LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

ICUMSA METODY LABORATORNÍ KONTROLY CUKROVARNICKÉ VÝROBY

Metóda GS2-13 (1998)

Intrumentálne stanovenie odrazu bieleho cukru
oficiálna metóda*

1

Rozsah

Touto metódou sa stanovuje fotometrický stupeò bieleho cukru
v porovnaní s braunschweigskými farebnými tandardmi meraním
èinite¾a odrazu pri dvoch rôznych vlnových dåkach (1, 2, 3, 4, 5).
2

Oblas pouitia

Táto metóda, ktorá môe tvori súèas stanovenia kvality bieleho cukru, sa dá poui iba pre krytalické biele cukry, ktoré nie
sú príli jemné ani hrubozrnné (5).
POZNÁMKA  Na meranie odrazu hnedých cukrov bola odporuèená na medzinárodné overenie metóda Imperial Sugar.
3

Definície pojmov

3.1 Èinite¾ odrazu. Èinite¾ odrazu (R) pre danú vlnovú dåku je
definovaný ako pomer spektrálneho iarivého toku odrazeného od vzorky k spektrálnemu iarivému toku odrazenému od
absolútne bieleho tandardu:
R(l) =
kde: R(l)
l
F
ref
v


(1),







èinite¾ odrazu pri vlnovej dåke l,
vlnová dåka v nm,
iarivý tok,
odrazený,
vzorka,
biely tandard.

(2),

kde: r  reflexný pomer,
R(l1)  èinite¾ odrazu pri vlnovej dåke l1,
R(l2)  èinite¾ odrazu pri vlnovej dåke l2.
4

Princíp metódy

Èinite¾ odrazu cukru sa zmeria pri dvoch tandardných vlnových dåkach. Reflexný pomer mono korelova s vizuálnym
stupòom pod¾a braunschweigského farebného typu pod¾a metódy GS2-11. Od roku 1970 sa v rámci pokusnej metódy (1, 2)
pouíva pomer R(426)/R(620), ktorý bol v roku 1982 (3) zahrnutý do oficiálnej metódy vizuálneho hodnotenia bieleho cukru
* Predmet ratifikácie na 22. zasadaní v roku 1998.
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Materiál

5.1 Braunschweigské farebné tandardy. Mono ich obstara
z Ústavu technológie sacharidov pri Technickej univerzite Braunschweig, P.O.Box 4636, D-38036, Braunschweig, Nemecko. Dajú
sa tie pripravi pod¾a postupu uvedeného v metóde GS2-11.
5.2 Síran bárnatý ako biely tandard DIN 5033. Mono ho
zakúpi vo firme E. Merck, PO Box, 4119, D-64271 Darmstadt,
Nemecko (objednávacie èíslo 1748).
6

3.2 Reflexný pomer. Reflexný pomer r je definovaný ako pomer èinite¾ov odrazu pri dvoch zvolených vlnových dåkach:
r=

(viï metóda GS2-11). V roku 1986 sa ako doèasná metóda prijal
pomer vlnových dåok R(495)/R(620) (7). V predkladanom postupe sa uprednostnil práve tento naposledy uvádzaný pomer,
nako¾ko výrobcovia cukorných reflexných fotometrov u naò
upravili svoje prístroje.
V tab. I. sú uvedené nominálne hodnoty dvoch pomerov èinite¾ov odrazu sady braunschweigských tandardov pre farebný
typ (7, 8, 9).
POZNÁMKA  Keïe na meranie odrazu má znaèný vplyv usporiadanie prístroja, je v prípade pouitia nepecializovaných reflexných fotometrov potrebné porovna platnos hodnôt uvedených
v tab. I. pouitím braunschweigských farebných tandardov.
Hodnoty uvedené v tab. I. sa získali pomocou prístroja Elrepho
(Carl Zeiss, PO Box 1380, D-73444, Oberkochen, Nemecko), ako
absolútny biely tandard sa pouili disky zo síranu bárnatého.

Prístrojové vybavenie

Reflexný fotometer. Prístroj by mal spåòa tieto základné kritériá:
- difúzne osvetlenia vzorky prostredníctvom integraènej gule,
- meranie odrazu vzh¾adom na absolútny biely tandard (BaSO4)
pri tandardných vlnových dåkach odporúèaných ICUMSA
v rámci doèasnej metódy (495 a 620 nm),
- priame meranie na povrchoch vzoriek cukru nezakrytých sklom.
POZNÁMKA  Existujú niektoré pecializované typy cukorných
reflexných fotometrov, ktoré automaticky vykonajú meranie odrazu pri odporúèanej dvojici vlnových dåok. Prislúchajúci farebný typ mono odèíta priamo z prístroja. Tieto prístroje sa
kalibrujú pomocou dvojice braunschweigských tandardov farebného typu, zvyèajne 0 a 6.
7

Vzorky

Dôkladne premieajte laboratórne vzorky bieleho cukru reprezentujúce testované vzorky, aby sa dosiahlo homogénne rozdelenie ve¾kostí èastíc. Pri mieaní dávajte pozor, aby nedolo
k oúchaniu krytálov cukru.
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Postup

Tab. I. Reflexné pomery rôznych braunschweigských farebných
typov

Pri kalibrácii prístroja postupujte pod¾a návodu výrobcu. Cukorné reflexometre sa kalibrujú prostredníctvom braunschweigských
tandardov farebného typu (viï èas è. 6).
Skúobné mnostvá vzoriek nasypte do nádobiek na vzorky
dodávaných výrobcom meracieho prístroja tak, aby boli úplne
plné a zarovnané do výky okraja nádobky. Toto môete urobi
pomocou sklenej/plastovej tyèinky. iadny vidite¾ný rozdiel vo
farbe na povrchu vzorky nesmie by badate¾ný. Vlote nádobku
so vzorkou do prístroja a odèítajte hodnotu. Postupne otáèajte
nádobku so vzorku o 360o, prièom pri otoèení o kadých 90o
zaznamenajte meranú hodnotu. Ubezpeète sa, e rozdiel v meraných hodnotách poèas tejto operácie nie je vyí ako 0,1 jednotky.
V prípade, e je vyí, vyberte nádobku a znovu zarovnajte
povrch. Odèítajte èinitele odrazu pri dvoch zvolených vlnových
dåkach (495 nm a 620 nm) z displeja alebo stupnice prístroja.
Pri stanovení èinite¾ov odrazu dvoch braunschweigských tandardov farebného typu (obvykle 0 a 6) postupujte obdobne.
U cukorných reflexometrov priamo odèítajte prísluný farebný typ.
POZNÁMKA - Prístroj chráòte pred prachom.
9

Vyjadrenie výsledkov

(3).

POZNÁMKA  Jedine v prípade, ak nie sú k dispozícii iadne
farebné tandardy Braunschweidgského farebného typu, mono zodpovedajúci farebný typ ns pribline urèi na základe nasledujúcej rovnice, ktorá je odvodená z údajov v tab. I.:
farebný typ ns = 41,67 . R(495)/R(620) + 41,04

(4).

Ak sa pouíva reflexometer pracujúci s pomerom vlnových dåok R(426)/R(620), je vzorec na výpoèet n na základe hodnôt
z tab. I. nasledovný:
farebný typ ns = 27,18 . R(426)/R(620) + 25,88

(5).

9.2 Presnos merania (10). Pre cukry s farebným typom do
4,85 jednotky, by absolútny rozdiel medzi dvoma výsledkami,
získanými za podmienok opakovate¾nosti, nemal by väèí ako
0,14 jednotky farebného typu. Pre cukry s farebným typom do
4,85 jednotky, by absolútny rozdiel medzi dvoma výsledkami,
získanými za podmienok reprodukovate¾nosti, nemal by väèí
ako 0,55 jednotky farebného typu.
10
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Preloila Albeta Korèeková

9.1 Spôsob výpoètu. Ak sa pouívajú cukorné reflexometre,
obvykle nie sú potrebné iadne výpoèty. Ak sa pouívajú iné
prístroje, pomer èinite¾ov odrazu R(495)/R(620) mono vypoèíta na základe rovnice è. 2. Po stanovení reflexného pomeru
vzorky rv, farebného tandardu 0 r0 a farebného tandardu 6 r6 sa
na základe nasledujúcej rovnice vypoèíta farebný typ vzorky ns:
ns = 6
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ROZHLEDY

Schopf N., Lorenz M., Heeger E., Schröder H.

Spalování hnìdouhelného prachu a termické zpracování odparù ze saturace (Braunkohlenstaub. Feuerung mit thermischer Behandlung von Carbonatationsgasen)
Odpar ze saturace do ovzduí smí obsahovat podle smìrnic
maximálnì 30 mg/m3 amoniaku a 200 mg/m3 NOx. Ke sníení
mnoství tìchto látek bylo vyuito selektivní katalytické redukce mezi kyslièníky dusíku a amoniakem na dusík a vodu,
která probíhá pøi teplotì mezi 900 a 1 100 oC. K tomuto úèelu
bylo instalováno zvlátní spalování prachového hnìdého uhlí,
smìovací komora na spaliny + odpar ze saturace a takto
vzniklé zplodiny se vyuívaly jako topné medium k suení vyslazených øízkù. Pøi optimální teplotì 1 050 a 1 100 oC bylo
bìnì v odparu ze saturace dosahováno hodnot niích, ne
poaduje smìrnice ~ pod 10 mg /m3 NH3 a 150 mg/m3 NOx.
Zuckerind., 133, 2008, è.1, s. 1318.
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Grbiè J., Muèibabiè R. J.

Rùst krystalù sacharosy v èistých roztocích a za
pøítomnosti octanu vápenatého (Sucrose crystal
growth rate in pure solutions and in the presence of
calcium acetate)

Kyselina octová vzniklá pøi extrakci sice pøechází bìhem epurace na octan vápenatý, ale ten se pøi tomto procesu neodstraní a ovlivòuje prùbìh krystalizace. V laboratorních podmínkách
byla studována rychlost rùstu, hmotnost, velikost a rozdìlení
velikosti krystalù po ochlazení oèkovaného roztoku z 50 na
35 oC za pøítomnosti rùzných dávek octanu vápenatého. Minimální ovlivnìní prùbìhu krystalizace bylo pøi obsahu 0,31 %,
pøítomnost vyích i niích mnoství octanu vápenatého
v roztoku se projevila mírnì negativnì.
Int. Sugar J., 110, 2008, è.1310, s. 112115.
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