
Musttisztítási módszerek



A mustüledék képződése és összetétele

• a léelválasztás-préselés során kinyert mustok többé-kevésbé zavarosok

• talaj, bogyóhéj- és kocsányfoszlányok, bogyóhús pektinanyagai, növényvédőszerek

• rothadt szőlő esetében: β-D-glükán poliszacharid

• a poliszacharidok védőkolloidként lassítják (megakadályozzák) az ülepedést

• természetes pektináz enzimek (szőlő) és enzimkészítmények

• néhány órás ülepítést követően a must két részre oszlik: mustalj + folyékony fázis

• a mustalj zöldesbarna árnyalatú, többé-kevésbé oxidált

• az ülepedést követően a tisztább felső részt elválasztjuk az üledékről (színelés)

•



A mustülepítés hatásai

• a borok érzékszervi tulajdonságai javulnak

• ülepítés hiányában a borok vegetális, keserű ízűek, mélyebb színűek, polifenolban

gazdagok ► oxidációra érzékenyek

▼

az erjedés végére redukcióra utaló illatok (szagok) alakulhatnak ki

• intenzívebb elsődleges (szőlő) és másodlagos (erjedés) aromaanyagok 

• kevesebb C6 alkohol és aldehid (vegetális íz) az aromaképzésben



A mustülepítés hatásai

• az alkoholos erjedés során kevesebb kellemetlen ízhatású kéntartalmú aromaanyag 

(pl. H2S, dimetil-diszulfid, metán-etiol, metionin) képződik

• a metionin eltávolítása a technológia későbbi szakaszában nem lehetséges

• adott zavarosságú mustokban a must (cefre) kénezése is befolyásolja az élesztők H2S 

és metionol képzését

• ~ 5 g/hl SO2 és egyszeri cefrekénezés szükséges

•az elsődleges aromaanyagok mennyisége és az erjedés biztonsága 100 és 250 NTU 

között a legmegfelelőbb

• túltisztított mustokban, lassú erjedés mellett a borok illósav koncentrációja növekszik!

▼

• fokozott észterképződés (banán vagy szappanillat)



A mustülepítés hatása az erjedés lefolyására

• az erjedés „korai” leállása a megfelelő mustülepítés esetén ritkán fordul elő

• a mustülepítéssel a must természetes mikrorganizmusainak a száma csökken

• a must zavarosító anyagai a CO2 buborékok képződésének helyei ►a mustgáz 

eltávozása gyorsabb, így az erjedést gátló hatása is kisebb

• mustüledék jelenlétében az élesztők szaporodása gyorsabb: támasztószerep 

• túltisztított mustok esetén idegen anyagok ( pl. bentonit, cellulóz) adagolásával az 

erjedés gyorsul 



A mustülepítés hatása az erjedés lefolyására

• a must zavarosító anyagai az élesztők számára fontos tápanyagokat is tartalmaznak, 

az üledék pedig megköthet néhány erjedést gátló anyagot

• a legfontosabb tápanyagforrás az üledék lipidtartalma (telítetlen, hosszú szénláncú

zsírsavak)

• az üledék ugyanakkor megköti a gátló hatású rövid szénláncú zsírsavakat

• az mustüledék tehát „túlélési tényező” az élesztők számára  

•a musttisztítás fokozásával az erjedés időtartama növekszik

• élesztő sejtfalat tartalmazó készítményekkel az erjedési sebesség növelhető



Statikus mustülepítés

• természetes öntisztulás gravitációs úton

• a legegyszerűbb egyben leghatékonyabb módszer a must tisztítására

• a színmust + első présmust valamint az utóprésmust elkülönült kezelése

• minél alacsonyabb ülepítő tartályokra van szükség

• rövid idővel a préselés után a leülepedő durvább mustalj eltávolítható

• az utóprésmust üledéke erősen oxidált és barna árnyalatú „borászati hulladék”

• a színmust és az első présmust üledéke értékes ►szűrés után a leszínelt musthoz 

adagolható

• a szűrést minél hamarabb el kell végezni, mivel az üledék könnyen erjedésnek indul

• a második ülepítést  alacsony hőmérsékleten (5-10 oC) kell végrehajtani: erjedés 

megakadályozása, oxidáció csökkentése



Statikus mustülepítés

• a musttisztaság mérésére a nefelometriás módszer használata javasolt

• az NTU érték mérése lényegesen egyszerűbb eljárás, mint a szedimenttartalom

meghatározása (laboratóriumi centrifugával)

• a must szilárd alkotórészeinek aránya és az NTU érték közt szoros korreláció

mutatható ki

• a megfelelő NTU érték 150 és 250 közé tehető

• utóprésmustok esetén fokozottabb musttisztítás (10-20 NTU) javasolható amennyiben 

e tételeket a színmustokhoz kívánjuk házasítani

• az utóprésmustok tisztításához a pektinbontó enzimek fokozott használata javasolható

• az utóprésmust üledéke erősen oxidált, barnás árnyalatú, fenolos vegyületekben 

gazdag termék

• az utóprésmust üledékét nem célszerű megszűrni és a borkészítésben felhasználni



Statikus mustülepítés

• túl lassan tisztuló mustok esetén a különböző mesterséges enzimkészítmények (pl. 

Aspergillus niger kivonatok) alkalmazhatók

• Enzimhasználat esetén a fahéjsav-észteráz aktívitás meglétét igazolni kell

• a mesterrséges enzimkészítmények használata esetenként túlzott mértékű

musttisztuláshoz vezet

• az elő- és utóprésmustok házasítása nem minden esetben javasolható

•Mustok érzékszervi bírálata, polifenol vegyületek analízise, pH mérés



Musttisztítás mechanikai eljárásokkal

• szeparálás (centrifugálás), szűrés, tangenciális szűrés, flottációs musttisztítás

• a minőség elmarad a hagyományos, statikus mustülepítéshez képest

• a mustok oxidációja a mechanikus eljárások folyamán nagyobb mértékű

•e beavatkozások jelentősége csökken, a pneumatikus prések használata óta

• legnagyobb szerepük a folyamatos szőlőfeldolgozás esetén lehet 



A mustok (borok) öntisztulása

• Tisztulási folyamat gravitációs úton (vagy flottáció) 

F1

F2

Stockes törvénye:

vr=        (ξr-ξf) D2 g

18η

Ahol: - ξr: a részecske fajsúlya (kg/m3)

- ξf: a folyadék fajsúlya (kg/m3)

- η: a folyadék viszkozitása (Pa s)

- D: a részecske mérete (m)

- g: gravitációs gyorsulás (m/s2)



A borok öntisztulása

• Tisztulási folyamat a centrifugális erő hatására 

Stockes törvénye:

vr=        (ξr-ξf) D2 γ

18η

Ahol: - ξr: a részecske fajsúlya (kg/m3)

- ξf: a folyadék fajsúlya (kg/m3)

- η: a folyadék viszkozitása (Pa s)

- D: a részecske mérete (m)

- y: centrifugális gyorsulás (m/s2)

Y= ω2 x R= (2π N)2 x R

Ahol:

-ω: kerületi sebesség

-N: fordulatszám (max. 15000/perc)



Centrifugális elven működő berendezések

• Tányéros szeparátor





Centrifugális elven működő berendezések

• Csigás dekanter



A flotációs musttisztítás

• A szuszpenzióban található szilárd mustalkotók a gázbuborékok felületén 

megkötődnek, majd a folyadék felszínére emelkednek.

• a mustfelszín felületén folyamatosan megjelenő szedimentanyagok egy késes 

szerkezet segítségével eltávolíthatók

• nagynyomású gázok (O2, CO2, N2) használata lehetséges

• oxigén használata esetén hiperoxidáció is megvalósítható

• 20 oC körüli hőmérséklet, max. 8 % szedimenntartalom

• folyamatos musttisztítást tesz lehetővé ►nagyüzemekben alkalmazható

• derítőszerek alkalmazásával (kovasavszól + zselatin + bentonit) a musttisztítás 

hatásfoka javul

•150-300 hl/h teljesítmény



A mustüledék tisztítókezelései

• nagy nyomású présszűrők (1-5 kg/hl) perlit adagolásával

előnye, hogy az üledék szűrése levegőtől elzártan történik.  

• vákuum-dobszűrők

•Mindkét eljárás rendkívül tiszta mustokat eredményez. 

• Kis teljesítményűek (1-2 hl/h)

• Az üledék jelentős hányada (>90%) tükrös tisztaságúra szűrhető, így a veszteség 

minimális

• a kiszűrt mustok jó minőségűek, így a színmustokhoz házasíthatók







A mustok bentonitos tisztítókezelése

• a mustok tisztulása és a termolabilis fehérjék együttes eltávolítása (stabilizálás)

• az erjedést követő gyors készre kezelést, palackozást tesz lehetővé

• a bentonitos kezelés kevésbé „vékonyítja” a mustokat, mint a borokat

• a fehérjestabilitási tesztek ebben must állapotban azonban kevésbé hatásosak

• 50-100 g/hl dózis alkalmazható ►esetenként kiegészítő borkezelés szükséges

• finom seprőn tartott borok esetében nem javasolható:

► kedvezőtlen aromaanyagösszetétel a felkeverést követően

►a seprő felkeverésével a fehérjetörés veszélye jelentősen csökken 


