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Związki wapnia podstawą 

procesu oczyszczania soku 

z buraków 



Dodawanie wapna 

 

Proces nawapniania wstępnego 

Proces nawapniania głównego 

 

Usuwanie wapna 

 

Proces saturacji  I 

Proces saturacji II 

Procesy sedymentacji i filtracji 



Negatywny wpływ nadmiaru soli 

wapniowych w soku 

rzadkim i gęstym 
 

 

•  zanieczyszczanie czujników pomiarowych i rurociągów 

•  zanieczyszczanie powierzchni grzejnej wyparki 

•  konieczność stosowania preparatów wspomagających 

•  zmętnienie roztworu cukru białego 

 

 

 



Metody oznaczania soli wapniowych 

1. Metody strąceniowe 

  - metoda szczawianowa 

 

2. Metody miareczkowe 

  - Pelleta 

  - manganometryczna 

  - kompleksometryczna 



3. Fotometria płomieniowa 

 

4. Spektrofotometria atomowa 

 

5. Potencjometria  



Ogniwo elektrochemiczne 

z jonoselektywną elektroda wapniową 

E - potencjał elektrody jonoselektywnej  

R - stała gazowa  

T - temperatura bezwzględna  

z  - liczba ładunków elementarnych jonu  

F - stała Faradaya 

a - aktywność jonu 
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elektrody jonoselektywne 



• mała stabilność charakterystyki pomiarowej 

• konieczność stosowania wzorców 

• temperatura pracy elektrody do +45 oC 

• konieczność chłodzenia soku 

• wrażliwość na zakażenia mikrobiologiczne 

Pomiary bezpośrednie: 



Miareczkowanie potencjometryczne: 



Automatyczny analizator soli wapniowych 



Automatyczny analizator soli wapniowych 



Automatyczny analizator soli wapniowych 



Automatyczny analizator soli wapniowych 



Chłodnica z ogniwami Peltiera 





Plansza startowa programu Analizator Ca++ 



Plansza „Wyniki” programu Analizator Ca++ 



Wzory do obliczania wyników oznaczeń 
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Plansza „Wykresy” programu Analizator Ca++ 



Przykładowy przebieg zmian stężenia soli wapniowych 

(w mg CaO/100ml) na początku listopada 



Przykładowy przebieg zmian stężenia soli wapniowych 

(w mg CaO/100ml) na początku grudnia 



Przykładowy przebieg zmian stężenia soli wapniowych 

(w mg CaO/100ml) na początku stycznia 



 Porównanie wyników pomiaru stężenia soli wapniowych w soku rzadkim  

(w mgCaO/100% s.m.) uzyskanych przy użyciu automatycznego analizatora 

 i kompleksometrycznych oznaczeń laboratoryjnych  

(zamieszczono dzięki uprzejmości Südzucker Polska S.A.)  



                      Podsumowanie: 
 

1. Elektrochemiczny analizator soli wapniowych 

z ogniwem elektrochemicznym zastosowanym do 

obiektywnego identyfikowania punktu 

równoważnikowego reakcji kompleksowania 

pozwala na dokonywanie dokładnych oznaczeń 

stężenia związków wapnia w roztworach, 

także w roztworach cukrowniczych. 

 

2.  Zastosowanie do analizatora komputera PC 

ze specjalnym oprogramowaniem „Analizator Ca++” 

znacznie upraszcza tok kalibrowania urządzenia, 

dokonywania pojedynczych, serii oznaczeń oraz 

obliczania wyników analiz. 



3. Program „Analizator Ca++” pozwala na 

automatyczny dobór wielkości próbki do analizy, 

ręczny wybór rodzaju jednostki, wyświetlanie 

trendu zmian stężenia soli wapniowych 

w badanych roztworach oraz pełną archiwizację 

wyników oznaczeń. 

 

4.  W analizatorze zastosowano automatyczny układ 

zabezpieczenia elektrody jonoselektywnej przed 

przegrzaniem – po przekroczeniu dopuszczalnej 

temperatury program przerywa, a następnie 

powtarza tok analizy 



5. Analizator Ca++ może być wykorzystywany do 

oznaczania zawartości soli wapniowych w innych 

roztworach, np. w wodzie wodociągowej. 

 

6.  Podczas badań laboratoryjnych i w cukrowni 

osiągnięto dużą dokładność i powtarzalność 

wyników oznaczeń, co potwierdza przydatność 

analizatora w przemyśle 



  Dziękuję za uwagę… 


