LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

ICUMSA METODY LABORATORNÍ KONTROLY CUKROVARNICKÉ VÝROBY
Metóda GS2/3-40 (2007)

A  10 dòový ICUMSA test
vloèkovania kyslých nápojov pre biely cukor
oficiálna metóda (1)

1

Rozsah a oblas pouitia

Túto metódu, v minulosti známu ako Coca-Cola vloèkovací test,
je moné poui na produkty z rafinovaného cukru (veobecná
trieda 2 a 3) (2).
2

Princíp

Cukorný roztok, obsahujúci pribline 54,5 g cukru/100g, sa okyslí
na pH 1,5 pridaním kyseliny fosforeènej, a nechá sa stá 10 dní
pri izbovej teplote. Vetky vloèky, ktoré sa prípadne vytvoria,
sa posúdia vizuálne.
3

Chemikálie

UPOZORNENIE A BEZPEÈNOSTNÉ OPATRENIA: POUÍVATELIA
TEJTO METÓDY BY SA PRED PRÁCOU S KYSELINOU ORTOFOSFOREÈNOU MALI OBOZNÁMI S PLATNOU LEGISLATÍVOU TÝKAJÚCOU SA ZDRAVIA A BEZPEÈNOSTI PRI PRÁCI.
Pouívajte len kyselinu ortofosforeènú èistoty pre analýzu
a destilovanú vodu alebo vodu ekvivalentnej èistoty.
3.1 Kyselina ortofosforeèná  85 g/100g (r20 » 1,7 g/ml).

4

Prístrojové vybavenie

4.1 pH meter.
4.2 Zdroj svetla  ktorý poskytuje silný svetelný lúè v tvare
ceruzky (napr. lampa do mikroskopu).
4.3 Èisté sklenené poháre  s obsahom 1 l.
5

Postup

Rozpustite 600 g cukru v 500 ml vody a za pouitia pH metra
pridávajte po kvapkách kyselinu fosforeènú do pH 1,5. (To si
vyaduje asi 2,7 ml kyseliny fosforeènej).
Zakryte poháre obsahujúce okyslený roztok a nechajte ich stá
bokom. Po 3, 7 a 10 dòoch posúïte výskyt vloèiek.
Pri prenáaní pohárov na posudzovanie buïte opatrní. Obsah
nemieajte, lebo prípadné vloèky sú ve¾mi krehké.
Umiestnite pohár pred silný svetelný lúè (4.2), prednostne
v zatemnenej miestnosti. Pozerajte na roztok spredu pohára,
pozorujúc tú èas roztoku, ktorá je osvetlená svetelným lúèom.
Posúïte dno, stred a vrch roztoku. (Vloèky sa môu vznáa,
by suspendované alebo vyzráané; vetky tri formy sa môu
vyskytova v jednej vzorke.)
6

Vyjadrenie výsledkov

6.1 Výsledok
Po pozorovaní z desiateho dòa sa k cukru priradí èíslo na vyjadrenie jeho kvality. Ve¾kos vytvorených èastíc a nie ich mnostvo urèuje klasifikáciu, ako je udané niie:
0 = Negatívny: Úplná absencia vidite¾nej èasticovej hmoty.
0 = Zakalený: Zakalený, ale neobsahuje vidite¾né jednotlivé èastice.
1 = Hranièný: Ve¾mi malé, jednotlivé èastice, ktorých tvar nie je
rozpoznate¾ný, ale ktoré sú vidite¾né vo svetelnom lúèi.
2 = Slabý: Viac èastíc spojených dohromady, ktoré tak vytvárajú malé, huòaté èastice (ve¾kosti pribline 0,8 mm).
3 = Stredný: Èastice podobné páperiu (ve¾kosti pribline 1,5 mm).
4 = Silný: Aglomerát koloidných èastíc, ktoré vytvárajú ve¾kú
nauchorenú èasticu, pozorovate¾nú bez svetelného lúèa
(ve¾kosti pribline 3 mm).
Vzorku s výsledkom 0 Negatívny alebo 0 Zakalený povaujeme za VYHOVUJÚCU, teda bez vloèiek (Floc-free). Ostatné
výsledky znamenajú, e vzorka NEVYHOVUJE.
7
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B  24 hodinový ICUMSA test
vloèkovania kyslých nápojov pre biely repný cukor
prípustná metóda (1)

1

Rozsah a oblas pouitia

Túto metódu, v minulosti známu ako Spreckels vloèkovací test,
je moné poui na produkty z rafinovaného repného cukru
(veobecná trieda 2 a 3) (2).
2

Princíp

30% cukorný roztok sa okyslí na pH 2,0 pridaním kyseliny fosforeènej, umiestni do vriaceho vodného kúpe¾a na 15 minút
a nechá sa stá pri izbovej teplote nepreruovane 20 a 24 hodín. Vetky vloèky, ktoré sa prípadne vytvoria, sa posúdia vizuálne.
3

Chemikálie

UPOZORNENIE A BEZPEÈNOSTNÉ OPATRENIA: POUÍVATELIA
TEJTO METÓDY BY SA PRED PRÁCOU S KYSELINOU ORTOFOSFOREÈNOU MALI OBOZNÁMI S PLATNOU LEGISLATÍVOU TÝKAJÚCOU SA ZDRAVIA A BEZPEÈNOSTI PRI PRÁCI.

Pouívajte len kyselinu ortofosforeènú èistoty pre analýzu
a destilovanú vodu alebo vodu ekvivalentnej èistoty.
3.1 Kyselina ortofosforeèná  85 g/100g (r20 » 1,7 g/ml)
4

Prístrojové vybavenie

4.1 pH meter.
4.2 Zdroj svetla  ktorý poskytuje silný svetelný lúè v tvare
ceruzky (napr. lampa do mikroskopu).
4.3 irokohrdlé f¾ae s plastickým vrchnákom na závit 
s obsahom 250 ml (napr. Schott Duran f¾ae pre mikrobiologické pouitie).
4.4.1 Vodný kúpe¾  udriavaný na bode varu.
5

6

Vyjadrenie výsledkov

6.1 Výsledok
Po 24 hodinovom pozorovaní sa k cukru priradí èíslo na vyjadrenie jeho kvality. Ve¾kos vytvorených èastíc a nie ich mnostvo urèuje klasifikáciu, ako je udané niie:
0 = Negatívny: Úplná absencia vidite¾nej èasticovej hmoty.
0 = Zakalený: Zakalený, ale neobsahuje vidite¾né jednotlivé èastice.
1 = Hranièný: Ve¾mi malé, jednotlivé èastice, ktorých tvar nie je
rozpoznate¾ný, ale ktoré sú vidite¾né vo svetelnom lúèi.
2 = Slabý: Viac èastíc spojených dohromady, ktoré tak vytvárajú malé, huòaté èastice (ve¾kosti pribline 0,8 mm).
3 = Stredný: Èastice podobné páperiu (ve¾kosti pribline 1,5 mm).
4 = Silný: Aglomerát koloidných èastíc, ktoré vytvárajú ve¾kú
nauchorenú èasticu, pozorovate¾nú bez svetelného lúèa
(ve¾kosti pribline 3 mm).
Vzorku s výsledkom 0 Negatívny alebo 0 Zakalený povaujeme za VYHOVUJÚCU, teda bez vloèiek (Floc-free). Ostatné
výsledky znamenajú, e vzorka NEVYHOVUJE.
POZNÁMKA  Táto metóda je len orientaèná. Vetky výsledky
musia by potvrdené 10 dòovou metódou (èas A).
7
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Preloila Albeta Korèeková

Postup

Nasypte 70 g skúaného cukru do 250ml f¾ae (4.3). Pridajte
163 ml destilovanej vody a mieajte do rozpustenia cukru. Okyslite na pH 2,0 pridávaním kyseliny ortofosforeènej po kvapkách.
Vo¾ne uzavrite f¾au vrchnákom a umiestnite do dobre vriaceho
vodného kúpe¾a na 15 minú. Po uplynutí tohto èasu vyberte
f¾au z kúpe¾a, zatiahnite vrchnák a nechajte stá f¾au bokom
pri izbovej teplote bez preruenia 20 a 24 hodín.
Pri prenáaní f¾ae na posudzovanie buïte opatrní. Obsah nemieajte, lebo prípadné vloèky sú ve¾mi krehké.
Umiestnite f¾au pred silný svetelný lúè (4.2), prednostne
v zatemnenej miestnosti. Pozerajte na roztok spredu f¾ae, pozorujúc tú èas roztoku, ktorá je osvetlená svetelným lúèom.
Posúïte dno, stred a vrch roztoku. (Vloèky sa môu vznáa,
by suspendované alebo vyzráané; vetky tri formy sa môu
vyskytova v jednej vzorke.)

LCaØ 124, è. 11, listopad 2008

327

