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WSTĘP 

Jednym ze sposobów osiągnięcia postępu w dziedzinie produkcji zbóż 

jest stałe podnoszenie jakości produkowanego ziarna przez intensywne 

prace hodowlane nad otrzymaniem nowych odmian, charakteryzujących 

się nie tylko wysokim plonem z hektara, ale również wysoką jakością 

ziarna. Jak wielkie znaczenie przypisuje się jakości ziarna świadczy 

choćby to, że w ZSRR organizuje się mniej więcej co 3 lata specjalne 

wszechzwiązkowe sesje, poświęcone temu problemowi [22]. 

Jakość ziarna jako surowca dla przemysłu zbożowo-mącznego, jego 

wartość dla celów spożywczych, jest uwarunkowana wzajemnym oddziały- 

waniem cech dziedzicznych organizmu roślinnego oraz kompleksowym 

wpływem czynników środowiska w okresie dojrzewania, zbioru i prze- 

chowywania [4, 19, 27]. Poznanie charakteru i kierunków oddziaływania 

tych czynników, jak też ich roli dla wartości technologicznej ziarna — 

umożliwia opracowanie racjonalnych metod przechowywania surowca 

oraz maksymalne jego wykorzystanie w przemyśle przetwórczym. 

Podstawowe cechy jakości ziarna w nowo wytworzonym materiale 

hodowlanym ujawniają się już w okresie dojrzewania i dlatego hodowca 

powinien możliwie jak najwcześniej poznać, czy wyprodukowane przez 

niego rody rokują nadzieje na wysoką wartość technologiczną. Ostatecz- 

ny produkt przerobu ziarna — chleb, jego jakość z punktu widzenia fizjo- 

logii i higieny żywienia, stanowi końcowe ogniwo w długim łańcuchu na- 

stępujących po sobie etapów produkcji ziarna, przechowywania, przemiału 

oraz przygotowania ciasta. Stąd też w ostatnich latach coraz bardziej 

umacnia się pomiędzy hodowcami i technologami współpraca nad doborem 

obiektywnych metod oceny wartości technologicznej ziarna [6, 22, 23, 26]. 

Termin „wartość technologiczna ziarna” jest pojęciem zbiorowym, 

obejmującym przydatność tego surowca do różnych gałęzi przętwórstwa. 

Wartością przemiałową zwię się przydatność surowca dla celów mły-
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narskich. Charakteryzuje ona zachowanie się ziarna podczas przemiału 
i potencjalne możliwości uzyskania mąki wysoko gatunkowej [26]. 

Przez wartość wypiekową rozumie się te cechy mąki, które określają 
zachowanie się ciasta w procesie jego przygotowania oraz jakość chleba. 
Do niedawna pojęcie to oznaczało przydatność mąki do produkcji pieczy- 
wa zwykłego, piekarniczego. Ostatnio zaczyna się też przyjmować określe- 
nie przydatności mąki do produkcji pieczywa cukierniczego, w szczegól- 

ności do produkcji herbatników, które to wymagania często w zasadniczy 

sposób różnią się od wymagań stawianych mące do produkcji pieczywa 

chlebowego [18]. 

W przypadku zidrna z pszenicy twardej, przeznaczonej do produkcji 

makaronu, posługujemy się odrębnymi kryteriami oceny jej wartości prze- 

miałowej, jak i przydatności mąki do przetwórstwa. 

© 

WARTOŚĆ WYPIEKOWA 

Wartość wypiekowa jest pojęciem złożonym i jej definicja jest trudna. 

Wartość ta zależy od składu chemicznego mąki, od właściwości fizyczno- 

-chemicznych jej poszczególnych składników. Z racji szerokiego rozpo- 

wszechniania pszenicy jako zboża konsumpcyjnego, dysponuje się znacz- 

nie bogatszymi informacjami na temat ziarna pszenicy i wartości wypieko- 

wej mąki pszennej, niż mąki żytniej. 

W zależności od jakości pszenic przyjęto klasyfikację na trzy grupy: 

pszenice „mocne”, „średnie” i „słabe” [18, 23]. 

Do pierwszej wchodzą pszenice ,poprawiacze”, z których otrzymuje 

się nie tylko wysokiej jakości chleb, ale które znajdują też zastosowanie 

przy poprawieniu pszenicy „słabej”. Pszenica „mocna” wyróżnia się 

zwykle wyższą zawartością białka o dobrej jakości, sprężystym glutenem, 

wysoką tolerancją fermentacyjną ciasta. Surowiec należący do tej,grupy 

charakteryzuje się wysoką wartością mieszankową, pod którym to poję- 

ciem rozumie się wpływ, jaki wywiera dana partia ziarna — po zmieszaniu 

z partią pszenicy „słabej” — na jakość surowca powstałego ze zmieszania. 

Im wyższa jest wartość mieszankowa danego surowca, tym mniejsza 

jego ilość jest potrzebna jako składnik mieszanki. Ma to duże znaczenie 

ekonomiczne. 

Pszenica „słaba” cechuje się niską zawartością białka o słabym glute- 

nie. Nie zapewnia ona, bez zastosowania specjalnych zabiegów technolo- 

gicznych lub dodatków, otrzymania dobrego chleba. 

Grupa „średnia charakteryzuje się wyższą zawartością białka dobrej 

lub średniej jakości, o obniżonej nieco tolerancji fermentacyjnej ciasta. 

Podobną też klasyfikację przyjęto w odniesieniu do mąki pszennej. 

Maka może być ,,mocna”, to znaczy jej zdolność hydratacyjna jest duża 

i otrzymuje się z niej wysoką wydajność ciasta o dobrych właściwościach, 

czyli ciasta elastycznego o znacznej tolerancji fermentacyjnej. Z takiego
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ciasta powinno się otrzymać chleb o pożądanym kształcie, dużej objętości 

i dobrej strukturze miękiszu. 

Mąka „słaba” ma niską zdolność hydratacyjną i tym samym otrzymu- 

jemy z niej mniej ciasta, które wykazuje też skłonność do rozlewania się. 

Uzyskuje się z takiej mąki przeważnie chleb z wadami, o małej objętości, 

złej strukturze miękiszu i o spłaszczo»»m kształcie. 

Pomiędzy tymi typami skrajnymi spotyka się surowiec pośredni, 

z większym lub mniejszym nachyleniem w kierunku.do któregoś z omó- 

wionych poprzednio typów. 

W kształtowaniu właściwości ciasta pszennego zasadniczą rolę odgry- 

wają substancje białkowe — głównie gluten. Białko bowiem, przyjmu- 

jąc strukturę usieciowaną, tworzy szkielet struktury ciasta pszennego. 

Charakter, a w szczególności sprężystość ciasta i jego „siła” zależą 

w pierwszym rzędzie od liczby cząsteczek białkowych przypadających 

na jednostkę masy ciasta, czyli od zawartości białka, a następnie od zdol- 

ności hydratacyjnej cząsteczek białka oraz liczby i jakości wiązań che- 

micznych [8, 18, 23]. 

Jeśli w cieście jest niedużo białka i gdy jego zdolność hydratacyjna 

jest niska, cząsteczki białka mogą nie łączyć się z sobą i nie tworzyć do- 

statecznie silnej, usieciowanej struktury. Wówczas masa ciasta jest mało 

sprężysta, staje się bardziej plastyczna. 

Spójność substancji białkowych zależy również od potencjału oksydo- 

redukcyjnego, od obecności tłuszczów w cieście, od aktywności enzymów 

proteolitycznych, a także od obróbki mechanicznej, jakiej jest poddawane 

ciasto [18]. , 

Dla uzyskania dobrego chleba, należycie spulchnionego, o dużej objęto- : 

ści, niezbędna jest wystarczająca ilość cukrów podlegających fermentacji. 

Źródłem ich jest zapas cukrów rodzimych w mące oraz cukry tworzące się 

w cieście pod wpływem enzymów amylolitycznych. 

Reasumując pojęcie wartości wypiekowej stwierdzić należy, że obej- 

muje ona dwa zespoły posiadanych cech mąki, do których zaliczamy: 

1) dostateczną zdolność fermentacyjną przez cały okres fermentacji 

ciasta, wraz z pewnym nadmiarem cukrów, zapewniających walory sma- 

kowo-zapachowe pieczywa i należyte zabarwienie skórki; 

2) odpowiednią strukturę ciasta, umożliwiającą otrzymanie jego dużej 

wydajności, zatrzymanie dostatecznej ilości wytworzonych w czasie fer- 

mentacji gazów, utrzymanie poprawnego kształtu pieczywa i poprawnej 

struktury miękiszu. 

METODY OCENY WARTOŚCI WYPIEKOWEJ 

Metody stosowane do oceny wartości wypiekowej dzieli się na 2 za- 

sadnicze grupy: bezpośrednie i pośrednie [8]. | | 

Do grupy metod pośrednich zalicza się metody reologiczne i anali- 

tyczne. Metody analityczne są metodami specyficznymi, gdyż dotyczą 

zagadnienia — 17
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określonych reakcji chemicznych. Mimo dużych postępów w chemii anali-- 

tycznej i stosowania najnowszej techniki w chemii zbóż, brak dotąd takiej 

metody analitycznej, która by nadawała się samodzielnie do oceny warto- 

ści wypiekowej. Ciasto jest zbyt skomplikowanym układem, by można 

było wydzielić z niego pojedynczą reakcję umożliwiającą pełną charakte- 

rystykę wartości wypiekowej. Dotychczasowe metody reologiczne, jakkol- 

wiek wykazują wyższość nad metodami analitycznymi, są jeszcze niewy- 

starczające dla dokonania pełnej oceny. 

Obecnie w badaniach nad właściwościami ciasta czasami dopełnia się 

metody reologiczne przez dodatek odczynników chemicznych, specyficznie 

oddziaływających na substancje białkowe ciasta. 

Żadna zatem z metod pośrednich, ani chemiczna, ani fizykochemiczna, 

ani reologiczna, nie może na razie zastąpić w pełni metody bezpośredniej 

— wypieku próbnego [1, 19, 27]. Metoda bezpośrednia umożliwia najbar- 

dziej wszechstronną ocenę mąki, gdyż w czasie wypieku w skali labora- 

toryjnej zachodzą te same reakcje i zmiany, które mają miejsce w czasie 

wypieku w skali przemysłowej. Wypiek próbny przeto, mimo postępów 

w chemii zbożowej, pozostaje wciąż jeszcze podstawowym sposobem oceny 

przydatności mąki. . ра. 

Metody analityczne, a jeszcze w większym stopniu metody reologiczne, 

stanowią cenne uzupełnienie wyników wypieku próbnego, dostarczając 

dodatkowych informacji dotyczących charakterystyki mąki. O użyteczności 

tych metod decyduje uważna interpretacja wyników [10]. 

Ostatnie osiągnięcia z zakresu reologii ciasta zapowiadają, że w przy- 

szłości znaczenie tych metod wzrośnie. 

Wnioski z wypieku próbnego opiera się przede wszystkim na ocenie 

gotowego produktu — chleba, ale cenne wskazówki uzyskuje się również 

z obserwacji zachowania się badanej mąki w procesie miesienia, fermen- 

tacji, dzielenia ciasta oraz samego wypieku. 

Oceny wartości wypiekowej za pomocą wypieku próbnego dokonuje 

się zwykle z dwu punktów widzenia: jako tzw. wypiek „handlowy” i wy- 

piek „analityczny” [27]. 

W przypadku pierwszym wypiek prowadzony jest z myślą bezpośred- 

niego wykorzystania wyników w zakładach przemysłu piekarniczego. 

W tym celu w wypieku próbnym „handlowym” stwarza się warunki po- 

dobne do panujących w przemyśle. Według Bradleya [3] taki wypiek po- 

winien: 1) zabezpieczyć dla produkcji mąkę o stałej, jednolitej jakości, 

2) ustalić najlepszy sposób postępowania z mąką dla otrzymania dobrego 

gotowego produktu — dać wytyczne dla prowadzenia procesu technolo- 

gicznego, 3) scharakteryzować wszechstronnie przydatność mąki do pro- 

dukcji — przewidzieć jej użyteczność, wykazać potencjalne możliwości 

wykorzystania badanej mąki. Dla wykonania laboratory jnego wypieku 

próbnego powinno się modyfikować metodę w zależności od potrzeb da- 

nego zakładu. W grę wchodzić może zmiana receptury, dodatek odpo-
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wiednich „poprawiaczy”, zmiana w sposobie przygotowania ciasta, prze- 
prowadzenie wypieku w kilku wariantach przyjętej metody. Wszystkie 
te czynności mają na celu uzyskanie pełnej charakterystyki przydatności 
danej partii mąki dla potrzeb zakładu produkcyjnego. 

Inne cele stawia się wypiekowi „analitycznemu”, stosowanemu dla 
oceny jakości ziarna głównie dla potrzeb hodowli [1, 19, 27]. Metody tego 
rodzaju wypieku laboratoryjnego zwykło się dzielić na dwie grupy: stan- 
dardowe i optymalne. Do pierwszej grupy należała klasyczna metoda wy- 
pieku Amerykańskiego Stowarzyszenia Chemików Zbożowych, w której 
podane były sztywne, ściśle określone warunki przygotowania ciasta i wy- 

pieku przy stosowaniu niezmiennej receptury. Te metody uważane są dzi- 

siaj za mniej racjonalne. Blish i Sandstedt [2], Markley [22] i Swanson 

[29] już pod koniec lat 30-tych bieżącego stulecia zalecali wykonywanie 

wypieku w optymalnych warunkach. 

Wstępnym krokiem przed przystąpieniem do właściwej oceny jakości 

ziarna, bez względu na rodzaj stosowanej metody oceny, jest przeprowa- 

dzenie przemiału badanego ziarna w kontrolowanych warunkach, tak by 

otrzymać standardową, jednolitą mąkę. Przemiału dokonuje się na 

młynku laboratoryjnym, przystosowanym do rozdrabniania niewielkict. 

próbek ziarna [261. Z uwagi na oszczędność surowca pożądana jest 

wysoka wydajność jasnej mąki, od której w szczególności wymaga się 

wyrównanej granulacji. 

Granulacją lub grubością przemiału mąki zwie się stopień jej rozdrob- 

nienia. Jest to ważny wskaźnik, charakteryzujący dany typ mąki, mający 

znaczny wpływ na przebieg procesów biochemicznych i koloidalnych 

w cieście, a więc na właściwości ciasta oraz na jakość pieczywa. Mąka 

przeznaczona do wypieku „analitycznego” powinna mieć granulację zbli- 

żoną do przeciętnej mąki handlowej. Za najbardziej odpowiednią do pro- 

dukcji pieczywa chlebowego uważa się mąkę o przeciętnej, wyrównanej 

granulacji, nie zawierającą większej ilości ani zbyt drobnych ani zbyt 

grubych cząstek. Rozmiary cząstek przeciętnej mąki handlowej wahają 

się w zakresie od kilku do ok. 200 um z tym, że frakcja poniżej 100 um nie 

przekracza zwykle 30%. 

Obserwuje się obecnie szerokie rozpowszechnienie optymalnych me- 

tod wypieku, polegających na zmianie szeregu czynników w celu dobrania 

optymalnych warunków przygotowania ciasta z danej mąki, przedstawie- 

nia potencjalnych możliwości i zakwalifikowania jej do odpowiedniej 

grupy jakościowej. Należy w tym miejscu podkreślić olbrzymi dorobek 

amerykańskich chemików zbożowych w badaniach nad laboratoryjnym 

wypiekiem próbnym z mąki pszennej, prowadzonych tam co' najmniej przez 

ostatnie 30 lat. Wyniki tych badań wykazały szczególny wpływ optymal- 

nej dawki wody, sposobu i czasu miesienia oraz wielkości dodatku drożdży 

i cukru do ciasta na otrzymywany rezultat wypieku. Dla oceny pszenie 

kanadyjskich i radzieckich bardzo użyteczną okazała się metoda „remix”
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(powtórnego miesienia), umożliwiająca stwierdzenie czy dane ziarno nale- 

ży do typu pszenicy „mocnej”, czy nie [11, 22]. Należałoby pomyśleć 

o włączeniu tej metody do naszych metod wypieku laboratoryjnego, gdyż 

krajowy przemysł będzie wprowadzał stopniowo coraz bardziej intensyw- 

ną obróbkę mechaniczną ciasta. Metodę ,remix” przeprowadza się w stan- 

dardowych warunkach, a więc należałoby traktować ją tylko jako uzu- 

pełniającą, a nie jako podstawową. 

Od dawna znana jest zasadnicza rola substancji białkowych mąki, 

a zwłaszcza glutenu, w procesie tworzenia ciasta pszennego, w stadium 

fermentacji i przy wypieku [8, 12, 18]. Z praktyki także wiadomo, że im 

wyższa zawartość białka, tym wyższą otrzymuje się wydajność ciasta, 

a jakość chleba przygotowanego z tej mąki jest również lepsza. 

Wzrost wydajności ciasta wraz ze zwiększeniem się zawartości białka 

znajduje potwierdzenie w teorii tworzenia się ciasta pszennego [8]. Cho- 

ciaż zawartość białka waha się w granicach od 12 do 15%, to jednak sub- 

stancje tworzące szkielet struktury ciasta pszennego wiążą ok. 50% wody 

w stosunku do całkowitej ilości wody użytej do przygotowania ciasta. 

Wieloletnie badania Finneya [4, 5] przeprowadzone na 45 odmianach ame- 

rykańskich pszenic dowiodły, że zdolneść hydratacyjna mąki (chłonność 

wody przez mąkę) wzrasta proporcjonalnie do wzrostu zawartości białka 

u tej samej odmiany. 

W oparciu o te badania Amerykanie opracowali rodzaj nomogramu, 

za pomocą którego znając tylko zawartość białka można a priori ustalić, 

jak będzie się zmieniała zdolność hydratacyjna mąki z ziarna danej odmia- 

ny [4, 9]. | 
Różnice w zatrzymywaniu gazu przez białko glutenowe występują nie 

tylko pomiędzy poszczególnymi odmianami, ale także u tej samej odmia- 

ny, w zależności od stadium dojrzałości ziarna. | 

Finney wykonał badania nad zdolnością zatrzymywania gazu przez 

mąkę przygotowaną z pszenicy odmiany Kaw, z ziarna zebranego w 6 róż- 

nych stadiach dojrzałości, w 24, 20, 17, 15, 12 i 0 dni przed osiągnięciem 

pełnej dojrzałości [5]. Chleb sporządzony w najwcześniejszym okresie 

dojrzałości (24 dni) miał o 90% mniejszą objętość w stosunku do próby 

kontrolnej (pełna dojrzałość). Mimo że zawartość azotu ogólnego wynosi- 

ła wówczas 11,5%/0, mąka ta nie posiadała praktycznie zdolności zatrzymy- 

wania gazu, gdyż synteza białka nie była zakończona. Natomiast chleb przy: 

gotowany z ziarna zebranego w 17 dni przed dojrzeniem miał objętość 

zbliżoną do próby zebranej w pełnej dojrzałości. 

Mimo że znane są liczne metody oceny jakości białka, metodę wypieku 

typu analitycznego uważa się dotychczas za najbardziej miarodajną. Je- 

żeli wypiek jest przeprowadzany dla oceny jakości białka należy wykonać 

go w optymalnych warunkach. W tym celu ustala się optymalną konsy- 

stencję ciasta lub też z tej samej próby mąki sporządza się kilka ciast 

o zróżnicowanej konsystencji.
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Drugim, ważnym czynnikiem jest czas i intensywność miesienia' (ob- 
róbki mechanicznej) ciasta. Z badań krajowych wynika [9], .2е występują 
znaczne różnice w optymalnej pracy jednostkowej, potrzebnej dla nada- 
nia ciastu optymalnych właściwości reologicznych, wykonywanej w cza- 
sie miesienia mąki „słabej” i „Silnej”. 

Do sporządzania ciasta należy użyć drożdży dobrej jakości, o możliwie 
jednolitej aktywności. Jest to ważne szczególnie wtedy, gdy prowadzi się 
porównawcze badania odmianowe. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, 
że w ostatnich latach krajowe drożdże prasowane często różniły się znacz- 
nie zdolnością podnoszenia ciasta, mianowicie część z nich wykazywała 
niską aktywność maltazo-zymazową. W pierwszym okresie fermentacji, 
gdy ciasto zawierało dostateczną ilość naturalnych cukrów, szybkość pod- 
noszenia ciasta była dobra, w następnych zaś godzinach, gdy wyczerpały 
się cukry proste, zdolność fermentacyjna drożdży utrzymywała się na 
niskim poziomie, co przedłużało czas fermentacji ciasta i uniemożliwiało 
właściwą ocenę mąki. Zdarza się, że surowiec zawiera niewystarczającą 
ilość cukrów prostych. Wtedy, nawet przy użyciu drożdży dobrej jakości, 
proces fermentacji przebiega mało intensywnie. Z tych względów wskaza- 
ny jest dodatek kilku procent cukru. Niedostatek cukrów w cieście, 
zwłaszcza podczas fermentacji końcowej, pociąga za sobą obniżenie objęto- 
ści chleba i w ten sposób sztucznie pogarsza jego jakość [16]. 

Dobrze przeprowadzony wypiek próbny umożliwia ocenę wartości wy- 
piekowej danej odmiany ziarna, czego nie uzyskuje się przy stosowaniu 
innych metod. Wypiek przeprowadzony w optymalnych warunkach jest 
ostatecznym kryterium jakości mąki. 

Przy ocenie pieczywa bierze się pod uwagę szereg czynników z tym, 
że za najważniejszy wskaźnik uważa się w dalszym ciągu objętość bo- 
chenka. Ta wielkość daje się łatwo i dokładnie zmierzyć. Mąki o dosta- 
tecznej objętości nie budzą wątpliwości co do ich przydatności. Dla oceny 
struktury miękiszu stosuje się zwykle skalę Dallmanna, opracowaną dla 
chleba pszennego blisko 40 lat temu. 

Z myślą o ocenie materiału hodowlanego opracowano metody oceny 
wartości technologicznej małych próbek ziarna. Do wykonania wypieku 

metodą „mikro” potrzeba tylko 10-25 g mąki. Znany jest od szeregu lat 

zestaw urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia wypieku tą metodą. 

Dzięki stosowaniu aparatów do badania reologicznych właściwości cia- 

sta, zwanych do niedawna właściwościami fizycznymi, nagromadzono bo- 

gaty materiał, umożliwiający charakteryzowanie ziarna pszenicy wskaźni 

kami oceny ciasta za pomocą alweografu, farinografu, miksografu i klasy- 

fikowanie go na grupy jakościowe. Często jednak klasyfikacja jakościowa 

ziarna na podstawie badań reologicznych nie odpowiada ściśle najważ- 

niejszemu wskaźnikowi — objętości pieczywa, a nawet korelacja między 

tymi ocenami bywa nieznaczna. Okazuje się, że zależność między tymi me- 

todami jest bardziej złożona niż należałoby oczekiwać [10, 22, 28].
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Normalna aparatura do badań reologicznych właściwości ciasta jest 

przystosowana do stosunkowo dużych prób ziarna, co uniemożliwia wy- 

korzystanie jej wtedy, gdy dysponujemy niewielkimi próbami surowca. 

Znane są już jednak przyrządy ,mikro”, przystosowane do maleńkich 

próbek mąki. W taką aparaturę wyposażone jest laboratorium technolo- 

giczne Wszechzwiązkowego Instytutu Hodowli Roślin (WIR) w Leningra- 

dzie. Używa się tam między innymi mikrofarinografu z miesiarką na 10 g 

mąki. Czynny jest tam również alweograf z mikroprzystawką na 5-10 g 

mąki [28]. | 

W ZSRR stosuje się, obok metod wypieku metodami mikro i półmikro, 

inne metody pośrednie w skali mikro [23, 28, 30]. A więc np. mikrometody 

oznaczenia zdolności zatrzymywania gazu przez ciasto, mikrometodę ozna- 

czenia liczby sedymentacji czy też oznaczanie zawartości glutenu z jedne- 

go ziarnka pszenicy [23]. 

WARTOŚĆ PRZEMIAŁOWA ZIARNA 

Pojęciem wartości technologicznej jest objęta, obok wartości wypieko- 

wej, wartość przemiałowa. 

Wartość ta świadczy o zachowaniu się ziarna podczas przemiału i o po- 

tencjalnych możliwościach uzyskania mąki wysokogatunkowej, a więc 

o przydatności ziarna dla celów młynarskich. 

Z uwagi na złożony charakter surowca brak dotychczas takiej metody 

oceny ziarna, która by umożliwiła scharakteryzowanie i ocenę wartości 

przemiałowej jedną lub dwiema wielkościami. Za najwłaściwszą metodę 

oceny wartości przemiałowej uważa się próbny przemiał laboratoryjny. 

Przy ustalaniu metody próbnego przemiału uwzględnia się: typ młyna 

laboratoryjnego, schemat przemiału oraz zasady oceny ziarna i produktów 

przemiału. 

Ocenę wartości przemiałowej przeprowadza się zwykle z dwu punktów 

widzenia, w zależności od celu, jakiemu ona ma służyć. A więc ocena tzw. 

handlowa ziarna, przeznaczonego bezpośrednio do produkcji, wykonywana 

jest na surowcu handlowym celem ustalenia przypuszczalnych wyników 

przemiału w młynie przemysłowym. Przy wykonaniu tej oceny dąży się 

do tego, by wyniki przemiału w skali laboratoryjnej były porównywalne 

z wynikami przemiału w skali przemysłowej. Stworzenie warunków zbli- 

żonych do rzeczywistych, w jakich odbywa się proces produkcji mąki, 

ułatwia to zadanie. | 

Daleko jednak częściej dokonuje się oceny wartości przemiałowej tzw. 

analitycznej. Jak wiadomo, wartość przemiałowa jest wartością w dużym 

stopniu zależną od odmiany. Metodę analityczną stosuje się więc dla po- 

równania materiału hodowlanego, by ustalić, które próby charakteryzują 

się wyższą od innych wartością przemiałową.
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W laboratoriach zbożowych. spotyka się szereg typów młynów labora- 

toryjnych, przystosowanych do przemiału „mikro” (100-150 g), „pół- 

mikro” (do 1000 g) oraz „makro” (od 1 do kilku kg). Istotnym warunkiem 

przydatności młyna dla laboratoryjnej oceny jest pełna automatyzacja 

procesu przemiału, gwarantująca szybkie jego wykonanie, oraz łatwość 

i prostota w obsłudzęg umożliwiające prawidłowe wykonanie oznaczenia, 

bez specjalnego przygotowania z zakresu młynarstwa. 

W pierwszym okresie po wojnie laboratoria dysponowały tylko młynem 

kamiennym „Brabendera” oraz młynem walcowym „Miag”. Później po- 

jawił się doskonały młyn automatyczny firmy „Biihler”. Ostatnio jednak 

weszły w użycie rewelacyjne młyny, skonstruowane przez firmę Braben- 

der, systemu Quadrumat: ,,Quadrumat-Junior”, i „Quadrumat-Senior”. 

„Quadrumat-Junior”, którego modyfikację wyprodukowano już w kra: 

ju, jest młynem wyposażonym w 4 wałki o średnicy 70 mm ustawione 

diagonalnie, dzięki czemu produkt przemiału przechodzi pomiędzy 3 pa- 

rami (każdy poprzedni stanowi parę z następnym). Całość mlewa, po przej- 

ściu przez 3 szczeliny mielące, odsiewana jest na odsiewaczu cylindrycz- 

nym opiętym gazą kaszkową. Optymalna wielkość próby ziarna wynosi 

200 g, ale można przemielać i 100 gramowe próbki. 

„Quadrumat-Senior”, w porównaniu z „Quadrumat-Junior”, stanowi 

podwójny młyn. Na pierwszym 4-walcowym zestawie odbywa się śru- 

towanie. Następnie na odsiewaczu 2-działowym odbywa się sortowanie 

mlewa na mąkę, otręby i kaszki. Z kolei kaszki są przenoszone na 

drugi zestaw walcowy, gdzie zostają poddane wymielaniu. Dalej prze- 

chodzą do drugiego działu odsiewacza. Optymalna wielkość próby ziarna 

wynosi 500 g. . ; 

Przeciętny wyciąg mąki pszennej jasnej o zawartości popiołu ok. 

0,500%/0, otrzymanej na młynie „Quadrumat-Senior” wynosi ok. 70°/o, pod- 

czas gdy na „Quadrumat-Junior” ok. 650/0. Taki wyciąg mąki — osiągnięty 

dzięki nowemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu młynów laboratoryjnych, 

które znacznie się różni od dotychczas stosowanych — jest rewelacyjnie 

wysoki. . | 

W młynach tych użyto walców specjalnie hartowanych i sztywno za- 

mocowanych w obudowie. Umożliwia to wykonywanie przemiału w stan- 

dardowych, jednolitych warunkach. 

Próby ziarna użytego do przemiału powinny mieć jednakową wilgot- 

ność wyjściową. Ziarno należy przemielać bez nawilżania, przy wilgot- 

ności 13-14%%0, bez względu na twardość bielma. 

Taki uproszczony system przemiału, jaki stosowany jest na młynach 

„Quadrumat”, nie jest odpowiedni dla oceny wartości przemiałowej psze- 

nicy twardej, przeznaczonej do produkcji mąki makaronowej. Przemiał bo- 

wiem ziarna pszenicy dla przemysłu makaronowego odbywa się w warun- 

kach odbiegających od warunków przemiału ziarna na mąkę chlebową. 

Schemat przemiału jest bardziej „rozwinięty”, to znaczy musi odbywać się
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na wiekszej liczbie pasazy, bardziej rozwiniete jest tez sortowanie i czy- 
szczenie produktów pośrednich — kaszek i miałów [18]. 

Dlatego też przemiału laboratoryjnego pszenicy twardej na mąkę 
makaronową dokonuje się na młynie wielopasażowym. Schemat takiego 
przemiału charakteryzuje się długą szczeliną mielącą. Stosuje się w nim 
sortowniki, celem dokładnego posortowania kaszek, i miałów, przeznaczo-- 
nych do czyszczenia, jak również wialnię kaszkową o dużej powierzchni 
roboczej. Autorzy radzieccy [23] zalecają dwugatunkowy przemiał, o ogól- 
nym wyciągu mąki 70% (w tym kaszka makaronowa powinna stanowić 

150%, zaś miał makaronowy 55%). 

Przy ocenie surowca do przemiału laboratoryjnego w ogóle, bierze się 

pod uwagę następujące kryteria: 

1) zawartość w ziarnie popiołu i okrywy, 

2) wilgotność ziarna, 

3) twardość i szklistość ziarna, 

4) zawartość glutenu oraz zawartość białka, 

0) oznaczenie „liczby opadania” wg Hagberga. 

Za uzupełniające oznaczenia uważa się: wyrównanie ziarna (wykonane 

na sitach o odpowiednich rozmiarach otworów), określenie średniej wiel- 

kości ziarna (długość, szerokość i grubość) oraz ciężar objętościowy i cię- 

żar 1000 ziarn. 

Do niedawna brak było prostej i szybkiej metody oznaczenia stopnia 

uszkodzenia ziarna wskutek porośnięcia. Obecnie coraz bardziej rozpo- 

wszechniana jest metoda oznaczania „liczby opadania” wg Hagberga. Me- 

toda ta określa stan amylolityczny ziarna i mąki, przez ocenę 'zdolności 

kleikowania i podatności mąki na działanie enzymów amylolitycznych. 

Aparat Hagberga składa się z łaźni wodnej, probówek reakcyjnych oraz 

mieszadła wiskozymetru. Do oznaczenia bierze się 7 g mąki o określonej 

granulacji i przygotowuje zawiesinę wodną w probówce, którą umieszcza 

się we wrzącej łaźni. Po jednominutowym ogrzewaniu zawiesiny ustala się 

czas opadania mieszadła — wiskozymetru w probówce reakcyjnej. Im 

wyższa aktywność amylolityczna badanej próby, tym szybciej opada mie- 

szadło. 

Metoda ta była sprawdzana w wielu laboratoriach krajowych, które 

wykazały jej liczne zalety i dużą przydatność do oceny [31]. W chwili 

obecnej aparat Hagberga produkowany jest w kraju i w niedługim czasie 

metoda oznaczania „liczby opadania” wprowadzona zostanie do norm dla 

przetworów zbożowych jako obowiązująca. Wyniki uzyskane tą metodą 

wykazują wysoką korelację z jakością pieczywa, oznaczoną za pomocą 

wypieków próbnych. 

Z uwagi na małą ilość mąki potrzebnej do oznaczenia, metoda ta jest 

ze wszech miar godna polecenia w laboratoriach zbożowych; szczególnie 

przydatna jest do badania odporności ziarna rodów hodowlanych na pora- 

stanie.
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Przy ocenie wyników przemiału laboratoryjnego bierze się pod uwagę: 

1) wydajność, zawartość popiołu, barwę i granulację mąki, 

2) wydajność i wymielność kaszek z pasaży śrutowych, 

3) wydajność otrąb z pasaży śrutowych oraz zawartość w nich skrobi 

i popiołu, | 

4) wydajność i zawartość popiołu w otrębach wymiałowych. 

Ogólnie biorąc, ziarno dające przy przemiale duży wyciąg mąki o ja- 

snej barwie, przy niskiej zawartości popiołu, ma wysoką wartość przemia- 

łową. Dobra wymielność kaszek jest ważną cechą odmianową ziarna i ma 

znaczenie praktyczne. Przy przerobie takiego ziarna w przemiale prze- 

mysłowym można zmniejszyć liczbę pasaży kaszkowych i wymiałowych, 

a przez to obniżyć zużycie mocy i koszty przemiału. Zawartość skrobi 

i popiołu w otrębach świadczy o stopniu wymielenia otrąb, a tym 

samym o stopniu związania okrywy ziarna z bielmem. Odmiany o wyso- 

kiej wartości przemiałowej dają otręby śrutowe o niskiej zawartości skrobi 

i o wysokiej zawartości popiołu. Ilość otrąb wymiałowych pozostaje z re- 

guły w stosunku odwrotnym do ilości otrąb z pasaży śrutowych. Wysoka 

zawartość popiołu w otrębach wymiałowych świadczy o dużej zawartości 

okrywy w kaszkach z pasaży śrutujących [26]. 

Kryterium pierwsze — wydajność i jakość mąki — jest oceniane przy 

wszystkich przemiałach laboratoryjnych, bez względu na rodzaj stosowa- 

nego młyna. Natomiast dalsze kryteria mogą nie wchodzić w grę, gdy do 

przemiału używa się młynów nie dających produktów pośrednich, co ma 

miejsce w przypadku młynów typu „Quadrumat”. 

WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE 

W ostatnich latach coraz większe zainteresowanie nauki wzbudzają 

strukturowo-mechaniczne właściwości artykułów żywnościowych. Pro- 

blemem tym zajmuje się gałąź fizyki — reologia, nauka o odkształcaniu 

i płynięciu materiałów. Poznanie właściwości reologicznych artykułów 

żywnościowych powinno umożliwić racjonalne postępowanie z nimi na 

wszystkich etapach drogi, od producenta do konsumenta. Pomiar właści- 

wości reologicznych surowca zapewni obiektywną ocenę tego materiału, 

zgodną z jego jakością. Zbadanie właściwości reologicznych ułatwia pra- 

widłowy dobór parametrów technicznych w procesie technologii produkcji, 

umożliwia nadanie produktom odpowiednich właściwości i struktury 

[16, 17]. 

Właściwości strukturowo-mechaniczne ziarna zbożowego są, podobnie 

jak te same właściwości u innych artykułów, wypadkową składu chemicz- 

nego oraz stanu fizyko-chemicznego ij mają zasadnicze znaczenie podczas 

przemiału. W Katedrze Technologii Zbóż WSR w Poznaniu opracowano 

nową, oryginalną metodę pomiaru tych właściwości przy użyciu układu 

elektrycznego z zastosowaniem oscyloskopu [21, 25].
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Dane, jakich dostarcza w wyżej wspomnianym układzie pomiar po- 
boru energii podczas rozdrabniania ziarna, mogą służyć do obliczania cza- 
su relaksacji próby, modułu sprężystości, modułu plastyczności i innych 
wielkości reologicznych dla ziarna. 

Kąt nachylenia i wymiar elipsy na ekranie oscyloskopu stanowi proste 
kryterium oceny jakościowej ziarna zbóż na zasadzie jego wytrzymałości 
na odkształcenie. 

Już na początku bieżącego stulecia Kosutany, później w latach 30-tych 
Schofield i Scott-Blair, w ostatnich latach zaś Hlynka [11, 12, 13], Muller 
[24] i inni, badali właściwości reologiczne ciasta i zwrócili uwagę na złożo- 
ności tego układu. Ciasto pszenne zachowuje się jak ciało lepkosprężyste, 
zaś ciasto żytnie jak ciało lepkoplastyczne. Również w Katedrze Techno- 
logii Zbóż WSR w Poznaniu prowadzone są od kilku lat badania właści- 
wości reologicznych ciasta i z dotychczasowych wyników można sądzić, 
że w przeciwieństwie do klasycznych metod oceny wartości wypiekowej, 
omówionych w tej pracy, niedługo będziemy dysponować nowocześniej- 
szymi, precyzyjniejszymi metodami oceny [10, 25]. Dotychczasowe metody 

pomiaru właściwości reologicznych ciasta, umożliwiające wyrażenie wyni- 

ków w jednostkach umownych, zostaną — należy sądzić — zastąpione 

metodami określającymi wyniki w jednostkach bezwzględnych. 
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Генрик Гонсёровски 

РОЛЬ НЕКОТОРЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ СЫРЬЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

В ИССЛЕДОВАНИЯХ СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, В ОЦЕНКЕ ТЕХНОЛОГА 

Резюме 

Рассмотрены основные признаки зерна, учитывающиеся в общем при оценке хлебо- 

пекарного и мукомольного качества зерна, и подвержена критическому анализу целесо- 

образность принятия во внимание отдельных признаков при оценке селекционного мате- 

риала.
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Представлены методы оценби хлебопекапного и мукомольного качеснва, причём под- 

чёркнуто аналитические методы, в том числе химические и физическиие, а также методы 

прямой оценки в форме лабораторной ыыпечки и лабораторного помола. Приведена роль 

количества и качества некоторых элементов зерна, а также методы проведения оценки 

для образования её результатов. Особенное внимание обращено на пригодность современ- 

ной аппаратуры для исследований реологического качества теста и для пробных помолов. 

Несколько информаций представлено на тему возможности исследований структурно- 

-механических признаков теста и зерна, между прочим с применением электрических си- 

стем. 

Henryk Gasiorowski 

THE ROLE OF QUALITY CHARACTERISTICS SPECIFYING THE 

TECHNOLOGICAL VALUE OF BREEDING MATERIAL AS APPRAISED BY THE 

CEREAL TECHNOLOGIST 

Summary 

Basic grain properties considered in evaluating the baking and milling quality 

have been analysed and their suitability for evaluating of breeding materials has 

been critically discussed. 

The methods of evaluating baking and milling properties have been presented. 

Analyses based on chemical and physical methods, and also direct evaluation by 

laboratory baking and milling have been discussed. The role of quality and quantity 

of some grain components and the influence of testing methods on the results 

has been indicated. Particular attention has been given to the usefullness of modern 

apparatus for testing rheological properties of dough and of laboratory milling. 

Some information has been given regarding structural and mechanical pro- 

perties of dough and grain, tested i.a. with the aid of electronic systems.


