Siūlymo dėl naujos darbo temos forma
Siūlytojas privalo užpildyti visus pažymėtus (*) siūlymo laukus. Neužpildžius privalomų siūlymo laukų, jis nebus
svarstomas.

Siūlomas rengti dokumentas (pildoma tais atvejais, jei žinoma, kokio tipo leidinys bus rengiamas):
X

Originalusis Lietuvos standartas
Techninė specifikacija

* Dokumento antraštė (jei rengiamas naujas projektas) arba dokumento žymuo (jei siūloma keisti arba
pertvarkyti galiojantį dokumentą)
Grūdai. Kvapo ir spalvos nustatymo metodai

* Dokumento taikymo sritis
Šiame standarte aprašytais metodais nustatoma varpinių javų grūdų ir ankštinių kultūrų sėklų, superkamų
ir tiekiamų maisto produktų ir pašarų gamybai, kvapas ir spalva.

* Tikslas (ko siekiama parengtu nauju dokumentu) arba pagrindimas (dėl ko turi būti keičiamas arba
koreguojamas galiojantis dokumentas)
Po periodinės LST 1592:2000 Grūdai. Kvapo ir spalvos nustatymo metodai peržiūros technikos komitetas
LST TK 15 Grūdai, grūdų produktai, duona, pašarai nusprendė šį nacionalinį standartą atnaujinti ir parengti
naują jo redakciją. Pateiktame projekte pateikiamas aktualizuotas grūdų kvapo nustatymo metodas,
siūloma papildyti grūdų spalvos nustatymo metodą, įvertinus naujus grūdų spalvos požymius.
Nurodomi suinteresuoti subjektai, kurių veiklai priimtas dokumentas turės įtakos:
X

Gamintojai arba paslaugų teikėjai
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (įmonės, kuriose dirba mažiau kaip 250 asmenų ir kurių
metinė apyvarta ne didesnė kaip 50 milijonų eurų ir (arba) metinis visuminis balansas ne didesnis kaip
43 milijonai eurų)
Valstybės valdymo institucijos
Vartotojų interesams atstovaujančios organizacijos
Darbuotojų interesus ginančios organizacijos
Mokslo ir studijų institucijos
Nevyriausybinės organizacijos
Bandymų laboratorijos
Sertifikavimo įstaigos

Ar dokumentas bus susijęs su teisės aktų įgyvendinimu?
Taip
X

Ne
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Jei taip, nurodomas (-i) teisės aktas (-ai) arba pateikiamos nuorodos.

Ar yra teisės aktų, į kuriuos turi būti atsižvelgta rengiant dokumentą?
Nėra

Ar žinomi patentai, į kuriuos turi būti atsižvelgta rengiant, keičiant ar pertvarkant dokumentą?
Taip
X

Ne

Jei taip, užpildoma Teisių į originaliojo Lietuvos standarto (ar LST techninės specifikacijos) esminio patento
(ar kitos įstatymais nustatytos intelektinės nuosavybės, susijusios su išradimais) atskleidimo pareiškimo ir
licencijavimo deklaracijos forma (žr. B priedą).
Informacija apie parengiamąjį darbą
Ar pateikiami:
X

pradinis projektas;
dokumentas, kurį galima naudoti kaip pradinį (pateikti nuorodą).

Ar siūlytojas sutiktų atlikti parengiamąjį darbą (pvz., atlikti reikiamus bandymus ir pateikti jų
rezultatus, atlikti dokumentų analizę ir kt.)?
X

Taip
Ne

Informacija apie įstaigas, organizacijas, asociacijas ir kt., kurios norėtų dalyvauti rengiant dokumentą
(pildoma tik tais atvejais, jei nėra LST TK)
-

* Ar ketinate aktyviai dalyvauti rengiant, pertvarkant ar keičiant dokumentą?
X

Taip, esu technikos komiteto LST TK 15 narys, įgaliotasis atstovas
Taip, bet nedalyvauju LST TK veikloje
Ne, neketinu aktyviai dalyvauti

* Finansavimas
X

Siūlytojas sutinka skirti lėšų siūlomam darbui atlikti
Siūlytojas nesutinka skirti lėšų siūlomam darbui atlikti

* Siūlytojas (institucijos pavadinimas, jei siūlymą teikia institucija, siūlymą teikiančio asmens kontaktiniai
duomenys) LST TK 15 Grūdai, grūdų produktai, duona, pašarai nario įgaliotoji atstovė Dalia
Ruščiauskienė (info@allgrain.lt).
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LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

I

Tel. 70 93 60, faks. 22 62 52, el. paštas lstboard@lsd.lt,

Nuorodinis žymuo

LST 1592:2000 lt

T. Kosciuškos g. 30 1 LT-2600 Vilnius
interneto tinklalapis http:/!wwvlf.lsd.tt

® - Lietuvos standartizacijos departamentas, 2000
Viso standarto arba jo dalių jokiomis formomis ir priemonemis (elektroninėmis, mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą,
mikrotilmavimą ir internetą) negalima dauginti, perspausdinti ir platinti be raštiško Lietuvos standartizacijos departamento leidimo.

I

PrLST 1592

Lietuvos standarto pratarmė
Šį Lietuvos standartą LST 1592 parengė Lietuvos standartizacijos departamentas (LST TK 15 Grūdai ir grūdų
produktai).

Standartas suderintas su Lietuvos žemės ūkio ministerija ir Lietuvos valstybine kokybės inspekcija.

II
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Grūdai. Kvapo ir spalvos nustatymo metodai
1

Taikymo sritis

Šiame standarte aprašytais metodais nustatoma varpinių javų grūdų ir ankštinių kultūrų sėklų,
superkamų ir tiekiamų maisto produktų ir pašarų gamybai, kvapas ir spalva.

2

Bandinių ėmimas

Pagal LST 1570.
LST EN ISO 24333 Grūdai ir jų produktai . Ėminių ėmimas

3. Grūdai. Kvapo nustatymo metodas
3

Įranga

3.1

Laboratorinis malūnas.

3.2

Laboratorinės svarstyklės, kurių svėrimo paklaida ± O,1 g.

3.3

3
500 cm dėžutė su dangteliu.

3.4

3
100 cm Erlenmejerio kolba su šlifu.(kolba reikalinga tik tos Erlenmejerio nieks neturi)

3.5

3
(200-250) cm 1ėkštelė.

3.6

Vielinis sietas, kurio akučių dydis 0,6 mm.

3.7

Rūšiavimo lentelė.

3.8

Mentelė.

3.9

Šildymo prietaisas grūdams pašildyti iki 40 °C temperatūros.

4

Mėginio paruošimas

Jei grūdų temperatūra žemesnė nei patalpos temperatūra, mėginys laikomas tol, kol grūdų temperatūra
susilygina su patalpos temperatūra.
Jei grūdų drėgmės kiekis didesnis kaip 17 %, jie padžiovinami iki (14,5-15,0) %. (Ar taip darot ar reikalinga?)
5.

Kvapo nustatymas

5.1.1

Kvapas nustatomas sveikuose arba maltuose grūduose.

Pasveriama apie 100 g laboratorinio grūdų bandinio. Mėginys supilamas į lėkštelę ir nustatomas jo kvapas.
1
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5.1.2
Jei laboratoriniame grūdų bandinyje jaučiamas silpnas pelynų kvapas, iš tokio bandinio pasveriama
apie
100 g grūdų. Iš mėginio išvalomi pelynų maišeliai ir jis sumalamas laboratoriniu malūnu. Po to nustatoma, ar
jame jaučiamas pelynų kvapas.
5.1.3 Jei grūdų mėginyje, paimtame 5.1.1 nurodytu būdu, jaučiamas silpnas pašalinis kvapas, nebūdingas
tiriamai kultūrai, šiam kvapui sustiprinti grūdai pašildomi vienu iš 5.1.3.1-5.1.3.3 aprašytų būdų.
5.1.3.1 Grūdai supilami ant sieto ir, laikant virš indo su verdančiu vandeniu, (2-3) min garinami. Po to garinti
grūdai supilami ant švaraus popieriaus lapo ir nustatomas pašalinis kvapas.
5.1.3.2 Grūdai supilami i švarią Ertenmejerio kolbą su šlifu, kuri sandariai uždaroma kamščiu, laboratorijos ir
30 min šildomi, palaikant (35-40) °C temperatūrą. Grūdai gali būti pašildomi įvairiais šildymo prietaisais. M alinys
gali būti užpilamas karštu vandeniu. Po to, periodiškai atidarant trumpam laikui kolbą, nustatomas pašalinis
kvapas grūduose.
5.1.3.3 Grūduose jaučiamam pašaliniam kvapui sustiprinti
maltuose grūduose nustatomas 5.1.3.2 aprašytu būdu esant

mėginys

sumalamas,

o pašalinis

kvapas

5.1.4
Kokybės dokumente nurodoma, kad sveikuose ar maltuose grūduose buvo nustatytas
kvapas.

6. Grūdai. spalvos nustatymo metodas
6. Įranga
6.1 Rūšiavimo lenta
6.2 Mentelė
6.3 Servetėlė
7 Mėginio paruošimas
Imamas visas paimtas ir suformuotas iš transporto priemonės mėginys

8.

Spalvos nustatymas

8 . 1 M ė g i n y s i š p i l a m a s a n t r ū š i a v i m o l e n t o s , iš jo atrenkami visi vizualiai matomi, ne natūraliai pakeitę
spalvą: užteršti tepalais, kitomis vizualiai matomomis ne maisto kilmės medžiagomis, ar apdoroti cheminėmis
medžiagomis, pavyzdžiui beicu, grūdai.
Grūdų spalva nustatoma apžiūrint, lyginant su šio rodiklio aprašymu tiriamos kultūros standarte. Gal Reikia
nuorodų į grūdų standartus?
Grūdai negali būti užteršti tepalais, kitomis vizualiai matomomis ne maisto kilmės medžiagomis, ar apdoroti
cheminėmis medžiagomis. Nepriklausomai nuo užterštų grūdų kiekio ėminyje, tokia grūdų partija vertinama kaip
netinkama maistui ir pašarui.
8.2 Kilus įtarimui, kad grūdai apdoroti beicu, imama drėgna servetėlė, ir ja patrinami įtarimą keliantys grūdai.
Servetėlei nusidažius atitinkama spalva priklausomai nuo beico spalvos, tokie grūdai priskiriami užterštiems
cheminėmis medžiagomis ir netinkami maisto ir pašarų gamybai.
8.3 Užterštų grūdų beicais nustatymui gali būti naudojami palyginamieji apdorotų beicais grūdų etaloniniai mėginiai.
Mėginiai sulyginami su rastais grūdų partijoje užterštais grūdais ir įvertinamas užteršto grūdo atitikimas etaloniniam
mėginiui. (gal paskutinis sakinys perteklinis?)
Jei nesutariama dėl
šviesos apšvietimui.

spalvos

įvertinimo,

pakartotinai spalva

nustatoma,

esant

išsklaidytam

dienos

5
5.2.2
Grūdų spalvos išblukimo laipsnio nustatymas pagal grūdų mėginio rūšiavimo
rezultatus
Pasveriama (20,0 ± 0,1) g laboratorinio grūdų mėginio. Mėginys rūšiuojamas išskirstant grūdus į atskiras
grupes pagal spalvos išblukimą. Po to kiekvienos grupės grūdai pasveriami.
I grupei pagal spalvos išblukimą priskiriami grūdai, dalinai netekę blizgesio, su išblukusios spalvos nugarėlėmis;
Ii grupei - grūdai, visiškai praradę blizgesį, su išblukusios spalvos nugarėlėmis ir šonais; Ill grupei - grūdai,
kurių visas paviršius yra išblukusios spalvos.
Kiekvienoje grupėje (pagal spalvos išblukimą) esančių grūdų kiekis (X) procentais apskaičiuojamas pagal
formulę:
mxlOO
X=--20
čia:
m - kiekvienos grupės (pagal spalvos išblukimą) grūdų masė gramais;
20 - mėginio masė gramais.
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Grūdų spalvos išblukimo laipsnis nustatomas pagal
lentelėje nurodytus reikalavimus.
Lentelė

Spalvos išblukimo
kiekis, laipsnis

Leidžiamas kiekvienos grupės (pagal spalvos išblukimą) grūdų
ne daugiau kaip,%
I

II + Ill
iš viso

Normalūs grūdai

I

tarp jų tik Ill

10

5

Neleidžiama

Neribojama

25

2

Antras

Neribojama

Neribojama

15

Trečias

Neribojama

Neribojama

16 ir daugiau

Pirmas
l

