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STUDIA NAD ZJAWISKAMI POWIERZCHNIOWYMI ŚRODKÓW 
SPOŻYWCZYCH 

II. NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE I WŁASNOŚCI KAPILARNE MĄK I KASZ 

Dział Higieny Żywienia i żywnoś<:i WSSE w Lublinie 

Prace nad napięciem powierzchniowym wodnyich zawiesin mąki prze
prowadzał Ruemele (1) i wykazał, że jest ono zależne od jakośd mąki. 
Lepsze gatunki mąki wyka·zują mniejsze wartości napięcia powierzchnio
wego. Badania Samerina (1) przeprowadzone na mące żytniej, kukury
dzanej i kartoflanej stwierdziły najmniejsze napięcie powierz:chniowe 
w mące żytniej przy jedna1kowyich stężeniach zawiesin, natomiast naj
większe w mące kartoflanej . Prace wyże'j cytowanyich autorów pozwa
ł aj ą posegregować różne rodzaje · i gatunki mąki według ilości z:wiązków 
powierzchniowo czyinnych. Właściwośd powierzchniowo kapilarne mąk 
nie są obojętne przy wypieku chleba, jego przechowywaniu i wywie
rają wpływ na porowatość. 

Badania Dumańsi/ciego i Jakuszewa (1) oraz Kulmana (1) wykazały, 
że proces wypiekania i suszenia charakteryzuje się również zmianą 
napięcia powierzchniowego, przy tym wzra:sta ono ze wzrostem tem;pe
ratury. Im wyższa temperatura suszenia, tym więcej wytwarza się 
w chlebie zwią1zków powierzchniowo nieaktywnych. Ze wzrostem tempe
ratury suszenia zmniejsza się ilość związ:ków białkowych rozpuszczal
nych w wodzie, zwiększa się natomiast ilość związków skrobiowych 
rozpuszozalnych w wodzi-e. 
Mąka i produkty mączne charakteryzują się izdolnośdą pianotwórczą. 

Zdolność ta zależna jest między innymi od napięcia powierzchniowego 
i Iepkooci. Stwi-enlzili to Posin i Tumarkin (2). Badania Masaguki i Na
kagaki (3) pTZyczyniły się do opracowania teorii piany. Nowsze badania 
przeprowadzone przez Dervichiana (4) dowiodły, że ilość piany zależy 
nie tylko od lepkośd i naipięcia, lecz również i od ogólnej ilości czynni
ków stabili:zujących. Napięcie powierzchniowe nie jest jedyną przy
czyną 1zdolności tworzenia się piany i nie można na podstawie tej ty 1ko 
wielkości wyciągać wniosków o pianotwórczości danego artykułu spo
żywczego . Badania własne (5) przeprowadzone nad zm i aną napięóa 
w zależnoś'Ci od pH i czasu wy,piekania wykazały zmiany dla mąk krajo
wych zgodne co do kierunku z danymi uzyskanymi przez Kulmana. 

Zmiany napięcia, wielkości i trwałości piany mogą być wykorzystane 
do kontroli technologicznego procesu wypiekania chleba oraz przy pro
dukcji makaronu i sucharów. Znajomość średnich wartości napięcia 
powierzchniowego dla poszczególnych gaitunków mąki i chleba może być 
pomocna przy wykrywaniu dodatku związków powierzchniowo czyn
nych do mąki używanej do wypieku chl-eba . Badania Maesa (6) wyka-
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zały, że dodatek tych ~wiązków przyczynia się do poprawy jakości 
pieczywa. 

Zdolność podnoszenia wody w produktach porowatych ma zaisadnicze 
zmaozenie przy ta'kkh artykułach, jak mąki, kasze, chleb. Właśdwość 
ta zwią1zana jest z kapilarnością uzależnioną od j akośd i ilości naczyń 
włoskowatych znajdują,cyich się w danym artykule spożyw,czym. Zagad
nienie to ważne jest przy magazynowaniu, suszeniu, zwilżaniu, pochła
niani'u wocly, pęcznieniu itp. Badania Likowa (7) wykazały, że proces 
suszenia produktu od,znacza się charakterysty,czną dla niego krzywą. 
Szybkość i wysokość izwilżania zależy od przekroju naczyń włoskowa
tych, napięcia powierzchniowego ora1z gęstości cieczy i różna jest dla 
różnych artykułów spożywczych. 

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 

W pracy mmeJszej postanowiono: 
1) zbadać wpływ czasu na zmianę napięcia powierzchniowego różnych 

gatunków mąki pszennej i żytniej; 
2) zmierzyć zdolnooć pianotwórczą wymienionyich produktów; 
3) zbadać zmianę napięcia powierzchnioW€go kasz znajdujących się 

na rynku; 
4) ocenić badane produkty pod Wlzględem aktywności powierzchniowej; 
5) wyciągnąć wnioski co do wykorzystania danych w praktyce. 

METODYKA 

P r 1z y g o t o w a n i, e p r ó b d o b a d a ń. Pobrano próbki 
mąki pszennej i żytniej oraz kasz znajdujących się w obiegu rynkowym: 
mąka pszenna typ 850 i 950, żytnia typ 580, 800 i 1400. W badaniach 
wzięto pod uwagę następujące kasze: . gryczaną, jęczmienną, jaglaną, 
manną, krakowską, płatki owsiane, groch i fasolę. 

z. wymienionych produktów SipOŻywczych sporządzono 2°/o-ową za
wiesinę. Odważono odpowiednią ilość produktu w określonej ilości wody 
destylowanej, wstrząśnięto silnie kilkakrotnie i odstawiono na pewien 
okres cza1su dla odstania się zawie1Siny. Następnie ostrożnie zlano roztwór 
z nad osadu i poddano go badaniom m1pięcia powie·rzchniowego. 

P o m i a r n a p i ę c i a p o w i e r 1z c h n i o w e g o. Pomiar 
napięcia powierzchniowego przeprowadzano metodą pęcherzykową 
Jaegera (8,9) ·zrrrodyfikowaną przez Rebindera. Używano pojedynczej 
kapilary i mierzono napięcie w temp. 20°. Do wycechowania aparatu 
służyła dwukrotnie destylowana woda, której napięcie powie·rzchniowe 
przyjęto 72,75 dyn/cm (10). 

P o m i a r w y s o k o ś c i p i a n y. Do jednakowych cylindrów 
szklanych z doszlifowanym korkiem wlano 25 ml 20/o-owej zawiesiny 
badanego produktu spożywczego, wstrząsano energicznie i odstawiono 
na 10 sek., po czym izmierzono wysoikość piany za pomocą milime,trowej 
podziałki. 

Pomliar wysokości podnoszenia słupa wody. 
Do rurek szklanych o średnicy 5 mm, zamkniętych z jednej 1strony 
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cienką wa·rstwą ligniny wsypano do wysokości 20 -cm badane produkty 
i lekko ubito. Rurki postawiono w naczyniu; na dnie którego ·znajdowała 
się warstwa bibuły nas)'IConej wodą. Woda ta mogła swobodnie prze
dostawać się do rurek z badanymi produktami. Wysokość słupa wody 
odczytywano na podziałce milimetrowej. 

Otrzymane wyni'ki zestawiono w tabelach od I do IV. Stanowią one 
średnie wartośd kilkakrotnych pomiarów. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Wyniki badań nad napięciem powierzchniowym i właśdwościami 
kapilarnymi mąk i kasz przedstawione zostały w tab. od I do IV. 

Zmiana napięcia ~owierzchniowego mąk w zależności od cza;,u (dla 2°/9-owej 
zawiesiny) w dyn/cm 

U) 

as 
N u 

Mąka pszenna 

typ 950 typ 850 
1----~--1---

Mąka zytnia 

typ 1400 typ 800 typ 580 

= ,====:c= =---~---"-'-·=·---,==~== = = = ='= = ======== = ===c;c====== 

1 O 65,1-69,2 68,5 65,5-69,7 68,8 67,5-69,0 68,0 65,5-68,8 68,3 65,5-69,0 68,4 

2 IO 65,5-69,5 68,4 65,3-69,0 68,8 66,5-69,2 68,1 66,0-69,0 68,2 66,8-69,0 68.4 

3 20 65,9-68,9 68,5 65,4 -69,1 68,7 66,0-68,9 68,1 67,0-69,5 68,3 67,2-69,5 68,3 

4 

5 

6 

7 

30 66,2-69,1 

40 67,0-70,1 

50 66,8-69,8 

60 67,0-69,0 

68,3 66,0 -69,0 68,5 66:2-69,1 69,0 66,0-69,0 68,2 67,0-69,0 68,3 

68,2 66,9-70,2 68,6 67,5-69,9 68,2 67,2-70,5 68,0 66,8-69,5 68,l 

68,5 66,6-69,9 1 68,7 67,0-70,5 68,0 67,0-70,2 68,3 67,0-70,168,4 

68,6 67,5-69,5 68,6 66,9-69,8 68,2 67,0-70,2 68,2 67,0-70,1 68,4 

Tab. I ilustruje zmiany aktywności powierzchniowej mąk w zależ
ności od czasu. Dane tej tabeli wskazują ogólnie 'biorąc, że ze wzrostem 
czasu następują stosunkowo małe ·zmiany średnich wartości napięcia 
powierzchnio~go. W żadnej z badany-eh mąk nie stwierdzono wyraźnej 
kierunkowej zależrnośd od czasu. W przebadanych typach mąki stwier
dzono nie·zbyt duże różrnke napięcia. Średnie wartości napięcia dla 
20/o-owej 1zawiesiny mąk żytnich wynoszą 68,2 - 68,3 dyn/cm, dla mąk 
pszennych 68,1 - 68,2 dyn/cm. 

Średnie wartości napięcia -mąki pszennej typu 950 wahają się od 68,0 
do 68,2 dyn/cm, dla tyJpu 850 od 68,l do 68,3 dyn/cm. 

Dane te wskazują, że na przestrizeni okresu lJadawczego nie stwier
dzono wyraźnych ·zmian napięcia powierzchniowego. 

Tabela II przedstawia zmianę wysokości piany na przestrzeni danego 
okresu. Zdolności pianotwórcze mąki pszennej i żytniej odbiegają od 
siebie. Na ogół jest ona lepsza w mące pszennej niż w żytniej. Zjawisko 
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Tabela II 
Zmiana wysokości piany mąki pszennej ,i żytniej w zależności od czasu (d!a 

2°io zawiesiny) 

Mąka pszenna Mąka żytnia 

L. p. Czas Wysokość piany Wysokość piany w mm 
w dniach w mm dla mąk typu dla mąk typu 

950 I 850 1400 I 800 I 580 

1 o 15 10 7 IO 5 
2 10 18 15 7 10 5 
3 20 22 20 IO 12 15 
4 30 22 20 10 I 12 15 
5 40 22 20 10 12 15 
6 50 22 20 10 12 15 
7 60 22 20 10 12 15 

to można wytłumaczyć tym, że gra tu rolę prawdopodobnie jakość 
białka. Glutem mąki pszennej jest bardziej elastycZ1I1y i bardziej podatny 
do tworzenia elastycznego i trwałego szkieletu na granky faz za -
wiesina -- powietrze. Dane względne przedstawione w tab. li wskazują, 
że ze wzrostem czasu wysokość piany 210/o-owych zawiesin nieco podnosi 
się. Zdolność pianotwórcza początkowo wzrasta, a po około 10 dniach 
przybiera stałą wartość utrzymującą się bez zmian do końca olkresu 
badań. Świadczy to o . szybkim stosunkowo ustabilizowaniu się takich 
ozynników pianotwórczych, jak napięde powierzchniowe, lepkość 
i gęstość. 

Tab. III przedstawia zmiany średnich wartości napięcia powierzichnio
wego różnego rodzaju kasz w zależności od czasu. Największą aktywność 
powierzchniową posiada kasza jaglana, najmniejszą grochowa. Otrzy
mane średnie wartości napięcia powierz1chniowego wahają się od 55,65 
dyn/cm dla kaszy jaglanej, do 59,32 dyn/cm dla 'kaszy grochowej. Wyraź-

Ta bel a III 
Zmiana napięcia powierzchniowego kasz w zależności od czasu (dla 2°/n roztworu) 

w dyn/cm 

ctl ctl 
.a ctl i:: .!o: 
t) s: ctl ctl i:: Q) 

., 
Ol ~ 

i:: Q) ctl 
ctl s: -~ ctl o '1l Ol :ra ctl i:: ctl ctl ·-@ 

., i:: N,.C: N,..... N N N ctl N I:: ,!o:,_ N O 

ci ctl 'O 
., t) „ o Ul t) Ul N ., ..... Ul I:: ..... "' .,.!o: 
ctl o Ol rn Ol ::,,, ctl t) ctl bil ctl ctl ~ s: ctl ctl 

,_:j u s: ~ 6'o ~~ ~6ó ~ -~ ~ -~ ~s p.. o ~;.; 

1 o 69,32 68,85 67.18 66,95 55,65 68,50 64,70 67,15 
2 10 69,18 68,40 67,18 66,95 55,75 68,75 64,75 67,10 
3 20 69,25 68,35 67,55 66,85 55,85 68,60 64,60 67,15 
4 30 69,18 68,75 67,75 67,15 55,70 67,90 64,37 67,50 
5 40 69,20 68,10 67,65 66,98 56,10 67,85 64,70 67,35 
6 50 69,22 68,95 67,80 67,10 55,90 68,10 64,60 66,90 
7 60 69,15 68,60 67,75 66,50 55,90 67,90 64,75 66,85 
8 70 69,15 68,85 67,75 66,90 56,00 68,40 64,60 67,20 
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nej zmiany kierunkowej na przestrzeni badanego okresu nie stwierdzono. 
Mała rozpiętość wartości napięcia powie:r,~chniowego świadczy o nie
znacznym w.pływie czasu na tworzenie się związków chemkznych od
działywających na zmianę aktywności powierzchniowej kasz. Pod wzglę
dem powierzchniowym kasze podobnie jak mąki należy zaliczyć do pro-
duktów trwałych. · 

Tab. IV prredstawia dane względne charakteryzujące :zdolności kapi
larne mąk i kas:z. Zdolności te w produktach spożyw~zych o strukturze 

Tabela IV 
Zależnoś ć wysokości podnoszenia wody w mące ;j niektórych kaszach w zależno '.~c i 

od czasu (w mm) 

Czas 
Mąka pszenna Mąka żytnia Kasza Kasza 

L. p. typ: typ: gro- faso-
w godz. 

I 
- --

I I 
chowa lawa 

850 950 580 800 1400 

1 I 7 6 6 6 7 20 16 
2 2 7 6 6 8 8 21 17 
3 4 7 6 6 7 8 21 17 
4 16 7 7 6 7 8 22 17 
5 40 8 8 7 7 9 22 17 
6 54 8 8 7 7 9 22 17 

porowatej zależne są od jakości naczyń włoskowatych. Przekrój. drożność 
i wysokość naczyń zależna jest od stopnia rozdrobnienia mąk i kasz, 
a sposób utworzenia naczyń włosowatych decyduje o zdolnościach kapi
larnych. 
Wysokość podnoszenia wody w mąkach i kaszach związana jest .z roz

mieszczeniem porów i kanalików kapila-rnych. Różnica w . wysokości pod
noszenia słupa wody w kaszach i mąkach jest wynikiem. twonzenia się 
różnych kapilar. W kaszach dzięki obecności większych, nieforemny·ch 
cząstek, tworzy się korzystniejszy układ kapilarny niż w mąkach, które 
stanowią zbitą masę o małej ilośd naczyń włoskowatych. 

WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wyciągnąć następując-c 
wnioski: 

1. Mąki żytnia i pszenna o różnych przemiałach są pod względem 
powierzchniowym stosunkowo trwałe i na przestrzeni badanego okresu 
nie wykazują wyraźnych kierunkowych 1zmian aktywności powierzchnio
wej. Mąka ulega małym zmianom pod względem chemicznym w bada
nym okresie; 

2. Kasze nie wykazują również tendencji do wytwarzania związków 
powierzchniowo czynnych. Są one produktami stosunkowo trwałymi; 

3. Zdolności pianotwól'Cze stwierdzono większe u mąki pszennej niż 
żytniej. P:r,zyczyną tego jest :prawdopodobnie białko, które w mąkach 
pszennych charakteryzują się większą elastycznością. Glutem mąk psz.en
nych posiada lepszą zdolność tworrenia trwałego szkieletu na granicy 
faz zawiesina mąki - powietrze; 
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4. Zdolności kapilarne świadozą o fakcie, że naczynia włoskowate 
w kasza'ch są korzystniej rozwinięte niż w mąkach. Tworzą one lepszy 
system do podnoszenia słupa wody; 

5. Różne zdolności kapilarne mąk i kasz wska1zują, że w wypadku 
magazynowania należy zwrócić większą uwagę na kasze. Są one bardziej 
zdolne do zawilgocenia niż mąki i wymagają bardziej suchych miejsc 
przechowywania. 

5I. 4ail:Ka 

ITOBEFXHOCTHOE HAT5I)KEHI1E l1 KAITI1J15IPHbIE CBOYICTBA M.YK 11 KALll 

CoJ1.ep:H{aH .11e 

HccJie)],OBaHO rrepeMeHy flOBElpXHOCTHOTO HaT51)1{0Hll5! ,11 KaTil!JIHpHbie CBOHCTBa rrnueHl!lJ· 

HOtl MYNII '11Hfl 950 11 850, p)l{aHOH nm 580, 800, 1400 B nepHO)],e rneCT!l)],eC5!1111 .D;Hel°I 

Il KOHCTaT!lpO!laHO, <rro: 

1) ITOBepXHOC'l1HOe HaTH)l{eHHe KOJJe6JieTC5! ).1,:15! THITa 850 OT 68, 1 ).1,0 68,3 JJ.HII/CM, 

)],JIH - 950 OT 68,0 ).1,0 68,2 )],llH/CM, 

2) ITOIBepXHOCTHOe HaTH)l{ełme p)l{aHOH MYKII KOJieÓJie'I'CH )],Jl5! rnrra 580 OT 68, 1 ).1,0 

68,4 .D;llH/OM, ,'l,JIH - 800 OT 68,0 JI:O 68,3 J'(HH/OM, J'(,lll rnna 1-100 OT 68,0 J'(O 68,3 J'(HH/,CM, 

3) TIOBepxuoc11uoe !HaTSDKeHHe ropOXOBOH Kalllll pa,BHO 69,15 J'(O 69,25 )ljl!H/OM, qiaco

Jl0BOH - 68,10 - 68,95 J(IIH/cM. 

J. Czajka 
Il. SURFACE TENSION AND CAPILLARY FROPERTIES OF FLOUR MADE 

FROM GROATS 

Summa Ty 

The change of surface te111sion, abi1ity to from foam and capillary rpr01perties 
of wheat f,lourr tyipe 950 and 850 we,re examined idudng the ,period of 60 days. 
It was found tha.it: 

1) surface tension for wheat flour type 850 is between 68.1 to 68.3 dyn/cm, for 
type 950 from 68.0 to 68.2 dyn/cm; 

2) surface terusion for rye flour type 580 is between 68.1 to 68.4 dY111/cm, fo: 
type 800 foom 68.0 to 68.3 dyn/cm, for type 1.400 from 68.0 to 68.3 d)'n/cm; 

3) surface tensfon of pea flour amounts to 69.15 - 69.25 dyn/cm, bean-flour -
68.10 - 68..95 dyn/cm, buckwheat - 67.18-67.80 dyn/cm, harley - 66.50 - 67.15 
dy;n/cm, mHlet giruel - 55.65 ~ 56.10 dyn/cm, manna - 67.85 - 68.75 dyn/cm, 
oat flake,s - 64.37-64.75 dyn/cm, and a variety of pearl ba,rley grue,l - 66.85-
67.50 dyn/cm. 
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