GRABKA, SZTEKMILLER-SZYMAÑSKA: Zmìna habitu obarvených krystalù sacharosy jako funkce pøesycení a koncentrace barviva

Zmìna habitu obarvených krystalù sacharosy
jako funkce pøesycení a koncentrace barviva
HABIT MODIFICATION OF DYED SACCHAROSE CRYSTALS AS FUNCTIONS OF SUPERSATURATION AND DYE CONCENTRATION

Jan Grabka, Anna Sztekmiller-Szymañska  Politechnika £ódzska, £ód, Polsko

Habitus je obecnì souhrn charakteristických vlastností individua, zahrnující jeho povrch, vzhled a chování, prokazující jeho
stav a vývoj. V pøípadì krystalù sacharosy jde o vnìjí tvar krystalu urèený jeho vnitøní stavbou. To vyplývá z toho, e kdy se
nìco zmìní uvnitø krystalu, mìlo by to mít vliv na jeho vnìjí tvar.
Základní jednotka krystalu sacharosy má délku pøiblinì
1 nm. Vzájemný pomìr rozmìrù (délka: íøka: tlouka) krystalù
sacharosy vypìstovaných za normálních podmínek èiní 2 : 1,5 : 1.
Na obr. 1. je znázornìn krystal sacharosy s nezmìnìným habitem. Tvar krystalù sacharosy je sfenoid s podélnou malou støíkou. Tyto krystaly jsou charakteristické tím, e mají pouze jednu osu symetrie, kterou je pøímka b +b, nemají støed ani rovinu
symetrie. Pøímky a, b, c jsou krystalografické osy (1) .
Je známo, e necukry pøítomné v cukerných roztocích souvisejí se zmìnou habitu krystalu. V pøítomnosti nìkterých necukrù se vytváøejí krystaly sacharosy netypických tvarù prismy, desky nebo i jehly. Vliv tìchto necukrù na habitus krystalu
se vysvìtluje selektivní adsorpcí èástic necukrù na urèité stìny,
které potom rostou pomalu. Tímto výzkumem se zabýval MANTOVANI, ACCORSI A SGUALDINO (2, 3, 4, 5).
Zvlátnímu zájmu výzkumníkù se tìily melitriosa, glukosa, fruktosa a dextran. Melitriosa mùe být adsorbována na
velkých plochách krystalu a rozhoduje o rychlosti rùstu jeho
výky. Melitriosa brzdí krystalizaci úmìrnì její koncentraci
v roztoku. Obvykle se èastìji vyskytuje pøi vyích teplotách.
Nárùst teploty zpùsobuje výkovou modifikaci habitu. Melitriosa ztìuje vývoj krystalu vùèi ose c, ale nebrání výce vùèi ose
b, co zpùsobuje rùst jehlicových krystalù, prodlouených podél osy b (obr. 2.A).
Pokud roztoky sacharosy obsahují dextran, vznikají prodlouené krystaly vùèi ose c (pozorováno ve ávách z alterované
cukrové tøtiny) (obr. 2. B). Schopnost deformace krystalu úèin-

kem necukrù spoèívá v podobnosti struktury èástic èásticím sacharosy.
Jsou zaznamenány také zmìny habitu krystalu sacharosy
pùsobením necukrù v cukerných sirobech vlivem zmìny pøesycení a teploty sirobù. V pøítomnosti melitriosy i dextranu nárùst teploty má významný vliv na modifikaci habitu (2, 6).
Autoøi èlánku døíve provedli výzkum pøídavku barevných
látek do cukerného roztoku (methylenová modø, eriochromèerò). Poèáteèní pokusy s pìstováním jednotlivých krystalù
v technických roztocích ukázaly, e umístìní barevných látek
v krystalu bylo spojeno s výkou urèitých stìn, ke které za normálních podmínek nedochází. Bylo pozorováno, e pokud krystal nepøesáhne urèitou mezní velikost, pak zùstává bezbarvý,
pouze po jejím pøekroèení vznikají inkluze barviva na stìny p.
Pokud jsou v roztoku pøítomny necukry zpomalující rychlost
rùstu nìkteré krystalové plochy, pak se pozoruje nejen zmìna
modifikace habitu krystalu, ale i zmìna uspoøádání stìn, s èím
je spojena okluze barevných látek. Èástice modøe nevytváøejí
vodíkové mùstky a tedy se nemohou chemicky vázat s krystaly
sacharosy. Zjistilo se, e pokud barva stìn nepodléhá fyzikálním procesùm, nelze vylouèit, e podle analyzovaných vztahù
nemùe být chemicky vázána na urèitý krystalový povrch sacharosy. (7).
Problém obarvení krystalù sacharosy a vliv barviva na zmìnu jeho habitu jetì nejsou plnì prozkoumány. Pøi výzkumné
práci se provádìly pokusy zahrnující uzavírání barviva dovnitø
krystalù sacharosy a kontrolu, jak pøídavek syntetických barviv
ovlivòuje typ krystalù sacharosy.

Obr. 2. Monokrystaly sacharosy s modifikovaným habitem vypìstované v cukerných roztocích pøi teplotì 45 oC (1):
A  Melitriosa v dávce 2 g/100 g vody, B  Dextran v dávce
5 g/100 g vody

Obr. 1. Schéma krystalu sacharosy zahrnující nejèastìji se vyskytující stìny (1)
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Obr. 3. Typické krystaly KDP obarvené amarantem (8)

a) èistý krystal KDP
Dc = 43,75 g KDP/kg H2O

b) krystal KDP obarvený
amarantem 200 ppm
Dc = 43,75 g KDP/kg H2O

Obr. 4. Typické krystaly obarvené barvivem Sunset yellow (FCF) (8)

c) krystal KDP obarvený
amarantem 350 ppm
Dc = 43,75 g KDP/kg H2O

Japontí výzkumníci (8) získali podobné zkuenosti
s pøípravou barevných krystalù KDP (dihydrogenfosforeènanu
draselného) pøi aplikaci azo-organických barviv. Krystaly KDP
mají podobnì jako krystaly sacharosy jednoosou stavbu. Pøi
pokusech byla pouita barviva: amarant a luté barvivo (oranovo-lutý pigment, Sunset Yellow FCF). Byl zjitìn vliv nasycení roztokù a koncentrace barviva na barvu a typ krystalù KDP.
Pozorování ukázala, e amarant obarvil pyramidální úsek krystalù {obelisk} (101) pøi nízké i vysoké koncentraci barviva
(obr. 3.). Pøi vysokém nasycení bylo dosaeno úplného obarvení krystalù. Pøi nízké koncentraci barviva amarant vznikaly krystaly nezmìnìného typu. Pøi zvýené koncentraci amarantu byly
získány krystaly KDP s barevným odstínem ve tvaru obelisku
(obr. 3. c). Typ krystalù obarvených amarantem se nezmìnil.
U lutého barviva má významný vliv na habitus krystalu
(obr. 4.) i barva krystalù KDP. Barvivo FCF obarvilo vechny
krystaly KDP pøi vysoké koncentraci barviva a zmìnilo habitus
krystalu. (8).
Potravináøská barviva jsou jednou z nejdùleitìjích skupin
pøídatných látek do potravin. Jde o pøíbuzné organické látky,

a) èistý krystal KDP
Dc = 25 g KDP/kg H2O

b) krystal KDP
obarvený barvivem
SY FCF 1882 ppm
Dc = 25 g KDP/kg H2O

c) krystal KDP
obarvený barvivem
SY FCF 21972 ppm
Dc = 25 g KDP/kg H2O

d) krystal KDP
obarvený barvivem
SY FCF 3590 ppm
Dc = 25 g KDP/kg H2O

vyznaèující se schopností intenzitní absorpce záøení o vlnové
délce 400 a 700 nm ve viditelné oblasti, s moností pouití pro
barvení potravin (9).
Pøídavek barviva mùe vrátit pøirozenou pùvodní barvu
produktu, která se zmìní nebo vymizí dùsledkem jeho zpracování, nebo mùe umonit vznik zcela nové barvy. Smyslem pøídavku barviv je pokrytí produktu pøitalivou barvou, a to tak,
aby byl obarven nejen na povrchu, ale v celém objemu (10).
Syntetická organická barviva jsou obvykle aromatické azoslouèeniny, s obecnou vazbou R-N=N-R nebo Aromatic-N=Nnebo aromatické s rùznými substituenty kruhù -OH, -OCH3,
-SO3Na. Mohou mít strukturu mono-, di- nebo triazo-, trifenylmetano-, xanthen, quinolin a indigo (tab. I.). Strukturní vzorce
pøíkladu barviv ilustruje obr. 5. (11, 12).
Mezi výhody organických barviv patøí: standardní schopnost
obarvení, vìtí intensita a odolnost vùèi okolnímu prostøedí ve
srovnání s pøírodními barvivy, lepí rozpustnost a dostupnost rùzných komerèních podob pøípravkù (práek, roztoky, pasty) (13).

Cíl práce
Tab. I. Sloení syntetických barviv povolených k pouívání v Polsku
Název barviva
a oznaèení podle EU

Chemická
struktura

Sumární
vzorec

Barva

chinolinová lu

E-104

chinolin-

C18H9N Na2O8S2

naloutlá

lu SY FCF

E-110

monoazo-

C16H10N2O7S2Na2

lutooranová

koenilová èerveò E-124

monoazo-

C20H11N2O10S3Na3

èervená

indigotin

E-132

indol-

C16H8N2O8S2Na2

tmavì modrá

brilantní èerò BN

E-151

diazo-

C28H17N5Na4O14S4

èerná

Úèelem práce bylo vymezení vlivu pøesycení roztokù
a koncentrace barviv na barevný odstín krystalù sacharosy a na
zmìnu jejich habitu. Zkoumaným materiálem byl cukr (sacharosa) a syntetická barviva: lutooranový pigment (E110), amarant (E123), tmavì modré barvivo indigotin (E132).

Tab. II. Granulometrické sloení vzniklých obarvených krystalù
pøi rùzném yp a rùzné koncentraci pigmentu SY
yp

koncentrace
barviva (%)

MA
(mm)

CV
(%)





0,71

36,44

lu SY FCF

1,1

1

0,96

41,92

lu SY FCF

1,2

1

0,65

56,15

lu SY FCF

1,3

1

1,16

41,81

lu SY FCF

1,2

1

0,74

44,59

lu SY FCF

1,2

1

0,50

52,00

lu SY FCF

1,2

2,5

0,88

63,84

lu SY FCF

1,2

3

1,21

40,28

lu SY FCF

1,2

5

0,91

49,56

lu SY FCF

1,2

10

0,85

53,13

lu SY FCF

1,2

15

1,05

42,90

lu SY FCF

1,2

20

0,67

41,00

bílý cukr

Obr. 5. Strukturní vzorce organických syntetických barviv tartrazinu a indigotinu

tartrazin (E102)
azobarvivo
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indigotin (E-132)
indolové barvivo

LCaØ 124, è. 1, leden 2008

GRABKA, SZTEKMILLER-SZYMAÑSKA: Zmìna habitu obarvených krystalù sacharosy jako funkce pøesycení a koncentrace barviva

Obr. 6. Závislost barvy krystalù cukru na yp roztokù pøi 1% koncentraci lutého barviva

Obr. 7. Závislost barvy krystalù pøi rùzných koncentracích lutého barviva a pøesycení yp = 1,2

Provedeny byly tyto analýzy:
- granulometrie cukru a èichové ohodnocení (PN-A-74855-3
a smìrnice ICUMSA),
- barva roztoku cukru spektrofotometricky (PN-A-74855-7),
- rentgenografická analýza struktury s vyuitím polykrystalické
difrakce,
- analýza izostruktury krystalù bílého cukru a obarvených krystalù optickým mikroskopem (mikroskop Olympus SZ61).

Obr. 8. Závislost barvy roztokù získaných z obarvených krystalù
cukru; mìøeno pøi dvou vlnových délkách, yp = 1,2, 1%
indigotin

Výsledky a diskuse
Byly pøipraveny èisté roztoky cukru o rùzném pøesycení
(yp) 1,1; 1,2; 1,3 a k nim byla pøidána urèitá mnoství barviv,
poté se nechaly krystalizovat. Pouívalo se 1 - 20 % obj. lutého
barviva a 28, 56 a 112 mg u amarantu a indigotinu. Získané
obarvené krystaly byly rozdìleny na frakce podle velikosti.
Frakce obarvených krystalù byly analyzovány s cílem zodpovìdìt otázku, zda pouitá barviva inkludují dovnitø krystalù
sacharosy èi zda obarvují výluènì povrch krystalù a zda má
inkluze chemický nebo fyzikální charakter.
Na poèátku bylo vyhodnoceno granulometrické sloení obarvených krystalù. Tab. II. shrnuje výsledky pokusù s pouitým lutým barvivem pøi rùzných yp roztokù a pøi rùzných koncentracích
pøidaného barviva. Granulometrické sloení obarvených krystalù
se velmi liilo, rozmìr krystalù byl 0,25 - 1,6 mm. Vysoké hodnoty
variaèního koeficientu CV (41 - 64 %) prokázaly iroké rozmezí
velikosti barevných krystalù, vdy vìtí CV ne u bílého cukru,
pouitého k pøípravì roztokù. Velikost MA (prùmìrná velikost
zrna) se rovnì velmi liila. Nebyla pozorována korelace MA a CV
ve vztahu ke koncentraci pøidaného barviva ani k yp.
Dále bylo hodnoceno, zda existuje závislost mezi barevným odstínem cukru a nasycením mateèného sirobu. Proto se
uskuteènily experimenty pøi stejných koncentracích barviva
a stejném èase krystalizace, pøièem se mìnilo yp mateèného
sirobu. Pøi 1% koncentraci barviva byl pozorován nejsilnìjí barevný odstín uvnitø krystalù pro yp =1,3 (obr.6.). V podobném
experimentu, ale s 10% koncentrací barviva bylo nejsilnìjího
barevného odstínu dosaeno pøi yp = 1, 1.
Byla porovnána barva roztokù získaných z obarvených krystalù pøi pokusech s jedním barvivem o koncentraci v rozmezí
1 - 20 %. Tuto závislost z vybrané frakce krystalù 0,8 mm zobra-
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Obr. 9. Barva roztokù z krystalù cukru obarvených rùznými barvivy

zuje obr. 7. Podle oèekávání spolu s nárùstem koncentrace barviva v mateèném roztoku vzrùstá i barva roztoku a podobný
vliv má i pøesycení.
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Obr. 10. Fotografie krystalù se lutým barvivem pøi zvìtení 44x

Obr. 11. Krystaly sacharosy se lutým barvivem po promytí (zvìtení 44x)

kých míst zarùstání barviv do krystalu sacharosy. Barviva pronikají do krystalù nahodile. Barviva zarùstala
dovnitø krystalù a obarvila krystaly sacharosy i na povrchu (obr. 10.). Tím se potvrdilo mìøení barvy roztokù z obarvených krystalù ihned po krystalizaci a
promytí roztokem isopropanolu. V promytých krystalech zùstalo jen barvivo uvnitø krystalù (obr. 11. a
obr. 12.).
Poslední skupina experimentù zahrnovala rentgenovou analýzu obarvených krystalù. Polykrystalickou difrakcí byly pozorovány obarvené krystaly
o rùzné granulometrii a nasycení barvivem, které byly
získány z výsledných roztokù o rùzném koeficientu
pøesycení. Na základì získaných difrakèních obrazcù
nebyl prokázán rozdíl ve struktuøe obarvených krystalù a krystalù bílého cukru. Analýza pozic reflexních
difraktogramù vykázala vìtinu shodných pozic
(obr. 13.). Chybìjící nové píky s dalími maximy prokazují strukturu podobnou hlavní komponentì (matrici sacharosy) a pøimíchání barviv významnì neovlivnilo chování. Analogické výsledky byly získány pro
krystaly s indigotinem a amarantem.

Závìry

Vechna barviva jsou charakteristická intenzivními pásy
absorpce v odpovídající viditelné oblasti spektra. Napø. lutá
barviva jsou charakterizována absorpèním pásem 400 - 435 nm,
modrá a zelená 625 nm (16). Mìøení odstínu zbarvených roztokù se provádìlo pøi dvou vlnových délkách: 420 nm (ve shodì
s polskou normou pro bílý cukr) a pøi charakteristické vlnové
délce pro amarantové barvivo 500 - 526 nm a pro indigotin
625 nm (obr. 8.). Byla pozorována podobná závislost barvy frakcí
pøi obou vlnových délkách. Výsledky byly analogické pro luté
barvivo a amarant.
Pro srovnání byly v grafu (obr. 9.) vyneseny výsledné barvy
roztokù v závislosti na granulometrii s tøemi barvivy o stejné koncentraci (56 mg) a pøi yp = 1,2 výsledných roztokù. Mìøení barvy
se provádìlo pøi vlnové délce 420 nm. Pro vechna barviva bylo
pozorováno rovnì stejné zabarvení v závislosti na rozmìru krystalu. Bylo zjitìno, e nejintenzivnìjí barvu mají luté krystaly,
následují krystaly obarvené amarantem a modré krystaly.
Obarvené krystaly s rùznou granulometrií a rùzném yp výsledných roztokù byly porovnány pod optickým mikroskopem
Olympus SZ61, pøi zvìtení 44´. Nebyly zjitìny zmìny
v rozdìlení barviv podle druhu barviva, jeho koncentrace, ani
yp výsledných roztokù. Bylo pozorováno málo charakteristic-
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- Krystaly sacharosy se obarvily pøídavkem barviv.
- Barviva difundovala do krystalù, nebyla vestavìna
do urèitých pevných pozic, ale docházelo k náhodnému rozdìlení okluzí.
- Pøídavek barviv neovlivnil habitus krystalù.
- Barva roztokù cukru z obarvených krystalù je úmìrná mnoství pøidaného barviva.
- Granulometrické sloení obarvených krystalù se liilo, velikost krystalù byla 0,25 a 1,6 mm.
- Nebyla pozorována korelace mezi koeficienty MA
(0,5 a 1,2 mm) a CV (41 a 63 %) v závislosti na
koncentraci pøidaného barviva a pøesycení koncentrovaného roztoku.
- Pokles barvy roztoku z obarvených cukrù po promytí prokazuje uloení barviv na plochách stìn a inkluzi barviva
uvnitø krystalù.

Obr. 12. Porovnání obarvených roztokù z krystalù cukru obarvených amarantem pøed a po promytí
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- Na základì získaných difrakèních obrazcù nebyly prokázány ádné rozdíly ve struktuøe obarvených krystalù a krystalù bílého cukru. Chybìjící
nové píky s dalími maximy prokazují strukturu
podobnou hlavní komponentì  sacharose 
a pøimíchání barviv významnì neovlivnilo chování.
- Analýza izostruktury pod mikroskopem prokázala inkluzi barviv uvnitø krystalu a okluzi na
povrchových stìnách krystalù.

Souhrn

Obr. 13. Difraktogramy krystalù sacharosy se lutým barvivem a krystalem
bílého cukru
Intenzita
70 000
bílý cukr (referenèní test)
lutì obarvené krystaly (0,5 mm)

60 000

lutì obarvené krystaly (1 mm)

50 000

40 000

30 000

20 000

Pøi experimentech byl k vytvoøení barevných krystalù sacharosy pouíván lutý FCF pigment, indigotin
10 000
a amarant. Byl sledován vliv pøesycení roztokù
a koncentrace pøidaného barviva na barvu a habitus
0
krystalù sacharosy. Barevný odstín cukerných krystalù byl úmìrný mnoství pøidaného barviva. Barvivo difundovalo do krystalù sacharosy, pøièem nebylo
zaøazeno na urèité místo, ale podléhalo náhodnému
rozdìlení podle výskytu okluzí. Na základì získaných difrakèních obrazcù byly zjiovány rozdíly mezi strukturou
obarvených krystalù a krystalù bílého cukru. Pøídavek barviva neovlivnil habitus krystalù sacharosy.
Výsledky práce jsou souèástí výzkumného projektu è. 2 P06T 015 28
s názvem Inkluze aromatických a barevných látek do krystalu sacharosy financovaného z rozpoètových zdrojù pro vìdu na rok
2005/2006.
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Grabka J., Sztekmiller-Szymañska A.: Habit modification
of dyed saccharose crystals as functions of supersaturation and dye concentration
In experiments sunset-yellow FCF pigment, indigotine and amaranth were used to produce coloured saccharose crystals. The influence of different solution supersaturations and amounts of added dye
was observed on the colour and habit of saccharose crystals. The
tinge of sugar crystals was proportional to the quantity of dye added. The dyes were diffusely spread in the saccharose crystals, not
being consolidated in specific locations, but instead being randomly distributed across the occurrence of the occlusion. On the basis
of the diffractive pictures obtained, structural differences between
dyed crystals and white crystals of sugar were investigated. The
addition of the dyes was not found to influence the habit of saccharose crystals.
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