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Az olóbbi kritériumok betortóso létfontossógú, o pólinkofózésre szóni gyümölcs legyen:

l íogyoszlósro éreti,

. egészsége9

r iiszto, vogyis idegen onyogtól (íöld, fű, levél, sib.) meníes,

. mogos cUkodoriolmú.

Ho rolhodt vogy penészes gyümölc§öt is o cefrébe ieszünk, o pólinkónk dohos szogú leheí
és oz íze sem lesz ió. Ezt o hibót mór szinie lehetetlen kijovítoni o tovóbbiokbon.
Túlérefi gyümölcsök sem iovíiiók o pólinko ízét, merl mór nem 10rtolmoznok illoionyogokoi.
Ez olól o kivételt képez o kojsziborock, szilvo és o Vilmos körte,

T16zílTAE_lil06ls A moximólis olkohoI
kihozotol érdekében o

Nélkúlözhetetlen {olyo..t, \ | 9]:]:,l:::'.']:l".TJ'li:::|
iny 

"r,a""r]r..iá"t 
Jüi9i!: I I [§:?!*í:",:.jtf.j!i?permelezószer morodvónyok.A cefrébe szónl

gyümölc§nek, mogos
cuko rto rto ]m ú no k, fo-
gyoszlósro éreitnek kell
lennie és mindenféle
idegen onyogtól (föld,
fú, levé| óg, szór.,)

A mosós sorón o gyümólcs iesszük o gyümölcs belse-

ij;i]*;il;".ijl;k ;'" l l iab"n lévó cukortortolmot,

""jer"..iát,'.Jr"t l;bl. 
".- l l Ho o gyümólcs nincs,ösz-

i"Éiiii;::;;{;:d;; I l,tffi;ii,,:n:::T,nok és később gótolhotiók o
folyomoio 9em_ inienzívfontos elesztók tevékenységél. 
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Az élesztók csökkentetl levékenysége kedvez o kóros bokiériumok és penészek
elszoporodósónok, Ezért nem szobod kihogyni o gyümölcs oprítósót, A gyümölcs "zúzósót"
elvégezheiiük szólódorólóvol, Von, oki o fúrógéppel egyesíieii hoborcskeveról5zokío
olkolmozni. A borock és szilvo mogvokol el kell tóvolíton'r, merl növelik o pólinko ciónlortolmót.



RHW-25BATC KÉzl REFMKToMÉTER GYÜMÖLcsÖK BRlx % MÉREsERE

Még mielótt bórmibe is belekezdenénk, célszerű megmérni o gyümölcsök BRlX szózolékót. A BRlX%
mogónok o cukorlorlo]omnok {elel meg, ozoz1 BRIX% : l g cukor 100 g cefrében. A mérés elvég-
zéséhez szükséged lesz o képen lóthotó múszerrg ozoz egy gyümölcs reíroktométerre. A gyokorloti
mérés obból ól| hogy o gyümölcsból (vogy később o cefréből) kipréselünk legolóbb pór csepp friss
lét o prizmo felületére, ezutón lezórjuk o ieiói. A fény íélé íordítvo, beóllítiuk o szemünknek megfe-
leló nogyítóst, hogy élesen lóssuk o skólón o szómokot és o hoiórvonoloi, ezulón ieolvossuk o mért
ériéket.

iil1,1TA FEtVlTELE MÉRÉs ttOLVÁsÁs

Figyelem! A bol oldoli skólón lóího,tó BR|X ériék, tömeg szózolék, o iobb oldoli skólón oz o]kohol
koncentróció - térfogot szózolék. A megmért BRlX % érték hoiórozzo meg o gyümölcsból moximóli-
son elóóllíthotó pólinko mennyiségét.
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Példóul, o méri BR|X % egyenlő 1§0 és o iobb skóIón leolvoshotó olkohol konceniróció 8,o téríogot %,
okkor oz ozi ielenl'r, hogy 100 kg cefréból 8 liter lO0% olkohol terme|ődik, omi megfe|el 'ló liter
50 %-os pólinkónok,

Ho csok, példóul, ó0 kg ceírénk von, okkor 1ó-l megszorozzuk QóO-ol (ezt úgy koptuk, hogy o
ó0 kg-t elosziottuk 100 kg-ro) és megkopiuk, hogy !ó liter 50% pólinko vórhotó.

ugyonígy kell kiszómítoni o mérl értékek olopjón o soió} ceíréd odoloif. Ezeknek oz odotoknok o bir,
tokóbon, mór tudni fogod, hogy mire szómíthotsz o folyomot végén. De megjegyzem, ez o íeoreliku-
son elérheiő moximum, és lesznek még veszieségek| Tehót ennél oz értékné| kevesebbet íogsz kopni,
de íudni fogod mennyiségileg ;s o veszleségeidet.

J):
oo-41n Ké_rlek, végezd el o kövelkező méréseket o lovóbbi lépések-o% előrl és írd be oz erre kihqgyolt cellóbo oz eredményékel:

iDÁTUM

Külsó hőmerséklet, oC

Gyümölcs íojtójo és mennyiségg kg

Gyúmölcslé cukortor-tolmo (BRIX o,o) 
,

l Gyümö|cs vórhotó qlkohol tortolmo (térfogot %)

;Vórhotó 50% pólinko mennyiség (Iiter}



Legtóbb ese}ben o cefre pH értéke mogosobb (pH 4-5), mint oz opiimólis pH 2,8-3,2 közófti énék.
A 2,8-J2 körüli pH ozér1 megfelelő, merl ezen érték körül mé9 hotékonyon dolgoznok oz élesztók és
oz eseilegesen o ceíréhez odogoIt enzimeknek, de o boktériumok mór nem! Ezéd sov hozzóodósó-
vol megokodólyozzuk o nem kívónolos bqktériumok (eceisoy teisov voisov) íeilódését o cefrénkben
és ez óliol mind o pólinko minóségét, mind oz olkohol mennyiségét is nóveljük. A ceíre sovozóso
kordóbon torljo o mérgező etil-korbomót képzódését is. A ceíre pH mérésére pH-mérót hosznóJunk,
omelynek o kijelzójén leolvoshotó o mérl érJék legolóbb +/- 0P1 pH pontossóggol.

- 
Mé9 mielótt bqrmibe is íognonk, mérd meg, hogyoo14 ielenleg mennyi d pH érréke o cefrének. és ird beO-{ o, erre kihogyotl reszbe

l
a

Miért von §zükség pH méróre és miért nem elég
oz indikólor popír?

A cefre pH énékét 2,8-3,2 pH közé kell beó]]ítonunk, omely egy nogyon szúk
sóv Ho o pH mérónk poniossógo csok +/- 0l pl-J okkor okór 3y' is lehet o
cefre ériéke,omíg micbbon o hitben vogyunk, hogy 32-reól]ítoltuk be.

FlGYELEM!
Ne bízzunk oz indikótor popírrol méri pH érléke]<ben|

x A pH indikótor popír iól működik tiszIo vízben, de cefrében nem|
A ceírében lévó színes onyogok elszínezik o popír onyogót így téve homissó
o színVóllozós meghotórozósót.

r A cefrében 1évó orgonikus onyogok reogólhotnok o popírbon lévó szín-reokcióért feielős onyoggoI
feloldhoiiók ozt, í9y megbízhotoílon lesz o mérésünkl

r Az indikólor popír nem csok o pH-ro vóltoztothoíjo meg o színéi, honem o redoxpolenciól
vóltozósóro i9 melynek értékét nem ludod beíolyósolni|

TANAcs:
Ho o cefréi kierjedés uión hosszobb ideig tórolni ke , okkor olko mozhotunk sovos
utól,ezeles,, beó l tvo o ceí.e pH ede| ét 2,8-3 sz r .e.



Sovpóilókkéni olkolmozotl onyogok lehetnek folyékony holmozóllopoiú éleImiszeripori minósííésű
sovok, minl o foszíorsoy kénsoy speciólis kombi-sov (foszforsov és tejsov keverék), vogy kristólyos
holmozóllopoiú sovok (borkósov, olmosoy ciiromsov), A ciiromsov hóirónyo, hogy o teisovboktéri-
umok képesek onnok lebontósóro, így ho nem volt tökélete§ o sovozó, okkor elszoporodhoinok o
teisov bokiériumok, A borkósowo{ könnyebb dolgozn'l, med csok o szórozonyogoí kell mérni és nem
kell o]dotok hígítósóvol íoglolkozni, de többet kell odogolni belóle o ceíréhez, mini példóul o íoszfor-
sovból, mivel o borkősov gyenge sovnok szómíl, Nehéz megmondoni o konkrét cefréhez szükséges
mennyiségei, de irónyodókéni szómolhotunk úgy, hogy 100 liier ceíréhez szüksé9ünk lehet
200-300 g borkósovro o pH érték 1,0 pH egységnyi csökkentésére,

!F|GYELEM! TöMÉNY SAWAL soHA NEM SAVMUNK]

A koncentróli sovokoi körülbe]ül l0% 1öménységre higítiuk, moid lehűlés utón hosznól|uk fel !

Sov hígíiósónól íolyomolos keverés melle11 mindig o sovot keverjük o vízhezI

Ho vizeí odogolunk o sovhoz, o nogy hó 1ermelés mioJ1 o sov rónk fröccsenhet! Ez égési sebeket

okozhoi| Sovozósi és sovhí9ítós minden eseiben védőszemüveggel, kesziyúvel, megfe|eló védóru-
hóbon ke]] végeznil Toposz1oloiom szerinl l0 liíer cefrében l liter l0% íoszforsov Q3-Q5 egységnyi
pH-csökkenési vóli ki, De ez csok iróny érték, Pontoson csok pH méréssel lehet beóllííoni o pH-t,

A sovozós könnyebb elvéEzéséhez, rölrsd ki tlz tllóbbi lóblózolol.

Sovozósi Segédtóblózot

-,.%

l Dótum I



AtMA

Csok fogyosztósro érel1 9yümölcs cefrézhetó.
ceírézési íolyomot növeli o "kozmooloj" és o
bon. Aiónlott hozzóvo ók:

Mogos o pekiinior1olmo. Rossz
metilolkoho] szintet o pólinkó-

Borkősov
(pH értékhez)

pektinbonló
(Lozzyme HC)

Foié|esztő
(Uvo{erm 228)

Ébsztőtóponyog
(lJvoíermUvitol)

KoRTE

Tulojdonsógoi hosonlóok oz olmóéhoz, de sol4ortolmo olocsonyobb, ezé11

ceírézéskor sovozni kell, sovozós elóit és sovozós közben is ellenőrizni kell
o pH ér,tékei egy jól koIibróli pH mérővel.

Borkősov
(pH értékhez)

peklinbonló
(Lozzyme HC)

Foiélesztó
(Uvoíerm 228)

Élesztótópqnyqg
(UvoíermUvitol)

BlRSALMA

Mivel nogyon kemény húsú, nehezebb o íe]tóróso,
pektinbontót kell olkolmozni.

Borkősqv
(pH értékhez)

pektinbontó
(Lozzyme HC)

Foiélesztó
(Uvoíerm 228)

Éle§ztótópqnyqg
(UvofermUvitol)

CSERESZNYE

A késóbb éró cseresznyék jók o polinko főzésre. A cseresznyének is olocsorry
o sovforlo|mo, ezéri o cefré1 §ovozni kel. Megoldós lehet, ho o meggyel egyúit
von o cefrében, de ebben oz eselben is iovosoli o pH érték elenórzése pH
méróvel.

Borkősov ; Pektinbontó i Foiéleszrő
(pH értékhez) l 1Lor.y." HC) 1 (Uvoferm CM)

Élesztőtóponyog
(UvofermUvitol)



MEGGY

Mogos o cukor és o sovlorioImo, de célszerű eJlenórizni,

Borkősov
(pH értékhez)

pektinbonló
(Lozzyme HC)

Foiéle§ztó
(Uvoferm CM)

Éleszíőtópqnyog
(UvofermUviiol)

KAJ§zl- És ószlannncr
Különlegességük oz, hogy mogos koncenlrócióbon tolójhoióok bennük oz
iilékony oromók, emellell oiocsony o sol4oriolmuk. Cefrézéskor o mogjukot
el kell tóvolítoni. Nogyon odo kell figyelni o pH érlékre o sor,,iorJolom beól]íto,
sónól. Mór oz eleiétói kezdve mérni ke]l o cukorszinlet re{roktométerrel, hogy
ponioson mególlopítsuk oz eriedés végét, Mielőbb érdemes |efőzni!

Borkősqv
(pH érlékhez)

pektinbontó
(Lozzyme HC)

Foiélesztő
(Uvo{erm CM)

É|esztótóponyog
(UvoíermUvito|)

szlLVA

A Beszlercei érett szilvóí mondhoiiuk, o pólinkofózés ideólis oloponyogónok,
de ezi is el lehei rontoni, Fóleg ho mós {oi1o szilvókból is fózünk, Mérjük meg
o cUkortortolmót és pH értékét. Ho kell, korrigóliuk oz értékeket o ceírézési
szokoszbon.

Borkő§ov
(pH érlékhez)

péklinbonró
(Lozzyme HC)

Foiéleszíő
(Uvoferm CM)

ÉleszlőtópqnyoE
(UVofermUvitol)

szőLő
A szőlóíürtöke1
tolom és o pH

Borkő§ov
(pH értékhez)

pektinbontó
(Lozzyme HC)

Foiélesztó
(Uvoferm 228)

Élesztőtóponyog
(UvofermUvitoJ)

bogyózni és ezutón zúzni kell.

érték mérése és e]lenórzése,
ltt is nélkülözheietlen ocukorlor-



Gyümölcslevek és 9yümölcscefrék pehintortolmónok leboniósóro, lé iiszíítósóro

A LALLZYME@Hc-,i Európóbon évek óio hosznó|iók gyümölcscefrék feltórósóro,

iovíiósóro, létisztítósro. A LALLZYME@HC hoiósóro csökken o cefre viszkozilóso,

oromo szobodul fel, gyorsul oz eriédés, iovul o cefre íőzhetósége.

A 9yümölcsökhöz íeliórós, ceírézés sorón odogolhotó,

Aiónloll odqgolós:

2-3 g/1O0 kg ceíre vogy 2-3 g/10O I vízze| hígítolt cefre,

Hosznólot elótt fel kell oldoni vízben,

Birsolmo és olmocefréknél különösen ojónlott|

hosznólhotó.

o préselhetőség
olopvetően több



Az élesztó hosznólotónok legnogyobb elónye oz, hogy oz erjesziés fózisóbon segíti o cukor lebon-
tósót, és ozoknok oz illot és íz onyogoknok o képzódést, omelyek, minl mósodlogos oromooIkotók,
gozdogítjók o cefré,t, kiolokíiiók oz eredeíi gyümölcsre jellemzó oromoproíilt.
Foníos, hogy oz élesztők o legkevesebb glicerint, illósovot és kozmoolojt képezzék,

Az igozón ió megoldós o szórított foiélesztővel iörténó beoltós, melynek köszönheióen oz eriedés
egyenleiesery gyorson/ és kóros mellékreokcióktól meniesen zojlik le. Az élesáóból 0,03-005 %_ot
(100 L ceíréhez 20_30 g) hozzóodvo o tókéletes eredményt fogjuk kopni! Egyes 9yórtók mogosobb
koncenlróciókot jovosolnok, de mint kiderüli, óltoJóbon csok o nogyobb profil érdekében (elhollgot-

iók ozt o tén}4, hogy o íoiélesztók szoporodnok is o megfeleló közegben).

Álrolunk iovosolt típusok:

UVAFERM 228 UVAFERM CM
UVAFERM
DANsTlL A UVAFERM PM

SACCHAROMYCES
cEREVlslAE

srx"."'"*

Alkolmqzósi receplek:

q) 15-20 percig ,,kéz-meleg" (35 "C) vízbe11 ) :10-es hígíiósbon eliszopoliuk {feloldiuk) oz éleszfót,
mojd o cefrére öníjük és belekeverjük.

b) o cefrézés előti 4-5 noppol 1-2 kg gyümölcsöt ósszezúzunk, mojd o cefrét 5 L-es befóttes üvegbe
öntiük és hozzóodiuk oz ,,o" poni szerinl feioldofr élesziót, A lete|ét lefedve meleg helyre 1esszük és
a ,,íő" cefrézésre készen óll oz ,,ahóceírénk" , mellyel (sziníe) ozonnol beindíihotjuk o ceíre erje-
déséi| Érdemes elkészíten; oz o]tóceíréi, ho több hordónyi termési okorunk kezelni, A foiélesztók-
nek szómos foitójo ]étezik, o beo]tós sorón mindig kövesse oz odoli íermék gyór-tójónok, vogy
forgolmozójónok o jovosloioii.



Ho o cefréd tóponyogbon szegény, vogy mególl oz eriedésben és szeretnéd úiroindíioni, ozi élesz,tó

tópsó odogolósóvol teheied meg o legkönnyebben. Az élesziók o különbözó kedvezóilen fizikoi
kórülmények hotósót is könnyebben viselik, ho oz összes szükséges tóponyog biziosílott szómukro.
Az eriedés mególlóso e§etén tehói mindenképpen oiónlotf oz élesztótóponyogok fojélesziővel voló
együttes olkolmozóso. Az élesdók működéséhez niirogén- és íoszfor vegyülelekre von szükség,

x Éttszt őooMBÁK mú röoÉsÉNrr
lDEALlS FELTETELEl:

Az élesztógombóknok is szükségük von ióplólékro.
de szükséges még nitrogéry oxigén, íoszfor; és kén

Széníorróskéni o cukroi hosznól|ók fel,

is,

Egyes mogos cukortortolmú gyümölcsök sok vizet kötnek még, és o cefre gyokron
nem lorlolmoz elég nedvességei. Nyugodion önisünk vizel o ceíréhez, ho szüksédesnek iolóliuk.

Az élesztók szómóro ideólis o 25-28 "C.
Viszonl ez o hómérséklei optimólis o kóros mikroorgonizmusoknok is.

Alocsonyobb hómérsékleien lossul ugyon oz élesziők szoporodóso, de nem pusztulnok el.

Ho leheiséges, érdemes 17-20'C kórüli hómérsékletet beóllíioni, így kiküszóbölhetiük o
kó ros kémioi mellékfolyomoiokoi.

A szóri íény nem okoz gondot, de o közve,ilen nopíény és oz UV sugórzós elpusziíiio oz
élesztó 9ombókot

E
A cefre optimólis pH értéke ?8-32 közötl von. Ez oz érJék o kóros mikroorgonizmusok e|len is

védelmei nyúji, pH ó fólé ozonbon semmiképp se engediük o pH értéket, meri okkor mór
kórosodnok oz éleszló 9ombók,



A cefrében oz erjedés sorón csökken o cukorszinl, de közben el kezd nőni qz olkohol
tqrlqlom, A refrokioméler nern képes ezi o kéi porométert külön vóloszionL ezérl o cUkrol, és oz
olkoholt ósszeméri. Viszoni oz olkohol szintre nem olyon oz érzékenységg mint o cukorro, ezéd von
oz, hogy o mért BRIX% vóltozik, omikor o cefre eried, de nem csökken nullo érJékre.

Vogyis o cefrében oz eriedés sorón o refrokíométerrel csok o vóllozósokot lótiuk és ho mór nem
vóliozik o BRlX ériék, okkor leóllt oz eriedés,

Az erjedési hórom szokoszo bonihoiiuk:
elő, íő és utóeriedés.

EtóERJEDÉ5!

megindul oz élesztók szoporodóso és o CO2 termelése, de még nem észlelhetó, meri elnyelódik.

Fó ryAGY zAJos) ERJEDÉs:

oz élesztók szoporodóso és o góztermelődés intenzíy omi buborékok iormóióbon ióvozik, Jól 1ótho-
ióon mozgolio o cefrét, omi érezhelően íe|melegszik (óliolóbon 2_3 nopig tort), A folyomot sorón
jeleníős mennyiségű hó szobodul fe| ezért o cefréí érdemes hűieni, Az erjedéshez oz optimólis hő-
mérsékiet 17-20 "C, de mindenképp 30'C oloiti hómérséklete1 kell biztosíionunk, merl ennéi mogo-
sobb hőmérsék|elen oz é|esztók kórosodnok, még mogosobb hómérsékleien pedig elpusztulnok,

t1
Tipp: Ho o hideg miott óllt ie oz erjedé9 okkor meleg Vízzel iöltött PET polockokoi
süllyesszünk o ceíróbe, Nyóron o iúl meleg cefrét vízze| íöltöti leíogyosziott PET
polockkol tudiuk húteni, A főeriedés közben o {elüleien iozo, hobos ,,bundo" kelei
kezhet, omeiyben o boktériumok könnyen megtelepedhetnek_ Róodósul o bundo
megokodólyozzo, hogy o gyümölcs folyodékkol érinikezzen, Ezért iovosolí, lrogy o
cefréi noponlo kevergessük meg, és o bundót nyomiuk visszo o felszín oló.

UTÓERJEDÉSI

lossul oz élesztók működése csökken o gózíejlódés és hűl o cefre, A csökkenő cukor, ill. o növekvó
olkoho|toriolom lossíi|o oz eriedést. Amikor o cukor utolsó nyomoi is elíogy,tok, megszúnik o
CO2 termelés és oz erjedés beíejezódöttl
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FELADAT:
Végezd el oz olóbbi mérésekel oz eriedés első hetében

MEREsl SEGEDTABLA;ZAT - l. HET

sÚLY (k9)

* Jegyezd íel o megíigyelí ielenségekef, pl, hobzős. erjedés lelossu/óso. síb,

M|KoR ERJEDT Kl A CEFRE?

Vonnok különböző külsó ielei o ceírében véghezmenő erjedés végének, Szobod szemmel |óihoió
ismérve oz, hogy mór nem pezseg, és oz égó gyufo nem olszik ei o hordó szójónól, csok o íelszín
közelében. Megkóstolvo sovonyúnok és keserűnek érezzük oz ízét.

Tipp: A cefre eriedésében végbemenó folyomotokot mérésekkei is lehet konírolólni.
Mivel széndioxidoi veszít o ceírg mérleg segítségével köveiheiiük o súlycsökkenést.

A feníi kémioi reokció szerint, ho kezdelben, o cefrénkben ]5% voli cukorJorto|om, okkor 50 liter
cefrének o súlycsökkenése kb. 3,ó kg. Ez mór iól mérhetó mennyiség, de csok kisebb edények
eseiében kivitelezheiő, A súlycsökkenés orónyos oz olkoholkoncenlróció növekedésével| Vogyis ho
o íenii pé dónól morodunk, okkor o Jókg súlycsökkenés kb. 7,2 tómeg % olkoho|szininek felel meg
( 100 literre szómítvo).
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A hómérsék|et mérésével megfigyeIheijük oz
erjedési reokció intenz;tósót, és ho kell, húthetiük,
vogy melegíthetjük o cefrél. Legpontosobbon o
cukor reíroklométerrel iUdiUk elVégezni o méréseket,
omelyek segítségével mególlopíthoijuk, hogy
mikor ér véget o folyomoi, Amikor mór o mért
BRlX% értéke nem vóilozik, okkor leólltok o
folyomotok o cefrében,

Az fenti grofikonon ióihoió o refrokloméierre] mért
cukorloriolom vó]íozóso BRlX%-bon kiíejezve és o
hómérséklei vóltozóso oz idó (órók) függvényében.
A mért értékekból oz is lótszik, hogy oz inlenzív
,,zojos" erjedés J5-3nop oloh lezojlott.

FELADAT:
Végezd el oz qlóbbi mérésekel oz eriedés első helében

DÁTUM i BRIX yo

| érték

mÉnÉsl sroÉorÁeuíznr - 2.HÉT

HÓMÉRSÉKLET sÚLY (kg) MEGJEGYZÉS ]

oo.r4

* Jegyezd íel a megfigyelí ielenségeket, pl. hobzős, erledés /e/ossu/óso síb,



A kieriedt cefre főbb összeievői o víz, oz olkoho| tovóbbó mós vegyi onyogok, és vízben nem oldódó
szilórd onyogok, A lepórlós sorón külön vólosztjuk oz illékony onyogokot (pontosobbon egy részükei)
o nem illó olkotórészektól, Az illékony részben megtolólhotó o víz, etilolkohol, meti1-olkohol
(FlGYEt EM! MÉRGEzó ANYAG!), és kisebb mennyiségben mós olkoholok, sovok (ecetsov, teisor1
olmosoy stb.), észíerek (etiI ocelól, említett sovok észterei), mós kémioi vegyü etek (ocetoldehid,
kozmoolojok, oromók), omelyek kihotnok pólinko ízé.e, szagóra.

A kisústi lepórló§ lényege, hogy két
fózisbon végzik el o lepórlóst. Elóször oz
o ocsony olkohol lortolmú ceírét
(3- 10 oo oItol,ol tonolom) ve-iL olo lepó-
lósnok. Az elsó lepór|ós eredményekéni
ló-28 o/o o koholiortolmú nyerspórloto1
kopnok, Ezt o nyerspórloiot hígíióssol be,
ó)Iitiók,25 %o-ra, és ezutón úiro póroliók,
Az olkohol fok mérésére olkohol reírokio-
méter-i vogy oikohol fokolót olkolmoznok,

A mósodik lepórlós bizlosítio o minőségi pó inko előóllíiósót,ezért ezt finonríiósnok szoktók nevez-
ni. A finomíiós sorón kü]ön kell Vólosztoni oz elő-, közép- és Uiópórlotot. Komoly gondot ieieni
o fózőmesierek szómóro, mególlopítoni o hotórJ o külónböző pór ot-részek köZöfl, Az eló-pórlot
todo mozzo oz etil olkoholtól könnyebben illonó onyogokot: ocetoldehidet, eli]-ocelóio+, meionolt.
lzleléssel nem lehet eldönten'r, hogy o pórlot tortolmoz-e metonoll, mivel o metonol o pólinko ízét
nem beíolyósolio, Sojnos egyszerú leszí, rnini o ción vogy réz esetében, o melonolro nincsen, Ezér1
o meionol sziní meghotórozósót csok megfelelő múszerre] rendelkezó loborbon tudjók elvégezni.



Rézeleie. Mi köze q rézhez?

Az eló-pórlot első része ného kékes-zöld színű (íóleg o korrodó]t rézcsöveket tor1oImozó pólin-
kofózók esetében) és ezt o {rokciót rézeleiének szokók nevezni, Ebben o írokcióbon vonnok o
rézvegyüleiek, omelyek oz üst folóró| csöveiből kerü|hetnek bele o pórlotbo. A tiszto pólinkoíózók-
ben o rézeleje nem is lorlolmoz rezei, csok meíonolt és mós o1ocsony hófokon pórolgó onyogot, de
o névében benne morodt o réz szó. Az eló-pórlot iortolmozzo legtöbb mérgezó onyogof, ezért ozí
jovosoljuk, hogy o/,inkóbb semmisíísd meg, hogy még véletJenüi se fogyosszo el senki,
Az e|ő-pór|ot kb1-2%J teszi ki o lepórlósro szónt onyognok, vogyis minden l0 liter oloponyogból
ki kell dobni oz elsó 1-2 deci pórlot részét, lnkóbb veszítsünk egy íél decit o ió pólinkóból,
mintsem hogy egy íél deci eló-pórlql elronlson egy egész íőzetet" Az elrontoti pólinkól
mór sokkol nehezebb kijovííon'; mint vigyózni oz eló-pórloi és közép pórlot elvólosztósónó]. A tiszto,

ió minóségú pólinkót o középpórlot od]o, ezéri fontos meghotórozni o középpórlot és utópórJoí
hotórót is. Az utópórlot rothodó gyümólcs, vogy főzet ízű és o szeszfoko 15-25 %, Főzés közben hosz-
nos gyokron mérni o pórlol szesziorto]mót. En legegyszerűbb egy olkoho| retrqktométerrel iehet
elvégezn'r, mivel o méréshez csok 2_3 csepp kell, nem pedig 400-ó00 ml, mini o szeszíokoló
esetében. Aiónlofi múszer:

RHW-80ATc ALKoHoL REFMKToMÉTER

TANÁCS A MÉRÉSHEZ;

Forró pórlo,toi ne 1együnk o refroktométer prizmóióro, Cseppenisünk néhóny csepp
pórlotot egy szobohómérsékletű evőkonólbo, omely gyorson lehűti o pórlotot és
ebból o konólból cseppentsünk o refroklométer prizmóióro, Így pontosobb lesz o
mérég mivel nem melegszik íel o refrokiométer, A beépítet hómérséklet kompen-
zóció óltolóbon csok l0 "C- 30'C kózó]t múködik, ezérJ nem jovosoh mogosobb
hóíokro melegíteni.



Rézüslből o pólinkóbq kerülhel o réz?
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A vörösréz pólinkofózó berendezések felülete iortolmoz réz oxidot, omelyik o
pórlot sovtorto]mónok hotósóro réz sókéni bekerülhei o pólinkóbo, Az élelmi-
szerekben megengedeii moximólis rézlodqlom l0 mg/kg. A réz mennyiségéí o
pólinkóbon réz teszt §egítségével lehet kimutotni. A képen o Quontoíix 91304
típUsú réztesztet lóthoiiUk.

d

A mérési folyomoí nogyon egyszerű. Az olóbbi rojz egyértelműen elmogyorozzo,
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A teszi mérési hotóro: 0_300 mg/| Cu1 + /2+ érzékenysége (skólo felosztóso): 0 * l0 * 30 * 100 - 300
mg/l Cu1+/2+. Tehót okkor ió o pólinko, ho ez o leszl ,,0" értéket mutot. Ho nem korrodóli (nem
zóldes bevonoiú) o réz felülete íózés eióji, okkor nem is íog belőle réz kerülni o pólinkóbo, Tiszión
kell tortoni mind oz üstöt, mind o lepórló rész}.

TlPP: Vörösréz pólinkofózók tisziítóso. A réz só] közül jól oldódnok vízben o kloridok, szulíóiok, nitró-
iok, ocetótok, citrótok. Ezéri o réz íelülétét megJehet tisztítoni megíeleló sovos oldoiokkol (hózíorlósi
eceiteI cilromsowol, okór citrom_lével is iisziííhotó). Ho nogyon mokocs szennyezódéseket kell eltó-
volíionod, okkor iovosoli o súrolós, de vigyózz, hogy feleslegesen ne sértsd |el o réz felüleíét. Kezelés
közben ne feledkezz meg o bizíonsógi felszerelésekról, hosznóli gumikesziyút, védószemüveget és
igyekezz nem belélegezni o sov-gőzöket, Lúgos, ponlosobbon szódobikorbónós mosóssol o cefremo-
rodékokoi, odokozmóli rétegeket lehet eltóvolítoni. Kémioi kezelés utón ]ól öblítsük ki oz üsiöt íiszto
vízzel, mojd végezzünk egy hútés nélküli lepór|ósl. A 9óz iól kimosso oz üst belseiéból o só morodvó-
nyokot. Ho von TDS mérónk, okkor o kiiövó deszlillólt víz TDS tortolmóí ellenórizhetjük.
A mosós végére o lDS értékének 20 ppm oló kell csökkennie.

Ekkor mór nincs oz üsi be]ső részén sem só sem sov morodék és kezdhetjük
o pólinkofózést. A pólinko minóségét elronthoiio o mogvokból o pólinkóbo
kerüló ción. Ezl o rézieszlhez hosonlító ción-ieszitel lehet egyszerűen ellenőrizni,
A lörvény szerinl obszolúl elonolro szómílvo literenkéni moximum 70mg/l lehet

ielen o gyümölcspórlotokbon, éppen ezérJ nélkü|özheieilen ellenórzése. Ne oz
egészségen spórol]! Méri!
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A fózés uión nyert pólinko etilo]kohol lor-iolmo ólíolóbon 55-65 oÁ, Qmi mogosob§ mint o
gyokorlotból ismerí, legjobbnok ér-tékelt 45_52 % fogyosziósi szeszfok, Tehó,i elkerülheietlen o hígítós.

Nogyon íonlos! csok iisztítolt, ionmentes vogy deszíil|ólt vizet hosznóliunk o póiinko hígítósóro-

A hí9ító§ 5zómitó§qi

Ho o reírokiométer (RHW-80ATC) segítségével megmért olkohoi szózolék (iédogot szózolék, ongolul
V,^y' vogy VolAol) érléke mondjuk egyenlő ó5% (óltolónos eseiben megielö]iük mini A %, vogyis o
kiinduló pólinko szózoiék értéke) és iJyen pólinkóból von nekünk ó |iterünk (ielöliuk meg ezl o térfo-
gotot mint Vo) és oz elérni kívónt szózolék legyen 45% ( ó|toiónos esetben megieJö]iük, mint B%),
és ebból lesz nekünk V" literünk.

A kiinduló pólinkónkro igoz oz olóbbi óllítós;
100 liter pólinkóbon lenne ó5 liter olkoho|-r ó literben pedig ó - ó5 /100 liter olkohol,

A végtermék oikoho|íokót így szómo iuk ki:

100 liter pólinkóbon lesz 45 liter olkohol-r V. liier pólinkónkbon lesz 6 * ó5 / i00 liter olkohol

VB: 6 - ó5 /45 = $ó7 liter: Vogyis ho kezdetben ó liter pólinkónk volt (ó5%-s), okkor nekOnk
8,67 -ó,0 :2,67 |iter vizet kell odni o kezdeti pólinkónkhoz, hogy o végtermék 45% legyen,

Áltolónos eseiben Jeírhoijuk o szómítóshoz hosznólt képletet:

VlZ = VB - VA= VA* A /B - VA, ohol
VA -kiinduló pólinko tér{ogoto, liier;
VB - hígított pólinko térfogo1o, liter;

A - kiinduló pólinko szózolék ériékg térlogot 7o;

B - elérni kívónt szózolékéóék, térfogoi %.

A gyokorloibon o kiszómíioii értéknél vo|omivel több vizei kell mo|d hozzóodni, mivel oz eiil o]kohol
kémioilog reogól o viz molekulókkol és oz új kémioi kótéseknek köszönhetóen oz oldoi iérlogoio
csökken, Ezi o ielenséget kontrokciónok vogy ósszehúzódósnok nevezik, A gyokorlotbon
kis odogokbon kell o vizet o pólinkóhoz keverni és közben kézi reírqklomélerrel
(RHW-8OATC) ellenőrizni o koncenlróciól.



A hí9íló víz minőségéról

A víz minóségét o benne lévó sók konceniróciójo hotórozzo meg. A vízben lévó
sótortolmot TDS-méróVel tUdiUk ellenórizni, melynek mértékegysége o ppm
(TDS- o TotolDissolvedSolids on9ol rövidítése, omi összes o]doll sólorlolmot ielent).
A pólinko hígítósóro olko mos vizekben o TDS ériék nem lehei ióbb mini 15-20 ppm,
llyen poroméierú vizet eló]ehet óllítoni RO- víztiszlitóvol vogy desztillócióvol,
A csopvizeinkben 200-300 ppm sóíorJolom von, omi kb. 10-2O-szor több o iovosolt
értéknél. Ho csopvizet hosznólunk pólinko hígítósóro nogy eséllyel opólosodóst
fogunk toposztoIni, Az opó osodóst o kolloidok formóióbon megje|enő oldhototlon
sók vogy mós onyogok okozzók. A kolloidok kisméretű részecskék
(óltolóbon 10- 500 nm vogy Q0l - Q5 i_im) vízben elegyedve,

Vizló9yítós

A viz ógyífós o ko|cium és mognézium ionok nóirium ionokro voló ecse-
rélését ie]enti. A nótrium sók óliolóbon iól o dhotóok, ezérl nem csopód-
nok k'; mint o kolcium sók. A vízlógyítós o koíion cseré|ó gyontókon
1órténő ótengédést ieent. A kotion cseréló gyontóvol o mór opóiossó
vólt pólinkóból is ki lehet vonni o kolcium ionokol é5 igy megszüntelni
oz opólosodóst, Kotion gyonio szejJek l0-15 ezer Foriniéri mór vósórol-
hoióok,

Pólinkq deritése éslvogy szúrése

A szeszfok beóllíióso utón legtóbb esetben o pólinko még megtörf, zovoros morod, még ho jó minó-
ségű vízze| is végeztük el o hí9ítósí, Ho o kozmoolojok koncentróciójo ielentós o pólinkóbon, okkor
o hígílós utón', vogyis o kisebb szeszkoncenlrócióiú o dolbon okoz opólosodóst, A kozmooloiokot
derírési eliórósokkol és /vogy szúrésse] lehet e tóvolítoni o pólinkóból (vogy legolóbbis e!fogodho-
ió szinlre csökkenieni o ko ncentrócióiu kot), A deritéshez o gyokor otbon oldhqró és oldhotollqn
derítőszereket szoklok hosznó]ni. O]dhotó derítószerek óholóbon fehérietorto mú onyogok és ezekhez
hosznóljók o kicsopósukoi elósegítő ionnint, A legkönnyebben elérheió fehérje olopú derílóonyog o
tojósíehérje, fólöZött tei.



Tipp l - Toióslehérie:

A ioiósfehérie hotóonyogo oz oIbumin és o g|obulin. Fris9 toióssórgóióiól
elvólosztoit tojósíehérjét hosznóljunk, Adogolóso: szennyezettségtől és
iojósmérettó| íüggóen 3-10 toiósfehériét szoktok odni l0 liier pólinkóhoz,
A tojósíehérje oz olkohol és o pólinkóbon lévó tonninok (csersovok)

hoiósóro gyorson koogulól. A kicsopódós mogóvol viszi o pólinkóbon
lévó kolloidokoi is oz üledékbe. Ezutón mór szűréssel iisztíihotóvó vólik
o pólinko,

Tipp 2 - Tei:

A derítéshez lefölözöii, zsírmenies teiet ke1 hosznólni, omelyben megto-
]ólhoió o kozein, Lényegében o kozein oz o hotóonyog, melyet oz ipori
főzésekné] szoklok olkolrnozni o derítéshez, 100 iiter pólinkóhoz Q25-1
liter íeiet kell odni. Ennek o deríiőonyognok o fő elónye oz, hogy nem
kell tonnint olkolmozni o derítés gyorsíiósóro, és nem lehet iúlodo9olni
sem, é5 segít o nehézfémek óltol okozo11 opólosodós kezelésére is,

Az oldhqtotlon derítóonyogok csoporljóbo szervetlen onyogok, fóleg olumíniumszilikótok tortoz-
nok: sponyolfóid, kovoföld, bentonitok. Legtöbbiük ósvónyi eredetű, de von szinteiikus onyog is (pél-
dóul oz égetett mognézium, MgO). Ezek oz onyogok nem oIdódnok o pólinkóbon, de losson üJepedó
csopodékként sojót felületükön kicsopotiók o kolloid részecskéket is, AdogoJósuk óltolóbon l00- l50
g 100 liter pólinkóhoz. A derítés befejeztéveJ következik o szúrés. Mivel oz olocsony hófokon o sók
oldhotósógo csökken, de o kolloidok stobilitóso i9 ezérl szűrést is hútött oldoíokkoJ szoktók elvégezni,

TlPP: A derítés uíón elvégzei],szűrést elvégezheijük különbózó szúró onyogok segílségével. Kisebb
tételeknél olkolmozhotó kóvészúró betéíek vogy loboroíóriumi szúrőlopok megfele ő ó,tío yósi sebes-
séggel, De nogyobb mennyiségekre mór vósórolhotó megíeleló ipori szűró berendezés. Sikeresen
olkolmozzók oz ultroszűrőket (lJF) o pólinko minóségének iovítósóro.



A póJinko o hígítóso utón,,sokkol+" óllopotbon von, ugyonis még
nem ólt be oz egyensúly o kémioi reokciók közö]t, Mós szovokkoi
oz ilyen írissen kevert pólinko még nem elég hormonikus ohhoz,
hogy igozi kész pólinkóvó vólion, ezért ,,pihenteini" kell.

A pihenietést ólíolóbon üveg bollonokbon szokíók végezni, legkeve-
sebb 1-3 hónopig, sötétben, szobohómérsék|eten tórolvo. Nogyobb
mennyiségeket fohordóbon szoktók érleln'1 de ennek o foito pihen-
teiésnek mindig jobb eredménye lesz, mint oz üveg bollonokbon tó-
rolt pólinkónok. Az üveg bollonokoi 3/4 részig tóltik meg pó|inkó
vol és o levegó töiii ki o fennmorodl 1/4 részí. Ezl azéi teszik, mert
o levegó oxigén|e reogói oz etiJ olkoho moleku]ókkol és oxidólio
ozok egy részéi. Először oz eti1_o]koholból esz oldehid, mojd oz oldehid tovóbbi oxidólódósóból
pedig ece,lsov Mivel o gyümölcsból sokfé e orgonikus onyog kerül be o pólinkóbo, ezérl ezek soko-
sógo o ,,pihenieiés" ololl csok nó, mert o mo ekulóik reogólnok oz o kohoi molekuiókko, és ozígy
keleikezet sov és észter moleku]ókko, A megjelenó új molekulók viszont egymóssoi is reogólnok,
Ezeknek o reokcióknok is egyensú|ybo kell kerülni, omi idói igénye. A ,,pihenietés" befejezésével
oz érlelt pólinko,,megnyugszik", ehűnik o friss pó|inkóro ie emzó dorobossóg, oz itol
hormonikussó vólik,

A íqhordós érlelés úi minőségel qd o pólinkónok, többlet
érték keletkezik, o pólinko gozdogodik o fóbó kiextrohólódó íz
onyogokkoJ, szín onyogokkol, oz oxidóciói kotolizóló íonnin- és
polifenol molekulókkol, omelyek oz üveg edényben történó érlelés-
nél nem ]eientkeznek, A fentiekből kóvetkezik, hogy o fohordóbon
érlelt pólinko íz vilógo sokkol gozdogob§ szemben oz üveg edény-
ben érleli iórsoivol, ezért ozi ionócsoljuk, ho von ró Jehetósége,
mindenképp hordóbon pihentesse o friss pólinkót|



Ho mindent jól végeziünk, okkor remélheiőleg nem lesz szükségünk erre o feiezetrg de soinos oz
élet nem mindig fenékig teiföl, A kész pólinko gyokron ,,jelegzeies" hibók nyomoii hordozzo mogóry
készíióiének legnogyobb bónotóro. Mi,t lehei ilyenkor ienni? Mór elkészüli íöbb iíz liter pólinko, de o
minósége nem olyon, miní vórlunk, No, ilyenkor lesz hosznos oz o óbbi segédlet.

l. HIBA: Eceisovos ízű és szogú póJinko
Az ecetsov iöbb oknól fogvo is bekerülhet o pó|inkóbo, de legtöbb esetben,
mór o íolyomot legeleién tóriéni ceírézéshez hosznólt gyümölcs nem volt
elég iiszto és o cefre elszennyeződöii eceisov-boklériUmokko]. Az ecelsov o
lepórlós sorón ótmegy o pólinkóbo is, sovonyítvo onnok oz ízét, csókkentve
o pH ériékét. Ecetsov oz olkohol oxidóciójóból is ke|etkezhet, ho íúl
sokóig óllt o cefre, é5 közben érinlkezetÍ,o levegő oxigéniével,
Ez iellegzetesen o törkölypóiinko készíiéséné| 5zokotl megiödénni.

KEzEtEs t
Ho még nem fóziük ki oz egész ceíre mennyiséget, okkor kezeliük o morodék cefrét fózés eló]l so-
vcsökkeníó onyoggol, példóuI oltotl mésszel Ezl o semlegesíiési reokciót egy pH méró segítségévei
tudjuk pontoson elvégezni, Megmérjük o cefre pH édékét és egy pohórból odogoliuk o ceíréhez az
o to1l meszes o|dolol. Minden odogolós utón keverjük jól óssze o ce{rét és mériük meg o pH értéket
és ezt folyiossuk oddig, omíg o cefre pH éÉéke 7-8 p|, kőzzé be nem óll, Vegyük figyeembe, hogy oz
olíotf meszes oldot viszonylog erós lúg, pH értéke l2-fe eiti, o bőrrel érinikezve égési sebekei okozhot.
Hosznóliunk védőkelztyúí és o szemünkel is óvjuk védószemüvegge|! Ezutón o ceírét kiíózheiiük, oz
eceisov molekulók most i],]ór nem pórolognok moid és oz üslben morodnok,

-o-*u 
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TANÁcs
Ho nogyobb mennyiségű cefrét kell kezelnünk, végezzünk próbo odogolósi 1 liier cefrében, Ho tud-

iuk, hogy 1 literhez, hóny gromm, vogy hóny mil|iliier oldo,t kel1 (ho oldot formóióbon visszük be oz
onyogot), okkor egyszerű kiszómítoni o hordónkbo, mennyii is kell bevinni. Folyodék odogolóst mil-
liliieres mennyiségekben egyszerű kivitelezni egy orvosi műonyog íecskendóvel. Elóször csok o kiszó-
míiott mennyiség íeléi, moid 3/4-éi vigyük be, keverve és mérve o pH érlékeí. Mo|d, ho minden |ól
holod, o méri pH ériék szerini, okkor odogoljuk hozzó oz uiolsó odogot is,

KEZEtÉs 2
Többíojio sovcsókkentó (soviompító) onyogoi olkoImoznok o borok kezelésére - szénsovos rneszei
(CoCO3), kólium-bikorbonóiot (KHCO3), de ismert eszköz o szódobikorbóno is, vogyis o nóirium-
hidrogén-korbonó1 (NoHCO3) is. Ezekeí olkolmozhotjuk o ceíre kezelésére is. Megiegyzem, o külön-
bözó onyogok, különbözó ionokot visznek be o ceírébe és ez kihoióssol |ehet o pólinko íz hormó-
niójóro. Ezért is nehéz egyér-telmú tonócsot odni vogy mególlopítoni melyik onyog ]ob§ mer1 oz íz
VilógUnk különbözó,

KEzELÉ5 3
Ho mór ki von főzve o pólinko és benne von oz ecelsov okkor mór o késztermékel kell kezelni, Mivel
o kolcium ionok oidhotoilon sókot olkotnok oz i||óonyogok sovoivol is, ezért o pólinko veszíl o zo-
motóból o kezelés sorón, De menleni kell o menthetót. HOGYAN csinóliuk o semiegesíiési? Mérje
meg o pólinko pH értékéí (sovos pólinko esetén nogy eséilyel pH 3-4 közötti érték lesz). Adogoljon o
pólinkóhoz egy külön kisebb edényben kolcium-korbonótoi telíiésig és keverje iól össze, Amikor le-

ülepszik egy kicsil és mór csok zovoros oldot iesz, okkor mérje meg o pH értékel újro. A pH ériéknek
pH 7 feletl kel| lennie. Ez ozi ieleni'; hogy o semlegesítés sikeres, Ebból o zovoros pólinko keverékból
kell odogolni o kezelendó pólinkóhoz, Közben íigyeljük o pH méróvel, hogyon vóliozik o pH értéke o
terméknek, A pólinkónk o kolcium,korbonótos kezelés ulón opólos lesz. Egy része o kolcium korbo-
nótnok kicsopódik moid oz edény o dolón és fenekén íehér réteget olkotvo, Az opólosodóstól szúré5-
sel tudiUk megiisztíioni o pólinkót. A kezelés és szűrés uíón o sovonyú ecetes íz eliúnik,

H|BA 2: Ecetsovos eti| észter ízű és szogú pó|inko
Az ecelsoviot,iolmú pólinkóból keletkezhe,i oz etil észler §zogú és ízű pólinko. Az etil észter kisebb
koncentrócióbon egészen kellemes illoíú, de mogosobb konceniróciókbon o pólinko inkóbb egy ipori
oldószer szogóro emlékezteí. Ho észler 5zogú o póIinkónk, okkor ecelsov is von benne, vogyis o pH
értéke is 3-5 kózött lesz. Ezéri, ho sol,iompítót odunk o pólinkóhoz (ohogy ozt oz elózó részben is
leírtuk), okkor csókken oz észter koncentrócióio is, Gyokrory mivel oz észier illoio nem i5 olyon rossz,

csok csókkentik o koncentróciójó1 o pólinkóbon, hozzó odvo észler menles pólinkói (ezi hózosítósnok
nevezzük).



HlBA 3l Kén-hidrogén szogú pólinko
Á]tolóbon o rolhodt gyümölcsókból ered o póiinko zóptoiós szogo, omi o kén-hidrogén {H2S) ielen-
léiére utol. A kén-hidrogén o nehéz fémekkel ólio óbon nogyon rosszu oldhotó sókot - szulfidokot
olkot. EzérJ o pólinkóból kicsophotó o kén_hidrogén ezüst vogy réz sók odogolósóvo, omik ezulón
kiszűrhetóek. A kénhidrogén nogyon olocsony koncentrócióbon von ieen o pólinkóbon (. l pp.),
ezérl o réz vogy ezüst sók odogo|ósót is nogyon o ocsony szinlen ke i torloni, Az olóbbi tóblózotbon
felsoroiunk néhóny termékei, omeJyekel hosznólholunk o kénhidrogén elióvo ítósóro o pólinkónkból,

i:'":' összrrÉrrl ADAGotÁs HATÁs Es uTÁNKEzEtÉs

Sulfidex

1 o/o réz szulíát pen-
iohidrót l % CuSO4
* 5H2o

l00 iterhez 4 m.
tZ megtelel 0, i ppm

, (mg/l) Cu koncenlróció-
nok o pólinkóbon. Ho ez
o mennyiség kevés, megis-
mételiük o kezelést.

Az oldot odogolóso utón megkever-

iük o pólinkói és óllni hogyiuk 1-2
nopro, omíg o kicsopódós leü epszik
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ki, okkor UF szűróvel tisztítiuk,
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]Az optimdlis kezelés
cél jóból minden eseíben
e]őkísérelíek Végzését

:jovosoljuk.
:

A lezelerdó rrennyisé9hez odo-
golvo ügyeljen o'o el<everésre, A
lezelóonyog né.rony perc o ol .ileili
hotósó-, A Gleilezell derlesi o i

|evoloszlosol szúressel 1-2 nopon
oelJl e <ell veg^26i.

:A kezelendó mennyisé9hez odo-
igolvo ügyelien o|ó elkeverésre, A
kezelóonyog néhóny perc ololt kifeiti
hotósót. A keJetkezett deríiési olj
levóloszlósól szűré§sel 1-2 nopon
be]i; e ke||véoezni,

A kezelendó mennyiséghez odo-
go vo ügyel]en ojó elkeverésre, A
kezelóonyog néhóny perc olo]1 kiíeiti

.hoiósói. A keletkezetl deritési olj
levólosziósót szúréssel 1-2 nopon
belül el kell végezni,



Az irodolombon tolólhotó utolós orro is, hogy vörösrézból készüli lepórlóberendezések hosznóloiokor
o kén-hidrogénes feriőzés utóhqtósoi megszűnnek, miveI o kén-hidrogén oz elóbbiekben említeit
módon reokcióbo |ép a rézze| és oldhoioilon réz-szulfid képzódik, omi o pórocsövekben lerokódik,

MÁs TiPU5u HlBÁK
Az olóbbi tóblózot olopión kop segítséget mós iípusú hibók korrigólósóro.
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