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Pùsobení oxidaèních èinidel na barevné látky
v cukrovarnické výrobì
EFFECT OF OXIDIZERS ON COLOURED SUBSTANCES OF SUGAR PRODUCTION
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Barva cukru a meziproduktù byla vdy cukrovarnickými
technology pozornì sledována. V historii výroby nalezneme èetné
studie zabývající se sníením barvy cukru. Navrené metody
odbarvování lze zaøadit do dvou základních skupin: fyzikálnìchemické a chemické. Do první skupiny patøí adsorpce, chemisorpce, výmìna iontù a pùsobení elektrického pole, do druhé
pak metody zaloené na reakcích redukce a oxidace.
Nejrozíøenìjí metodou zaloenou na redukèní reakci je
síøení, které se provádí oxidem siøièitým nebo pøídavkem siøièitanù. Za klasické vysvìtlení pùsobení siøièitanù se povaovala
redukce chromoforù barevných látek na bezbarvé slouèeniny.
Odbarvovací efekt síøení èinil, podle hodnocení mnohých autorù, max. 30 %. Avak v edesátých letech minulého století bylo
zjitìno, e chemismus síøení spoèívá nejen v odstraòování ji
vytvoøených barevných látek, ale i v inhibièním úèinku siøièitanù na vznik chromoforù. V práci (1) je uvedeno, e pùsobením
hydrogensiøièitanù v reakèním systému, obsahujícím meziprodukty alkalického rozpadu monosacharidù, dojde nukleofilní
adicí k heterokonjugovanému systému meziproduktù. Tímto
zpùsobem tato reakce zabraòuje moným kondenzacím tìpných produktù, vedoucích k tvorbì dalích chromoforù.
Druhou moností chemické inhibice tvorby barevných látek je pouití oxidaèních èinidel. Mezi technologicky vhodná
oxidaèní èinidla patøí kyslík, vzduch a chlorové vápno (2, 3, 4).
Nìkteøí autoøi (5, 6, 7, 8) se domnívají, e vhánìní vzduchu
nebo kyslíku do horké, silnì alkalické èeøené ávy umoòuje
transformaci redukujících látek, pøi které se tvoøí pøevánì karboxylové slouèeniny, neschopné kondenzace a tudí i vytváøení chromoforù. Zkuenosti s pouitím oxidaèních èinidel ukázaly, e jsou úèinnìjími inhibitory tvorby barevných látek, ne
redukèní èinidla. Konkrétnì autoøi (9) zjistili, e jako zvlátì
úèinný inhibitor reakce tvorby se projevila kombinace vzduného kyslíku a chlorového vápna.

Oxidaèní úèinek chlorového vápna v alkalickém prostøedí
je podmínìn tvorbou atomárního kyslíku:
2Ca(OCl)Cl + 2NaOH ® 2NaOCl + CaCl2 + Ca(OH)2
NaOCl ® NaCl + O

Je moné, e atomární kyslík aktivuje také vzduný kyslík, a tím
napomáhá intenzifikaci oxidace meziproduktù. Autoøi (9) vypracovali na tomto základì úèinnou metodu inhibice tvorby
barevných látek v alkalických cukrovarských ávách.
V pokusech na modelových roztocích byl hodnocen inhibièní úèinek kadého oxidaèního èinidla jednak zvlá (kyslíku
nebo chlorového vápna) a potom spoleènì. Pro tento úèel byl
roztok o obsahu suiny 13,25 % s 12,5 % sacharosy, 0,5 % glukosy, a 0,25% kyseliny glutamové upraven na pH 12,0 po pøidání CaO byl rozdìlen do ètyø vzorkù. Vechny vzorky se zahøívaly ve vroucí vodní lázni 0,5 h. Jeden vzorek [1] byl ponechán
bez pøídavkù jako kontrolní, a do ostatních se bìhem zahøívání
pøidávala oxidaèní èinidla: do druhého vzorku [2] se vhánìl
vzduch (100 cm3/s); do tøetího [3] se postupnì pøidával roztok
chlorového vápna v mnoství 0,01 %; do ètvrtého [4] se vhánìl
vzduch a pøidávalo se chlorové vápno podobnì jako u vzorkù
[2] a [3]. Po ukonèení zahøívání se ve vech vzorcích stanovila
absorbance (A) pøi rùzných vlnových délkách jako míra obsahu
barevných látek (tab. I.).
Výsledky ukázaly, e mezi zkouenými oxidaèními èinidly
bylo nejvìtího sníení absorbance dosaeno pøi pouití kombinovaného oxidaèního èinidla, tj. se smìsí vzduného kyslíku
a chlorového vápna.
Inhibièní úèinek výe uvedených oxidaèních èinidel byl
provìøen také u modelové lehké ávy. Ta byla pøipravena
v laboratoøi zjednoduenou epurací: pøedèeøení (10 min, 65 oC,
0,3 % CaO), doèeøení (15 min, 85 oC, 2,5 % CaO),
1. saturace, filtrace, zahøívání ávy na 95 oC, 2. satuTab. I. Vliv oxidaèních èinidel na barvu sledovaných roztokù
race, filtrace. áva byla rozdìlena do 3 vzorkù: první
vzorek (1) byl ponechán jako kontrolní a zpracován
A pøi
Sníení
podle výe popsaného schématu; ke vzorku [2] se
Reakèní systém
l = 525 nm barvy (%)
bìhem doèeøení pøidalo 0,02 % chlorového vápna; do
vzorku [3] se vhánìl vzduch (100 cm3/s) a pøidávalo se
0,02 % chlorového vápna. Technologické ukazatele
D-glukosa/kyselina glutamová (1)
0,85

vzorkù áv zpracovaných popsanými postupy jsou
D-glukosa/kyselina glutamová a vhánìní vzduchu (2)
0,57
32
uvedeny v tab. II. Tímto zpùsobem bylo dokázáno, e
kombinované oxidaèní èinidlo (vzduný kyslík + chloD-glukosa/kyselina glutamová s pøídavkem chlorového vápna (3)
0,53
36
rové vápno) je nejúèinnìjí pro sníení obsahu barevD-glukosa/kyselina glutamová a obì oxidaèní èinidla (4)
0,38
54
ných látek v lehké ávì. Pozdìjí pokusy potvrdily, e
èeøená áva oetøená tímto kombinovaným oxidaèním
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èinidlem má dlouhodobý inhibièní úèinek i na vznik baTab. II. Technologické ukazatele vzorkù upravených áv
revných látek na dalích úsecích výroby.
Lehká áva
ávy upravené
Protoe se úèinek oxidaèních èinidel, jak je uvedeno
bez pouití
Ukazatel
oxidaèního
CaOCl2
(2), mùe projevovat ve tìpení dvojných vazeb strukturCaOCl2
O2
èinidla
+ vzduch
ních tìpù meziproduktù, tvoøících se pøi alkalickém rozkladu redukujících látek, lze zcela zákonitì pøedpokládat,
Suina (%)
14,2
14,2
14,2
14,1
e silné oxidaèní èinidlo je schopno reagovat s dvojnými
Èistota (%)
90,2
90,2
90,5
90,4
vazbami ji vytvoøených chromoforù barevných látek. Pro
Barva (l 540 nm)
0,57
0,38
0,35
0,28
dùkaz pravdivosti této hypotézy jsme studovali pùsobení
rùzných oxidaèních èinidel na barevné látky v melase.
Odbarvovací efekt (%)

33,3
38,6
50,9
Pokusy probíhaly se esti roztoky melasy po filtraci
o obsahu suiny 8,0 %. První tøi vzorky byly ponechány
0,5 h pøi pokojové teplotì: vzorek [1] byl kontrolní, ke
druhému [2] se pøidal KMnO4 (2% roztok), ke tøetímu [3]
Tab. III. Vliv oxidaèních èinidel na absorbanci roztokù melasy (A) ve viditelné oblasti
se pøidal 3% roztok HBrO. Vzorky [4, 5, 6] se zahøívaly
jednu hodinu ve vroucí vodní lázni: vzorek [4] bez jaBez pouití
Podmínky
Pøídavek
Pøídavek
Pøídavek
Pøídavek
kýchkoliv pøídavkù (kontrolní vzorek); ke vzorku [5] se
oxidaèních
experimentu
KMnO4
HBrO
CaOCl2
CaOCl2 + O2
èinidel
pøidalo chlorové vápno 0,02% CaOCl2 a vzorek [6] byl
oetøen kombinovaným oxidaèním èinidlem (chlorové
20 oC; 0,5 h prodlevy
0,31
0,26
0,26


vápno + vhánìný vzduch). Úèinek oxidaèních èinidel se
o
hodnotil mìøením absorbance ve viditelné oblasti spek95 C; 1 h prodlevy
0,43


0,39
0,28
tra pøi l 460 nm. Výsledky pokusu jsou uvedeny v tab. III.
Na základì analýzy získaných experimentálních údajù
lze uèinit následující závìry:
1. Po zahøívání roztoku melasy stoupla jeho absorbance z 0,31
èinidla na barevné látky II. frakce, v jejich struktuøe je obsana 0,43, co svìdèí o tom, e v melase pokraèuje reakce
en nejvìtí poèet násobných vazeb;
tvorby barevných látek z redukujících látek a jejich mezipro- frakce III s nejmení molekulovou hmotností je slabì zbarvena
duktù a pokraèuje kondenzace ji døíve vytvoøených.
lutì s maximem absorbance pøi l 260 nm, charakteristickým
2. Probíhá klasická Wagnerova reakce oxidace manganistanem
pro karbonylovou absorpci, obsahuje maximum absorbance
draselným [vzorky 2, 3] olefinových nebo alkadienových strukpøi l 210 nm, za které mohou být odpovìdné nenasycené
tur v chromoforech ji vytvoøených barevných látek melasy,
karboxylové slouèeniny. Sníení molekulové hmotnosti a inprotoe se sniuje absorbance ve viditelné oblasti u roztokù
tenzity absorpce svìtla ve viditelné oblasti frakcí II a III svìdèí
melas, upravených oxidaèními èinidly bez zahøívání. Je nejo tom, e barva melasy je urèena vysokomolekulárními kompravdìpodobnìjí, e pùsobení oxidaèních èinidel se projeponenty, které zøejmì obsahují ve své struktuøe fragmenty
vuje ve tìpení násobných vazeb, co vede ke zkrácení
s dlouhými øetìzci konjugovaných dvojných vazeb. Sloky
konjugovaných øetìzcù chromoforù a následnì k poklesu
absorbance.
Je známo, e barevné látky cukrovarských produktù jsou
polydisperzní. Pro posouzení vlivu oxidaèních èinidel na jejich
rùzné frakce v melase (vysokomolekulární a nízkomolekulární)
byly vzorky roztokù melasy, neoetøené oxidaèními èinidly [4]
a oetøené kombinovaným oxidaèním èinidlem (CaOCl2 + vzduný kyslík) [6] frakcionovány na gelu Sephadex G-50. Jako eluát byl pouit 0,5% roztok chloridu sodného, rychlost eluování
byla 1 ml/min. Kadých 5 min se odebíraly frakce, ve kterých se
urèovala absorbance ve viditelné oblasti spektra pøi l 460 nm
a v ultrafialové oblasti pøi l 260 nm. Získaný chromatogram
(obr. 1.) svìdèí o získání tøí frakcí:
- frakci I (eluáty o celkovém objemu do 15 ml) tvoøí barevné
látky s molekulovou hmotností nad 10 000, charakterizované
intenzivní absorpcí svìtla ve viditelné oblasti, která zøejmì
tvoøí jejich základní hmotnost. Pás UF-absorpce nemá zøetelné maximum, avak v oblasti l 260280 nm je pøesto zøejmá
vodorovná èást køivky (obr. 2.);
- frakci II (15 a 25 ml eluátu) tvoøí barevné látky s molekulovou
hmotností pod 5 000, charakterizované znaènì mení absorpcí
svìtla ve viditelné oblasti; v ultrafialové oblasti spektra je pozorováno maximum velké intenzity (lmax 265 nm) a vodorovná
èást køivky v oblasti l 210 nm (obr. 2.). Konfigurace chromatogramu svìdèí i o tom, e nejintenzivnìji pùsobí oxidaèní
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Obr. 1. Absorbance (A) frakcí barevných látek melasy ve viditelné a UF-oblasti spektra
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Obr. 2. UF-spektra absorpce barevných látek (A) z melasy

s mení molekulovou hmotností mají významnì mení pøíspìvek. Jejich intenzivní absorpce svìtla v UF-spektru svìdèí o pøítomnosti funkèních skupin, schopných dalích reakcí
kondenzace.
Na chromatogramu (obr. 1.) lze té pozorovat sníení intenzity absorpce svìtla ve viditelné oblasti spektra vech tøí frakcí
barevných látek z roztokù melasy, oetøených kombinovaným
oxidaèním èinidlem (CaOCl2 + vzduný kyslík). To svìdèí o tom,
e nízkomolekulární barevné látky jsou také vystaveny pøemìnám pùsobením oxidaèních èinidel. Srovnávací analýzy Rama-

nova spektra vysokomolekulárních frakcí neoetøených oxidaèními èinidly a oetøených smìsí CaOCl2 + vzduný kyslík (obr. 3.)
dává dodateènou informaci o vlivu kombinovaného oxidaèního
èinidla na strukturní fragmenty vysokomolekulárních komponent barevných látek melasy. V Ramanovì spektru roztoku
melasy neoetøeného oxidaèním èinidlem jsou pozorovány dva
slabé pásy karbonylové absorpce 1 718 a 1 700 cm1, podmínìné pøítomností karboxylových skupin, které se nacházejí v konjugaci s násobnou vazbou (barevné látky se pohybují smìrem
k anodì vlivem pøítomnosti karboxylových skupin). Intenzivní
absorpce svìtla v oblasti 1 680 cm1 mùe být potvrzením pøítomnosti etylenových vazeb; pásy 1 650 a 1 600 cm-1 jsou spojeny s valenèními vibracemi C=C vazeb dienových struktur. Pùsobením oxidaèní smìsi na roztoky melasy se znaènì sniuje
intenzita absorpèních pásù v oblasti etylenových vazeb (obr. 3b).
Pás karbonylové absorpce (1 718 cm1) se posunuje smìrem
k vìtím frekvencím (1 726 cm1), pak se jeho intenzita ponìkud zmenuje, avak absorpce pøi asi 1 700 cm1 se nemìní.
Podobné zmìny charakteristické absorpce svìtla roztoky melasy, oetøenými oxidaèním èinidlem, pøipoutí pøedevím monost vzájemného pùsobení oxidaèního èinidla se strukturními
tìpy, které obsahují dvojné vazby C=C. Následkem pùsobení
oxidaèního èinidla zøejmì dochází k tvorbì slouèenin s mením
mnostvím izolovaných a konjugovaných dvojných vazeb.
Pøi sledování úèinku rùzných oxidaèních èinidel na obsah
barevných látek za nepøítomnosti meziproduktù, které se vytváøejí pøi rozpadu monosacharidù, bylo nutné pøedem je oddìlit
z roztoku melasy. Pokusy s pìti vzorky se provádìly pøi pokojové teplotì. Vzorek bez oetøení oxidaèními èinidly [1] se ponechal jako kontrolní; ke vzorku [2] se pøidal 2% roztok KMnO4,
ke vzorku [3] se pøidal 3% vodný roztok HBrO, ke vzorku [4] se
pøidal 0,02% roztok CaOCl2, ke vzorku [5] se pøidal 0,02% roztok
CaOCl2 a vhánìl se vzduch. Byl sledován prùbìh reakce odbarvování, mìøila se absorbance v ultrafialové a viditelné oblasti
spektra (l 460 nm) za 0,5 h a 24 h (tab. IV.).
Jak ukazují experimentální údaje, oxidaèní èinidla skuteènì
vzájemnì reagují s barevnými látkami melasy a nejsilnìjí odbarvovací úèinek byl pozorován u oxidaèního èinidla  chlorového vápna se souèasným vhánìním vzduchu.
V ultrafialových spektrech (obr. 4.) barevných látek oetøených oxidaèními èinidly byl pozorován nejvìtí pokles absorbance u roztoku oetøeného kombinovaným oxidaèním èinidlem.

Obr. 3. Ramanova spektra frakce I barevných látek melasy neoetøené oxidaèním èinidlem (a)
a oetøené kombinovaným oxidaèním èinidlem (b)
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Závìr
1. Oxidaèní èinidla reagují s násobnými vazbami chromoforových
struktur barevných látek vytvoøených pøi výrobì cukru.
2. Velmi úèinným odbarvovacím
èinidlem se ukázalo kombinované oxidaèní èinidlo  smìs
chlorového vápna a vzduného
kyslíku.
3. Na základì uvedených výsledkù pokusù lze doporuèit tento
zpùsob k odbarvování klérù pøi
výrobì øepného cukru, stejnì
jako pøi zpracování tøtinového
surového cukru.
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Obr. 4. UF-spektra absorpce barevných látek z melasy

Tab. IV.

Absorbance roztokù barviv ve viditelné oblasti

Podmínky
experimentu

Absorbance
barevných
látek (A)
bez pouití
oxidaèního
èinidla

Absorbance barevných látek (A)
oetøených oxidaèními èinidly
KMnO4

HBrO

CaOCl2 CaOCl2 + O2

20 oC; 0,5 h prodlevy

0,54

0,30

0,36

0,23

0,12

20 oC; 24 h prodlevy

0,53

0,27

0,09

0,13

0,08

Bobrivnyk L. D., Rudenko V. M., Sovershenna I. O.: Effect of
oxidizers on coloured substances of sugar production
The main methods of colour decreasing of juices and syrup in sugar
production are observed. An effective method of inhibition of colour formation in limed juice is discribed.
The appraisal of decolourizative capability on new inhibitor (combinative oxidizer: chlorinated lime + oxygen) is done. The application of
combinative oxidizer during raw juice defecation provides the obtaining of syrup, white and yellow sugars of much lesser colority. Possible
mechanism of decolourizetive effect of combine oxidizer is described.
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Souhrn
Byly studovány metody sníení obsahu barevných látek v cukerných
roztocích. Úèinný odbarvovací efekt prokázala oxidaèní èinidla, která
reagují s násobnými vazbami chromoforových struktur barevných
látek. V èlánku je popsán úèinek kombinovaného oxidaèního èinidla  chlorového vápna a vzduného kyslíku.
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Nìkolik poznámek recenzenta k problému
Sdìlení popisuje jeden ze známých oxidaèních zpùsobù sníení obsahu barevných látek v technických cukerných roztocích pøídavkem chlornanu vápenatého za prohánìní vzduchu
systémem. Kladné výsledky byly ovìøeny s jednou øadou modelových roztokù, s jednou lehkou ávou získanou epurací v
laboratoøi a s odbarvováním silnì zøedìných vodných roztokù melasy. Chlornan vápenatý se pouíval pro tento úèel ji
pøed sto lety v tøtinovém cukrovarnictví v kombinaci se sráením (Sucro-Blanc-Proces). U nás byl zkouen pøed padesáti
lety a bylo zjitìno, e barviva obsahující dusík se tímto postupem odbarvují nìkolikanásobnì obtínìji, ne barviva karamelového typu a proto byla doporuèena kombinace chlorové
vápno + nìkterý sorbent. Pøi pouití jakýchkoli oxidaèních
èinidel je vdy tøeba velmi úzkostlivì sledovat pokles pH, aby
nedolo k inverzi sacharosy a to je i jeden z dùvodù proè se
tyto postupy neudrely v øepném cukrovarnictví, proti tøtinovému. Jediný nadìjný postup bylo uití peroxidu vápenatého
(cukrovary Vlèkovce, Nitra 1962), kde oxidace probíhala
v alkalickém prostøedí, ale èinidlo, pøipravované elektrolyticky, bylo drahé. Zavedení výkonných odstøedivek s vysokým
separaèním efektem do cukrovarnictví, postupnì odbarvovací
procesy, kdy se do roztokù cukru pøidávala oxidaèní èinidla,
a jsou jich v literatuøe uvádìny desítky, prakticky zlikvidovalo. Pøispìly k tomu i pøísnìjí pøedpisy pro aplikaci rùzných
cizích látek pøi výrobì potravin, resp. nebezpeèí, e nìkteré
produkty oxidace necukrù ve ávách mohou projít a do výsledného produktu  bílého cukru.
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