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WSTĘP

Twardość

ziarna jest obecnie najlepszym pośrednim wskaźnikiem wartości
wypiekowej pszenicy [6]. Jej związek z cechami młynarskimi (łatwość prowadzenia
przemiału, stopień uszkodzenia skrobi w czasie rozdrabniani a ziarna, granulacja
mąki) oraz piekarskimi (cechy reologiczne ciasta i podatność enzymów amylolitycznych) pozwala na wcześniejsze określenie jakości produktu finalnego.
Obuchowski i in. [2,3,4] na podstawie obszernego przeglądu literatury podaj ą,
że twardość ziarna nie jest cechą jednoznacznie zdefiniowaną. Ogólnie mo żna
powiedzieć, że jest to właściwość wyrażająca się odpornością na odkształcenia
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Summary. Estimation of changes in the technological hardens index was carried out for
samples of two varieties of spring wheat grain (Torka and Kontesa) wetted in water and dried in
room temperature to initial moisture content, about 12% w.b. Hardness of grains was estimated with
the instrument for Hardness Classification SKCS type 4100. Significant differentiation of hardness
among varieties was found. Inner cracks to grain, caused by those processes, were detected using
soft X-ray technique. The physical condition of the endosperm was described by number of cracks.
An increase of time of earlier wetting resulted in a decrease of grains hardness. A high, negative and
significant correlation was found (r =-0,978) between the Hardness Index of grain and number of
inner cracks.
Ke y wo rd s: wheat grain, wetting and drying, instrument for Hardness Cl assifi cation SKCS,
technological hardness, inner damage.

