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A búzaôrlemények és lisztek szedimentációs
tulajdonságának vizsgálatára alkal mas
módszereket világszerte alkalmazzák a
különbözô minôsítési rendszerekben. A
mérés során a liszt poliszaharidjainak és
fehérjéinek duzzadási és ülepedési
tulajdonságairól kapunk felvilágosí -
tást, amely összefüggésbe hozható a
búza technológiai, sütôipari minôsé -
gével. A vizsgálati eljárások hazai
(MSZ ISO 5529) és nemzetközi
szinten (ICC-Standard No.116,
AACC Method 56-60, 56-61A, 56-
62, 56-63, 56-70) is szabványosí-
tott módszerek. 

A mûszer fejlesztése során
alapvetô célkitûzésünk a
vizs gálat automatizálása és
a mintamennyiség csökken-
tése volt. A legfontosabb új -
don ságok a következôk:

� Az új mûszeregyüttes alkal mas
a szedimentációs vizsgálatok
szabvány szerinti ma nu á lis és
automatikus végre hajtá sára. 

� A szabvány szerinti mintamennyiség (3,6 g) mel-
lett kis mennyiségû minták (0,4 g) vizsgálatára
is alkalmas.

� Moduláris berendezés, azaz felépí tése a fel-
használó igényei szerint választható meg.

� A mûszer kialakítása során funkcionális ter-
vezést valósítottunk meg, azaz figyelembe vettük
a munkafolyamatok sorrendjét és az ergonómi-
ai követelményeket is.

� Az eredmény leolvasása automatikusan, digi -
tális képfeldolgozó rendszer segítségével tör -
ténik. Mindez csökkenti az emberi tényezôbôl
adódó mérési bizonytalanságot.

� Az eredmények értékelését és az adatok
tárolását szoftver végzi. Az értékelô és doku-
mentációs rendszer megfelel a jelenlegi labo-
ratóriumi minôségirányítási követelményeknek. 

� A mûszer segítségével a mérés végrehajtása
egyszerûbbé, pontosabbá és gyorsabbá válik, a
napi átlagban elvégezhetô mérések száma
mintegy 50%-kal nô.

A mérési módszerek érvényesítése során,
mind a mikro-, mind a makromódszer ese té -
ben a mérési adatok egyértelmû és szoros
össze függést mutatnak a szabványos mód-
szer eredményeivel. Az analitikai teljesít -
mény  jellemzôk közül az ismételhetôség ked -
vezôbb a mûszeres méréstechnika alkal -
mazása esetén. 

A lehetséges alkalmazási területek:

� A búzaminôsítés valamennyi területe: átvétel, táro -
lás, technológiai minôsítés, intervenciós felajánlás,
exportminôség megítélése, stb. 

� Alap és alkalmazott kutatás-fejlesztési területek:
minôség és összetétel közötti összefüggések vizs-
gálata, termék- és technológia fejlesztések.

� Nemesítés korábbi fázisai, fajtaszelekció, fajtasta-
bilitás vizsgálata.

� A készülék alkalmassá tehetô egyéb szedimen tá -
ci ós tesztek kivitelezésére is pl. a környezetvédel-
mi, víz- és gyógyszeripari analitika területén.

*A fejlesztés a BME Alkalmazott Biotechnológia és Élel mi szer -
tudományi Tanszék és a Lab-Intern Kft. együtt mûkö dé sének
eredménye. A mûszer kialakítását az NKFP (pályázatszám:
4/035/2001) és a Baross Gábor Innocsekk program
(pályázatszám: KM-CSEKK-2005-000044), a módszerkidol-
gozást és alkalmazást a Pannon minôségi búza fejlesztési
program (projektazonosító: GAK-ALAP-00126/2004) támo-
gatták. 

Zeleny mérés összehasonlítása szabvány szerinti módszerrel és
SediCom Systemmel – makro mérés 
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Zeleny mérés összehasonlítása szabvány szerinti módszerrel
és SediCom Systemmel – mikro mérés 

y = 0,1071x + 0,1739
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LAB-INTERN Kft.
Gyártás, forgalmazás:

Lab-Intern Kft.
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 
Telefon: 481-1116 Tel./Fax: 481-1378
e-mail: lab-intern@mta.mmsz.hu
Honlap: http://www.labintern.hu

Szakmai tanácsadás, mûszer- és módszerismertetés:

BME Alkalmazott Biotechnológia
és Élelmiszertudományi Tanszék
Cím: 1116 Budapest, Mûegyetem rkp. 3.
Telefon: 463-1419 Fax: 463-3855
e-mail: evilab@mail.bme.hu
Honlap: http://biokemia.bme.hu


