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JANDER, G. ős JAHR, К. F.: 

Térfogatos elemzés

( Massanalyse )
7. kiadás. 303 old. 50 ábrával. 
Berlin: Walter de Gruyter eb. Со. 
1956.

A bevezető fejezet kimerítően 
írja le a titrimetria módszerét; az 
eszközök használatát; a mérőedé
nyek kalibrálását; a mérőoldatok 
készítését és beállítását; továbbá 
tárgyalja a hibalehetőségeket.

A könyv a titrimetria klasszikus 
módszerei mellett a konduktomet- 
riás és potencióméteres titrálás feje
zeteit is tartalmazza. E legújabb ki
adásban a Chelatometria fejezete és 
az ioncserélés titrimetriai alkalma
zásának egy gyakorlati példája is 
helyet kapott."4

Az egyes fejezeteket tömör, de a 
lényeget igen jól kifejező érthetőség
gel megfogalmazott elméleti magya
rázatok vezetik be. Ú m .: az oxidá
ciós-redukciós folyamatok általános 
magyarázata; a redox-potenciál fo
galma : — a sav- és lúgmérés
indikátorainak elmélete; a titrálás 
közbepi pH-változás grafikus ábrá
zolása; — a csapadékképződésen, 
valamint a komplexképződésen ala
puló titrálásoknál az ionkoncentrá
cióváltozást kifejező grafikus ábrá
zolások; — a potenciometriás el
járások magyarázata; — a kon- 
duktometriás módszerek magyará
zata; — a komplexometria elmélete 
stb. ■

Az egyes titrimetriai módszerek 
szövege világos és kimerítő részle
tességű. Több mint 60 térfogatos 
módszert ír le a szerző.

A könyv szövegét a modem ké
miai szemlélet jellemzi. Figyelemre 
méltó a jodometriánál a jód-kemé-

nyítő szerkezetének elmélete és a 
szemléltető ábrázolás.

A munkát nemcsak a kémikus 
hivatására készülők használhatják 
sikerrel; hanem a gyakorlatban 
dolgozók is haszonnal forgathatják, 
mivel a mindennapos gyakorlat 
igényeit jól kielégíti.

Sarudi I. (Szeged)

SACHS, H .:
A cukor története és gyártása

(Le Sucre Histoire et Fabrication)■ 
A belga közművelődésügyi miniszté
rium kiadványa. Brüsszel. 1959.

A szerző, mint a belga mezőgaz
dasági iparok ügyintéző állandó 
bizottságának főtitkára (Secretaire 
Général de la Commission Nationale 
Permanente des Industries Agrico- 
les) népszerű szövegű brosúrában 
ismerteti a cukor történetét, gyár
tási technológiáját, élettani jelentő
ségét és a belga cukorgyártás ter
melési adatait. A kiadvány 8 oldalnyi 
szöveg mellett történelmi és modern 
vonatkozású színes képeket és ábrá
kat (külön magyarázószöveggel) ta r
talmaz. A cukorpropaganda kereté
ben megjelent szép külsejű kiad
vány hivatásának nagyon jól meg
felelő ismeretterjesztő irat.

Sarudi I . (Szeged)

DOWD, L. E. :
A quercetin spektrofotometriás m eg
határozása
(Die Npektrophoto metrische Bestim
mung von Quercetin)
Monatsschrift für Brauerei. 7, 121, 
1961.

A vizsgálat alapjául a quercetin- 
nek aluminiumkloriddal képezett 
színe szolgál. Az alkotórészek aránya
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a szín reakció értékelése végett 1 mol 
quercetin és 1 mol alumíniumklorid, 
ahol is az utóbbi 430 millimikronnál 
abszorpciós maximumot ér el. Elő
állítható káliumacetáttal beállított
4,0 pH-jú 0,01 m alumíniumklorid 
oldatból. Az alumíniumklorid oldat
nak 1 ml-éré számított 2—15 milli
gramm quercetinnel alkotott keve
rékére érvényes a Beer-féle törvény. 
A jelenlevő flobafének és tannin a 
vizsgálat folyamán nem zavarnak.

K. Horák L. ( Budapest)

MILLER, E. J . :
Eljárás a kultúrélesztők meghatáro
zására
(Methode zur Bestimmung von 
Kulturhefen )
[Monatsschrift für Brauerei. 12, 176, 
1960.

Gyakran teljességgel lehetetlen a 
Saccharomyces cerevisiaevel szoros 
rokonságban élő vadélesztő válto
zatokat mind a kultúrélesztőtől, 
mind pedig a vadélesztők egy-egy 
fajtáját egymástól elkülöníteni. Az 
eddigi vizsgálatok folyamán erre 
megfelelő módszert még nem talál
tak. A mennyiségi meghatározásokra 
vonatkozó eljárásoknál lényeges a 
vizsgálati előírások pontos betar
tása. A szerzők a megkülönböztetés 
céljából tápoldat alkotórészeiként 
szintetizált inositot, aneurint és 
piridoxint használtak. Hatféle olda
to t készítettek: 1. Alaptápoldatot.
2. Ugyanazt a tápoldatot inosit nél
kül. 3. Az alapoldatot inosit és 
piridoxin nélkül. 4. Az alapoldatot 
20 g uracillal literenként. 5. Alap- 
oldatot kazeinhidrolizáttal kombi
nálva. 6, Alapoldatot kazeinhidro
lizáttal, de aneurin és piridoxin nél
kül.

A meghatározás azon alapszik, 
hogy a nevezett élesztőtörzsek az 
alapoldattal vagy a keveréktáp- 
oldatokkal különbözőképpen reagál
nak.

K. Horák L. ( Budapest)

TÄUFEL, K., STEINBACH, К. J. 
és MEINERT, G .:
A sör és présélesztő m ono-, oligo- és 
poliszaharid tartalma
(Mono-, Oligo- und Polisaccharide 
von Press- und Bierhefen)
[Monatsschrift für Brauerei. 7, 119, 
1961.

A vizsgálat célja a prés és sörélesztő 
mono-, oligo- és poliszaharidjainak 
kimutatása volt. Préselt és mosott 
sörélesztőt egymás után  1. 80%-os 
alkohollal, 2. 10%-os triklórecet-
savval, 3. káliumhidroxiddal és 4. 
0,5 n ecetsavval 75 C-fokon vagy 
2 n kénsavval 100 C fokon 30 percig 
extraháltak. A kiextrahált anyago
kat papírkromatográfiás módszerrel 
minőségileg meghatározták. Az alko
hollal extrahált présélesztőből a ki
mutatás alapján trehalózt, glukózt, 
mannózt, és egy nem egészen meg
határozható cukrot találtak, a sör- 
élesztőből pedig mannózt és egy 
nem redukáló cukrot, amelynek 
hidrolízisével glukózt és fruktózt 
kaptak. A triklórecetsavas extrahá
lás ú tján  mindkét esetben trehalózt 
találtak. A káliumhidroxiddal ke
zelt prés- és sörélesztő vizsgálata 
glukóz, mannóz és ribóz jelenlétére 
m utatott. Ennek a savanyú prepa
rátuma hidrolízis alkalmával glu
kózt, maltózt, maltotriozt eredmé
nyezett. A kapott eredmények szá
zalékos megoszlását a szerzők táb
lázatban foglalták össze.

K. Horák L. ( Budapest)

О WADES, J. L .:
Sörök pasztörizált voltának egyszerű 
kimutatása
( Vereinfachte Analysenverfahren zur 
Bestimmung der Pasteurisation)
Monatsschrift für Brauerei. 7, 119, 
1961.

Sörök pasztörizált voltának ki
m utatására a szerző gyors és egy
szerű módszert dolgozott ki. [Minden
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előzetes előkészítés nélkül 5 ml. sört 
1 g szaharózzal hozott össze és har
minc percig szobahőmérsékleten 
állni hagyott. Ezután ebbe az ol
datba glukózoxidázzal impregnált 
papiroscsíkot áztatott. Glükóz jelen
létében a papiroscsík két perc el
múltával intenzív zöld színt vesz fel. 
Ez a reakció megmutatja, hogy a sör 
még aktív invertáz enzimet tartal
maz. Ha viszont valamely sört csak 
gyengén, tehát igen kis mértékben 
pasztörizáltak, a beáztatott impreg
nált papiroscsík gyengébb zöld színt 
ad. A módszer előnye a gyorsaságon 
és egyszerűségen kívül tehát még az 
is, hogy a pasztörizáció foka, illetve 
mértéke is tapasztalati színskála se
gítségével kimutatható.

K. Horák L. ( Budapest)

AESCHBACHER, R .:
Gázkromatográfia a steariu gyártás
ban.
(Die Gaschromatographie in der 
Stearinfabrikation )
Mittelungen, 51, 525—532, 1960.

A stearin gyártásban alkalma
zott faggyúzsírsavakat, a keletkező 
közbeeső termékeket és a végtermé
keket, stearint és oleint, metilészte- 
reik formájában gázkromatográfiá
val vizsgálták. A részben igen 
komplikált keverékek összetételét 
minőségileg meghatározták. A kro
matográfiás analízisből számított 
sav- és jódszámok jó megegyezést 
m utattak a szokásos kémiai analízis 
adataival.

Telegdy Kováts M. ( Budapest) 

HÄNNI, H .:
Az amilalkohol szerepe a Gerber-íéle 
zsírdiegkatározásnál
( Die Rolle des Amylalkohols bei der 
Fettbestimmung nach Gerber)
Mitteilungen, 51, 515—524, 1960.

A Gerber-féle zsírmeghatározás 
tej, tejszín és sajt vizsgálatainál

olyan eredményeket ad, melyek a 
Röse—Gottlieb- vagy a Schmid— 
Bondzynski-féle súlyanalitikai mód
szerekkel kapott adatokkal nem 
egyeznek meg pontosan. Ezeket az 
eltéréseket elsősorban a butiromé- 
terben az emulzióképződés meg
akadályozására alkalmazott amil
alkohol okozza. A hiba növekszik, 
ha az amilalkohol bizonyos szennye
zéseket tartalmaz.

Gázkromatográfia segítségével a 
zavaró kísérőanyagok viszonylag 
könnyen felismerhetők és megálla
pítható, hogy ismeretlen amilalko- 
holok zsírmeghatározáshoz alkalma
sak-e.

Telegdy Kováts M. ( Budapest)

LETZIG, E., KÖNIG, E.:
Űj eszköz gyümölcshús keménységé
nek mérésére
( Über ein neues handliches Prüfgerät 
zur Messung von Fruchtfleisch - 
Festigkeit und seine vielseitigen An
wendungsmöglichkeiten )
Nahrung, 4, 933, 1960.

Szerzők új készüléket alkalmaztak 
gyümölcshúsok keménységének mé
résére. Az eszköz felépítése egyszerű 
és stabilis, könnyen szállítható.

Eddig epren, almán, borsón, ré
pán és burgonyán végeztek mérése
ket, de kétségtelen, hogy más gyü
mölcsöknél is alkalmazható.

A nyomást — más készülékekkel 
ellentétben — nem súlyokkal, ha
nem komprimált levegővel állítják 
elő. A nyomásjelzés közvetlenül a 
manométeren olvasható le. A mérő
test maximális behatolását egy jelző
lámpa mutatja. Minthogy a mano- 
méter mutatója itt megáll, a mért 
érték könnyen leolvasható. A cikk 
közli az erőátvitel vázlatát. Az érté
kek szórása normális, jól reprodukál
ható. A műszer ellenőrzése, illetve 
hitelesítése 750 mm-es Hg-oszloppal 
történik. Végül a szerzők összefog
lalják az általuk ismert gyümölcs
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hús-keménységmérő készülékek iro
dalmát.

Telegdy Kováts M. ( Budapest)

PELSHENKE, O. F., SEIBEL, W., 
BOLLING, H .:
Tészták és tésztafélék víztartalmá
nak ellenőrzése Kari Fischer-oldattal 
történő automatikus titrálással
(Die Kontrolle des Wassergehaltes 
bei Teigwaren und Teigen durch 
automatische Titration mit Karl F i
scher-Lösung )
D. L. R. 56, 293, (1960).

A tésztafélék gyártásának auto
matizálásakor feltétlenül szükséges 
a dara, nyerstészta és a késztermé
kek víztartalmának gyors ellen
őrzése. Kari Fischer-oldattal meg
határozták a dara, derce, nyers
tészta és a késztermékek víztartal
mát. Szerzők saját összeállítású 
titrálóberendezést alkalmaztak, a 
végpontot dead-stop módszerrel ál
lapították meg, így kiküszöbölték a 
titrálás hibáit. A készülék haszná
lata egyszerű, így üzemi vizsgála
tokra különösen alkalmas.

Telegdy Kováts M. ( Budapest)

SHAW, W. H .:
Összes kén közvetett lángfotometriás 
meghatározása biológiai anyagokban
Journal of Agric. and Food Chem. 
9, 18, 1961.

Az anyagot salétromsav és perklór- 
sav elegyével oxidálják, majd bá- 
riumklorid oldatot adnak" hozzá. 
A kéntartalmat a báriumszulfát le
csapódása u tán  visszamaradó bá
rium lumineszcenciájával mérik. 
Reprezentatív biológiai anyagok 
vizsgálata — többek között cisztin 
és metionin — azt m utatta, hogy a 
lángfotometriás és gravimetriás mód
szerrel mért értékek között 1—26 
mg-ig terjedő kéntartalomnál 
+  0,1—+0,3 mg kén volt a különb

ség. A minta perkiő i:\savas oldatának 
alikvot részét foszfor meghatáro
zásra használták, a szulfát és foszfát
mentes törzsoldat pedig a kalcium, 
magnézium és káliumtartalom meg
határozására alkalmas.

Telegdy Kováts M. ( Budapest)

CARSON, J. F., WONG, F. F .:
A hagyma illékony zamatanyagai
(The volatile flavor components of 
onions )
Journal of Agric. and Food Chem. 
9, 140, 1961.

A vöröshagyma — Allium сера — 
néhány fontosabb illó zamatanya
gát gáz-folyadék megoszlásos kro- 
matográfiával választották el. Infra
vörös spektrumuk alapján, vala
mint kémiai módszerrel is azonosí
to tták  a vegyületeket. Főleg metil 
di- és triszulfidot, metil- n-propil 
di- és triszulfidot, n-propil di- és 
triszulfidot különítettek el és hatá
roztak meg. Sem monoszulfidokat, 
sem allildiszulfidokat nem tudtak 
kimutatni.

Telegdy Kováts M. ( Budapest)

BUKIN, V. N. és GARKINA, I. N.:
A D-vitamin meghatározásának 
módszere állati szövetekben
(Metód opredelenija vitamin D v 
tkanjah zsivotnüh)
Biohimija, 26, 40 (1961).

A vizsgálandó állati szövetet tö
mény lúggal hidrolizálják. A hidro- 
lizátumból éterrel kirázzák a D 
vitamint, és a kísérő szterineket 
digitoninnal eltávolítják. Az A vita
mint és az egyéb poliéneket alumí- 
niumoxiddal töltött oszlopon el
választják. Végül a D vitamint 
papírkromatográfiás módszerrel min
den más zavaró anyagtól is megtisz
títják, és kioldás után  az antimon- 
trikloridos reakció alapján foto
méterrel meghatározzák.
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A ’módszer eredményei jól repro
dukálhatók és megegyeznek a bioló
giai meghatározásokkal nyert ada
tokkal.

Varga K. ( Budapest)

MIZELL, M. és SIMPSON, S. B .:
Aminosavak papírkromalográfiás el
választása. Egy oldószer a fenol 
helyettesítésére
(Paper chromatographic separation 
of amino acids. A solvent to replace 
phenol)
Journal of Chromatography. 5, 157 
(1961).

A szerzők felsorolják a fenol alkal
mazásának hátrányait és egy olyan 
oldószerelegyet ajánlanak, az aminó- 
savak kétdimenziós papírkromato- 
gráfiával való szétválasztásához, 
amely nem tartalmaz fenolt.

Először n-butanol - ecetsav - víz 
(25 : 6 : 25) oldószerelegyben fu t
tatnak. A második futtatást ciklo- 
hexilaminnal telített atmoszférában, 
n-butanol - metiletilketon - víz (2 : 
2 : 1 )  oldószerelegyben végzik. A 
módszer jól elválasztja az aminó- 
savakat, és könnyebben reprodu
kálható, mint a szeszélyes fenolos 
futtatás. A kromatogram ninhidri- 
nes előhívása után a különböző 
aminósavak színe más és más. Ez 
megerősíti az aminosavak kontroll 
alapján való azonosítását és segíti a 
szomszédos aminosavak identifiká
lását is.

A közleményben megtalálható 24 
aminósav e módszer szerinti Rt ér
téke és foltjának színe is.

Varga K. ( Budapest)

AHUNBAEVA, B. O. és 
ISZAKOVA, N. A .:
A búzamag fruktozánjai
( FruJctozanü zerna psenicü)
Biohimija. 26, 57 (1961).

Szerzők az őszibúza oligoszaharid- 
jait vizsgálták papírkromatográfiás 
módszerrel.

A magból kivont cukrokat n-buta- 
nol-ecetsav-víz ( 4 : 1 : 5 )  oldószer
elegyben való futtatással elválasz
tották. Azonosítás után a cukrokat 
a papírból kioldották, és Hagedorn-— 
Yensen módszerrel mennyiségüket 
meghatározták. Az oligoszaharidó
kat kioldás után híg kénsavval hid- 
rolizálták, és a hidrolizátumot újra 
kromatografálták. A magban talál
ható oligoszaharidok teljes hidrolí
zisének eredménye glükóz és fruktóz 
volt. Az izolált oligoszaharidok sorá
ban a szomszédos fruktozánok 1—1 
fruktóz komponenssel többet ta r
talmaztak. Mindezekből arra követ
keztettek, hogy a magban a frukto
zánok képződése szaharóz moleku
lák fruktóz egységekkel való növe
kedése útján megy végbe.-

Varga K. ( Budapest)

STAUDENMAYER, T H .:
Félkvantitatív kénhidrogénmeghatá- 
rozás borban
(Halbquantitative Schwefelwasser
stoffbestimmung in Wein)
Z. U. L. 115, 16, 1961.

A szerző a borok kénhidrogéntar- 
talm át a legkisebb ciánhidrogén- 
mennyiségek meghatározására szol
gáló Hubach-féle készülékkel hatá
rozza meg. A bemért térfogatú és 
kénsavval megsavanyított borból 
levegőáram átszivatásával kiűzi a 
kénhidrogént s a borból távozó H2S- 
tartalmú levegőáram útjába helye
zett indikátorpapiroson keletkezett 
ólomszulfid-folt erősségéből álla
pítja meg, a borban levő kénhidro
gén mennyiségét. A kvantitatív meg
állapítás ugyanolyan indikátorpapi
roson ismert H2S-mennyiségekkel 
előidézett ólomszulfid foltokkal való 
összehasonlítás útján történik.

Az érzékszervileg megállapítható 
kénhidrogénmennyiség küszöbértéke 
0,375—0,25 mg/1 H2S között van. 
0,25 mg/1 mennyiséget már nem 
minden borszakértő tud ízlelés útján 
érzékelni Sarudi I. (Szeged)
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