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Laboratorium Zakładowe Z.P. „Cukrownia Cerekiew” wchodzi  w 

skład  Grupy Südzucker Polska.  

W latach 2005-2006 przeprowadzono generalny remont w 

pomieszczeniach pracowni chemicznych wraz z wymianą mebli 

laboratoryjnych.

Jednoczenie rozpoczęto modernizację sprzętu laboratoryjnego 

do pomiarów laboratoryjnych w tym sprzętu pomocniczego, która 

trwa do dzisiaj.

W 2012r zakupiono nowoczesny system automatycznego 

rozcieńczania i dozowania.
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Zakład w obiektywie

Dawniej Dzisiaj

Laboratorium 80 lat temu Obecne laboratorium



Metoda jest pomiarem fizycznym i składa się z 2 ÷ 3 głównych 

etapów dla większości oznaczeń cukrowniczych:

I. Przygotowanie odpowiednio rozcieńczonego roztworu półproduktu 

cukrowniczego:

*  rozcieńczenie  1:1

* dodawanie wody przy przenoszeniu ilościowym roztworu  do kolby

*  klarowanie przez dodanie roztworu Carreza I  i Carreza II

II.  Oddzielenie osadu przez sączenie

III. Oznaczenie np. polaryzacji poprzez  pomiar skręcalności optycznej 

sklarowanego roztworu
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METODY ANALITYCZNE A PROCESY POMOCNICZE:



SYSTEM AUTOMATYCZNEGO 

ROZCIEŃCZANIA  I DOZOWANIA  TO 

URZĄDZENIE ,KTÓRE UŁATWIA  PRACĘ  

W LABORATORIUM   NA ETAPIE  I -

PRZYGOTOWANIA



Zdjęcie urządzenia w laboratorium:
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Zdjęcie urządzenia w laboratorium:
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1. Skonfigurowanie urządzenia wg własnych potrzeb

2. Wybranie programu do badań ( 1:1; dozowanie Carrezów 1,2)

3. Starowanie naczynia

4. Odważenie planowanej w badaniu ilości półproduktu, r-r 1:1

5. Zainicjowanie programu kliknięciem właściwej ikony w programie

6. Dozowanie automatyczne wody destylowanej , Carrezów I-II wg wymagań

analizy

7. Zakończenie programu sygnalizowane dźwiękiem, przełączenie się programu do

pozycji startowej

Zasada działania urządzenia:
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Zalety:

1. Automatyzacja przygotowywania roztworu 1:1 lub innego zaprogramowanego wagowo

rozcieńczenia wg zasady proporcjonalności

2. Optymalizacja zużycia ilości roztworów klarujących Carrez 1, Carrez 2 do zadanej ilości badanego

roztworu, substancji

3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników pracujących z substancjami chemicznymi

4. Możliwość wyznaczenia gęstości roztworów, odczynników lub ręczne zadanie tego parametru w

programie

5. Opcja ręcznego dozowania ilości odczynników, wody do analiz nietypowych poprzez wybranie

właściwej ikony w programie w komputerze, przydatna przy sprawdzaniu działania zaworów

6. Poprawienie dokładności i powtarzalności procesów ważenia (waga dobrej jakości), dozowania

odczynników (automatyzacja)

7. Praktyczność urządzenia w życiu codziennym laboratorium

Wady i zalety systemu automatycznego dozowania, rozcieńczania:
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Wady:

1. Konieczność filtracji roztworów Carrezów 1, 2 przez filtry o wielkości porów 5 µm z uwagi

na możliwość zapychania się zaworów dozujących

2. Zużywanie się zaworów dozujących odczynniki ( co może generować koszty naprawy)

3. Zarastanie się końcówek dozujących odczynniki do naczyń pomiarowych przy dłuższych

przerwach czasowych

Wady i zalety systemu automatycznego dozowania, rozcieńczania:
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Po dwóch latach praktycznego stosowania urządzenia z

systemem automatycznego rozcieńczania i dozowania mogę

stwierdzić, że jest ono bardzo przydane w pracy laboratorium

zakładowego „Cukrowni Cerekiew” w ramach grupy

Südzucker Polska. Dzięki automatyzacji pewnych

podstawowych czynności laboratoryjnych zatrudniony

sezonowo pracownik może w sposób łatwy i bezpieczny

wykonywać analizy chemiczne.

Wnioski:
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