhatjuk ki:

− Ahol: a = a 10 cm3 tejhez adott 0,1 mol/dm3-os AgNO3-
oldat mennyisége (cm3),

b = a titráláskor fogyott 0,1 mol/dm3-os ammónium-
rodanid-oldat mennyisége (cm3),

m = a bemért tej mennyisége (cm3),
0,00355 = kloridion-egyenérték (g).

m
100  0,00355  b) ( ac 





A nátriumtartalom meghatározása 

• A tej megnövekedett Na+-tartalmát lángfotometiásan,
ill. ionszelektív membránelektród segítségével is
meghatározhatjuk.

• A lángfotometriás meghatározás:
− A tejmintát beszárítjuk, elhamvasztjuk.

− A hamut híg salétromsavban feloldjuk, az oldat
megfelelő hígítása után a nátriumion-koncentrációt
lángfotometriásan mérjük.

− A lángfotometriás mérés hullámhossza 589 nm.

− A kalibráló oldatok intenzitásértékeiből kalibráló
egyenest készítünk, amelynek segítségével az
ismeretlen nátriumion-koncentráció meghatározható.



• Meghatározás ionszelektív membránelektróddal:

− Szükséges eszközök: potenciométer vagy pH-mérő
készülék, a Na+-szelektív membránelektród, vonatkozta-
tási kalomelelektród.

− Hasonló módon járunk el, mint a Cl−-tartalom
meghatározása esetén.

− Ismert Na+-koncentrációjú oldatokkal kalibráló egyenest
készítünk (lg[Na+]–E függvény).

− A kalibrálóegyenes segítségével a nátriumion-
koncentráció meghatározható.



A tej ásványi alkotórészeinek meghatározása 

• A tej ásványi alkotórészeinek meghatározása:

− K+- és Na+-tartalmát lángfotometriával vagy ionszelektív
membránelektróddal,

− Cl−-tartalmát klasszikus módszerekkel vagy
potenciometriásan,

− kalcium-, magnézium-, cink-, réz-, vas-, mangán-, kobalt-,
nikkel-, ólom-, kadmium-, arzén-, ón-… tartalmát
atomabszorpciós spektrofotométerrel, ill. induktív
csatolású plazmaemissziós fotométerrel határozzuk meg.



• A vizsgálat során a tejből 50 cm3-t mérünk be 1 mg-os
pontossággal porcelán vagy kvarc
hamvasztótégelybe.

• 103 °C (2 °C) hőmérsékletű szárítószekrényben
tömegállandóságig szárítjuk, majd elhamvasztjuk.

• A lehűlt hamuhoz 10 cm3 5 M-os HNO3-oldatot adunk,
50 cm3-es mérőlombikba szűrjük, jelre töltjük.

• A törzsoldatból az atomabszorpciós és az ICP-
méréshez megfelelő hígítást készítünk.

• A mintából mért abszorbanciaértékeket, illetve
intenzitásokat a megfelelő koncentrációjú kalibrációs
sorozathoz hasonlítva az aktuális koncentráció
kiszámítható.



A tej ásványi alkotórészeinek meghatározására 
használt hullámhosszok (nm)

Elem Atomabszorpció ICP 
Ca 422,7 393,4 
Mg 285,2 279,5 
Zn 213,9 213,9 
Cu 324,7 324,7 
Fe 248,3 238,2 
Mn 279,5 257,6 
Co 240,7 238,8 
Ni 232,0 231,6 
Mo 217,0 230,4 
Cd 228,8 214,4 
AS 193,1 189,0 
Sr 460,7 407,8 
Ba 553,5 455,4 

 



A masztitiszes tej részarányának meghatározása

• A módszer alkalmas az egészséges tejhez hozzáfejt
tőgygyulladásos tőgyből származó tej kimutatására
és mennyiségének meghatározására.

• A módszer a tej tőgygyulladás hatására bekövetkező
kémiai összetételének megváltozásán alapszik.

• Képezzünk egy olyan faktort, ahol a számlálóban csak
azok a komponensek szerepelnek, amelyek
csökkennek, a nevezőben pedig csak azok, amelyek
nőnek a tőgygyulladás hatására.

• Az így kapott faktor a normális tejre számolva 78-szor
több mint a +++, illetve ++++ keresztes minták
esetében.



A vizsgált komponens A vizsgált csoportok a mastitest-próba alapján 

Negatív + ++ +++ ++++ 

Laktóz g/100 g     4,92    4,57    3,99     3,42     3,35 

Szárazanyag g/100 g    11,64   11,44   11,33   10,89   10,82 

Kálium mg/kg 1327 1169  911  700   627 

Nátrium mg/kg  372   678  954 1246 1559 

Klorid mg/kg 1090 1317 1554 1770 1773 

Kalcium mg/kg  911   975  990 1052 1136 

Foszfor mg/kg  833  811  742  680   654 

Magnézium mg/kg 122,3  121,4  119,8  117,4  118,0 

Cink mg/kg    4,74    4,22     4,06    3,80      3,78 

Vas mg/kg    1,01    1,90     2,93    3,56      3,11 

Réz mg/kg    0,322    0,302     0,283    0,266      0,245 

Mangán mg/kg    0,106    0,131     0,157    0,210      0,198 

 

A tej összetételének megváltozása tőgygyulladás 
hatására

A vizsgált komponens A vizsgált csoportok a mastitest-próba alapján 

Negatív + ++ +++ ++++ 

Laktóz g/100 g     4,92    4,57    3,99     3,42     3,35 

Szárazanyag g/100 g    11,64   11,44   11,33   10,89   10,82 

Kálium mg/kg 1327 1169  911  700   627 

Nátrium mg/kg  372   678  954 1246 1559 

Klorid mg/kg 1090 1317 1554 1770 1773 

Kalcium mg/kg  911   975  990 1052 1136 

Foszfor mg/kg  833  811  742  680   654 

Magnézium mg/kg 122,3  121,4  119,8  117,4  118,0 

Cink mg/kg    4,74    4,22     4,06    3,80      3,78 

Vas mg/kg    1,01    1,90     2,93    3,56      3,11 

Réz mg/kg    0,322    0,302     0,283    0,266      0,245 

Mangán mg/kg    0,106    0,131     0,157    0,210      0,198 

 

A vizsgált komponens A vizsgált csoportok a mastitest-próba alapján 

Negatív + ++ +++ ++++ 

Laktóz g/100 g     4,92    4,57    3,99     3,42     3,35 

Szárazanyag g/100 g    11,64   11,44   11,33   10,89   10,82 

Kálium mg/kg 1327 1169  911  700   627 

Nátrium mg/kg  372   678  954 1246 1559 

Klorid mg/kg 1090 1317 1554 1770 1773 

Kalcium mg/kg  911   975  990 1052 1136 

Foszfor mg/kg  833  811  742  680   654 

Magnézium mg/kg 122,3  121,4  119,8  117,4  118,0 

Cink mg/kg    4,74    4,22     4,06    3,80      3,78 

Vas mg/kg    1,01    1,90     2,93    3,56      3,11 

Réz mg/kg    0,322    0,302     0,283    0,266      0,245 

Mangán mg/kg    0,106    0,131     0,157    0,210      0,198 

 



• Az ásványianyag-tartalomra kapott adatokból az f
faktor számolása során a laktóz- és a kloridtartalmat
tömeg%-ban, a képletben feltüntetett többi elemet
pedig mg/kg-ban adjuk meg.

• Az így számolt f-faktor a következő:

• Az ismeretlen tejminta f faktorának kiszámítása alapján
az egészséges tejhez kevert kóros összetételű tej
mennyisége meghatározható.

Cl Mn  Fe  Na
laktóz  Cu  Zn  P K f







A különböző betegcsoportokra kapott faktorok

Vizsgált csoportok a 
mastitest-próba alapján 

Átlag Szélső 
értékek 

Negatív 190,8 132301 

+ 24,9 16,737,0 

++ 4,62 2,877,44 

+++ 1,00 0,661,51 

++++ 0,76 0,501,15 
 



Az egészséges tejhez kevert masztitiszes tej 
hatása az f értékére

• A kóros összetételű tej %-os mennyisége az f faktor segítségével
meghatározható.

Az 
egészséges tej 
%-os aránya 

Az 1, 2, 3 és 4 
keresztes tej %-a f + f ++ f +++ és f 

++++ 

95 5 168,3 146,5 128,8 

90 10 148,5 116,4 89,5 

85 15 131,3 92,0 62,8 

80 20 117,9 73,4 44,7 

75 25 104,1 59,1 33,3 

70 30 93,1 59,1 33,3 
 



Szeléntartalom meghatározása 
fluorimetriás módszerrel 

• A szeléntartalom rendkívül érzékeny a roncsolási
körülményekre, ezért nedves roncsolással végezzük
a feltárást.

• A roncsolt minta savas oldatához 2,3-diamino-naftalin
reagensoldatot adunk, és a kapott piazszelenol-
komplexet fluorimetriásan mérjük.

• A fluorimetriás mérés során a gerjesztési hullámhossz
380 nm, a mérési hullámhossz 519 nm.



• Meghatározás menete:
− 250 cm3-es csiszolatos gömblombikba a

szeléntartalomtól függően 25 g mintát mérünk be.

− 20 cm3 koncentrált salétromsavat adunk hozzá és két
napon át állni hagyjuk.

− Ezt követően 2 cm3 koncentrált perklórsavat adunk a
rendszerhez, és csiszolatos spirálhűtő segítéségével
homokfürdőn 180 °C-on 16 órán át hevítjük.

− 1 cm3 koncentrált kénsav hozzáadása után az elegyet
óvatosan melegítve bepároljuk.

− Az oldatot lehűtve 1 cm3 koncentrált sósavat adunk
hozzá, vízfürdőn 10 percig melegítjük.

− A roncsolmányt desztillált vízzel 100 cm3-es főzőpohárba
mossuk át, kb. 50 cm3 végtérfogatra.



− Az elroncsolt oldathoz 5 cm3 maszkírozó oldatot (mely
Na-oxalátot, Na-fluoridot, EDTA-t és hidroxil-
ammónium-kloridot tartalmaz) adunk.

− A pH-t ammónium-hidroxid-oldattal 2,0-re állítjuk be.
− Hozzápipettázunk 5 cm3 0,1% 2,3-diamino-naftalin oldatot

és 2 órán át sötétben állni hagyjuk.
− A komplex kialakulása után az oldatot desztillált vízzel

rázótölcsérbe mossuk, 2 x 5 cm3 ciklohexánnal
extraháljuk, majd az egyesített szerves fázisokat a
vakpróbával szemben 20 percen belül fluorimetráljuk.

− A megfelelően elkészített kalibrációs görbe segítségével,
amelyben a szelénkoncentrációt ábrázoljuk a
hozzátartozó emisszióértékekkel szemben, az
ismeretlen szeléntartalom számolható.

− A minta szeléntartalmát mg/kg vagy g/g
mértékegységben adjuk meg.



Kéntartalom-meghatározás élelmi 
anyagokból ICP-vel

• A módszer alkalmas különböző szárazanyag-tartalmú
élelmiszerek összes kéntartalmának meghatározására.

• A különböző vizsgálandó mintákat 100300 °C-os
hőmérsékleten 100150 bar nyomáson salétromsavval
elroncsoljuk.

• A feltárt oldatból megfelelő hígítás után a kéntartalmat
ICP-módszerrel meghatározzuk.

• A hagyományos roncsolási módszereknél a kéntartalom
nagy része a rendszerből elszökik, ezért egy komputer
által vezérelt, nagynyomású roncsolóberendezésben,
hőmérsékletprogram segítségével végezzük a minta
roncsolását.



• 20 perc alatt 50 °C-ról 100 °C-ra, majd újabb 20 perc
alatt 100 °C-ról 160 °C-ra melegítjük a mintát és két
órán át 160 °C-on tartjuk.

• 1 órán át 160 °C-ról 40 °C-ra hűtjük és az így kapott
oldatot megfelelő módon hígítva alkalmazzuk az
ICP-s kénmeghatározásra.

• Ennek során a 182,03 nm-en mért intenzitásértékből
a különböző koncentrációjú kalibrálóoldatok
segítségével az oldat kéntartalma meghatározható.

• A megfelelő hígítások figyelembevételével a minta
eredeti kéntartalma kiszámítható.



Nagynyomású roncsoló hőmérséklet 
programozással



Ionszelektív elektródok 
alkalmazása az 

élelmiszeranalitikában



Az ionszelektív elektródák alkalmazása 
• Számos ionra fejlesztettek ki olyan, szelektív

membránelektródokat, melyek az ionkoncentráció
gyors meghatározását teszik lehetővé.

• Az ionszelektív elektróddal való mérés a
potenciometriás módszerek közé tartozik.

• A méréshez az ionszelektív elektródon kívül még egy
referencia elektródra is szükség van, és e két
elektróda együttesen alkotja a mérőrendszert.

• A pH-mérésnél használt kombinált elektróddal
ellentétben az ionszelektív méréstechnikában nem
kombinált elektródokat használnak, hanem külön
ionszelektív és külön referencia elektród
alkalmazására kerül sor.



• Az ionszelektív elektród potenciálja a mintában lévő
mérendő ion aktivitásától függ, amely potenciál
nagyságát a Nernst-féle képlettel lehet leírni:

• Ahol:
E = az elektród potenciálja,
Eo = az elektród normálpotenciálja,
R = egyetemes gázállandó (8,314 Jmol1K1),
T = abszolút hőmérséklet (K),
n = a mérendő ion töltésszáma,
F = Faraday-féle állandó (96 496 Coulomb),
a = a mérendő ion aktivitása (mol/dm3).

aln
F n

RTEE 0 



• Az elektród legfontosabb része egy ionszelektív
membrán, amelynek anyaga a mérendő ion rosszul
oldódó vegyületéből áll.

− Szilárdtest-elektródok esetében lehet szervetlen só,

− üvegelektródok esetében speciális üveg,

− mátrix-elektródok esetében szerves ioncserélő anyag.

• Az elektród mintába merülésekor a membrán felületén
egyensúlyi állapot áll be az oldott ionokra
vonatkozóan.

• Minél nagyobb a mintában lévő ionok aktivitása, annál
több mérendő ion található a membrán felületén,
amelyek a membránt feltöltik.



• Az elektródok szelektivitása a membrán csökkenő
oldhatóságával növekszik.

• A keresztérzékenységet és az elektród-
mérgeződéseket olyan anyagok okozzák, amelyek
a membrán anyagával reagálva a mérendő ionnál
kevésbé oldható anyagot tudnak képezni.

• Azok az ionok, amelyek a membrán anyagával
jobban oldódó anyagot adnak, mint a mérendő
ion, a mérést csak igen nagy feleslegben zavarják,
de nem okozzák az elektród mérgeződését.



• Az ammóniumionok koncentrációjának mérése esetén
(és más ionok koncentrációjának mérésekor is) a
referencia elektród potenciáljának függetlennek kell
lenni a minta anyagától.

• Az ionszelektív elektród potenciálját mindig a
referencia elektród potenciáljához mérik.

• A referencia elektród az úgynevezett normál
hidrogénelektród, ami platinakorommal bevont fém-
platina elektród, amely 1 mol/dm3 koncentrációjú
sósavoldatba merül, miközben 0,1 MPa nyomású
hidrogéngázt buborékoltatunk keresztül rajta.



• A gyakorlatban az Ag/AgCl referencia elektródot
használjuk, amely egy tömény kloridoldatba merülő
ezüst-klorid réteggel bevont ezüstdrótból áll.

• Kloridszelektív elektródként a klorid koncentrációjának
megfelelő potenciált adja.

• A vonatkoztatási elektrolit egy diafragmán keresztül áll
kapcsolatban a mérendő mintával, amely érintkezési
ponton megtörténik a méréshez szükséges
elektródok közötti töltésátvitel.

• Az ionszelektív mérésekhez csiszolatos diafragmájú
referencia elektródokat használnak.



• Az ionszelektív elektróddal való méréskor létrehozzuk
az elektród kalibrálási görbéjét (elektródpotenciált
a koncentráció logaritmusának függvényében).

− A kimutatási határ közelében lévő nagyon kis
koncentrációnál az elektród potenciálja gyakorlatilag
alig változik.

− A mérendő ion koncentrációjának növekedésével a
potenciált egyre inkább a mérendő ion határozza meg.

− A lineáris szakaszban a potenciál egyenletesen változik
a koncentráció logaritmusának függvényében, a
potenciált kizárólag a mérendő ion koncentrációja
határozza meg.

− Nagyon magas koncentrációtartományban a lineáris
szakasz nem lineáris szakaszba vált át, e
koncentrációk az ionszelektív elektróddal nem
mérhetők.



• A legtöbb ionszelektív elektród szilárdtest-elektród,
amelynek membránját egy nehezen oldódó
szervetlen só alkotja.

• Néhány ion esetében a membrán anyagát speciális
üveg vagy PVC-vel polimerizált szerves ioncserélők
alkothatják.

• Pl. az ammóniumionok meghatározásánál, olyan
szenzorokat alkalmaznak, amelyek a gáznemű
állapotba átjutott anyagokkal reagálnak; ezek az
úgynevezett gázérzékeny elektródok.

• A gázérzékeny elektródok valójában nem is
ionszelektív elektródok, mert ezekkel nem az ionok
koncentrációját, hanem a gázok parciális nyomását
mérik.



Gázérzékeny elektródok működése
• A gázérzékeny elektróda alkotó eleme egy speciális

felépítésű pH-üvegelektród, amely az Ag/AgCl
referencia-elektróddal közösen merül egy speciális
elektrolitoldatba.

• Ezt egy gázáteresztő membrán választja el a mérendő
mintától.

• A mérés során a meghatározandó iont a pH
beállításával gázállapotba viszünk; ammóniumionok
esetében a következő módon:

• A keletkező gáz nyomása függ a koncentrációtól és a
mérés során uralkodó légnyomástól.

OHNHOHNH 234  



• A parciális nyomástól függően a gáz az elektród
elektrolitterébe diffundál, és megváltoztatja a
membrán és a pH-elektróda közötti diffúziós réteg
pH-értékét, ugyanis itt a következő reakció
játszódik le:

• A beépített pH-elektróda megváltozott jeléből
következtetnek vissza a mintában lévő
ammóniumion koncentrációjára.

  OHNHOHNH 423



• A gázérzékeny elektródok szelektivitása nagyobb, mint
bármely más elektródatípusé.

− Csak a keletkező gáz diffundál át a membránon az
elektróda elektrolit terébe, amelynek koncentrációját a
minta pH-értékének megváltozása révén mérik meg.

− Keresztérzékenységből származó mérési hiba nem léphet
fel.

− A gázérzékelő elektródokat is zavarhatja a minta
sótartalmától függő ionerősség, ugyanis az
ozmózisnyomás miatt vízgőztranszport indul meg a
töményebb oldatba.



• A hőmérséklet is jelentős mértékben befolyásolja az
elektródpotenciált, ezért lényeges, hogy a minta és a
kalibrálóoldatok hőmérsékletének különbsége ne
haladja meg a 2 °C-ot.

• A pH-értéket tekintve úgy tűnik, hogy minden
meghatározáshoz tartozik egy különösen előnyös pH-
tartomány, amelynek beállítása pH-pufferek
hozzáadásával lehetséges.

• Az erősen savas vagy lúgos oldatokat a pH-beállítás
előtt hígítani kell, nehogy a pufferek hatására
keletkező sók miatt túlságosan megemelkedjen az
ionerősség.

• Zavaró ionok az elektróda megmérgeződését vagy
keresztérzékenységet okozva zavarják a mérést.



Ammóniaszelektív elektródok használata
• 13-nál nagyobb pH-tartományban végzett mérésnél a

membrán egy idő múlva megdagad, és ekkor a
pórusméretek csökkennek.

• Problémát okoznak a nehézfémek, amelyek egyrészt
amino-komplexekben megkötik az ammóniát,
másrészt pedig a membránon kicsapódva
nehézfém-hidroxid lepedéket alkotnak.

• E jelenség meggátolható, ha a mintához 1,5%-os
EDTA-oldatot adagolnak.



A roncsolásban képződött 
ammónia meghatározása 
ionszelektív elektróddal



• Az ammóniát direkt módszerrel, közvetlenül mérjük.

• Vannak azonban indirekt módszerek is, amelyeknél
indikátorionra van szükség, mivel az elektród nem reagál
a mérendő ionra.

• A mérést célszerű a kalibrációs görbe lineáris szakaszán
elvégezni.

• A standardoldatok mérését követően az elektród-
feszültséget a koncentráció logaritmusának
függvényében ábrázolva kapjuk meg a kalibrációs
egyenest.

• A kalibrációra használt standardoldatok
ionerősségének, hőmérsékletének és pH-jának meg
kell felelni a mérendő minta hasonló paramétereinek.

• A mintába helyezett elektródák közti feszültséget mérve,
majd azt a kalibráló egyeneshez hasonlítva, a
koncentráció közvetlenül számolható.



• A Kjeldahl-roncsolás során keletkezett
ammóniumionok meghatározására jól használható
az OP-NH4-0711P típusú ammóniumion-szelektív
elektród.

• 100–106 mol/dm3 tartományban használható, és
reprodukálóképessége a nagyobb koncentrációtól a
kisebb felé haladva 0,02–0,05 pNH4.

• Az elektróda szelektivitása a szelektivitási állandóval
jellemezhető, ami azt a mérendő ion/zavaró ion
koncentrációarányt fejezi ki, amelynél nagyobb
koncentrációhányados esetén az elektród szelektív a
mérendő ionra nézve.



• A szelektivitási állandó K+-ionok jelenlétében 1,5101.

• Ez azt jelenti, hogy a mérés K+-ionok jelenlétében
akkor hajtható végre, ha az ammóniumionok
koncentrációja eléri vagy meghaladja a káliumion-
koncentráció 0,15-szorosát.

• A szelektivitási állandó nátriumionra 5,510−3.

• Más ionokkal nem nagyon kell számolni, mert ez a két
ion kerül forráspontemelőként Kjeldahl-roncsolás
során az oldatba.



• A mérések során kialakított mérőcella ammónium-
ionszelektív elektródból és a vonatkoztatási
elektródból áll.

• Ezek egy pohárban lévő mérőoldatba merülnek.

• Ismeretlen minta mérése előtt kalibrációs egyenest kell
felvenni (ismert ammóniumion-koncentrációjú
standardoldatok).

• Minden elektróda esetében egyedi kalibrációs görbét
kell felvenni.

• Amennyiben a mérendő oldat az ammóniumionokon
kívül más ionokat is tartalmaz, akkor a
standardoldatok ionerősségét célszerű a mérendő
oldat ionerősségéhez közelíteni.


