LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

ICUMSA METODY LABORATORNÍ KONTROLY CUKROVARNICKÉ VÝROBY

Metóda GS2-6 (2001)

Stanovenie redukujúcich cukrov v bielom cukre
a plantánom bielom cukre
upravenou titraènou metódou pod¾a Ofnera
oficiálna metóda (1)
1

Rozsah

Touto metódou sa stanovuje redukèná sila roztokov bielych
cukrov s obsahom redukujúcich látok, napr. invertného cukru,
v slabo alkalickom roztoku vínanového komplexu s iónom
Cu2+ (2, 3, 4, 5, 6).
2

Oblas pouitia

Metóda je pouite¾ná na biely cukor a plantány biely cukor
s obsahom redukujúcich cukrov do 0,089 % (veobecná trieda 2).
3

Definovanie pojmov

3.1 Redukujúce cukry  sú mono- a oligosacharidy s obsahom
vo¾ných aldehydových alebo ketónových skupín, ktoré majú
redukujúci úèinok na urèité oxidaèné èinidlá.
3.2 Invertný cukor  je ekvimolárna zmes glukózy a fruktózy.
3.3 Redukujúce látky  predstavujú súbor redukujúcich cukrov a iných látok nachádzajúcich sa v cukorných produktoch,
s definovanou redukujúcou silou voèi èinidlám pouívaným na
stanovovanie redukujúcich cukrov. Podobne ako v prípade redukujúcich cukrov sa ich mnostvo väèinou vyjadruje ako ekvivalentné mnostvo invertného cukru, t.j. mnostvo invertného
cukru, ktoré má za daných reakèných podmienok tú istú redukujúcu silu.
4

Princíp metódy

Komplex, ktorý sa vytvorí medzi iónmi Cu2+ a vínanom sodnodraselným, sa redukujúcimi cukrami redukuje na jednomocný
Cu+, ktorý sa vyzráa ako Cu2O. Vyzráaný Cu2O sa potom stanoví jodometrickou titráciou. Cu2O sa v kyslom prostredí oxiduje nadbytkom jódu na Cu2+ a zvyok jódu sa spätne titruje
tiosíranom sodným.
Reakcia medzi redukujúcimi cukrami a komplexom Cu2+ nie je
stechiometrická. Vzniknuté mnostvo Cu2O závisí od stanovených reakèných podmienok, ktoré je z tohto dôvodu potrebné
striktne dodriava.
Zistilo sa, e 1 ml 0,01615 mol/l roztoku jódu je ekvivalentný
1 mg redukujúcich cukrov (po zapoèítaní redukujúceho efektu
sacharózy) (7).
Úprava pôvodnej Ofnerovej metódy A. Emmerichom spoèíva
v prijatí týchto charakteristík metódy Berlínskeho intitútu:
- mnostvo medi v Ofnerovom èinidle je zvýené o 40 %, aby
sa zväèil merací rozsah metódy z menej ne 20 mg na
25 a 30 mg,
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- pracuje sa so slepou vzorkou, pri ktorej sa stanoví vplyv neèistôt èinidla,
- pracuje sa so studenou vzorkou, pri ktorej sa stanoví vplyv
iných redukujúcich látok vo vzorke ako sú redukujúce cukry,
tieto látky tvoria Cu2O pri reakcii s jódom pri izbovej teplote.
Jednou z najdôleitejích výhod Ofnerovej metódy v porovnaní
s metódou Berlínskeho intitútu je sacharózová korekcia, ktorá
poèíta s redukujúcou silou sacharózy  ide o redukujúcu silu
1 mg na kadých 10 g sacharózy (8). To je polovièná hodnota,
aká sa pouíva pri korekcii v metóde Berlínskeho intitútu, prièom je stálejia a spo¾ahlivejia.
5

Chemikálie a materiál

UPOZORNENIE A BEZPEÈNOSTNÉ OPATRENIA
Pouívatelia tejto metódy by sa pred prácou s tu uvedenými
chemikáliami mali oboznámi s platnou legislatívou týkajúcou
sa zdravia a bezpeènosti pri práci.
Pouívajte iba destilovanú vodu alebo vodu porovnate¾nej kvality. Vetky pouívané chemikálie by mali ma analytický alebo
vyí stupeò èistoty, pokia¾ nie je uvedené inak.
5.1 Aktívne uhlie  prákové.
5.2 Malé kúsky pemzy.
5.3 Dodekahydrát hydrogénfosforeènanu sodného
Na2HPO4 . 12 H2O.
5.4 ¼adová kyselina octová, r20 » 1,05 g/ml.
5.5 Roztok kyseliny octovej, pribline 5 mol/l.
5.6 Tetrahydrát vínanu sodno-draselného (Rochellova alebo Seignettova so¾), KOOC-CH(OH)-CH(OH)-COONa . 4 H2O.
5.7 Pentahydrát síranu meïnatého, CuSO4 . 5 H2O.
5.8 Uhlièitan sodný bezvodý, Na2CO3.
5.9 Rozpustný krob.
5.10 Kyselina chlorovodíková, pribline 1 mol/l.
5.11 Kyselina chlorovodíková, pribline 2 mol/l.
5.12 Upravený Ofnerov roztok. Do 1 000 ml odmernej banky
odváte 7,0 g pentahydrátu síranu meïnatého (5.7), 10,0 g uhlièitanu sodného (5.8), 300 g vínanu sodno-draselného (5.6)
a 50 g hydrogénfosforeènanu sodného (5.3). Soli rozpustite
pribline v 900 ml vody (aby sa vetky zloky rozpustili, môete
v prípade potreby roztok mierne zahria). Roztok zohrievajte po
dobu 2 hodiny vo vriacom vodnom kúpeli. Ochlaïte na izbovú
teplotu a doplòte po znaèku. Pridajte pribline 10 g aktívneho
uhlia (5.1) a 5 - 10 minút mieajte. Roztok prefiltrujte (6.11).
5.13 Roztok jodiènanu draselného 0,01667 mol/l. Pred pouitím sute jodiènan sodný 3 hodiny pri 100 oC. Odváte 3,5667 g
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jodiènanu draselného KIO3. Naváku preneste do 1 000 ml odmernej banky, rozpustite vo vode a doplòte vodou po znaèku.
5.14 Roztok krobu (indikátor jódu). V 100 ml nasýteného roztoku chloridu sodného rozpustite 1 g rozpustného krobu. Roztok nieko¾ko minút udrujte vo vare.
5.15 Jodid draselný, KI
5.16 Tiosíran sodný, Na2S2O3 . 5 H2O.
5.17 Jód, I2.
5.18 Roztok tiosíranu sodného, 0,1 mol/l. Odváte 24,818 g
tiosíranu sodného (5.16). Preneste ho do 1000 ml odmernej
banky, rozpustite v 400 ml destilovanej vody a doplòte po znaèku. Alternatívne je moné poui ampule (komerèné roztoky),
napr. Merck Art. 1.09950.
5.19 Roztok tiosíranu sodného, 0,0333 mol/l. Roztok tiosíranu sodného o koncentrácii 0,1 mol/l zrieïte trojnásobne vodou a tandardizujte jodiènanom draselným. Rozpustite 2 g jodidu
draselného v 10 ml vody. Pridajte 5 ml roztoku kyseliny chlorovodíkovej o koncentrácii pribline 2 mol/l (5.11) a 10,0 ml roztoku jodiènanu draselného o koncentrácii 0,01667 mol/l (5.13).
Erlenmeyerovu banku zakryte sklíèkom, jemne pretrepte a roztok
nechajte na tmavom mieste pribline po dobu 30 minút. Vzniknutý jód titrujte roztokom tiosíranu sodného (5.19), kým sa kompletne neodfarbí, tesne pred bodom ekvivalencie pridajte 1 ml
krobového indikátora (5.14). Vypoèítajte hodnotu faktora fT
roztoku tiosíranu sodného:

VT = objem (ml) titrovaného roztoku tiosíranu sodného.
POZNÁMKA  fT je korekèný faktor na úpravu spotrebovaného
objemu roztoku jódu voèi experimentálne zistenej hodnote
0,01615 mol/l, pre ktorú 1 ml zodpovedá 1 mg redukujúcich
cukrov.
5.20 Roztok jódu 0,05 mol/l. V 1 000 ml odmernej banke rozpustite 53 g jodidu draselného (5.15) v 50 ml destilovanej vody.
Do tejto banky preneste 12,690 g jódu (5.17), rozpustite a doplòte
po znaèku vodou. Roztok chráòte pred svetlom. Alternatívne
môete na prípravu poui ampule (komerèné roztoky), napr.
Merck Art. 1.09910.
5.21 Roztok jódu 0,01667 mol/l. Trojnásobne zrieïte roztok
jódu o koncentrácii 0,05 mol/l (5.20) vodou a tandardizujte ho
roztokom tiosíranu sodného o koncentrácii 0,0333 mol/l (5.19).
Odpipetujte 25,0 ml roztoku jódu 0,01667 mol/l do 300 ml Erlenmeyerovej banky. Pridajte 5 ml roztoku kyseliny octovej
o koncentrácii 5 mol/l (5.5). Po jemnom premieaní roztoku
spätne titrujte roztokom tiosíranu sodného o koncentrácii 0,0333
mol/l (5.19). Tesne pred dosiahnutím bodu ekvivalencie pridajte 1 ml krobového indikátora (5.14). Vypoèítajte faktor jódového roztoku fI:

VT = objem titrovaného roztoku tiosíranu sodného (ml),
fT = korekèný faktor roztoku tiosíranu sodného.
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Prístrojové vybavenie

6.1 Analytické váhy  s rozlíením 0,1 mg.
6.2 Presné váhy  s rozlíením 0,1 g.
6.3 Byrety  s objemom 50 ml.
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6.4 Erlenmeyerove banky  s objemom 300 ml.
6.5 Odmerné banky  1000 ml a 200 ml.
6.6 Pipety  s objemom 1 ml, 15 ml a 50 ml.
6.7 Krycie sklíèka  na zakrytie Erlenmeyerových baniek.
6.8 Bunsenov horák, trojnoka a drôtená sieka.
6.9 Vriaci vodný kúpe¾.
6.10 Vodný kúpe¾ so studenou teèúcou vodou.
6.11 Filtraèný papier.
7

Postup

7.1 Príprava vzorky. Roztok pripravený na analýzu by nemal
obsahova viac ako 25 mg invertného cukru v 50 ml. Túto poiadavku spåòa 40 g bieleho cukru rozpusteného vo vode na
výsledný objem 200 ml.
7.2 Hodnota za horúca. Zmieajte 50 ml pripraveného roztoku (7.1) s 50 ml Ofnerovho roztoku (5.12). K zmesi pridajte
nieko¾ko kúskov pemzy (5.2).
a) Zmes priveïte do varu za 4 - 5 minút zahriatím na Bunsenovom horáku, trojnoke a drôtenej sieke. Varte presne 5 minút.
Var zaèína, keï celým povrchom zohrievaného roztoku unikajú poèetné bubliny pary. Zmes schlaïte vo vodnom kúpeli
so studenou teèúcou vodou. Zmes by mala dosiahnu izbovú
teplotu po pribline 10 minútach.
b) Pridajte 1 ml koncentrovanej kyseliny octovej (5.4). Ïalej
pridávajte roztok jódu (5.21), kým farba roztoku nedostane
typický jódový nádych. Nadbytkom jódu sa vzniknutý oxid
meïný rozpustí. Zaznamenajte tento objem ako V1.
Do roztoku pridajte 15 ml roztoku kyseliny chlorovodíkovej
o koncentrácii 1 mol/l (5.10) tak, e ju budete prilieva po stene
banky, aby sa do roztoku zmyli vetky zvykové kvapôèky.
Banku zakryte hodinovým sklíèkom a jemne òou pohybujte 2
minúty, kým sa vyzráaný Cu2O úplne nerozpustí.
Vzorku titrujte roztokom tiosíranu sodného o koncentrácii 0,0333
mol/l (5.19). Tesne pred dosiahnutím bodu ekvivalencie pridajte 1 ml roztoku krobu. Zaznamenajte tento objem ako V2.
Kroky (a) a (b) opakujte s ïalím pripraveným roztokom zmieaným s Ofnerovým èinidlom. Zaznaète priemernú hodnotu objemov spotrebovaných roztokov jódu a tiosíranu V1 a V2 získaných
v uvedených dvoch pokusoch.
7.3 Hodnota za studena. Zmieajte 50,0 ml pripravenej vzorky (7.1) s 50,0 ml Ofnerovho roztoku (5.12).
Vzorku nechajte pri izbovej teplote 10 minút.
Opakujte krok (b) v 7.2. Poznaète si hodnoty V3 a V4 pre objemy jódu a tiosíranu sodného.
7.4 Hodnota slepej vzorky. Zmieajte 50 ml vody s 50 ml
Ofnerovho roztoku (5.12). Opakujte kroky (a) a (b) zo 7.2. Poznaète si hodnoty V5 a V6 pre objemy jódu a tiosíranu sodného.
POZNÁMKA  Je dôleité, aby èas, ktorý uplynie medzi pridaním roztoku jódu a zaèiatkom spätnej titrácie, bol rovnaký pri
hodnote za studena aj za tepla.
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Vyjadrenie výsledkov

8.1 Výpoèet výsledkov
Pridané mnostvo jódu za horúca = V1.
Pridané mnostvo tiosíranu za horúca = V2.
Pridané mnostvo jódu za studena = V3.
Pridané mnostvo tiosíranu za studena = V4.
Pridané mnostvo jódu pre slepú vzorku = V5.
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Pridané mnostvo tiosíranu pre slepú vzorku = V6.
Korigovaná spotreba roztoku jódu o koncentrácii 0,01667 mol/l:
- vypoèítaná hodnota za horúca A = [(V1 . fI)  (V2 . fT)],
- vypoèítaná hodnota za studena B = [(V3 . fI)  (V4 . fT)],
- vypoèítaná hodnota za horúca A = [(V5 . fI)  (V6 . fT)],
prièom f I je faktor roztoku jódu vypoèítaný v bode 5.21
a sacharózová korekcia D predstavuje 0,1 ml roztoku jódu na
1 g sacharózy v reakènej zmesi.
invertný cukor (mg/kg) =
kde s = mnostvo vzorky v 50 ml pripraveného roztoku (7.1).
8.2 Vzorový výpoèet. Odváilo sa 40 g bieleho cukru
a rozpustilo na výsledný objem roztoku 200 ml. 50 ml tohto
roztoku obsahuje 10 g sacharózy.
Mnostvo jódového roztoku pridaného na stanovenie hodnoty
za horúca je 20,00 ml.
Mnostvo spotrebovaného roztoku tiosíranu sodného je 18,80 ml.
Mnostvo roztoku jódu pridaného na stanovenie hodnoty za
studena je 20,00 ml.
Mnostvo spotrebovaného roztoku tiosíranu sodného je 19,90 ml.
Mnostvo roztoku jódu pridaného k slepej vzorke je 20,00 ml.
Mnostvo spotrebovaného roztoku tiosíranu sodného je 20,00 ml.
Vypoèítaná hodnota fT je 1,029.
Vypoèítaná hodnota fI je 1,031.
A = [(20,00 . 1,031)  (18,80 . 1,029)] = 1,27
B = [(20,00 . 1,031)  (19,90 . 1,029)] = 0,14
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C = [(20,00 . 1,031)  (20,00 . 1,029)] = 0,04
D = 10,0 . 0,1 = 1,00
Mnostvo redukujúcich cukrov je (mg/kg):

8.3 Presnos (1). Pre biele cukry a plantáne biele cukry obsahujúce 0,007% a 0,089% redukujúcich cukrov by absolútny
rozdiel medzi dvoma výsledkami získanými za podmienok opakovate¾nosti nemal by vyí ako 0,006%. Absolútny rozdiel medzi
dvoma výsledkami získanými za podmienok reprodukovate¾nosti by nemal by vyí ako 0,011%.
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