A Valorigráffal kapcsolatos kutatások
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Előző közleményünkben (1) bemutattuk a Valorigráf nevű műszert, melyet
főleg a gabona- és lisztvizsgáló szakemberek számára fejlesztettünk ki. Jelen
munkánkban a Valorigráf fejlesztése során végzett néhány alap és fejlesztési
kutatásunk eredményét ismertetjük kivonatosan.
Vizsgálataink a következő témákra terjedtek ki:
1. A tészta konzisztenciájának hőfokfüggése
II. Konzisztencia és vízhozzáadás összefüggése
III. Csillapító olaj kutatás
IV. A vízfelvevő képesség határai
V. Szalaganalízis
VI. Csészeprofil vizsgálatok
VII. Súlygörbés kalibrálás
VIII. Felfűtés és hőfoktartás vizsgálatok
IX. Mérések a lapátfordulatszám, vízkifolyási sebesség és papírsebesség
ellenőrzésére.
I. A tészta konzisztenciájának hőfokfüggése:
Készülékeink fejlesztése és a biztosítandó körülmények pontos megismerése
céljából többirányú kutatást végeztünk a Farinográfokon és a Valorigráfokon.
A biztosítandó hőmérséklet és a hőeltérések okozta változások felmérésére külön
böző erősségű (А, В és C minőségű) liszteket vizsgáltunk Farinográfon különböző
hőmérsékleteken.
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Az 1. ábra tanúsága szerint lisztminőségtől gyakorlatilag függetlenül
minden 1 °C hőeltérés kb. 20 H° szinteltolódást vagy kb. 0,5 % vízfelvevő
képesség hamisítást okoz. A vizsgálatok szerint a tészta kialakulási ideje,
stabilitása és diagram szélessége nem függ szignifikánsan a tészta hőmérsék
letétől. Az ellágyulásnál, a planimetrált területnél és a valoriméterszámnál az
alacsonyabb hőmérsékletű (és keményebb konzisztenciájú) tészta hajlamos az
erősebb ellágyulásra és fordítva. A csésze és titráló víz hőfokának betartása
tehát fontos követelmény.
Tíz mérés-sorozaton át vizsgáltuk a dagasztás közben lejátszódó hőfolyama
tokat, s azt találtuk (a 2 . ábra tanúsága szerint), hogy a tészta erős mecha
nikus megmunkálása közben fejlődő hő csak a dagasztási idő harmadik
harmadáig emeli a tészta hőmérsékletét a csésze hőmérséklete fölé, átlagban
1,03 °C-al, ami jó összhangban áll az ICC Kongresszus idevágó adatával
(2), azzal a kiegészítéssel azonban, hogy a tészta általuk mért véghőmér
séklete nem a dagasztás során elért legnagyobb érték, hanem annál kb. 0,2 °C-al
alacsonyabb. Ennek feltehető oka az, hogy a dagasztási idő utolsó harmadában
az erősen ellágyuló tészta viszkozitása lecsökken, ugyanakkor a hőátadása meg
javul.
Tészta hómérs.

II.

A konzisztencia és vízhozzáadás összefüggése:
Kísérletsorozatokban vizsgáltuk azt is, hogyan változik a tészta konzisz
tenciája (vagyis a diagram beállási szintje) a vízhozzáadás függvényében. Ta
pasztalatunk szerint a különböző minőségű lisztek a vízhozzáadás változtatásával
nem egyforma konzisztencia változással reagálnak. A 3. ábrán is látható, hogy
az А, В és C minőségű lisztek 2 - 6 H° konzisztenciaváltozással reagáltak 0,1 %
vízhozzáadás változásra.

/

(konzisztencia)

3. ábra

Ez a sajátosság tehát a jelek szerint azonos minőségi osztályon belül is a
lisztek belső fiziko-kémiai tulajdonságaitól függ (pl. acélos és puha búzák keve
redése, sikér kolloid állapota, fajta és származás, őrléstechnológia stb.)
E vizsgálatok tanulsága az, hogy a bürettán minél pontosabbanjsmeniszkuszhiba mentesen olvassuk le a vízhozzáadást, mert 0,1 ml leolvasási hiba
4 -1 2 H° beállási szint eltolódást okoz.
III. Csillapító olaj kutatás:
Első Valorigráfjainknál a 40 °C-ra temperált csillapító olajfékben ásvány
olajakat használtunk, melyek olcsóságuk mellett változó tisztaságúak, állás
közben ,,aszfaltozódnak”, és inkább keményen fékeznek, mint csillapítanak.
Emellett viszkozitásuk a hőmérséklettel erősen változik. Ennek következtében
a görbék szalagszélessége néha ingadozott.
Az újabb készülékeken a lengéscsillapítást korszerűen, szilikonolajjal ol
dottuk meg (magyar gyártmányú Silonit 1370-es 1000 cSt viszkozitású szilikon
olajjal). A tapasztalatok szerint ez tiszta, rezisztens és főleg a hőmérséklettől
sokkal kevésbé függ a viszkozitása és csillapító effektusa. A következő 4. számú
diagramon (4. ábra) bemutatjuk az ásványolajokkal szemben a szilikonolajok
viszkozitás-eltérését a hőmérséklettől függően.

IV. Vízfelvevó' képesség határai:
A leggyakrabban előforduló vízfelvevő képességek méréséhez szükséges
bíiretta nagyság megállapításához összegyűjtöttük négy év országos és KGST
gabonáinak vízfelvételét. Az 5. ábrán ábrázoltuk is statisztikusan a vízfelvevő
képességeket Gauss-féle gyakorisági harang-görbealakjában.
A feldolgozásban mintegy 30 különböző hazai és európai tavaszi és őszi
búzafajtát és fajtakísérleti adatot vettünk figyelembe. A vízfelvevő képesség
(egyéb minőségi jellemzőkhöz hasonlóan) a fajtán kívül bizonyos fokig változik
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évjáratonként is, de nemkevésbé függ a talajtól, agrotechnikától, csapadéktól,
öntözéstől, éghajlattól, a betakarítás, a felőrlés és a tárolás módjától is. A gya
korisági diagramról látható, hogy az elmúlt évek leggyakoribb vízfelvételei 59 és
75% közé estek, de előfordultak már 54%-tól egészen 83%-ig szórványos érté
kek. A diagramon belül az évjáratok ingadozásai is jól láthatók. A Farinográf bürettáján 45 —75%-os vízfelvételek mérhetők, a Valorigráfok normál bürettáján 50 —72%-os vízfelvétel titrálható. A ritkábban adódó nagyobb vízfel
vételek méréséhez speciális bürettátis készítünk 6 4 -8 4 %-os méréshatárig, mely
nek gyors cseréjét menetes rögzítés biztosítja.
V. Szalaganalízis:
A magyar Hankóczy által a sütőipari érték mérésére megalkotott elv Brabender Farinográfjában testet öltve 30 éve világszerte meghonosodott. A jó
Hankóczy-féle alapelv és az évtizedek óta megszokott diagram kiértékelésétől
ezért mi sem akartunk eltérni. Ennek érdekében viszont Valorigráfjainkkal —
az eltérő konstrukció ellenére — hasonló diagramot kellett produkálnunk. Évek
során többféle profilú dagasztólapáttal és csészével kísérleteztünk, melyek eltérő
diagramokat eredményeztek. Ekkor jutottunk arra a gondolatra, hogy csak
akkor lesznek diagramjaink azonosak, ha pontosan ismerjük a mérés közbeni
dagasztási effektus részfolyamatait. Ennek érdekében végeztünk szalaganalízis
kutatásokat, mind a Farinográfon, mind a Valorigráfokon. A készülékek átlal
produkált széles, zárt és folyamatos diagram szalagot vonalas diagrammá bon
tottuk fel.
Ezt a regisztráló papír gyors kézi, majd gépi előtolásával oldottuk meg.
Ilyen felbontott szalaganalíziseket mutatunk be a következő 6 . ábrán. A két
szalaganalízis ugyanazon liszttel Farinográfon készült. A 7. ábrán látható sza
laganalízisek Valorigráfokon készültek. A 8 . ábrán, (felül) egy Valorigráf
szakaszosan felbontott görbéje látható. Ugyanazon ábrán a-lul a percenkénti
20 fordulatú motorral egyenletesen előtolt regisztráló papíron felvett 15'-es
szalaganalízis egy része látható, az eredeti diagrammal együtt. A farinogram
és valorigram felbontásos analízisén egyértelműen látható hogy a széles
diagramszalag olyan periodikusan ismétlődő kilengésekből tevődik össze,
ahol az egyes periódusok 6 különböző magasságú maximumból és ugyan
ennyi minimumból állnak. Egy ilyen periódus szakaszt a mutatunk be
méretarányosan felnagyítva a 9. ábrán. Jól látható a 6 maximum és
minimum kilengés. A diagramon folyamatos görbével jelöltük a Farinográf
dagasztási munkarögzítését, a másik 3 vonalat különböző Valorigráfok írták.
A kinagyított periódus jól mutatja a kétféle készülék azonos dagasztási munka
regisztrálását. A megfigyelések szerint a legnagyobb maximumoknál a dagasztó
lapátok élükkel egymásnak szembefordulva maximális erővel hatnak a tésztára.
A nagy minimumoknál viszont síkjaik egymással párhuzamosak, és így a leg
kisebb erőt fejtik ki. A közbülső kisebb maximumok és minimumok az 1 : 1,5-hez
sebességarányú lapátok különböző fázisú és munkájú találkozásaikból szár
maznak.
VI. Csésze profil vizsgálatok:
Külön vizsgálatsorozatokban elemeztük, hogyan befolyásolja a csésze pro
filjának, alakjának változtatása a diagramok beállási magasságát, ellágyulását
és a planimetrált területet, ill. a valoriméterszámot. Kísérleti csészénk belső
fenék-gerincét betétekkel 0; 2 és 3,5 mm rádiuszra variáltuk (10. ábra).
Ugyanakkor variáltuk a csésze belső vállszélességét is 4,8 és 8,0 mm-es betétekkel.
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Azt tapasztaltuk, hogy ugyanazon vállszélesség mellett a fenékgerinc gömbölyödésével általában csökken az ellágyulás. A vállszélesség befolyása a diag
ramra viszonylag kicsi.
Ennek feltehető oka az, hogy a hegyes fenék-gerincen az erősebb metsző
hatás következtében a tészta nagyobb mechanikai igénybevételnek van kitéve,
mint a gömbölyű élen, ahol inkább a nyújtás dominál.
VII. Súlygörbe szerinti kalibrálás:
A szalaganahzisnél említettük, hogy a Valorigráfok eredményeit a felhasz
náló szakemberek a Farinográf megfelelő értékeihez hasonlítják egyrészt meg
szokásból, másrészt, mert ez a legegyszerűbb összehasonlítási alap az alkalmaz
hatóságára.
Mivel olyan anyagot még nem találtunk, amely ilyen intenzív dagasztás
hatására ne változtatná meg időtállóan rheológiai tulajdonságait, sokkal járha
tóbb útnak mutatkozott a torziós nyomaték mérése egyszerű súlyterheléses
módszerrel.
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A dagasztó nyomaték súly szerinti regisztrálására az ad lehetőséget, hogy a
műszerek mérlegrendszere - eltérő megoldásban ugyan — de torziós mérleg
ként fogható fel (3). Eszerint van 0 egyensúlyi helyzetük és arányos nyomaték és
súlyterhelésekre arányos kitéréssel válaszolnak.
A súlyterheléses kalibrálásra a Valorigráfnál konstrukciója következtében
könnyű lehetőség van, de az összehasonlítás céljából a Farinográfnál is nehézkes
és kerülő úton lehetőséget teremtettünk a súlyszerinti regisztrálásra.
A vizsgálatok azt mutatták, hogy mind a Farinográfon, mind a Valorigráfokon a súlyokkal létrehozott nyomaték-változásra a mérleg- és írószerkezeten
mindig arányos kitérés keletkezik. Ezt láthatjuk a l l . ábrán, ahol a baloldali
diagram a Farinográf súlygörbéjét, a jobboldali diagram pedig különböző
Valorigráfok súlygörbéjét ábrázolja. Láthatjuk, hogy mindkét féle műszer súly
kitérése egyenest ad, tehát a dagasztónyomatékot egyformán regisztrálják.
Az előbbi súlygörbéket az ugyancsak bemutatott súlylépcsőkből vettük fel
( 12. ábra).
115

A Valorigráfon tehát egyszerű lehetőség van mind a gyártó, mind a felhasz
náló részére a sülyszerinti kalibrálásra, ellenőrzésre és hangolásra a hozzáadott
súllyal anélkül, hogy a mérlegrendszer egyensúlya felbomlana.
VIII. Felfűtés és hó'foktartás vizsgálatok:
Mivel a méréseknél a 30 °C betartása fontos követelmény, méréssorozatok
ban ellenőriztük a Valorigráfok munkaterének hőmérsékleti homogenitását.
Ugyancsak ellenőriztük többízben a munkatér és lengéscsillapító felfűtésének
időtartamát is. Ilyen felfűtési diagramokat mutatunk be a (13. ábra). A Valori
gráfok munkaterének és szerelvényeinek hő-homogenitását először úgy cllen-
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14. ábra
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őriztük, hogy abban több helyen érzékeny hőmérőket helyeztünk el és azokat
5 percenként leolvastuk. A grafikonokon a hőfokszabályzó automatika vezér
lését is feltüntettük. Később az ellenőrzéseket már 12 csatornás Punktográffal
végeztük vas-konstantán hőelemekkel. Egy ilyen felvételt láthatunk a 14. ábrán is.
A tapasztalatok szerint a Valorigráfok munkaterének hőeloszlása homogén
nek mondható. A felfűtés megindítása után első készülékeinknél kb. 40 perc
után értük el a kívánt hőmérsékletet. Újabban megosztott fűtéssel, vagyis
nagyteljesítményű elcífütéssel és kisteljesítményű vezérlési fűtéssel a felfűtési
időt 15-20 percre csökkentettük.

IX. Mérések a Iapátfordulatszám, vízkifolyási sebesség és papír sebesség ellen
őrzésére:
A fejlesztés során Valorigráfjaink dagasztólapátjainak fordulatszámán is
változtattunk. A meghajtott gyorsabb lapát 96, az áttételes lassúbb lapáté
64 fordulat percenként. Az áttételi viszony 1 : 1,5.
Az automata büretta állítható kifolyási sebessége 35 ml(70%) vízkifolyásnál
18 mp. A Farinográfnál 18-22 mp. az előírás. A diagrampapír haladási sebes
sége percenként pontosan 1 perc osztás. A hazai diagrampapírok minősége és
perforálása azonban még kívánni valót hagy maga után.
A Valorigráf kutatási programjában számos alap- és fejlesztési kutatást
hajtottunk végre. Úgy érezzük, a nyert referenciák hasznosak voltak és hatha
tósan hozzásegítettek ahhoz, hogy Valorigráfjainkat mind tökéletesebbé tegyük.
Természetesen nem állíthatjuk, hogy továbbfejlesztésekre és korszerűsíté
sekre, valamint a szélesebb körű felhasználhatóság érdekében újabb adapterek
kifejlesztésére már nem lesz szükség, hiszen az állandó fejlesztés és korszerűsítés
minden műszer világszínvonalának fenntartásához elengedhetetlen.
A diagramok elkészítésében nyújtott segítségért köszönet illeti Koczka
Éva technikus kollégát.
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВАЛОРИГРАФФА
Л . Рут каи

Автор коротко излагает результаты опытов развития прибора так на
зываемого Валориграффа разработанного для испытания зерна и муки .
В опытах занимались испытанием консистенции теста в зависимости от тем
пературы, соотношением консистенции и добавки воды, пределами водо
поглотительной способности, анализа диаграмной ленты, профилей чашейки,
калибровкой весовых кривых, разогрева и удержки температуры.
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FORSCHUNGSARBEIT MIT DEM VALORIGRAPH
L. Ruttkay _
Der Verfasser beschreibt auszugsweise seine mit der Verbesserung <jes vor
nehmlich für Getreide- und Mehluntersuchungen konstruierten und Valorigraph benannten Apparates verbundene Forschungsarbeit. Die Versuche er
streckten sich auf die Temperaturabhängigkeit der Teigkonsistenz, auf den
Zusammenhang der Konsistenz und Wasserzufuhr, auf Versuche mit Dämpfungs
öl, für Grenzen der Wasseraufnahme, auf Bandanalyse, Schalenprofilunter
suchungen, Kalibration von Gewichtskurven, Prüfung der Aufheizung, Tempe
raturbeständigkeit usw.
RESEARCHES IN CONNECTION WITH THE VALORIGRAPH
L. Ruttkay
The researches carried out in the course of the development of the Valorigraph, an instrument devised mainly for the investigation of cereals and flours
are described. In these researches, the dependence of the consistency of dough
on temperature, the correlations between consistency and the amount of water
added, the damping oil, the limits of water-uptake capacity, the on-line ana
lysis, the investigations of the profile of dishes, the calibration with weight cur
ves, the investigations of the heating-up and of the maintenance of temperature
levels etc. have been studied.
EXAMINATIONS FAITES AVEC LE VALORIGRAPHE
L. Ruttkay
L’auteur décrit sommairement les examinations au’il a fait au cours du
développeinent de l’instrument nőmmé valorigraphe construit surtout pour
l’examination des grains des céréales et de la faríné. II s’est occupé en premier
lieu de l’influence de l’échauffement sur la consistance de la päte, des corrélations entre la consistance et l’addition de l’eau, des huiles tempérantes, des
limites du pouvoir d ’adsorption pour l’eau, de (’analyse en bandes, des exami
nations concernant le profil des écuelles, de calibration par des courbes du poids,
de l’examination de l’échauffement et de la tenue de la température, etc.
A SZERKESZTŐBIZOTTSÁGHOZ
A KÖVETKEZŐ DOLGOZATOK ÉRKEZTEK
Spanyár Pál, Blazovich Márta és Gábor Istvánné: D vitamin és ergoszterin
meghatározása takarmányélesztőben II. A D vitamin és ergoszterin elkülöní
tése és meghatározása.
Pataki Mária: Vagdalthús gombócok üzlethálózatban való sütésének higéniai
kérdései.
Gasztonyi Kálmán: Gáztermeléssel járó sütőipari folyamatok vizsgálata I.
A fermentométer ismertetése.
Gasztonyi Kálmán: Gáztermeléssel járó sütőipari folyamatok vizsgálata II.
A fermentométer alkalmazása.
W. "Juries Éva: Gyümölcseink ( + )-katechin, ( - )-epikatechin-tartalmának
meghatározása papírkromatográfiás úton.
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