
// Розробка методу і приладу експрес-контролю кольоровості цукру-піску 
в кристалічному стані. - Матеріали науково-технічної конференції цук-
ровиків України. - К.: «Цукор України», 2005. - с. 211-213. 

Очікуване членство нашої держави в Світовій організації торгівлі пе-

редбачає ввезення в Україну цукру-сирцю в кількості 260 тис. тонн та реаль-

ною стане можливість експорту такої ж кількості вітчизняного цукру в інші 

країни, де до його якості висувають надзвичайно високі вимоги. Цукор для 

реалізації повинен мати показники якості не нижчі, ніж наведено у таблиці 1 

[5]. 
Таблиця 1 

Порівняння показників якості цукру, який виробляють у країнах ЄС та в 

Україні 

Показники якості цукру Цукор, який виробляють у країнах 
Європейської спільноти для спожи-

Цукор за 
ДСТУ 2316-

вання 93 (ГОСТ 
Категорії цукру 21-94) 

1 2 3 
Вміст цукрози за прямою 99,7 99,7 99,7 99,75 

поляризацією, % 
Вологість,% 0,06 0,06 0,06 0,14 
Вміст інвертного цукру, % 
не більше 

0,04 0,04 0,04 0,05 

Вміст золи кондуктоме-
тричної, 

у % до маси цукру, не бі- 0,0108 0,027 0.04 
льше 

у балах, не більше 6 15 
Кольоровість 

у розчині, од. ICUMSA, не 
більше 

22,5 45 104 

у балах, не більше 3 6 
у кристалічному вигляді, за 

еталонами, не більше 
2 3,5 6 

у балах, не більше 4 9 12 
Загальна сума у балах, не 8 22 -
більше 



У країнах Європейського економічного співтовариства (ЄС) сьогодні 

застосовується комплексна узагальнена оцінка якості цукру. Критерії якості, 

крім показників у абсолютних одиницях, містять показники у балах [2, 3]. 

Суму балів визначають за трьома основними показниками: кольоровіс-

тю цукру, визначеною у розчині згідно офіційного методу ICUMSA GS 2/3-

9, 1994 р; кольоровістю цукру у кристалічному вигляді відносно стандартних 

Брауншвейгських зразків цукру, визначеною за офіційним методом ICUMSA 

CS-2-11, 1994 p.; вмістом кондуктометричної золи, яку визначають за офі-

ційним методом ICUMSA CS-2/3-17, 1994 p. 

На один бал припадає: при визначенні кольоровості у розчині - 7,5 оди-

ниць оптичної густини (одиниць ICUMSA); при визначенні кольоровості у 

кристалічному вигляді - 0,5 еталона; кондуктометричної золи - 0,0018%. 

Обов'язковим показником контролю якості вітчизняного цукру за умо-

ви продажу його іноземним споживачам є визначення кольоровості цукру в 

кристалічному вигляді. Цей показник можна визначати візуально за допомо-

гою Брауншвейгських стандартних зразків (офіційна методика ICUMSA) та 

за допомогою приладів-спеціалізованих фотометрів відбиття (експеримента-

льна методика ICUMSA). 

Система контролю кольоровості цукру на заводах нашої держави пе-

редбачає визначення цього показника лише у розчині. На заводах відсутні 

еталонні зразки, нема також приладів-фотометрів відбиття. Такі прилади, а 

також еталонні зразки пропонуються зарубіжними виробниками, але недо-

ступні вітчизняним заводам за їх високої ціни [4]. 

Виробництво вітчизняного лабораторного обладнання для визначення 

кольоровості цукру є надзвичайно актуальним, тому що дасть можливість 

створити порівняно недорогі прилади та організувати їх належне сервісне об-

слуговування на цукрових заводах. 

ДКТБ інституту технічної теплофізики (ІТТФ) НАНУ за участю кафе-

дри технології цукристих речовин НУХТ та УкрНДІЦП розробило і вигото-

вило прилад для експрес-визначення кольоровості цукру-піску в кристаліч-



ному вигляді - автоматичний програмний колориметр ЦУ ТЕП-С [6]. Прилад 

призначений для вимірювання кольоровості кристалічного цукру-піску без 

розчинення. 

Принцип дії приладу ґрунтується на залежності 

кольоровості кристалічного цукру-піску від ін-

тенсивностей пропущеного через і відбитого 

^ від зразка цукру випромінювання вибраних 

спектральних діапазонів. Зовнішній вигляд 

приладу наведений на рис.1. 

Рис 1. Прилад ЦУ ТЕП-С 

Колориметр ЦУ ТЕП-С відкалібрований в одиницях ICUMSA, в умо-

вних одиницях (Штаммера) та в Брауншвейгських стандартних одиницях ко-

льоровості кристалічного цукру-піску. Для калібрування колориметра виби-

рали 11 зразків цукру-піску і вимірювали їх кольоровість на новому приладі в 

кристалічному вигляді без розчинення. Паралельно вимірювали кольоровість 

всіх зразків цукру стандартним методом в розчиненому стані в одиницях 

ICUMSA та умовних одиницях на фотоелектроколориметрі КФК-3 (свідоцт-

во про повірку № 37/3015 від 22.09.2004 р.) в акредитованій Центральній ви-

пробувальній лабораторії УкрНДІЦП. Кольоровість зразків цукру, визначена, 

на приладах КФК-3 і новому колориметрі ЦУ ТЕП-С. 

Кореляційні залежності значень одиниць кольоровості кристалічного 

цукру-піску за шкалою ICUMSA, виміряних стандартним методом в розчині 

згідно ДСТУ 2075-92 та відповідних значень, виміряних запропонованим 

способом, характеризуються коефіцієнтами кореляції К1 = 0,981-0,985. Ко-

ефіцієнт кореляції значень кольоровості кристалічного цукру-піску в Браун-

швейгських одиницях від відповідних значень кольоровості Z виміряних на 

ЦУ ТЕП-С К2 дорівнює 0,99. 

Автоматичний колориметр ЦУ ТЕП-С дозволяє швидко визначити ко-

льоровість кристалічного цукру-піску. Тривалість вимірювань - 30 секунд. 

Експрес-визначення кольоровості цукру-піску на новому колориметрі може 



бути рекомендоване для контролю кольоровості цукру-піску кожної варі ва-

куум-апарату, що важливо з точки зору забезпечення якості продукції. 

Колориметр атестований в Укрметртестстандарті і має такі характерис-

тики: 

Діапазон вимірювання, од. ICUMSA 0-250 

Діапазон вимірювання, умов. Од. Штаммера 0-1,92 

Габаритні розміри, мм 220x220x70 

Вага приладу, кг 0,9 

Гарантійний термін, міс 12 

Прилад надійний і простий в експлуатації. Поряд з високими технічни-

ми характеристиками прилад має доступну ціну. 
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