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WPlROWADZENIE

W~ę wyrabia się z wosku dostarczonego przez pasieczników. W su-
rowoomogą ~ę znaleźć rpame woslou, pochodzące z pasiek zarażonych
zgrrileem, Preetrwalnfki 7lg1I1liłcasą bardeo wytnzymałe na temperaturę,
nie giną podczas gotowanaa i tłoczenia suszu przez pszczelarzy i mogą

'się dostawać w żywotnym stande do krą2lków woskowych, a następnie
do węzy. Węza z prrzetnwJalnikam:i zgnilca może z kolei zakazić te pasieki,
do któryoh. 7JOBItainIiewprowadrzona. Z tego wzgłędiu pożądana jest ter-

miczna stery lizac1a wosku przezneczonegodo wyrobu węzy.

\
CEL P,RACY I LITERATURA

Celem tej pracy było uzyskanie odpowiedzi. na następujące pytania:
1. Czy sterylizacja woSkru preee ograewanie do temperartiwry 120" wpły-

wa na jego barwę. .
2. Czy proces sterylizacji iWI05Iku obnaża wytrzymałość mechaniceną

węzy fWYkonanej z tego woskJu. !

.3. Czy, różnica w ~e studzenia wysteryl!itz.owanego wosku ma
wpływ na liczibę ~ nK" węz.y.

Według danych zacmrpciętycll z literaWry (5,7) ogrzewanie wosku
do 120° lWI ciągu 30 m.iinwtmlbitia prze1lt"wailnikti ZIg1I1ilca,steryiliizuje WtOSk

i poobaWlia go wody zenmlgowanej podeeas jego wydobywania z pla-
strów i przetapiania. .Judin i JakowIlew (3), opiSaH racjoli1alizatorSkli po-
mysł otrzymywania .dO'bręj węzy z wosku 6grzewanego w -tempa-aJtume
120--125° iW ciągu 3 godain z !kolejnym pme1lITzymywaniem go VI tempe-
racburze 50° pn.ez 1 god7Jinę. W meOOdrzie tej nie ,uwzględJntiono wpływu
ogrzewanda na barwę 'WOBlIw,. Czekunew (2) też radził ogrzewać wosk
w cią;gtu 3 godzin w temperai1lu.rze 120-150°.
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.mdin·<4)apisał~~:, ~ zM1riaku ognewanegG, w .tempe-

ł'8turze 135-140° w ciągu 2--2,5 godzin i następnie chJod2lOnegow tern-
~art:m2e 75-78Q W czasie 8:-10 ~zin.

Tiemnow (6) lbadał wpływ szyibkości krystalirzacji wosku na jego współ-
~yinnik twardości. W pracy tej wysunąl on .sugestie, że SŻyibkość stu-
dzenia woslcu 1'9 steryliZ8JClji nie podnosi ~yrnałości węT.y, gdyż pod-
C2aS- jej .~, nąstępuje toory'Wanfu ~cmycR'kOIlglomeratów
i .~jemne przesuWanie" się' wykhystałiżowan}~h .sid3dltików Wosku.
Natomiast w czasie magazynowania V(ęz.y zachodzi proces rekrystalizacji,
co podnostło, .WIedług doświadeżeńtego ~, jej wytrzymałość o 55<J,'o.

MATERIAŁ I METODA PRACY
~-. .

Do badanśa !UlŻyto 1200 IgmIn6WwOOkti" Uzyskan~ przez wyciśnięcie
3 gatunku suszu naprasie Rietschego,

Użycie ,1neciego gaobuoklu SU&7JU.jako maJteviału. Wy~ściQweg.o do badań
[esś uzasadnione tym, że: 'a) około 70% SUBZlU. 'idącego w Połsce do IJINE!-

robu na MlISIk stanowi 'właśnie ten gatunek; b) reseta to g'aWn'ki o wyż-
sze,j zawartości WOISku dające po,prozerobie lepszy wosk, z którego z kołei
morima Olbrzymywać węzę o wy2sizej wy11lrzymałości mechanicznej aniżeli
z wosku ciemnego (1,8.). nłlaJtego wydaje się, re wyniki /badań przepro-
wadzonych na w:ęrzńe 2J. wosku ciemnego można uogólnić i' objąć .nimi
ta.krże węzę ,produdrowa.ną z wosku ctrzymyiwanego z wyższych gatuników
SUS7JUI i II, Igrly:i: wystąpią wtedy różnice raczej ilościowe. Wosk skO.mo-
wano w S\lSI'l'JalI"Ce w temperaturze 90° przez 12 godzin. Po wyjęciu Z su-
SżaIi1ki i zastygnięciu ~o wtiBIk przez 2Xijęaie dolJn.ej warstwy
~Qljącej zanieczyszczenia. Wosk ten pdnoW'Illie rozptLStlJC2JOI, wymie-
SZ8IIlO i odważono z niego 5 próbeik po 200 gramów, Pierws:za próbka
była W'mroowa dWt ~łych. Odl:anio z niej płyitkę o wymiarach
16 XH X 1 cm. Po zastyignięc:illl zmierzono barwę tej pJy.tlm 'pnIez porów-
nanie ze skałą barw W'ZOIi:owyoo Une5ma. N~ ,~ę przerobiono
na węzę _na walcach. Rietschego. Po 'IIply"\rie ;24,gocłLm węzę pocięto na

. wycinki o ~talcie omćwionym w poprzedniej pracy (1) i poddano je pró-
bom rtlZirywania. ,Pt(Jby p-żeprowadzo1oow temper.alfutach20"; 25°, 30°
135°. W :katżxłe.jz tych ten1peratUlr ·pcJmiarwy.koo.yw3IlOoIlatrzee.h. wy-
cinkach, alby urzyskać średnią z 1lrZ8oh powttór2eń. Z parIiiarów ~liczono
łimtby wyttrnymałb8d węzy "K'~ (Kto; KZ5; KICI; Kss). Zaznap;a się prrzy
tym, że zgodnie Z okrdlleniem~ym W pOprzedmej .pracy (1) pod

. poj~em liClJby wytrzymałości węy (,,KU) ~e sięlilCzbę, którą się
otU-aymUijepr'Lerz podrmelenJie oięźan1 ro7ltywającego pr6łitę W~', w spe-
c.-jalalych warunkach pomiaru, pt?ett wagę tej: próbki.
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Brzepro~e ,}Xllniartl.\Ylytt'zymałoict W~ w r6?myoh~w.-
raeh j. z tego W7iględu IDtere$Ujące,1ŻJe z Jednej strony ~'~ić
światłO na {proceS "dojrzewania" WęDJ podCzas.. jej, pt'2eChow}rwania.(6),
a z drogie~ m,orny może dać dOld~y, dówQd,te potn.liaJran~y wy1ny-
mailośol. Wfll.y w,~ 350 :~POnO'W'ańy ''łNl.~ pracy, (1)
jest właści.wąwaJ'ą jej jakoścd, \

Z dalszymi200...gram~ próbkami ,WQJJw.wy:klommombiegi po-
dane w tab .. 1 pod "W~~enie". A wi,~ 3'terylli7JOW8nO je ~ez.
ogrzewanie w suszarce MIl 120" w crzasie 1/2-'-1 gOOrZ. Następnie pasŻczę-,'
gó1ne WIOEikiwy}ewano do formy o wymiarach 1.6X 11 Xl cm i studzoeo

'je wr~y spoeób - G'I.lri: to w temp.,pokojqwej, już też vi lodówce
'W temp, _5° w c:i.ąJglu" 3 godz. Po :zaSItygnięciu mi.erIZ1OIIlobar.~· płytek
woskowych tak jakpły,tki wzo.rcowej", a następnie płYtki ipI'ze.rahiano na
węzę na waleach Rietschego.!Z koleibadan,o .l.i.cżł:>ę wytrzymałości "K"
poszczegÓilm.ej węzy, podebnle jak Węzy z ~itW 'W'ZOII'IOOIWIego.

. .
Wyniki dośwtadezeń.opracowano m.etodą analizy wariancyjnej R. Ą. Fi-

sehera. W ana.lfżie przyjęto dwa pooiomy wiarogodności Określone przez
współ!czyn1iniki u = O,OS i a = 0,01. OdpoWiadające imkryty<::Z\lle .wartoścl
różnic gnmiCZIlYoh sąsy.rrthlllilZOwaJlle prrzerz mi i m.~,Pircly rporównalri.iu
średnich korZystatn.o z rozkładu ,Jt". Studenita. . .

,

WYNIKI I ICH ANALIZA

·Ta!~l-przeciJtawia ~ uzyskane z ~ s ; bacwy·~ecól~·
nyoh \VIOIslkÓw metodą Unesma. Widać z mej" żej1UŻ1/2-godztia:}ne ogrzewa-
nie wtasilW w 1200 pdWiClldrUJ~prze,sU:nięci~ jego barwy wg tej flletody~
w kieI"L1lIlklU oran7Ju z r~ya:n ·~!i.em jej "w kiertriW czerni.

Tabela l

Barwa wesku .przed i ilO sterylizacj'i wg ••UneJma Farbentafeln"
~BeT BOOICa nełl&AB nocae Cl'epJilnllslłdta. oupexeneWlbll no UB&THLlłI 'J'aGn8U1U1

"YH8o"a" '

Fiirbung des, Bienenwaełqłes vor und nachder S~ilisierung

l

w y s z c z e g ó IInji e n i e

lIe~e'leHr,

j.

Bllł'wawoaku

~BeT~ocłCa
Lp.

Wosk nie ogrzewany (porównawczy). U,~ 2)li

. BOIlK He 8&l'peB8JICH (~JUI CpaBU6BRS)

Ungewarmtes Bienenwachs/(Versuc,hspx;obe),

'. ł
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Lp,

2

Wosk ogrzewany' w 1200 przez l godz.. i mrożony w temp.
_50 przez 3 ,godz.

Bocą H&rpeBSJICR s. 1200U is TeqeHllII 1 qaca B OXJJazAuCII
B Te'łeHIIB 3 'IaCOB B TelluepaType -:-5~n:. ;

Wachs, welches in 1200,innerhalb l Stunde erbitzt und in
einer Temperatur von _50 durch '3 Stunden gekiihlt
wurde.

Barwa wosku

~ReT. IiOC'Ka

,.

Wyszczeg6lriJenie

n. e p e 11 e B b

Wosk ogrzewany w 1200 przez 1/2 godz. i wolno studzony
w temp. pokojowej.

Bocx aarpeaa ..;lCII B 1'20°~ B TeqeHaB 30 IIBRyT B lIeAJJeRRO
oxn&mASJICII B KOIIR&THOł TeIlUep&Type.

Wachs, welches in 1200 Grad Innerhalb 1/, Stunde erhitzt
und Iangsam in Zimmertemperatur gekiihlt wurde

u ~ 3 nl

.3 u - 3 nlWosk ogrzewany w 1200 przez '/2 godz. i mrożony w temp.
_50 przez 3 godz. ' -

BOCK H&rpeBUC$l B l000~ R TeqeHa. 30 MBR. II oXJJamA&JIclI
B Te'łełlll8 a 'IIlCOB H Tellqep&Type --50~.

Wachs, welches in 1200 innerhalb 1/2 Stunde erhitzt und in
einer Temperatur von _50 durch 3. Stunden gekiihlt
wurde.

4 Wosk ogrzewany w 1200 przez l godz. i wolno studzonyw temp. pokojowej
BOCK H&rpeBaJJca: B 1200u B T,eqeRIIB 1 q~C& R UeAJleHRO ox,

n&mA&Jlca: B KÓIIH&THOHT.elluep&Type. •

Wachs, welches in 1200 Grad tunerhalb l Stunde erhitZt
und. langsam in Zimmettemperatur gekiihlt. wurde

u - 3 pn

5 u - 3 pn

Dalsze przesunięcie i pociemnienie zaohódei w wosku ogrzewanym w 120"
przez 1 godainę, Praktyka ~la.rsk:a wykazała, że pseczoły odbudo-
WiUtią węzę z oiemniejseego woslw, równie chętnie dak z wosku jasnego.

! Ze ~lędów jednak handlowych należy QlglraniczyĆ te procesy technolo-
~e, które powodują pociemnienie! węzy, gdyż ciemną węzę trudniej
jest Q'jbyć.. Pornewaź wg danych zl:iJtemttiJry 30-:mi.nłutowe ogrzewanie .
wosku w 1200 jest wystarczające do zabicia ~ÓIWl ~, na-
leży dążyć do wprowadzenia w wyrt7wórniaoh węzy urządzeń .sterY'ld.za-
cyjnych eaopatrzonyoh w r~a1Jory" Ui1Irzymugącetę temperaturę w cza-

. sie sterylizacji wosłou .
. AnęDlZę zmienności MJlpływu ,rt;~ej sterY'lmaoj:i wosJw na liczbę'

wytrzymałości "K" wr;p.y -WyproduJlrowalIlej z mego podaje ,taJJ;>ela 2..

4
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Tabela 2

Analiza zmienn~ścł dla wytrzymałości węzy mierzonej przy pomocy liczby

"
wytrzymałości (,,K.''l

Liczba .
Zródło zmienności Suma stopni Wariancje Fe Fo,os , F 0,01kwadratów. swobody,

wg wosków 3960,81} I ' 4 990,22 I ' 13,46- 12,62 3,86
wl temperatur 638164,18 '3 212721,39 2891,81 2,85 4,34
wg wosków x temper. 6011,95

I
12 501,00

I
6,81 12,02, 2,69

wg, nieścisłości' 2721,78 37 73,56 :

, I 650858,77 l 56 lcałkowita

Jak z niej wynJiJka d~yd'Uljący wpływ na emianę wartości Iiczby wy-
trzymajości "K"'mi.ała temperatura, co j'UiŻ zostało podkreśione w po-
przedniej pracy (16). Nie można tu jednak mówić o bezwzględnym wpły-
wie temperatury, gdyż współdziałanie: rodea] wosku x temperatura, •
oklarzaiło się istotne (a<O,Ol); kolejny wzrost tempeJra1lury(20'" 25°,
30° i 35°) powodował na ogół: różne zmiany w lIiczlbie 'wytrzymałości
węzy wyprodiUJkowam.ej .z różnych wosków.' Z tego weględu wydaje Slię
sltusrzme, ~by te zmiany prześledzić w ramach karżx:lejp:rÓIbkioddzielnie.'
Ułatwri to' nam ustalenie WlPłYWJUczynniJka ogrzewania wosku na !kzJbę
wytrzyrmałoścti "K" węzy. Podstawą do ,dys!kiUsji, są średnie wartości,
licrzlOY wY'frz~ "K"przedstawiOlIle w tabeli 3.,

Tabela 3

W.ar1xJ5ci średnie 1iC2lby wytrzymalQści ,,I{" węzy mderzonej w różnych tempeea-
tJUracil z uwzg'lędnieniem Il"Odza,ju wosku

Lp Węza z wosku ...
Liczba wytrz!Jmałościwęzy

• Kw I K25 I Kw I'Kn

l · .. nie ogrzewanego. (porównawczy) 380,0 280,2 169,8 74,4'

2 , .. ogrzewanego w 1200 przez 1/2 godz. i wolno .stu-
dzonego w tem. pokojowej .374,8 280,6 170,5 88,8

3 · .. ogrzewanego w 1200 przez 1/. godz. f mrożonego .
w temp. _50 przez 3 godz. 371,9 262,3 167,6 93,4

4 · .. ogrzewaDegd w 1200 przez 1 godz. i wolno stu-
dzonego w temp. pokojouiej 353,5 257,7 ,164,3 85,7

5 · .. ogrzewanego w 1200 przez l godz. i mrożoaego I

,w temp. _50 przez 3 gods, 328,4 237,2 173,1' 85,7

rm, = 14,0 m2 = 18,9
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·..·...;:i'f~ftf~1y~':E{r;;~i'~~~~t~~t~~1~i~;~;~i;~~{~,l~'tr::,·i.;..
z ~ll 'tElj' wynika' Pri~e 'wszy$bkini, . że w ,miarę' wzrostu tempe-

rartlulry następuje systematycenę obn1iżenie liczby wytrzymąłości "K"
WffAY. Spad~ ten jednak nie jest równonlietny' d!la wsz~ltich prób.
ZarznaaziI: się to wyraźnie tU węzy z woskiu steryW:oWanegoprzez 1 gQ-
dzśnę a Więc u prób nr 4 i5., '. •

Szczegółowe wnśoski 00 do \ wpływu ~ju ogreewania i studzenia I

w<llSik!una zm,i.anę liczby wytImyma.łości męzy uzyska się z' porówmama
'~ przec;'iętnycih dla poszezegóinych prób w ramach ~dej tempe-
ralWry pomiaru.

l. Pomiar, "K" t!-' 20°. 'Węza z wosków nr 2: i '3 nie wyikarzJuje vi sto-
r sunku do węzy z wosku 'kontrolnego rnr 1 istotnych zmian "K20". Natomiast

, ' węza z wosku IllI' 4 Iw.yikazuje dstotny spadek ,.K20-", gdyż IrOO11icaśrednich
«(1 ,<0,01) wYnooi26,5 i Jest większa od wartości granicznej (m, = 18,9).
To samo można powiedżieć o węzie z iWOSkq. nr 5 (m2 < 51,6).

Rómice Ślredrnich w próbkooh nr 2 i 3 (2,9) należy ocenić jako przy-
padIkową, a obie średnie Za równoraędnev Bedante nie W'Y'ka~o więc
WpłyIWlU Sposobu studze:nlia WOI9Iku ogtt-zewanego Przez 1/2 godziny na
"Kto ", 00 pozwala przypuseezać, że zabieg studzenia w tym przypadku
me P9W1Oduje istotnych zmian wtlasnÓści fizyCznych' wosku. Różnica'

'średnich "Kto" w próbkach nr 4' i5 okaza!a się dstoena (mi < 25,i), co
, Ś'Wliadcrzy, że gwałtowne studzenie' ~ ogrzewanego uprzednio przez '

'lgodzJinę obniża "K20" węzy.
, W pmypadlro sterylizacji .WlOf5Ilwprzez 112 godziny wpływ studzenia
\okazał się nieistotny, nat<mliast -przy ogneWanliu WIOSknl.pril& 1 godrljnę
Studzenia decyduje o ,,,K20", gdyż wymownae IPrz~ą za tym wmo-

, skftem różnice średnich w próbkach nr 3 i 5 (43,5) oraz między nurne- ,
rem 2 i 4 (21,3).

Ponadto niezależnie od sposobu s1:n.ldZettia, prz-edłużemesterytliJzact) i
wOSlku o 112 ~y powódlll!ie Istotne zmniejszenie "K20", co można
stwien:irz:ić prrzez poećwnanie różnic między próJ:kami 2 i 4 (21,3) oraz
3 i 5 (43,5). G~łme' chłodzenie lWi preypadku dłuższęj sterylizacji
Wook:ru,powoduje większe obn:iJżende "K20" iIloiż ołsłodzenie powolne.

2. Pomiar "K{( w 25°. Różnica ,w :średnich Iiczbach wytrzymałości
"Kzl>" węrz.y z woslw~' ,2 i porównawczego ll1iejelSlt istotna. Nie wyka-
zano też:istoltnyx:h różnśc w '~6'~ dila prÓlbilm IllI' 3 (dla a < 0,01;
K!s = 17,9 <m2) anli też ni:i~y jp!tÓbkami nr 2 li 3 (dl1a ą. < 0,01; K25=
:- ~8,3< m2), jednak w obu M1Iy{padkaoh wartości różnic są 2Jbłiżone do

\ wartości '~aJl1icrzJnej, a przy zastosowaruu poziomu wiarogodności 0,95
Irórim:ice!te oIkao7Jują '&ię istotne. Wynaka z tego, że gwałtowne studzenie
wosaw ogrzewall1ego przez lf2 godrz;iny:rrle jest pożądane.bo IOIbni;-.a"K25"

węzy. Ujemny wpływ gwałtownego studzenia da Sli.ę:udfOlWlOClnićnawet
z prawdopodobieństWem 0,01 dla wosku nr ~ i '5 (A~I> = ~O,5). Podnie-

/
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sienie czasu' ogrzewarua wosku o V~goihiny powoduje 'istotne obIl!i.tende
"K25" (l\li-4 = 22,9> m2; l\2-5 = 43,1:,> m!).'

Z rozw~ tych można ~ą,gnąć' tWlniooek,,' że zwięk5rzenie czasu
ogrzewania wosdw, oraz następne gwałrtowne SIt;udrzeniepowoduje z kolei
obnśżen'e 'liclJby wyrt.rź'ymałoSci "Kl!6", wfilZ,y.

3., Pomiar "K" w 30°. Stwierdzono, że różnice między liczbami wytrzy~
małości ,,K30" w,~ z woslou porównaWlC:'ZJelgOoraz ~ ze steryliżowa-
mych WOSIkówsą, przypadkowe. Wyn:iJka z tego; że ogrzewanie' wOSikJu
nawet preee .1 godrzdJnęw t~~e 120° nie wpłyWa iUłjeumie na
"Kao" .węzy'.Różny sposób srtJudzęn:ia. wysteryiizowaeego WooJw nie wy;..
kazał także istotoego wpływu na,.K30" węz.y, gdytl: wartość rOOndcWy-
padała macmie :nilże(jod war.tJOśoi granic7Jried nawet dla a < 0,05.

4. Pomiar "KH w 35°. Z tabeli 2 .widać, że liczby wytrzymałości
"K35" wszystśach badanych próbek węzy są większe od' "K35" węLY
Z wosku porównawczego. Różnice są dUże i wynoszą 11,3; 13.,1; 14,4
i 19,0. Ich średnia równa się 14,45 i ~acm waetośćgranśezną m, dla
a < 0,05. MOIŻn.a,z tegb wyciągnąć' wniosek, że z prawdopodobteństwem
równym 0,95 Iiczba wytrzymałości "K3s" ,węzy zwiększa' się na' skutek
sterylizacji wosku przez .ogreewaaie w' czasie 0,5 do 1 godzfny. Na1eży
sądzić, ~ wzrost. limby wytrzymałości ,,K35", więzy powstaje Skll1lkdem
wyparowanią z M'OSlw wody, gdyż Tremnew (6) stwierdził, że wosk robi
się twardszy po usunięciu' z niegoemulsji wodnej.

Różnice w l.ic7<bachwytraymałości "K3s" wytniJkrlez zastosowania 00-
miennych sposobów studzenia okarmły się arieiStotJne i należy podkreśltć,
że szY1bJrość studrzarria wysterylśzowanego W1OSokIu nie ma wpływu nil·

liczbę ~ "K3t:' ,węzy~ M.rori-enie wosleu przed wyproduko-
waniem z niego węzy, zalecane przez praktyków wytwórców węzy, a rta:kże
przez nielctórych badaczy, ~ałknp. JJlldina (4), wypada ocenić jako-zabieg
Z'byrt;eczny.' .

Dodatkowo można s.twierdzić, że proponowany w poprzedniej pracy (1)
pomiar "K~s " jadro miarę iW/)"tlr'zymał!OŚciwęży na rozciąganie, uzyska ł
tuta1 potwtierrlzenie, gdyż okaeało się, że Iieeba wyrtlrzym.ałościwęzy "K"
mierzona w innych temperaturach nie oocarzJUjedostateczsue jej wy:tIrzy-
małości.

WNIOSKI

W podsumowaniu wyników dysklusji ~00da z tej prac~ wyciągnąć
następujące WlIliQski:

1. Sterylizowanie wosku pszczelego przez ogrzewanie w 1200 pOIWo-

c;lu'jenieenacene ściemnienie jego barwy, tym ,wńętksze im d~użej trwa
pr;oces ogrzewania.
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2. Liczba wytrzymałości węzy (,,K") mierzona tylko w temperaturze
35° (,,K35") jest właściwą miarą do oceny wytrzymałości węzy, gdyż

"Kil mierzone w n~ych temperaturach dage I'OrzJbieline wyn1Jki..
I

3. s,taltystycznie 'udowodnione z prawdopodobieństwem O,95f że stery-
lizowanie wosku przez ogrzewanie IW 120° w Ciągu 1/2 do 1 godziny
powoduje zwiększenie liczby wytrzymałości ("K3;; ") węzy sporządzonej
z tego wosku.

4. Szybkość studzenia wysteryiizowenego wos~u nie ma wpływu na
"K35" węzy.

,5. OgtrzeWalnie wosku w 1'20° w cią!giu0,5 do 1 godziny powinno być
wprowadzone do wszystkich wytwórni węzy pszczelej, ponieważ popra-
wia "K3s" ,węzy i sterylizuje jednocześnie WiOS~.
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BJllłSlHI1E TEPMi14ECKOlil CTEPHJII13AUl111 BOCKA HA Ero
OKPACKY 11 HA COnpOT,"BJlEHIE I1CKYCCTBEHHOlil BOLUI1Hbl

5IH. UypbIJIO

Pe310Me

Ilari, O,lI.HHaKOBbIx 06pa311.OB TOrO}I{e caxoro BOCKa nO,lI.Bep}I{eHO pas-
HbIM MaHHnyJIHll.HHM nO,lI.p06HO OnHc>aHbIM B Ta6. 1. nOCJIe sroro onpe-
,lI.eJIeHOll.BeT Ka}I{,lI.OrO 06pa311.a npa noxoura ll.BeTHbIX Ta6J1Hll. «YHeCMa».
3aTeM Ka}I{)I,bIM oópasen nepepaóoraao Ha HCKyccTBeHHylO noutany Ha
saasuax 3aBO,lI,a PHTwe H HaM,lI.eHO ,lI.JIH Hero, npHMeHSlR c06CTBeHHbIM
MeTO,lI., ąHCJlO conpOTHBJleHHH «K»(Ta6. 3) B TeMnepaType 20°, 25°, 30°
H 35° U. . '

Iloayseaaue peaym.rarsr nonaeprnyro craracrnuecxoa 06pa60TKe no
P. A. <PHwepy. ' .

Ilposeneaasre HCCJle,lI.OBaHHHn03'BOJlHlOT cneaari. caenyroutae BbIBO,lI.bI:
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.1. CTepHJIH3aUHH nąeJIHHOrOBOCKa 060rpeBaHHeM B 1200 U BbI3blBaeT
, He3HaąHTeJIbHOe ero nOTeMHeHHe, yBeJIHlłHBalOIJ.J.eeCSł npa Y.ll.JIHHeHHH ape-

MeHH 060rpeBaHHSł. ", -.. . \
2. ,UJISł oueaxa xanecraa HCKyccTBeHHoH BOIJ.J.HHbI'nparonao JIHllIb qH-

CJIO ee corrpOTHBJIeHHH orrpeneaeanoe B resmeparype 35° U (Kas)' «K»'
onpe.ll.eJIeHHOe ' B. HH3IllHX. TeMnepaTypax . .ZI.aeT npOTJ;lBopeąHBble pe3yJLb-
TaTbl. ,

3. CTaTHcTHąecKH .lI.Oi\a3aHO C BepoHTHoCTblO 0,95, ąTO c'repHJIU3aUHH
BOCKa oóorpesaaaea ero 'B 120° B TeąeHHH'30-60 MHHyT, BbI3b1BaeT yse-
JIHąeHHe ąHCJla, c()npOTHBJIeHHSł J(35 HCKyccTBeHHoH "BOIJ.J.HHbIBblpa6oTaH-
HOH H3 aroro-aocxa. '. .

4. CKOpOCTb oXJIa)ł{.lI.eHHS( BhItTepHJIH30BaHHoro BOCKa He BJIHSleT Ha
K35 HCKycCTBeHHOH BOIJ.J.HHbI. .

5. 060rpeBaHHe BOCKa B 1200 U B TeąeHHH 3~60 MHHyT caenyer nBeCTH
Ha scex saaonax Bhipa6aTbIBalOIJ.J.HX. HCKyccTBeHHylO . BOIJ.J.HHy norosry,
ąTO OHOO.ll.HOBpeMeHHO CTepHJI'H3yeT BOCK }f yayuinaer K35 ucxyccrsesaoa
BOIJ.J.HHbI. '/

I . .
EINFLUSS DER 'I'ERMISCHEN STERILISIERUNG DES

BIENENWACHSES AUF SEINE F1tRBUNG VND AUF -DIE.
SPANNUNGSZAHL DER KUNSTWABE

Zusammenfassung

FUM Proben. die der gleichen Bienenwaehspartie entnommen waren,
. . . ) '

wurden dem -in Tabelle 1 awfJgefiihrten Verfahren unterzogen. Dańach
wurde dJi.eFa:rbung' der einzelnen Probetn naeh der Methode Unesma-
Fanbentafelnfestgestelt. Nunmehr wurden me Wachsproben jede getrennt
in Kunatwaben auf der Walze System Rietsche verarbeitet uno ihre
Spannungszałrlen "K" (Tafel 3) in Temperaturen von 20°, 2,5°, 30°,

und 35° nach eigener Metbodę festgeleg,t.' Die Ergebnisse wurden stati-
. stisch naeh Methode R. A. Fischer be8.I'lbe!itet.. .' •

Diese Versuehe haben fOilgende.Sehlusse ergeben:
1. Eine , Ste:rillislier'lll1g des Bienenwachses dt,m"iCh.IDrwiirmIl..mgin 120'-;

bedingt me le:ichte Dunkelfarbung, die mit der Ausdehnung der Erwar-
rnungszeirt sich ventie:frt:. '

2. Die Spannungszahl der Kunstwabefv.K") festgelegtbei einer Tem-
peratur von 35° (,;Ks5") ist die geeignete Massgrossę zur Feststellung der
Spannungsfahigkeit der Kunstwabe, denn die bei niedrigeren Tempera-
turen fur "K" erhaltenen Werte fielen sehr werschieden und uneinheit-
lich aus,

3. Es wurde statdstisch (bis.m einer Wahrscheinlichkeitsgrenze von 0,95)
naehgewiesen, dass die Sterihisierung des .Bienenwachses dureh Erwar-
mung in 120° wahrend einer Zeitdauer von1h bis l Stunde die Span-
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nugszahl ,,Kss" der KUnsVwQbe;~die aus diesem Bdenenwachse hergestellt
WliTd, merkiroh erhOht. '

~., Die' Oeschwindigkeit,' 'nrl.twelche~ dss sterlilisi~rt(! Bienenwaehs
abgekiihlt w.ird, halt auf die SpannungSzahl "KS6" keinen EinLlIllSB.'

,5. Hieraus ,eIlgitbt 'saeh de' Sch1uss, dass es samtlWhen Anlagen, die
Kantsweben produzieren.zu empfehlen ware;eine Erhitzung des Bienen-
wachses in 1200 illl'nerhalllb ~VIOIl . O,5-r1 Stualde voreunehmen, dadieses
Vermhren die spm~ ,,K"5'" vertbes8ert und dalbeigle.i.chzeÓJtig das
Waclls ster:i.:1Jisiert. . - . ,

l,
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