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A magyar kémiai elnevezés 
és helyesírás szabályai
(A Magyar Tudományos Akadémia Ké
miai Tudományok Osztályának Közle
ményei. Szerkeszti Erdey-Gruz Tibor. 
17. kötet 1 -4 . szám). Akadémiai Kia
dó, Budapest 1962. p 202.

A kiadvány hézagpótló. A szerkesztő 
bizottság célkitűzése abban állt, hogy 
a kémiai elnevezések egységesítésére 
létrehozott Tiszta és Alkalmazott Ké
mia Nemzetközi Uniója (International 
Union of Pure and Applied Chemistry, 
röv. IUPAC) hosszú évek munkájával 
kidolgozta nevezéktan alapján elké
szítse a magyar kémiai elnevezések 
szabályait, továbbá, hogy a kémiai 
anyagok és fogalmak helyesírását is 
egységesen szabályozza, különös figye
lemmel a nemzetközi szakkifejezések 
magyaros írásmódjára.

Szerkezetileg a mű három főrészre 
tagolódik. Ezek: I. A magyar kémiai 
elnevezés szabályai, II. A kémiai 
elnevezések helyesírásának szabályai 
és III. Kémiai helyesírási szótár.

Az I. rész első fejezete tartalmilag 
felöleli a teljes szervetlen kémiai 
nevezéktant az alábbi csoportosítás
ban: Az elemek, A vegyületek képlete 
és neve, Az ionok és az atomcsoportok 
(gyökök) neve, Változó összetételű 
kristályos fázisok, A savak, A sók és só
szerű vegyületek, A koordinációs vegyü
letek, A polimorfizmus. Függelék: Az 
ionok és a csoportok nevének jegyzéke.

A második fejezet a szerves vegyü
letek elnevezési szabályainak egy 
részét tartalmazza, mégpedig a követ
kezőket: Szénhidrogének. Alapvető 
heterociklusos rendszerek, Szteroidok, 
Aminosavak és rokon vegyületek, 
Vitaminok, Karotinoidok, -  A szer
zők megjegyzik, hogy a többi szerves 
vegyület magyar nevezéktanának ki
dolgozására akkor kerül majd sor, 
ha az IUPAC megfelelő nemzetközi 
szabályzata elkészült.

A II. rész rögzíti a kémiai nomen
klatúra helyesírásának azon szabá
lyait, amelyekről ,,A magyar helyes
írás szabályaidnak 10. kiadása nem 
intézkedik.

A III. rész a kémiában szereplő 
szavak közül mindazokat tartalmazza, 
amelyekkel kapcsolatban kétségek van
nak, vágy lehetnek helyesírásuk tekin
tetében.

A szerzőknek célkitűzéseiket sike
rült maradéktalanul megvalósítaniok 
és ezzel nélkülözhetetlen segédeszközt 
bocsátottak mindazon intézmények 
rendelkezésére, amelyekben a tiszta 
vagy alkalmazott kémia bármely ágá
val foglalkoznak: azt művelik, ok
tatják, vagy a külföldi szakirodalom
ban közölt eredményeket magyar 
nyelvre fordítják le. A mű széleskörű 
elterjedése biztosíthatja a kémiai el
nevezések egységes rendszerének gyors 
elsajátítását és ezzel elősegíti a roha
mosan fejlődő tudomány eredményei
nek magyar nyelven való egyértelmű 
rögzítését. Gál I. (Budapest).

PRANGE G.:
A mikrobiológia alkalmazása az élelmi
szerek vizsgálatánál
(Die Anwendung der Mikrobiologie in 
der Lebensmittelüberwacliung)
Die Nahrung 5, 334. 1961.

1. A nem patiogen mikrobiológia 
feladata az élelmszerek külsőleg, ké
miailag, valamint mikrobiológiailag 
kifogástalan minőségének biztosítása. 
Feladatai köfcé tartozik többek között:

a) Az élelmiszerek általános bakterio
lógiai szennyeződésének fokmérőjéül 
a csíraszám meghatározása.

b) Coli Aerogencs baktériumok kimu
tatása, a colititer, ill. coliformtiter 
(Coli Aerogenes Titer) meghatározása 
fekáliák által történt szennyeződés 
fokmérője gyanánt.



c) Konzervek csíramentességének 
(sterilitásának) csíraellátásának és 
bombásodásának vizsgálata.

d) Penész és élesztők kimutatása és 
meghatározása.

e) További olyan mikroorganizmusok 
felderítése, melyek meghatározott élel
miszerekre jellemzőek vagy ezek rom
lását idézik elő.

/ ) Élelmiszerek előállítási folyamatai
ban szennyeződési források megálla
pítására lépcsőzetes ellenőrzés alkal
mazása.

2. Mint mikrobiológiai vizsgálatok 
súlypontjait kezelik a tejet, étkezési 
jeget, alkoholmentes italokat, a sört 
és a használatra kész üres üvegeket. 
A tej és az étkezési jég már rendelkezik 
a törvény által körülhatárolt csíra és 
colitartalommal. Az alkoholmentes ita
lokkal szemben azokat az előírásokat 
kell megkövetelni, mint amelyek az 
ivóvízzel szemben fennállnak. Sör 
nem tartalmazhat colit; csíratar
talmának határértéke ml-ként 1000 
csírában van maximálva.

A vizsgálatok 19 gyümölcsitalra, 
397 (89) habzó limonádéra, 226 (162) 
ivóvízre, 191 (111) sörre és 229 (136) 
tiszta üres üvegre vonatkoznak. A 
zárójelben szereplők a kifogásolások 
számát adják.

4. Üres üvegeknél a bakteriológiai 
tisztaság fokát a desztilláltvízzel való 
kirázással az 1 ml-ben meghatározott 
csíratartalomnak 1 ml üveg béltar
talomra való átszámításával határoz
zák meg. Irányvonalként elfogadottak 
üvegtartalom ml-enként nagyon jól 
tisztított üvegeknél a 0,2 csíraszámig, 
jól tisztítottaknál 0,2 -1  csíráig, ki
elégítően tisztítottaknál 1,0- án felül 
3,0-ig, elégtelenül tisztítottaknál 3,0 
csírán felül.

5. Saját tapasztalatok alapján kifo
gástalanüvegtisztításhoz legalább 11,5 
pH és 52 C° szükséges. A tisztító 
lúg pH-га és hőmérsékletre vonatkozó 
felülvizsgálata már utal a feltehető 
tisztító hatásra; tehát a tisztítósze
reknél az előírt töménység és hőmér
séklet betartására ügyelni kell.

Csanád I.-né ( Budapest)

Az izopropanol-etalon-metanol-víz 
rendszer gázkromatográfiája
(Gaschromatographie des Isopropanol- 
Äthanol- Methanol- Wassersystems )
Z. U. L. 115, 54, 1961.

Norvégiában és Kanadában a har
mincas években szeszesitalokhoz hami
sítási szándékból izopropanolt ke
vertek, hogy ezzel a nagyobb alkohol- 
tartalom látszatát keltsék. Ezóta az 
említett országok az izopropanol fel- 
használását törvényesen szabályozták. 
Újabban Finnországban fordul elő a 
szeszesitalhamisításnak ez a módja, 
minélfogva elsőrendű fontosságúvá vált 
módszert kidolgozni az izopropanol 
kvantitatív meghatározására etilal
kohol, metilalkohol és víz jelenlé
tében; valamint kis etilalkohol meny- 
nyiségek (1-3% ) meghatározására 
izopropanolban.

Az izopropanol kimutatására etil
alkohol, metilalkohol és víz jelen
létében a szerző gázkromatográfiás 
eljárást dolgozott ki. Az e célra alkal
mas kolonnahosszúság 2,84 m, mely
ből 2,24 m hosszúságban a kolonna 
paraffin fázisból; 0,6 m hosszúságban 
pedig polietilénglikol fázisból áll. A 
kromatografálás alkalmas hőmérsék
lete 47 C°; melyen a visszatartási idő: 
metilalkoholnál 12,1, etilalkoholnál
20,0, izopropanolnál 25,0 és víznél 
36 perc. A módszer éppenúgy alkalmas 
kis etilalkoholmennyiségek ( 1 - 2  
súly %) izopropanolban való kvanti
tatív meghatározására is.

Sarud i I. (Szeged)

KIERMEIER, F. és 
WINKELMANN, H.:
A tehéntejben levő kobalt meghatáro
zása és előfordulása
( Bestimmung und Vorkommen des 
Kobalts in Kuhmilch)
ZUL 115, 309, 1961.

A tejben kimutatható nyomelemek 
közül igen fontos élettani szerepe van 
a kobaltnak. Élettani fontosságára

SALO, T.:
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jellemző, hogy ez a nyomelem kata
litikus hatású; -  alkotórésze egy 
vitamincsoportnak és többféle enzim
nek. -  Továbbá mikrotápanyag a 
kérődzők bendőjének bizonyos mikro
organizmusai számára. Ez utóbbiak 
vitamin B,2-t szintétizálnak, mely 
lényeges szerepet játszik a szénhid
rát-, zsír: és aminósavanyagcserében. 
A kobalt így közvetlenül és köz
vetve) fontos szerepet játszik a leg
különfélébb anyagcserefolyamatokban. 
A kobalthiány károskimenetelű hiány-- 
betegségek okozója az állati szerveze
teknél. A kérődzők szervezete bendő- 
flórájukra tekintettel több kobaltot 
igényel mint a nem kérődzőké.

A szerzők egy nagyobb tejbegyűj
tési területről származó elegytej ko
balttartalmát határozták meg kb. 
500 mintában. Vizsgálataik szerint az 
átlagos kobalttartalom 0,84 ±0,02^ g 
Со 1 kg tejben. Szélsőséges értékek: 
0 -  2,3jU g Со 1 kg tejben. Az 1940. év 
előtti, más szerzőktől közölt kobalt
tartalmak a módszerek pontosságának 
elégtelensége miatt megbízhatatlanok.

A föccstej kobalttartalma kezdet
ben viszonylag eléggé magasnak (első- 
fejésnél 5,2^ g Со/kg) bizonyult, de 
csakhamar a rendes tejnél talált 
értékre csökkent. A szerzők még 
vizsgálat tárgyává tették, hogy az 
évszak, talajminőség, takarmányminő
ség és állatfajta milyen befolyással 
van a tej kobalttartalmára. Az itt 
megállapított kisértékű különbségek 
statisztikailag még kellőképpen meg
alapozva nincsenek.

A szerzők részletesen ismertetik 
a Co-meghatározás munkamenetét is, 
melynek lényege: 200 ml tejminta 
hamujának (megfelelő savanyú kém
hatásra beállított) oldatából ditizon- 
CC l4-oldattal kirázással eltávolítják 
a rezet s a rézmentes folyadékból 
megfelelő lúgos kémhatás mellett 
ditizon-CCl4-oldattal kirázzák a ko
baltot. A kobalt-ditizonátot perklór- 
savval elroncsolják és ,,nitroso-R-só“- 
val (Merck) а Со színes komplexét 
állítják elő, melynek extinkcióját 
fotométer vagy spektrálfotométer se

gítségével mérik. Az eredmények re
latív szórása: 17%.

Sarudi l. (Szeged)

HÜLASEK, A., LIEB, H. és 
PÉCAN, M.:
Kálium komplexometriás meghatáro
zása ammonium mellett
( Die komplexometrische Bestimmung 
des Kaliums neben Ammonium)
Mikrochimica Acta 5 -6 ., 750, I960.

A szerzők módszert dolgoztak ki, 
mellyel a káliumhexanitrokobalt (III) 
vizeletben meghatározható. A zavaró 
ammóniumot formaldehiddel masz
kírozzák, ha a vizsgált oldat 0,02 n 
ammóniumnál kevesebbet tartalmaz. 
A keletkezett csapadékot 1 n sósavban 
feloldják, nátriumacetáttal pufferol- 
ják és kevés rézetiléndiamintetraecet- 
sav, valamint a-piridilazo-/S-naftol je
lenlétében a kobaltot 0,001 m EDTA 
mérőoldattal titrálják.

Kivitelezés: egy 50 ml körüli főző
pohárba 2 ml vizsgálandó anyagot, 
1 ml 30-40%-os formaldehidet, 
0,5 ml nátriumacetátoldatot (50 g/ 
100 ml) és 1 ml lecsapószert (3 g 
nátriumhexanitrokobalt(III) és 0,1 g 
nátriumnitrit/100 ml víz) adnak 
A jelenlevő ammonium ionok a for
maldehiddel történő reakciójuk foly
tán hexametiléntetraminná alakulnak. 
A levált csapadékot hűtés közben 
egy éjjelen át állni hagyják, azután 
szűrik és kétszer 2 - 3  ml lehűtött 
vízzel mossák. A csapadékot 1 ml n, 
sósav, 4 ml víz és kevés karbamid 
hozzáadása után főzés közben fel
oldják. Az oldathoz adnak még'néhány 
aszkorbinsav kristályt, és 2 csepp 
réz EDTA (5 ml 0,1 m. réz(II)-szul- 
fát oldatot 0,1 m. EDTA oldattal 
titrálják), valamint 2 - 4  csepp PAN 
indikátor oldat (0,05 g a-piridilazo-/J- 
naftol/lOOml etilalkohol) jelenlétében 
0,001 m. EDTA mérőoidattal tit
rálják. A titrálás végpontját az ibo
lyából a sárgába történő színátcsapás 
jelzi. Az eljárással 0 ,2-0 .6  mg ká
lium határozható meg.

Bátyai J. (Szeged)
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Alkohol metanoltartalmának meghatá
rozása kromotrópsavval
( Bestimmung des Methanolgehaltes im 
Sprit mit Chromotropsäure)
ZUL 113, 129, 1960.

A szerzők E. Bremanis módszerét 
módosították. A főzési hőmérsékletet 
100 C° és a reakcióidőt 30 percként 
választották meg. A fotometriás mé
rés előtt a próbát 2 fokra lehűtik, 
először 30 percig 0 C°-on, azután
1 óráig szobahőmérsékleten tartják. 

Munkamenet: A meghatározandó
alkohol próbát 5 ±0,05 térf. %-ra 
hígítják. Ezen oldat 2 milliliterét, 
maximálisan 12 térfogatú Nessler- 
hengerbe viszik, hozzáadnak 5 ml 
káliumpermanganát-foszforsavoldatot 
és felrázzák. Kb. 15 perc múlva 2 ml 
oxálsavoldatot adnak a hengerbe, 
előbb összekeverik, majd bedugják, 
állni hagyják és vízzel 10 ml-re 
töltik fel. Ezután az oxidált oldat
2 milli-literét egy másik Nessler-hen- 
gerbe (térfogata már 20 ml) viszik, 
hozzáadnak 2 ml 1,5%-os kromo- 
trópsav oldatot, (0,3 g 1,8-dioxy- 
3,6-naftalindisulfosavasnátrium (20 ml 
víz) bürettából 16 ml 81%-os (3+1) 
kénsavat, majd összerázzák, pontosan 
30 percig forró vízfürdőn tartják és 
ezután 30 percre jegesvízbe állítják;
1 óráig szobahőmérsékleten állni hagy
ják és 1 vagy 3 cm-es küvettában 
575 m^-nál víz ellenében fotomet- 
rálják. 1 cm-es küvettához 0 -3 9  mg 
metilalkohol/100 ml 5%-os alkohol,
3 cm-es küvettához pedig 0-9 ,75 mg 
metilalkohol/100 ml 5%-os alkohol 
mellett kalibrációs görbét vesznek fel.

Bátyai J. (Szeged)
BURIEL-MARTI, F. és 
GALLEGO ANDREU, R.:
Cink kromatográfiás-kolorimetriás 
mikromeghatározása
( Microdetermination du zinc par chro- 
matographie-colorimetrie )
Mikrochimica Acta 5 -6 , 912, i960. . 

Cink ditizonnal történő kolorimet- 
riás meghatározása igen jó eredménye

U IN O , L. és SALO, T.: ket ad tiszta cink oldat esetén. Más 
fémek jelenlétében, különösen réz, 
az eredmények már bizonytalanok. 
Ebben a munkában papírkromatográ
fiás módszert javasolnak, a cink teljes 
elválasztása céljából. Alkalmazták a 
módszert cinknek réz, vas, mangán, 
kobalt, titán, nikkel, króm és ólomtól 
történő elválasztására. Futtatószer
ként butanol és 2 n sósav elegyét 
alkalmazták. Ezzel a módszerrel a 
cink Ry-értéke 0,75 volt, míg a fent- 
említett elemek R^-értéke 0,25-nél 
nem volt nagyobb. A jelenvolt fémek
től mentes kromatogramfoltot ez
után 10 ml 2 n sósavban 10 perc 
alatt feloldják, s az oldatból szén- 
tetrakloridban oldott 0,01 %-os diti
zonnal a kolorimetriás meghatározást 
elvégzik. A futtatást Whatman n°l 
papíron végzik. (4 x 28 cm szalag.)

A javasolt módszer jellegzetessége, 
hogy az alkalmazott oldat mennyisége 
0,2 ml, mely 1 -  25p g cinket tartal
maz. Ha a próba nagyobb mennyiségű 
kénsavat tartalmaz, megmutatkozik 
a papíron, képes megakadályozni a 
reakciót. A hiba 1 /г g Zn-nél 20% 
körüli, míg 25p g-nál 2%.

Bátyai J. (Szeged)

WE,STD. B. és LAUTENBACH, A.F.:
Klorionok meghatározása sörben 
ioncsere segítségével
/ Bestimmung von Chlor-ionen in Bier 
durch Ionenaustausch)
Monatschrift für Brauerei 8, 120, 1960.

A módszer maga újszerű, nem 
igényel különösebb berendezést és 
igen jó pontosság mellett szűkén egy 
óra alatt kivitelezhető. A készülék 
egy 1/2, 3/3 Zoli vastagságú és kb. 
16 Zoli hosszúságú, a végén porózus 
lemezzel lezárt lapból álló üvegcső, 
amelyhez 12 Zoli magasságú IR -120 
ioncserélő csatlakozik. A készüléket 
előzőleg 6%-os salétromsavval és desz
tillált vízzel előkezelik, majd 20 ml. 
szénsavtalanított sört visznek rá csep- 
penként, csepp/másodperc formájában.
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Erre 10 csepp indikátort csepegtetnek 
(0,5 g difenil-karbazon+ 0,05 g bróm- 
fenolkék oldva 100 ml 95%-os eta- 
nolban és 0,5 n nátriumhidroxidban). 
A 0,2 n-os salétromsav adagolásával 
a pH 3,0-ra növekedik. Végül követ
kezik a titrálás művelete 0,025 n 
Hg(N03)2-oldattal, egészen a mara
dandó ibolya színig.

Ötven különböző sörféleség közül 
a klóriontartalom 105 mg/1 és 
573 mg/1, átlagban 247 mg/1 volt. 
Hat amerikai fajtánál a klórion
tartalom középértéke e módszerrel 
279 mg/1 volt.

Borszéki B. (Budapest)

BEREZIN, B. D. és 
POGODINA, L. G.:
(Б. Д. БЕРЁЗИН и,
Л. Г. ПОГОДИНА.)

Floroglucin-merkurimetriás indikátor

( Флороглючин—Индикатормеркури— 
Mempuu.)
Zavodskaja Laboratorija 26, 1347,
I960.
(Заводская лаборатория.)

A szerzők értekezésükben tanulmá
nyozták a higany-floroglucin reakció 
sztöchiometriás viszonyait, és a flo- 
roglucint mint indikátort alkalmazták, 
a kloridin merkurimetriás meghatá
rozásra, erősen salétromsavas oldat
ban. Bebizonyították, hogy az irá
nyító reakció az alábbi egyensúly 
szerint áll be:
CeH3(OH)3 + 3Hg2+ + 3 H ,0 -[C 6H3- 
-(OHgOH)3]+6H+

Megállapították, hogy a titrálási 
hiba erősen függ a pH értéktől, 
a hígítástól, de nem függ olyan szerves 
vegyületek jelenlététől, mint a glükóz 
és a karbamid. Az egyensúlyi állandó 
20 C° és 25 О  között (5,5± 1,6/1015. 
Az ismert konstans lehetőséget ad 
korrekció kiszámítására különböző 
titrálási feltételeknél.

Bátyai J. (Szeged)

SEDLACEK B. A. J.:

Antioxidánsok komplexometriás meg
határozása II. NDGA új félmikro 
komplexometriás meghatározása 
sertészsírban

( Komplexometrische Bestimmung von 
Antioxydantien II: Eine neue semi- 
mikrokomplexometrische Methode zur 
Bestimmung von Nordihydroguajaret- 
säure in Schweinefett)

F. S.. 62, 669, 1960.

Szerző a sertészsírban levő NDGA-t 
petroléter és 50%-os metilalkohol 
eleggyel extrahálja. A kapott metil- 
alkoholos oldat melegen redukálja 
a nátriumacetáttal pufferolt ezüst
nitrát oldatot, s az elválasztott ezüs
töt komplexometriásan határozza 
meg.

Munkamenet: 20 g sertészsírt (kb. 
0,01% NDGA) főzőpohárba vive, 
100 ml előkészített petroléterben fel
oldja és egy körtealakú 500 ml-es 
választótölcsérbe viszi. A főzőpoharat 
még kétszer 25 ml előkészített petrol- 
éterrel körülmossa, s a választótöl
csérbe viszi. A petroléteres oldatból 
50%-os metilalkohollal az NDGA-t 
kioldja úgy, hogy egymásután 40, 30, 
20 ml mennyiségeket visz a választó
tölcsérbe, majd 3 percig óvatosan 
felfordítja. Az így keletkezett meta- 
nolos fázist 500 ml-es csiszolatos 
Erlenmeyer-lombikba szűri. A meta- 
nolos NDGA oldathoz hozzáad 10 ml 
0,3%-os AgN03 és 5 ml 10%-os 
CH3COONa-oldatot, majd a lombik 
tartalmát 10 percig, visszafolyó hű
tővel ellátva felforralja. Lehűlés után 
Schl-Sch 589-es papíron szűri, a lom
bikot és a szűrőpapírt 200 ml kétszer 
desztillált vízzel jól kimossa. A szűrő
papíron levő ezüstöt 7 ml (1:1 
hígítású) meleg salétromsavval fel
oldja, 200 ml kétszer desztillált víz
zel mossa és a szűrletet 10%-os ammo- 
niumhidroxiddal semlegesíti (előbb 
meg kell győződni a salétromsav 
pontos lúgfogyasztásáról metilvörös



indikátor mellett). Ezután 2 ml 
pufferoldatot (54 g NH4Cl + 350 g cc. 
NH4OH/liter), 5 ml 0,5%-os K-/Ni- 
-(CN)4/-oldatot, 25 ml 0,005 m. EDTA- 
oldatot és kevés eriokrómfekete T. 
indikátort ad az oldathoz, majd 
0,005 m. ZnS04-oldattal az EDTA 
feleslegét visszatitrálja. A K2/Ni(CN)4/ 
hatására az ezüsttel egyenértékű nik
kel szabadult fel, s az reagált az 
EDTA-val.

Megfelelő összeállításban vakpróbát 
végez (120 ml 50%-os metilalkohollal) 
1 ml 0,005 m EDTA = 0,318 mg 
NDGA (tapasztalati faktor). Ajánlatos 
a bemérést úgy megválasztani, 
hogy az NDGA mennyisége 0,5 -
3,0 mg legyen. Mivel az AgNO,-t más 
antioxidánsok is redukálják, ez a 
módszer nem különbözteti meg azokat. 
A meghatározás közvetett úton is 
keresztülvihető. Ebben az esetben az 
ammoniumhidroxiddal történő sem
legesítés nem szükséges. A módszer 
hibája: ±0,5-4,0% .

A 0,5%-os K2rNi(CN)4j készítése
R. Pribil szerint: 20 g NiS04 7H20-t 
50 ml vízben felold és keverés közben 
20 g szilárd KCN-t ad hozzá: Ezután 
100 ml etilalkohollal egészíti ki, a 
kivált K2S04-t leszűri és a szűrletet 
bepárolja. A keletkezett kristályos 
kását 50 ml etilalkohollal összekeveri, 
hidegen szűri és kétszer 3 ml etil
alkohollal mossa, A tűs kristályok 
néhány napig pormentes levegőn 
állnak, miáltal az utolsó cianid nyo
mok is karbonáttá alakulnak.

A petroléter előkészítése: 2 literes 
választótölcsérbe 1 liter petrolétert és 
50 ml cc. H2S04-t visz és jól összeke
veri. A kénsav elválasztása után 
kétszer 50 ml 1%-os KOH-dal és 
kétszer 50 ml vízzel mossa, Na2S04-tal 
vízteleníti és desztillálja.

A metanol előkészítése: 1 liter abs. 
metanolt, 8 g KOH-ot, 5 g porított 
alumíniumot 1 óráig visszafolyó hűtő
vel ellátott lombikban forralja, majd 
ledesztillálja.

Bátyai J. (Szeged)

NELSON McINTOSH, E.:
Mukoprotein meghatározása 
vázizomzatban
( Determination of mucoprotein in ske
letal muscle)
Agricultural and Food Chemistry, 9, 
421, 1961.

Szerző eljárást ír le a mukoprotein 
hexózaminnak, mint a vázizomzatban 
található összes mukoproteintartalom 
jelzőszámának meghatározására. Elő
ször az idegen hexózamin-tartalmú 
fehérjék eltávolítása céljából a hús
mintákat káliumklorid pufferrel extra
hálja, majd a kötőszövet maradékot 
ezt követően hidrolizálja. A hidroli- 
zátumokat a zavaró aminosavak és 
cukrok eltávolítása végett kation
cserélő oszlopon engedi keresztül és 
az eluált hexózamint kolorimetriásan 
határozza meg. A módszer számos 
vázizomzatra, többek közt marha
húsra, birkahúsra és borjúhúsra alkal
mazható. A relatív pontosság, párhu
zamos minták esetén 1,6%-ra becsül
hető. Egy adott hússzelet lazasága 
(puhasága) a mukoproteintartalomtól 
és a kollagén- és elasztintartalomtól 
egyaránt függ,

Telegdy Kováts M. ( Budapest)

ZWEIG, G., SMITH, L. M. et al.:
DDT maradékok kevés DDT-t tartal
mazó takarmánnyal etetett tehenek 
tejében
( DDT Residues in Milk from Dairy 
Cows Fed Low Levels of DDT in 
Daily Rations)
Agricultural and Food Chemistry, 9, 
481, 1961.

Szerzők takarmányozási kísérletet 
végeztek 12 tejelő tehénnel, melyek 
31 napig páronként 0 és 5,0 mg/kg 
DDT-t tartalmazó takarmányt kap
tak. Egy másik kísérletben 6 tehén 
8 héten át 1 mg/kg DDT-t kapott. 
A tej zsír és DDT-tartalmát idősza
konként meghatározták. Ha a takar
mány DDT tartalma max. 0,5 mg/kg
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volt, a tej DDT tartalma nem haladta 
meg a 0,01 mg/kg-ot. 1, 2, 3 és 5 mg/ 
kg-nál valamennyi állat tejében ki
mutatható mennyiségű DDT volt. 
A tej DDT tartalma arányos volt 
a takarmányéval. Korreláció volt 
a DDT maradék és a tej zsírtartalma 
között, viszont nem volt korreláció 
a teljes DDT kiválasztás és a teljes 
zsírtermelés között.

Telegciy Kováts M. (Budapest)

KNAPP, F. W., TAPPEL, A. L.:
A zsírban oldható vitaminok sugárzás
érzékenységnek összehasonlítása 
gamma sugárzással
(Comparison of the Radiosensitivities 
of the Fat-Soluble Vitamins by Gamma 
Irradiation)
Agricultural and Food Chemistrv, 9, 
430, 1961.

Szerzők meghatározott körülmények 
között gamma-sugárzással kezelték 
a zsírban oldódó vitaminok tiszta 
oldatát aerob és anaerob módon. 
Az E-vitamin messzemenően a leg
érzékenyebb, sorrendben csökkenő ér
zékenységű a karotin és az A-, D-, 
К-vitamin. Csak az E-vitamint be
folyásolja károsan az oxigén jelenléte 
a besugárzás alatt, a D- és K-vita- 
mint jelentősen stabilizálja.

Telegdy Kováts M. (Budapest) 

SCHMIDT, H.:
Specifikus kolorimetriás módszer 
a szorbinsav meghatározására
(Eine spezifische colorimetrische Me
thode zu Bestimmung der Sorbinsäure)
Z. analyt. Chem. 778, 173-184, I960. 
Ref. Z. U. L. 7 75, 466, 1961.

A szorbinsav ma még mindig szo
kásos spektrofotometriás meghatáro
zásának az a hátránya, hogy sok más 
vegyület ugyanazon a területen ab
szorbeál és az eredményt meghami
sítja. Szerző ezért munkájában rész
letesen leírt kolorimetriás eljárást

használ, amely ilyen zavaroktól men
tes. Eszerint a szorbinsavat vízgőz- 
desztillálással elkülöníti és kénsavas 
oldatban káliumbikromáttal malon- 
savdialdehiddé oxidálja. Ez tiobarbi- 
tursavval vörös színű vegyületet ké
pez, amelynek töménységét kolori- 
metriásan határozza meg. Az eljárás 
alkoholtartalmú élelmiszereknél egye
lőre még nem használható.

Kieselbach Gy. (Budapest) 

AULT R. G.:
Arzénmeghatározás malátázáshoz 
használt szénben
(Determination of arzenic in malting 
coal)
J. Inst. Brewing 67, 14-28, 1961. 
Ref. Z. U. L. 775, 441, 1961.

A malátázóhoz és a komlószárításhoz 
használt szén arzéntartalma nem ha
ladhatja meg a 2,87 mg-ot kg-ként, 
úgyhogy szükségesnek mutatkozott 
olyan arzénhatározási eljárásokat ki
dolgozni, amelyeket sörgyári labora
tóriumokban is el lehet végezni. Meg
állapítást nyert ugyanis, hogy az 
egyes laboratóriumokban az arzén
meghatározások során 2,9 és 11 mg/kg 
között mozgó tekintélyes ingadozások 
mutatkoztak. Miután a Nemzeti Szén
hatóság egy kolorimetrikus eljárást, 
mint brit szabványmódszert 1941. 
óta eredményesen használt, ezt a meg
határozást hasonlították össze más 
eljárásokkal. A legjobb eredményeket 
egy módosított Gutzeit-eljárás adta, 
amelyet egyszerű segédeszközökkel 
minden laboratóriumban el lehet vé
gezni. Száraz elhamvasztás után az 
anyagot egy feltéttel ellátott üvegben 
savanyú oldatban cinkkel redukálják. 
A távozó arzénhidrogén higanybro- 
middal állandó átmérőjű szűrőpapi
roson egy foltot képez, amelyet szab
ványos -  tesztfoltokkal hasonlítanak 
össze. Az eljárás hibáit és a készüléket 
a közlemény részletesen ismerteti.
A kolorimetrikus, illetve a papírfolt- 
eljárásnál a tűrési határok 6 mg/kg 
ASoCVnál kisebb mennyiség esetén
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1,0 mg/kg, illetve 1,5 mg/kg, 6 mg/kg 
As,03-nál nagyobb mennyiség ese
tében 1,5 mg/kg, illetve 2,5 mg/kg. 
A Brit Szabványügyi Állomás bizott
sága mindkét eljárást elfogadta a 
malátázáshoz használt szénben való 
arzénmeghatározáshoz. A spektro
fotométerrel nem rendelkező sör
gyári laboratóriumok részére így lehe
tővé vált egy hivatalosan elismert el
járással a szén arzéntartalmát meg
határozni.

Kieselbach Gy. ( Budapest) 

ADRIAN, J.:
A tartósítás hatása a tojások 
tápértékére
( Influenza della conservazione sül valore 
alimentare della nova)
Ind. conserve (Parma) 35, 295-298,
1960. Ref. Z. U. L. 7 75, 460-461,
1961.

Szerző különböző források, külö
nösen Evans közleményei alapján 
vizsgálja felül hosszabb tárolású tojás- 
konzervek aminosav- és vitaminvesz
teségeinek kérdését és arra a követ
keztetésre jut, hogy a tojás tartósítá
sának lehetősége óriási előnyöket je

lent. A tápszerek területén a tartó
sított tojás iránt nagy az érdeklődés 
minthogy fehérjében gazdag és amino- 
savtartalma kiegyensúlyozott. Ezek 
az anyagok ésszerű tartósításkor 
és tároláskor változatlanul megma
radnak. A tojáspor és az ömlesztett 
tojás tárolása -  15 C° felett azonban 
А-vitamin és a B-vitamincsoportban 
veszteségeket okoz, míg a D-vitamin 
tartalom nem változik. így 1 évig 
0 C°-on tárolás 75%-os A-vitamin- 
veszteséget idéz elő és a B-vitamin- 
csoportból a tiamin erős csökkenését 
is vonja maga után. Tojáskonzerveket 
ezért -1 5 C 0 hőmérsékleten kell tá
rolni, tojást 0°-on 2 C°-ig terjedő 
hőmérsékleten, a tárolótér levegőned
vességének 80-90%-osnak kell lennie 
és levegőjének esetleg 0,5% vagy 
több széndioxiddal dúsítottnak. Elő
nyös a tojások héját előzőleg ásvány
olajjal, lenolajjal, vazelinnal, tim- 
sóval, vízüveggel stb. bekenni. Csak 
ha így tárolunk tojáskonzerveket, 
maradhat meg változatlanul a friss 
tojásnak az ember vitamin ellátásában 
oly fontos szerepet játszó A-vitamin- 
tartalma a tojáskonzervekben is és 
tekinthetők ezek táplálkozásfizioló- 
giailag a friss tojással egyenértékűnek.

Kieselbach Gy. ( Budapest)
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