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Koncepcja gotowania ciągłego cukrzyc została po raz pierwszy 

zastosowana w praktyce ok.30 lat temu (pierwszy warnik 

ciągły wieżowy został uruchomiony w Niemczech w 1983r.) 

 

Obecnie warniki do ciągłego gotowania cukrzyc są stosowane 

powszechnie w przemyśle cukrowniczym, szczególnie przy 

rozbudowie cukrowni. 
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Korzyści i wady procesu ciągłej krystalizacji cukrzyc 

 Zalety wynikające z procesu ciągłego, wyeliminowanie czasu czynności 

pomocniczych procesu periodycznego oraz związanej z nim pracochłonności 

 

 Korzyści technologiczne wynikają przede wszystkim z niższego słupa cukrzycy nad 

komorą w porównaniu do gotowania periodycznego 

o  w przypadku gotowania periodycznego profile ciśnienia, temperatury i  współczynnika 

przesycenia różnią się znacznie w zależności  od wysokości waru nad komorą grzejną. Np. 

różnica ciśnienia nad komorą wynosi ok. 0,2 bar, co odpowiada wartości ∆t=15K. 

Prawdopodobne jest przy tym powstawanie wtórnych zarodków krystalizacji spowodowanych 

zwiększeniem się ekstremów współczynnika przesycenia na granicach pęcherzy parowych.  

o w przypadku gotowania ciągłego różnica ciśnień nad komorą wynosi zaledwie ok. 0,02 bar, co 

odpowiada wartości Δt=2K. Powstawanie wtórnych zarodków krystalizacji spowodowanych 

odpowiednią zmianę współczynnika przesycenia wzdłuż wysokości waru nad komorą jest 

praktycznie wyeliminowane. 

 

 Korzyści energetyczne wynikają z możliwości zasilania warników ciągłych oparami o niskim 

ciśnieniu 0,7 do 0,9 bar oraz dzięki wyeliminowaniu częstych przeparowań związanych z 

cyklami gotowania 

 

 Jednocześnie zagwarantowana jest dobra jakość produktu w zakresie granulacji otrzymanego 

cukru (współczynnika równomierności) oraz dobre wyczerpanie syropu międzykryształowego 
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Korzyści i wady procesu ciągłej krystalizacji cukrzyc c.d.  

 System ciągłego gotowania jest wyposażony w uproszczony system kontroli pracy 

w porównaniu do procesu periodycznego ( stałe wartości zadane, jedno 

urządzenie pracujące w sposób ciągły wykonuje całą operację zamiast kilku 

urządzeń pracujących periodycznie ) 

 

 System ciągłego gotowania pozwala na stosunkowo łatwą rozbudowę produktowni, 

szczególnie przy zastosowaniu warnika ciągłego wieżowego o konstrukcji pionowej 

ze względu na małą wymaganą powierzchnię pod zabudowę 

 

                                                    Wady 

 Możliwość występowania niepożądanego zjawiska inkrustacji, szczególnie w 

przypadku produktów o wyższych czystościach  

 

 Pogorszenie CV otrzymanego cukru w stosunku do procesu periodycznego ( w 

przypadku mączek B i C praktycznie bez znaczenia ) 
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Rozwiązania konstrukcyjne w zakresie ciągłego gotowania cukrzyc 

stosowane w Cukrowniach KSC 

1. Kaskada pozioma komponowana z warników istniejących periodycznych ( 

VKH) 

 a. Rozwiązanie stosowane powszechnie w cukrowniach KSC jako umożliwiające 

wykorzystanie zalet procesu ciągłego. 

 

b. Kaskada pozioma jest często stosowana przy modernizacji produktowni, umożliwia 

niewielki wzrost wydajności stacji. Wymaga dodatkowych inwestycji związanych z 

koniecznością instalacji warnika zarodowego. 

 

c. Zastosowanie kaskady poziomej daje korzyści energetyczne związane z 

możliwością stosowania oparów o niskim ciśnieniu 0,7 – 0,9 bara. 

 

d. Nie pozwala na istotną rozbudowę stacji krystalizacji.  
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2. Warnik wielokomorowy pionowy ( VKT ) 

 
a. Warnik wieżowy stosowany do krystalizacji ciągłej cukrzyc różnych produktów 

b. Najczęściej stosowane są układy 4-komorowe; stosowane są konstrukcje z większą ilością 

komór 

c. Konstrukcja oparta jest na zasadzie wykorzystania sprawdzonej konstrukcji warników 

periodycznych, ustawionych w pionie, kaskadowo 

d. Przepływ cukrzycy odbywa się w sposób grawitacyjny lub regulowany 

e. Zapewnione jest efektywne mieszanie dzięki możliwości zastosowania mieszadeł 

mechanicznych o sprawdzonej konstrukcji 

f. Zaletą jest możliwość regulowania parametrów pracy (ciśnienie pary, próżnia, poziom 

)niezależnie w każdej komorze 

g. VKT oferuje większe możliwości w zakresie optymalizacji sposobu pracy układu regulacji i 

kształtowania przebiegu procesu na poszczególnych odcinkach 

h. Warnik wieżowy nie wymaga dużej powierzchni pod zabudowę 

i. Warnik wieżowy stanowi świetną alternatywę w przypadku rozbudowy stacji produktowni, w 

takich przypadkach na ogół jest instalowany do krystalizacji cukrzycy B 

j. Czyszczenie poszczególnych komór jest stosunkowo łatwiejsze ( mniejsze objętości wody i 

ścieków, krótki czasy operacji ) 

k. Istnieje możliwość pracy z praktycznie pełną wydajnością w okresie czyszczenia komory ( np. 

przy podwyższeniu poziomów w komorach pracujących ) 
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Warnik ciągły, wieżowy do gotowania cukrzycy B 

w Cukrowni Kruszwica 

• W cukrowni Kruszwica, w ramach programu rozbudowy i 

modernizacji, zainstalowano nowy warnik ciągły do 

krystalizacji cukrzycy B 

 

• Jest to pierwsza tego typu aplikacja w Polsce 

 

• Zainstalowano warnik 4-komorowy o konstrukcji pionowej, 

cylindrycznej 

 

• Gotowanie cukrzycy B odbywa się z odcieku A na bazie 

cukrzycy zarodowej B, przygotowanej w istniejącym warniku 

periodycznym o pojemności 50 ton 
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Założenia – dane wyjściowe warnika pionowego 

Poz. Medium Parametr Wartość 

1 Cukrzyca B Ilość 

 

Czystość 

Sucha substancja 

13,7%nb 

48,50 t/godz. 

86 – 87 % 

92,5% 

2 Cukrzyca zarodowa Ilość w % na ciężar odcieku 

 

Ilość przyjęta 

Czystość 

Sucha substancja 

20 -25 % 

9,2 t/godz. 

( 20 % ) 

86 – 87 % 

90 – 91 % 

3 Odciek ciemny A Ilość 

Czystość 

Sucha substancja 

46 t/godz. 

86 – 87 % 

79 – 80 ° Bx 

4 Para grzejna Ciśnienie absolutne 

Temperatura nasycenia 

0,90 bar 

98°C 

5 Próżnia Ciśnienie absolutne 0,20 bar 
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Założenia przyjęte do konstrukcji warnika 

• Krystalizacja cukrzycy odbywa się w sposób ciągły, w czterech oddzielnych 

komorach krystalizacyjnych ( K1, K2, K3, K4 ) ; wszystkie komory wyposażone są 

w wysokosprawne mieszadło mechaniczne do wspomagania cyrkulacji cukrzycy. 

• Łączny przyjęty czas gotowania w warniku ok. 5 godzin. 

• Przewidywany efekt krystalizacji ( obniżenie czystości syropu. 

międzykryształowego) : 12 – 14  jednostek przy czystości cukrzycy B ‹ 88. 

• Współczynnik  „K” wymiany ciepła 175 – K1/ 100 – K4 W/m²K. 

• Ciśnienie pary grzejnej – max. 0,9 bar abs. 

• Założono, że w TRZECH pierwszych komorach poziom cukrzycy będzie 

regulowany za pomocą przepustnic automatycznych zainstalowanych na odpływie 

cukrzycy. 

• Odbiór cukrzycy z ostatniej komory będzie się odbywać za pomocą pompy 

wyporowej z wydajnością regulowaną w zależności od poziomu cukrzycy w 

komorze IV 

• Każda komora będzie mogła być czyszczona w czasie normalnej eksploatacji 

warnika; przejściowo w tym czasie będą pracować tylko 3 komory 
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Opis konstrukcji warnika ciągłego do krystalizacji cukrzycy B 

 Średnica płaszcza ø 4.500 mm 

 Wysokość całkowita ok. 31.500 mm 

 Konstrukcja pionowa, cylindryczna, 4-komorowa 

Komora K1 K2 K3 K4 

Średnica komory ( parowej i 

oparowej ), mm 
4500 4500 4500 4500 

Średnica rury cyrkulacyjnej, mm 1900 1900 1900 1900 

Poziom cukrzycy nad komorą 450 450 450 450 

Typ komory rurowa rurowa rurowa rurowa 

Powierzchnia grzejna,m² 420 420 420 420 
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Wykonanie materiałowe Podstawowy materiał konstrukcyjny: stal 

węglowa. 

Dna sitowe i wewnętrzna rura cyrkulacyjna: stal 

nierdzewna 1.4301 

Płaszcz komory platerowany do wysokości 1m 

blachą ze stali nierdzewnej 

Rurki grzejne, długość, mm 1400 1400 1400 1400 

 

Rurki grzejne, materiał Stal nierdzewna 1.4301; ø 101,6x2,0mm v=1,0 

Mieszadło do wspomagania cyrkulacji, typ Kaplan Kaplan Kaplan Kaplan 

Ilość łopat wirnika 5 5 5 5 

Wykonanie materiałowe mieszadła Wirnik: stal nierdzewna 1.4301 

Wał platerowany stalą nierdzewną 1.4301 

Stojak podstawy napędu: stal węglowa 

Napęd przez motoreduktor,moc silnika,kW 37 37 55 55 

Silnik elektryczny dostosowany do pracy z 

falownikiem 

tak tak tak tak 
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Bilans mas warnika ciągłego 

Na następnym slajdzie przedstawiono bilans mas poszczególnych komór 

warnika ciągłego. 

Kolorem żółtym zaznaczono dane wejściowe, które można dowolnie 

zmieniać. 

 

Dane przyjęte do bilansu masowego:                                                    

 Odciek ciemny A:  ilość = 46t/godz.                         Bx = 79,5°Bx 

 Cukrzyca zarodowa                                                  Bx = 90°Bx 

 Ilość cukrzycy zarodowej w stos. Do ilości odcieku: 20-25% 

 Rozdział odcieku do komór I/II/III/IV w %:                 39-27,5-22,5-11 

 Pożądane ( oczekiwane ) wartości Bx cukrzycy w poszczególnych 

komorach                                                                    90,5-91-91,7-92,5 
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Zakładany bilans dla cukrowni „ Kruszwica” 

Przerób Cukrowni 8500 t bur./dobę 

ODCIEK I: 
Q=86,5% 79,5 Bx 

Cukrzyca zarodowa 
Q=86,5% Bx 

Odparowanie 
cakowite t/godz. m3/s 

m3/kg 

46 t/h % 9,2 90,00 20 % 6,71 14,32 0,00 7,678 

z komory t/godz. 

I KOMORA 17,94 39 24,91 90,50 2,23 

  

  

II KOMORA 12,65 27,5 35,82 91,00 1,74 

  

  

III KOMORA 10,35 22,5 44,52 91,70 1,65 

  

  

IV KOMORA 5,06 11 48,49 92,50 1,10 

CUKRZYCA B 92,5 Bx 

48,49 t/h 14 %nb. 
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Bilans wg Sugar Techology 

Przerób Cukrowni 8500 t bur./dobę 

ODCIEK I: 
Q=86,5% 79,5 Bx 

Cukrzyca zarodowa 
Q=86,5% Bx 

Odparowanie 
cakowite t/godz. m3/s 

m3/kg 

46 t/h % 11,822 90,00 26 % 6,78 14,47 0,00 7,678 

z komory t/godz. 

I KOMORA 23,92 52,0 33,70 88,00 2,04 

  

  

II KOMORA 14,26 31,0 46,01 89,10 1,95 

  

  

III KOMORA 5,428 11,8 49,90 90,80 1,54 

  

  

IV KOMORA 2,392 5,2 51,04 92,50 1,25 

CUKRZYCA B 92,5 Bx 

51,04 t/h 14 %nb. 
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Przykładowy bilans mas warnika ciągłego w Cukrowni 

„Kruszwica” 

Przerób Cukrowni 9000 t bur./dobę 

ODCIEK I: Q=88,5% 80,1 Bx Cukrzyca zarodowa Q=88,7% Bx Odparowanie cakowite t/godz. m3/s 

53,2 t/h % 13,3 89,50 25 % 6,92 14,75 

z komory t/godz. 

I KOMORA 21,81 41,0 32,78 90,20 2,33 

  

  

II KOMORA 14,63 27,5 45,52 91,00 1,90 

  

  

III KOMORA 11,7 22,0 55,51 91,70 1,71 

  

  

IV KOMORA 5,054 9,5 59,58 92,30 0,98 

CUKRZYCA B 92,3 Bx 

59,58 t/h 16 %nb. 
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Parametry technologiczne warnika pionowego cukrzycy II 

Dane analityczne Dekada 1 Różnica czystości 

Bx Cz % Kr 

Odciek I ciemny 80,2 85,7 

Cukrzyca II 92,3 86,6 

Syrop cukrzycy II 73,4 47,6 13,2 

Dekada 2 

Odciek I ciemny 80,1 87,9 

Cukrzyca II 92,6 88,2 

Syrop cukrzycy II 75,4 50,9 12,8 

Dekada 3 

Odciek I ciemny 79,8 88,4 

Cukrzyca II 92,5 88,6 

Syrop cukrzycy II 75,2 50,7 13,4 
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Parametry technologiczne warnika pionowego cukrzycy II cd. 

Dane analityczne Dekada 4 Różnica czystości 

Bx Cz % Kr 

Odciek I ciemny 80,1 88,3 

Cukrzyca II 92,5 88,6 

Syrop cukrzycy II 75,4 50,3 13,2 

Dekada 5 

Odciek I ciemny 80,0 88,9 

Cukrzyca II 92,7 89,1 

Syrop cukrzycy II 75,9 51,9 13,2 
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Zasady automatycznej regulacji pracy warnika ciągłego 

• Ilość odcieku I: wartość zadana określająca wydajność gotowania 

• Rozdział odcieku do poszczególnych komór: ilość regulowana ( FIC ) – wynika z 

algorytmu rozdziału sumy odcieku. 

• Regulacja ilości cukrzycy zarodowej doprowadzanej do komory I: FFRC w 

zależności od ilości odcieku ( poprzez zmianę obrotów pompy cukrzycy sterowanej 

przemiennikiem częstotliwości ) 

• Regulacja dopływu pary: FIC – w zależności od ilości kondensatu ( zadana ilość 

kondensatu wynika z algorytmu bilansu mas danej komory, w zależności od 

pożądanych przejściowych gęstości cukrzycy ) 

• Regulacja próżni PIC- w zależności od zadanej wartości ciśnienia abs. ( np. 200 

mbar ). 

• Regulacja poziomów: LIC – za pomocą przepustnic regulacyjnych 

• Regulacja poziomu w komorze 4 - LIC – za pomocą obrotów pompy cukrzycy 

• Ponadto: 

  Możliwość kontroli gęstości cukrzycy ( Bx ) w poszczególnych komorach ( 

zainstalowano przetworniki gęstości Bertholda ) 

 Możliwość zmiany obrotów mieszadeł  
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Warnik pionowy cukrzycy II 
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Układy regulacji – warnik B1 
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Warnik pionowy cukrzycy II - parametry 
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Pomiary-warnik B1 
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Pomiary – warnik B 2 

Zastosowanie warnika pionowego do ciągłego gotowania cukrzycy B 

 
23 



Pomiary –warnik B3 

Zastosowanie warnika pionowego do ciągłego gotowania cukrzycy B 

 
24 



Pomiary-warnik B4 
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Warnik pionowy cukrzycy II – obciążenie mieszadeł 
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Problemy w zakresie regulacji 

• Podstawowym problemem jaki napotkano przy eksploatacji warnika 

ciągłego w tym obszarze była jakość regulacji dopływu pary w zależności 

od pożądanej ( zadanej ) ilości kondensatu. 

 

• Przyczyną jest prawdopodobnie złożona kwestia intensywności 

odparowania od stopnia otwarcia przepustnicy pary ( jednoczesne 

oddziaływanie na dwa podstawowe parametry procesu wymiany ciepła: 

ΔT oraz poprzez zmianę ΔT na „K” ) jak również charakter zjawiska 

związany z bezwładnością cieplną układu. 

 

• Na kampanię 2012 planowane są drobne zmiany w zakresie algorytmu 

sterowania   
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Pomiary –warnik B1 (24.11.2011r.) 
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Pomiary-warnik B2 (24.11.2011r.) 
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Pomiary – warnik B3 (24.11.2011r.) 
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Pomiary – warnik B4 (24.11.2011r.) 
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Zagadnienia inkrustacji 

• Ze względu na występujące w procesie ciągłego gotowania cukrzycy 

zjawisko inkrustacji, wykonana instalacja rurociągowa zapewnia 

możliwość wyłączenia z pracy każdej z komór w celu jej oczyszczenia. 

• W tym czasie warnik pracuje w układzie 3-komorowym 

• Podjęto następujące działania w zakresie konstrukcji warnika w celu 

zapobiegania temu zjawisku: 

 Wykonanie komór całkowicie ze stali nierdzewnej 

 Platerowanie płaszcza nad komorą grzejną 

 Wykonanie mieszadła ze stali nierdzewnej 

 Platerowanie wału mieszadła 

 Wykonanie prowadnic strumienia cukrzycy w rurze cyrkulacyjnej ze stali 

nierdzewnej 

Czyszczenie komory odbywa się po opróżnieniu komory z cukrzycy, 

wstępnym wyparowaniu, napełnieniu komory gorącym kondensatem, 

wygotowaniem komory przez okres ok. 2 godz. i spuszczeniem ścieków 

do zbiornika   
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Problemy praktyczne związane ze zjawiskiem inkrustacji 

 W czasie kampanii zaobserwowano silny związek intensywności 

inkrustacji z czystością cukrzycy; przy czystości cukrzycy ›89 

występowała konieczność czyszczenia komór co 7 dni 

 

 Na podstawie pomiarów Bx ścieków stwierdzono, że inkrustacja komór 

była stosunkowo niewielka ( Bx=ok.15-20° ) 

 

 Zjawisko inkrustacji szczególnie następowało w rurach łączących 

poszczególne komory 

 

 Rozważane są w związku z tym pewne modyfikacje tych rurociągów na 

kampanię 2012: min. zastosowanie kabli grzewczych, zmiana sposobu 

doprowadzenia odcieku, itp.  
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Wykres – warnik B1 

Zastosowanie warnika pionowego do ciągłego gotowania cukrzycy B 

 
34 



Wykres – warnik B2 
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Wykres – warnik B3 
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Wykres – warnik B4 

Zastosowanie warnika pionowego do ciągłego gotowania cukrzycy B 37 



Rozpoczęcie robót – maj 2011 
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