3. ÉLELMISZEREK
ÖSSZETÉTELÉNEK
MEGHATÁROZÁSA IV.
Zsírtartalom és zsírsav-összetétel
meghatározás

A nyerszsírtartalom meghatározása
• Élelmiszerek
nyerszsírtartalmát
Soxhlet-féle
visszafolyó készülékben, éteres vagy petroléteres
kivonás után határozzuk meg.
• Az extrahálószer elpárologtatása után visszamaradó
anyag tartalmazza:
− valódi zsírokat,
− foszfatidokat,
− viaszokat,
− szterin-származékokat,

a színanyagokat
− az illózsírsavak nagyobbik részét.
−

Egy Soxhlet készülék és egy Tecator Soxhlet zsírmeghatározó berendezés

• A meghatározás menete:
− A nyerszsírtartalom meghatározása során 5 g vizsgálandó

−

−

−
−

anyagot (mo) zsírmentes extrahálóhüvelybe helyezzük,
és a hüvelyt zsírmentes vattával lezárjuk.
A
vizsgálandó
mintát
tartalmazó
hüvelyt
az
extrahálókészülék
középrészébe
tesszük,
majd
összekapcsoljuk a 45 szem horzsakövet tartalmazó,
előre lemért (m2) és n-hexánnal vagy petroléterrel 3/4
részig megtöltött lombikkal.
A hűtő felhelyezése után a mintát 6 órán keresztül olyan
fűtéssel extraháljuk, hogy a szivornya óránként legalább
tízszer cserélje az oldószert.
Az extrahálás során a minta mindig friss extrahálószerrel
érintkezik.
Ezzel az eljárással rendkívül hatékony kioldást lehet elérni
viszonylag csekély oldószer alkalmazásával.

− Hat órás extrahálást követően a mintát tartalmazó hüvely

eltávolítása után az oldószert a lombikból a
középrészbe desztilláljuk, és onnan folyamatosan
eltávolítjuk.
− A zsírt és az oldószer maradékait tartalmazó lombikot egy

órára 98 C-os hőmérsékletű szárítószekrénybe
helyezzük, majd exszikkátorban hűtjük, mérjük (m1).
− A nyerszsírtartalmat a következő képlet szerint számítjuk,

és tömegszázalékban fejezzük ki:
m1  m2
nyerszsír% 
 100
mo
− ahol: mo = a vizsgálatra bemért minta tömege (g),

m1 = a lombik, a horzsakő és a száraz kivonat tömege (g),
m2 = a lombik és a horzsakő tömege (g).

• Állati eredetű élelmiszerek esetében a zsírtartalmat
ezzel a módszerrel rendkívül nehéz a minta egyéb
komponenseitől elválasztani.
• Ilyen esetekben a Soxhlet-extrakciót megelőzően a
mintát sósavas kezelésnek kell alávetni.
• A sósavas kezelés során a zsír elválik a minta egyéb
alkotórészeitől, szűrőpapíron a szabaddá vált zsír
és a minta egyéb részecskéi könnyen felfoghatók.
• Ezt követően az előzőekben ismertetett módszer
szerinti Soxhlet-extrakció elvégezhető.

A peroxidszám és a savszám meghatározása
• A zsírok tárolása során bekövetkező minőségi romlást
okozó elváltozásokat gyűjtő néven avasodásnak
hívjuk.
• Oxidatív avasodás során víz és katalizáló anyagok
(fémionok) jelenlétében, lipáz enzim hatására a
zsírok szabad zsírsavakra és glicerinre bomlanak.
• A szabad zsírsavak lúgot kötnek meg, így a
lúgfogyasztás
meghatározásával
a
savszám
megállapítható.
• A
telítetlen
zsírsavak
kettős
kötései
igen
reakcióképesek, különösen a többszörösen telítetlen
olajok hajlamosak oxidatív avasodásra, peroxidok
képzésére.
• Az erélyes oxidáló hatású peroxid a KI-oldatból jódot
szabadít fel, és ennek jodometriás titrálásával a
peroxidszám meghatározható.

• Zsírkinyerés:
− A vizsgált anyag zsírtartalmának függvényében 200300 g

mintát teszünk egy kb. 5 cm belső átmérőjű és 1 m
hosszú üvegcsőbe.
− Folyamatosan

annyi petrolétert öntünk rá, hogy a
lecsepegő zsíroldat térfogata 150200 cm3 legyen.

− A hidegen végzett extrakcióval megakadályozzuk a zsír

minőségének változását a zsírkinyerés során.
− A

letisztult oldatot zsírlombikba öntjük át, majd a
petrolétert a zsírról az oldat felhabzásáig ledesztilláljuk.

− A lehűlt petroléteres zsíroldatot használjuk a további

vizsgálathoz.

• A zsíroldat zsírtartalmának meghatározása:
− A száraz, 1 mg pontossággal lemért (A) csiszolt fedelű

bemérő edénybe 1 cm3-t pipettázunk a vizsgált
petroléteres oldatból.
− 1 órára 100 C-os szárítószekrénybe tesszük.
− Lehűlés után mérjük az együttes tömeget (B).
− Az 1 cm3-es petroléteres zsíroldat zsírtartalma (Zs):

Zs = B  A

• Peroxidszám meghatározása:
− A petroléteres zsíroldatból 2 cm3-t jódszám lombikba pipettázunk.
− Hozzáadunk 20 cm3 ecetsavkloroform 2:1 arányú elegyét, és 2 g
porított KI-ot, majd ötpercnyi állás után vízfürdőn forrásig
melegítjük.
− Hideg vízben gyorsan hűtjük, és már hűtés közben 25 cm3 1%-os
KI-oldatot adagolunk hozzá.
− 1 cm3 keményítőindikátor-oldat jelenlétében a kivált jódot 0,01 M
Na2S2O3-mérőoldattal megtitráljuk.
− A peroxidszámot az alábbi képlettel számítjuk:
P
ahol:

A  10
Zs  2

P = peroxidszám, amely megadja az 1000 g zsír által leválasztott
jóddal egyenértékű 1 M Na2S2O3 cm3-einek számát,
A = a fogyott 0,01 M-os pontos koncentrációjú Na2S2O3 (cm3),
Zs = az 1 cm3 petroléteres zsíroldatban lévő zsír mennyisége (g).

• A savszám meghatározása:
− A petroléteres zsíroldatból 1 cm3-t mérünk be Erlenmeyer-

lombikba, majd hozzáadunk 10 cm3 dietilétert.
− Az oldathoz 23 csepp 1%-os fenolftaleinindikátor-oldatot
adunk, és 0,1 M-os etil-alkoholos KOH mérőoldattal
megtitráljuk.
− A savszámot az alábbi képlettel számítjuk:

a  5,611
S
Zs
ahol:

S = savszám, az 1 g zsír közömbösítéséhez szükséges
KOH mennyisége (mg),
a = a fogyott etil-akoholos 0,1 M KOH mérőoldat (cm3),
Zs = az 1 cm3 petroléteres zsíroldatban lévő zsír mennyisége (g),
5,611 = az 1 cm3 0,1 M-os alkoholos KOH mérőoldatban lévő KOH
tömege (mg).

A zsír zsírsav-összetételének
meghatározása gázkromatográfiásan

A gázkromatográfia elmélete
• A gázkromatográfia olyan analitikai eljárás, mely összetett
elegyek, komponensekre történő szétválasztását teszi
lehetővé.
• A mozgó fázis gáz vagy gőz állapotban van jelen.
• Az álló fázis lehet folyadék.
• A gáz-folyadék kromatográfia esetén a folyadékban való
oldékonyság különbsége választja el az elegy
alkotórészeit.
• A gáz-szilárd kromatográfia esetén az elválasztás alapja
az álló fázis felületén történő adszorpció különbsége.
• A gázkromatográfia rendkívül jól használható illó vagy
illékonnyá tehető vegyületek analízisére, valamint
alkalmas az optikai izomerek szétválasztására is.

A gázkromatográf elvi felépítése
vivőgáz

detektorgázok
injektor

detektor

hőmérséklet- ellenállás hőmérő
szabályozó

detektorerősítő

fűtés

oszlop
rekorder
motor
ventilátor kemence

• A gázkromatográf elvi működése:
− A különféle illékony anyagok molekulái adott hőmérsékleten,

−
−

−
−

adott gáznyomás esetén különböző ideig tartózkodnak a
szilárd vagy folyékony adszorbens felületén.
A molekulák szerkezetüktől függően különböző időtartam
után deszorbeálódnak.
Ha az oszlopon gázelegyet áramoltatunk, akkor az oszlopról
először a leggyengébben adszorbeáló komponens lép ki,
majd ezt követi a növekvő erősségű adszorpció
sorrendjében a többi komponens.
Az egyes alkotórészek különböző ideig tartózkodnak a
kromatográfiás oszlopon.
A gázelegy áramlásának kezdetétől számított idő, amely alatt
az egyes komponensek az oszlopot elhagyják a retenciós
idő, amely adott kromatográfiás rendszerben jellemző az
egyes komponensekre.

A gázkromatográfiához szükséges eszközök
• Vivőgáz rendszer:
− Csak olyan vivőgáz használható, ami sem a vizsgálandó

anyaggal, sem az oszlop töltetével nem lép kémiai
kölcsönhatásba.
− Leggyakoribb vivőgázok N2, H2, He, Ar, CO2, ritkábban

levegőt vagy oxigént használnak.
− A

kromatográfiás készülékeket gázpalackból látják el
vivőgázzal, amelyet még tisztítani vagy szárítani
szükséges.

• Mintaadagoló:
− A

vizsgálandó anyagot általában folyadék halmazállapotban tápláljuk a készülékbe.

− A kolonnában a mintának már légneműnek kell lenni,

ezért az adagoló és az oszlop közé előmelegítőt kell
beiktatni, amellyel a minta elpárologtatható.
− Folyékony minták adagolására különleges fecskendőket

szerkesztettek, amelyek egy szilikongumi réteget
szúrnak át, így a vizsgált anyagot a gázkromatográf
kellően
felmelegített
adagolóterébe
lehet
fecskendezni.

• Kromatografáló oszlop:
− A
−

−
−

−

−

készülékhez
töltött
és
kapilláris
kolonnák
csatlakoztathatók.
A töltött kolonnák készülhetnek üvegből, alumíniumból,
rézből, valamint saválló acélból. (Átmérőjük 24 mm,
hosszuk 16 m között változik.)
A kapilláris kolonnák anyaga az előzőekben
ismertetetteken túl lehet még műanyag is.
A kapilláris csövek belső felületét különböző módszerekkel
növelik azért, hogy minél több folyadékot lehessen arra
felvinni. (Belső átmérőjük 0,11 mm, hosszuk 10100 m
között változik.)
Adszorpciós gázkromatográfiában a töltet felületaktív,
kémiailag indifferens, nagy fajlagos felületű, poláros vagy
apoláros szemcsés anyag.
A megoszlási gázkromatográfiánál a folyadék töltetet a
hordozóanyag felületére vagy a kapilláris cső falára
viszik fel.

Egy gázkromatográf oszloptere és egy kapilláris oszlop

• Termosztát:
− A szétválasztani kívánt komponensek tulajdonságaitól és a

kolonna töltetétől függően a rendszert szobahőmérséklettől
400 C-ig temperálhatjuk.
− Fontos, hogy a kolonna hőmérséklete csak szűk határok között
ingadozhat.

• Detektor:
− A kolonnáról távozó komponensek folytonos, gyors és érzékeny

észlelésére szolgálnak.
− A detektor a kilépő gázáram valamilyen fizikai vagy kémiai
tulajdonságának megváltozását érzékeli a komponens
megjelenésekor.
− E változás erősítőn keresztül észlelhető, regisztrálható és
értékelhető.
− Legfontosabb detektor típusok: hővezető képesség mérő
detektor,
lángionizációs
detektor,
elektronbefogásos
detektor és lángfotometriás detektor.

• Regisztráló berendezés:
− A detektor jelét egy műszer rögzíti, amelynek során

megkapjuk az elemzés eredményét, a kromatogramot.
− Regisztráló műszerként korábban vonalíró elektronikus

potenciométert használtak.
− Újabb

készülékeknél a gázkromatográf működését
komputerbe táplált szoftverek segítségével teljes
körűen ellenőrizhetjük.

− A kromatogramok regisztrálására és értékelésére ma már

kizárólag elektronikus integrátorokat vagy számítógépet
használunk.

Gázkromatográfiás analízis menete
• Az analizálni kívánt illó komponenseket megfelelő
előkészítés, ill. származékképzés után a mintaadagoló
fecskendő segítségével a kolonnatér elejére juttatjuk be.
• A

magas hőmérséklet hatására a komponensek
pillanatszerűen elillannak és a gőzöket a vivőgáz viszi
magával.

• A gőz komponensei az állófázisban oldódnak, de az
érkező gázrészecskék hatására egy részük kilép a
gázfázisba, előrehalad és ismét oldódik a folyadékban.
• Ez folyamatosan zajlik a kolonna egész hosszában,
aminek eredményeként a vizsgált komponensek
lemaradnak a gázfázishoz képest.
• A komponensek előrehaladása a kolonnán más és más,
annak végén külön-külön jelennek meg.

• A minta injektálásától a komponensnek a kolonnából
való kilépéséig eltelt idő a retenciós idő.
• A retenciós idő adott kolonnánál, hőmérsékleten és
vivőgáz sebességnél nem változik, a komponens
azonosítására felhasználható.
• A kolonnából kilépő komponenseket a detektor
érzékeli, a detektor jelét a számítógép rögzíti és
értékeli.
• A kromatogramok értékelése történhet kézzel, de ma
már integrátorral, ill. komputerrel végzett értékelést
alkalmazunk.
• A kromatogramon a csúcs helye az illető anyag
minőségére, a csúcs nagysága (csúcs alatti terület)
pedig az illető anyag mennyiségére jellemző
tulajdonság.

Gázkromatográfia alkalmazása az élelmiszer
analízisben
• Sokféle komponens meghatározására alkalmazható:
− antioxidánsok,
− tartósítószerek,
− szermaradványok,
− íz- és aromaanyagok,
− illó-

vagy illóvá tehető komponenseket (alkoholok,
aldehidek, zsírsavak, észterek).

• A gázkromatográf nehezen illó, illó származékká nem
alakítható és hőlabilis anyagok (szénhidrátok,
egyes vitaminok) vizsgálatára nem alkalmas.

A napraforgóolaj és a disznózsír zsírsavösszetételének meghatározása
• A módszer alkalmas napraforgóolaj, disznózsír és egyéb
növényi és állati zsiradékok zsírsav-összetételének
meghatározására.
• Gázkromatográfiás módszerrel elsősorban azok a
komponensek vizsgálhatók, amelyek illékonyak, vagy
300 C-ig illékonnyá tehetők.
• A triacil-glicerinek ennek a követelménynek nem felelnek
meg, és alkalmatlanok erre a szabad, hosszú láncú
zsírsavak is.
• Ezekből, valamint a triacil-glicerinek észterkötésének
hidrolízise után szabaddá váló zsírsavakból zsírsavmetilésztereket szintetizálunk, és a kapott vegyületet
vizsgáljuk gázkromatográfiásan.

A triglicerid hidrolízise és észterezése
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• A zsírsav-metilészterek cianopropil állófázisú kapilláris
oszloppal elválaszthatók, meghatározásukra lángionizációs detektor használható.
• A kapott kromatográfiás csúcsok alatti területek a
zsírsav-metilészterek mennyiségével arányosak.
Rel% = (Tzsírsav / Tzsírsav) · 100
ahol: Rel% = a zsírsav-metilészter relatív mennyisége,
Tzsírsav = a zsírsav-metilészter kromatográfiás csúcsa alatti
terület,
Tzsírsav = a zsírsav-metilészterek kromatográfiás csúcsai
alatti területek összege.

A telített és telítetlen zsírsavak standard kromatogramja

A telített és telítetlen zsírsavak megnevezése
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Linolelaidinsav
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Eikozadiénsav
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Marhahús (rostélyos) FAME kromatogram

Az illósavak meghatározása
• Illósavaknak
hívjuk
a
26
szénatomszámú
monokarbonsavakat (ecetsav, propionsav, vajsav,
i-vajsav, valeriánsav, i-valeriánsav, kapronsav és ikapronsav).
• Ezek az "illósavak" vizes oldatukból melegítéssel
könnyen elillannak, tehát kidesztillálhatók.
• Illékonyságuknak köszönhetően szaguk is intenzív; az
ecetsavé kis koncentrációban kellemes, de a többié
kellemetlen.
• Gyakorlati szempontból az erjesztett élelmiszerek
illósavtartalmának a meghatározása a legjelentősebb.

• Az erjesztéssel történő tartósítás során a cukortartalom
anaerob bomlás következtében tejsavvá alakul.
• A folyamattal párhuzamosan végbemenő erjedések
során ecetsav, propionsav, vajsav, valamint a
fehérjebomlás következtében nagyobb molekulájú
illózsírsavak is előfordulhatnak az élelmiszerekben.
• Az erjesztéssel készített táplálékokban 11,5% körüli
tejsav-koncentráció kívánatos,
• A propionsav jelenléte nem káros, sőt hozzájárul az
élelmiszer tartósításához.
• A vajsav jelenléte önmagában nem káros, de ártalmas
folyamatokra utal, és rontja az organoleptikus
tulajdonságokat.
• Izovajsav, illetve a nagyobb molekulájú illózsírsavak az
aminosavbomlás eredményeként jelennek meg.

• Meghatározás frakcionált desztillálással:
− Az illózsírsavak meghatározását korábban frakcionált

desztillálással végezték.
− A savakat a vizes oldatból kidesztillálták, szedőkben

forráspont alapján elkülönítve felfogták.
− Mennyiségüket lúgos titrálással határozták meg.
− A desztillálás során a különböző savak nem váltak el

tökéletesen egymástól.
− Ezzel a módszerrel csak az ecetsav-, a propionsav- és a

vajsavtartalmat vizsgálták, a többi illósavat pedig
figyelmen kívül hagyták.

• Meghatározás gázkromatográfiásan:
− 100 g erjesztéssel tartósított élelmiszert mérünk egy

1000 cm3-es mérőlombikba, ráöntünk 900 cm3 desztillált
vizet és 1 napot állni hagyjuk.
− A szűrletből 4 cm3-t centrifugacsőbe mérünk, hozzáadunk

0,2 cm3 foszforsavat
centrifugáljuk.

és

8000
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− A felülúszóból injektálunk 1 l-t a gázkromatográfba.
− Az

illózsírsavak analízise polietilén-glikol állófázisú
kapilláris oszloppal történik lángionizációs detektálással.

− Minden elemzés előtt, naponta injektálunk standardoldatot,

amely az összes meghatározni kívánt komponenst
ismert koncentrációban tartalmazza.
− Megállapítjuk

a retenciós időket, meghatározzuk
koncentráció számításához szükséges faktorokat.

a

Az illózsírsavak meghatározása gázkromatográfiával

standard

savanyított
élelmiszer

Antioxidánsok (BHT) meghatározása
• A butil-hidroxi-toluol (BHT) alacsony forráspontja miatt
könnyen gázállapotúvá alakítható, ezért gázkromatográfiás módszerrel meghatározható.
• Az eljárás során az antioxidánstartalmú vizsgálandó
anyagból, elsősorban zsírból, margarinból, olajból
oldatot készítünk, amelyet közvetlenül injektálunk a
gázkromatográfba.
• A

gázkromatográfiás elválasztás relatíve magas
hőmérsékletén (200300 °C) mind az oldat, mind az
oldott anyagok gázállapotúvá válnak.

• A

megfelelően megválasztott
oszlopon szétválaszthatók.

gázkromatográfiás

• Meghatározás menete:
− A vizsgálati eljárás során a disznózsírból, margarinból

vagy étolajból 100 mg vizsgálati anyagot oldunk 10 cm3
hexánban.
− Az oldatból 1 μl-t injektálunk a gázkromatográfba.
− Az analízis paraméterei:


injektorának hőmérséklete 250 °C,



a vivőgáz He,



az injektorban a nyomás 180 kPa,



kolonna: 10 m × 0,25 mm kvarckapilláris szilikonolaj
kolonna:
töltettel,



kolonnatér hőmérséklete 220 °C.

• Értékelés:
− A BHT csúcsának beazonosítása után az eredményt a

következők szerint számítjuk ki:

C BHT

ahol:

Tminta  C St 10

Tstandard  m

CBHT = a minta BHT-tartalma (mg/kg),
CSt = a standardoldat BHT-tartalma (mg/cm3),
Tminta = a mintából származó BHT csúcs területe,
Tstandard = a standardből származó BHT csúcs területe,
m = a bemért minta mennyisége (kg).

• A különféle antioxidánsok meghatározása:
− Megfelelő kromatográfiás körülmények betartásával egy

lépésben is szét lehet választani őket.
− A gázkromatográfiás elválasztás körülményei a következők

(mindegyik antioxidáns 200 g/cm3 koncentrációjú
oldatából 2 l-t táplálunk be a gázkromatográfba):


30 m x 0,25 mm SACSAC-5 oszlop,



200 °C-os hőmérséklet,



30 cm/sec áramlási sebességű héliumgáz,



lángionizációs detektor 200 °C-on.

A különféle típusú antioxidánsok szétválasztása és
meghatározása

1. BHA, 2. BHT, 3. TBHQ, 4. Etoxiquin, 5. Ionox 100, 6. THBP, 7. Propil-gallát

A nyersrost és a rostfrakciók
meghatározása

A nyersrosttartalom meghatározása klasszikus
módszerrel
• A nyersrost fogalomkörébe eltérő kémiai összetételű és
különböző kémiai viselkedésű, kizárólag növényekben
található anyagok tartoznak.
• Nehéz olyan vizsgálati módszert találni, amely megfelelne
rutinvizsgálatok céljaira is.
• A ma használatos módszer szerint a mintát 30 percig
1,25%-os kénsavban, majd 1,25%-os KOH-oldatban fél
óráig főzzük.
• A fentiek során a fehérjék, az oldható szénhidrátok, a
zsírok, a szerves savak és az ásványi anyagok egy
része oldatba megy, a szűrőn pedig visszamarad a
nyersrost.
• A módszer hibái közé tartozik, hogy a főzés során a
hemicellulóz 5080%-a, a cellulóznak és a ligninnek
pedig 1040%-a oldatba megy.

• Meghatározás menete:
− A nyersrosttartalom meghatározása során 2 g mintát

mérünk be főzőpohárba.
− Hozzáadunk 150 cm3 desztillált vizet és 50 cm3 0,510

mólos kénsavat, majd 30 percen keresztül forraljuk.
− Az elpárolgó vizet forró desztillált vízzel a 200 cm3-es jelig

pótoljuk.
− A forrás leállítására 50 cm3 hideg desztillált vizet adunk

hozzá, és hagyjuk lehűlni szobahőmérsékletűre.
− A kapott folyadékot tulipántölcséren keresztül molnár

selyemszita segítségével leszívatjuk.
− A maradékot meleg vízzel savmentessé mossuk, majd a

szűrőn maradt részeket veszteség nélkül visszajuttatjuk
a pohárba.

− Ezután hozzáadunk 50 cm3 0,891 mólos KOH-oldatot és

desztillált vízzel 200 cm3-re egészítjük ki.
− 30 percig forraljuk, miközben az elpárolgó vizet forró

desztillált vízzel pótoljuk a 200 cm3-es jelig.
− A forrás megállítására hozzáadunk 50 cm3 hideg vizet, és

hagyjuk lehűlni szobahőmérsékletűre.
− A folyadékot tulipántölcséren keresztül molnár selyemszita

segítségével leszívatjuk.
− A maradékot 150 cm3 meleg vízzel tisztára mossuk,

miközben a szűrőn maradt részeket visszajuttatjuk a
pohárba.
− A savas, illetve a lúgos forralás után kapott maradékot egy

átnedvesített szűrőpapíron keresztül leszűrjük.

− A hamumentes analitikai szűrőpapírt a bemérőedénnyel

együtt lemérjük (B).
− A pohárból a savas-lúgos mosással kapott anyagot a

szűrőre mossuk.
− A szűrőpapírt a bemérőedénybe visszatesszük, 58 órán

keresztül 105 °C-on tömegállandóságig szárítjuk.
− Szárítás után a szárítóedényt lefedjük és exszikkátorban

hagyjuk lehűlni, majd lemérjük (A).
− Az AB különbség a rosthamut tartalmazó rost, azaz "a".

• Rosthamu meghatározása:
− A rosthamu-meghatározáshoz lemérünk egy kiizzított porcelán

tégelyt (D),
szűrőpapírt.

és

belehelyezzük

a

rostot

tartalmazó

− 550

°C-on három órán keresztül izzítókemencében
hamvasztjuk, majd exszikkátorban hagyjuk kihűlni, és
lemérjük (C).

− A CD különbség a rosthamu, azaz a "b".

• Nyersrost-tartalom számítása:

ab
Nyersrost% 
 100
m
ahol: a = rosthamu-tartalmú nyersrost tömege, azaz AB (g),
b = rosthamu tömege, azaz CD (g),
m = meghatározáshoz bemért minta tömege (g).

− Amennyiben az élelmiszer 10%-nál több zsírt tartalmaz,

akkor azt a rostmeghatározás előtt zsírtalanítani kell.

Nyersrost% 

ahol:

(

(

− Zsírtalanított minta esetében az eredmény kiszámítása:

a - b)
 100 - zs)
m zs

a = a rosthamu-tartalmú nyersrost tömege, azaz AB (g),
b = a rosthamu tömege, azaz CD (g),
zs = a vizsgált takarmányminta zsírtartalma %-ban,
mzs = a nyersrost-meghatározáshoz bemért zsírtalanított
minta tömege (g).

A rostfrakciók meghatározása Van Soest szerint
•A

klasszikus rostmeghatározás hibáinak kiküszöbölésére Van Soest módszert dolgozott ki a
növények sejtfalát alkotó anyagok és az oldható
sejttartalom különválasztására.

• Meghatározás menete:
− Egy 7,0 pH-ra beállított ún. neutrális detergens oldattal egy

órán át történő főzéssel kioldjuk, a növényi sejtek oldható
sejttartalmát (ásványi anyagok, nyersfehérje, nyerszsír,
cukrok, keményítő, pektin.)
− A többszöri mosás után visszamaradó rész az ún.

neutrális detergens rost (NDF) tartalmazza a sejtfalösszetevőket (hemicellulóz, cellulóz, kovasav, lignin,
kutin).

− A neutrális detergens rost alkotóinak szétválasztása során

először 0,5 M kénsavat és 2% cetil-trimetil-ammóniumbromidot tartalmazó oldattal főzzük a NDF-et.
− Ennek hatására oldatba megy a hemicellulóz és a

maradék az ún. sav-detergens rost (ADF) már csak a
cellulózt, a lignint és az inkrusztráló anyagokat
(kovasav, kutin) tartalmazza.
− A sav-detergens rost két legfontosabb alkotórészét, a

cellulózt és a lignint 72%-os kénsavoldatban történő
kezeléssel lehet szétválasztani.
− Így a cellulóz és a kovasav oldatba megy, a kutin, és a

lignin pedig visszamarad a sav-detergens lignin
(ADL) frakcióban.

A rostfrakciók meghatározása Van Soest szerint
Oldás neutrális detergens oldatban
Oldható sejttartalom
ásványi anyagok,
nyersfehérje, nyerszsír,
oldható szénhidrátok,
keményítő, pektin

Sejtfal-összetevő anyagok
neutrális detergens rost (NDF)
hemicellulóz, cellulóz, kovasav,
lignin, kutin
Oldás sav-detergens oldatban

hemicellulóz

Sav-detergens rost (ADF)
cellulóz, kovasav, lignin, kutin
Oldás 72%-os kénsavoldatban

cellulóz, kovasav

Sav-detergens lignin (ADL)
lignin, kutin

• Az oldható sejttartalom jól tájékoztat az élelmiszer
táplálóértékéről, a sav-detergens rostra kapott
eredmények pedig jól egyeznek a hasznosulási
kísérletek eredményeivel.
• A rutinvizsgálatoknál általában megelégszünk az NDF
meghatározásával, és csak ritkábban kerül sor az ADF
és az ADL analízisére.
• A rostfrakció-analízist célszerű valamilyen automatikusan
működő műszer segítségével végezni.
• Egy készülékkel naponta 1824 minta rostfrakcióit lehet
meghatározni.

Tecator Fibertec rostmeghatározó

A nitrogénmentes kivonható
anyagok meghatározása

• A nitrogénmentes kivonható anyagok közé a cukrok,
a keményítő, az inulin, a pektin, valamint a
hemicellulóz és a cellulóz oldható része tartozik.
• Élelmiszerek analízisénél a nitrogénmentes kivonható
anyagokat, számítással határozzuk meg.
• Amennyiben az élelmiszer szárazanyag-tartalmából
kivonjuk a hamu-, a nyersfehérje-, a nyerszsír- és a
nyersrost-tartalmat,
akkor
megkapjuk
a
nitrogénmentes kivonható anyagok mennyiségét.

A cukrok kimutatása és
meghatározása

• A szénhidrátok és ezen belül a cukrok (mono-, di-,
ill. triszacharidok, polihidroxi-aldehidek vagy
polihidroxi-ketonok, illetve ezek származékai)
kémiai sajátságait az alkoholos hidroxil-, valamint
az aldehid-, illetve a ketocsoportok szabják meg.
• Kimutatásuk és meghatározásuk is a funkciós
csoportok kémiai reakciói alapján történik.
• Ezek közül legjelentősebb a szabad aldehidcsoport
kémiai reakciói, amelynek segítségével a redukáló
cukrok könnyen kimutathatók és meghatározhatók.

Aldózok kimutatása
• Fehling-reakcióval:
− A Fehling-reakció során a CuSO4-oldatból (Fehling I-oldat)

és a lúgos kálium-nátrium-tartarát oldatból (Fehling IIoldat) keletkező kék színű komplexből a cukrok vörös
színű Cu2O csapadékot választanak le.
− A reakció során a Cu2+-ionokat a D-glükóz aldehidcsoportja

egy vegyértékű rézionokká redukálja.
− Közben

a glükóz
oxidálódik.

aldehidcsoportja

karboxilcsoporttá

− A D-glükózból pedig nátrium-hidroxidos közegben a D-

glükonsav nátriumsója keletkezik.
− A

réz(I)-oxid mennyiségének mérésével
koncentrációja is meghatározható.

a

glükóz

A D-glükóz és a Cu2+-ionok reakciója

O

2+

+ 2 Cu

C
H

D-glükóz

+ NaO H

+ H2O

O
C

+ Cu2O + 4 H
O Na

D-glükonsav nátrium sója

+

• Ezüsttükör-próbával:
− Ammóniás AgNO3-oldatból a D-glükóz a tökéletesen tiszta

zsírmentes kémcső falára fémezüstöt választ ki.
− Amennyiben a kémcső nem tökéletesen tiszta, vagy a

reakció közben a kémcsövet megrázzuk, az ezüst
fekete
csapadék formájában válik le.
− A reakció során a D-glükóz aldehidcsoportja reagál egy

ezüst-amin komplexszel.
− A reakció során a D-glükózból D-glükonsav, ill. annak

ammónium sója, az ezüstionból pedig fémezüst
keletkezik.

A D-glükóz és az ezüst-amin komplex
reakciója lúgos közegben

O

+

-

+ 2 Ag(NH3) 2 + 2 OH

C
H

D-glükóz

O
C

+ 3 NH3 + H2O + 2 Ag
ONH4

D-glükonsav ammónium sója

Az összes cukortartalom meghatározása
• Élelmiszereinkben általában a szacharóz (répacukor), ha tejet
tartalmazó élelmiszerről van szó, a tejcukor fordul elő
nagyobb koncentrációban.
• E két cukor a diszacharidok csoportjába tartozik, mindkettő
képlete C12H22O11.
• A laktóz a redukáló cukrok, a szacharóz pedig a nem
redukáló cukrok közé tartozik.
• A laktóz adja, a szacharóz nem adja a Fehling-reakciót és az
ezüsttükör-próbát.
• Mindkét diszacharid híg sósavas oldatban melegítve két
monoszachariddá, a szacharóz glükózzá és fruktózzá, a
laktóz pedig glükózzá és galaktózzá hidrolizálható.
• A mennyiségi meghatározás elve tulajdonképpen a Fehlingreakció.
• A keletkezett Cu+-ionok mennyiségét meghatározva a cukor
mennyisége pontosan meghatározható.

• Felhasznált reagensek:
− Carrez I-oldat: 21,9 g cink-acetát és 3 cm3 ecetsav

desztillált vízzel 100 cm3-re hígítva.
− Carrez II-oldat: 10,6 g kálium-hexaciano-ferrát(II) 100 cm3

desztillált vízben oldva.
− Luff-Schoorl-reagens készítése:


1000
cm3-es
mérőlombikban
100
g,
50
m/m%-os
citromsavoldatot 300350 cm3 Na2CO3-oldattal elegyítünk.



A citromsavoldat 143,8 g vízmentes Na2CO3-ot tartalmazzon.



Hozzáadjuk a 100 cm3 desztillált vízben feloldott 25 g rézszulfátot, összerázzuk, majd desztillált vízzel jelre töltjük.



Egy éjszakán át ülepedni hagyjuk, majd leszűrjük, és ellenőrizzük
a pH-ját, amelynek optimális esetben 9,1-nek kell lenni.

• Meghatározás menete:
− 20 g mintát mérünk be egy 1000 cm3-es mérőlombikba,

hozzáadunk 500 cm3 vizet, és 1 órán át rázógépben
rázatjuk.
− A cukor meghatározását zavaró anyagok eltávolítására 20-

20 cm3 Carrez I- és II-oldatot adunk hozzá.
− A Carrez I- és a Carrez II-oldat hozzáadása után 80%-os

etanollal jelre töltjük, összerázzuk és leszűrjük.
− A szűrletből kiveszünk 200 cm3-t, elpárologtatjuk az etanol fő

tömegét.
− A bepárlási maradékot meleg desztillált vízzel átmossuk egy

200 cm3-es mérőlombikba, majd lehűlés után jelre töltjük.
− Ezt az oldatot használjuk a későbbiekben a redukálás,

valamint az inverzió után az összes cukortartalom
meghatározásához.

• A redukáló cukortartalom meghatározása:
− Az előzőek szerint előkészített oldatból 25 cm3 oldatot

Erlenmeyer-lombikba pipettázunk, és hozzáadunk
25 cm3 Luff-Schoorl-reagenst, és 2 db horzsakövet.
− Az elegyet szabad láng felett, rázogatva forrásba hozzuk,

majd azonnal azbesztes hálóra tesszük, a lombikra
léghűtőt helyezünk, és pontosan 10 percig forraljuk.
− A kivált réz(I)-oxidot megtitráljuk:


A kihűlt lombikba 10 cm3 3%-os kálium
kálium--jodid
jodid--oldatot, és
rázogatás közben 25 cm3 3 mólos kénsavoldatot
adagolunk..
adagolunk



0,1 mólos nátrium
nátrium--tioszulfát oldattal szalmasárga színig
titráljuk..
titráljuk



Hozzáadunk 1 cm3 keményítőindikátor oldatot, és befejezzük
a titrálást
titrálást..



A fenti eljárással párhuzamosan vakpróbát készítünk
készítünk..

• Az összes cukortartalom meghatározása:
− Az

előkészített oldatból 50 cm3-t 100 cm3-es
mérőlombikba mérünk, és hozzáadunk néhány csepp
metilnarancs-indikátoroldatot, és annyi 4 mólos
sósavoldatot, amíg az indikátor színe piros lesz.

− Ezután hozzáadunk 15 cm3 0,1 mólos sósavoldatot, majd

a lombikot forrásban lévő vízfürdőbe tesszük 30 percre.
− Gyors lehűtést követően 15 cm3 0,1 mólos NaOH-oldatot

adunk hozzá, és jelig töltjük.
− Kiveszünk belőle 25 cm3-t és elvégezzük a cukor-

meghatározást az előzőekben ismertetett Luff-Schoorl
módszer szerint.

• A redukáló, illetve az összes cukortartalom számítása:
− A redukáló, illetve az összes cukortartalmat egy táblázat adatai

alapján számoljuk a következő képlet segítségével:
(
V

K F) f
C
m  10
ahol: K = a táblázatból kikeresett cukortartalom (mg),
V = a vakpróbára fogyott 0,1 mólos nátrium-tioszulfát térfogata (cm3),
F = mintaoldatra fogyott 0,1 M nátrium-tioszulfát mérőoldat
térfogata (cm3),
f = 0,1 mólos nátrium-tioszulfát mérőoldat faktora,
m = a titráláskor kipipettázott mintaoldatban lévő minta tömege (g).

• A számítás során alkalmazott táblázat:
0,1 mólos Na2S2O3
A glükóz, fruktóz,
mérőoldat
invertcukor tömege (K)
térfogata (VF)f
tömeg
3
cm
mg
különbség
1
2,4
2
4,8
2,4
3
7,2
2,4
4
9,7
2,5
5
12,2
2,5
6
14,7
2,5
7
17,2
2,5
8
19,8
2,6
9
22,4
2,6
10
25,0
2,6
11
27,6
2,6
12
30,3
2,7

0,1 mólos Na2S2O3
A glükóz, fruktóz,
mérőoldat
invertcukor tömege (K)
térfogata (VF)f
tömeg
3
cm
mg
különbség
13
33,0
2,7
14
35,7
2,7
15
38,5
2,8
16
41,3
2,8
17
44,2
2,9
18
47,1
2,9
19
50,0
2,9
20
53,0
3,0
21
56,0
3,0
22
59,1
3,1
23
62,2
3,1

Monoszacharidok szétválasztása és meghatározása
HPLC-vel
• A monoszacharidokat és a diszacharidokat különböző
kromatográfiás technikával, elsősorban HPLC-vel
szét lehet választani, illetve meg lehet határozni.
• A cukrok szétválasztására és meghatározására mindaz
érvényes, ami a korábbi HPLC elválasztás során
tárgyalásra került.
• A különbség annyi, hogy eluensként vizet vagy
rendkívül híg savanyú oldatot használunk.
• A

speciális,
cukrok
szétválasztására
és
meghatározására kifejlesztett oszlopok mellett szinte
minden elválasztásnál és meghatározásnál törésmutatómérő detektort használunk.

Cukrok, savak, alkoholok és cukoralkoholok szétválasztása

1. Szukróz; 2. Glükóz;
3. Citromsav; 4. Citromsav;
5. Borkősav; 6. Almasav;
7. Glicerin

1. Szukróz; 2. Maltóz; 3. Glükóz;
4. Xilóz; 5. Galaktóz; 6. Arabinóz;
7. Mannóz; 8. Ecetsav; 10.
Metanol; 11. Etanol

1. Borkősav;
2. Szacharóz;
3. Glükóz; 4. Fruktóz;
5. Szorbit

A keményítő és
meghatározása

Kísérletek keményítővel
• A keményítő a poliszacharidok csoportjába tartozik,
glükóz
monomerekből
(14)
kötésekkel
kapcsolódó poliszacharid.
• A keményítő sem az ezüsttükör-, sem a Fehlingreakciót nem adja, mivel szabad aldehidcsoportot
nem tartalmaz.
• A keményítő tömény kénsavval reagáltatva vagy híg
savakkal hosszabb ideig forralva hidrolízis közben
monoszacharidokká alakul, amely már adja a
Fehling-reakciót.

• Jód-keményítő reakció:
− A keményítő hideg vízben nem oldódik.
− Késhegynyi keményítőt 1 cm3-nyi hideg vízzel össze-

rázunk, egy átlátszatlan szuszpenziót kapunk.
− Óvatos melegítéssel 5 percen belül gyengén opalizáló
kolloid oldatot kapunk.
− Ha az oldatot tízszeresére hígítjuk, és az így kapott
oldathoz 12 csepp kálium-jodidos jódoldatot
csepegtetünk,
intenzív
sötétkék
színeződést
tapasztalhatunk.
− Ezt az ún. jód-keményítő reakciót rendkívüli érzékenysége
miatt mind a jód, mind a keményítő kimutatására
használják.

A keményítőtartalom meghatározása
• A gyakorlatban az élelmiszermintát meghatározott
ideig híg sósavoldatban főzzük.
• A fehérjék kicsapása után a tükrös szűrlet optikai
forgatóképességét polariméteren mérjük.
• A kapott forgatási értéket korrigáljuk a 40 v/v%-os
etanolban oldható híg sósavoldattal kezelt
komponensek
optikai
forgatóképességének
értékével.
• A korrigált forgatási érték alapján számítjuk ki a
keményítőtartalmat.

• Meghatározás menete:
− A megfelelően előkészített és homogenizált mintából 2,5 g-ot

100 cm3-es polarizálólombikba mérünk.
− Hozzáadunk 25 cm3 0,31 mólos sósavoldatot úgy, hogy a

minta teljes mennyisége átnedvesedjen.
− Majd hozzáadunk még 25 cm3 0,31 mólos sósavoldatot, és a

lombikokat forrásban lévő vízfürdőbe helyezzük 15 percre.
− A vízfürdőből kivéve azonnal 25 cm3 hideg desztillált vizet

adunk hozzá, és a
hőmérsékletűre hűtjük.

lombikot

hideg

vízzel

szoba-

− A fehérjetartalomtól függően 5-5, ill. 10-10 cm3 Carrez I-, és

Carrez II-oldatot adunk hozzá.
− Desztillált vízzel jelig töltjük, és összerázás után szűrjük.
− Ezt követően mérjük a szűrlet optikai forgatóképességét

polariméterrel ().

• Értékelés:
− A keményítőtartalmat (K) a következő képlettel számítjuk ki:

100  100  α
K 
f
D
α 20  l  m
ahol:

 = a minta forgatóképessége (fok),

αD20

= a fajlagos forgatóképesség (fok),

l = a polarimétercső hossza (dm),
m = a vizsgálathoz bemért minta tömege (g),
f = átszámítási faktor, a mérés hullámhosszáról (546 nm), a
nátrium D-vonalára (589 nm).

A háztartási keményítő tisztaságának vizsgálata
• A mintát forró hígított kénsavval hidrolizáljuk, majd
mérjük az oldat optikai forgatóképességét.
• Ha a minta oldható szénhidrátokat vagy egyéb
optikailag aktív anyagokat is tartalmaz, megváltozik a
forgatóképessége.
• A forgatóképesség megváltozását okozó anyagok
átalakításához a vizsgálandó anyagból külön
bemérést végzünk, abból vizes kivonatot készítünk,
majd a szilárd mintához hasonlóan meghatározzuk
annak forgatóképességét.

• Meghatározás menete:
− 100 cm3-es Kohlrausch-lombikba 2,5 g vizsgálandó

anyagot mérünk be, és részletekben hozzáadunk
50 cm3 1,124%-os sósavoldatot.
− A lombikot 15 percen át forrásban lévő vízfürdőbe tartjuk,

és három percenként körkörösen megrázzuk.
−A

negyedóra letelte után a lombikot csapvízzel
szobahőmérsékletűre hűtjük, majd hozzáadunk
33 cm3 Carrez I- és Carrez II-oldatot.

−A

lombikot desztillált vízzel jelig töltjük, tartalmát
összerázzuk, 20 perc után redős szűrőpapíron
leszűrjük, és mérjük a szűrlet forgatóképességét.

• Más optikai forgatóképességet mutató vegyületek mérése:
− 100 cm3-es Kohlrausch-lombikba 2,5 g vizsgálandó anyagot mérünk
be, majd hozzáadunk 50 cm3 desztillált vizet, és 30 percig állni
hagyjuk.
− Ezt követően Carrez I- és Carrez II-oldattal derítést végzünk, és a
szürletből 50 cm3-t egy 100 cm3-es Kohlrausch-lombikba
pipettázunk.
− Hozzáadunk 2,25 cm3 25%-os sósavoldatot, és a hidrolízisműveleteket az előzőekhez hasonlóan elvégezzük, majd a lombikot
desztillált vízzel jelre töltjük, és mérjük az oldat forgatóképességét.
− A vizsgálati anyag keményítőtartalmát az alábbiak szerint számoljuk:

K = 10,88  (A  2k)
ahol: A = a keményítő hidrolízise után mért forgatóképesség (körfok),
k = a korrekciós érték meghatározása esetén mért forgatóképesség (körfok).

Cukoripari késztermékek hamutartalmának
meghatározása
• A

•

•
•
•

kereskedelmi
forgalomba
kerülő
cukrok
nagytisztaságú élelmiszerek, amelyek a cukron kívül
minimális mennyiségben csak ásványi anyagokat
tartalmaznak.
A kristálycukor megengedett maximális hamutartalma
0,044%, a finomított kristálycukoré és a kockacukoré
pedig 0,025%.
Ilyen mennyiségű hamutartalmat a hagyományos
módon körülményes meghatározni.
Ezért desztillált vízben oldott cukor elektromos
vezetőképességét mérik.
A nagyobb hamutartalom több fémionnal jár együtt,
amelynek következtében a nagyobb hamutartalmú
cukoroldat elektromos vezetőképessége is nagyobb.

• A hitelesítő és a mintaoldatok készítésénél bidesztillált
vizet kell használni, hogy a vízben lévő ionok a
mintaoldat
vezetőképességét
csak
csekély
mértékben befolyásolják.
• A

jó minőségű bidesztillált
képessége 5 Scm1.

víz

fajlagos

• A vezetőképességet konduktométerrel mérjük.
• Fajlagos vezetőképesség:
ҡ=CK
ahol:

C = a harangelektród cellaállandója
K = a műszerskálán leolvasott érték (μS·cm-1).

vezető-

• Meghatározás menete:
− A cukorból 26 g/100 cm3 koncentrációjú vizes oldatot

készítünk, és megmérjük a fajlagos vezetőképességét.
− Ezzel párhuzamosan mérjük az oldatkészítéshez használt

víz vezetőképességét is.
− A %-ban kifejezett hamutartalmat a következő képlet szerint

számítjuk ki:

H = 6  10-4  C (K0,35  KV)
ahol:

KV = a műszerskáláról leolvasott víz vezetőképessége (μS·cm-1),
C = a harangelektród cellaállandója,
K = a mérőműszeren leolvasott érték (μS·cm-1).

Melasszal kapcsolatos
vizsgálatok

• A melasz sötétbarna, jellegzetes szagú, sűrűn folyó
folyadék.
• Átlagosan 50% cukrot, 12% hamut és mintegy 20% nem
cukorszerű szerves anyagot tartalmaz.
• Szárazanyag-tartalma a technológiától függően 8084%
között van.
• Ásványianyag-tartalmára jellemző az alacsony Na-, Caés P-tartalom, valamint a magas K-tartalom.
• Jelentős lehet a szabadaminosav-tartalma, és nagyon
sok,
a
mikroorganizmusok
életműködéséhez
szükséges biológiailag aktív anyagot (B1-, B6-vitamin,
nikotinsav, folsav, biotin, pantoténsav, inozit) is
tartalmaz.

A melasz szárazanyag-tartalmának meghatározása
• A melasz szárazanyag-tartalmának meghatározása
szárítószekrényben történő szárítással a nagy
cukortartalom miatt rendkívül nehéz.
• Az egyik legelterjedtebben használt indirekt módszer a
refraktometriás módszer.
• Alapja, hogy adott hőmérsékleten egy oldat sűrűsége,
ill. törésmutatója szoros kapcsolatban van annak
koncentrációjával.
• Ha refraktométerrel meghatározzuk a vizsgálandó
anyag
törésmutatóját,
annak
alapján
következtethetünk annak látszólagos szárazanyagtartalmára.

• A refraktometriás mérés elve:
− A fény sebessége megváltozik, ha egy fázishatáron átlépve

optikailag eltérő tulajdonságú közegbe kerül.
− A sebesség megváltozása az új közegben irányváltozást

idéz elő, amely jelenséget fénytörésnek hívjuk.
− A fénytörés a törésmutatóval jellemezhető.
− Két közeget összehasonlítva azt a közeget tekintjük

optikailag sűrűbbnek, ahol a fény sebessége kisebb.
− A fény sebessége vákuumban a legnagyobb; a vákuumra

vonatkoztatott
nevezzük.

törésmutatót

abszolút

törésmutatónak

− A levegőre vonatkoztatott törésmutató csak alig különbözik

az abszolút törtésmutatótól, a gyakorlatban ezért ezt
használjuk.

• Meghatározás menete:
− A refraktométert úgy helyezzük el, hogy a tárgylemez előtt

−

−

−

−

lévő tükör segítségével maximális fény jusson a
tárgylemezre.
A jól homogenizált mintát vékony rétegben egy kis spatula
segítségével egyenletesen elkenjük a refraktométer
tárgylemezén, majd tetejét lezárjuk ügyelve arra, hogy a
védőablak fedelét felnyissuk.
A készülék megfigyelő távcsövén keresztül két átlósan
egymást keresztező vonalat látunk, melynek felső
mezője sötét, az alsó pedig világos.
A refraktométer állító gombjait addig forgatjuk, amíg a
sötét-világos rész a legélesebb kontúrral pontosan a két
vonal metszéspontjában helyezkedik el.
Ebben a helyzetben leolvassuk a megfigyelő távcső alsó
részénél elhelyezkedő törésmutató- és szárazanyagskálán a megfelelő értékeket.

Különböző típusú refraktométerek

A melasz pH-jának meghatározása
• A melasz pH-ja a benne oldott anyagok következtében
6,48,4 között változik.
• A melasz pH-jának mérése során bármilyen precíziós pHmérőt, üveg- és referencia elektródot, vagy kombinált
üvegelektródot használhatunk.
• Mivel a melasz pH-ja semleges, illetve a gyengén lúgos
tartományban várható, ezért az elektrometriás rendszert
7-es pH-jú pufferoldat segítségével hitelesítjük.
• Mivel a melasz sűrűn folyó viszkózus folyadék, ezért pHját közvetlenül mérni nem lehet.
• Ezért 50 g melaszból 50 vegyesszázalékos oldatot
készítünk, és ezt használjuk a pH-mérésre.
• A hígítás a melasz nagy pufferkapacitása miatt nem jelent
jelentős változást az eredeti pH-hoz viszonyítva.

A melasz összes aniontartalmának
meghatározása
• Az összes aniontartalom meghatározásakor a vizes
melaszoldatot hidrogénion formában lévő, erősen
savas kationcserélő oszlopon bocsátjuk át.
• Az oszlopon áthaladó oldatban lévő
mennyiségét acidimetriásan meghatározzuk.

savak

• A kationcsere folyamán a kationokkal ekvivalens
hidrogénion
megy
az
oldatba,
amelynek
mennyiségéből következtethetünk a kationok, illetve
az ezekkel equivalens anionok mennyiségére.

• Meghatározás menete:
− Az 50 vegyesszázalékos melaszoldatból 20 cm3-t egy 100 cm3-

es Kohlrausch-lombikba mérünk, hozzáadunk egy késhegynyi
aktív szenet, a lombikot desztillált vízzel jelre töltjük, és redős
szűrőpapíron leszűrjük.
− A

szűrletből 25 cm3-t 1,52,0 cm3/perc
átbocsátunk a kationcserélő oszlopon.

sebességgel

− Az oszlopról távozó folyadékot egy titráló lombikban fogjuk fel.
− A kationcserélő oszlop 12 cm hosszú, és 1,2 cm átmérőjű, a

töltet Varion KS kationcserélő műgyanta.
− A gyanta hidrogénformába hozása során 24 cm3/perc átfolyási

sebességgel kb. 100 cm3 2 mólos sósavoldatot bocsátunk át
az oszlopon, majd desztillált vízzel kloridmentesre mossuk.

− A mintaoldat oszlopon történő átbocsátása után még kb.

6070 cm3 térfogatú desztillált vizet bocsátunk át az
oszlopon 24 cm3/perc átfolyási sebességgel.
− Így az ioncserét tökéletessé tesszük, illetve a kationokkal

ekvivalens hidrogénionokat a titráló lombikba tökéletesen
átmossuk.
− Az ioncserélő oszlopon lecsepegő oldatot 0,1 mólos NaOH-

oldattal fenolftaleinindikátor mellett megtitráljuk.
− A melasz összes aniontartalmát az alábbi képlet segítségével

számoljuk:

40  a
A
f mekv/100 Bx o
b d

ahol: a = a 0,1 mólos NaOH mérőoldat fogyása (cm3),
f = a mérőoldat faktora,
b = az aktív szénnel kezelt oldat látszólagos szárazanyag-tartalma,
d = az előkészített oldat sűrűsége 20 C-on (g/cm3),
Bxo = Brix-fok a látszólagos szárazanyag-tartalom mértékegysége.

A melasz K- és Na-tartalmának meghatározása
• Az

összes aniontartalom meghatározás során a
melaszban lévő kationok a kationcserélő műgyantán
megkötődtek.

• Onnan híg sósavoldattal lemoshatók, majd ezt követően
az eluátumban lévő K+ és Na+ koncentrációja
lángfotometriásan mérhetővé válik.
• Meghatározás menete:
− Az ioncserét követően a gyantaoszlopon 100 cm3 2 mólos

sósavoldatot engedünk át 24 cm3/perc sebességgel.
− Az oszlopról lecsurgó folyadékot egy 100 cm3-es
mérőlombikban fogjuk fel, vízzel a lombikot jelre töltjük.
− Az

oldat
káliumés
nátriumion
koncentrációját
atomabszorpciós fotométerrel, lángemissziós üzemmódba
kapcsolva,
levegő-acetilén
gázzal
működtetve
meghatározzuk.

