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  Zabarwienie jest jednym z najważniejszych 

    wskaźników oceny jakości cukrów.  

 Graniczne wartości zabarwienia są zawarte 

    w większości norm jakościowych obowiązujących 

    producentów, a także są zawarte w wymaganiach 

    odbiorców.  

 Zabarwienie produktów cukrowniczych jest  

    spowodowane obecnością substancji barwnych,  

    które są mieszaniną szeregu związków chemicznych 

    o skomplikowanych budowach cząsteczek,  

    niejednokrotnie nie w pełni zidentyfikowanych. 

. 

 

Wstęp 
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  Do pomiarów zabarwienia w cukrownictwie stosuje 

    się metody spektrofotometryczne, które wykorzystują 

    zjawisko pochłaniania światła przez atomy i cząsteczki.  

 Roztwory cukrownicze spełniają prawo Lamberta 

    i Beera, zgodnie z którym absorbancja A jest wprost 

    proporcjonalna do grubości warstwy b substancji 

    pochłaniającej światło, a w roztworze również do 

    stężenia roztworu c. 

. 

 

Definicje i prawa absorpcji 

cbaA cbaA cbaA cbaA cbaA

cbaA -   prawo Lamberta i Beera 
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 Miarą zabarwienia jest współczynnik absorbancji 

   a mierzony przy określonej długości fali, proporcjonalny 

   do ilości substancji barwnych wyrażony wzorem: 

. 

 

Definicje i prawa absorpcji 

 Stężenie c w (g/ml) wyznacza się z gęstości roztworu 

   d i zawartości substancji suchej Bx według wzoru: 

 

cb

A
a -   współczynnik absorbancji roztworu 

100

dBx
c

dBxb

A
a

100

Ostatecznie współczynnik absorbancji a oblicza się ze wzoru: 
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 Wartość współczynnika absorbancji roztworu pomnożona 

   przez 1000 jest to zabarwienie wyrażone w jednostkach 

   ICUMSA. 

. 

 

Definicje i prawa absorpcji 

 absorbancja mierzona przy określonej długości fali światła, 

b   –  grubość warstwy roztworu, przez którą przeszło światło w cm, 

Bx –  zawartość suchej substancji w %, 

d   –  gęstość roztworu odpowiadająca danemu Bx w g/cm3. 

gdzie: 

0

log
I

I
A

1000
100

dBxb

A
Zab.  IU  
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 Cukrownictwo jest jedną z bardzo nielicznych dziedzin chemii, 

    w którym chodzi o absolutny pomiar „zabarwienia”, czyli 

    zdolność pochłaniania światła przez badany produkt, a nie 

    o porównanie pochłaniania światła przez badaną próbkę 

    i przez wzorce. 

. 

 

Czynniki wpływające na pomiar 

zabarwienia produktów cukrowniczych 

 Wartość liczbowa wyniku pomiaru zabarwienia zależy od tego, 

    w jaki sposób została zmierzona, za pomocą jakiej klasy 

    przyrządu i w jaki sposób została wyrażona. Z tego względu 

    konieczne jest ścisłe przestrzeganie metod oznaczana. 
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Zabarwienie roztworów cukrowniczych jest wypadkową 

wynikającą z obecności różnych substancji barwnych w 

roztworze. O zabarwieniu produktów cukrowniczych decydują 

głównie trzy rodzaje substancji barwnych, a mianowicie: 

 

1. Rodzaj substancji barwnych 

 produkty alkalicznego rozkładu inwertu, 

 melanoidyny produkty reakcji Maillarda powstające 

    z inwertu i aminokwasów, 

 produkty karmelizacji sacharozy. 

W zakresie światła widzialnego, tj. o długości fali od około  

400 nm do 750 nm, wymienione wyżej substancje barwne  

mają zbliżony lecz nie jednakowy kształt widma, czyli podobną 

zmianę absorbancji w funkcji długości fali. 
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 W zakresie światła widzialnego absorbancja maleje wraz 

    ze wzrostem długości fali użytego światła. W zakresie 

    światła krótkofalowego (fioletowego) przebieg widma jest 

    bardzo stromy. W miarę zwiększania długości fali krzywe 

    widmowe mają przebieg łagodniejszy. 

 

2. Długość fali użytego światła 

 Obecnie pomiar zabarwienia we wszystkich produktach 

    cukrowniczych wykonuje się przy długości fali 420 nm.  

 W przypadku cukru białego i jasnych roztworów przy długości 

    fali 420 nm wskazania spektrofotometrów mają większe 

    wartości liczbowe i względny błąd pomiaru jest mniejszy. 
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 Substancje barwne w zależności od stopnia zdysocjowania 

    mają różne zabarwienie. Zmiany pH powodują wzrost lub 

    cofnięcie stopnia dysocjacji barwnika, a tym samym 

    powodują zmiany zabarwienia.  

 

 3. Wartość pH roztworu 

 Im wyższe pH tym zabarwienie roztworu jest wyższe.   

 Pomiaru zabarwienia roztworów cukrowniczych powinno 

    dokonywać się przy pH 7,0. 
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 Substancje barwne podczas rozcieńczania nie zawsze 

    zachowują się zgodnie z prawem Beera. Wykres 

    absorbancji w funkcji stężenia może odchylać się mniej 

    lub bardziej od linii prostej. 

 

4. Stężenie roztworu 

 Stężenie roztworów i długość kuwet powinno być tak  

    dobrane, aby absorbancja mieściła się w granicach 

    od 0,1 do 0,8. Poza tym roztwór powinien sączyć się 

    możliwie szybko. 
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 Roztwór przeznaczony do pomiaru zabarwienia powinien 

    być idealnie klarowny. Zawiesiny lub cząstki koloidowe 

    obecne w roztworze nie tylko absorbują światło, ale także 

    mogą je rozpraszać zniekształcając wynik pomiaru.  

 

 

5. Obecność zawiesin w roztworze i w wodzie 

znajdującej się w kuwecie odniesienia 

 ICUMSA zaleca  do roztworów cukru białego, cukrów 

    surowych i specjalnych stosowanie sączków membranowych   

    o średnicy porów 0,45 µm. Pozostałe roztwory sączy się 

    przez gęstą bibułę.  

 Woda znajdująca się w kuwecie odniesienia powinna być 

    przesączona w taki sam sposób jak badany roztwór. 
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 Pęcherzyki powietrza na ściankach kuwet bardzo 

    zniekształcają wynik. Roztwór przed pomiarem powinien 

    być odpowietrzony pod zmniejszonym ciśnieniem lub za 

    pomocą ultradźwięków. 

 

 

 

6. Powietrze na ścianach kuwet 
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 Kuwety powinny być napełnione do przepisowego poziomu, 

    prawie do pełna, ponieważ przy zbyt niskim poziomie bieg 

    promieni jest nieprawidłowy, a wskazania błędne. 

 

 

 

 

7. Poziom roztworu w kuwecie 
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Obecnie w przepisach ICUMSA znajdują się trzy oficjalne 

metody do oznaczania zabarwienia roztworu cukrów. 

Metody oznaczania zabarwienia  

1. Metoda GS2/3-10 (2011) Oznaczanie zabarwienia 

roztworu cukru białego – oficjalna 

2. Metoda GS1/3-7 (2011) Oznaczanie zabarwienia 

roztworu cukru surowego, cukru brązowego i ciemnych 

syropów przy pH 7,0 – oficjalna 

3. Metoda GS9/1/2/3-8 (2011) Oznaczanie zabarwienia 

roztworu cukru przy pH 7,0 metodą MOPS – oficjalna 

referencyjna 
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1. Zakres stosowania  

Metoda GS2/3-10 (2011) Oznaczanie 

zabarwienia roztworu cukru białego - oficjalna 

Metodę stosuje się do oznaczania zabarwienia roztworu 

cukru białego (GS2) i cukrów specjalnych (GS3), np. do 

cukru pudru do maksymalnej wartości 50 IU. 
 2. Zasada metody 

  Sporządza się 50 % roztwór cukru białego. Cukier 

   rozpuszcza się w wodzie destylowanej, nie doprowadza  

   się roztworu do pH 7,0. 

  Roztwór sączy się przez sączek membranowy o średnicy 

    porów 0,45 µm. 

  Odpowietrza pod zmniejszonym ciśnieniem lub w łaźni 

    ultradźwiękowej. 
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2. Zasada metody 

Metoda GS2/3-10 (2011) Oznaczanie 

zabarwienia roztworu cukru białego - oficjalna 

  Mierzy absorbancję przesączu w świetle o długości fali 

   420 nm, stosując kuwetę odniesienia napełnioną 

   przesączoną i odpowietrzoną wodą destylowaną. 

  Oblicza zabarwienie roztworu korzystając ze wzoru: 
 

1000
100

bdBx

A
Zab

A   –  absorbancja mierzona przy długości fali światła 420 nm, 

b   –  grubość warstwy roztworu, przez którą przeszło światło w cm, 

Bx –  zawartość suchej substancji w %, 

d   –  gęstość roztworu odpowiadająca danemu Bx w g/cm3. 

IU 
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1. Zakres stosowania  

Metoda GS1/3-7 (2011) Oznaczanie zabarwienia 

roztworu cukru surowego, cukru brązowego  

i ciemnych syropów przy pH 7,0 – oficjalna 

Metodę stosuje się do oznaczania zabarwienia roztworu 

cukru surowego (GS1), cukrów plantacyjnych, cukrów 

częściowo rafinowanych i cukrów brązowych oraz ciemnych 

syropów (GS3). 
 

2. Zasada metody 

 Cukier rozpuszcza się w wodzie destylowanej. Stężenie  

   roztworów i długość kuwet dobiera się w taki sposób, aby 

   absorbancja mieściła się w zakresie od 0,1 do 0,8. 

 Doprowadza pH roztworu do 7,0 za pomocą 0,1 mol/l HCl 

   lub 0,1 mol/l NaOH. 
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2. Zasada metody 

  Roztwór sączy się przez sączek membranowy o średnicy 

   porów 0,45 µm. 

 Odpowietrza pod zmniejszonym ciśnieniem lub w łaźni 

   ultradźwiękowej. 

 Mierzy absorbancję przesączu w świetle o długości fali 

   420 nm, stosując kuwetę odniesienia napełnioną 

   przesączoną i odpowietrzoną wodą destylowaną. 
 

Metoda GS1/3-7 (2011) Oznaczanie zabarwienia 

roztworu cukru surowego, cukru brązowego  

i ciemnych syropów przy pH 7,0 – oficjalna 
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2. Zasada metody 

 Oblicza zabarwienie roztworu korzystając ze wzoru: 

Metoda GS1/3-7 (2011) Oznaczanie zabarwienia 

roztworu cukru surowego, cukru brązowego 

 i ciemnych syropów przy pH 7,0 – oficjalna 

1000
100

bdBx

A
Zab

A   –  absorbancja mierzona przy długości fali światła 420 nm, 

b   –  grubość warstwy roztworu, przez którą przeszło światło w cm, 

Bx –  zawartość suchej substancji w %, 

d   –  gęstość roztworu odpowiadająca danemu Bx w g/cm3 

IU7,0 
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1. Zakres stosowania  

Metodę stosuje się do oznaczania zabarwienia wszystkich 

rodzajów cukrów głównie do cukru plantacyjnego (GS9), a 

także do cukrów surowych (GS1), cukru białego (GS2), 

i cukrów specjalnych (GS3): 

Metoda GS9/1/2/3-8 (2011) Oznaczanie zabarwienia 

roztworu cukru przy pH 7,0 metodą MOPS – oficjalna 

referencyjna 

 Cukier rozpuszcza się w wodzie destylowanej w kolbie 

   miarowej na 100 ml i dodaje 10 ml buforu MOPS o pH 7,0 

   (kwas 3-morfolinopropanosulfonowy) i uzupełnia kolbę wodą 

   destylowaną. Naważkę cukru i długość kuwety dobiera się tak, 

   aby absorbancja mieściła się w zakresie od 0,1 do 0,8. 

2. Zasada metody 
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Metoda GS9/1/2/3-8 (2011) Oznaczanie zabarwienia 

roztworu cukru przy pH 7,0 metodą MOPS – oficjalna 

referencyjna 

 Roztwór cukru sączy się przez sączek membranowy 

   o średnicy porów 0,45 µm.  

2. Zasada metody 

 Przygotowuje się roztwór odniesienia przez dodanie 10 ml 

   buforu MOPS do kolby miarowej na 100 ml i uzupełnieniu  

   wodą destylowaną do kreski. 

 Oba roztwory odpowietrza się pod zmniejszonym ciśnieniem 

   lub w łaźni ultradźwiękowej. 

 Mierzy absorbancję roztworu cukru w świetle o długości fali  

   420 nm, stosując kuwetę odniesienia napełnioną roztworem 

   odniesienia jako wzorca zerowej absorbancji. 
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Metoda GS9/1/2/3-8 (2011) Oznaczanie zabarwienia 

roztworu cukru przy pH 7,0 metodą MOPS – oficjalna 

referencyjna 

 Oblicza zabarwienie roztworu korzystając ze wzoru: 

2. Zasada metody 

gdzie: 

       A – absorbancja mierzona przy długości fali światła 420 nm, 

        b – grubość warstwy roztworu, przez którą przeszło  

              światło w cm, 

        c – stężenie roztworu cukru w g/ml. 

 

1000
cb

A
Zab IU7,0 



23 

Szkoła Letnia STC —  Łódź 2013 

Celem pracy było wykonanie badań 

porównawczych oznaczania zabarwienia 

różnych cukrów metodami oficjalnymi  

GS2/3-10 i GS1/3-7 z metodą MOPS przy  

pH 7,0 oficjalną referencyjną. 

 

CEL PRACY 
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Osiem prób różnych cukrów o zabarwieniu  

 35 IU ÷ 26000 IU. 

 

MATERIAŁ BADAWCZY 
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Dwie próby cukru białego buraczanego  

o zabarwieniu do 60 IU 
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Trzy próby cukru surowego trzcinowego  

o zabarwieniu 950 IU ÷ 7000 IU 
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Trzy próby cukru specjalnego trzcinowego 

 o zabarwieniu 2000 IU ÷ 26000 IU 

 

1. Organica Demerara ok. 

2000 IU 

2. Cukier brązowy ok. 

6000 IU 
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3. Acucar Mascavo ok. 26000 IU 

Szkoła Letnia STC —  Łódź 2013 
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MATERIAŁ BADAWCZY 
 

 

Próby cukru surowego i cukrów specjalnych 

zostały ujednorodnione poprzez roztarcie 

grudek i przesianie przez sito. 
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W każdej próbie cukru oznaczono zabarwienie dwoma 

metodami w 12 powtórzeniach w warunkach 

powtarzalności, tzn.:   

 

METODYKA BADAŃ 

w tym samym laboratorium,  

przez tego samego analityka,  

z użyciem tego samego wyposażenia, 

w krótkich odstępach czasu.  
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W cukrze białym buraczanym 

METODYKA BADAŃ 

 Metodą oficjalną ICUMSA GS2/3-10 (2011) w roztworze 

    wodnym bez korygowania pH 

 Metodą referencyjną ICUMSA GS9/1/2/3-8 (2011) 

    w buforze MOPS przy pH 7,0 

W cukrach surowych i specjalnych trzcinowych 

 Metodą oficjalną ICUMSA GS1/3-7 (2011) w roztworze 

    wodnym przy pH 7,0 

 Metodą referencyjną ICUMSA GS9/1/2/3-8 (2011)  

    w buforze MOPS przy pH 7,0 

W celu wyeliminowania błędów grubych zastosowano  

test Q-Dixsona. 
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Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono cechy 

charakterystyczne badanych metod obejmujące: 

Parametr Wzór 

Wartość średnią 

Rozstęp 

Odchylenie standardowe 

powtarzalności 

Względne odchylenie standardowe 

powtarzalności 

Granicę powtarzalności 

Szkoła Letnia STC —  Łódź 2013 
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WYNIKI BADAŃ 

Szkoła Letnia STC —  Łódź 2013 
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Tabela 1. Wartości średnie oznaczania zabarwienia (n=12) 

Nr cukru Rodzaj cukru 

Metoda GS2/3-10 

Metoda GS1/3-7 

Roztwór wodny 

Metoda GS9/1/2/3-8 

Bufor MOPS; pH 7,0 

1 Biały 

buraczany 

35 36 0,97 

57 55 1,03 2 

3 
Surowy 

trzcinowy 

953 939 1,01 

4608 4526 1,02 4 

5 7099 7148 0,99 

6 
Organica 

Demerara 
2195 2092 1,05 

7 Brązowy 5505 6033 0,91 

8 
Acucar 

Mascavo 
26 119 24 110 1,08 

Szkoła Letnia STC —  Łódź 2013 
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Szkoła Letnia STC —  Łódź 2013 

Rys.1. Stosuneki wartości średnich zabarwienia oznaczonego metodami 

           oficjalnymi GS2/3-10 i GS1/3-7 do metody referencyjnej GS9/1/2/3-8  

           w badanych próbach cukru 

Cukier biały   

< 60 IU 

Cukry surowe  

 950 IU7,0 ÷ 7000 IU7,0  

Cukry specjalne  

2000 IU7,0 ÷ 26000 IU7,0  
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Parametr Jednostka 

Metoda 

GS2/3-10 

Roztwór 

wodny 

GS9/1/2/3-8 

Bufor MOPS 

GS2/3-10 

Roztwór 

wodny 

GS9/1/2/3-8 

Bufor MOPS 

Wartość 

średnia n=12 
IU 34,9 36,5 57,1 55,3 

Rozstęp IU 2,5 2,4 3,1 3,2 

Odchylenie 

standardowe 
IU 0,81 0,66 0,92 1,18 

Względne 

odchylenie 

standardowe 

% 2,3 1,8 1,6 2,1 

Granica 

powtarzalności 
IU 2,3 1,9 2,6 3,3 

Tabela 2. Cukry białe buraczane – ocena statystyczna oznaczania zabarwienia 
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Tabela 3. Cukry surowe trzcinowe – ocena statystyczna oznaczania zabarwienia 

Parametr Jednostka 

Metoda 

GS1/3-7 

Roztwór 

wodny 

GS9/1/2/3-8 

Bufor 

MOPS 

GS1/3-7 

Roztwór 

wodny 

GS9/1/2/3-8  

Bufor 

MOPS 

GS1/3-7 

Roztwór 

wodny 

GS9/1/2/3-8 

Bufor 

MOPS 

Wartość 

średnia n=12 
IU7,0 953 931 4608 4526 7099 7148 

Rozstęp IU7,0 88 105 782 740 1330 1440 

Odchylenie 

standardowe 
IU7,0 26 41 223 219 422 397 

Względne 

odchylenie 

standardowe 
% 2,8 4,4 4,8 4,8 5,9 5,6 

Granica 

powtarzalności 
IU7,0 74 116 625 613 1181 1113 
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Tabela 4. Cukry specjalne trzcinowe – ocena statystyczna oznaczania zabarwienia 

Parametr Jednostka 

Metoda 

GS1/3-7 

Roztwór 

wodny 

GS9/1/2/3-8 

Bufor 

MOPS 

GS1/3-7 

Roztwór 

wodny 

GS9/1/2/3-8 

Bufor 

MOPS 

GS1/3-7 

Roztwór 

wodny 

GS9/1/2/3-8 

Bufor 

MOPS 

Wartość 

średnia n=12 
IU7,0 2195 2092 5505 6033 26 119 24 110 

Rozstęp IU7,0 253 255 568 620 1179 960 

Odchylenie 

standardowe 
IU7,0 89 96 188 181 308 345 

Względne 

odchylenie 

standardowe 

% 4,1 4,6 3,4 3,0 1,2 1,4 

Granica 

powtarzalności 
IU7,0 249 268 526 507 863 965 
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Szkoła Letnia STC —  Łódź 2013 

Rys. 2. Porównanie względnego odchylenia standardowego oznaczenia 

           zabarwienia metodami oficjalnymi GS2/3-10 i GS1/3-7 z metodą 

           referencyjną GS9/1/2/3-8 w badanych próbach cukru 

Cukier biały   

< 60 IU 

Cukry surowe  

 950 IU7,0 ÷ 7000 IU7,0  
Cukry specjalne  

2000 IU7,0 ÷ 26000 IU7,0  
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1. Wykonane badania potwierdziły, że metodę 

MOPS przy pH 7,0 można stosować 

do oznaczania zabarwienia wszystkich rodzajów 

cukrów, cukru białego, cukrów surowych oraz 

specjalnych o wysokim zabarwieniu.  

 

WNIOSKI 
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2. Wykonane badania porównawcze oznaczania 

zabarwienia różnych cukrów metodami oficjalnymi 

GS2/3-10 i GS1/3-7 z metodą MOPS przy pH 7,0 

oficjalną referencyjną wykazały, że metody są 

równoważne, szczególnie w przypadku 

oznaczania zabarwienia cukrów o niższych 

wartościach, a uzyskane wyniki nie różnią się 

istotnie z punktu widzenia oznaczania zabarwienia 

jako wskaźnika oceny jakości cukru.  

WNIOSKI 
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3. Zgodnie z zaleceniami ICUMSA metoda 

GS9/1/2/3-8 oznaczania zabarwienia roztworu 

cukru w buforze MOPS przy pH 7,0 jest 

preferowana wobec metod oficjalnych GS1/3-7  

i GS2/3-10 oraz powinna być stosowana  

w przypadku rozstrzygania sporów dotyczących 

wyników analiz. 

 

WNIOSKI 


