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POLITECHNIKA ŁÓDZKA
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Zakładu Cukrownictwa w 2011 roku

                              Prof. dr hab. inż. Jan Iciek
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Stan osobowy Zakładu
         
          Pracownicy:
• 2 emerytowanych Profesorów (zatrudnionych na umowę),
• 10 adiunktów,
• 1 emerytowany adiunkt (zatrudniony na umowę),
• 3 pracowników technicznych.
    Doktoranci:
• na studiach doktoranckich – 7 osób,
• pracujący w przemyśle  – 2 osoby.
    Studenci – specjalizacja cukrownictwo:1 – stopień (7 
semestr, inżynierskie) 17;  2 – stopień (9 semestr, 
magisterskie) 9;  2 – stopień (11 semestr, magisterskie) 14
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               Zespół Doktorantów
           Prof. dr hab. inż. Jana 

Grabki

1. mgr inż. Weronika Konka
2. mgr inż. Marcin Kucner

3. mgr inż. Marta Łaczkowska



4

 

Temat pracy doktorskiej mgr inż. Weroniki Konki:   
„Wpływ blanszowania krajanki buraczanej i dodatku kwasu 

peroksydisiarkowego (VI) w procesie ekstrakcji cukru na 
jakość soków cukrowniczych ” 

Celem tej rozprawy jest próba poprawy jakości soków  
cukrowniczych poprzez:

1. Analizę zjawisk  fizykochemicznych, chemicznych i 
biochemicznych, warunkujących optymalne prowadzenie 

ekstrakcji cukru z krajanki buraczanej. 

2. Określenie wpływu blanszowania krajanki buraczanej oraz 
obecności kwasu peroksydisiarkowego w wodzie zasilającej 

ekstraktor na jakość soków cukrowniczych.
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Soki surowe wyekstrahowane z krajanki poddanej 
obróbce termicznej

próba        60° C        70° C        80° C      90° C      115°C
kontrolna           
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Temat pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Kucnera:
 „Alternatywne metody oczyszczania soku surowego 

uzyskanego z krajanki świeżej lub blanszowanej”

Celem Jego  pracy doktorskiej jest zmniejszenie 
ilości wapna lub całkowite jego wyeliminowanie w 

procesie oczyszczania soku surowego uzyskanego:
- metodą tradycyjną stosowaną w cukrowniach,

- z blanszowanej krajanki, a także  poprzez użycie  
koagulantów, flokulantów oraz procesu ultrafiltracji. 
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Zestaw do ultrafiltracji, który był 
wykorzystany do przeprowadzenia  
oczyszczania soku surowego w skali 
technologicznej w Cukrowni 
Kruszwica.

Zmiany zabarwienia soku surowego 
uzyskanego z krajanki blanszowanej 
poprzez oczyszczanego wybranymi 
koagulantami.
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Temat pracy doktorskiej mgr inż. Marty         
Łaczkowskiej „Substancje zapachowe  i  

barwne w sokach cukrowniczych otrzymanych 
metodami klasycznymi i alternatywnymi”.

 Celem Jej pracy jest przeprowadzenie badań 
porównawczych substancji zapachowych i 

barwnych zidentyfikowanych w półproduktach 
cukrowniczych otrzymanych metodą klasyczną i 

sposobami alternatywnymi oraz opracowanie 
metod zminimalizowania zawartości tych substancji 
w soku gęstym otrzymanym z buraka cukrowego. 
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Porównanie chromatogramów substancji zapachowych 
wyekstrahowanych z trzech soków cukrowniczych

Sok rzadki

Sok gęsty

Sok surowy
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 Dr inż. Zbigniew Tamborski stopień doktora 
nauk technicznych uzyskał w 2011 roku za 
pracę n.t.  „Izotermy sorpcji cukru o        
zróżnicowanej jakości  i pochodzeniu” 

                                   
                                   Promotor: Prof. dr hab. inż. Jan Iciek
                                   Konsultant: dr inż. Maciej Wojtczak

                                                         Cel pracy
q Wyznaczenie izoterm sorpcji wilgoci przez cukier o różnej jakości i pochodzeniu.

q Zbadanie zależności pomiędzy zjawiskiem sorpcji wody przez cukier a wybranymi 
parametrami jakościowymi cukru.

Materiał badawczy
q Próbki krajowego cukru buraczanego z kampanii cukrowniczej 2006/07, 2007/08 i 2008/09 

oraz próbki cukru trzcinowego.
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            Dr inż. Arkadiusz Jezierski stopień doktora nauk 
technicznych 

uzyskał w 2011 roku za pracę n.t.„Neuronowy model  
przepływu  względnych strumieni masowych wody oraz 
cukru w instalacji  gotowania i wirowania cukrzycy 1”

                  
 Promotor: Prof. dr hab. inż. Jan Iciek

 Celem pracy było opracowanie modelu symulacyjnego przepływu 
względnych strumieni cukru i wody w instalacji gotowania oraz 

wirowania cukrzycy 1 z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej. 
 Sieć  zbudowano  oraz nauczono dla rzeczywiście stosowanych 

w praktyce strumieni cukru i wody w oparciu 
o wyniki typowych oznaczeń  stosowanych w każdej cukrowni 

tzn. : zawartości Bx i Ck w poszczególnych sokach oraz wartości 
strumienia produkowanego cukru. Dane do budowy i nauki modelu 

zebrano w jednej z polskich cukrowni w trakcie kampanii. 
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Mgr inż. Maciej Dobrowolski 

Temat pracy doktorskiej: Zastosowanie sztucznych 
sieci neuronowych w przemyśle cukrowniczym
                               Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Jan Iciek

W pracy skupiono się na wybranych trzech grupach 
zastosowań SSN:

Pomiary trudno-mierzalnych wielkości procesowych,
Identyfikacja i sterowanie procesami,

Modelowanie przyrostów zabarwienia w stacji wyparnej.
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Główne wnioski z pracy
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SSN: Sterowanie procesami przemysłowymi

§ Na podstawie rzeczywistych danych procesowych (zebranych w fabryce) 
za pomocą SSN można budować wiarygodne modele procesów. Modele te 
umożliwiają :

§ dobór optymalnych nastaw zwykłych regulatorów, np. PID
§ budowę tzw. regulatorów neuronowych typu NARMA-L2,

§ Stwierdzono (symulacje) iż zastosowanie regulatorów neuronowych 
pozwala na dokładniejszą regulację procesów w porównaniu do jakości 
regulacji uzyskiwanej za pomocą technicznie realizowalnych PID.
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Główne wnioski z pracy
SSN: Modele przyrostów zabarwienia w stacji wyparnej

§ Dla ~800 analiz zabarwień (dane z 5 lat, 4 cukrownie) stwierdzono, iż  
każdy z 3 klasycznych modeli przyrostu zabarwień (Vukova, de Vissera 
oraz Smejkala) przewiduje poprawnie przyrost zabarwienia soku jedynie 
dla dwu-trzech pierwszych a\działów stacji wyparnych. Stad, nie znajdują 
one praktycznego zastosowania.

§ Na podstawie tych samych danych wykazano, iż za pomocą SSN można 
przewidywać przyrost zabarwienia soku rzadkiego podczas zagęszczania 
w przemysłowych stacjach wyparnych z dużo większą dokładnością. 
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Dorobek publikacyjny mgr inż. Macieja Dobrowolskiego

• Prace opublikowane w czasopismach:
  - zagranicznych 4,
  - krajowych 11,
• Prace kolejne, przyjęte do druku w czasopismach:
  - zagranicznych 2,
• Wygłoszone referaty na konferencjach:
  - zagranicznych 4,
  - krajowych 12.
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           Mgr inż. Aneta Antczak 
           
            Temat rozprawy doktorskiej: „Polisacharydy w    
                 
            procesie  produkcji cukru” 
Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Jan Iciek 
Konsultant: dr inż. Maciej Wojtczak 

Celem rozprawy doktorskiej jest ocena wpływu 
zawartości wysokocząsteczkowych polisacharydów, 
głównie dekstranu i skrobi, na proces produkcji i 
jakość cukru białego. 

Praca jest realizowana za pomocą promotorskiego 
projektu badawczego pt. „Polisacharydy w procesie 
produkcji i oceny jakości cukru buraczanego oraz 
trzcinowego”, finansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki.
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Mgr inż. Edyta Chmal-Fudali 

Temat pracy doktorskiej: „Dobór optymalnych warunków 
pasteryzacji i sterylizacji roztworów oraz zawiesin 

spożywczych” 
Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Jan Iciek 

Konsultant: dr inż. Agnieszka Papiewska
 

Podstawowym celem
pracy jest poszukiwanie sposobów pozwalających na 
ułatwienie termicznej inaktywacji przetrwalników 

Geobacillus stearothermophilus oraz Alicyclobacillus 
acidoterrestris w zależności od użytego środowiska oraz 

stopnia jego zanieczyszczenia.
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Krzywe przeżycia spor Geobacillus stearothermophilus 
przetrzymywanych w temperaturze 125°C w wodzie lub 5% roztworach cukrowych
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Mgr inż. Maciej Stanisz 

Temat pracy doktorskiej: „Intensyfikacja wykorzystania 
buraków cukrowych przez zastosowanie skojarzonej 

produkcji cukru i bioetanolu” 
                              Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Jan Iciek 

                         Konsultant: dr inż. Radosław Gruska
 

Celem pracy jest usprawnienie przemysłowego 
wykorzystania buraków cukrowych poprzez wprowadzenie 

technologii zależnej od sytuacji ekonomicznej rynku 
towarów, pozwalającej na skojarzoną, całoroczną 

produkcję cukru oraz bioetanolu.
.
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Wydajność spirytusu 100% ze 100 dm3 soku

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wydajność spirytusu [l. sp. 100%/ 100dm3 soku]

20** - brzeczka bez dodatku pożywek, z nieuregulowanym pH.
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 Specjalistyczne Laboratorium
Analityki Cukrowniczej

dr inż. Maciej Wojtczak – Kierownik,
 dr inż. Krystyna Lisik, dr inż. Joanna Biernasiak, 

dr inż. Agnieszka Papiewska, dr inż. Ilona Błaszczyk, 
mgr inż. Aneta Antczak (doktorantka).
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„Ocena jakości i kryteria autentyczności 
cukru trzcinowego oraz buraczanego”

Kierownik projektu: dr inż. Maciej Wojtczak

Zakończono realizację habilitacyjnego projektu badawczego
Finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego n.t.

Celem projektu była ocena jakości oraz porównanie 
właściwości użytkowych cukru trzcinowego
i buraczanego oraz znalezienie markerów pozwalających 
na identyfikację pochodzenia cukru. 
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Działalność usługowa

• Laboratorium zrealizowało ponad 30 zleceń 
dotyczących oceny jakości cukru 
i produktów cukrowniczych na zlecenie 
przemysłu cukrowniczego, a także 
przemysłów pokrewnych.
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ICUMSA Collaborative tests

• Laboratorium zorganizowało międzynarodowe 
badania międzylaboratoryjne w zakresie oznaczania 
zawartości:
– mannitolu w soku surowym,
– skrobi w cukrze surowym.

• W badaniach bierze udział 26 laboratoriów 
cukrowniczych z różnych krajów.
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Badania Biegłości PK ICUMSA

• W laboratorium, w ramach działalności Polskiego 
Komitetu ICUMSA, zorganizowano badania 
biegłości dla 20 laboratoriów cukrowniczych w 
zakresie oznaczania zawartości popiołu, zabarwienia i 
mętności roztworu cukru oraz reflektancji.

• Wyniki zostały opublikowane w Gazecie 
Cukrowniczej 5/2011
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Akredytacja Laboratorium

• Rozpoczęto procedurę akredytacyjną 
Specjalistycznego Laboratorium Analityki 
Cukrowniczej w zakresie oceny jakości cukru 
białego.

• Laboratorium przeszło pozytywnie przegląd 
dokumentacji  i oczekuje na audit 
akredytacyjny.
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   Szkoła Letnia 28-29 czerwca 2011

• Laboratorium wraz ze Stowarzyszeniem Techników 
Cukrowników zorganizowało coroczne 
seminarium, tzw. „Szkoła Letnia”, dla 
kierowników laboratoriów i osób zajmujących się 
systemami zarządzania jakością. 

• Program seminarium obejmował aktualne 
zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa żywności 
w odniesieniu do opakowań, jakości płynnych 
roztworów sacharozy oraz wprowadzania na rynek 
nowych środków spożywczych.
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Rys 1. Biofilm (www. Biomedcentral)

Dr inż. Joanna Biernasiak 
Tematyka badawcza:
„Biofilmy w przemyśle cukrowniczym”

W ramach tego tematu dokonano wstępnego przeglądu 
literatury na temat biofilmów w przemyśle spożywczym. 

Efektem tych prac są:

Artykuły:  J. Iciek, J. Biernasiak, I. Błaszczyk (2011) 
Biofilm w aspekcie przemysły cukrowniczego. Gazeta Cukrownicza 4, 117-118
J. Iciek, J. Biernasiak, I. Błaszczyk (2011) Biofilm in the Sugar Industry. 
Zuckerindustrie (w trakcie recenzji)

Referaty: J. Biernasiak, I. Błaszczyk: Podstawowe informacje z zakresu biofilmu. „Aktualne  zagadnienia 
dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym”, Łódź 28-29.06.2011 r.
J. Iciek, J. Biernasiak, I. Błaszczyk: Biofilmy w instalacjach przemysłu cukrowniczego. 
Konferencja naukowo-techniczna: „Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym”, Zakopane 
11-12.04.2011 r.

Projekty: Charakterystyka mikrobiologiczna i chemiczna biofilmu w aspekcie jakości cukru białego 
złożony do NCN w czerwcu 2011, numer 147705 
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Tematyka badawcza:
Tworzenie kłaczków w zakwaszonych roztworach 
buraczanego cukru białego.

Cel:
Charakterystyka chemiczna kłaczków 
wyizolowanych z zakwaszonych roztworów cukru 
białego oraz wyjaśnienie mechanizmu tworzenia 
tych kłaczków.

Dr inż. Ilona Błaszczyk
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               Dr inż. Radosław Gruska     
              Prowadzi badania dotyczące możliwości:

1. otrzymywania bioetanolu na drodze fermentacji prowadzonej w 

fazie stałej (SSF – Solid State Fermentation). Fermentacji 

poddawane są liście, korzenie  buraków cukrowych oraz wysłodki. 

Proces fermentacji poprzedzony jest hydrolizą chemiczną, 

enzymatyczną lub chemiczno-enzymatyczną,

2. wykorzystywania odpadów cukrowniczych oraz 

pofermentacyjnych do otrzymywania białka paszowego (SCP – 

Single Cell Protein). To białko pozyskiwane jest podczas hodowli 

drożdży na pożywkach z wysłodków, liści oraz odcieków          

pofermentacyjnych (po otrzymaniu bioetanolu).
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     Dr inż. Marek Ludwicki
          „Elektrochemiczny analizator soli wapniowych”

W Zespole Pomiarów i Automatyki Zakładu Cukrownictwa 
opracowano przy współpracy z firmą KEBO analizator, który 
może być wykorzystany w przemyśle cukrowniczym do 
kontrolowania stężenia soli wapniowych w półproduktach oraz do  
wyznaczania alkaliczności optymalnej drugiej saturacji. Aparat, 
dzięki połączeniu z komputerem PC oraz specjalnemu 
oprogramowaniu jest prosty w obsłudze i ogranicza do minimum 
manualne czynności obsługi. 

W czasie ostatniej kampanii cukrowniczej wypróbowano 
wersję urządzenia działającą bezobsługowo w sposób ciągły. 
Aparat uzupełniono o układ pobierający próbkę soku rzadkiego 
sprzed stacji wyparnej z pompką dozującą i chłodnicą
z ogniwem Peltiera oraz o pompkę dozującą reagent.
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Wygląd analizatora:
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Układ dozowania i chłodzenia próbki:



35

Dr inż. Stanisław Wawro

 Zajmuje się  niekonwencjonalnym  
wykorzystaniem produktów  ubocznych  
przemysłu cukrowniczego  takich  jak 
wysłodki i melas.  
Wśród  wielu  wariantów  rozwiązań realne 
jest wykorzystywanie energetyczne tych 
produktów 
na drodze innej, niż fermentacyjne.
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Dr inż. Bożena Wnuk

   Wykonała badania n.t.: „Zmiany zawartości białka 

    w sokach podczas procesu ich oczyszczania”.

  Celem pracy było określenie zmian zawartości białka 
oznaczanego metodą Lowry’ego w sokach podczas 
procesu ich oczyszczania w warunkach fabrycznych.

 Wyniki badań opublikowała w Gazecie Cukrowniczej, 2011, 
119, nr 6, s.186-190
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POLITECHNIKA ŁÓDZKA
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI

Dziękuję za uwagę
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