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1. CUKROWNICTWO 

1.1.  Wst p:

Burak  cukrowy - ro lina dwuletnia najlepiej udaje si na ziemiach zasobnych w próchnic . Siewu 

buraków dokonuje si w kwietniu, a zbioru pod koniec wrze nia i w pa dzierniku.

Przemysowo u yteczn  cz ci buraka cukrowego jest korze  (ryc. 1). Ma on ksztat palowy, 

sto kowy - zw ajcy si ku doowi, zako czony ogonkiem korzenia. Z przeciwlegej strony, na szyjce  

ponad ziemi wyrasta gówka, która wraz z nasad  lici w trakcie zbioru zostaje w procesie 

ogawiania odcita.  Podczas sprz tu usuwa si równie  cz  ogona cie sz  ni 1 cm. Ogawianie

oraz odcicie ogonka ma na celu pozbycie si cz ci ubogich w sacharoz , a tak e usunicie

zielonych cz ci ro liny wra liwych na wszelkie procesy gnilne mog ce doprowadzi do zepsucia 

korzenia buraka. 

Ryc.1. Budowa korzenia buraka cukrowego [PN-81/R-74458-1] 

Skad chemiczny buraka cukrowego (tab. 1) w zale no ci od typu buraka i jego odmiany  a tak e

warunków klimatycznych i  agrotechnicznych ulega pewnym wahaniom. 

Tab. 1. Skad chem iczny korzenia buraka cukrowego

korze  buraka 100% 

woda 72-

75%

sucha masa 25-28% 

 sucha masa 

nierozpuszczalna

4-5%-5,5%

sucha masa rozpuszczalna 20-23% 

  niecukry 2,5-3% cukier (sacharoza) 

17-20%

  niecukry 

mineralne

0,5-0,8%

niecukry organiczne 2-2,2% 

   zwizki

azotowe

1,2%

zwizki

bezazotowe

0.9%
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Do otrzymywania cukru wykorzystuje si  korze  buraka cukrowego, w którym znajduje si  prawie ca a

ilo  sacharozy. Jest ona rozpuszczona w soku komórkowym wype niaj cym  komórki zapasowe 

korzenia. Rozmieszczenie sacharozy w korzeniu buraka jest, jak to przedstawiono na ryc. 2, 

zró nicowane.  W  osi pionowej przekroju buraka najmniejsz  zawarto  cukru wykazuje g ówka oraz 

dolna cz  korzenia. Natomiast w osi poprzecznej korzenia id c od centrum do strefy zewn trznej

ilo  cukru pocz tkowo wzrasta, a nast pnie maleje. Za punkt wyj cia przyj to najwy sze st enie

sacharozy jako 100%. 

Ryc. 2. Rozmieszczenie sacharozy w korzeniu buraka cukrowego (w skali od 0-100) 

Patrz c od strony technologicznej warto  u ytkowa buraka wzrasta w miar  wzrostu zawarto ci

sacharozy i spadku zawarto ci pozosta ych zwi zków organicznych oraz soli mineralnych (tzw. 

niecukrów). Nale y wspomnie , e takie zwi zki w glowodanowe jak celuloza, glikoza, czy fruktoza 

s  równie  zaliczane do niecukrów. W  sposób po redni lub bezpo redni wp ywaj  one na ilo ciowe

zwi kszenie produktów ubocznych przemys u cukrowniczego. Niecukry zmniejszaj  wydajno

sacharozy, zwi kszaj c koszty produkcyjne. 

Dostarczane do punktu skupu buraki powinny by  prawid owo og owione, oczyszczone z ziemi, nie 

zawieraj ce cz ci zgni ych i pora onych przez choroby (zgorzel korzeniowa siewek, rdza burakowa, 

bakterioza li ci, sucha zgnilizna korzenia, parch wypuk y i pier cieniowy, k dzierzawka wirusowa). 

Poniewa  buraki zazwyczaj  dostarcza si  do punktów skupu zlokalizowanych przy bocznicach 

kolejowych tylko na czas skupu miejsca takie musz  by  ka dorazowo odpowiednio przygotowane: 

wyrównane, oczyszczone, lekko zaorane a nast pnie zdezynfekowane wapnem palonym. Ze wzgl du

na atwy odp yw wody deszczowej place powinny by  p askie po o one nieco wy ej  ni  najbli sze

otoczenie.

W  przypadku, gdy produkcja cukru wyd u a si  w czasie i b dzie obejmowa  miesi ce zimowe buraki 

cukrowe musz  by  sk adowane w kopcach. Kopiec zazwyczaj szeroko ci 15 - 20 metrów, d ugo ci

oko o 100 metrów i wysoko ci do 2.5 metra nakrywa si  warstw  ziemi (15 cm) pobielon  mlekiem 

wapiennym. Kopiec powinien by  otoczony rowkiem drenuj cym. Do jego wn trza musz  by

wprowadzone przewietrzniki reguluj ce oddychanie buraków. Zachodz ce w trakcie przechowywania 

zmiany w burakach wynik e wskutek przebiegaj cej w nich przemiany materii zawsze prowadz  do 

spadku zawarto ci cukru w ilo ci 0.7 - 1.0 % miesi cznie. 
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Produkcja cukru 

Zasada produkcji cukru polega na wydobyciu soku z korzenia buraka cukrowego, a nast pnie jego 

oczyszczeniu, zag szczeniu i wykrystalizowaniu  z niego sacharozy.

Schemat technologiczny produkcji cukru przedstawia ryc. 3. 

W handlu spotyka si  nast puj ce gatunki cukru bia ego (konsumpcyjnego): 

- kryszta  gruby KG, którego g ówna masa przechodzi przez sita nr 7, o d ugo ci oczek kwadratowych 

3.15 mm i pozosta o  na sicie nr 12, o d ugo ci boków oczek 1.6 mm nie mniejsza ni  85% 

- kryszta redni KS, który przechodzi przez sito nr 12, a zatrzymuje si  na sicie nr 24, o d ugo ci

boków oczek 0.71 mm, 

- kryszta  drobny KD, który przechodzi przez sito nr 24, a zatrzymuje si  na sicie nr 50, o d ugo ci

boków oczek 0.28 mm, 

- grysik Kgr - przesiew przez sito 0.28 mm, 

- cukier niesegregowany KN. 

Cukier rafinowany (rafinada), otrzymywany przez dodatkowe oczyszczenie, przefiltrowanie 

i wykrystalizowanie, produkowany jest w nast puj cych asortymentach: 

- kostka lana R-KoL o kszta cie prostopad o cianu,

- kostka prasowana R-KoP o kszta cie prostopad o cianu,

- kryszta  lux, przesiew przez sito nr 7, 

- kryszta  gruby, redni i drobny - o granulacji jak przy cukrze bia ym konsumpcyjnym, 

- kryszta  grysik - przesiew jak poprzednio. 

Specjalnym asortymentem cukru jest cukier bia y przemys owy. Jest to mieszanina cukru 

krystalicznego o ró nej granulacji, w dowolnym stosunku procentowym. Cukier ten jest stosowany do 

produkcji wyrobów cukierniczych. 

W handlu wyst puje tak e m czka cukrowa, czyli rozdrobniony cukier, nazywany pudrem. 

Cukier rafinowany zawiera nie mniej ni  99.9% sacharozy i do 0.03% wilgotno ci. 

Cukier bia y nie mo e zawiera  mniej ni  99.8% sacharozy, a wilgotno  nie mo e przekracza

0.05%.

Cukier powinien by  suchy, czysty, bez grudek i zlepków. Cukier za ó cony, poszarza y, zbrylony, 

nadmiernie wilgotny i zanieczyszczony jest cukrem wadliwym i nie nadaje si  do odbioru. 

Normy przewiduj  badania organoleptyczne smaku i zapachu, zabarwienia i m tno ci po 
rozpuszczeniu. Ponadto wykonuje si  badania na zawarto  cukru, popio u, wilgotno ci i obecno ci
niecukrów. Poniewa  cukier jest higroskopijny (wch ania wilgo ), przechowuje si  go w magazynach 
wolnych od zapachów, suchych. Temperatura pomieszczenia powinna wynosi  15 - 18

o
 C, wilgotno

wzgl dna powietrza - do 65 %. Cukier powinno si  sk adowa   z dala od okien i drzwi, i oko o 0.7m od 
ciany. Worki uk ada si  na drewnianych paletach w stosach do 12 sztuk w gór .



Ryc. 3. Schemat technologiczny produkcji cukru 

4

MYCIE i KRAJANIE 
BURAKÓW

NAWAPNIANIE

KARBONATACJA

SIARKOWANIE

ZAG SZCZANIE SOKU 

EKSTRAKCJA

FILTRACJA

ODPAROWANIE

FILTRACJA

KRYSTALIZACJA

WIROWANIE

SUSZENIE I 
SORTOWANIE

WY YMANIE SUSZENIE

woda wys odkowa

sok surowy

sok rzadki

sok g sty

cukrzyca I

cukier bia y

wys odki wy te wys odki suszone

wys odki

b oto saturacyjne

odciek I

ZAG SZCZANIE

FILTRACJA

ODPAROWANIE

KRYSTALIZACJA

WIROWANIE

odciek II

ZAG SZCZANIE

FILTRACJA

ODPAROWANIE

KRYSTALIZACJA

WIROWANIE

cukrzyca II

cukrzyca III

cukier II rzutu

cukier III rzutu

melas

woda

mleko
wapienne

CO2

SO2

puder
cukrowy

gor ca

woda



5

Tab.2 Produkty przemys u cukrowniczego. Terminy i okre lenia wg. PN-87/A-74852 

 Lp.  Termin Okre lenia

 1 cukier produkt spo ywczy w postaci kryszta ów sk adaj cy si  g ównie z 
sacharozy

 2 cukier bia y puder rozdrobnione kryszta y cukru bia ego o wymiarach nie wi kszych ni
0.1 mm 

 3 cukier grysik rozdrobnione kryszta y cukru bia ego o wymiarach nie wi kszych ni
0.5 mm 

 4 cukier rafinowany 
kryszta

cukier rafinowany w postaci oddzielnych kryszta ów

 5 cukier rafinowany 
kostka prasowana 

cukier rafinowany w postaci oddzielnych kawa ków okre lonych
rozmiarów, przygotowany metod  prasowania 

 7 cukier rafinowany 
puder

rozdrobnione kryszta y cukru rafinowanego o wymiarach nie wi kszych 
ni  0.1 mm 

 8 cukier p ynny oczyszczony wodny roztwór sacharozy 

 9 cukier surowy 
trzcinowy 

produkt przerobu soku z odyg trzciny cukrowej, w postaci 
pojedynczych kryszta ów, sk adaj cy si  g ównie z sacharozy 

 10 cukier surowy 
buraczany

produkt przerobu buraków w postaci pojedynczych kryszta ów,
sk adaj cy si  g ównie z sacharozy 

 11 sok g sty produkt uzyskany w wyniku odparowania wody z soku oczyszczonego 

 12 susz buraczany pokrojone i wysuszone korzenie buraków cukrowych 

 13 wys odki krajanka buraczana po wys odzeniu

 14 bagasa masa trzciny cukrowej pozbawiona cukru 

 15 wys odki prasowane wys odki poddane cz ciowemu wyci ni ciu wody 

 16 wys odki suszone wys odki poddane prasowaniu i suszeniu 

 17 wys odki wzbogacone wys odki wzbogacone o dodatki podwy szaj ce ich warto  paszow

 18 bagasa wzbogacona rozdrobnione cz ci bagasy, wzbogacone o dodatki podwy szaj ce ich 
warto  paszow

 19 osad filtracyjny przemyta pozosta o  po filtracji soków i soków g stych 

 20 melas produkt uboczny przy produkcji cukru, przedstawiaj cy sob  roztwór 
mi dzykryszta owy po ostatniej krystalizacji 

 21 melas rafinerski produkt uboczny przy produkcji cukru rafinowanego, przedstawiaj cy 
sob  roztwór mi dzykryszta owy po ostatniej krystalizacji 

 22 cukrowo  zawarto  sacharozy w produkcie przemys u cukrowniczego 

 23 substancja sucha bezwodna cz  produktu przemys u cukrowniczego 

 24 wspó czynnik 
czysto ci

procentowa zawarto  sacharozy w przeliczeniu na such  substancj

 25 cukier inwertowany produkt inwersji sacharozy, zawieraj cy równe ilo ci glukozy i fruktozy 

 26 zwi zki redukuj ce substancje posiadaj ce w a ciwo ci redukowania w rodowisku
alkalicznym tlenku miedziowego do tlenku miedziawego w produkcie 
przemys u cukrowniczego 

 27 wilgotno  procentowa zawarto  wilgoci w produkcie przemys u cukrowniczego 

 28 zabarwienie wska nik charakteryzuj cy stopie  zabarwienia produktu przemys u
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cukrowniczego

 29 kontrolny wzorzec 
barwny

próbka produktu, zatwierdzona w ustalonym trybie, przyj ta za 
podstaw  przy wizualnej kontroli zabarwienia 

 30 popió  procentowa zawarto  substancji mineralnych w produkcie przemys u
cukrowniczego

 31 sk ad
granulometryczny

proporcje kryszta ów cukru ró nej wielko ci w produkcie przemys u
cukrowniczego

 32 zanieczyszczenia 
ferromagnetyczne

ferromagnetyczne cz steczki w produkcie przemys u cukrowniczego 

 33 czas rozpuszczania czas, w ci gu którego kostka cukru okre lonych rozmiarów rozpuszcza 
si  w wodzie 

 34 si a wytrzyma o  na ci nienie w przeliczeniu na jednostk  powierzchni, 
pod wp ywem którego kostka cukru okre lonych rozmiarów ulega 
ca kowitemu rozkruszeniu 

 35 bia ko surowe zwi zki azotowe bia kowe i niebia kowe w produktach przemys u
cukrowniczego

 36 zawarto  cukrów 
fermentuj cych 

procentowa zawarto  cukrów w produkcie, zdolnych do fermentacji 

 37 niecukry sucha substancja, z wy czeniem sacharozy, w produkcie przemys u
cukrowniczego

38 rendement (Rd) przewidywany procent cukru bia ego jaki otrzyma si  ze 100 cz ci
produktu (franc. wydajno )

1.2. wiczenia laboratoryjne: 

1.2.1 Oznaczanie zawarto ci sacharozy w korzeniu buraka metod  refraktometryczn

Przekroi  buraka cukrowego wzd u  osi pod u nej i pobra  za pomoc  zg bnika próbki mi szu z 
ró nych cz ci korzenia. Nast pnie mi sz ten umie ci  w specjalnych kleszczach i wycisn  na 
pryzmat refraktometru kilka kropel soku komórkowego. Pryzmat zamkn  a refraktometr skierowa
pod wiat o i na skali przyrz du odczyta  zawarto  sacharozy w próbce. Pomiar powtórzy
kilkakrotnie pobieraj c próbki z ró nych cz ci korzenia. Otrzymane wyniki porówna  z tablic
rozmieszczenia cukru w korzeniu buraka 

1.2.2. Oznaczanie zawarto ci sacharozy w krajance metod  zimnej dygestii wodnej 

 Utrze  na tarce wiartk  buraka przekrojon  wzd u  osi pionowej. Miazg  dok adnie
wymiesza , a nast pnie szybko odwa y  26 g w wytarowanej zlewce na 150 cm3. Przenie  ilo ciowo
miazg  do zbiornika miksera odmierzaj c z biurety automatycznej 178,2 cm3 wody octanowej1 i 
miksowa  przez 3 min. Zawarto  miksera s czy  przez bibu  szybkoschn c  do suchej kolby 
sto kowej na 250 cm3. Pierwsze 10 cm3 przes czu odrzuci . Wykona  pomiar polarymetryczny 
przes czu w rurce o d ugo ci 2 dm, po uprzednim kilkukrotnym przep ukaniu jej badanym roztworem. 
Rurk  polarymetryczn  nape ni  dok adnie przes czem badanego roztworu, tak aby pod szkie kiem
nie znajdowa  si  najmniejszy nawet p cherzyk powietrza. Po dok adnym zakr ceniu  rurk  wytrze  z 
zewn trz do sucha i wprowadzi  do polarymetru. Pomiaru mo na dokonywa , je li lampa sodowa jest 

                                                
1 Roztwór zasadowego octanu o owiawego ma w powy szej metodzie podwójn  rol : rozpuszcza 
sacharoz  i wytr ca inne substancje optycznie czynne (g ównie bia ka). Obj to  dodawanego 
roztworu octanu jest tak dobrana, by po zmieszaniu ca kowita obj to  próbki wynosi a 200 cm3 (26 g 
soku komórkowego zajmuje przeci tnie 21,8 cm3).
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dobrze nagrzana (powinna by  w czona przynajmniej na 5 minut przed oznaczaniem) oraz je li skala 
przyrz du ustawiona jest na zero (zero skali pokrywa si  z zerem skali noniusza). 

Rozpoczynaj c pomiar w okularze obserwuje si  ró nice w jasno ci zabarwienia pomi dzy paskiem 
rodkowym a dwiema pó kulami. Prawid owe ustawienie (pomiar) polarymetru dokonuje si  poprzez 

jednakowe przyciemnienie obu pó kul i paska rodkowego w okularze polarymetru. W tym momencie 
nale y ze skali przyrz du odczyta  k t skr cenia, pami taj c o zastosowanej tutaj zasadzie noniusza. 
Obliczy  zawarto  procentow  sacharozy w krajance korzystaj c ze wzoru Biota: 

p l
D

20

100

gdzie p- st enie sacharozy w gramach na 100 cm3 roztworu, l - d ugo  rurki polarymetrycznej w dm 

 - skr cenie p aszczyzny polaryzacji w stopniach k towych  

20

D
- skr calno  w a ciwa sacharozy (66,50)

Przekszta camy wzór, tak by uzyska  st enie sacharozy w roztworze pobranym do rurki 
polarymetrycznej (p). Nast pnie obliczamy mas  sacharozy znajdujc  si w ca ym roztworze 
(st enie razy objto ) i korzystajc z faktu, e ta sama ilo  znajdowa a si w nawa ce (26 g) 
krajanki obliczamy zawarto  procentow .

1.2.3. Oznaczanie zawarto ci azotu "szkodliwego" (liczby niebieskiej) 

Przygotowanie roztworów wzorcowych:

Z przygotowanego 1% roztworu kwasu glutaminowego sporz dzi  roztwory wzorcowe. W tym celu 
rozla  przygotowany roztwór do kolb miarowych na 100 cm3 wg. nast puj cego schematu: 

kolba nr 0 1 2 3 4 5 6 

cm3 roztworu 0 1 2 5 10 13 15 

masa kwasu glutaminowego 
w 100 cm3 roztworu (mg) 

0 0,01 0,02 0,05 0,1 0,13 0,15 

Do ka dej kolbki doda  10 cm3 roztworu odczynnika miedziowego i dope ni  wod  destylowan  do 
kreski. 

Sporz dzi  krzyw  wzorcow  przeprowadzaj c pomiary kolorymetryczne na Spekolu w kuwecie 1 cm, 
przy d ugo ci fali 620 nm, u ywaj c jako próby odniesienia wzorca „zerowego”.

Wykonanie oznaczenia: 75 cm3 przes czu przygotowanego do oznaczenia zawarto ci cukru metod
polarymetryczn  przenie  do kolby miarowej na 100 cm3 doda  10 cm3 odczynnika miedziowego i 
uzupe ni  woda destylowan  do kreski. Po dok adnym wymieszaniu nala  roztwór do kuwety i 
dokona  pomiaru ekstynkcji badanego roztworu, u ywaj c jako próby odniesienia wzorca "0" na 
fotokolorymetrze SPEKOL przy d ugo ci fali wietlnej 620 nm.

Opracowanie wyników: Zawarto  kwasu glutaminowego odczyta  z krzywej wzorcowej i wynik 
wyrazi  w miligramach kwasu glutaminowego na sto gramów buraka. Ostateczny wynik poda  w 
miligramach azotu na sto gramów buraka, wiedz c e 1 mg kwasu glutaminowego odpowiada 0,095 
mg azotu. 

Z krzywej wzorcowej odczytujemy bezpo rednio mas  kwasu glutaminowego odpowiadajc
zawarto ci azotu w pobranej do analizy (75 cm

3
) próbce. Aby uzyska  zawarto  w krajance nale y

odnie  ten wynik do ca o ci roztworu (200 cm
3
), czyli do 26 g krajanki.
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1.2.4. Oznaczanie zawarto ci cukru w wys odkach suszonych (i melasowanych) 

Przygotowanie próbki: próbk  wys odków dok adnie wymiesza , pobra  porcj  ok. 50 g i rozdrobni  w 
m ynku tak, aby rednice ziaren nie przekracza y 1 mm. Rozdrobnion  próbk  przesia  przez sito i 
dobrze wymiesza .

Wykonanie oznaczenia: Odwa y  16,3 g wys odków suszonych (lub 16,6 g wys odków
melasowanych). Przenie  wys odki ilo ciowo do kolby sto kowej poj. 300 cm3, doda  200 cm3 wody 
destylowanej i 25 cm3 p ynu Herlesa I. Wymiesza  zawarto  naczynia, doda  25 cm3 p ynu Herlesa 
II. Po zamkni ciu kolb  energicznie wstrz sn  i umie ci  w a ni wodnej o temperaturze 75-80oC na 
okres 30 min. wstrz saj c energicznie co 10 min. Och odzi  (unikaj c wstrz sania) i przes czy  przez 
bibu  zawarto  kolby. Klarownym przes czem nape ni  rurk  polarymetryczn  d ugo ci 2 dm i 
dokona  odczytu na skali polarymetru. 

Obliczenie wyniku: Korzystaj c ze wzoru Biota (1) obliczy  procent zawarto ci sacharozy w 
wys odkach. (patrz pkt 2)

1.2.5. Oznaczanie zawarto ci sacharozy w cukrze handlowym 

 5  0,002 g cukru  przenie  do kolby miarowej pojemno ci 100 cm3 i  rozpu ci  w ok. 50 cm3

wody destylowanej. Kolb  dope ni  wod  do kreski, roztwór starannie wymiesza  i przes czy  przez 
s czek z bibu y, odrzucaj c pierwsze 10 cm3. Otrzymanym przes czem nape ni  rurk
polarymetryczn  i dokona  pomiaru. 

Korzystaj c ze wzoru Biota (1) obliczy  procentow  zawarto  sacharozy w cukrze handlowym (patrz 
pkt 2). 

1.2.6. Oznaczanie granulacji cukru 

Przygotowa  zestaw sit metalowych o wymiarach: 

3.15 mm, 1.6 mm, 0.71 mm, 0.28 mm 

Z analizowanej próbki odwa y  100 g (±0.1 g) cukru, nasypa  na powierzchni  górnego sita, przykry
pokryw , wytrz sa  przez 2-3 minuty w p aszczy nie poziomej. Nast pnie zdj  sita i zwa y
oddzielnie odsiewy i przesiewy z dok adno ci  do 0.1 g. Mas  poszczególnych przesiewów i 
odsiewów wyrazi  w procentach. Wynik zaokr gli  do 1%. 

1.2.7. Oznaczanie zawarto ci substancji redukuj cych w cukrze handlowym 

Zasada metody polega na redukcji zwi zków miedziowych z roztworu Müllera do zwi zków
miedziawych  przez substancje redukuj ce wyst puj ce w cukrze handlowym. Zredukowane zwi zki
miedziowe reaguj  z dodanym roztworem jodu. Nadmiar nieprzereagowanego I2 odmiareczkowuje si
Na2S2O3

Cu I Cu I2

2 2

2 22 3

2

2 4 6

2
SO I SO I

a. przygotowanie roztworu cukru 

Odwa y  20±0.01 g cukru i przenie  ilo ciowo do kolby miarowej á 100 cm3, rozpu ci  w wodzie i 
uzupe ni  do kreski. 

b. wykonanie oznaczenia 

Do kolby sto kowej á 300 cm3 pobra  50 cm3 roztworu cukru, doda  50 cm3 wody. Do drugiej kolby 
odmierzy  100 cm3 wody- b dzie to próba kontrolna. Do obu kolb odmierzy  po 10 cm3 odczynnika 
Müllera i ogrzewa  we wrz cej a ni wodnej przez 10 min ±5 s. Potem kolby przykry  szkie kami
zegarkowymi i och odzi  w strumieniu wody, unikaj c potrz sania. Roztwór w kolbie z badan  próbk
powinien mie  barw  niebieskozielon  (w przypadku barwy ó tej lub zielonej prób  powtórzy  z 
mniejsz  ilo ci  roztworu cukru). Do obu kolb doda  po 5 cm3 5 M CH3COOH i 20 cm3 0.0333 M J2.
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Miesza  a  do rozpuszczenia osadów i doda  po 2 cm3  1% skrobi. Miareczkowa  0.0333 M Na2S2O3

do zaniku barwy niebieskiej. 

c. obliczenie wyników 

X
V V K

m

V V

m

1 2 1 0

10 10

X- zawarto  zwi zków redukuj cych w % 

V1- obj to  roztworu I2- 20 cm3

V2- obj to  roztworu Na2S2O3 zu yta w próbce oznaczanej 

V0- obj to  roztworu Na2S2O3 zu yta w próbie kontrolnej 

K- poprawka na zu ycie roztworu I2- (0.2 cm3 na 1 g sacharozy) 

m- masa próbki (10 g) 

1.2.7. Oznaczanie zawarto ci popio u w glanowego 

Nawa k  10 g produktu rozpu ci  w 50 cm3  wody destylowanej  i przenie  do kolby miarowej o poj. 
200 cm3. Po uzupe nieniu do kreski zawarto  dok adnie wymiesza . Zmierzy  przewodnictwo 
otrzymanego roztworu w temperaturze 20oC przy u yciu konduktometru. Od zmierzonej warto ci
odj  przewodnictwo wody destylowanej i odczyta  z tablicy zawarto  popio u.

przewodno
w a ciwa 
[ S/cm]

procent
popio u

przewodno
w a ciwa 
[ S/cm]

procent
popio u

przewodno
w a ciwa 
[ S/cm]

procent
popio u

przewodno
w a ciwa 
[ S/cm]

procent
popio u

0 0.00 400 0.72 800 1.45 1200 2.25

100 0.18 500 0.90 900 1.64 1300 2.45

200 0.36 600 1.08 1000 1.84 1400 2.66

300 0.54 700 1.26 1100 2.04 1500 2.88

1.2.8. Obliczenie rendementu 

W próbce cukru ó tego oznaczy  w procentach zawarto  sacharozy -Ck, popio u- P i cukrów 
redukuj cych- R. Zbada  kwasowo  roztworu cukru przy u yciu fenoloftaleiny. Rendement obliczy
ze wzoru

Rd C P R Kk 5( )

gdzie K jest równe 0,25, je li cukier jest kwa ny wobec fenoloftaleiny lub 0, gdy jest oboj tny lub 
alkaliczny. 


