A sikér minőségének és mennyiségének változása a kiőrlési
százalék függvényében különböző mosási metodika esetén
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A gabonának és a belőle nyert lisztnek egyik legfontosabb alkotórésze a sikér,
amely kémiailag a legnagyobb mennyiségben tartalmaz fehérjéket. A fehérjék
kolloidális nagy molekulasúlyú vegyületek. Amfoter elektrolitoknak tekinthetők,
amelyek oldatban disszociálhatnak az oldat pw-jától függően.
Ä fehérjék sókkal kicsaphatok, a liotrop sor sorrendje kationoknál: Li, Na,
K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, B a; anionoknál: S04, Cl, Br, No3, J, CNS.
A búza fehérjéivel nagyon sok szerző foglalkozott. A vizsgálatok kiterjedtek
a sikérben található egyes fehérje csoportokra, aminosavakra, foszforproteidekre és glukoproteidekre. Foglalkoztak továbbá a különböző búzafajtákból
kimosott sikér mennyiségével és minőségével, vizsgálták, hogy hogyan függ a ki
mosott sikér mennyisége a mosófolyadék minőségétől és hőmérsékletétől, to
vábbá mi a különbség az egészséges és sérült gabonák sikérje között.
Az irodalom alig foglalkozott olyan összehasonlítással, hogy milyen válto
zás áll be a kapott sikér minőségében és mennyiségében, ha ugyanabból a gabo
nából őrölt kétféle kiőrlési százalékú lisztből nyerjük a sikért.
Kísérleteink során összehasonlítást kívánunk tenni, hogy hogyan alakul a
kapott sikér mennyisége és minősége a mosófolyadéktól, a mosófolyadék hő
mérsékletétől és mosási időtől függően akkor, ha ugyanabból a gabonából őrölt
BL 55 és BL 112 lisztből nyerjük a sikért. Vizsgálatunkkor az vezetett, hogy a
kétféle liszt kémiai jellemzői eltérnek egymástól és tisztázni kívántuk, hogy a
megváltozott kémiai jellemzők hogyan befolyásolják a nyert sikér minőségét és
mennyiségét a különböző mosási eljárásoknál.
A liszt legnagyobb mennyiségben keményítőt tartalmaz, majd százalékosan
utána a sikér a legjelentősebb, egészen kis mennyiségben fordul elő az ásványi
anyag, nyálkaanyagok, zsír stb.
A BL 55 és BL 112 liszteknél a fentemlített alkotórészeken belül eltolódás
van. A BL 112 lisztnél az ásványi anyag közel megkétszereződik, és a növényi
nyálkaanyagok, továbbá a héjrészek aránya is megnő. A sikér kimosásakor az
ásványi anyagok egy része oldatba megy, a növényi nválkák pedig befolyást gya
korolnak a mosásra és a kimosott sikérre. A kiőrlési százalékkal megváltozik az
ékproteinek és a tapadóproteinek aránya, a növényi nyálka anyagok százalékos
megnövekedése a magasabb kiőrlésnél, pedig a tapadóproteinek a keményítőtől
való elválasztását nehezíti meg. Mosáskor a növényi nyálkák duzzadnak, ez a
gél állapot felé eltolódást idézi elő.
Kísérleteinkhez kereskedelmi forgalomban levő magyar búzát használtunk,
amelyet a kereskedelmi előírásoknak megfelelően őröltünk ki, BL 55 és BL 112
minőségűre. A BL 55 liszt hamutartalma 0,520% volt, a BL 112 lisztté pedig
1,108%. A kimosáshoz mosófolyadékként három féle variációt alkalmaztunk:
1. kimosás ivó vízzel 2. kimosás desztillált vízzel 3. különféle sóoldatokkal tör
ténő kimosás.
A természetes ivóvíz is rendelkezik ugyan nagyon kis mennyiségben katio
nokkal és anionokkal, de mivel nagyon kis koncentrációban fordulnak elő je
len kísérleteknél ettől eltekintettünk. Az ivóvízzel 5 féle hőmérsékletű mosást
végeztünk, 18 C°; 30 C°; 35 C°; 40 C°; és 45 C° hőmérsékletű vizet alkalmaztunk.
A mosási időket minden kísérletnél mértük.
Desztillált vizes mosáskor 2 féle vízhőmérsékletet használtunk: 18 C° és
30 C°-osat.
Sóoldatként különböző összetételű és pw-jú oldatokat használtunk: a)
2%-os NaCl oldatot, b) savas 5,5'pH-jú oldatot, c) lúgos 9,5 pw-jú oldatot.
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A 2%-os NaCl oldattal történő kimosásnál is 2 féle hőmérsékletet alkalmaz
tunk, 18 C°-t és 30 C°-t.
Savas pH-jú oldatként az M/15 Sörensen foszfát oldatot használtuk, amely
nek összetétele: M/15 Na.,HP04-M/15 KH2P 0 4. Ha az oldatokat egymással 10%
Na2HPO„ és 90 %<KH2P 0 4 arányban kevertük, akkor a pw 5,5 volt. Ezt a kevert
oldatot használtunk mosófolyadékként 18 C° hőmérsékleten.
Lúgos P/y-ju oldatnak a Sörensen-borát-NaOH oldatot használtuk. Össze
tétele: n/10 NaOH-M/5 Na-borát. Ha elegyítéskor 5% n/10 NaOH és 95%
M/5 Na-borát- oldatot használtunk, akkor a mosófolyadék pw-ja 9,5 volt. A
lúgos pH-ju oldatnál is a hőmérséklet 18 C° volt.
A kísérleteket tízszeri párhuzamos kimosással végeztük és a táblázatokban
szereplő értékek a tíz párhuzamos középértékét adják.
Az 1. táblázat a BL 55 lisztből nyert sikér értékeket tünteti fel, a 2. táb
lázat pedig a BL 112 lisztből nyert értékeket.
Összehasonlítva az eredményeket a következőket látjuk:
1. táblázat

M osófolyadék

Mosási idő perc Nedves sikér % Száraz sikér %

S ikérarány

Ivóvíz, 18 C°

10

34,61

10,03

3,45

Ivóvíz, 30 C°

8

36,64

10,12

3,38

Ivóvíz, 35 C°

7

34,40

10,11

3,40

Ivóvíz, 40 C°

5

33,49

10,08

3,32

Ivóvíz, 45 C°

5

33,34

10,10

3,30

D esztillált víz, 18 C°

10

32,20

10,10

3,19

D esztillált víz, 30 C°

8

31,63

9,99

3,17

2% -os NaCl, 18 C°

10

37,17

10,86

3,42

2% -os NaCl, 30 C°

8

37,19

11,02

3,37

Savas pyy-jú old., 18 C°

10

35,93

11,41

3,15

Lúgos pyy-jú old., 18 C°

10

36,63

11,40

3,21

Ha ivóvízzel végezzük a mosást és emeljük a mosófolyadék hőmérsékletét,
a BL 55 liszt esetében a hőfok emelésével a mosási idő csökken, tehát a hőfok és a
mosási idő egymással fordított arányban vannak. A mosási idő csökkenése eléggé
jelentékeny, mert 22 C°-al való hőmérséklet emelés a mosási időt felére csökken
tette. A BL 112 lisztből nyert sikérnél hasonló jelenséget tapasztalunk, de a mo
sási idő felére való csökkenéséhez 27 C°-os hőmérséklet emelés volt szükséges.
Ha a mosást desztillált vízzel végeztük, akkor a BL 55 lisztből nyert sikér
nél a desztillált víz 2%-al kevesebb síkért mosott ki a lisztből mint az ivóvíz, és

2. táblázat

Mosási idő perc Nedves sikér % Száraz sikér %
•

M osófolyadék

• S ik érarán y

Ivóvíz, 18 C°

10

38,50

11,26

3,42

Ivóvíz, 30 C°

10

38,20

12,12

3,16

Ivóvíz, 35 C°

8

38,19

12,11

3,15

6

37,76

12,09

3,12

5

37,83

12,10

3,13

D esztillált víz, 18 C°

10

36,25

11,20

3,24

D esztillált víz, 30 C°

10

36,01

11,37

3,17

2% -os NaCl old., 18 C°

10

53,01

12,01

3,57

2% -os NaCl old., 30 C°

8

44,00

12,20

3,60

Savas p ^ - jú old., 18 C°

10

37,75

12,11

3,12

Lúgos p-/yju old., 18 C°

10

38,45

12,24

3,14

Ivóvíz, 40 C°
Ivóvíz, 45 C°

1

ha a mosóvíz hőmérsékletét emeltük is, a kimosott sikér százalékosan nem emel
kedett, csak a mosási idő csökkent. A BL 112 lisztből nyert sikérnél a százalékos
érték ugyancsak csökkent, de a mosási idő nem rövidült meg.
A NaCl-os mosófolyadék a BL 55 lisztből közel 3%-al több síkért mosott ki,
mint az ivóvíz, de a hőmérséklet emelésével további'sikér mennyiséget nem lehe
tett kimosni, csak a mosási idő csökkent. A BL 112 liszt sikérje másképpen visel
kedett mint a BL 55 sikérje ,mert a 2%-os NaCl oldattal 14,50%-al több síkért
sikerült kimosni.
(Az ivóvízzel és a 2%-os NaCl-oldat mosófolyadékkal kimosott sikér %-os
mennyisége között csak abban az esetben van ilyen nagy eltérés, ha a sikér
gyenge minőségű, nyúlós. Jelen vizsgálatainkhoz százndékosan választottunk
olyan búzát, amelynél a sikér nagyon rossz minőségű, hogy ezt a kizáró esetet
szemléltetni tudjuk. A jó minőségű liszteknél a különbség BL 112 esetében is
3 - 5 % között mozog.)
Ezzel szemben, ha a mosófolyadék hőmérsékletét emeltük, akkor a
kinyert sikérszázalék elég jelentős mennyiséggel - 9%-al - csökkent, a mosási
idő pedig 2 perccel.
A savas pw-jú oldattal azonos mennyiségű sikért lehetett kimosni a BL 55
lisztből, mint az ivóvízzel, a BL 111 lisztből is hasonló értéket kaptunk.
A lúgos pH-jú oldat a BL 55 lisztből nyert sikér százalékos mennyiségét ke
véssel növelte, ezzel szemben a BL 112 liszt sikérjénél változást nem okozott.
A különféle lisztből nyert sikérek minőségének vizsgálatakor azt tapasztal
tuk, hogyha a mosást hidegebb vízzel végeztük, akkor a sikér rugalmasabb,
jobb minőségű volt. Ezt mindkét lisztnél megállapítottuk.
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Ha az oldat Savas pw-jú, akkor a kinyert sikér minősége jobb volt, mintha
lúgos volt a mosófolyadék pH-ja.
Legjobb minőségű síkért a 2%-os NaCl-os 18 C°-os mosófolyadék alkalmazá
sakor kaptuk mindkét liszt esetében.
Kísérleteinkhez hibaszámítást is végeztünk, és azt találtuk, hogy a kö
zépérték középhibája legnagyobb az ívóvizzel történő mosáskor: ±0,38, legki
sebb hibát pedig a 30 C°-os NaCl oldattal való kimosáskor kaptuk, amelynél
a hiba ± 0,15-nek adódott.
A fenti adatok azt mutatják, hogy ugyanabból a búzából készült kétféle ki
őrlésű lisztből különböző módon mosott sikér nem azonos módon nyerhető ki.
A BL 112 lisztből nehezebb a síkért kimosni, ha ivóvizet vagy desztillált
vizet használunk mosófolyadéknak. Ha a mosófolyadék hőmérsékletét emeljük,
akkor a mosási idő csökken, de a BL 112 liszt esetében magasabb hőmérséklettel
lehet csak ugyanolyan mosási időcsökkenést elérni, mint a BL 55 lisztnél.
A desztillált vizes kimosáskor a mosási idő nem csökkent a BL 112 esetében,
ha a mosófolyadék hőmérsékletét emeltük.
Nagy a különbség a kétféle kiőrlésű liszt kinyerhető sikérje között, ha 2%-os
18 C°-os NaCl oldatot használunk. A kísérletekből az látszik, hogy a BL 112 liszt
esetében az a mosási módszer bizonyult a legalkalmasabbnak, mert ezzel a mód
szerrel sikerült legjobban elválasztani a síkért a többi anyagtól. Ezzel szemben a
BL 55 liszt ennyire szembetűnő nagy különbséget nem m utatott ezzel a mód
szerrel.
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА КЛЕЙКОВИНЫ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОЦЕНТА ПОМОЛА ПРИ РАЗНЫХ
МЕТОДАХ МОЙКИ
П. Уекеди
Автор производил сопоставляющие исследования количества и качества
клейковины полученной разными методами (при разных жидкостях мойкипри разных температурах и времени) из д в у х помолов (В. 55 и В 112) тож,
дественной пшеницы.
ÄNDERUNG DER QUALITÄT UND QUANTITÄT DES KLEBEREI WEIS
SES MIT DEM AUSMAHLUNGSPROZENT BEI VERSCHIEDENER
WASCHMETHODIK.
P. Kékedy
Verfasserin verglich in ihren Untersuchungen die Qualität und Quantität
von Klebereiseiss, in zwei Mehlen mit verschiedenem Ausmahlungsgrad (BL 55
und BL 112), demselben Weizen entstammend, auf verschiedene Weise gewaschen
(Unterschied in der Waschflüssigkeit, Temperatur und Waschungsdauer.)
CHANGES IN THE QUALITY AND QUANTITY OF GLUTEN IN FUNC
TION OF THE PERCENTAGE OF EXTRACTION, ON APPLYING VARIOUS
WASHING TECHNIQUES
P. Kékedy
The quantity and quality of gluten obtained by various washing techniques
(varying the nature of washing liquid, temperature and duration of treatment)
from two types of flour produced at different percentages of extraction (BL 55
and BL 112) were compared with each other.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A tejipar a tejházakból és a gyűjtőcsarnokokból mind nagyobb mértékben
tankautókkal szállítja a tejet az üzemekbe. Megoldatlan kérdés a gyűjtőcsar
noktól, ill. a tejháztól átvett, ill. a tankautóba beszivatott tej mennyiségének
megfelelő pontosságú mérése.
A probléma eredményes megoldására a Tejipari Igazgatóság
nyilvános pályázatot hirdet.
A megoldás az alábbiakat - mint feltételeket vegye figyelembe:
1. A mérés történhet 1-re és kg-ra.
2. Mérési hibahatár legfeljebb + 0,5%.
3. A mérőberendezéssel kb. 50 litertől legalább 1000 literig terjedő mennyi
ségeket kell mérni.
4. Kalibrált vagy mérőléccel ellátott tartály mérési rendszerét meghaladó
műszaki kialakítás.
5. Kivitel: könnyű kezelhetőség, nagy üzembiztonság úgy, hogy a teját
vétel, ill. a tankautóba való beszívatás időtartama (a kocsi állásideje) ne növe
kedjék meg lényegesen.
6. A szerkezeti anyagok a tejipar követelményeinek feleljenek meg.
7. Könnyű tisztíthatóság.
8. A megoldásnál a gazdaságossági szempontokat is figyelembe kell venniA Tejipari Igazgatósága feladat eredményesmegoldása érdekében felhívja a
tejipari dolgozóit, valamint a probléma megoldásában résztvenni kívánó vala
mennyi dolgozót, hogy a pályázaton való részvételükkel segítsék elő a teját
vétel korszerűsítését.
A pályázatok benyújtási határideje: 1963. augusztus 31.
. A pályázatokat az Élelmezésügyi Minisztérium Tejipari Igazgatóságához
(Budapest V., Akadémia-u. 1 -3 .) jeligésen kell benyújtani.
A pályázatokat a Tejipari Igazgatóság által kijelölt bizottság 1963. október
31-ig elbírálja és annak eredményét a Tejipari Dolgozók Lapjában teszi közzéPályadíjak: a pályázati feltételeknek megfelelő és műszakilag megvalósít
ható legjobb javaslatokra az Igazgatóság az alábbi pályadíjakat tűzi ki:
1. díj
10 0 0 0 ,- Ft
11. díj
5 000, - „
III. díj
3 00 0 ,- ,,
Az Igazgatóság fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályadíjakat rész
ben vagy megosztva adja ki.
Amennyiben a benyújtott javaslat újítás vagy szabadalom tárgyát képezi,
úgy arra a pályázattól függetlenül a vonatkozó rendelkezések érvényesek.
ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Tejipari Igazgatóság
Solt István
iparigazgató
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