
Metody	analityczne	identyfikacji	ciał	
obcych	w	cukrze	

oczekiwania	i	możliwości

dr inż. Radosław Gruska
Politechnika Łódzka
Instytut Technologii i Analizy Żywności
Zespół Cukrownictwa, Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej SLAC

Szkoła Letnia STC – Łódź, 2021



Substancje	nierozpuszczalne

Jednym z wymagań jakościowych jakie musi spełniać cukier biały

jest jak najmniejsza zawartość substancji nierozpuszczalnych w

wodzie.

Substancje nierozpuszczalne są to zanieczyszczenia cukru pozostałe

na powierzchni sączka o średnicy porów 8,0 µm po przefiltrowaniu

wodnego roztworu cukru.
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Substancje	nierozpuszczalne

Obecność substancji nierozpuszczalnych w cukrze najczęściej związana jest z:

• niewłaściwą filtracją soków (zwłaszcza gęstego),

• niewłaściwą filtracją klarówek,

• niedostatecznym oczyszczaniem powietrza stosowanego do suszenia i

chłodzenia cukru,

• przedostawaniem się przypadkowych zanieczyszczeń podczas, np. podczas

transportu, segregowania czy pakowania cukru.

W	przypadku	substancji	nie	pochodzących	z	mediów	dodanych	do	

procesu,	mówimy	o	ciałach	obcych.
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Substancje	nierozpuszczalne

Substancje nierozpuszczalne w wodzie oznacza się metodą ICUMSA

GS2/3-19, która polega na oddzieleniu substancji nierozpuszczalnych z

wodnego roztworu cukru na sączku membranowym o rozmiarach

porów 8,0 µm.

Sączek wraz z zatrzymanymi substancjami nierozpuszczalnymi

przemywa się wodą, suszy i waży.
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Substancje	nierozpuszczalne

Wadą wspomnianej metody jest to, że pozwala ona na oznaczenie jedynie ogólnej zawartości (masy)

wszystkich substancji nierozpuszczalnych (w tym ciał obcych) obecnych w cukrze, bez możliwości

określenia ich głównych składników.

Natomiast wśród ciał obcych można znaleźć chociażby:

• okruchy betonu i piasek,

• ślady środków ułatwiających filtrację, kryształy soli wapniowych

• drobiny ferromagnetyków, okruchy rdzy

• cząstki żywic jonowymiennych,

• materiały syntetyczne z taśm przenośników,

• papier lub włókna pochodzące z opakowań.
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Substancje	nierozpuszczalne

Jednym z oczekiwań przemysłu cukrowniczego jest znalezienie metody pozwalającej

na identyfikację wspomnianych ciał obcych, zwłaszcza jeśli utrudniona jest ich

identyfikacja wizualna (np. rozróżnienie materiałów syntetycznych czy celulozowych

w przypadku znalezienia różnego rodzaju drobin czy włókien, których wygląd (barwę,

strukturę, właściwości mechaniczne) można przypisać różnym źródłom.

Do metod, które mogą być pomocne w identyfikacji można zaliczyć spektroskopię w

bliskiej oraz średniej podczerwieni (NIR oraz MIR).
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Spektroskopia	IR

780	nm – 1	mm

• 0,8	– 2,5	μm	– bliska	podczerwień	(Near InfraRed)

• 2,5	– 25	μm	– średnia	podczerwień	(Middle	InfraRed)

• 25	– 1000	μm	– daleka	podczerwień	(Far	InfraRed)
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Spektroskopia	IR

Promieniowanie	podczerwone	wzbudza	oscylacje	atomów	zatem	można	

identyfikować	grupy	funkcyjne	i	rodzaje	wiązań	między	pierwiastkami.
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Podczerwień bliska: 0,8 – 2,5 μm (12500 – 4000 cm-1):

Pasma absorpcyjne pochodzą od podstawowych drgań oscylacyjnych dających

nadtony i pasma kombinacyjne. W tym regionie występują nadtony drgań

rozciągających wiązań: C=O, C-H, N-H, O-H, a więc NIR dotyczy przede wszystkim:

• związków organicznych,

• wody,

• dwutlenku węgla.



Spektroskopia	IR
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Podczerwień średnia: 2,5 – 25 μm (4000 – 400 cm-1):

• 4000 - 2500 cm-1 drgania rozciągające wiązań pojedynczych pomiędzy atomami znacznie

różniącymi się masą np. C-H, O-H, N-H, S-H,

• 2500 - 2000 cm-1 drgania rozciągające wiązań potrójnych C≡C , C≡N,

• 2000 - 1500 cm-1 drgania rozciągające wiązań podwójnych C=C, C=N, N=N, N=O,

• 1500 - 1000 cm-1 „obszar daktyloskopowy” - drgania rozciągające wiązań pojedynczych atomów o

zbliżonych masach: C-C, C-N, C-O, drgania deformacyjne różnych wiązań, drgania szkieletowe

cząsteczki,

• 1000 - 400 cm-1 drgania deformacyjne poza płaszczyzną wiązań C-H w układach aromatycznych i

alkenylowych.



Spektroskopia	IR
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Spektroskopia	IR
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Spektroskopia	IR
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Materiał Granica przepuszczalności
µm cm-1

szkło 2.5 4000
kwarc 4.4 2300
szafir 6.5 1500

LiF 7.0 1400
CaF2 10.0 1000
NaCl 20 500
AgCl 28 360
KBr 32 310
CsI 60 170

KSR-5 50 200



Spektroskopia	IR
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NIR

MIR



Spektroskopia	IR
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Spektroskopia	IR
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AIST:Spectral Database for Organic Compounds,SDBS



Spektroskopia	IR	– przykłady	identyfikacji
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Spektroskopia	IR	– przykłady	identyfikacji
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Spektroskopia	IR	– przykłady	identyfikacji
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Prawdopodobna substancja: polietylen (dopasowanie 94,7%),
polietylen niskiej gęstości (dopasowanie 94,1%).

Prawdopodobna substancja: poli(octan winylu) (dopasowanie 73,4%).

Korelacja	
między	

widmami:	
11	– 15%



Spektroskopia	IR	– przykłady	identyfikacji
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Identyfikacja domieszek: prawdopodobna substancja dominująca: poli(octan winylu): 45%

Prawdopodobne domieszki: p-tolualdehyde (aldehyd toluilowy): 21%, glycol (glikol): 24%.



Spektroskopia	IR	– przykłady	identyfikacji

20
Prawdopodobna substancja: poliuretan (dopasowanie 85,39%), żywica
poliuretanowa (dopasowanie 83,67%), ewentualnie ester zawierający
polieter (dopasowanie 78,59%).

Prawdopodobna substancja: uretan poliestru (dopasowanie 84,69%),
uretan poliestru MBI (dopasowanie 59,49%), ewentualnie metakrylan
hydroksyetylu (dopasowanie 58,71%).

Korelacja	
między	

widmami:	
44%



Spektroskopia	IR	– przykłady	identyfikacji
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Wyszukiwanie wieloskładnikowe (maksymalna liczba składników do identyfikacji ustalona na 3):

Prawdopodobnie mieszanina (kompozyt) żywicy poliuretanowej z dodatkiem dimetoksyfenolu oraz poliuretanu (w ilościach
odpowiednio 48%, 21%, 31%), ewentualnie żywicy poliuretanowej z dodatkiem poliuretanu i glikolanu etylu (46%, 33%,
21%).



Spektroskopia	IR	– przykłady	identyfikacji
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Zalety:

1. niska czułość – brak konieczności rozcieńczania próbki,

2. wyeliminowanie rozpuszczalników, zwłaszcza organicznych,

3. nieinwazyjny, nieniszczący charakter badań,

4. szybki pomiar,

5. stosowanie sondy światłowodowej.



Dziękuję	za	uwagę
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