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W prezentacji wykorzystano
rysunki, wykresy i zdjęcia z czasopisma

CAXAP и CBEKЛA





Czas trwania krajania buraków w okresie kampanii cukro wniczych
w latach 2004/05 do 2015/15 



WpWpłływ sumy temperatur na zawartoyw sumy temperatur na zawarto śćść inwertuinwertu
i stosunek glukozy do fruktozyi stosunek glukozy do fruktozy

WpWpłływ sumy temperatur na zawartoyw sumy temperatur na zawarto śćść inwertuinwertu Stosunek glukozy do fruktozyStosunek glukozy do fruktozy

ŚŚwiewieżżo wykopane i przechowywane buraki cukrowe w 2011 r. ,o wykopane i przechowywane buraki cukrowe w 2011 r. ,
2 rejony, 36 odmian,2 rejony, 36 odmian,

stasta łłe temperatury przechowywania 8 i 20e temperatury przechowywania 8 i 20 ooC w kontenerachC w kontenerach
z kondycjonowaniem powietrza w temperaturze 8 i 12 tygodni.z kondycjonowaniem powietrza w temperaturze 8 i 12 tygodni.



Oznaczenie optymalnego koOznaczenie optymalnego ko ńńcowego pH saturacji Icowego pH saturacji I
dla burakdla burak óów cukrowych dobrej i zw cukrowych dobrej i z łłej jakoej jako śścici



Rozmiar kryształów i rozdział kryształów w ęglanu wapniowego
wg ich rozmiarów w ró żnych okresach kampanii



Rozmiar kryształów i rozdział kryształów w ęglanu wapniowego
wg ich rozmiarów w ró żnych okresach kampanii



PrzyrzPrzyrz ąąd Biochemistry Analyzer YSI 2700 dla oznaczania zawar tod Biochemistry Analyzer YSI 2700 dla oznaczania zawar tośścici
kwasu mlekowego i glukozy za pomockwasu mlekowego i glukozy za pomoc ąą elektrod enzymatycznychelektrod enzymatycznych



Miejsce wprowadzania sody (NaOH) w cukrowniach austri ackichMiejsce wprowadzania sody (NaOH) w cukrowniach austri ackich



Dawka sody na poszczegDawka sody na poszczeg óólne strumienielne strumienie
oraz zawartooraz zawarto śćść glukozy w soku dyfuzyjnymglukozy w soku dyfuzyjnym



Optymalna wielkoOptymalna wielko śćść pH soku II saturacjipH soku II saturacji
dla minimalnej zawartodla minimalnej zawarto śści soli wapniowychci soli wapniowych
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AFO AFO -- UrzUrząądzenie do optymalizacji gaszenia pianydzenie do optymalizacji gaszenia piany



LISA LISA -- UrzUrząądzenie do oznaczania soli wapniadzenie do oznaczania soli wapnia
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LISA +   urzLISA +   urz ąądzenie do oznaczania soli wapnia dzenie do oznaczania soli wapnia 
z rozciez rozcie ńńczeniemczeniem soku
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ALKA ALKA –– urzurząądzenie do automatycznegodzenie do automatycznego
oznaczania alkalicznooznaczania alkaliczno śścici
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UrzUrząądzenie pomiarowe do automatycznegodzenie pomiarowe do automatycznego
oznaczania optymalnego kooznaczania optymalnego ko ńńcowego pH soku I saturacjicowego pH soku I saturacji
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Przemysłowy wariant urz ądzenia dla automatycznego
oznaczania optymalnego ko ńcowego pH soku I saturacji



Wyniki pracy systemu OPAL 
(Cukrownia Tuln, 12 .11. 2008 r.)



Wyniki optymalnego dozowania NaOHWyniki optymalnego dozowania NaOH
(Cukrownia Tuln, 2008 r.)



Zawarto ść glukozy w soku dyfuzyjnym i twardo ść filtrowanego soku
I saturacji przed i po zmianie miejsca wprowadzenia NaOHprzed i po zmianie miejsca wprowadzenia NaOH



Zużycie NaOH w kampanii 2010 r.,
ciśnienie na filtrach II saturacji (kampania 2009 i 2010 r.)

15



Wyniki automatycznego oznaczania koWyniki automatycznego oznaczania ko ńńcowego optymalnego pHcowego optymalnego pH
soku I saturacji w czasie kampaniisoku I saturacji w czasie kampanii



Typowa zale żność aktywno ści dekstranazy od pH



Typowa zale żnoć aktywno ści dekstranazy od temperatury



Oznaczenie zawartoOznaczenie zawarto śści dekstranu i inwertu w soku dyfuzyjnymci dekstranu i inwertu w soku dyfuzyjnym
za pomocza pomoc ąą WEAOX WEAOX -- wysokoefektywnej chromatografii anionowejwysokoefektywnej chromatografii anionowej



PrzerPrzer óób dobowy burakb dobowy burak óóww
przed i po dodawaniu dekstranazyprzed i po dodawaniu dekstranazy



Miejsce instalacji analizatora obrazMiejsce instalacji analizatora obraz óóww



Opcje zadaOpcje zada ńń analizatora obrazanalizatora obraz óóww



Miejsce instalacji pMiejsce instalacji p łłomieniowoomieniowo --jonizacyjnego dekoderajonizacyjnego dekodera



ZawartoZawarto śćść lotnych zwilotnych zwi ąązkzkóów organicznych oznaczonychw organicznych oznaczonych
Nad transporterem taNad transporterem ta śśmowym krajanki mowym krajanki (kampania 2012/13)(kampania 2012/13)



SposSpos óób ostrzenia nob ostrzenia no żży w Cukrowni y w Cukrowni „„ LublinLublin ””



Schemat instalacji enzymatycznego rozkSchemat instalacji enzymatycznego rozk łładu dekstranuadu dekstranu
w Cukrowni w Cukrowni „„ KrasnystawKrasnystaw ””
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