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    POLITECHNIKA POLITECHNIKA ŁŁÓÓDZKADZKA  
  



  

ZwiZwiąązki wapnia podstawzki wapnia podstawąą  
procesu oczyszczania sokuprocesu oczyszczania soku  

z burakz burakóóww  



  

Wypalanie kamienia wapiennegoWypalanie kamienia wapiennego  
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Gaszenie wapnaGaszenie wapna  



  

Dodawanie wapnaDodawanie wapna  
  

Proces nawapniania wstProces nawapniania wstęępnegopnego  

Proces nawapniania gProces nawapniania głłóównegownego  

  

Usuwanie wapnaUsuwanie wapna  
  

Proces saturacji  IProces saturacji  I  

Proces saturacji IIProces saturacji II  

Procesy sedymentacji i filtracjiProcesy sedymentacji i filtracji  



  

AlkalicznoAlkalicznośćść  optymalnaoptymalna  
  



  

Negatywny wpNegatywny wpłływ nadmiaru soli yw nadmiaru soli 
wapniowych w sokuwapniowych w soku  

rzadkim i grzadkim i gęęstymstym  
  
  

••    zanieczyszczanie czujnikzanieczyszczanie czujnikóów pomiarowych i rurociw pomiarowych i rurociąąggóóww  
••    zanieczyszczanie powierzchni grzejnej wyparkizanieczyszczanie powierzchni grzejnej wyparki  
••    koniecznokoniecznośćść  stosowania preparatstosowania preparatóów wspomagajw wspomagająącychcych  
••    zmzmęętnienie roztworu cukru biatnienie roztworu cukru białłegoego  

  
  

  



  

Metody oznaczania soli wapniowychMetody oznaczania soli wapniowych  

1.1. Metody Metody strstrąącenioweceniowe  
    --  metoda szczawianowametoda szczawianowa  
  
22. . Metody miareczkoweMetody miareczkowe  
    --  PelletaPelleta  
    --  manganometrycznamanganometryczna  
    --  kompleksometrycznakompleksometryczna  



  

33. . Fotometria pFotometria płłomieniowaomieniowa  
  
44. . Spektrofotometria atomowaSpektrofotometria atomowa  
  
55. . Potencjometria Potencjometria   



  

Ogniwo elektrochemiczneOgniwo elektrochemiczne  
z jonoselektywnz jonoselektywnąą  elektroda wapniowelektroda wapniowąą  

E E --  potencjapotencjałł  elektrody jonoselektywnej elektrody jonoselektywnej   

R R --  stastałła gazowa a gazowa   

T T --  temperatura bezwzgltemperatura bezwzglęędna dna   

z  z  --  liczba liczba łładunkadunkóów elementarnych jonu w elementarnych jonu   

F F --  stastałła Faradayaa Faradaya  

a a --  aktywnoaktywnośćść  jonujonu  
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rróównanie Nernstawnanie Nernsta  



  

  

elektrody jonoselektywneelektrody jonoselektywne  



  

••  mamałła stabilnoa stabilnośćść  charakterystyki pomiarowejcharakterystyki pomiarowej  
••  koniecznokoniecznośćść  stosowania wzorcstosowania wzorcóóww  
••  temperatura pracy elektrody do temperatura pracy elektrody do +45+45  ooCC  
••  koniecznokoniecznośćść  chchłłodzenia sokuodzenia soku  
••  wrawrażżliwoliwośćść  na zakana zakażżenia mikrobiologiczneenia mikrobiologiczne  

Pomiary bezpoPomiary bezpośśrednierednie::  



  

Miareczkowanie potencjometryczneMiareczkowanie potencjometryczne::  



  

Elektrochemiczny analizatorElektrochemiczny analizator  
soli wapniowychsoli wapniowych  



  
Analizator elektrochemicznyAnalizator elektrochemiczny  



  
Walizka do przenoszenia analizatoraWalizka do przenoszenia analizatora  



    Przebiegi czasowe cyklu pracy analizatoraPrzebiegi czasowe cyklu pracy analizatora  



  
Plansza startowa programu Analizator CaPlansza startowa programu Analizator Ca++++  



  
Plansza Plansza „„wynikiwyniki””  programu Analizator Caprogramu Analizator Ca++++  



  

Wzory do obliczania wynikWzory do obliczania wynikóów oznaczew oznaczeńń  



  

  Fragment danych z pliku archiwizacyjnegoFragment danych z pliku archiwizacyjnego  



  
Plansza Plansza „„wykresywykresy””  programu Analizator Caprogramu Analizator Ca++++  



  

Zmiany stZmiany stężężenia soli wapniowych w sokachenia soli wapniowych w sokach: : 11--rzadkimrzadkim, , 22--ggęęstymstym,,  
11--2 2 ––  rróóżżnica stnica stężężeeńń  soli wapniowych w soli wapniowych w sokarzsokarz  rzadkim i grzadkim i gęęstymstym  



  

                      Podsumowanie: 
 
1. Elektrochemiczny analizator soli wapniowych 

z elektrodą jonoselektywną pozwala na dokonywanie 
dokładnych oznaczeń w roztworach cukrowniczych, 
nawet mętnych i silnie zabarwionych.  

 
2.  Wykorzystanie w analizatorze komputera PC ze 

specjalnym oprogramowaniem „Analizator Ca++” 
znacznie upraszcza tok kalibrowania urządzenia, 
dokonywania pojedynczych analiz i obliczania ich 
wyników oraz wykonywania serii oznaczeń 
alkaliczności optymalnej.  



  

3. Program „Analizator Ca++” pozwala na 
wykreślanie trendu zmian stężenia soli 
wapniowych w soku rzadkim i gęstym, a także 
różnicy między tymi stężeniami w czasie całej 
kampanii oraz poziomu ostatnio wyznaczonej 
alkaliczności optymalnej II saturacji. 

 
 



  

DziDzięękujkujęę  za uwagza uwagęę……  


