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ICUMSA METODY LABORATORNÍ KONTROLY CUKROVARNICKÉ VÝROBY

Metóda GS2-11 (1994)

Stanovenie vizuálneho vzh¾adu bieleho cukru
pomocou braunschweigských tandardov farebného typu
oficiálna metóda
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Rozsah

Touto metódou sa stanovuje vizuálny stupeò bielych cukrov
v porovnaní s braunschweigskými tandardmi farebného typu (1).
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Oblas pouitia

Táto metóda, ktorá môe by súèasou analýzy kvality bieleho
cukru, sa dá poui iba na biele krytalické cukry (2). Cukry
s extrémnym rozdelením zrnitosti, zvlá prákové a jemné cukry ako aj cukry s pokodeným zrnom, nie sú vhodné pre toto
stanovenie farebného typu.
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Definície pojmov

Braunschweigské tandardy farebného typu predstavujú stupnicu 7 tandardov cukru rôznej farby, ktoré sa pouívajú na
vizuálne hodnotenie bielych cukrov (3).
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Princíp metódy

Cukor sa vizuálne porovnáva so tandardnými farebnými typmi, ktoré sú oèíslované od 0 do 6 a ktoré sú pripravené z bieleho
cukru vysokej kvality s pevnou ve¾kosou èastíc umelo zafarbených presne definovaným postupom (36).
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Materiál

Braunschweigské farebné typy. Dajú sa zakúpi v Ústave technológie sacharidov pri Technickej univerzite v Braunschweigu,
P. O. Box 4636, D-38036 Braunschweig, Nemecko. Ich pouitie
sa odporúèa pri povinných analýzach cukru. Alternatívne sa
môu pripravi aj nasledujúcim spôsobom  farebná zmes:
- 40 dielov francúzskej okrovej 8109 (ltá),
- 1 diel okrovej 8113 (èerveno-hnedá),
- 6 dielov cyperskej hnedej (tmavohnedá),
Zloenie tejto farebnej zmesi treba bra ako príklad. Dajú sa
poui aj iné zmesi za predpokladu, e spåòajú podmienky uvedené v tab. I.
Zloky farebnej zmesi nechajte zmieava 8 a 10 hodín
v mieacom bubne  farby nedrvte tåèikom. Pouitý cukor by
mal by èo najmenej zafarbený a mal by ma nízku odraznos
(nízky lesk). Ve¾kos èastíc cukru by sa mala pohybova medzi
0,5 a 1 mm. Odváené mnostvo farbiva (viï ïalej) dôkladne
premieajte so 750 g nasýteného roztoku cukru pri izbovej teplote (67% suiny stanovenej refraktometricky).
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Aby sa zmes dôkladne premieala, je najprv potrebné premiea
farbivo s malým mnostvom roztoku, potom prida zvyný roztok a pokraèova v mieaní, kým sa farbivo v roztoku rovnomerne nerozptýli. K roztoku pridajte 750 g suchého cukru
a roztok mieajte 6 minút. Dávajte pozor, aby nedolo
k pokodeniu krytálov v dôsledku oterov o steny alebo dno
nádoby. Zmes nakoniec odstreïte pri 3 000 ot/min. v malej centrifúge s polomerom 120 mm. Pokraèujte v ruènom mieaní vlhkého cukru na vzduchu, kým stratí lepkavos, a potom ho
rozotrite na papier, na ktorom ho nechajte cez noc vysui.
Sirup z odstreïovania zozbierajte a ete raz pouite na zafarbenie ïalieho 750 g podielu cukru. Potom tekutinu vylejte.
Mnostvo pouitého farbiva závisí od podmienok, za ktorých
bolo pripravené, ako aj od rozmerov centrifúgy. Braunschweigský ústav sacharidov dosahuje takmer vdy správne zafarbenie,
ak mnostvo farbiva m (mg) rastie kvadraticky s èíslom farebného typu n pod¾a nasledujúcej rovnice:
m = 20n2 + 30n
Ak sa reflexný pomer odliuje od tabu¾kovej hodnoty o viac
ako ±0,005, je potrebné vykona závereènú úpravu farby pripraveného farebného typu tak, e sa daný farebný typ zmiea
s primeraným mnostvom najbliieho vyieho, resp. niieho
farebného typu.
Kontrola pripravených farebných typov sa robí na reflexnom
fotometri pod¾a metódy GS2-13. Prevaujúca vlnová dåka zafarbených cukrov je 576 ±2 nm, kontroluje sa pomocou cukrov
s farebnou sýtosou minimálne 0,1. Reflexné pomery jednotlivých farebných typov sú uvedené v tab. I.

Tab. I. Reflexné pomery rôznych braunschweigských farebných
typov
farebný
typ

R(426)/R(620)
absolútna hodnota
oficiálna metóda, 1982

R(495)/R(620)
absolútna hodnota
doèasná metóda, 1986

0

0,952

0,985

1

0,915

0,961

2

0,878

0,937

3

0,842

0,913

4

0,805

0,889

5

0,768

0,865

6

0,731

0,841
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Závislos èinite¾ov odrazu od vlnovej dåky vo vidite¾nej èasti
spektra by mala by hladká krivka bez maxím a miním tak, ako
je to v prípade bielych cukrov (5).
POZNÁMKA  Po troch rokoch skladovania farebných tandardov v uzatvorených nádobách chránených pred svetlom by nemalo dôjs k výrazným zmenám sýtosti ani prevaujúcej vlnovej
dåky.
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Prístrojové vybavenie

6.1 Nádoby na vzorky (5). Bezfarebné alebo biele tvorcové
krabièky z plastu alebo kartónu s rozmermi podstavy 60 ´ 60 mm
a výkou 28 mm.
6.2 Pozorovacia skrinka. V skrinke s rozmermi 20 ´ 120 ´
50 cm (håbka ´ írka ´ výka) vpredu otvorenej je namontovaná fluorescenèná trubica s denných svetlom tak, aby zvislá vzdialenos medzi lampou a vzorkami bola pribline 35 cm. Oèi
pozorovate¾a sú chránené pred priamym denným svetlom lampy pásom so írkou 15 cm, ktorý sa nachádza v hornej èasti
skrinky. Svetelný zdroj by mal ma korelovanú teplotu farby
5 000 K, ktorá pribline zodpovedá hodnote CIE iluminant B
(4 800 K). Odporúèané sú lampy Philips TL20W/47. (5)
POZNÁMKA  Do roku 1982 ICUMSA odporúèala svetelný zdroj
s korelovanou teplotou farby 6 500 K, zodpovedajúcej pribline
hodnote CIE iluminant C (6 750 K). Odporúèané lampy boli
Osram HNT 120 a Philips TL25W/55. Zmena svetelného zdroja
vychádza z práce C. CORNETA (7), P. DEVILLERSA ET AL. (8) a medzilaboratórneho testu, ktorý vykonal A. EMMERICH (9). Keïe medzi
výsledkami získanými na základe rôznych svetelných zdrojov
neboli iadne výrazné rozdiely a kvôli skutoènosti, e odporúèané lampy u neboli komerène dostupné, sa ICUMSA v roku
1982 rozhodla odporúèanie zmeni.
Pozadie pozorovacej skrinky by malo by biele alebo neutrálne
edé, dno biele. Skrinka sa musí umiestni tak, aby lampa bola
na úrovni oèí a na vzorky nedopadalo priame denné svetlo ani
iné umelé osvetlenie.
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Vzorky

Testovanú vzorku bieleho cukru dôkladne premieajte, aby ste
dosiahli homogénne rozdelenie ve¾kosti èastíc. Pri mieaní treba zabráni oterom krytálov cukru.
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Postup

Èasti vzoriek preneste do nádob na vzorky (viï 6.1) tak, aby
boli nádoby plné a po vrch. Povrch vyhlaïte sklenou tyèinkou. Vzorku pribline porovnajte s farebnými typmi tak, e ju
umiestnite medzi krabièky so tandardmi.
Vykonajte presné porovnanie tak, e vzorku budete striedavo
dáva na pravú a ¾avú stranu od tandardu a budete odhadova
jej hodnotu medzi dvomi za sebou idúcimi farebnými typmi.
Medzi krabièkami nenechávajte vo¾ný priestor.
Pri vzorkách, pri ktorých sa ve¾kos èastíc a lesk krytálov líia
od tandardnej série, dávajte pozor, èi pozorujete farbu, alebo
len odraz (lesk) krytálov.
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Vyjadrenie výsledkov

9.1 Výpoèet. Priemerný odhad troch nezávislých pozorovate¾ov (s presnosou na 0,1 jednotky) sa zaznamená ako farebný
typ:
farebný typ n =
9.2 Presnos (10). Bolo dokázané, e metóda má tandardnú
odchýlku opakovate¾nosti 0,109 a tandardnú odchýlku reprodukovate¾nosti 0,183.
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V jubilejním 10. roèníku rozíøil oblíbený cukrovarnický kalendáø své zamìøení i na
problematiku výroby lihu, resp. biopaliv ze zemìdìlských produktù, která je v souèasnosti v EU velmi aktuální. Èeský ètenáø s potìením zjiuje (stejnì jako i v pøedchozích
roènících), e v publikaci vydané v Polsku, kde také zùstává vìtina nákladu, je èetina
(spolu se slovenskými texty) rovnocenným jazykem a není tøeba mít obavy z nesrozumitelnosti. Roèenka si zachovala tradièní èlenìní. Kromì adresáøù firem a institucí z oborù,
na které se kalendáø zamìøuje (letos i s adresáøem výrobcù lihu), v Polsku, Èesku a na
Slovensku, je tøeba vyzdvihnout pøehlednì zpracované statistické údaje o produkci
jednotlivých komodit  svìtové, evropské i ve jmenovaných tøech zemích. Ji tradièní
souèástí roèenky jsou Cukrovarnické tabulky, dobøe zpracovaný katalog dodavatelù
i základní evropská cukerní legislativa. Proto je i letoní roèník kalendáøe praktickou
pomùckou pro iroký okruh ètenáøù.
Blahoslav Marek
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