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WYMAGANIA DOTYCZĄCE CUKRU 

ZAWARTE W AKTACH PRAWNYCH 

 Rozporządzenie Rady WE nr 1234/2007 z dnia    

22 października 2007 r. – „rozporządzenie o 

jednolitej wspólnej organizacji rynku” 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych 

półproduktów i produktów przemysłu 

cukrowniczego. 

Szkoła Letnia STC —  Łódź 2012 
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WYMAGANIA  PRODUCENTÓW 

NAPOJÓW  BEZALKOHOLOWYCH 

Cukier przeznaczony do produkcji napojów 

bezalkoholowych oprócz podstawowych 

wskaźników jakościowych zawartych w aktach 

prawnych powinien spełniać dodatkowe kryteria 

dotyczące mętności roztworu cukru, zawartości 

substancji nierozpuszczalnych, pozostałości 

SO2, zawartości metali ciężkich, czasu filtracji, 

granulacji, zawartości amonu czwartorzędowego, 

oceny mikrobiologicznej.  
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Obecność kłaczków w gazowanych napojach 

bezalkoholowych nie jest pożądana, gdyż 

pogarsza to jakość sensoryczną produktu. 

WYMAGANIA  PRODUCENTÓW 

NAPOJÓW  BEZALKOHOLOWYCH   

Jednym z ważniejszych wskaźników jest tzw. 

„zdolność kłaczkowania”, czyli podatność 

cukru na tworzenie mętów (kłaczków, 

floków) w zakwaszonych roztworach cukru 

białego. 
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Zawartość cukru w napojach 

bezalkoholowych typu coca-cola 

czy pepsi-cola jest znaczącym 

składnikiem, wynosi około 10 %. 

Napoje te oprócz cukru zawierają 

kwas fosforowy - jest to środowisko 

sprzyjające wytrącaniu się mętów 

(kłaczków, floków). 

 

NAPOJE  BEZALKOHOLOWE   
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Z „Raportu o rynku napojów bezalkoholowych 

 w Polsce” wynika, że z roku na rok spożycie 

słodzonych napojów bezalkoholowych jest coraz 

większe, a tym samym wzrasta użycie cukru do ich 

produkcji.  

W związku z tym należy dążyć do tego, aby 

produkowany cukier nie zawierał związków 

powodujących wytrącanie kłaczków w zakwaszonych  

roztworach, a także należy opracować szybkie 

 i niezawodne metody pozwalające wykryć ryzyko 

wytrącenia kłaczków w takich roztworach. 

 

NAPOJE  BEZALKOHOLOWE   
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Męty, floki (ang. floc) są to kłaczkowate osady, 

które mogą pojawiać się w roztworach cukru białego 

po zakwaszeniu. Kłaczki te mogą mieć postać 

kuleczek, granulek lub nitek. Rozpadają się pod 

wpływem wstrząsów i formują na nowo w spoczynku. 

. 

 

Charakterystyka kłaczków  

w zakwaszonych roztworach cukru 

Z danych literaturowych wynika, że skład chemiczny 

kłaczków oraz mechanizm ich powstawania zależy 

od surowca stosowanego do produkcji cukru białego. 
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Głównymi przyczynami tworzenia się mętów 

(floków) w zakwaszonych roztworach cukru 

buraczanego jest obecność:  

Charakterystyka kłaczków  

w zakwaszonych roztworach cukru 

  saponin – substancji powierzchniowo czynnych, 

  produktów degradacji saponin, 

  białek i peptydów, 

  śladów olejów mineralnych, 

  krzemionki, 

  polisacharydów. 

 



9 

Szkoła Letnia STC —  Łódź 2012 

W przypadku cukru trzcinowego, który nie zawiera 

saponin, głównymi przyczynami powstawania 

mętów w zakwaszonych roztworach są: 

Charakterystyka kłaczków  

w zakwaszonych roztworach cukru 

  polisacharydy, 

  białka, 

  krzemiany, 

  lipidy (woski), 

  węgiel aktywny, 

  hemicelulozy, 

  dekstran. 
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W przypadku buraczanego cukru białego przyjmuje 

się, że saponina wyzwala proces powstawania 

kłaczkowatych mętów w napojach gazowanych,  

a ślady innych substancji nierozpuszczalnych  

w kwasie (np. olejów przeciwpianowych, lipidów, 

białek, substancji barwnych, pektyn) przyłączają się 

do saponin powodując wzrost objętości wytrąconych 

kłaczków. 

Mechanizm tworzenia kłaczków  

w zakwaszonych roztworach cukru 
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W napojach bezalkoholowych słodzonych cukrem 

trzcinowym mechanizm tworzenia kłaczków jest 

inny. Na podstawie badań prowadzonych w SPRI 

(Sugar Processing Research Institute) w USA 

stwierdzono, że w wyniku interakcji między 

polisacharydem, resztami kwasu glukuronowego  

i białkiem powstaje kompleks, który następnie 

wchodzi w interakcje z innymi polisacharydami, np. 

dekstranem tworząc kłaczki. 

Mechanizm tworzenia kłaczków  

w zakwaszonych roztworach cukru 
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Obecnie jedyną oficjalną metodą do oceny 

podatności cukru na tworzenie kłaczków  

w zakwaszonych roztworach jest 10-dniowy  

test ICUMSA GS2/3-40A (2007) znany jako test  

Coca-Coli. 

Ocena podatności cukru na tworzenie 

kłaczków 
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10-dniowy test ICUMSA GS2/3-40A  

Zasada metody polega na sporządzeniu wodnego 

roztworu cukru o stężeniu około 54,5%, 

zakwaszeniu do pH 1,5 za pomocą stężonego 

kwasu fosforowego, a następnie pozostawieniu  

w spokoju przez 10 dni. Po tym czasie ocenia się 

wzrokowo czy wytworzyły się kłaczki zgodnie ze 

skalą od 0 do 4. 
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Ocena wyników 10-dniowego testu ICUMSA 

0 – Negatywny: całkowity brak widocznych cząstek. 

0 – Mętny: mętny, ale nie zawiera odrębnych cząstek. 

1 – Punkciki: bardzo małe odrębne cząstki, o niezauwa- 

      żalnym kształcie, ale są widoczne w wiązce światła. 

2 – Lekkie: kilka cząstek łączących się razem tworząc 

      małe puszyste drobinki (o rozmiarze około 0,8 mm). 

3 – Średnie: drobinki podobne do puchu (o rozmiarze 

      około 1,5 mm). 

4 – Ciężkie: aglomeraty koloidalnych cząstek tworzących 

      duże puszyste kłaczki, widoczne bez wiązki światła 

      (o rozmiarze około 3 mm). 

. 

  
Próby z wynikiem „0 Negatywny” jak i „0 Mętny” uznaje się, że  

zdały test na obecność kłaczków. Pozostałe wyniki pokazują, że 

próba nie zdała testu.  
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Ocena podatności cukru na tworzenie 

kłaczków 

ICUMSA akceptuje do oceny podatności 

cukru na tworzenie kłaczków test  

24-godzinny metoda GS2/3-40B (2007), 

znany jako test Spreckelsa. 
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24-godzinny test ICUMSA GS2/3-40B 

Zasada metody polega na sporządzeniu wodnego 

roztworu cukru o stężeniu 30%, zakwaszeniu do pH 2 

za pomocą stężonego kwasu fosforowego, ogrzaniu 

we wrzącej łaźni wodnej w czasie 15 minut,  

a następnie pozostawieniu na 24 godziny  

w temperaturze pokojowej. Po tym czasie ocenia się 

wzrokowo czy wytworzyły się kłaczki według tej samej 

skali jak w przypadku testu 10-dniowego.  

Metodę tę należy stosować jako badanie wstępne. 

Uzyskane wyniki należy potwierdzić testem  

10-dniowym.  
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Ocena podatności cukru na tworzenie 

kłaczków 

Ocena podatności cukru do tworzenia kłaczków za 

pomocą 10-dniowego testu ICUMSA jest metodą 

wzrokową, bardzo subiektywną, wymagającą długiego 

czasu oczekiwania na wynik. 

  

Poszukuje się nowych, szybszych, obiektywnych 

metod do oceny podatności cukru na tworzenie 

kłaczków w zakwaszonych roztworach. 
 



18 

Szkoła Letnia STC —  Łódź 2012 

Oznaczanie zawartości białka w cukrze 

metodą spektrofotometryczną  

 Jedną z takich metod jest metoda zaproponowana 

przez koncern Danisko Sugar.  

W związku z tym, że białka są jednym ze znaczących 

składników kłaczków, zaproponowano do oceny 

podatności cukru na tworzenie kłaczków w zakwa-

szonych roztworach, metodę spektrofotometryczną  

w świetle UV oznaczania zawartości białek  

w cukrze. 

Metoda była prezentowana na 26 Sesji ICUMSA  

w USA w 2008 r. Jest to metoda nieoficjalna, 

rekomendowana do dalszych badań. 
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Oznaczanie zawartości białka w cukrze 

metodą spektrofotometryczną  (UV) 

 Zasada metody  

Polega na sporządzeniu 25 % roztworu cukru 

 i przefiltrowaniu go przez specjalny membranowy 

jonowymienny filtr (Sartobind nr Q15, firmy Sartorius). 

Białka zostają  zatrzymane na jonowymiennej 

membranie.  

Następnie mierzy się absorbancję roztworu przed oraz 

po filtracji przy dwóch długościach fali 230 nm  

i 260 nm. Różnica absorbancji między nie-

filtrowanym i filtrowanym roztworem jest miarą 

zawartości białek. 
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Oznaczanie zawartości białka w cukrze 

metodą spektrofotometryczną  (UV) 

 
Przedstawienie wyniku 

Zawartość białka w cukrze w mg/kg oblicza się ze wzoru: 

B = [(0,183 A230 – 0,0758 A260) – (0,183 A230f – 0,0758 A260f)] ×1000 

 

gdzie: 

   A230 – absorbabcja roztworu niefiltrowanego w 230 nm 

   A230f - absorbabcja roztworu filtrowanego w 230 nm 

   A260 – absorbabcja roztworu niefiltrowanego w 260 nm 

   A260f - absorbabcja roztworu filtrowanego w 260 nm 
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BADANIA WŁASNE 
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Celem badań była ocena podatności cukru 

białego na tworzenie kłaczków (floków)  

w zakwaszonych roztworach za pomocą 

dwóch metod: 10–dniowego testu ICUMSA     

i oznaczenia zawartości białka metodą 

spektrofotometryczną w świetle ultra-

fioletowym (UV). 

 

CEL BADAŃ 
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 18 średniokampanijnych prób cukru            

    białego buraczanego pochodzącego  

    z różnych cukrowni z kampanii 2010/2011  

    i  2011/2012 r. 

 8 prób dekadowych pochodzących z jednej 

    cukrowni z kampanii 2011/2012 r. 

 3 próby cukru trzcinowego pochodzącego  

    z kampanii rafinacyjnej z 2011 r.  

 

MATERIAŁ BADAWCZY 
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W każdej próbie cukru:  

 Wykonano 10-dniowy test ICUMSA na 

    obecność kłaczków – metoda GS2/3-40A 

 Oznaczono zawartość białka metodą 

    spektrofotometryczną w świetle UV   

    (UV-Floc-Protein) 

 

METODY BADAŃ 
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WYNIKI BADAŃ 
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Rys.1. Zawartość białka w porównaniu z wynikami 10-dniowego 

            testu ICUMSA w średniokampanijnych próbach cukru 

            buraczanego. 
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Próby dekadowe 

Rys. 2. Zawartość białka w porównaniu z wynikami 10-dniowego 

            testu ICUMSA w próbach dekadowych cukru 

            buraczanego pochodzącego z jednej z polskich cukrowni. 

Zdały test „flok” Nie zdały testu „flok” 
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Rys. 3. Zawartość białka w porównaniu z wynikami 10-dniowego 

            testu ICUMSA w próbach cukru białego trzcinowego. 

Zdały test „flok” 

Nie zdała testu „flok” 
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Z wykonanych badań wynika, że w próbach, które 

zdały 10-dniowy test ICUMSA zawartość białka nie 

przekroczyła  25 mg/kg. Pozwala to na stwierdzenie, 

że zawartość białka do 25 mg/kg stanowi granicę, 

powyżej której pojawia się ryzyko wytrącenia 

kłaczków z zakwaszonego roztworu cukru.  

 

PODSUMOWANIE 

Zależność ta miała miejsce zarówno w próbach 

cukru buraczanego jak i trzcinowego. 
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1. Metoda spektrofotometryczna oznaczania zawartości białka 

w świetle UV może być dobrym wskaźnikiem do oceny 

potencjalnej tendencji cukru do tworzenia kłaczków  

w zakwaszonych roztworach. 

2. Metoda umożliwia szybką i prostą kontrolę przydatności 

cukru do produkcji bezalkoholowych napojów gazowanych. 

Wymaga jednak posiadania spektrofotometru 

umożliwiającego pomiar w świetle UV, tj. o długości fali 

światła  400 nm. 

3. Potwierdzono za pomocą oficjalnego 10-dniowego testu 

ICUMSA, że zawartość białka w cukrze do 25 mg/kg 

stanowi granicę, powyżej której istnieje potencjalne ryzyko 

wytrącenia kłaczkowatego osadu w zakwaszonych 

roztworach cukru. 

 

WNIOSKI 


