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S t r e s z c z e n i e . W pracy zastosowano metodę skaryfikacji mechanicznej do usuwania saponin z powierzchni nasion komosy ryŜowej (Chenopodium quinoa Willd.). Badano wpływ intensywności ścierania i czasu operacji na zmniejszenie zawartości saponin w nasionach. W badaniach
zastosowano dwa rodzaje bębnów skaryfikujacych o pokroju okrągłym i sześciokątnym oraz trzy
rodzaje ścierniwa (120, 180, 220). Zawartość saponin oznaczano testem pianowym. Stwierdzono, Ŝe
rodzaj ścierniwa oraz czas trwania operacji wpływa na znaczne obniŜenie poziomu saponin.
S ł o w a k l u c z o w e : skaryfikacja mechaniczna, komosa ryŜowa, saponiny
WSTĘP

Saponiny zaliczane do substancji antyŜywieniowych są niepoŜądanym składnikiem Ŝywności nadającym jej gorzki smak (Johnson i Ward 1993, Dini i in.
2004). Z tego powodu surowce, które zawierają te związki muszą być poddawane
wstępnej obróbce. Saponiny występują między innymi na powierzchni nasion
komosy ryŜowej (Chenopodium quinoa Willd.) (Variano-Marston i DeFrancisco
1984, Chauhan i in. 1992, Kozioł 1992). Nasion tej rośliny, niezwykle bogatej
w substancje odŜywcze i o bardzo dobrze zbilansowanej zawartości aminokwasów, przed usunięciem saponin z okrywy nasiennej nie nadają się do spoŜycia
(Risic i Galwey 1984, Ahamed i in. 1998, Oelke i in. 1992, Coulter i Lorens 1990,
Soliz-Guerrero i in. 2002). Najczęściej stosowanym sposobem usuwania saponin
jest kilkukrotne płukanie nasion w wodzie lub roztworze alkalicznym, a tylko
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nieliczne doniesienia dotyczą usuwania mechanicznego tych związków z nasion
komosy ryŜowej (Reichert i in. 1984, Reichert i in. 1986, Ridout i in. 1991,
Schlick i Bubenheim 1996, Becker i Hanners 1990).
W pracy podjęto próbę usunięcia saponin z powierzchni nasion komosy ryŜowej metodą skaryfikacji mechanicznej.
METODYKA BADAŃ

Badaniom poddano nasiona komosy ryŜowej (Chenopodium quinoa Willd.)
otrzymane z uprawy doświadczalnej. Nasiona poddano skaryfikacji mechanicznej,
badając wpływ intensywności ścierania i czasu operacji na zawartość saponin.
Do badań wykorzystano skaryfikator bębnowy (fot. 1) zaprojektowany i wykonany w Katedrze Technologii i Aparatury Przemysłu Chemicznego i SpoŜywczego
UTP. Układ sterujący umoŜliwia zadanie Ŝądanej liczby obrotów bębnów, przez zaprogramowanie licznika obrotów. Komory robocze o kształcie sześciokątnym i okrągłym wykonane są ze stali nierdzewnej, wewnątrz wyłoŜone wymiennym, drobnoziarnistym materiałem ściernym. W bębnie okrągłym dodatkowo zamontowano elastyczny dociskacz wspomagający
ścieranie nasion. Po uruchomieniu
urządzenia komory obracają się
jednocześnie z prędkością 1obr⋅s-1.
Po umieszczeniu próbki nasion
we wnętrzu komór i ustawieniu
Ŝądanej liczby obrotów na wyświetlaczu programatora, urządzenie
zostaje wprowadzone w ruch. ZaFot. 1. Skaryfikator bębnowy
Photo 1. Abrasive drum
sada działania skaryfikatora polega
na ocieraniu nasion przez ścierniwo w trakcie ruchu przesypowego i kaskadowego nasion (rys. 1 i 2). Droga nasion w obu bębnach jest praktycznie identyczna.
W badaniach zastosowano obydwa rodzaje bębnów (komór) skaryfikujacych
(rys. 1 i 2) i trzy rodzaje ścierniwa o gradacji 120, 180, 220. W trakcie eksperymentu z kaŜdym rodzajem ścierniwa, komory robocze ścierały nasiona w pięciu
róŜnych czasach ustalanych liczbą obrotów bębna (100, 200, 300, 500 i 1000
obrotów bębna). Bębny obracały się zawsze ze stałą prędkością 1 obr.⋅s-1. Po wykonaniu skaryfikacji zawartość saponin w nasionach oznaczano metodą opracowaną przez Kozioła (1991).
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Rys. 1. Schemat przesypu w bębnie sześciokątnym (przekrój poprzeczny)
Fig. 1. Diagram of grain flow in hexagonal drum
(cross section)
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Rys. 2. Schemat przesypu w bębnie okrągłym
(przekrój poprzeczny)
Fig. 2. Diagram of grain flow in cylindrical
drum (cross section)

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Zawartość saponin - Saponin content (%)

Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników określono
procentową zawartość saponin w nasionach poddanych skaryfikacji (rys. 3) oraz
obliczono procentową redukcję ich zawartości dla poszczególnych ścierniw oraz
rodzajów komór zastosowanych do skaryfikacji (rys. 4 i 5).
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Rys. 3. Zmiany zawartości saponin (%) w zaleŜność od zastosowanego rodzaju ścierniwa (220, 180,
120) i liczby obrotów oraz rodzaju bębna (O – bęben okrągły; 6K – bęben sześciokątny).
Fig. 3. Changes in saponin (%) content in dependence on the applied kind of abrasive material (220,
180, 120) and the speed and kind of drum (O – cylindrical drum; 6K – hexagonal drum)
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Redukcja zawartości saponin
Reduction in the saponin content (%)
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Rys. 4. Ilość usuniętych saponin (%) w zaleŜności od zastosowanego ścierniwa i liczby obrotów
bębna okrągłego
Fig. 4. Amount of removed saponins (%) depending on grade of abrasive material applied and on
speed of cylindrical drum
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Rys. 5. Ilość usuniętych saponin (%) w zaleŜności od zastosowanego ścierniwa i liczby obrotów
bębna sześciokątnego
Fig. 5. Amount of removed saponins (%)depending on grade of abrasive material applied and on
speed of hexagonal drum

MoŜna zauwaŜyć, Ŝe niezaleŜnie od rodzajów stosowanych komór najmniej saponin pozostało w próbach ścieranych w ciągu 1000 obrotów, przy czym w próbach
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skaryfikowanych w bębnie sześciokątnym i ścierniwach o gradacji 180 oraz 220 obserwowano większe róŜnice zawartości juŜ po 300 i 500 obrotach, natomiast w bębnie okrągłym taką róŜnicę obserwowano tylko przy ścierniwie 220 a przy ścierniwie
180 większy spadek obserwowano dopiero po 1000 obrotach (rys. 4). Ostatecznie
najmniej saponin stwierdzono w próbach skaryfikowanych ścierniwem 220 i liczbie
obrotów 1000 (ok. 0,108 % zarówno dla bębna okrągłego jak i sześciokątnego).
Przyjmuje się, Ŝe przy zawartości saponin w nasionach komosy ryŜowej wynoszącej
do 0,1% moŜna je przeznaczyć do konsumpcji bez obawy wystąpienia gorzkiego
smaku w spoŜywanych produktach (Kozioł 1991). W związku z tym moŜna stwierdzić, Ŝe uzyskane wyniki pod tym względem są obiecujące.
Na rysunkach 4 i 5 moŜna zauwaŜyć, Ŝe największą redukcję zawartości saponin
(ponad 50%) udało się osiągnąć w bębnie okrągłym stosując ścierniwo 220 i 1000
obrotów, natomiast w bębnie sześciokątnym przy zastosowaniu ścierniwa 220 przy
300 i 500 obrotach (ok. 45% redukcji) oraz przy 1000 obrotach (ok. 50%). Dodatkowo, aby sprawdzić skuteczność usuwania saponin sprawdzono ich zawartość w pobranych próbkach pyłu powstałego z okrywy nasiennej po procesie skaryfikacji.
Stwierdzono, Ŝe koncentracja saponin była nawet kilkudziesięciokrotnie wyŜsza
w pyle, niŜ w badanych nasionach. W związku z tym moŜna sądzić, Ŝe skaryfikacja
mechaniczna po odpowiednim dobraniu parametrów procesu moŜe być z powodzeniem stosowana do usuwania tych niekorzystnych z punktu Ŝywieniowego substancji.
Przeprowadzone badania wykazały przydatność skaryfikacji mechanicznej w procesie usuwania saponin z nasion komosy ryŜowej.
WNIOSKI

1. Na podstawie przeprowadzonych badań, moŜna stwierdzić, Ŝe najwyŜszy
stopień redukcji zawartości saponin w nasionach komosy ryŜowej uzyskano stosując, niezaleŜnie od kształtu bębna, ścierniwo 220 i ilość obrotów bębna 1000.
2. MoŜna sądzić, Ŝe skaryfikacja mechaniczna po odpowiednim dobraniu parametrów procesu moŜe być z powodzeniem stosowana do usuwania saponin z
nasion komosy ryŜowej. Ponadto przeprowadzone badania mogą być pomocne
przy opracowaniu załoŜeń konstrukcyjnych urządzenia produkcyjnego.
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A b s t r a c t . In the study an attempt was made at removing saponin from the surface of quinoa grains
(Chenopodium quinoa Willd.) by means of mechanical abrasion. The influence of abrasion intensity and of
the time of the operation was examined with relation to the content of saponin on the surface of grains. In the
research two kinds of abrasion drums were applied, and three kinds of abrasive materials. The content of
saponin was determined with the foam test. It was demonstrated that the that kind abrasive used and the
duration of the operation had a considerable effect on the level of saponin content on the surface of the grain.
A considerable reduction in the level of saponin could be achieved with proper selection of those parameters.
K e y w o r d s : mechanical abrasion, quinoa, saponin

