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Pouití oxidaèních èinidel k odbarvování klérù
APPLICATION OF OXIDIZERS FOR DECOLORIZATION OF RAW SYRUP

Leonid Demjanoviè Bobrivnyk, Vira Mikolajevna Rudenko, Iryna Oleksievna Soverenna
Státní univerzita potravináøských technologií, Kyjev, Ukrajina

Surový tøtinový cukr, který se zpracovává rafinací na bílý cukr,
obsahuje znaèné mnoství barevných látek a slouèenin, které jsou
schopné se pøi zpracování suroviny mìnit. Kvalita bílého cukru a
výtìnost je podmínìna pøedevím kvalitou epurace.
Jak bylo prokázáno pokusy (1, 2, 3), jsou oxidaèní èinidla
úèinnými odbarvovacími a inhibièními èinidly a tím je jejich
uití pøi rafinaci surového tøtinového cukru zcela zdùvodnìno.
Obsah barevných látek je v meziproduktech v tomto sledu:
klér ze surového cukru > první odtok od cukroviny A > síøený
klér ze surového cukru > klér z cukru cukroviny B. Proto je úèelné odbarvovat oxidaèními èinidly ji klér ze surového cukru, obsahující nejvyí mnoství barevných látek. Je známé, e taková
oxidaèní èinidla jako je kyslík, chlorové vápno aktivnì reagují
v alkalickém prostøedí. Proto je úsek èeøení kléru nejvhodnìjím
technologickým místem pro aplikaci oxidaèního èinidla.
Pokusy s pouitím kombinovaného oxidaèního èinidla (chlorové vápno a vzduný kyslík) k odbarvení kléru byly provedeny
s kubánským surovým cukrem, zpracovávaným v Salivonkovském cukrovaru na Ukrajinì. Základní technologické ukazatele
zpracovávaného surového cukru jsou uvedeny v tab. I.
Vápnem èeøený klér ze surového cukru byl rozdìlen do tøí
vzorkù a kadý vzorek se zahøíval 15 minut ve vodní lázni
(t = 85 oC). Bìhem zahøívání se vzorek [1] ponechal jako kontrolní, do druhého vzorku [2] se pøidávalo chlorové vápno
v mnoství 0,2 % na hm. kléru, do tøetího [3] se pøidávalo také
0,2 % CaOCl2 a vhánìl se vzduch. Po zahøívání se vechny tøi
vzorky saturovaly na pH 8,5 a filtrovaly. Ve filtrovaných vzorcích se mìøila absorbance A, jako míra obsahu barevných látek
pøi l 490 nm a stanovoval se obsah vápenatých solí komplexo-

Tab. I. Základní technologické ukazatele surového cukru
Ukazatel
Polarizace (%)
Vlhkost (%)

Obr. 1. Ramanova spektra èeøeného kléru [1] a èeøeného kléru
oetøeného kombinovaným oxidaèním èinidlem [2]

Surový cukr
97,22
0,79

Obsah necukrù (%)

2,01

Obsah redukujících látek (%)

0,86

Obsah popela (uhlièitanového) (%)

0,42

Obsah celkového dusíku (%)

0,021

Obsah koloidù (%)

0,78

Obsah organických kyselin (mg-ekv/100 su.)

1,2

Obsah aminokyselin (mg-ekv/100 su.)

1,2

Barva (jednotky Stammera)

29
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metrickou metodou. Získané technologické ukazatele filtrovaných klérù jsou uvedeny v tab. II. Jak vyplývá z výsledkù, oetøení kléru kombinovaným oxidaèním èinidlem je úèinným zpùsobem jeho odbarvování (49,5 %), obsah vápenatých solí pøi
tom zùstává prakticky beze zmìn.
Ramanova spektra kontrolního roztoku bez oetøení oxidaèním èinidlem jsou charakterizována intenzivními charakteristickými absorpèními pásy rùzného typu karbonylových skupin (1 735  1 710 cm1) a etylenových vazeb (1 682, 1 673
a 1 650 cm1), obr. 1. Po pùsobení kombinovaného oxidaèního
èinidla se v Ramanovì spektru vzorku [2] absorpèní pásy etylenových vazeb posunuly na stranu velkých frekvencí (1 697, 1 684
a 1 669 cm1) a jejich integrální intenzita se znatelnì sníila, co
potvrzuje zmizení èásti C=C vazeb (sníením mnoství C=C vazeb se pásy valenèních vibrací posunují na stranu velkých frekvencí). Podle toho lze uvaovat, e sníení obsahu barevných
látek roztokù je projevem oxidaèního pùsobení na násobné
vazby, vedoucímu k dvojímu výsledku. Za prvé, oxidace èásti
násobných vazeb zpùsobuje sníení mnoství tìpù, obsahujících konjugované vazby, co vede ke sníení intenzity absorpce. Za druhé, není vylouèeno, e èást násobných vazeb se tìpí
a vytváøejí se barevné látky s mení molekulovou hmotností,
pro které je charakteristické sníení intenzity absorpce ve viditelné oblasti spektra.
Ke stanovení optimální doby pùsobení oxidaèního èinidla
na roztoky kléru, byl èeøený klér rozdìlen na est vzorkù. První
vzorek [1] byl ponechán jako kontrolní, ke vzorku [2] se po
dobu pìti minut zahøívání pøidávalo chlorové vápno a vhánìl
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vzduch. Ostatní vzorky [3, 4, 5, 6] byly zpracovány
obdobnì 10, 12, 15 a 20 min. Vechny vzorky byly
oetøeny oxidaèním èinidlem pøi teplotì 85 oC, potom
se filtrovaly a mìøila se absorbance. Výsledky pokusu
jsou uvedeny v tab. III.
Jak vyplývá z výsledkù, nejvìtího úèinku odbarvení se dosáhne pøi pùsobení zkoueného oxidaèního èinidla na klér po dobu 10 a 15 min. Je zøejmé, e
prodlouení doby jeho pùsobení v silnì alkalickém
prostøedí na více ne 15 minut zpùsobí tvorbu vìtího mnoství fragmentù vzniklých tìpením, které reagují s volnými aminokyselinami a peptidy, tím vytváøejí nové chromofory a celkovì vlastnì sniují
úèinek odbarvování. Podobný jev lze pozorovat, jestlie se pouije celá dávka chlorového vápna najednou (probìhne efekt okové oxidace), co sníí
odbarvovací úèinek a zvýí obsah vápenatých solí
v odbarvovaném roztoku. Proto je nutné postupné a
rovnomìrné dávkování oxidaèního èinidla.
Vzhledem k tomu, e klér obsahuje polydisperzní barviva, bylo provedeno jejich chromatografické
dìlení z kléru neoetøeném oxidaèním èinidlem [vzorek 1] a oetøeném oxidaèním èinidlem po dobu 10
minut [vzorek 2] za úèelem stanovení vlivu oxidaèního èinidla na barevné látky rùzné disperzity. Vzorky
byly vneseny na kolonu, naplnìnou gelem Sephadex G-50 a byly eluovány 0,15% roztokem chloridu
sodného. Získaly se tøi frakce (obr. 2.):
- frakce I (odbìr eluátu 515 ml),
- frakce II (odbìr eluátu 1525 ml),
- frakce III (odbìr eluátu 2535 ml).

Tab. II. Technologické ukazatele filtrovaného saturovaného kléru
Klér bez
oxidaèního
èinidla

Klér
oetøený
CaOCl2

Klér oetøený
CaOCl2
+ vzduch

0,371

0,263

0,187



28,9

49,5

Obsah vápenatých solí na hm. kléru (% CaO)

0,170

0,158

0,180

Obsah váp. solí na hm. 100 % suiny (% CaO)

0,330

0,283

0,330

Ukazatel

Barva (A)
Sníení barvy (%)

Tab. III. Sníení barvy kléru v závislosti na dobì pùsobení oxidaèního èinidla
Ukazatel

Barva (A), l 490 nm
Sníení barvy (%)

Klér bez
oxidaèního
èinidla

5

10

12

15

20

0,83

0,52

0,46

0,45

0,44

0,56



37,4

44,6

45,8

47,0

32,5

Klér oetøený oxidaèním èinidlem (min)

Tab. IV. Charakteristika saturovaných vzorkù kléru
Ukazatel

Barva (A), l 490 nm
Sníení barvy (%)
Kvocient èistoty (%)

Kontrolní
vzorek

Vzorky oetøené oxidaèním èinidlem
s mnostvím chlorového vápna (%)
0,05

0,10

0,25

0,50

0,07

0,438

0,290

0,250

0,220

0,230

0,320



33,8

42,9

49,7

47,5

26,9

94,0

94,0

94,1

94,1

94,1

94,1

Obsah váp. solí (% CaO):

V kadé frakci byla stanovena absorbance ve vi0,18
0,13
0,13
0,17
0,19
0,21
- na hm. roztoku
- na hm. suiny
0,33
0,23
0,25
0,32
0,35
0,37
ditelné oblasti spektra l = 460 nm. Poloha vrcholù
a intenzita kadé z frakcí se zmìnila ve vzorku kléru,
oetøeném oxidaèním èinidlem ve srovnání se vzorkem neoetøeným oxidaèním èinidlem. Za prvé, dolo ke sníení absorbance kadé frakce, za druhé, je pozorován
oblasti pøi l = 490 nm, stanovil se kvocient èistoty, obsah vápeposun polohy maxima výstupu doprava, co svìdèí o sníení
natých solí a hodnotila se zmìna srovnáním s kontrolním vzormolekulové hmotnosti v kadé frakci po oetøení oxidaèním
kem [1]. Výsledky pokusu jsou uvedeny v tab. IV.
èinidlem. tìpení násobných vazeb a hluboká oxidace vytváøejících se tìpù napomáhají tvorbì nových barevných látek aniObr. 2. Rozdìlení barevných látek na gelu Sephadex G-50
ontového charakteru. To pøesvìdèivì dokazují intenzivní vaz èeøeného kléru neoetøeného [1] a oetøeného [2] komlenèní vibrace v Ramanovì spektru vzorku [2] s maximem 1 720
binovaným oxidaèním èinidlem
a 1 700 cm1 (obr. 1.) podmínìné pøítomností karboxylových
skupin ve spojení s násobnými vazbami. Tyto barevné látky se
intenzivnì sorbují kladnì nabitou sraeninou uhlièitanu vápenatého (5, 6, 7), která se tvoøí pøi saturaci èeøeného kléru. Sorpce novì vytvoøených barevných látek je urèitým pøínosem do
celkového efektu odbarvování klérù, podmínìného pùsobením
oxidaèního èinidla.
Pro stanovení optimální dávky chlorového vápna byl èeøený klér (suina 56,0 %, pH 11,8) rozdìlen na est vzorkù. Do
vzorku [1] nebylo pøidáno oxidaèní èinidlo. Do ostatních pìti
vzorkù byla pøidána tato mnoství chlorového vápna: 0,05; 0,10;
0,25; 0,50; 0,70 % na hm. kléru. Oetøení èeøeného kléru oxidaèním èinidlem se provádìlo po dobu 15 min pøi 85 oC za stálého
vhánìní vzduchu a rovnomìrnì pøivádìného chlorového vápna do vech vzorkù. Po ukonèení oetøení oxidaèním èinidlem
se vzorky kléru saturovaly na hodnotu pH 8,5 a filtrovaly. Ve
vech filtrovaných vzorcích se urèovala absorbance ve viditelné
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Výsledky pokusù ukazují, e nejvyího úèinku odbarvování se dosahuje pøi dávkách chlorového vápna v rozmezí 0,10 a
0,25 % na hm. kléru. V takovém pøípadì se barva kléru sniuje
o 40 a 50 %, obsah vápenatých solí se nemìní, prakticky se
nemìní ani kvocient èistoty kléru. Dokonce ji pøi mnoství
chlorového vápna 0,05 % na hm. kléru se dosahuje znaèného
úèinku odbarvení, více ne 30 %.

Závìr
1. Byly stanoveny technologické parametry a zpùsoby odbarvování kléru ze tøtinového surového cukru pøi pouití kombinovaného oxidaèního èinidla: chlorové vápno (optimálnì
0,10 a 0,25 % hm. kléru) + vzduný kyslík.
2. Odbarvovací úèinek tohoto kombinovaného oxidaèního èinidla zpùsobuje pøedevím rozruování chromoforových struktur vysokomolekulární frakce barevných látek obsaených
v surovém cukru. Tento postup umoòuje sníit náklady na
sorbenty pøi rafinaci surového cukru.

Souhrn
Byly stanoveny technologické parametry odbarvování kléru ze tøtinového surového cukru pøi pouití kombinovaného oxidaèního èinidla (chlorového vápna a vzduného kyslíku) a byla studována
chemická transformace barevných látek vlivem oxidaèního efektu.
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Bobrivnyk L. D., Rudenko V. M., Sovershenna I. O.: Application of oxidizers for decolourization of raw syrup
The use of the combinative oxidizer in the treatment of cane raw
sugar is given. The point of oxidizer introduction into technological process is grounded. The technological parameters of raw syrup
treatment by oxidizer are established.
The character of chemical transformation of colorants under combinative oxidizer effect is given.
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Konference
Technické postupy v polských cukrovarech
Vìdecko-technickou konferenci v Zakopaném uspoøádal
5. a 6. kvìtna 2008 polský Technický útvar Svazu cukrovarnických technologù (STC). Úèastnilo se jí 90 osob, zástupcù
oblastních cukrovarnických spolkù, univerzit v Lodi a Varavì, firem spolupracujících s cukrovary a zahranièní hosté
z Maïarska a ze Slovenska. Úvodní slovo mìl S. Swietlický
a konferenci øídila K. Wasinská.
Program byl zamìøen na technicko-technologickou inovaci cukrovarù v Polsku i jiných zemích EU. Byly diskutovány problémy souèasného obchodu s cukrem s ohledem na
unijní reformy, vyadující radikální omezení výroby øepného
cukru, a v dùsledku toho i zvýení dovoz cukru tøtinového.
Proto byly v hlavním bloku zaøazeny ètyøi pøednáky týkající
tøtinové suroviny, a to jak z pohledu kvality, tak i pøepracování  rafinace. Suedzucker Polska se pøedstavil referátem
vìnovaným modernizaci cukrovarnických kotlù ve svých závodech. Zástupce Pfeifer & Langen objasnil pøíèiny výbuchu
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cukerného prachu v cukrovaru Gora Slaska v minulé kampani. Spoleènost BSO Polska uvedla pøehled bezpeènostních
opatøení, která byla v cukrovarech provedena v rámci protivýbuného programu ATEX (Atmosphere Explosive). Druhý
referát BSO se týkal skladování a zpracování tìké ávy.
Umrtvením øepné tkánì pøi získávání cukru napìovými rázy,
namísto souèasného termického, se zabývala univerzita
v Lodi. Srovnání elektro-postupu s klasickou extrakcí vyznìlo v prospìch nového postupu.
Konference se aktivnì zúèastnili kromì èlenù regionálních spolkù i zástupci øady spolupracujících firem: Polimex
Cekop Moder, Intec Automation, Politechnika Lodzka, Politechnika Warszawska aj.
Referáty z konference budou publikovány v èasopisu Gazeta Cukrownicza, o vybraných pøednákách zaøadíme podrobnìjí sdìlení i na stránky Listù cukrovarnických a øepaøských.
Jaroslav Gebler
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