
Uproszczona metoda 

oznaczania związków 

redukujących zawartych 

w soku komórkowym-

ocena technologicznej 

jakości zdegradowanego 

surowca
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Stan plantacji buraków
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Profil węglowodanowy soków surowych –

wyrażony w g/100g soku
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Rodzaj 

węglowodanu

Rodzaj próby

Sok dyfuzyjny 

nr 1

Sok dyfuzyjny 

nr 2

Sok dyfuzyjny 

nr 3

Stężenie węglowodanu 

[g/100 g próby]

fruktoza 1,862 1,876 2,588

glukoza 0,498 0,200 0,345

galaktoza 0,160 0,386 0,326

sacharoza 13,837 15,101 7,931

trehaloza 0,041 0,029 0,025

kestoza 0,261 0,251 0,166

rafinoza 0,003 0,009 0,009

Suma 16,661 17,852 11,391



Aktywność inwertazy

• Aktywność inwertazy w mierzona ilością powstałego inwertu

w 100 g buraków w ciągu 1 godziny:

• Próbka 1 - 780

• Próbka 2 - 205

• Próbka 3 - 135
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• Oznaczenie zawartości substancji optycznie aktywnych , 

rozkładających się pod działaniem wapna i ogrzewania.

• Próbkę krajanki rozdrobnić przy pomocy maszynki do mięsa. Otrzymaną 

miazgę   wymieszać i rozdzielić na dwie części. 

• W jednej części miazgi określić zawartość cukru metodą wodnej dygestii

zimnej albo gorącej, z drugiej części miazgi wycisnąć, przy pomocy 

prasy, sok komórkowy.

• Do dwóch kolb miarowych po 100 cm3 każda umieszczonych  na wadze i 

starowanych, wprowadza się po 25 ml soku komórkowego. Waga soku w 

obydwu próbkach musi być taka sama. Następnie do każdej z kolb 

dodaje się po 20 ml wody destylowanej i miesza się zawartości 

(oczywiście osobno w każdej z kolb).

• Następnie do jednej z kolb dodaje się 40 ml 35% roztworu octanu 

ołowiawego, 7 ml 15% zawiesiny mleka wapiennego, zbija pianę  eterem, 

dopełnia do kreski , filtruje, mierzy płaszczyznę filtratu w kiuwecie 200 

albo 400 mm, otrzymując wielkość P².
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• Do drugiej kolby dodaje się 7 ml 15% zawiesiny mleka wapiennego, miesza 

ruchem obrotowym i zanurza we wrzącej wodnej łaźni na 10 min. Następnie po 

wyjęciu z łaźni i ochłodzeniu do 20 st.C dodaje się 40 ml 35% roztworu octanu 

ołowiawego, zbija pianę 1-2 kroplami eteru, doprowadza do kreski wodą 

destylowaną, miesza, filtruje, mierzy płaszczyznę skręcenia fitratu na 

sacharymetrze w kiuwecie o długości 200 albo 400 mm i otrzymuje wielkość P¹.

• Zawartość substancji optycznie aktywnych, rozkładających się pod wpływem 

wapna i ogrzewania, oblicza się ze wzoru:

• ΔP=Cₒ*(Pₒ-P¹)/Pₒ

• gdzie:

• ΔP- zawartość substancji optycznie czynnych, rozkładających się pod wpływem 

wapna i ogrzewania, w % nb.,

• Cₒ -zawartość cukru, dygestia krajanki,

• Pₒ - skręcenie płaszczyzny przez filtrat soku komórkowego, który nie był 

poddawany działaniu wapna i ogrzewaniu , st. S

• P¹ - skręcenie płaszczyzny polaryzacji przez filtrat otrzymany z próby poddanej 

działaniu mleka wapiennego i nagrzewaniu, st. S
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