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Jedním ze základních rozborù ve vìtinì potravináøských
technologií vèetnì cukrovarnické je analýza obsahu suiny. Urèení suiny cukerných roztokù usnadòuje technologické procesy a výrobní kontrolu. Stanovení suiny pøímou metodou, tzn.
suením známého mnoství vzorku do konstantní hmotnosti,
je vyuíváno jen laboratornì. Je toti zdlouhavé, pracné a ne
vdy pøesné. Mnohem jednoduí, rychlejí a vhodné pro automatizované øízení jsou nepøímé metody, které vycházejí z mìøení
fyzikální velièiny, její hodnota je úmìrná koncentraci suiny.
Existuje mnoho metod vhodných k nepøímému stanovení
koncentrace suiny (18). V prùmyslových podmínkách bývají
pouívána následující zaøízení: refraktometry, váhy, areometrické, hydrostatické, inerciální a radioizotopové hustomìry a hmotnostní prùtokomìry. V moderní cukrovarnické technologii jsou
nejvhodnìjí refraktometry a hydrostatické hustomìry s membránovými pøevodníky a rovnì areometry, jsou-li mìøení provádìna u hustých médií (tìká áva, klér). Pro øídké roztoky (jako
napø. lehká áva) areometry a hydrostatické hustomìry jsou
rovnì vhodné, ale, aby bylo dosaeno poadované pøesnosti,
mìl by být pouit vysoký sloupec tekutiny. Radioizotopové
hustomìry, které jsou v cukrovarech stále vyuívány, jsou ji
ménì populární, nejmodernìjí hmotnostní prùtokomìry se pøíli
nerozíøily z cenových dùvodù a kvùli citlivosti na pøítomnost
sedimentù testované tekutiny (9).
V poslední dobì se také vyuívá NIR analýza ke stanovení
polarizace cukerných roztokù. (10). Tato metoda byla zahrnuta
jako pøechodná metoda ICUMSA (11). Je zvaován postup

k urèení polarizace roztokù surového cukru  bez nutného èeøení. Tato problematika je velmi dùleitá, protoe ádný z cukerných rozborù se neprovádí tak èasto, jako stanovení polarizace
roztokù surového cukru, které je podkladem pro finanèní platby pøi svìtovém obchodu s cukrem.
Z pøedloeného literárního pøehledu vyplývá, e nejvhodnìjím mìøením obsahu suiny v roztocích jsou nepøímé metody. V èlánku proto informujeme o vyuití infraèervené (IR) spektroskopie ke stanovení koncentrace cukerných roztokù.

Experimentální èást
Aby mohla být urèena pouitelnost IR spektroskopie
k mìøení koncentrace cukerných roztokù, byla navrena a zkonstruována experimentální sestava. Skládala se z mìøicího èidla
a elektronického mìøicího systému.
Mìøicí èidlo bylo sloeno ze dvou optických vlnovodù
z metylakrylátové desky vysoké 3 mm, iroké 10 mm a dlouhé
50 mm, zatoèené, jak ukazuje obr. 1. Na jedné stranì optického
vlnovodu byl namontován zdroj infraèerveného záøení (diody
emitující IR záøení s vlnovou délkou 900 nm), na druhé stranì
byly køemíkové fotodetektory. Z konstrukèních dùvodù tyto
fotodetektory a zdroje IR záøení byly namontovány v úhlu 45o
k optickému povrchu vlnovodu. Optický vlnovod byl umístìn
v komùrce s destilovanou vodou a druhý v paralelní komùrce
naplnìné testovaným roztokem. IR diody byly pøipojeny
k napájení, které zaruèovalo stabilní proud pøes tyto zdroje IR
záøení. Napìtí z fotodetektorù (úmìrné mnoství pøijatého

Obr. 1. Sestava IR èidla
Obr. 2. Závislost napìtí na koncentraci cukru
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Tab. I.

Vliv obsahu invertního cukru v cukerných roztocích
o rùzné koncentraci na napìtí U

È.

Koncentrace cukerného roztoku (%)

Invertní
cukr
(%)

10

15

20

25

Napìtí U (mV)

1

0,0

744

729

705

684

2

0,1

741

728

703

681

3

0,2

742

727

704

682

4

0,3

743

728

704

683

5

0,4

741

726

705

681

Tab. II.

Porovnání smìrodatné odchylky, prùmìrné hodnoty napìtí a variaèního koeficientu v cukerných roztocích
o rùzné koncentraci

Koncentrace
roztoku C
(%)

Smìrodatná
odchylka
S

Prùmìrné
napìtí U
(mV)

Variaèní
koeficient V
(%)

10

1,378

742,5

0,186

15

1,414

728,0

0,194

20

1,049

704,5

0,149

25

1,211

682,3

0,178

Tab. III.

Výsledky mìøení napìtí U v roztocích cukerných barviv pøi rùzných koncentracích a absorbanci
Absorbance (l = 560 nm)

Koncentrace
cukru
(%)

0,1

6

762

761

10

744

20

702

Tab. IV.

0,2

0,3

0,5

0,7

760

762

763

743

742

741

743

699

702

700

701

Napìtí U (mV)

Porovnání smìrodatné odchylky, prùmìrné hodnoty napìtí a variaèního koeficientu v cukerných roztocích
o rùzné koncentraci

Koncentrace
roztoku C
(%)

Smìrodatná
odchylka
S

Prùmìrné
napìtí U
(mV)

Variaèní
koeficient V
(%)

6

1,140

761,6

0,150

10

1,141

742,6

0,154

20

1,304

700,8

0,186

IR záøení) bylo mìøeno digitálním voltmetrem. Èidlo jako celek
bylo umístìno v uzavøeném pláti, který omezoval úèinek zmìn
teploty na výsledky mìøení.
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Nejprve byla urèena charakteristika IR èidla, tedy závislost
napìtí U vykázaného digitálním voltmetrem na koncentraci cukerného roztoku. K tomuto úèelu byly pøedem pøipraveny modelové vodné roztoky cukru v koncentraèním rozsahu 6 a
28 % hm., s intervalem 1 %. Výsledky mìøení ukazuje obr. 2.
Z namìøených hodnot byla vypoètena regresní rovnice:
U = 4,5336 C + 793,68
a korelaèní koeficient R pro tuto závislost mìl hodnotu 0,998.
Na základì tìchto výsledkù byl tedy uèinìn závìr, e závislost napìtí U a koncentrace C je lineární. To bylo potvrzeno
hodnotou korelaèního koeficientu R, který dosahoval témìø
hodnoty 1.
V dalí etapì pokusù byl zkoumán vliv obsahu invertního
cukru na výstupní napìtí U. Byly pouity cukerné roztoky
o koncentraci 10, 15, 20 a 25 % s obsahem invertního cukru od
0 do 0,5 % hm., s intervalem 0,1 %. Výsledky mìøení jsou shrnuty do tab. I.
K identifikaci vlivu obsahu invertního cukru v cukerných
roztocích na napìtí U byly vypoèteny variaèní koeficienty V podle
rovnice:

(%),

kde: S  smìrodatná odchylka,
U  prùmìrná hodnota napìtí.
Výsledky výpoètù jsou shrnuty v tab. II. Ve vech pøípadech byly vypoètené variaèní koeficienty V velmi malé (pod
0,2 %). Lze tedy uèinit závìr, e invertní cukr má ve zkoumaném rozsahu koncentrací velmi malý efekt na sledované napìtí.
Dále byl analyzován vliv barvy na IR spektroskopické mìøení. Byly pouívány cukerné roztoky o koncentraci 6, 10 a 20 % hm.
s rùzným pøídavkem barviv. Jako barviva byly pouity vodné roztoky melasy a bílého cukru. Koncentrace tìchto barvicích roztokù
mìly stejnou koncentraci jako analyzovaný roztok. Absorbance,
která byla mìøena pøi vlnové délce 560 nm, byla 0,1; 0,2; 0,3; 0,5
a 0,7. Výsledky mìøení jsou uvedeny v tab. III.
Podobnì jako v pøípadì invertního cukru byl vypoèten variaèní koeficient k posouzení vlivu barevných látek na testované napìtí U v cukerných roztocích. Výsledky výpoètù jsou shrnuty do tab. IV.
Rovnì v tomto pøípadì byly hodnoty variaèního koeficientu pod 0,2 %. Vliv barviv (v testovaném rozsahu koncentrací)
na sledované napìtí byl malý.

Závìry
Z výsledkù experimentù lze uèinit následující závìry:
- Závislost výstupního napìtí mìøicího systému na koncentraci
cukru je v rozmezí koncentrací 6 a 28 % lineární, s vysokou
hodnotou korelaèního koeficientu.
- Zmìna koncentrace invertu v testovaném rozmezí 0 a 0,5 %
nemìla vliv na výsledky mìøení.
- Barviva v roztoku mìla velmi slabý vliv na sledované napìtí.
- Výsledky zkoumání mohou být vyuity k návrhu IR analyzátoru ke stanovení koncentrace cukru.
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Souhrn
Bylo zkoumáno pouití metody infraèervené spektroskopie k mìøení
obsahu cukru v rozmezí 6 a 20 % su. Výsledky ukázaly lineární
závislost mezi obsahem cukru a absorbancí s korelaèním koeficientem blízkým 1. Byl rovnì analyzován vliv barviv a invertního cukru v mìøených roztocích na výsledky stanovení.
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Brzeziñski S., Ludwicki M.: Measurement of sucrose concentration by infrared spectroscopy
Application of the infrared spectroscopy method in the measurement of sucrose concentration within the range from 6 to 20% dry
matter has been studied. Results obtained showed a linear relationship between sugar concentration and absorbance with correlation
coefficient value close to 1. The effect of colored substances and
invert sugar present in the measured solutions on results of the
measurements has been also analyzed.
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Bioplyn a po stlaèený zemní plyn: Saturaèní kal
a výpalky  materiály s vysokou obchodní hodnotou
(Biogas to Bio-CNG: Pressmud and spent wash waste
materials with high commercial potential)
Pro fermentaèní výrobu bioplynu lze pouít komunální odpady,
kaly z èistíren odpadních vod, hnùj z ivoèiné výroby, energetické plodiny a podobné substráty. Vhodné jsou i odpady z výroby
cukru a etanolu  saturaèní kal a lihovarnické výpalky. Pro vlastní anaerobní fermentaci se nejprve tekuté organické materiály,
hnùj, kejda a kal z epurace dokonale smísí. Studie uvádí, e napø.
100 t saturaèního kalu mùe poskytnout a 10 m3 bioplynu, resp.
6 m 3 metánu, a 100 m3 odpadní vody z cukrovaru/lihovaru mùe
poskytnout 5, 5 m3 bioplynu, resp. 3,3 m 3metánu.
Int. Sugar J., 110, 2008, è.1309, s. 3436.
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Hammersdorf E., Cartarius R.

Zkuenosti cukrovaru Offenau s kondenzací odparu
ze saturace pro sníení obsahu NH3 (Kondensationsverfahren in der Zuckerfabrik Offenau zur NH3 Reduzierung im Carbonatationsbrüden)
K omezení emisí amoniaku z odparu ze saturací existuje nìkolik
zpùsobù: praní v kyselinì sírové a zuitkování vzniklého síranu
amonného, spalování v suárnì øízkù a termická oxidace amoniaku ve zvlátním, jen k tomu úèelu poøízeném, kotli. K likvidaci
amoniaku z odparu ze saturací bylo instalováno dvoustupòové
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zaøízení  bìný tepelný výmìník (surová áva/odtok z kondenzátoru) a druhý stupeò  kondenzátor odpar/surová áva ohøátá
ve výmìníku tepla v prvním stupni. Spoleèný odpar z 1. a 2. saturace byl tlaèen ventilátorem pøes lapaè zachycující kapky ávy
a pìnu do deskového kondenzátoru s odplynìním o ploe 470 m2
ve dvou svazcích. Objem odparu byl 24 tis. m3/h, obsah amoniaku byl v odparu z 1. saturace 860 a z 2. saturace 1 600 mg/m3.
Odtok z kondenzátoru prùmìrnì 5,4 m3/h obsahoval v prùmìru
564 mg/l amoniaku, byl odvádìn do biologické èistírny odpadních vod, kde likvidace nedìlala ádné potíe. Úèinnost separace NH3 èinila v prùmìru 85 %.
Zuckerind., 133, 2008, è.1, s. 2022.
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Obsah polycyklických aromatických uhlovodíkù v
produktech srbského øepného cukrovaru (Contents
of polycyclic aromatic hydrocarbons in products of the
Serbian beet sugar factory)
Pomocí kapalinové chromatografie byl stanoven obsah 16 kontaminantù  polycyklických aromatických uhlovodíkù (PAU), obsahujících kondenzovaná benzenová jádra, v celkem 250 vzorcích
øepných øízkù, suených øízkù, v melase, v zadinovém a bílém
krystalovém cukru. V surových øízcích bylo nalezeno celkem 368,
v suených øízcích 470, v melase 74, v zadinovém cukru 137
a v bílém cukru 103 pg PAU/g suiny látky.
Zuckerind., 133, 2008, è.1, s. 3135.
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