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Z dniem 1 lipca 2009r. Rozporządzeniem Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

zostało dokonane połączenie:

- Instytutu Przemysłu Cukrowniczego,

- Instytutu Mięsnego i Tłuszczowego,

- Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-
Spożywczego.
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W 2009r. Oddział Cukrownictwa zrealizował aż 265 prac usługowych 
o charakterze analitycznym, w tym:

206 prac na zlecenie przemysłu cukrowniczego,
  59 prace na zlecenie innych podmiotów gospodarczych.

 
W ramach ogólnej liczby prac usługowo-analitycznych zrealizowano:

99 prac z zakresu analityki cukrowniczej,

115 prac z zakresu problematyki mikrobiologicznej,

 35 prac z zakresu Ochrony środowiska,

16 prac z zakresu gospodarki surowcowej.
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TEMATYKA PRAC NAUKOWO – BADAWCZYCH
 REALIZOWANYCH W 2009r.:

GOSPODARKA SUROWCOWA
• Badania polowe odmian buraków cukrowych przewidzianych 
    do wczesnego zbioru,

ANALITYKA CUKROWNICZA
• Opracowanie sposobu odróżniania cukru buraczanego 
    i trzcinowego, 

• Zastosowanie chromatografii cieczowej do oznaczania 
śladowych ilości substancji chemicznych w surowcu, 
produktach i półproduktach cukrowniczych.
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TEMATYKA PRAC NAUKOWO – BADAWCZYCH 
REALIZOWANYCH W 2009r.:

TECHNOLOGIA PRODUKCJI CUKRU

• Doskonalenie sposobu oczyszczania soku surowego z  
  oddzielaniem osadu po nawapnianiu wstępnym,

• Optymalizacja procesu zabielania cukru w wirówkach,

• Wpływ składu i zawartości popiołu i substancji   
  nierozpuszczalnych w półproduktach przemysłu   
  cukrowniczego na jakość cukru białego.
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TEMATYKA PRAC NAUKOWO – BADAWCZYCH 
REALIZOWANYCH W 2009r.:

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

•  Technologia usuwania amoniaku z kondensatów,

•  Technologia fermentacji metanowej wysłodków  
      buraczanych z odzyskiem wysokoenergetycznego    
      biogazu.
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Zmiany średnich wskaźników fermentacji półciągłej 
wysłodków zakiszonych w zależności od obciążenia reaktora



Półciągłe zasilanie fermentora:
- podawanie wysłodków raz na dobę, obciążenie ładunkiem 
     2 kg sm. na 1m3 reaktora w ciągu doby,

Efekt:
- redukcja substancji organicznej w procesie półciągłej 

fermantacji z 96,4% do 32,9% (tj. o 63,5%),

- zawartość cennych substancji mineralnych 67,1%, które 
mogą stanowić nawóz organiczno-mineralny,

- Ilość wydzielonego biogazu wyniesie 0,5m3 z każdego m3 
reaktora w ciągu doby (0,4m3 z każdego kg suchej masy 
organicznej)
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Zmiany średnich wskaźników fermentacji ciągłej 
wysłodków zakiszonych w zależności od obciążenia reaktora



Ciągłe zasilanie fermentora:
- podawanie wysłodków raz na dobę, obciążenie ładunkiem 
    2 kg sm. na 1m3 reaktora w ciągu doby,

Efekt:
- redukcja substancji organicznej w procesie półciągłej 

fermentacji z 96,4% do 29,4% (tj. o 67%),

- zawartość cennych substancji mineralnych 70,6%, które 
mogą stanowić nawóz organiczno-mineralny,

- ilość wydzielonego biogazu wyniesie 0,5m3 z każdego m3 
reaktora w ciągu doby (0,4m3 z każdego kg suchej masy 
organicznej).
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Pracownia Analityki Cukrowniczej rozszerzyła certyfikat  
  akredytacji PCA nr AB 803 obejmujący badania cukru na:

• badania soku rzadkiego,

• odcieku I i II,

• cukrzycy I, II, III,

• melasu
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W 2010r. podejmujemy działania aby 
rozszerzyć zakres akredytacji o badania 
wysłodków buraczanych a także 
przeprowadzić akredytację dwóch 
pracowni :

- Mikrobiologii Cukrowniczej,

- Gospodarki Wodą i Ochrony  
  Środowiska.
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WYDAWNICTWA INSTYTUTU W 2009r.:

• „Doskonalenie produkcji cukru białego w aspekcie 
bezpieczeństwa żywności”,

• „Zalecenia mikrobiologiczne do procesu produkcji 
i konfekcjonowania cukru białego”,

• „Wdrażanie systemu jakości w przemyśle spożywczym”. 
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