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 CEL PRACY 

 Ocena występowania zależności pomiędzy 
parametrami widma w podczerwieni a zmianami  
w jakości mikrobiologicznej orzechów laskowych. 

WSTĘP 

Zasada działania spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) polega 

na wykorzystaniu absorpcji promieniowania podczerwonego przez oscylujące 

cząsteczki. Dochodzi do drgań grup funkcyjnych cząsteczek dając charakterystyczne 

pasma absorpcji w rejestrowanych widmach. Pozyskane widma pozwalają na 

identyfikację m.in. składu chemicznego badanej próbki jak również porównywanie 

zmian jakie zachodzą w danej próbce. 



MATERIAŁ BADAWCZY 
Orzechy laskowe pochodzące z polskich upraw, przechowywane w łupinie 

przez 9 tygodni, w temperaturze pokojowej (20oC). 

METODYKA 

 Badanie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych na 

podłożu PCA oraz liczby drożdży i pleśni na podłożu Sabouranda.  

Symbol Zakres spektralny [cm-1] 

od  do 

Z1 3020 2824 

Z2 1772 1498 

Z3 1498 1332 

Z4 1332 647 

Opracowanie modelu statystycznego (analiza dyskryminacji)  

z wykorzystaniem programu TQ Analyst 8. 

Rejestracja zmian zachodzących w orzechach laskowych przy użyciu 

spektroskopii (FT-IR). Do oznaczenia widma wykorzystano spektrometr Perkin 

Elmer System 2000 sterowany programem komputerowym GRAMS Research. 

Analizę widm przeprowadzono przy użyciu programu Spectrum v 2.00.   



WYNIKI 

WYNIKI 
Zmiany liczby drobnoustrojów na orzechach laskowych podczas ich 

przechowywania 

Tydzień 

 
Ogólna liczba drobnoustrojów 

[jtk/g] 

Liczba drożdży i pleśni 

 [jtk/g] 

0 8,7 ·102 ± 2,1 ·101 5,2 ·102 ± 1,1 ·101 

3 2,8 ·104 ± 8,1 ·103 9,9 ·103 ± 4,6 ·102 

6 3,1 ·104 ± 9,5 ·103 1,9 ·104 ± 8,5 ·103 

9 6,0 ·103 ± 7,9 ·103 3,9 ·104 ± 9,3 ·103 

Pasma w zakresie spektralnym: 1772-1498 cm-1, 1332-647 cm-1 



Wynik analizy dyskryminacji dla orzechów laskowych przechowywanych w 

temperaturze pokojowej przez 9 tygodni 

WNIOSKI 

Spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera połączona z analizą 

statystyczną może być wykorzystana do oceny jakości mikrobiologicznej orzechów 

laskowych. 

Stwierdzono istotne zależności pomiędzy danymi spektralnymi a zanieczyszczeniem 

mikrobiologicznym orzechów laskowych podczas ich przechowywania. 

Do różnicowania orzechów laskowych pod względem ich jakości mikrobiologicznej 

metodą spektroskopii FT-IR należy uwzględniać zakres spektralny 1772-660 cm-1. 


