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Groente- en fruitprodukten

Bepaling van het gehalte aan in water
opgeloste vaste stof
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NEDERLANDSE
NORM

Refractometermethode

NEN 2838

Fruit and vegetable products - Determination of soluble solids content
Refractometer method

2e druk, oktober 1982

Onderwerp
Deze norm beschrijft een refractometermethode voor het bepalen van het gehalte aan opgeloste vaste stof
in produkten verkregen uit groente en fruit.

Vo
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Toepassingsgebied

De norm is van toepassing bij het onderzoek van opgeloste produkten verkregen uit groente of fruit. Dit
geldt in het bijzonder voor produkten die rijk zijn aan suikers. Indien de produkten andere oplosbare stoffen
bevatten, dan zullen de resultaten een benadering zijn van het werkelijke gehalte.
De methode is niet toepasbaar op produkten die andere oplosmiddelen dan water en/of alcohol bevatten.
Definitie

gehalte aan opgeloste vaste stof, bepaald door middel van de refractometermethode: Het saccharosegehalte van een waterige oplossing, die dezelfde brekingsindex heeft als het geanalyseerde produkt onder
de in deze norm beschreven omstandigheden van bereiding en temperatuur.
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Opmerking
Het gehalte aan opgeloste vaste stof wordt uitgedrukt in % (m/m).

4

Beginsel

De brekingsindex bij 20°C wordt met een refractometer gemeten en uit een tabel wordt het met de
brekingsindex overeenkomende gehalte aan opgeloste vaste stof afgelezen, uitgedrukt in % (m/m)
saccharose.
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Toestellen en hulpmiddelen

ev

Gebruikelijke laboratoriumtoesteHen en hulpmiddelen en in het bijzonder:
Refractometer met een schaalverdeling in 0,001 eenheid, en verbonden met een thermostaatbad dat
instelbaar is op 20 ± 0,5 °C.
De refractometer dient zo te worden ingesteld, dat voor gedestilleerd water bij 20 °С een brekingsindex van
1,3330 wordt afgelezen.
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Voorbereiding van het monster

6.1

Produkten die geen alcohol bevatten

6.1.1

Heldere vloeistoffen
Meng het laboratoriummonster goed en gebruik het als zodanig.
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Vloeistoffen met daarin gesuspendeerd materiaal
Meng het laboratoriummonster goed.
Verwijder het gesuspendeerde materiaal door filtreren of centrifugeren. Bij filtreren dienen de eerste paar
ml filtraat te worden weggegooid.
Gebruik de verkregen heldere oplossing als zodanig.

6.1.3

Purees, dikvloeibare en halfvaste produkten, die gesuspendeerd materiaal bevatten
Meng het laboratoriummonster goed.
Weeg tot op 0,01 g een geschikte hoeveelheid (tot 40 g) van het monster in een bekerglas van 250 ml.
Voeg 100 ml water toe.
Verhit de inhoud van de beker tot koken en laat gedurende 2 à 3 minuten zachtjes doorkoken onder roeren.
Koel af en breng de inhoud door naspoelen kwantitatief over in een conische kolf van 250 ml die vooraf is
gewogen tot op 0,01 g. Vul aan met water tot ca. 200 g, weeg tot op 0,01 g en meng zorgvuldig.
Filtreer na 20 minuten door een vouwfilter in een droge conische kolf, en bewaar het filtraat voor de
bepaling.

6.1.4

Ingevroren produkten
Ontdooi het laboratoriummonster en verwijder stelen, kernen, pitten en zaden.
Meng het produkt met het vocht dat door het ontdooien is ontstaan en homogeniseer in een mortier of
snelmenger. Ga verder als onder 6.1.3 is aangegeven.
Indien het nodig is water toe te voegen teneinde een uniforme consistentie te verkrijgen, moet het produkt
worden afgewogen alvorens het te homogeniseren, waarna het kwantitatief moet worden overgebracht uit
de mortier of snelmenger in het bekerglas.
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Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.
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6.1.5

Gedroogde Produkten
Snijd een gedeelte van het laboratoriummonster in kleine stukjes. Verwijder stelen, kernen, pitten en zaden
en meng zorgvuldig.
Weeg in een bekerglas een geschikte hoeveelheid (10 tot 20 g) van het monster af tot op 0,01 g. Voeg ten
minste 3 maal de massa van het monster aan water toe, en verwarm het geheel gedurende 30 minuten op
een kokend waterbad, af en toe roerende.
Koel af en breng de inhoud door naspoelen kwantitatief over in een conische kolf van 250 ml die vooraf is
gewogen tot op 0,01 g. Vul aan met water tot ca. 200 g, weeg tot op 0,01 g en meng zorgvuldig.
Filtreer na 20 minuten in een droge conische kolf en bewaar het filtraat voor de bepaling.

6.2

Produkten die alcohol bevatten

Vo

Breng in een verdampingsschaaltje een voldoende hoeveelheid (ten minste 20 ml) van het produkt en weeg
het schaaltje met inhoud.
Verwarm op een kokend waterbad totdat de alcohol is verdampt. Koel af tot kamertemperatuur en voeg
water toe totdat de oorspronkelijke massa van schaaltje met inhoud weer is bereikt.
Volg daarna de paragraaf van 6.1 die van toepassing is.

7

Bepaling

7.1

Bepaal van het analysemonster de brekingsindex bij 20 °C tot op de vierde decimaal met behulp van de
refractometer (5).
Opmerking
Het verdient aanbeveling bij de bepaling een natriumlamp te gebruiken, in het bijzonder bij het meten van
gekleurde en donkere produkten.

Voer de bepaling in duplo uit.
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Berekening

or

7.2

Zoek in de tabel het saccharosegehalte op, dat overeenkomt met de gevonden brekingsindex van het
voorbereide monster.
Het gehalte aan opgeloste vaste stof volgt uit de volgende formules:
- als er geen verdunningen zijn gemaakt:

be
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w = ws

ev

waarin:
w is het gehalte aan opgeloste vaste stof, in % (m/m)]

iew

ws is het in de tabel afgelezen saccharosegehalte, in % (m/m).
- als er verdunningen zijn gemaakt:

m,

eld

waarin:
w is het gehalte aan opgeloste vaste stof, in % (m/m);
ws is het in de tabel afgelezen saccharosegehalte, in % (m/m);
m0 is de massa van het in bewerking genomen monster vóór verdunning, in g;
m^ is de massa van het in bewerking genomen monster nâ verdunning, in g.

Neem als resultaat het rekenkundig gemiddelde van de twee bepalingen als aan de voorwaarde van de
herhaalbaarheid (9) is voldaan.
Geef het resultaat op tot in 1 decimaal.
9

Herhaalbaarheid

Het verschil tussen de resultaten van twee bepalingen, gelijktijdig of kort na elkaar uitgevoerd door
dezelfde analist, mag niet groter zijn dan 0,5 % (m/m) absoluut. ..
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Verslag

Vermeld in het verslag:
a. het verkregen gehalte, in % (m/m);
b. de gevolgde methode door de vermelding: volgens NEN 2838;
с type en identificatie van het monster;
d. elke afwijking, overeengekomen of niet, van de werkwijze.
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