ICUMSA metódy laboratórnej kontroly cukrovarníckej výroby

ICUMSA METÓDY LABORATÓRNEJ KONTROLY CUKROVARNÍCKEJ VÝROBY

Metóda GS6-1 (1994)

Stanovenie polarizácie cukrovej repy macerátorom
alebo metódou studenej vodnej digescie
s pouitím octanu olovnatého ako èeriaceho èinidla
oficiálna metóda
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Rozsah

Táto metóda je pouite¾ná na èerstvo pripravenú a zmrazenú
repnú kau na polarimetrické stanovenie sacharózy (polarizácia) (1). Rezky musia by rozme¾nené.
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Oblas pouitia

Táto metóda, ktorá môe tvori základ zmlúv na dodávky cukrovej repy, meria optickú otáèavos (polarizáciu) pol-normálneho digerovaného roztoku z repnej kae. Polarizácia sa
vyjadruje v oZ Medzinárodnej cukornej stupnice.
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Princíp metódy

Táto metóda je zaloená na metóde Sachsa a LE DOCTEA (4) a je
modifikovaná pre pouitie v macerátore. Èerstvo pripravená
alebo zmrazená kaa z cukrovej repy sa digeruje fixným objemom zriedeného vodného roztoku základného octanu olovnatého, pouitím macerátora alebo metódy studenej digescie
(20 oC), dávajúc pol-normálny cukorný roztok. Po filtrácii sa
v èírom filtráte z kae stanoví obsah cukru polarimetricky.
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Chemikálie a materiál

UPOZORNENIE A BEZPEÈNOSTNÉ OPATRENIA: POUÍVATELIA
3

Definície

3.1 Normálny roztok cukru sa definuje ako 26,0160 g èistej sacharózy odváenej vo vákuu a rozpustenej vo vode pri
20,00°C na výsledný objem 100,000 ml. To zodpovedá 26,000 g
sacharózy váenej na vzduchu a rozpustenej vo vode pri 20,00 oC
na výsledný objem 100,000 ml.
3.2 Pol-normálny roztok cukru sa pripraví takým spôsobom, aby hmotnos repnej kae a objem zriedeného vodného
roztoku základného octanu olovnatého boli také, e koncentrácia repnej kae v extrakte zodpovedá pol-normálnej hmotnosti
sacharózy (13g/100ml).
Základom nepresnosti v macerátore alebo v metóde studenou digesciou je variabilnos objemu avy v kai, ktorá závisí od obsahu
drene a väèinou je v rozmedzí 20,7 a 23,0 ml v 26,0 g kae (2).
Kvôli obtianosti odhadnutia objemu avy je objem zriedeného roztoku octanu olovnatého èasto predmetom národných
dohôd medzi kupujúcimi a predávajúcimi; napr. vo väèine
európskych krajín sú dohody zaloené na objeme avy 23 ml
a ve¾kosti pipety 177 ml, èo dáva celkový objem 200 ml. Neexistujú medzinárodné dohody o objeme repnej avy.
3.3 Základom bodu 100 oZ Medzinárodnej cukornej stupnice je optická otáèavos normálneho roztoku èistej sacharózy
pri vlnovej dåke zelenej èiary izotopu ortuti 198Hg (546,2271 nm
vo vákuu) pri 20 oC v 200,000 mm trubici (3). Hodnota tejto
optickej otáèavosti v uhlových stupòoch je 40,777 ±0,001o a pre
spektrálne filtrované lté sodíkové svetlo (589,4400 nm vo vákuu) má bod 100 oZ hodnotu 34,626 ±0,001o uhlových. Pre
prístroje s kremenným klinom, pracujúce pri efektívnej vlnovej
dåke 587,0000 nm, má bod 100 oZ hodnotu 34,934 ±0,001o
uhlových.
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TEJTO METÓDY BY SA PRED PRÁCOU S OCTANOM OLOVNATÝM
MALI OBOZNÁMI S NÁRODNOU LEGISLATÍVOU TÝKAJÚCOU SA
ZDRAVIA A BEZPEÈNOSTI PRI PRÁCI.

Pouívajte len deionizovanú vodu alebo vodu podobnej èistoty.
5.1 Základný octan olovnatý  zodpovedajúci ICUMSA pecifikácii v prílohe 1 a so zrnitosou pod 0,42 mm.
5.2 Roztok základného octanu olovnatého. Rozpustite 560 g
základného octanu olovnatého v pribline 1 l destilovanej vody.
Varte asi 30 minút a nechajte usadi. Dekantujte tekutý supernatan a zrieïte ho na hustotu 1,24 alebo 24,4 g PbO/100 ml celkového obsahu olova s èerstvo prevarenou destilovanou vodou.
Skontrolujte obsah celkového olova presným meraním hustoty,
alebo stanovením celkového olova titraène, ako je popísané
v Metóde GS1/2/3-1, Príloha 2. pecifikácia pre celkové olovo
poaduje hustotu, r20, 1,24 ±0,01 g/ml alebo obsah celkového
olova 24,4 ±1,0 g PbO/100 ml. Obsah základného olova má by
medzi 9,5 a 10,5 g PbO/100 ml. Ak je mnostvo základného
olova mimo tohto rozsahu, upravte èinidlo pridaním ¾adovej
kyseliny octovej. Po úprave znovu preverte obsah celkového
olova aj základného olova.
Roztok uchovávajte v nádobe uzavretej vzduchotesným uzáverom, aby sa predilo kontaktu s oxidom uhlièitým zo vzduchu.
Pred uzavretím nádobu naplòte plynným dusíkom.
5.3 Zriedený roztok základného octanu olovnatého. Zrieïte
45 ml (alebo 25 ml v závislosti od kvality repy) roztoku základného octanu olovnatého na 1 000 ml s prevarenou deionizovanou vodou alebo destilovanou vodou.
5.4 Lesklý papier  strojovo letený papier, ploná hmotnos
30 g/cm2, ve¾kos pribline 120 mm ´ 120 mm. Papier musí by
schopný zachyti poèas váenia vetku kau (vrátane avy).
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5.5 Filtraèný papier, kremelina. Filtraèný papier s vysokou
filtraènou rýchlosou, priemer 180 mm, stredná ve¾kos pórov
pribline 3 mm. Papier sa nesmie pretrhnú pri odstraòovaní po
filtrácii.
POZNÁMKA  Ak sa zároveò stanovujú aj draslík, sodík a iné
látky, preverte pred analýzou chemikálie a materiál na neprítomnos týchto látok, najmä sodíka. Výluh sodíka z filtraèného
papiera by mal by <0,1 mg sodíka na jeden filter. Pre zakalené
filtráty pouite kremelinový papier alebo pridajte sodík neobsahujúcu kremelinu (napr. Celite 577, Manville Denver CO).
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Prístroje a pomôcky

6.1 Presné váhy  s rozlíením 0,01 g.
6.2 Mieacie zariadenie. Macerátor (laboratórny mixér alebo
mieaè): 12 00015 000 ot/min, èasový spínaè s relé. Mieacia
nádoba (mixovacia kadièka), krátky tvar, pribline 500 ml.
6.3 Laboratórne sklo. Filtraèný lievik s objemom pribline
100 ml  stopka lievika by sa nemala ponori do filtrátu. Kadièky na filtrát s výkou asi 11 cm a priemerom 6 cm, s objemom
pribline 300 ml; odmerný valec 1 000 ml; krycie sklíèka na
kadièky.
6.4 Odmerné a automatické pipety  zodpovedajúce ICUMSA pecifikácii (5). Objem pipiet (175180 ml) závisí od obsahu
drene v kai (3.2).
6.5 Polarimeter  kalibrovaný v oZ pri 20,00 oC.
6.6 Polarimetrické trubice a krycie sklíèka. Prietokové alebo zboku plnené polarimetrické trubice s dåkou pecifickou
pre daný polarimeter (zvyèajne 200 mm alebo dvojnásobok tejto dåky) a krycie sklíèka zodpovedajúce ICUMSA pecifikácii (5);
tolerancia pre odchýlku dåky trubice musí zodpoveda pecifikácii pre Triedu A.
6.7 Kremenné dosky  referenèná hodnota okolo 10 alebo
20 oZ; pouívajte tandardné kremenné dosky, ktoré boli certifikované uznávanou intitúciou, ako je napr. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Braunschweig, Nemecko) alebo dosky,
ktoré boli porovnané s certifikovanými doskami.
6.8 Vodný kúpe¾  regulovaný na 20 oC ±0,5 oC.
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Vzorky

7.1 Príprava kae. Na stanovenie polarizácie (tj. obsahu cukru) sa vyaduje reprezentatívna subvzorka repy. Táto subvzorka je vo forme kae, ktorá pozostáva z rozme¾nenej repy
a musí by dostatoène jemná, aby sa rozpustné látky dali ¾ahko vyextrahova. Doporuèuje sa pouíva rezaèku (pílu), aby
aspoò 50 opraných repných buliev prelo pílou tak, aby vznikla kaa o hmotnosti zodpovedajúcej 10 % hmotnosti vstupujúcej vzorky. peciálne navrhnuté rezaèky s jedným alebo
viacerými pilkovými plátmi sú komerène dostupné, ale neexistuje medzinárodná norma pre iaden typ takejto rezaèky.
Ak sú vzorkou rezky, pred analýzou si vyadujú ïalie rozme¾nenie.
Premieajte a zhomogenizujte vzorku kae; vzorka sa povauje
za homogénnu (6), ak es a osem paralelných testov nedáva
rozdiel väèí ako 0,2 oZ. Vzorku kae analyzujte ihneï po homogenizácii.
7.2 Príprava zmrazenej kae. Postup pre zmrazovanie
a skladovanie repnej kae popísal BURBA AT AL. (7).
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Postup

8.1 Príprava a èerenie roztoku vzorky. Z dobre premieanej vzorky odváte na lesklý papier 26,00 ±0,05 g èerstvo pripravenej, zmrazenej alebo rozmrazenej repnej kae, tak rýchlo
ako je to moné (max. 5 min). Preneste kau (vrátane papiera)
do mieacej nádoby (macerátora). Pridajte 177,0 ±0,35 ml, alebo iný odsúhlasený objem (pozri 3.2), zriedeného roztoku základného octanu olovnatého z (automatickej) pipety.
Uzavrite mieaciu nádobu vrchnákom, pripojte na motorový
pohon a nechajte bea 3 min pri 12 00015 000 ot/min. Odoberte nádobu z pohonu a umiestnite gumenú upchávku na dno
nádoby (na zakrytie spojky na upevnenie nádoby k pohonu).
Uvo¾nite vrchnák a umiestnite nádobu do vodného kúpe¾a.
Na digesciu studenou vodou pri pribline 20 oC bez macerátora
pouite ve¾mi jemnú kau. Mieajte alebo pretrepávajte rázne
zmes kaa  základný octan olovnatý po dobu 5 min vo vopred
vysuenej nádobe.
8.2 Spracovanie zmrazenej kae. Ak sa má analyzova zmrazená vzorka kae, uistite sa, e bola skladovaná pri teplote 20 oC
a nádoba, v ktorej bola vzorka kae skladovaná, bola vzduchotesne uzavretá.
Odváte vzorku zmrazenú, alebo po rozmrazení v chladnièke
pri +4 oC. Pouite pomerovú váhu a dôkladne premieajte zmes
zmrazenej vzorky so zriedeným roztokom základného octanu
olovnatého o tak vysokej teplote, aby sa dosiahla teplota 20
±1 oC pre polarimetrické meranie.
8.3 Filtrácia roztoku. Prefiltrujte chladný (20 oC) macerát alebo
digerát cez jednoduchý filtraèný papier (pozri 5.5) a ak je to
potrebné, pouite aj 10 ml kremeliny. Poèas filtrácie zakryte
filtraèný lievik, aby sa minimalizovalo odparovanie. Vylejte prvých 5 ml filtrátu.
8.4 Stanovenie polarizácie. Pouite prietokové, alebo zboku plnené polarizaèné trubice (pozri 6.6). Vypláchnite a naplòte
prietokovú trubicu s hlavným podielom filtrátu. Zboku plnenú
trubicu vypláchnite dôkladne filtrátom aspoò dvakrát a naplòte
ju tak, aby neobsahovala vzduchové bublinky; manipulujte
s trubicou èo najmenej, aby sa predilo jej zahriatiu. Polarizujte
èíry filtrát. Teplota polarimetra, polarizaènej trubice a filtrátu by
mala by 20,0 ±0,1 oC. Pri optickom polarimetri urobte tyri merania a priemer zaokrúhlite na 0,1 oZ.
POZNÁMKA  Ak teplota nie je 20,0 oC, postupujte pod¾a inde
popísaných postupov (8) (pozri tie Metódu GS1/2/3-1).
8.5 tandardizácia polarimetra a pouitie. tandardizujte
meranie polarimetra pomocou certifikovaných kremenných
dosiek s nominálnou hodnotou medzi 10 a 20 oZ. Pod¾a toho,
aká metóda tandardizácie a teplotnej korekcie sa aplikuje (pozri GS1/2/3-1, 8.3), sú potrebné urèité parametre vzduchu, vody
a kremennej dosky, ako aj teplota kremennej dosky a polarimetra.
8.6 Pouitie automatizovaných systémov. Pre série analýz
sa doporuèuje integrovaný systém, ktorý zahàòa pomerové váhy,
mieaciu a filtraènú linku a automatický polarimeter.
Pomerové váhy pouité v tomto procese by mali by nastavené
na presný pomer medzi hmotnosou kae (26 g) a hmotnosou
zriedeného roztoku octanu olovnatého na základe hustoty (pozri 5.3) a pouitého objemu (pozri 3.2) zriedeného roztoku základného octanu olovnatého.
Neutrálna pozícia váh poèas merania aj poèas kalibrácie (závaie 26 g) sa dosiahne pouitím hárku lesklého papiera alebo
vytarovanej kadièky.
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V jednom cykle je moné stanovi aj
obsah draslíka, sodíka a iných zloiek repy (pozri 5.5).
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Vyjadrenie výsledkov

9.1 Výpoèet. Ak sa pouíva polarizaèná trubica o dåke pecifickej pre
daný polarimeter (zvyèajne 200 mm),
vynásobte odèítanú hodnotu pecifickým faktorom (zvyèajne 2), aby ste
získali obsah cukru v repe (% alebo
o
Z). Výsledok zaokrúhlite na 1 desatinné miesto.
9.2 Presnos. Hodnoty opakovate¾nosti a reprodukovate¾nosti pod¾a
normy ISO 5725 nie je moné vypoèíta, nako¾ko neboli vykonané medzilaboratórne testy.
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PRÍLOHA 1: pecifikácia základného octanu olovnatého (9)
- Základné olovo (PbO) . min. 33
- Strata suením
pri 105 oC . . . . . . . . max. 1,5
- Nerozpustné látky v zriedenej
kyseline octovej . . max. 0,02
- Nerozpustné látky
vo vode . . . . . . . . . max. 1,0
- Chloridy (Cl) . . . max. 0,003
- Dusitany a dusiènany
(ako NO3) . . . . . max. 0,003
- Meï (Cu) . . . . . . max. 0,002
- Látky nevyzráané s H2S
(ako sírany) . . . . . max. 0,30
- elezo (Fe) . . . . max. 0,002
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ZEMØEL ING. ZDENKO FLÉGL
Jen tìko se mi vyslovují pøedchozí slova  el
jsou pravdivá. 18. kvìtna tohoto roku se uzavøela ivotní i cukrovarnická dráha ing.
Zdenko Flégla, jeho jméno
je celoivotnì spjato s cukrovarem v Èeském Meziøíèí.
Vìrnost, vekeré síly a znalosti vìnované jednomu oboru a jednomu závodu vdy zasluhují pozornost, v pøípadì
ing. Flégla tomu není jinak.
Zdenko Flégl se narodil
pøed Vánoci roku 1928 v Povaskom Chlmci (tehdy Chlmec nad Váhom) u iliny,
kde jeho otec v rámci pomoci rozvoji Slovenska slouil
v èetnickém sboru. Do Èech
se rodina vrátila zpìt na Opoèensko, Zdenko pak studoval
a v roce 1947 odmaturoval
na reálném gymnáziu v Náchodì. V roce 1951 úspìnì
dovril vysokokolské technické studium v Praze se zamìøením na biochemii.
Øízením osudu nastoupil na podzim tého roku na místo chemika do cukrovaru
v Èeském Meziøíèí. Mìl tìstí na skvìlé uèitele (napø. Wichterle) a kolegy (Sýkora,
Poppr a Kulhavý), jejich znalosti a zkuenosti pøevzal a uplatnil ve své práci. Postupnì proel vechny technické funkce od laboratoøe a po provoz, nakonec byl
v roce 1976 jmenován vedoucím výroby se zastupováním øeditele závodu.
Ing. Flégl se stal natolik automatickou souèástí ivota cukrovaru, e jeho odchod do dùchodu v roce 1989 byl èistì formálním. Kadou dalí kampaò zpracovával kampaòové výpoèty a hláení. I pøes vyí vìk se ing. Flégl sil s poèítaèovou
technikou, o èem svìdèí i jeho elektronická kampaòová korespondence s centrálou
spoleènosti TTD.
Kromì oboru elektro byla jeho celoivotním mimopracovním koníèkem hudba,
a to ji od vojenských let, kdy hrál ve vojenském orchestru v Brnì. Sám hrál na
housle a mandolínu, mìl hodnì blízko k jazzu.
Od roku 1951, vyjma vojenské sluby, vynechal jedinou kampaò a v roce 2006.
Tak dlouhá vìrnost a sluba cukrovarnickému oboru v poètu 55 kampaní patøí mezi
výjimeèné v rámci celé republiky. K tomu je tøeba pøipojit upøímnost, a nápadnou
slunost a pøívìtivost, nelíèené kamarádské chování ke kadému bez rozdílu. Spolu
s ostatními déle slouícími kolegy tak mimodìk vytváøel více ne dobré pracovní
prostøedí.
Je nepochybné, e lidské charakterové vlastnosti spolu s odbornou erudicí pøispìly k trvale výborným výsledkùm jak èeskomeziøíèského závodu, tak i tehdejího
podniku Východoèeské cukrovary. Cukrovar v Èeském Meziøíèí platil vdy za exportní závod se stabilními výsledky, co bylo moné ve své dobì jednoznaènì podepøít Fléglovým jménem.
Daniel Fronìk

Preloila Albeta Korèeková
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