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Búzaliszt sütőipari minősítésének szempontjai
A sütőipari lisztminőség úgy definiálható, mint a lisztnek az a képessége, amely egységesen
jó végterméket eredményez, mind a gyártó mind a fogyasztó elvárásainak megfelelően. A
lisztminőséget befolyásoló elsődleges tényezők két fontos csoportba sorolhatók. Egyrészt a
genetikailag meghatározott beltartalmi összetétel (pl. a búzaszem fehérjetartalma,
nedvességtartalma, hamutartalma stb.) és ezzel együtt olyan faktorok, melyek a liszt
előállítási technológiája során befolyásolhatók (pl. frakciók aránya, stb.). Másrészt a
fehérjeminőség, ami a liszt sikértartalmára, illetve a liszt reológiai és fiziko-kémiai
tulajdonságaira utal.
A beltartalmi összetétel az elsődleges lisztminősítő tényező, ezen belül is a fehérjemennyiség,
amely a liszt végső felhasználását jelentősen meghatározza. A fehérjék mennyisége és a
sütőipari minőség között nem feltétlenül áll fenn pozitív korreláció. Ezért a beltartalmi
mérések mellett sok esetben meghatározó jelentőségűek az empirikus jellegű reológiai
mérések.
A fehérjeminőség a sikérfehérje komponensek között létrejövő kölcsönhatások mennyiségét
és minőségét határozza meg, melyek a legjelentősebbek a reológiai sajátságok kialakításában.
A búza feldolgozás technológiai értékét elsősorban e reológiai tulajdonságok határozzák meg.
Ezért a búzaliszt feldolgozhatóságát a lisztből készült tészta reológiai vizsgálatával határozzák
meg. A mérések a tészta viszkozitásának és nyújthatóságának vizsgálatára terjednek ki.
A lisztben található korpa valamint hamu mennyisége jelentős mértékben befolyásolja a liszt
színét. A színmérés meghatározásának módszerei a Pekár-próbán, ill. az objektívebb
fényreflexiós és fényszórásos elven működő műszeres színméréseken alapulnak
A liszt részecskemérete szintén fontos jellemző, sok más tulajdonságra is hatással van (pl.:
vízkötő képesség). A kis szemcseméret elősegíti a gyors hidratációs folyamatot, gyorsítva a
sikérkomplex szerkezetének kialakulását. A részecskeméret megállapítására a leggyakrabban
alkalmazott eljárás a szitaanalízis.
A búzaliszt nedvességtartalmának is jelentős szerepe van a sütési tulajdonságok
kialakításában. A liszt nedvességtartalma befolyásolja a belőle készült termék vízfelvevő
képességét. Sok esetben végtermék szempontjából a magas vízabszorpciós érték elérése az
ideális. A vízfelvételt laboratóriumi körülmények között szabványos farinográfos illetve
valorigráfos módszerrel határozzák meg. A liszt vízfelvevő képességét számos tényező
befolyásolja. A liszt sikértartalma viszonylag állandó vízfelvevő képességgel rendelkezik. A
teljes fehérjetartalom vízoldható részének nincs víztartó tulajdonsága, más komponensek,
mint pl.: dextrinek vagy a cellulóz nagyon kis befolyással vannak a vízabszorpcióra. A malmi
technológia során sérült keményítő miatt is változik a vízfelvétel.
A búzaliszt sütőipari minősítésének módszerei
Hagyományos lisztminősítő módszerek
A liszt reológiai tulajdonságainak ismerete minősítési szempontból rendkívül fontos,
alapvetően meghatározza a sütőipari minőséget, a feldolgozhatóságot. A búzalisztből készült
termékek minősége és a tészta fizikai tulajdonságai között igen szoros összefüggés áll fenn.
A búzalisztek sütőipari minőséggel kapcsolatos tulajdonságainak meghatározása általánosan a
legrégebbi módszer alapján, a lisztből víz hozzáadásával készült tészta keverési sajátságainak
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meghatározásával történik. A tésztakeverés alapvetően kétféle mechanizmus szerint
történhet. A típustól függően megkülönböztethetünk Z-karú keverőket (Farinográf,
Valorigráf) és tűs mixereket (Mixográf).
Farinográf és Valorigráf. Keverő dagasztóberendezések melyek két egymással szemben és
eltérő sebességgel forgó Z-karból és a hozzátartozó dagasztó csészéből állnak. Lényeges
eltérés közöttük, hogy amíg a Farinográf a meghajtó tengelyre gyakorolt nyomatékot méri,
amely a csésze és a karok között lép fel, addig a Valorigráfnál a csésze mozdul el és az arra
ható forgatónyomatékot méri a dinamométer. További különbséget jelent a termosztálás
megoldása. A Farinográf esetében közvetlenül a csészét termosztáljuk vízzel, a másik
műszernél a hőmérsékletkontroll légcirkulációs módszerrel valósul meg, mely jóval lassabb.
A Brabender Farinográf 300g, 50g és 10g-os változatban, a Valorigráf 400g, 35g .
A mérés során a lisztből és vízből dagasztott tészta konzisztenciáját mérjük és regisztráljuk a
dagasztás és ellágyulás időtartama alatt. A regisztrálás a régebbi típusokon mechanikus
rajzoló berendezés segítségével történik, az újabbak elektronikus adatrögzítéssel működnek.
A dagasztási görbe lefutásából a liszt minőségére lehet következtetni. (valorigram: 1 ábra;
farinogram: 2 ábra)

1 ábra: A Valorigráf és a valorigram [MSZ ISO 5530-3: 1995]
A-tészta-kialakulási idő, B-stabilitás, D-sávszélesség, F-az ellágyuláshoz szükséges idő,G-az
ellágyulás mértéke
A regisztrált görbe (farinogram ill. valorigram) a tészta konzisztenciájának keverés hatására
bekövetkező változását szemlélteti. A vízadagolás pillanatában a görbe gyors növekvő
tendenciája jelzi a tésztaképződés megindulását. A regisztrált értékek a tészta aktuális
konzisztenciáját jellemzik, mely szoros összefüggésben van a viszkozitással. A vízmennyiség
növelésekor a maximális konzisztencia érték csökken.
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2. ábra: A Brabender Farinográf és a farinogram értelmezése [D’Appolonia és Kunerth,
1984]
A-tésztaképződési idő, B-stabilitás, C-mechanikai tolerancia index, D-valoriméter érték,
E-érkezési idő, E+B-indulási idő, F-az ellágyuláshoz szükséges idő
Farinográfos görbe kiértékelése:
A 14% nedvességtartalmú liszt 500 FE maximális konzisztencia (A) szabvány szerinti értéke
felel meg a farinográfos vízabszorpciónak. A keverési maximális ellenállás érték és a
vízabszorpció (WA) között negatív, lineáris korreláció áll fenn, melyből a keveréshez
szükséges optimális vízmennyiség egyszerűen meghatározható. A tészta kialakulási időt (B) a
vízadagolástól az optimális konzisztenciáig (500 farinográfegység, FE eltelt idő jellemzi. A
tészta stabilitását az adja, hogy a görbe mennyi időn keresztül tartózkodik a maximális
konzisztencia értéken (C). A tészta rugalmasságát a maximális konzisztencia értéknél
kialakuló sávszélességgel jellemezzük (D). A maximum után a görbe középvonala távolodik
az 500-as vonaltól, ami a tésztaszerkezet gyengülését jelenti. A diagram leszálló ága a tészta
ellágyulását jelzi (E).
A tésztaképződési idő fehérje minőségre vonatkozó jelzőszám, erős liszteknél
hosszabb ez az idő, mint gyenge liszteknél. Az egyik legjelentősebb farinográf által
meghatározott paraméter a stabilitás, ami a liszt minőségére enged következtetni. Az
állandó keverés során a tészta ellágyul. Minél hamarabb következik ez be, annál kevésbé
képes ellenállni a tészta az őt ért mechanikai hatásokra.
Hazánkban a mérési adatok (palnimetrált terület - T) alapján a búzalisztek minőségi
osztályokba (MO) sorolhatók. A sütőipari értékcsoportok 0-100 skálán számszerűsíthetők:
A javító minőségű,
B átlagos sütőipari minőségű,
C ún. kekszliszt (gyenge minőség) osztályokat különböztetnek meg.
Az osztályokat két-két alosztályra bontották, melyek közül az 1-es indexű jelenti az osztályon
belüli jobb minőséget. A minőség jónak ítélése relatív, az adott technológiai céltól függően
más és más osztályú lisztekre van szükség.
A búzaliszteket a sikértartalmuk, illetve a farinogram paraméterei alapján az alábbi
csoportokba sorolhatók.
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Tészta
Minőségi osztályra
kulási
jellemző görbe
[perc]

kiala- Vízabszo
Fehérjet
idő rp-ció
art. [%]
[%]

Keményítőszemcse
sérülés

Felhasználás

rövid (<2,5)

kis (<55)

kis (7,5alacsony
9)

édes
tésztából
készült
termékek,
kekszek
és
metélt tészták

2,5-4

54-60

10-11,5

-

kis
térfogatú
kenyerek

gyenge

átlagos

4-8

>58

>11,5

-

kenyerek
előállítására,
gyengébb lisztek
erősítésére
(keverék liszt)

>10

-

>11,5

jelentős

javítóliszt

erős

nagyon erős
1. táblázat: A minőségi osztályok jellemzése
Tésztakészítés Brabender Farinograph-on
MSZ ISO 5530-1: 1994 szabvány szerint
Használt vegyszerek és oldatok: desztillált víz
A meghatározás menete:
A liszt nedvességtartalmának meghatározása: MSZ 20501/1-87 szabvány alapján.
A mérés előkészítése: A farinográf lombikját fel kell tölteni vízzel, be kell kapcsolni a
termosztát által szabályozott fűtést (30°C). A bürettát fel kell tölteni desztillált vízzel.
Bemérés: 0,1 g-os pontossággal be kell mérni 50 g 14% (m/m) nedvességtartalmú
lisztnek megfelelő mennyiségű lisztet (m). Ennek értékét megadja a szoftver ill. a
szabványban található táblázatból is kikereshető. A program elindítása után be kell
táplálni a kívánt adatokat (liszt nedvességtartalma, WA vízfelvevő képesség).
Meghatározás: A lisztet minimum 1 percig kevertetni kell. Majd hozzáadunk annyi
vizet amely az 500 FE maximális konzisztencia eléréséhez várható. Dagasztás közben
a csésze oldalára tapadt tésztát vissza kell kaparni a tésztába. A maximum elérése után
le kell állítani a keverést, majd megtisztítani a csészét és a lapátokat. Az alkatrészek
alapos törölgetése és összeszerelése után a kiszámolt konzisztencia-értékre beállított
programmal és az új vízmennyiség hozzáadásával újra kell mérni a lisztet. (A kapott
görbe értékelése után a Farinograph szoftver szolgáltatja az új vízabszorpciónak
megfelelő vízmennyiség értékét.)
A mérés során a maximális konzisztencia 480 és 520 FE közé kellett, hogy essen.
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Az eredmények kifejezése:
Vízfelvevő képesség (Water Absorption, WA): a liszt vízfelvevő képessége az a vízmennyiség
milliliterben kifejezve, amelyet 100 g 14% (m/m) nedvességtartalmú liszthez kell hozzáadni,
hogy egy 500 FE maximális konzisztenciájú tésztát kapjunk a szabványban előírt feltételek
mellett.
A maximális konzisztenciának, 500 FE-nek megfelelő korrigált vízmennyiséget, Vc-t, ml-ben
kifejezve azokból a dagasztási vizsgálatokból kell kiszámítani, ahol a maximális
konzisztencia 520 és 480 FE közé esik.
Vc= V + 0,016 * (c-500)
ahol: V
a tésztához adott víz mennyisége [ml]
c
a maximális konzisztencia farinográfegységben a következő képlet szerint:
c= (c1 + c2)/2
ahol: c1
c2

a görbe felső kontúrjának legnagyobb magassága FE-ben
a görbe alsó kontúrjának legnagyobb magassága FE-ben

A farinográfos vízfelvevő képesség:
WA=(Vc,átl + m – 50)*2
ahol: Vc,átl a három párhuzamos vizsgálat során kapott, az 500 FE-nek megfelelő, korrigált
vízmennyiségek átlaga [ml]
m
a bemért liszt tömege [g]
Maximális tésztaellenállás (Maximum Resistance, MR): a mérés során meghatározott állandó
sebességgel dagasztott tészta maximális ellenállása FE-ben kifejezve. Számítása az előző pont
szerint történik.
Tésztaképződés időtartama (Mixing Time, MT), percben kifejezve: a vízadagolás
megkezdésétől addig az időpontig tart, amikor a görbén éppen megjelenik a konzisztencia
csökkenése.
Stabilitás (Stability, ST): az a percben kifejezett időtartam, mely alatt a diagramm
középvonala egybeesik a kívánt konzisztencia vonallal.
Sávszélesség (Bandwidth, BW): a diagramm szélessége a tészta kialakulásának időpontjában,
FE-ben.
Tésztaellágyulás (Resistance BreakDown, BD): az ellágyulás mértéke a görbe középpontjának
a dagasztási időtartam végén, majd az azt követő 12. percben mért magassága közötti
különbség, FE -ben kifejezve.
Planimetrált terület (T): a sütőipari értékcsoport meghatározásához alkalmas jellemző. A
diagramm leszálló ágának középvonala és a beállított konzisztenciavonalhoz tartozó, valamint
a mérés 15. percében a diagramm középpontjába a konzisztenciavonalról bocsátott merőleges
által bezárt terület cm2-ben.
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Alveográf (Chopin). Működése során tésztahártyából buborékot képez annak
szétszakadásáig. A nyomás időbeli változását grafikusan ábrázolva (alveogram, 3. ábra), a
liszt sütőipari minőségére lehet következtetni.

3. ábra: Az alveogram értelmezése (h: görbemagasság; L: görbehossz; S: görbe alatti terület)
Mixográf. Hasonló elven működik, mint a farinográf, és a farinogramhoz hasonló keverési
görbét ad. 35g , 10g és 2g lisztmintát tudunk megvizsgálni. Lényeges különbség a keverés
mechanizmusa : a „tűkkel” való keverés során egy nyújtás-hajtás-szakítás mechanizmusú
igénybevétel történik. 3-4 forgó és velük szemben elhelyezkedő 2-4 álló tű keveri a tésztát. A
tűk forgásából adódó és a keverőedényre gyakorolt nyomatékot regisztrálja (4). A műszert
főleg az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában használják.

4. ábra: Mixogram értelmezése (tipikusan kemény búza lisztjénél); hidratáció – csúcs -letörés
– végszélesség
Extenzográf (Brabender). Kifejlesztése a farinográfos mérés információ-tartalmának
kiegészítésére adott lehetőséget. Minőségellenőrzésben, laboratóriumi lisztminőség
vizsgálatoknál és sütési adalékok hatásának vizsgálatánál használják.
A tésztaminta húzóerő hatására szakadásig nyúlik, a műszer a tészta által kifejtett ellenerő
mértékét regisztrálja. A kapott görbéről (extenzogram, 4. ábra) az idő és a nyújtás
függvényében leolvasható a deformáció és a nyújtással szembeni ellenállás. A tészta szabvány
szerint 2% sótartalommal készül a farinográfos mérés alapján meghatározott
vízmennyiséggel. A tészta henger alakú formázása majd adott pihentetési szakasz után
következik a nyújtás. A kapott görbe lefutása egy hirtelen letörésben végződik, amely a tészta
elszakadásakor kezd nullához tartani. A leolvasható minőségi jellemzők a maximális
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ellenállás (Rm), mely a görbe maximális magassága, a nyújthatóság (E), ami itt a teljes
görbehossz, a görbe alatti terület, mely arányos azzal az energiával, ami a szakadást okozza és
egyben a liszt erősségéről is tájékoztat (5. ábra)

5. ábra Extensogramm

6. ábra: A különböző minőségi osztályok (gyenge - átlagos - erős - nagyon erős) jellemző
extenzográfos görbéi [Atwell, 2001]
Laborográf. A vizsgálandó tésztát elszakadásig nyújtja, és közben regisztrálja a nyújtáshoz
szükséges erőt. A lisztek minőségi osztályokba sorolhatók a kapott jellegzetes diagramok
alapján. A ma már nem használt berendezés nagy előnye az volt, hogy kis mintamennyiséget
(20g) és egyszerű előkészítést igényelt .
Esésszám mérése. A keményítő állapotára jellemző értékszám. A módszer során adott
mennyiségű lisztet szuszpendálunk vízben, majd vízfürdőben gyorsan elcsirizesítjük a
szuszpenziót, és a csirizben egy meghatározott geometriájú test (keverőviszkoziméter) esési
idejét mérjük. Az esésszámmal jellemzett amilolites állapot a minta amilázaktivitásától és a
szubsztrátumként szereplő keményítő tulajdonságaitól függő komplex jellemző, amelynek a
felhasználás célja szerint optimuma van. A kis esésszám nagy enzimaktivitásra, a nagy
esésszám a minta enzimszegény állapotára utal. A szabvány előírása alapján a jó minőségű
lisztnek 350 s körüli az esésszáma.
Zeleny szedimentációs teszt. A liszt sütési tulajdonságaira következtethetünk. A búzából
előállított lisztet brómfenolkéket tartalmazó oldatban szuszpendáljuk, majd az előírt rázási és
nyugalmi időtartamok után a lisztrészecskék szedimentációjából eredő üledék térfogatát
meghatározzuk, ez lesz a szedimentációs index. A liszt minőségét elsősorban befolyásoló
keményítő és sikérfehérjék a szedimentációs közegben a minőségüktől függően eltérő módon
duzzadnak. Az eltérő duzzadás következtében a lisztszemcsék ülepedése különböző lesz. A
szedimentációs index alapján minősíthető az alapanyag. A 30 ml-es Zeleny értékszám feletti
szedimentáció általában jó lisztminőséggel párosul .
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Mérés menete:
Oldatok:
• Tejsavas törzsoldat:
125cm³ tejsav 500 cm³desztilált vizes oldatban
• Szedimentációs reagens:
180 cm³tejsav törzsoldat 200 cm³iso-propanol 1000 cm³ desztillált vízben
• Színező oldat:
4mg brómfenolkék 1000 cm³deszt vízben
Meghatározás:
• Bemérünk 3,6 lisztet
• Hozzáadunk 50 cm³ brómfenolkék színező oldatot, és 5 percig rázatjuk.
• Hozzáadunk 25 cm³szedimentációs reagenst, és 10 percig rázatjuk.
• A csöveket a talpukra állítjuk, majd 5 perc után leolvassuk a leüllepedett csapadék
meniszkuszát.
Lisztminősítő kis mintaigényű módszerek
Dagasztáson alapuló mikromódszerek
A búzafajták nemesítése, az adalékolt tészták vizsgálata és a molekuláris szintű kutatások
mind olyan területek, ahol a mintamennyiség mindig korlátozó faktor. A mintamennyiség
csökkentése a hagyományos műszerek, ill. eljárások analógiájára készült, ún.
mikrokészülékek, mikromódszerek alkalmazásával valósult meg
A 2g-Mixográf működési elve egyezik a hagyományos műszerrel, lényeges eltérés az
értékelés terén található. A hagyományos mixográfhoz képest több paramétert határoztak meg
az elektronikusan rögzített görbéből
A mikro-valorigráf a vízfelvevő képesség ismeretében a kialakuló és kialakult tészta
reológiai jellemzőinek meghatározására és rögzítésére alkalmas készülék. A műszer felépítése
és működése hasonló a hagyományos valorigráfhoz. A mikro-valorigráf állandó fordulatszám
mellett, a tengelyen ébredő erővel arányos és a motor teljesítményében bekövetkező
áramerősség változást méri. A különböző fajtájú lisztekkel elvégzett nagyszámú kísérlet
igazolja, hogy a mikro-valorigráffal hasonló eredmények érhetők el, mint a hagyományos
készülékkel, továbbá jól alkalmazható nemesítési és kutatási célokra egyaránt .A kapott
görbék teljesen hasonlóak a hagyományos Valorigráf és Farinográf görbékhez. A kis mixerrel
mért vízabszorpciós értékek egyeznek a valorigráffal kapott eredményekkel. A maximális
keverési ellenállás és a vízfelvevő képesség közötti negatív, lineáris összefüggés +/- 0, 3 %
pontossággal engedi meg a vízfelvétel meghatározását. A kisméretű készülék állandó, 4g
mintamennyiséget követel meg.
Nyújthatóságon alapuló mikromódszerek
Kieffer teszt, a tészta nyújthatósági tulajdonságainak vizsgálata. Kieffer kifejlesztett egy
tészta nyújthatósági vizsgálatára alkalmas feltétet, amit a Stable Micro System (SMS)
alkalmazott a TA.XT2 Texture Analyser berendezésénél. A tészta és a sikér párhuzamos
mérése lehetőséget nyújthat az adalékanyagok (mint pl. a sók, emulgeálószerek,
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oxidálószerek, enzimek) kiválasztására, különböző búzáknál a tésztakészítés optimumának
beállítására és ellenőrzésére.
A módszer elve nagyon hasonló a Brabender Extenzográf elvéhez. Itt is a deformációt és a
nyújtással szembeni ellenállást vizsgáljuk az idő és a nyújtás függvényében. A műszer a tészta
által kifejtett ellenerő mértékét regisztrálja, a meghatározott paraméterek a következők: csúcs
erő, megnyúlási ellenállás, a csúcs erőnél (megnyúlási határ) lévő távolság. Ezek a
nyújthatóság mérőszámai.
Mikro-extenzográf gyakorlati előnyei: Egyszerű, hatékony módszere révén alternatív technika
lehet a hagyományos tészta és sikér nyújthatósági vizsgálatoknál. Pontos és reprodukálható
eredményeket képes szolgáltatni viszonylag kis mintamennyiség (10g liszt vagy 1-2g sikér)
igénylésével. Mikro módszerként a kezelhetősége főleg az alacsony költség- és időigényében
nyilvánul meg. Búzanemesítésnél is előnyös a használata, mikor kezdeti lépéseknél csak kis
búzamennyiség áll rendelkezésre. 3-4 tésztaformázó kapocs használatával, folyamatos
méréssel napi 20 minta mikro-extenzográfos vizsgálata végezhető el. Ez kb. négyszer annyi
mintát jelent, mint amennyit a standard extenzográffal mérhető.

Zeleny készülék
A Zeleny készüléket tanszékünk fejlesztette ki a Lab-Inter Kft-vel közösen. A fejlesztés
céljai voltak, hogy a mérés egyszerűsödjön, kevésbé függjön az emberi észleléstől,
automatizált legyen, több mérés is végezhető legyen egyszerre, és a minta mennyiség
lecsökkenjen.
A Zeleny készülék moduláris mérőrendszer bemutatása
A Zeleny készülék mérőrendszer teljes kiépítésében egyaránt alkalmas a szabványos, illetve a
kis mintaszükségletű, un. mikro-Zeleny teszt kivitelezésére. A kifejlesztett készülék a korábbi
megoldásokhoz képest számos újítást tartalmaz, amelyek közül a legfontosabbak:
1. moduláris felépítés, azaz elemei a vizsgálat irányától és céljától függően változtathatóak
2. kisméretű utóőrlő berendezést alakítottunk ki, amely lehetővé teszi a
szabványmódszernek megfelelő szemcseméret (<150µm) kialakítását standard
laboratóriumi lisztekből is.
3. Az eredmény leolvasása digitális képfeldolgozó rendszer segítségével történik, ami
lényegesen egyszerűsíti és gyorsítja a mérési eljárást, emellett lecsökkenti az emberi
szem hibájából adódó mérési bizonytalanságot.
4. Az eredmények automatius értékelésére és dokumentálására kifejlesztett szoftver
megfelel a jelenlegi laboratóriumi minőségirányítási (akkreditációs) rendszerek
követelményeinek.
5. A műszer fejlesztése során a szakmai szempontok mellett törekedtünk a funkcionális
tervezés megvalósítására, azaz pl. a mérés műveleti sorrendjének, a végrehajtás
praktikus fogásainak figyelembe vételére is.
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A Szoftver bemutatása
A szoftver könnyen kezelhető, kielégíti a laboratóriumi akkreditálás általános, valamint a
dokumentációs és a módszerekkel kapcsolatos követelményeit, „felhasználóbarát”. A
felhasználó egyszerűen és gyorsan elsajátíthatja a program használatát, mely segítséget nyújt
a mérés elvégzésében.
A szoftver tartalmazza :
•
a mikro és a szabványos módszerek leírását,
•
a párhuzamos mérések adatait, azok átlagát,
•
az eredményekből összesítés, jelentés készíthető, az adatok exportálhatók
•
mikro módszer esetén a mikro módszer makro módszerre átszámolt (validált!)
eredményét
•
a digitálisan leolvasott adatok mellet látható és elmenthető a kamera által alkotott kép
Mintaszükséglet:
Szabványos módszerek esetében (MSZ ISO 5529 és ICC 116/1): 3,6g
Mikro-módszer: 0,4g
Zeleny értékszám meghatározása Mikro-módszerrel

A program optikai módszerekkel meghatározza, adott idő (5perc) ülepedés utáni, meniszkusz
szintjét egymás mellett elhelyezett két mintánál. A minták mérőhengerbe vannak megfelelő
módon előkészítve, keverve. Az eredmények eltárolásra és nyomtatásra kerülnek.
Oldatok:
• Tejsavas törzsoldat:
125cm³ tejsav 500 cm³desztilált vizes oldatban
• Szedimentációs reagens:
180 cm³tejsav törzsoldat 200 cm³iso-propanol 1000 cm³ desztillált vízben
• Színező oldat:
4mg brómfenolkék 1000 cm³deszt vízben
Meghatározás:
• Bemérünk 0,4g lisztet
• Hozzáadunk 6,25 cm³ brómfenolkék színező oldatot, és 5 percig rázatjuk.
• Hozzáadunk 3,15 cm³szedimentációs reagenst, és 10 percig rázatjuk.
• Behelyezzük a csöveket a helyükre és elindítjuk a mérést.
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