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Krystalizacja sacharozy jest najbardziej złożonym 
procesem jednostkowym w łańcuchu 
technologicznym produkcji cukru.  

Trudności wynikają nie tylko ze złożoności samego 
procesu oraz braku możliwości zapewnienia w 
warunkach przemysłowych stabilnych, pożądanych 
parametrów ale i dodatkowych komplikacji 
związanych z obecnością niecukrów, zmiennym 
składem i własnościami fizyko-chemicznymi syropów 
oraz brakiem metod bezpośredniego pomiaru 
wiodącego parametru procesu krystalizacji, jakim jest  
Wp.  
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Nowoczesne techniki krystalizacji muszą 

uwzględniać: 

 

– Aspekty technologiczne (spełnienie warunków 

jakości produktu końcowego) 

 

- Aspekty energetyczne (spełnienie warunków 

nowoczesnej, oszczędnej gospodarki cieplnej) 
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Wymagania stawiane nowoczesnej 

krystalizacji- aspekty technologiczne 

 

Otrzymanie cukru białego dobrej, pożądanej 

jakości (zabarwienie, popiół, inwert, itp.)  

Otrzymanie  cukrzyc dobrej jakości,  bez mąki 

i konglomeratów, o wysokiej zawartości 

kryształów 

Dobra granulometria zgotowanego cukru 

Minimalizacja strat produkcyjnych (dobre 

wyczerpanie melasu)  
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Jakość cukru białego 

Źródło: M.Wojtczak, Konf. Zakopane 2012 
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Wymagania stawiane nowoczesnej 

krystalizacji - aspekty energetyczne 

Jak najmniejsze w danych warunkach zużycie 

energii 

Możliwość zasilania warników parą o niskich 

parametrach (niezbędne z punktu widzenia 

możliwości kształtowania oszczędnej 

gospodarki cieplnej) 

Wyeliminowanie dociągów wody 

Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu 

krystalizacji z syropów o wysokich stężeniach 

(Bx soku gęstego lub syropu standard = 74..76) 
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Zużycie pary w produktowni funkcji Bx 

(Krombach) 
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Aspekty energetyczne (cd) 

Minimalizacja ilości mas  cukrzyc i produktów 
przejściowych (oznacza to produkcję cukrzyc o 
max. w danych warunkach  zawartościach 
kryształów). Suma ilości cukrzyc osiąga w 
fabrykach cukru białego poziom ok. 50%nb przy 
dobrym wyczerpaniu syropu i Cz soku gęstego 
ok. 93- 94 

Skrócenie czasu zabielania na wirówkach do 
niezbędnego minimum (produkcja cukrzyc o 
dobrej jakości, bez mąki i konglomeratów) 

Zastosowanie procesu krystalizacji ciągłej 
(wyeliminowanie przeparowań, zalety procesu 
ciągłego) 
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Zapotrzebowanie energii w produktowni 

 

Produktownia zużywa ok. 50% energii cieplej i ok. 25% 

energii elektrycznej w cukrowni. 

Na zapotrzebowanie pary w produktowni składa się: 

  Odparowanie wody w warnikach: 9,5 do 10,5%nb 

  Ogrzewanie odcieków: 0,9 do 1,0%nb 

  Przeparowanie warników:  ok. 0,3%nb 

  Różne drobne jak straty ciepła do otoczenia, 

odgazowania, itp. 
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Podstawowe warunki dobrej krystalizacji 

1. Stosowanie cukrzycy zarodowej 

2. Optymalna konstrukcja warników (dobór optymalnej 

geometrii: średnicy warnika, średnic rur grzejnych i 

średnicy rury cyrkulacyjnej) 

Zastosowanie mieszadeł o odpowiedniej konstrukcji i   

mocy napędu  

3. Odpowiednia automatyka czyli zapewnienie stałych i 

stabilnych parametrów procesu (np. wahania próżni 

prowadzą do wahań temperatury i tym samym do 

wahań Wp). 

 

 
Konferencja STC                                             Zakopane, kwiecień 2013 

AB TECHNO 

10 



*

 

1. CUKRZYCA ZARODOWA (CZ) 
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KORZYŚCI STOSOWANIA CUKRZYCY ZARODOWEJ 

 

1. CZ umożliwia otrzymanie cukru o lepszej równomierności 

kryształów, bez konglomeratów i mąki 

2. Zastosowanie CZ umożliwia większe szybkości 

krystalizacji a tym samym skraca cykl gotowania  

3. Dzięki CZ możliwa jest krystalizacja ciągła zapewniająca 

(obok odpowiedniej ilości komór) uzyskanie pożądanego 

CV cukru białego. 

4. Zastosowanie CZ daje możliwość kształtowania wielkości 

kryształów zgotowanego cukru. 
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CUKRZYCA ZARODOWA – geneza powstania 

 Produkcja dobrej jakości cukru, wolnego od 

konglomeratów wymaga szczególnej pielęgnacji procesu 

krystalizacji, zwłaszcza w jego początkowej fazie. 

 Przy szczepieniu pastą, kryształki o wielkościach 10-

15mikronów, wprowadzone do przesyconego roztworu, 

muszą przejść przez krytyczną fazę wzrostu, kiedy 

narażone są na rozpuszczenie i/lub konglomerację zanim 

nie osiągną wielkości ok. 50 mikronów i tym samym 

posiądą dostateczną powierzchnię. 

 W tej fazie, wtórna nukleacja i związane z tym zjawisko 

konglomeracji może być tylko uniknięta przez b. dokładną 

kontrolę przesycenia w strefie metastabilnej, przy 

równoczesnym zapewnieniu dobrego mieszania. 
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CUKRZYCA ZARODOWA -  geneza powstania cd. 

 W warunkach krystalizacji przemysłowej przesycenie nie 

może być utrzymane na tym samym poziomie (nawet przy 

zastosowaniu mieszania mechanicznego oraz odpowiedniej 

automatyki) z powodu różnic temperatury cukrzycy pod i nad 

komorą. 

 Zjawisko nasila się ze wzrostem stężenia suchej substancji w 

dociąganych syropach, podyktowane wymogami oszczędnej 

gospodarki cieplnej. 

 Cukrzyca zarodowa została wynaleziona jako remedium na 

powyższe problemy, szczególnie na problem małej 

powierzchni kryształów w początkowej fazie krystalizacji przy 

szczepieniu pastą. 

 CZ, wzorcowo wyprodukowana stanowi podstawę dobrej 

krystalizacji: istnieje bezpośredni związek między jakością CZ 

a  jakością cukrzycy (CV, zabarwienie, zaw. Popiołu, itp.) 
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2. STOSOWANIE MIESZADEŁ MECHANICZNYCH DO 

WSPOMAGANIA CYRKULACJI CUKRZYCY W 

WARNIKU 
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Stosowanie mieszadeł mechanicznych  

do wspomagania cyrkulacji cukrzycy  -  jest obowiązkową 

praktyką przy konstrukcji czy modernizacji warników, 

niezbędną szczególnie przy współczesnych technikach 

krystalizacji z syropów o wysokim Bx. 

 

Korzyści zastosowania mieszadeł w procesie gotowania 

cukrzycy 

 Technologiczne 

Energetyczne 
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Korzyści technologiczne zastosowania mieszadeł w 

procesie gotowania cukru 

 

 Poprawa jakości cukru białego 

• Zmniejszenie zabarwienia o ok. 20%; ilości popiołu o ok.   15% 

• Zmniejszenie mętności cukru w roztworze o ok. 20% 

• Poprawa granulometrii (CV) cukru o ok. 10 -15% 

 Poprawa warunków gotowania cukrzycy – ujednorodnienie 

temperatury (ograniczenie zmian Wp), poprawa jednorodności 

cukrzycy w jej całej masie 

 Poprawa warunków wirowania cukrzycy (możliwe zmniejszenie 

czasu cyklu dzięki poprawie granulometrii cukru) 

 Lepsze wyczerpanie syropu międzykryształowego (wzrost 

zawartości kryształów w cukrzycy) 

 Skrócenie czasu gotowania 

AB TECHNO 
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(*)wg van del Poel; Madsen  - na podstawie badań 200 warów 

Bez mieszadła  Z mieszadłem 

Pojedyńcze kryształy, % 36 70 

Konglomeraty, % 37 6 

Zabarwienie w 

roztworze 

23 18 

Mętność 1,05 0,79 

Zawartość popiołu, % 0,0148 0,0121 

Efekt cyrkulacji mechanicznej  

na jakość cukru białego (*) 
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Korzyści energetyczne zastosowania 

mieszadeł w procesie gotowania cukru 

 

 

 Poprawa warunków wymiany ciepła związana ze 

wzrostem współczynnika przenikania ciepła 

 Możliwość zastosowania pary o niższym ciśnieniu 

(zmniejszenie różnicy temperatur między cukrzycą i 

parą grzejną) 
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Warunki „środowiskowe” pracy mieszadeł 

 

 Praca w szerokim wachlarzu właściwości płynu: od 

płynu newtonowskiego (faza jednorodna, lepkość 

liniowo zależna od gradientu szybkości ścinania) do 

zawiesiny (lepkość cukrzycy rosnąca wykładniczo z 

zawartością kryształów) 

 Ogromny zakres lepkości od 20mPa s (syrop 

dociągany) do  

         80 000 mPa s dla cukrzycy A 

       120 000 mPa s dla cukrzycy B 

       180 000 mPa s dla cukrzycy C 
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Wybór typu mieszadła 

 

 Dla wymaganego  zakresu lepkości (od 20mPas do 200 000 

mPas) oraz właściwości płynu (od newtonowskiego do 

zawiesiny) OPTYMALNĄ konstrukcją jest wirnik typu 

śrubowego, w którym łopatki są odpowiednio 

ukształtowane, tworząc linię śrubową 

 Katy natarcia łopat dobierane w zależności od rodzaju 

produktu i wynoszą od 21 do 25o 

 Przez podobieństwo do turbiny śmigłowej skonstruowanej 

przez Viktora Kaplana ten typ wirnika nazywany jest 

wirnikiem Kaplana 
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Dobór parametrów konstrukcyjnych mieszadła 

 

 

1. Dobór średnicy wirnika śrubowego na podstawie 

średnicy rury cyrkulacyjnej 

 

2. Dobór obrotów (graniczna prędkość obwodowa na 

krawędzi łopat) 

 

3. Wybór typu wirnika (3 lub 5 łopat) i kątów natarcia 

 

4. Dobór napędu 

Konferencja STC                                             Zakopane, kwiecień 2013 
22 



*

Żródło: S.Ginał, Konferencja Ciechocinek 2012 

Warnik periodyczny 

Warnik ciągły 

Obliczanie mocy napędów mieszadeł 
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Warnik cukrzycy 

A (50 – 60 ton).  

Typowy przebieg 
zapotrzebowanej 
przez mieszadło 
mocy w trakcie 
procesu gotowania 
cukrzycy. Silnik 2-
biegowy 

 

*

Typowy wykres poboru mocy przez mieszadło  

45 rpm 

67 rpm 

Czas 

45 

rpm 

PK1 

PK2 
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Zależność „k” 

od Bx cukrzycy 

dla różnych 

prędkości 

obrotowych 

mieszadła 

(Austmayer) 

Bx cukrzycy  

25 
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Wirnik Kaplana 5-

łopatowy 
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Wirnik Kaplana 3-

łopatowy.  

Katy natarcia łopat  

do 24o. 

*

Konferencja STC                                             Zakopane, kwiecień 2013 
27 



*

 

3. APARATURA DO KRYSTALIZACJI CUKRU 
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3.1.WARNIK PERIODYCZNY  

 

Warunki jakie musi spełniać dobra 

konstrukcja aparatu: 

 

 Optymalna geometria (właściwy 

dobór średnicy warnika, 

średnicy rur grzejnych i średnicy 

rury cyrkulacyjnej) 

 Mała obj. zarabiania (ok. 25% 

pojemności) 

 Dobre mieszadło mechaniczne 

 Wyeliminowanie martwych stref 

(inkrustacja) i lokalnych 

przegrzań syropu (rozpuszczanie 

kryształu) 
 

Konferencja STC                                             Zakopane, kwiecień 2013 29 



*

3.2.  CIAGŁA KRYSTALIZACJA CUKRZYC  

 

ZALETY ciągłej krystalizacji: 

 

 stałe wielkości przepływów mediów: syropu, pary grzejnej, 

oparów, cukrzycy;  

 łatwiejsze sterowanie (stałe nastawy wartości zadanych);  

 możliwość symulacji pracy zgodnie z bilansem masowym poszcz. 

Komór (dla VKT);  

 możliwość doboru powierzchni grzejnej do zadanych natężeń 

odparowania wody w danej fazie krystalizacji (VKT); 

 wyeliminowanie czasu czynności pomocniczych procesu 

periodycznego oraz związanej z nimi pracochłonności;  

 wyeliminowanie częstych przeparowań;  
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CIAGŁA KRYSTALIZACJA CUKRZYC (cd.) 

 

 Możliwość pracy przy najniższych możliwych w danych 

warunkach różnicach temperatur między parą grzejną i cukrzycą. 

 

Proces ciągłej krystalizacji sacharozy stanowi podstawę 

nowoczesnej gospodarki energetycznej, umożliwia bowiem 

krystalizację cukru przy niskich temperaturach pary zasilającej 

(pochodzącej z ostatnich działów wyparki); tym samym umożliwia 

optymalizację gospodarki cieplnej. 

 

WADĄ procesu ciągłej krystalizacji jest zjawisko inkrustacji i 

związana z tym konieczność okresowego wygotowywania warnika 

lub jego fragmentu w trakcie eksploatacji.  
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CIĄGŁA KRYSTALIZACJA vs W
p
 

Z punktu widzenia technologii procesu – krystalizacja ciągła 

eliminuje niekorzystne zjawiska procesu krystalizacji 

periodycznej związane z dużymi zmianami temperatury (nawet 

do 15K) i odpowiadającymi im zmianami  Wp (o ok. 0,25),  

powodowanymi przez duże różnice ciśnienia statycznego w 

cukrzycy nad komorą grzejną (Δp =ok. 0,2bar). 

 

W procesie ciągłym gdzie słup cukrzycy nad komorą wynosi 

zaledwie ok. 400mm zjawisko to praktycznie jest 

wyeliminowanie. 
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(Austmeyer y 

 Frankenfeld). 

 

Osiowy (pionowy) profil temperatury i Wp cukrzycy w warniku 

periodycznym 
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Osiowy (pionowy) profil temperatury i Wp cukrzycy w warniku ciągłym 
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(Austmeyer y 

 Frankenfeld). 
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Osiowy profil temperatury i Wp w 

warniku cukrz. A– I faza krystalizacji 
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(Austmeyer y 

 Frankenfeld). 
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KONSTRUKCJE WARNIKÓW DO CIĄGŁEJ 

KRYSTALIZACJI SACHAROZY 

 

Spośród konstrukcji warników do ciągłej krystalizacji można 

wyróżnić DWA podstawowe typy: 

 

1. Warnik poziomy, wielokomorowy 

2. Warnik pionowy, wielokomorowy, VKT 

 

Ponadto należy wspomnieć o układach krystalizacji ciągłej w 

postaci tzw. kaskady poziomej (VKH), tzn. układu warników 

periodycznych pracujących w sposób ciągły. 
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KASKADA POZIOMA DO CIĄGŁEJ KRYSTALIZACJI 

SACHAROZY (VKH) 

 

Kaskada pozioma (VKH) jest najczęściej stosowana przy 

modernizacji produktowni jako rozwiązanie pozwalające 

wykorzystać zalety procesu ciągłego.  

Do tego celu wykorzystuje się warniki periodyczne istniejące 

(od 3 do 5 szt.).  

Dodatkowo wymagana jest instalacja warnika zarodowego. 

 

Modernizacja nie zwiększa znacząco wydajności produktowni, 

pozwala jednak na wykorzystanie pary z dalszych działów 

stacji wyparnej o ciśnieniu ok. 0,9bara. 
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WARNIK CIĄGŁY, POZIOMY, TYPU FCB 

 

 

1. Warnik poziomy, wielokomorowy (ilość komór od 8 do 12). 

2. Stosowane są rury poziome o długości nawet do 15m. 

3. Przepływ cukrzycy odbywa się wewnątrz aparatu, 

przelewowo. 

4. Zasada regulacji odbywa się na zasadzie pomiaru ilości 

kondensatu z wszystkich komór (proporcjonalnej do ilości 

odparowanej wody) oraz sterowania na tej podstawie 

ilością i rozdziałem odcieku do poszczególnych komór, 

dociągiem cukrzycy zarodowej, itp., w oparciu o specjalny 

algorytm.  
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WARNIK CIĄGŁY, POZIOMY  TYPU FCB - WADY 

1. Urządzenie wymaga znacznej powierzchni pod zabudowę. 

2. Wymagany jest kłopotliwy podest do montażu i ew. 

wymiany rur. 

3. Nie ma możliwości kształtowania parametrów pracy w 

poszczególnych komorach. 

4. Mieszanie cukrzycy niedoskonałe – parą lub gazami, próby 

zastosowania mieszadeł mechanicznych. 

5. Kłopotliwe mycia warnika z powodu inkrustacji: duże ilości 

ścieków, konieczność wyłączenia z pracy całego 

urządzenia (stąd stosowane rozwiązania konstrukcyjne 

podziału warnika na dwie niezależnie pracujące od siebie 

jednostki). 
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Warnik ciągły, 

poziomy, typu 

FCB 
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Warnik ciągły, 

poziomy, typu 

FCB, przekroje 

Bez miesz. Z miesz. Poziom cukrz. 
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* PFD. Warnik ciągły, poziomy, FCB 

Kondensat 

Para  

Cukrz. Zar. 

Cukrzyca 

Para  

Opary 

Para  

Syrop 

Warnik ciągły 
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* Warnik ciągły, poziomy, FCB.  

WIDOK 
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WARNIK CIĄGŁY PIONOWY (VKT) 

 

1. Urządzenie stosowane do krystalizacji cukru różnych 

produktów, najczęściej w postaci układów 4-komorowych. 

2. Nie wymaga dużej powierzchni pod zabudowę. 

3. Konstrukcja VKT oparta jest na sprawdzonej konstrukcji 

warnika periodycznego z wykorzystaniem pionowej 

zabudowy komór i  grawitacyjnym przepływem cukrzycy. 

4. Istnieje możliwość kształtowania parametrów pracy w 

poszczególnych komorach (ciśnienie pary, próżnia, 

zagęszczenie). 
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WARNIK CIĄGŁY PIONOWY (VKT) cd. 

5. Zapewnione jest efektywne mieszanie cukrzycy z 

    zastosowaniem mieszadeł mechanicznych o sprawdzonej   

    konstrukcji. 

6. VKT oferuje duże możliwości w zakresie optymalizacji  

    sposobu pracy układu regulacji i kształtowania przebiegu  

    procesu w poszczególnych komorach. 

7. Warnik wieżowy stanowi dobrą alternatywę w przypadku  

    rozbudowy czy modernizacji produktowni. 

8. Mycie warnika (poszczególnych komór) odbywa się  

    praktycznie bez wpływu na przepustowość warnika. 

    Generowane są małe ilości ścieków. 
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WARNIK WIEŻOWY, 4-

KOMOROWY, do ciągłej 

krystalizacji cukrzycy .  

OPAR 

CUKRZYCA ZARODOWA 

PARA GRZEJNA 

Kondensat 

Syrop zasilający 

CUKRZYCA Z WARNIKA 
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Rozwiązanie 

krystalizacji ciągłej z 

zastosowaniem 2 

warników 

dwukomorowych  
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Cukrzyca zarodowa 

Cukrzyca z 

warnika 

47 



*

VKT, Rurociągi obejściowe  

cukrzycy 
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Dziękuję za uwagę 

mgr inż. Andrzej Bober 
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