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WSTĘP

Jednym z podstawowych wskaźników fizyC2'JIlychposzczególnych
cukrowców jest ich swoista skręcalność właściwa, którą można określić
dysponując danym cukrowcem o odpowiedniej czystości. Otrzymanie
dekstryn miodowych w stanie chemicznie czystym z miodu napotykało
i napotyka na szereg trudności i praktycznie jest nieosiągalne. Dlatego
sprawa chemizmu i struJktuTy tych wielocukrowców nie została dotych-
czas należycie wyjaśniona, a poglądy różnych 'badaczy na właściwości
fizy1ro-chemiczne i biochemiczne dekstryn miodowych były i są nieraz
diametralnie odmienne,

PRZEGLĄD PISMlENNICTW A

Jedną z pierwszych wypowiedzi na temat dekstryn miodowych, jako
składników, które wpływają w decydujący sposób na -kierunek i wiel-
~QŚćskręcalności płaszczyzny światła spolaryzowanego miodu, 'były prace
Kiinnemanna i Hilgera, ogłoszone w roku 1896 (Bomer,
J u c k en a ck, T i 11m a n s 1938), następnie B eck m a n n a (1901),
H a e n l e g o i S c h o l z a (1903) oraz późniejsza praca H ił g e r a (1904).
Wszyscy ci autorzy na podstawie badań-doszli do wniosku, że iN poszczę-
gólnych miodach występują specyficznie swoiste dekstryny, a B e c k-
m a n n (1901) nie wykluczał nawet występowania W ;tym samym mio-
dzie różnych dekstryn obok siebie. H i l g e r o w i (1904) udało się wy-
osobnić dekstrynyz kilku miodów o różnej skręcalności właściwej, która
wynosiła od +119,9° do +157,0°. Potwierdzeniem odmienności wystę-
pujących w miodach dekstryn ibyłyzatem różnice ich 'skręcalności
_optycznej. Należy podkreślić, że jednocześnie stwierdzono powtarzalność
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wyników tego oznaczenia IW doświadczeniach, wykonanych ponownie z tą
samą 'próbą miodu. W latach następnych F i e h e i K ord a t'Z k i (1928)
podważyli dotychczasowy pogląd, jakoby w skład cząsteczki dekstryn
miodowych miała wchodzić jedynie glikoza, jako naj prostszy jej struk-
turowy element cukrowy. Zdaniem tych badaczy częścią składową czą-
steczki dekstryn miodowych, określonych przez nich nazwą substancji
podobnej do dekstryn, jest również frruktoza.' F e 11e n b e rg i R u f f Y
(1933) nie podzielali poglądu Hilgera (1904) i innych badaczy, którzy
przyjmowali, że różne miody zawierają specyficznie swoiste dekstyryny.
PrzeciWlIlie,doszh oni na podstawie własnych badań do przekonania, że
dekstryny miodów nektarowych sązbliżone swymi własnościami fizyko-
-chemicznyrni np. do dekstryn miodu spadziowego z drzew szpilkowych.
Oznaczona przez nich skręcalność właściwa dekstryn wyosobnionych
z miodu nektarowego wynosiła +163,05°, a dla miodu spadziowego
z drzew szpilkowych +160,7°. B a 'l' t e l s w swej monografii o miodach
(Bome:r,'Juckenack, Tillmans 1938) w oparciu o przytoczoną
przez nas literaturę, podaje krótką charakterystykę dekstryn miodowych
podając dla ich skręcalności właściwej granice od +119,0° do +163,50.

W ciągu kilkudziesięciu lat badań nad miodami spotykamy się rów-
nież z odmiennymi poglądami różnych 'badaczy zarówno na własności
redUikujące jak ipodatIlqść dekstryn miodowych na fermentację alko-
holową. Dziś już wiadomo, że dekstryny miodowe cechuje znikoma zdol-
ność redukcyjna, a uzdolnienie ich do fermentacji alkoholowej i przebieg
tej fermentacji zależą w dużej mierze od doboru odpowiedniej rasy
drożdży.

CEL I ZAŁOZENIA PRACY, MATERIAŁ BADAWCZY

Celem naszej pracy /było oznaczenie skręcalności właściwej dekstryn,
zawartych w odmianowo 'różnych miodach nektarowych i spadziowych
oraz ustalenie ewentualnych różnic w ich właściwościach optycznych.
Do tych badań postanowiliśmy wykorzystać metodykę częściowo podaną
przez nas w poprzednich pracach (R y c h l i k, F e d o r o w s k a 1962),
tematycznie związanych z obecnie zamierzoną. Opierając się na wnio-
skach wysuniętych w wymienionych pracach, jalk i na wynikających
z doświadczeń T a u f e l a i M li 11 e r a (1956) założyliśmy, że będzie
można:

1) ilościowo oznaczyć dekstyryny miodowe po ich hydrolizie drogą
reduktometryezną 'z pominięciem uciążliwego ich wyosabniania, jakie
w swych badaniach stosowali H i l g e r (1904), F eI l en obe r g i R u ff Y
(1933),
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2) zastosować odpowiednią rasę drożdży celem usunięcia większości
cukrów z miodu, przy równoczesnym nieuszkodzeniu : występujących
w nich dekstryn miodowych, .

3) dokonać pomiaru skręcalności roztworu miodu pod koniec jego fer-
mentacji, po odpowiednim oczyszczeniu płynu i usunięciu z niego resztek
cukrów redukujących,

4) zastosować do badań takie odczynniki, któreby n1e miały wpływu na
skręcalność dekstryn miodowych,

5) obliczyć skręcalność właściwą dekstryn miodowych z ich zawar-
tości w miodzie i skręcalności płaszczyzny światła spolaryzowanego odpo-
wiednio przygotowanego roztworu:

Jako materiał badawczy użyto do doświadczeń odmianowe miody ne-
ktarowe' i spadziowe o różne] zawartości dekstryn w granicach od 1,09%
do 9,45%. Do przeprowadzenia fermentacji alkoholowej stosowano droż-
dże piekarskie w skład których wchodziły rasy: AS, L, C i B, (B, jest
hybrydem powstałym 'ze skrzyżowania ras AS i L);

CZĘŚC DOŚWIADCZALNA

Nastaw fermentacyjny przygotowano analogicznie do sposobu opisa-
nego w jednej z wcześniejszych prac (R y c h l i ok,F e d o r o w s k a 1962).
Podobnie przeprowadzano kontrolę i oczyszczanie płynu, natomiast do
usunięcia cu!krówmetodą reduktometryczną zastosowano specjalny
odczynniJkmiedziowy.

Odczynniki :
1) odczynnik miedziowy sporządzano przez rozpuszczenie oddzielnie,

w małych' ilościach, wody, 50 g krystalicznego siarczanu rniedzaowego,
100 g krystalicznego kwasu cytrynowego i 500 g krystalicznego węglanu
sodu. Po ostrożnym zmieszaniu roztworu kwasu cytrynowego z roztwo-
rem węglanu 'Sodu,dodawano wśród ciągłego mieszania roztwór siarczanu
miedzi i dopełniano objętość płynu wodą do 1000 ml.Oczynnik są-
czono.

2) 1% wodny roztwór błękitu metylenowego.
Do 30-50 mlodczynnika miedziowego, dokładnie odmierzonego biu-

retą do około 200 rnl kolby stożkowej, dodawano 'z Ibiurety około 30ml
otrzymanego przesączu "A", nieco sproszkowanego pumeksu i całość
ogrzewano sZy1blrodo zawrzenia pod chłodnicą zwrotną, Po 10-minutowym
słabym wrzeniu d~wano 2-3 krople 1% 'l'OOtworu.hłękitu i domia-
reczk.owywano stale wrzący płyn do zaniku barwy niebieskiej a poja-
wienia się barwy ceglastej. Pierwsze miareczkowanie traktowano jedy-
nie jako orientacyjne, starając się w następnych ustalić dokładne zuży-



cle przesączu "A" tak, aby końcowe domiareczkowanie ograniczyć do
kilku kropli, Po ustaleniu zużycia przesączu "A" do zmiareczkowania
ściśle określonej iiości odczynnika miedziowego ("a" ml), wykonywano
właściwe miareczkowanie w ten sposób, że odczynnik miedziowy ogrze-
waqo pod chłodnicą zwrotną z całą, ustaloną poprzednio, objętością
przesączu "A", nie dodając oczywiście wskaźnika (błękitu metyleno-
wego). Po przerwaniu wrzenia zawartość kolby przenoszono ilościowo,
przy pomocy wody destylowanej, do 100 ml kolby miarowej. Objętość
płynu uzupełniano do kreski w temp. 20°C i po dokładnym wymie-
szaniu sZ)'lbko sączono przez sfałdowany sączek bibułowy. Część prze-
sączu używano do polaryzacji rw 100 lub 200 mm rurce polarymetrycz-
nej, w świetle sodowym polarymetru Carl Zeiss'a, ze skalą kołową
o dokładności odczytu ± 0,050. Z pozostałego przesączu odmierzano
50 ml do 250 ml kolby miarowej i przeprowadzano hydrolizę dekstryn
miodowych .w l-n kwasie.

Cały tok postępowania można przedstawić schematyeznia w następu-
jący sposób:

100 g miodu + woda + pożywka + drożdże

fermentacja alkoholowa
500 ml

200 ml --------------250 ml (przesącz "A")

"a" ml

miareczkowanie
ogrzewanie rz: odczynnikiem miedziowym 100ml

-V
polaryzacja

50 ml m_oc_n_a_h~"__dro~.:.:llza__ +____=:::glikm.a.::.·=""_ 250 ml (roztwór roboczy
'ł'

miareczkowanie
met. Lane-Eynona

Szczegółowe dane liczbowe związane z oznaczeniem skręcalności wła-
ściwej dekstryn i otrzymane wyniki dla poszczególnych miodów nekta-
rowych i spadziowych zebrano w tabeli 1.

W poszczególnych próbkach obliczono procentową zawartość dekstryn
miodowych (Jako gl.i!koza),uwzględniając stężenie glikozy w mg % w pły-
nie roboczym (kolumna 3) i współczynnik rozcieńczenia miodu RD (ko-
lumna 4). Skręcalność dekstryn zawartych w 100 g miodu obliczono ze .
skręcalności płynu roboczego (kolumna 7) uwzględniając jego rozcieńcze-
nie Rp (kolumna 6) w stosunku do miodu. Skręcalność właściwą dekstryn
(kolumna 9) obliczono z proporcji:

"a" gramów dekstryn skręca "a" stopni kołowych, to 10 gramów dek-
stryn skręca "x" stopni kołowych.



W kolumnie ostatniej (10) podano wyniki dla skręcalności właściwej
dekstryn uwzględniając udział wody w ich hydrolizie kwasowej do gli-
kozy. .

Szczegółowa analiza chemiczna i biochemiczna poszczególnych próbek
miodów wziętych do pracy wykazała prawidłowość ich składu. Dane
liczbowe dotyczące poszczególnych składników tych miodów zostały
pominięte w tabeli ponieważ' nie mają wpływu na wyniki badań obję-
tych tą pracą.

OMÓWIENIE WYNIKÓW, DYSKUSJA, WNIOSKI

Przebadano 7 odmianowo różnych miodów nektarowych i 7 miodów
spadziowych. Skręcalność właściwa dekstryn miodów nektarowych wa-
hala się w granicach od + 133,76° do + 182,05° (średnia wartość
+ 163,89°). Analogiczne dane dla grupy miodów spadziowych wynosiły
od + 142,89° do + 171,16° (średnia wartość r+ 162,17°). 'I'ab. 1. Anali-
zując oddzielnie poszczególne wyniki uzyskane dla każdego z miodów
nektarowych i spadziowych trzebaby przychylić się do poglądu H i 1-
g e r a (1904) o występowaniu w miodach specyficznie swoistych dek-
stryn. Natomiast wartości otrzymane z obliczenia średnie] skręcalności
właściwej dekstryn obutych grup miodów potwierdzają spostrzeżenia
F e 11e nb e r g a i R u f f y (1933), którzy uważali, że dekstryny miodu
nektarowego i spadziowego z drzew szpilkowych, przez nich dokładniej
zbadane, mają bardzo zbliżone do siebie własności fizyko-chemiczne.
Za tym poglądem przemawia fakt zacieśniania się w naszej pracy różnicy
między granicznymi wartościami skręoalności właściwej dekstryn rnio-
dowych w zależności od ich zawartości w badanych grupach miodów.
I tak w miodach nektarowych o zawartości od 1,09% do 3,03% dekstryn
(obl. jako glikoza) różnica między najwyższą a najrdższą ich skręcal-
nością właściwą wynosi 43,9°, zaś 'W miodach spadziowych o znacznie
większej zawartości dekstryn, od 7,74% do 9,45%, różnica ta spada do
25,7°, a więc maleje niemal do połowy. Przed wyciągnięciem wniosków
z wykonanych oznaczeń, w oparciu raczej o ich średnie wyniki, należa-
łoby zwrócić jeszcze uwagę na czułość aparatury optycznej. Stosowany
przez nas polarymetr firmy Carl Zeiss zapewnia dokładność odczytu
z błędem ± 0,05°.

W naszych doświadczeniach różnica ta w odczycie polarymetrycznym
.pomnożona przez przeciętny współczynnik rozcieńczenia badanego mio-
du wzrastała do około 0,5°, co przy zawartości około 10% dekstryn
w badanym miodzie mogło dawać błąd do 5° w skręcalności właściwej
dekstryn miodowych. Błąd ten będzie się zwiększać w zależności od
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Tabela 1

2 4 5 6 7
-- --- ---'---1----1---'---1----1-,-----1----1-----1----

3 8 9 10

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

27,70
24,00
40,00
26,75.
28,20
51,30
33,90

31,80
26,50
25,30
25,30
28,00
22,80
23,00

9,69
17,43
18,12
19,94

.19,94
41,00
32,88

83,54
. 66,95
66,95
64,02
84,64'
56,49

67,53

112;8
130,2
78,1 .

116,8
110,8
60,9
92,1

98,2
1'17,9'
123,5
123,5
111,6
137,0
135,9

miody nektarowe.
nectar honey

1,09322,56
2,269 26,04
1,415 15,62
2,320 23,36.
2,200 ~,16
2,490 12,18

3,030 18,43

miody spadziowe
honeydewhoney

8,203 19,65 +1,30
7,893 23,59 +1,00
8,268 24,70 +1,00
7,906 24,70 +0,90
9,445 22,3~ +1,10
7,742 27,41 +0,90
9,177 27,17 +1,00

20
Srcdnia wartość ••D dekstryn miodów nektarowych + 163,89·

Average value of dextrins of nectar honey
20

Srednia wartość "D dekstryn miodów spadziowych +162,17·

Average value of dextrins or honeydew honey

+0,15
+0,25

+0,30
+0,30
+0,30
+0,60
+0,40

+1,692
+3,255
+2,343
+3,504
+3,324
+3,654
+3,686

+12,772
+11,795
+12,350
+11,115
+12,276
+12,335
+13,585

+154,7
+143,4
+165,5
+151,0
+151,0
+146,7
+121,6

+155,6
+149,4
+149,3
+140,5
+129,9
+159,3
+148,0

+170,17
+157,74
+187,05
166,10
+166,10
171,37+
+133,76

+171,16
+164,34
+164,23
+154,55
+142,89
+175,23
+162,80

zmniejszania się ilości dekstryn w badanych miodach np. nektarowych.
W oparciu o nasze doświadczenia i spostrzeżenia skłonni jesteśmy uwa-
żać, że wYniki naszych badań potwierdzają wyniki doświadczeń F e l-
I e nb e r g a i R u f f Y (1933) mimo,re do oznaczenia skręcalności wła-
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ściwej dekstryn miodowych stosowaliśmy sposób zupełnie różny od do-
tychczas przyjętego.

Podsumowując dokonane spostrzeżenia i uwagi n/rleźy wysunąć na-
stępujące wnioski:

1) dekstryny miodów nektarowych i spadziowych mają zbliżoną skrę-
calność właściwą,

2) skręcalność właściwą dekstryn miodowych. można przyjąć średnio
na + 163°.
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O Y,IJ;EJIbHOM BPA:m;EHHH ME,IJ;OBbIX .n;EKCTPJ1HOB

Pe310Me

ABTOpbI onpe~eJIHJIH y~eJIbHOe apameaae ~eKCTPHHOBasrcryrraaurax B nexrap-
HbIX H naneasrx Me~ax pasaero npoacxoacneaas. ITOJIb3ySlCb BbIBo~aMH H3 CBOHX
npeJ~bI~lIlHX HCCJIe,l!;OBam1iłOHH onpeneaana rrpx nOMOlIlH peAYKTOMeTpHł{ KOJIH-
xecreeasroe conepacaaxe ~eKcTPHHOB nocne HX l'J4~pOJIH3a,npHMeHSlSI:

a)COOTBeTCTBYlOlIlYlOpacy :ąpOlKlKeiil ;O:JISIHCKJIlOqeWHl H3 Me~a 6oJIblllHH.bCTua
caxapoa 6e3 HapyweHJ<!SI~eKCTPHHOB,
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B) TaKHe peaKT'HBbI, KOTOpble He OKa3bIBalOT BJIHSlHHSIHa Bpa~eHHe MeAOBbIX
AeKCTPHHOB.

ABTOpbI np<lH3BOAHJIHH3MepeHHe Bpa~ełIHSI MeAOBoro pacrsopa B KOHqe ero
C6paJKHBaHHSI,nOCJIe COOTBeTCTByKl~eroO'l~eHHSI paeraopa H y~aJIeHHSI H3 Hero
OCTaTKa peAYKTHpyIO~HX caxapoa. OHH BbI~bITHBa.JIH y~eJIHOe apameaae Me~o-

BbIX ~eKCTPHHOB ,":!: / Ha OCHOBaHHeHX COAepJKaHHSIB MeAe H Bpa~eHHSI
npHI'OTOBJIeHHOrOAOJIJKHbIM06pa30M BcnOMaraTeJIbHOrOpatioxero pacraopa, YAeJIb-
aoe spanreaae HeKTapHbIX H nazteasrx Me,ttoB 6bIJJO nOXOJKe: +163°.

SPECIFIC OPTICAL ROTATION OF HONEY DEXTRINS

Mdeczysław Rychlik and Zofia Fedorowska

Summ ary

The q'llBiOltiltiesof dextrfns in hooęys from various ploots and honeydew were
determi.ned by the reductoInetric method after their hydrolysiJS.

A suita.ble race ol yeast was aiPPlied in order to remove most of the saccharades
:kom the honey withoult violation of dexsrins.

During the analysis onlysuch reagenta were used which do not show any
influence on 1lhe specific rotatdOin ol dextrins.

Optic8l rotatwn of the honey soLution was rneasured by the end of fermentaJt.ion
after puryfymg, and removal of the reductng sugars residues. The specific optfeal
rotatron of hooey deX'llrins (a ~) was całoulated :ftrom their amouce in the honey
and fromrotation ot a suitably prepared <idłutiOlll.In oonelusion it can be aceepted
that dextrins ol nectar and hooeydew - honey have a very sirnilar' optical rotation,
the mean value of which i5 + 163°.


