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Warnik ciągły, wieżowy do gotowania cukrzycy II 

w Cukrowni Kruszwica 

• W cukrowni Kruszwica, w ramach programu rozbudowy i 

modernizacji, zainstalowano nowy warnik ciągły do 

krystalizacji cukrzycy II 

 

• Jest to pierwsza tego typu aplikacja w Polsce 

 

• Zainstalowano warnik 4-komorowy o konstrukcji pionowej, 

cylindrycznej 

 

• Gotowanie cukrzycy II odbywa się z odcieku I ciemnego na 

bazie cukrzycy zarodowej II, przygotowanej w istniejącym 

warniku periodycznym o pojemności 50 ton 
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Założenia – dane wyjściowe warnika pionowego 

Poz. Medium Parametr Wartość 

1 Cukrzyca II 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 I 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 II ‹ 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 II 

 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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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 

Zastosowanie warnika pionowego do ciągłego gotowania cukrzycy II 

 
12 



Układy regulacji – warnik B1 

Zastosowanie warnika pionowego do ciągłego gotowania cukrzycy II 13 



Warnik pionowy cukrzycy II - parametry 
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Pomiary-warnik B1 
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Pomiary – warnik B 2 
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Pomiary –warnik B3 
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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 

1. W czasie kampanii zaobserwowano silny związek intensywności 

inkrustacji z czystością cukrzycy; przy czystości cukrzycy ›89 

występowała konieczność czyszczenia komór co 7 dni 

 

2.   Na podstawie pomiarów Bx ścieków stwierdzono, że inkrustacja komór 

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

 

3.   Zjawisko inkrustacji szczególnie następowało w rurach łączących 

poszczególne komory 

 

4.   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 
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Wykres – warnik B2 
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Wykres – warnik B3 
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Wykres – warnik B4 
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Zmiany wykonane po kampanii w celu poprawy pracy warnika 

 Wymiana wewnętrznych rur przelewowych cukrzycy na kwasoodporne 

 

 Montaż zewnętrznych rur przelewowych cukrzycy 

 

 Zmiana układu odprowadzenia skroplin z poszczególnych komór warnika 

 

 Zmiana sposobu doprowadzenia odcieku do rur przelewowych 

 

 Zastosowanie kabla grzewczego do zewnętrznych rur przelewowych 

 

 Wykonanie grzania rury napływowej cukrzycy II z IV komory warnika na 

pompę za pomocą skroplin z warnika pionowego ( typu rura w rurze ) 

 

 Wykonano modernizację napędów mieszadeł w warnikach cukrzycy I w 

celu osiągnięcia wyższego Bx cukrzycy spuszczanej i lepszego 

wykorzystania syropu międzykryształowego 
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Przelew wewnętrzny cukrzycy  

•  Wymieniono istniejące rury ze stali P235GH na rury ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 

 

• Zmieniono sposób doprowadzenia odcieku do rur 

przelewowych 

 

• Odciek doprowadzono w taki sposób aby spływał po 

wewnętrznych ściankach rury, na całym obwodzie 

 

• Rury nie są grzane ( np. za pomocą kabla grzewczego ) 

 

• Rury są izolowane izolacją natryskową  
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Zewnętrzne rury przelewowe 

• Wykonano zewnętrzne rury przelewowe ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 

• Zamontowano zasuwy nożowe jak najbliżej korpusu 

warnika, co umożliwia pracę warnika na przelewach 

zewnętrznych lub na przelewach wewnętrznych 

• Wykonano doprowadzenie odcieku I ciemnego w taki 

sposób aby odciek spływał po wewnętrznych ściankach 

rury, na całym obwodzie 

• Zewnętrzne rury przelewowe grzane są za pomocą kabla 

grzewczego 

• Rury są zaizolowane wełną mineralną o grubości 100 mm 

     i blachą aluminiową 
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Zmiana układu odprowadzenia skroplin z poszczególnych 

komór warnika 

 

Zmodernizowano układ odprowadzenia skroplin z 

poszczególnych komór warnika poprzez: 

 

 Wykonanie oddzielnych wodniarek z każdej komory warnika 

 Wydechy z wodniarek zostały skierowane do odpowiedniej 

komory warnika 

 Poziom w tych wodniarkach regulowany jest automatycznie 

 Skropliny z poszczególnych wodniarek kierowane są do 

wodniarki centralnej warnika 

 Wykonano automatyczny układ regulacji stabilizujący 

przepływ skroplin 
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Zmiana układu odprowadzenia skroplin z poszczególnych 

komór warnika – cd. 

• W pierwszej wersji, na początku kampanii, układ regulacji poziomu działał 

wyłącznie od poziomu. Układ ten działał, natomiast charakteryzował się 

niezadawalającymi parametrami co do stabilności regulacji ( duże uchyby 

regulacji, a tym samym „wahania” poziomu i przepływu) 

• Modyfikacja układu polegała na dołożeniu dodatkowego regulatora od 

przepływu kondensatu, dzięki czemu poprzez układ regulacji 

kaskadowej, osiągnięto bardzo stabilną regulację poziomu w wodniarkach 

i stabilny przepływ z poszczególnych wodniarek 

• Układ regulacji poziomu kontroluje przepływ kondensatu i widząc jego 

tendencję np. do większego przepływu pozwala z wyprzedzeniem 

reagować na zawór regulacyjny 
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Modernizacja napędów mieszadeł warników cukrzycy I 

W czasie kampanii 2011/2012 zaobserwowano silny związek 

intensywności inkrustacji z czystością cukrzycy; przy czystości 

cukrzycy ›89 występowała konieczność czyszczenia komór co 7 dni 

• Podjęto decyzję o modernizacji napędów mieszadeł warników I 

• Dotychczasowy układ regulacji obrotów mieszadła opierał się na 

dwubiegowym silniku Dahlendera o mocy 49/34 kW. Rozwiązanie to 

polegało na dwustopniowej regulacji obrotów  ( zaczynając od biegu 

wyższego tym samym z mniejszą mocą, a następnie przejście na bieg z 

niższymi obrotami ale wyższą mocą silnika ). Koniec suszenia 

następował, z wyznaczonym doświadczalnie, założonym obciążeniem – 

prądem mieszadła, co praktycznie odpowiadało gęstości cukrzycy ok. 91 

Bx 

• Osiągnięcie znacząco wyższych wartości gęstości końcowej cukrzycy I 

nastąpiło po zastosowaniu przemienników częstotliwości z regulacją 

momentem napędowym 

• Cukrownia posiada 6 warników cukrzycy I – 2 o pojemności 60 t, cztery o 

pojemności 80 t 
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Modernizacja napędów mieszadeł warników cukrzycy I – cd. 

• Na wszystkich warnikach zamontowano nowe falowniki i silniki prądu 

stałego o mocy 75 kW 

• Wymieniono wszystkie przekładnie 

• Zmodernizowano wały mieszadeł 

 

Istota takiego rozwiązania polega na doświadczalnym wyznaczeniu takiego 

momentu napędowego (od 90% do 120%), który umożliwia osiągnięcie 

min. założonych obrotów mieszadła, co z kolei jest sygnałem kończącym 

proces suszenia cukrzycy. Zwiększenie momentu napędowego powoduje 

oczywiście wydłużenie pracy mieszadła z założonymi obrotami, ale z 

kolei zwiększa nachylenie charakterystyki hamowania, tym samym 

skracając jego czas. 
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Wykres momentu , prądu i obrotów warników cukrzycy I 
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Korzyści osiągnięte z tytułu modernizacji napędów 

mieszadeł 

• Obniżenie czystości odcieku I ciemnego 

 

• Obniżenie ilości odcieku I ciemnego 

 

• Obniżenie ilości i czystości cukrzycy II 

 

• Obniżenie zużycia ciepła na produktowni 
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Korzyści osiągnięte z tytułu modernizacji napędów 

mieszadeł 

Bx Cuk. I Cz Cuk. I Cz odcieku Ic Cz odcieku II Cz Cuk. II 

Kampania 2011/2012 

90,9 94,8 88,5 78,2 88,7 

Kampania 2012/2013 

92,0 94,0 86,5 75,8 86,5 

Różnica 

+1,2 -0,8 -2,0 -2,4 -2,2 
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Korzyści osiągnięte z tytułu modernizacji napędów 

mieszadeł 

• Ilość cukrzycy II wynosiła od 10 – 11% nb. w początkowym 

okresie kampanii do 13 – 14 % w końcowym okresie 

kampanii 

 

• Ilość skroplin z warników za kampanię wyniosła 9,98 % nb.  

     i wahała się od 8,7 % na początku kampanii  do 10,5 % nb. 

na końcu kampanii                                                               

 Zastosowanie warnika pionowego do ciągłego gotowania cukrzycy II 42 



Różnica czystości cukrzycy II i odcieku II w kamp.  2011/2012 

Dekada Cz cukrzycy II Cz odcieku II Różnica 

1 86,6 75,0 11,6 

2 88,2 76,9 11,3 

3 88,6 77,7 10,9 

4 88,6 78,0 10,6 

5 89,1 78,4 10,7 

6 89,1 78,9 10,2 

7 88,8 78,5 10,3 

8 88,8 78,9 9,9 

9 89,3 78,8 10,5 
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Różnica czystości cukrzycy II i odcieku II w kamp.  2012/2013 

Dekada Cz cukrzycy II Cz odcieku II Różnica 

1 83,3 71,9 11,4 

2 85,4 73,0 12,4 

3 86,6 74,8 11,8 

4 85,4 73,5 11,9 

5 86,4 74,9 11,5 

6 86,7 76,7 10,0 

7 87,8 78,0 9,8 

8 86,7 77,0 9,7 

9 87,9 77,7 10,2 

10 87,4 77,7 9,7 
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Pomiary – Warnik B1 (18.10.2012r.) 
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Pomiary – Warnik B2 ( 18.10.2012r.) 
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Pomiary – Warnik B3 (18.10.2012r.) 
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Pomiary – Warnik B4 (18.10.2012r.) 
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