LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

ICUMSA METÓDY LABORATÓRNEJ KONTROLY CUKROVARNÍCKEJ VÝROBY

Metóda GS4-5 (2003)

Stanovenie redukujúcich cukrov v repnej melase
metódou kontantného objemu pod¾a Lanea a Eynona
oficiálna metóda*

1

Rozsah

Tu popísaná metóda je aplikovate¾ná na repnú melasu (1), ktorá obsahuje menej ako 5% redukujúcich cukrov (Veobecná
trieda 4).
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Oblas pouitia

Táto metóda, ktorá môe tvori základ zmlúv o obchodovaní
s melasou, meria redukujúce látky v repnej melase. Nemôe sa
poui na stanovenie skutoènej sacharózy na základe rozdielu
od celkových redukujúcich cukrov, kvôli vplyvu látok, ktoré
majú redukujúce vlastnosti. Je urèená na zistenie hodnoty melasy na základe redukujúcich cukrov a na uspokojenie obchodných poiadaviek.
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Definície pojmov (2)

3.1 Redukujúce cukry  primárne sú to glukóza a fruktóza
prítomné v melase.
3.2 Invert  je ekvimolárna zmes glukózy a fruktózy.
3.3 Repná melasa  je ved¾ají produkt pri výrobe repného
cukru alebo rafinácii. Je to tmavá vysoko viskózna kvapalina,
z ktorej sa u ïalí cukor nedá získa normálnou krytalizáciou.
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Princíp metódy

Metóda je zaloená na schopnosti redukujúcich cukrov redukova Fehlingov roztok za tandardných podmienok.
Odmerná metóda pod¾a Lanea a Eynona je ve¾mi dobre známa
v cukrovarníckom priemysle, je jednoduchá a schopná dáva
reprodukovate¾né výsledky za tandardných podmienok. Niektoré necukry, najmä vápnik, môu vplýva na výsledok tohto stanovenia monou tvorbou komplexu s glukózou a fruktózou.
Tento úèinok sa eliminuje viazaním vápnika s EDTA.

5

Chemikálie a materiál

UPOZORNENIE A BEZPEÈNOSTNÉ OPATRENIA:
POUÍVATELIA TEJTO METÓDY BY SA PRED PRÁCOU S TÝMITO
ÈINIDLAMI MALI OBOZNÁMI S NÁRODNOU LEGISLATÍVOU TÝKAJÚCOU SA ZDRAVIA A BEZPEÈNOSTI PRI PRÁCI.

* Predmet ratifikácie na 24. zasadaní, 2006.
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Pouívajte len destilovanú vodu alebo vodu podobnej kvality.
Chemikálie by mali ma stupeò èistoty pre analýzu alebo vyí,
pokia¾ nie je uvedené inak.
5.1 Kyselina chlorovodíková, koncentrovaná, r20 » 1,18 g/ml.
5.2 Kyselina benzoová  stupeò èistoty na veobecné pouitie.
5.3 Roztok metylénovej modrej, 1g/100ml. Rozpustite 1 g
metylénovej modrej (èistej) vo vode a doplòte na objem 100 ml.
5.4 Roztok hydroxidu sodného, pribline 1 mol/l. Rozpustite 40 g hydroxidu sodného v pribline 500 ml vody. Roztok ochlaïte, preneste do 1 l odmernej banky a doplòte vodou
po znaèku.
5.5 Kyselina chlorovodíková, pribline 0,5 mol/l. Rozrieïte
44,5 ml koncentrovanej kyseliny (5.1) na objem 1 l.
5.6 Roztok disodnej soli EDTA, 40 g/l. Rozpustite 20 g soli
vo vode a doplòte na objem 500 ml.
5.7 Tekutý parafín  v úlohe odpeòovaèa, alebo akýko¾vek
iný odpeòovaè, ktorý neredukuje Fehlingov roztok.
5.8 Roztok fenolftaleínu, 1 g/100ml. Rozpustite 1 g fenolftaleínu (stupeò èistoty indikátor) v 60 ml priemyselného metylovaného liehu (denaturovaný alkohol) a doplòte na objem
100 ml vodou.
5.9 tandardný roztok invertu, 2,5 g/l. Odváte 9,50 g sacharózy a preneste bez strát do 1 l odmernej banky za pomoci
100 ±5 ml vody.
Do roztoku sacharózy pridajte 5 ml koncentrovanej kyseliny
chlorovodíkovej (5.1), jemne mieajúc poèas pridávania. Prikryte hrdlo banky malou kadièkou, aby sa zabránilo vniknutiu cudzích látok a nechajte stá nevyhnutný èas na úplnú inverziu
sacharózy. Tento èas závisí od teplotných podmienok. Inverzia
je ukonèená po 3 dòoch státia pri teplote 2025 oC alebo po
8 dòoch pri 1215 oC.
Zrieïte roztok invertu vodou na objem pribline 800 ml.
Rozpustite pribline 2 g kyseliny benzoovej (5.2) v pribline
75 ml horúcej vody a pridajte tento roztok do roztoku invertu.
Nakoniec doplòte objem na 1 l pri 20 oC a pomieajte. Takto
získate roztok invertu 10 g/l. Keï sa roztok invertu uchováva
v uzavretej nádobe, zostáva stabilný minimálne 6 mesiacov.
Pripravte neutrálny tandardný roztok invertu 2,5g/l odpipetovaním 50 ml roztoku invertu 10 g/l do 200ml odmernej banky,
pridajte dve kvapky roztoku fenolftaleínu (5.8). Pridávajte 1 mol/l
roztok hydroxidu sodného (5.4) za jemného mieania a sa objaví
ruová farba. Odstráòte ruovú farbu roztoku invertu pridaním
jednej a dvoch kvapiek 0,5 mol/l roztoku kyseliny chlorovodíkovej (5.5). Nakoniec doplòte objem vodou po znaèku
a premieajte. Tento roztok sa musí pripravova tesne pred pouitím.
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5.10 Fehlingov roztok.
l Meïnatý roztok (Roztok A). Odváte 138,56 g pentahydrátu
síranu meïnatého a rozpustite vo vode. Preneste roztok, bez
strát, do 2l odmernej banky, doplòte po znaèku vodou pri 20 oC
a pomieajte. Ak je to potrebné, prefiltrujte cez inertný filtraèný
materiál, napr. porézna keramika alebo sintrované sklo.
l Alkalický roztok vínanu (Roztok B). Oddelene odváte 692,18 g
vínanu sodno-draselného a 200 g hydroxidu sodného a rozpustite
v pribline 500 ml vody. Roztok ochlaïte a preneste bez strát
do 2l odmernej banky, doplòte vodou po znaèku pri 20 oC a pomieajte. Ak je to potrebné, prefiltrujte cez inertný filtraèný materiál, napr. porézna keramika alebo sintrované sklo.
l Zmieaný Fehlingov roztok. Zmieajte rovnaké objemy Roztoku A a Roztoku B tak, e nalejete Roztok A do Roztoku B, za
mieania sklenenou tyèinkou. Prefiltrujte, ak je to potrebné
a uchovajte vo vhodnej uzavretej nádobe.
5.11 Pemza  práková (alebo sklenené gulièky).
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Prístrojové vybavenie

6.1 Odmerné sklo  kalibrované pod¾a národných noriem.
6.2 Teplomery. Pouívajte teplomery, ktoré boli kalibrované
voèi certifikovaným referenèným teplomerom, pre vetky potrebné teploty.
6.3 Horúci titrátor/iluminátor. Na tento úèel je vhodný kombinovaný ohrievaè/iluminátor, navrhnutý UM, ale nie je nevyhnutný.
POZNÁMKA  UM = United Molasses Co Ltd. Ohrievaè/iluminátor je dostupný od Clive Shelton Associates, Provident House,
Burrell Row, Beckenham, Kent BR3 1AT, England.
6.4 Analytická váha  s rozlíením 1 mg.
6.5 Nádoby na váenie.
6.6 Stopky (1 hod)  merajúce minúty a sekundy.
6.7 Varné banky, Pyrex  okrúhleho alebo podobného tvaru, objem 400 ml.
6.8 Filtraèný lievik.
6.9 Vodný kúpe¾  udriavaný na 20,0 ±1 oC.
6.10 Kovové kruhy  alebo iné zariadenie na zaaenie, aby sa
udrali banky vo fixnej pozícii vo vodnom kúpeli.
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Vzorky

7.1 Príprava vzoriek. Vzorky dôkladne pomieajte.
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Postup

8.1 Veobecné poznámky.
l Odmerné sklo. Vnútorný povrch vetkého odmerného skla
musí by bez stôp po mastnote. Je vhodné obèasné umytie zmesou kyseliny chrómovej. Pouívanie peciálneho laboratórneho
detergentu zniuje potrebu umývania kyselinou chrómovou.
l Podmienky ohrevu. Bez tandardných podmienok ohrevu nie
je moné získa reprodukovate¾né výsledky.
Pri stanovení redukujúcich cukrov touto metódou sa vyadujú
nasledovné podmienky.
Ohrev musí by usporiadaný tak, aby 75 ml vody vo varnej
banke s objemom 400 ml dosiahlo bod varu z teploty 20 oC za
2,5 min.
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Zdroj svetla by mal poskytnú prostriedok na pozorovanie farebnej zmeny. Pri jednotlivých chemikoch môe by potrebné
nastavenie pozície lampy, aby sa dosiahol najlepí osvet¾ovací
efekt.
Pri vytváraní podmienok ohrevu pre test je nevyhnutné prida
pribline 50 mg jemnej pemzy alebo nieko¾ko sklených gulièiek
(5.11) do vody na podporu rovnomerného varu. Za dosiahnutie
bodu varu povaujeme, keï sa bublinky pary prebíjajú rovnomerne cez povrch vody v banke.
l Laboratórna teplota. Vetky metódy popísané na nasledovných stranách sa vzahujú na tandardnú laboratórnu teplotu
20 oC, aj keï dôkladná kontrola teploty pomocou vodného
kúpe¾a o teplote 20 oC je tie prípustná.
8.2 tandardizácia Fehlingovho roztoku. Nastavte zariadenie na ohrev tak, e 75 ml vody obsiahnutej vo varnej banke
zaène vrie z izbovej teploty za dobu 2,5 min ±5 sek. Je potrebné prida do vody malé mnostvo prákovej pemzy, aby sa zabezpeèil rovnomerný var. Ak sa pouíva UM ohrievaè, je potrebné
ho zapnú aspoò 10 min pred urèovaním poiadaviek na ohrev.
Opláchnite a naplòte 50ml byretu tandardným roztokom invertu 2,5 g/l (5.9) a druhú 50ml byretu naplòte vodou.
Napipetujte 20 ml zmieaného Fehlingovho roztoku (5.10) do varnej
banky a pridajte z byrety 15 ml vody. Pridajte z byrety 39 ml tandardného roztoku invertu (5.9), aby ste získali celkový objem
74 ml. Pridajte malé mnostvo prákovej pemzy (5.11) a nieko¾ko
kvapiek odpeòovaèa (5.7). Jemným krúením roztoky premieajte.
Umiestnite varnú banku na ohrevné zariadenie a nechajte roztok dosiahnu bod varu. Spustite stopky a nechajte roztok vrie
presne 2 min. Pridajte 4 kvapky roztoku metylénovej modrej
(5.3). Dokonèite titráciu pomalým pridávaním invertného roztoku z byrety.
Pridávajte invertný roztok v malých prídavkoch, ktoré postupne zmenujete, na zaèiatku po 0,2 ml, potom 0,1 ml a nakoniec
po kvapkách. Ukonèite titráciu na konci 1 min ±5 sek od okamihu pridania roztoku metylénovej modrej. To dáva celkový
èas varu 3,0 min ±5 sek. Koncový bod titrácie je urèený zmiznutím modrého zafarbenia a objavením sa slabo ruovej farby od
vyzráaného oxidu meïného. Zopakujte titráciu, ak je to potrebné, aby ste dosiahli koncový bod v urèenom limite. Poèas
titrácie sa banka nesmie odloi zo zdroja ohrevu ani miea.
Zaznamenajte titer. Ak má Fehlingov roztok správnu silu, 20 ml
roztoku by malo spotrebova 40 ml invertného roztoku, pri celkovom objeme 75 ml. Ak je titer menej ako 40 ml, potom má
roztok málo medi. Ak je viac ako 40 ml, v roztoku je príli ve¾a
medi. V oboch prípadoch treba roztok upravi, buï pridaním
síranu meïnatého alebo zriedením vodou (postupujte ako je
popísané v Metódach GS4/3-3 a GS4/3-7).
Po úprave sily meïnatého roztoku je potrebné zopakova tandardizáciu.
Ak má Fehlingov roztok správnu silu, 20 ml zodpovedá 100 mg
invertného cukru.
8.3 Roztok vzorky. Obsah redukujúcich cukrov v repnej melase je okolo 1,5 % a tento faktor spolu s tmavou farbou repnej
melasy spôsobujú urèité problémy pri aplikácii metódy pod¾a
Lanea a Eynona. Koncový bod titrácie býva prekrytý farbou
melasy, avak skúsení chemici vedia dosiahnu uspokojivé výsledky aj napriek týmto prekákam.
Pri skúaní repnej melasy je potrebné pouíva roztok melasy
20 g/100 ml, aby sa dosiahol titer menej ako 50 ml. Niektorí
chemici môu povaova koncový bod za ve¾mi nejasný, keïe
farebná zmena je zo pinavej modrej do hnedoèervenej.
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Tento problém je moné prekona pridaním známeho mnostva
invertného cukru vo forme roztoku 10 g/l (z bodu 5.9) do roztoku
melasy a po vykonaní titrácie urobi korekciu na pridaný invert.
Odváte 25 g repnej melasy a preneste bez strát do 250ml odmernej banky, aby ste získali objem asi 150 ml. Pouitím pipety
pridajte 50 ml invertného roztoku 10 g/l, ktorý bol pripravený
pre tandardizáciu Fehlingovho roztoku v bode 5.9.
8.4 Titrácia vzorky. Presvedèite sa, e zariadenie na ohrev
pracuje v predpísaných podmienkach. Opláchnite a naplòte
byretu roztokom 20 g/l. Vykonajte predbenú titráciu.
Do varnej banky napipetujte 20 ml Fehlingovho roztoku (5.10),
pridajte 20 ml roztoku melasy, malé mnostvo prákovej pemzy
(5.11) a nieko¾ko kvapiek odpeòovaèa (5.7).
Umiestnite banku na ohrevné zariadenie, nechajte roztok dosiahnu
bod varu a pridajte 4 kvapky roztoku metylénovej modrej (5.3).
Titrujte na zaèiatku prídavkami 2 ml roztoku melasy a postupne
zniujte pridávané mnostvo na 0,2 ml a snate sa dosiahnu
koncový bod titráciu asi za 1 min, odkedy roztok zaèal vrie.
Koncový bod titrácie je urèený zmiznutím modrého zafarbenia
a objavením sa slabo ruovej farby od vyzráaného oxidu meïného. Zaznamenajte titer (T1).
Zoberte ïaliu byretu a naplòte ju vodou. Vykonajte druhú titráciu tak, e do varnej banky pridáte 20 ml Fehlingovho roztoku, roztok melasy o objeme, ktorý ste získali v prvej titrácii,
zníený o 2 ml a potrebné mnostvo vody z byrety, aby výsledný objem bol 73 ml. Po 2 min varu pridajte 4 kvapky roztoku
metylénovej modrej a dokonèite titráciu prídavkami, spoèiatku
0,1 ml a nakoniec po kvapkách. Titrácia musí by ukonèená na
konci 1 min ±5 sek, èo dáva celkový èas varu 3 min ±5 sek.
Zaznamenajte titer (T2).
Koneèná titrácia sa vykoná tak, e do varnej banky dáte 20 ml
Fehlingovho roztoku, objem roztoku melasy z druhej titrácie
(T2) zníený o 0,5 ml a potrebné mnostvo vody z byrety tak,
aby výsledný objem bol 74,5 ml. Titrácia sa vykoná rovnakým
spôsobom ako druhá titrácia. Zaznamenajte titer (T3) a pouite
ho na výpoèet obsahu redukujúcich cukrov.

pad uvaujme, e repná melasa obsahuje napr. 46 % sacharózy.
20 ml Fehlingovho roztoku zodpovedá 100 mg invertného cukru, ale treba urobi korekciu na pridaný invertný cukor. V tomto
postupe prídavok zodpovedal 2 mg na ml roztoku melasy 100 g/l.
Aby sme získali obsah invertu v percentách, výpoèet má tvar:

Kde: T = T3 = titer (ml),
F = faktor sacharózy,
C = koncentrácia roztoku vzorky (g/l).
Keï pouijeme koncentráciu melasy 100 g/l, výpoèet sa zjednoduí na tvar:
Redukujúce cukry (% m/m) = (100/T  2) ´ F
Výsledok zaokrúhlite na najbliích 0,05 % m/m.
Korekèné faktory
Hmotnos sacharózy
prítomné v skúanom
objeme roztoku (g)

Faktor
.

0,0
0,5

Vyjadrenie výsledkov

9.1 Výpoèet obsahu redukujúcich cukrov. Keïe je prítomná sacharóza, vo výpoète sa musí poui korekèný faktor (4).
Faktor sa mení s mnostvom sacharózy v skúanom objeme roztoku melasy (pozri niie). Na urèenie faktoru nie je potrebné
pozna obsah sacharózy vo vzorke ve¾mi presne. Pre tento prí-

Faktor
.

1,000

5,0

0,906

0,988

6,0

0,894

1,0

0,975

7,0

0,884

2,0

0,950

8,0

0,874

3,0

0,934

9,0

0,865

4,0

0,917

10,0

0,856

9.2 Presnos. Presnos tejto metódy nebola urèená.

10
9

Hmotnos sacharózy
prítomné v skúanom
objeme roztoku (g)
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Preloila Albeta Korèeková

ZPROSTØEDKUJEME VÁM OBSAH ZAHRANIÈNÍCH ÈASOPISÙ Z OBORU CUKROVKA-CUKR, KTERÉ JINDE NENAJDETE!
Od tohoto roèníku i èlánky z èasopisu Sugar Journal z USA. Pøehled vech èlánkù z periodik v oboru cukrovka-cukr-líh je uvádìn v pøíloze INFOHLÍDKA.

Kontakt: Ivana Hoøejí, VUC Praha a. s.
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tel.: 261 090 646
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e-mail: i.horejsi@vucpraha.cz
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