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MODERNIZACJA LINII 

ROZŁADUNKU BURAKÓW 



 
Demontaż piaskownika 

produkcji ZUP NYSA  z 

placu buraczanego 

MODERNIZACJA LINII ROZŁADUNKU 

BURAKÓW  



 Linia rozładunku buraków przed modyfikacją 



 

Montaż piaskownika po modernizacji  do linii 

rozładunku buraków  

Ciężar urządzenia 38,0 T 



 

Montaż łapacza lekkich 

zanieczyszczeń   
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MODERNIZACJA FILTRA 

TAŚMOWEGO W HALI 

BURACZARNI 
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MODERNIZACJA LINII PRAS 

WYSOKIEGO WYŻĘCIA  



Hala pras przed operacją  i 

fundamenty przygotowane do 

montażu nowej  prasy  



 • Przed modernizacją układ trzech pras pracował wg 

następującego układu:  

• jedna prasa pracowała na potrzeby 2 bębnów suszarniczych 

• dwie prasy pracowały w kierunku wysłodków plantatorskich 

 

W celu zmniejszenia tzw. „ przewału” powyżej ilości surowca  8600 

ton/dobę zaprojektowano układ 4-tej prasy w celu zapewnienia 

odpowiedniego stopnia wyżęcia wysłodków kierowanych do suszarni 

oraz zapewnienie odpowiedniego stopnia wyżęcia wysłodków 

plantatorskich.  

Osiągnięte korzyści: 

• Poprawienie bilansu cieplnego poprzez wprowadzenie 

większej ilości wody wysłodkowej do dyfuzji 

• Pozyskanie dodatkowej ilości cukru z wody wysłodkowej 

• Zmniejszenie kosztów suszenia 

• Obniżenie kosztów transportu wysłodków wyżętych   



Usytuowanie nowej prasy typu PB 32FSP 

względem pozostałych pras 

Nowa prasa 

Dotychczasowe 3 szt. pras 

wysokiego wyżęcia  



Elementy prasy przygotowane 

do montażu na placu budowy w 

Krasnymstawie 

Łoże 22,3T 

Wirniki 2 x 19,0 T 

Przekładnia 

redukcyjna 37,0 T 



 

Montaż wirników do łoża prasy prasy 



 

Zmontowany układ prasy 

Waga całej prasy 113,9 T 

Czas trwania operacji 

3 dni  



. 

 

Wykonanie na warsztacie 

przenośników ślimakowych o 

długości 10 m z materiałów  

kwasoodpornych do zasilania  

prasy 



 

Zmontowany układ przenośników 

ślimakowych wraz z widokiem na 

zmontowaną prasę  



Montaż przenośników 

ślimakowych i rurociągów 

technologicznych 

INNOWACYJNE SPAWANIE MATERIAŁÓW 

KWASOODPORNYCH DRUTEM PROSZKOWYM 
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