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Wyniki techniczno-produkcyjne polskich
cukrowni w kampanii cukrowniczej 2015/16.
Podstawowymi

wskaźnikami,

którymi

oceniamy

kolejne

kampanie

cukrownicze w sferze surowcowej są: areał uprawy i plony buraków oraz wielkość ich zbioru
a także wartość technologiczną zależną głównie od zawartości cukru.
Tab. 1 Średnie  plony  buraków  cukrowych  w  roku  1994  i  w  latach  2010-2015

Kolorem zielonym oznaczono dane wpisane na podstawie
„Poradnika Plantatora Buraka Cukrowego” Nr 1 (71) 2016 str 19
W sferze technicznej oceniamy: czas trwania przerobu, ilość przerobionych buraków,
osiągnięte średnie przeroby dobowe. Pozostałe dane techniczno-produkcyjne będą
prezentowane przez przedstawicieli Spółek Akcyjnych – producentów cukru, w zakresie
przez nich ustalonym.
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Porównując poszczególne lata widzimy zmiany, często w dużym zakresie
i ciągle powtarzamy, że nie ma dwu jednakowych kampanii nawet w dużym okresie
czasowym.
Podstawową przyczyną zmian są warunki pogodowe w okresie siewu,
wegetacji, zbioru i przechowalnictwa buraków.
Rok 2015 pod tym względem bardzo się różnił od poprzedniego 2014,
w którym osiągnięta została rekordowa wielkość plonów buraków i wielkość produkcji cukru
w ostatnich 10 latach dzięki wyjątkowo korzystnym warunkom pogodowym.
W środkach masowego przekazu bardzo często podkreślano, że był to
najcieplejszy rok, od kiedy notowane były temperatury powietrza.
Państwowa Służba Hydro-Meteorologiczna Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej na początku lutego wydała biuletyn informacyjny o warunkach
meteorologicznych w roku 2015.
Temperatura powietrza
W roku 2015 średnia temperatura powietrza na obszarze Polski była wyższa
o 1,8oC od normy wieloletniej z okresu 1971-2000 roku. Średnia roczna temperatura wahała
się od 11,2 oC we Wrocławiu, gdzie było najcieplej do 8,3 oC w Suwałkach.
Wielkość odchyleń od normy wieloletniej 1971-2000 pokazuje Rys. 1.:
Rys. 1. Odchylenia średnich miesięcznych wartości temp. powietrza w Polsce w 2015 r.
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w pozostałych miesiącach

temperatura była wyższa od normy, w sierpniu o 4 oC a w grudniu prawie o 5 oC.
Rys. 2. Średnia temperatura powietrza w Polsce w 2015 r.

Rys. 3. Anomalie średniej rocznej temperatury powietrza w Polsce w 2015 r.
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Roczna temperatura ekstremalna odnotowana została na stacji synoptycznej
w Legnicy w dniu 8 sierpnia tj. 38,4 oC.
Nawet tak wysokie temperatury powietrza nie są niebezpieczne dla uprawy buraków.
W wysokiej temperaturze uprawia się buraki w Turcji, Syrii, Iranie i Iraku.
Niebezpieczny jest niedobór wilgoci w glebie, który jest skutkiem braku opadów deszczu
w dłuższym okresie.
Takie zjawisko mieliśmy w 2015 roku w Polsce.
Nie będę szczegółowo omawiać wielkości temperatury powietrza
we wszystkich miesiącach a tylko w okresie największego przyrostu masy buraków od maja
do września, kiedy zapotrzebowanie na wodę jest największe.
Opady atmosferyczne
Rok 2015 został sklasyfikowany jako suchy. Roczne opady w skali kraju wyniosły 80%
wartości wieloletniej. Odchylenie średnich miesięcznych opadów w Polsce w 2015 r.
od średnich z wielolecia 1971-2000 pokazują wykresy na Rys 4
Rys. 4. Odchylenie średnich miesięcznych opadów w Polsce w 2015 r.
od średnich z wielolecia 1971-2000
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Obrazowo pokazują to mapy:
Rys. 5. Roczne sumy opadów atmosferycznych w Polsce w 2015 r.

Rys. 6. Anomalie rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce w 2015 r.
w odniesieniu do wielolecia 1971-2000

Sytuację hydrologiczną w 2015 r. dobrze ilustrują odpływy rzeczne na Wiśle
i Odrze pokazane na hydrografach przepływu w latach 2014-2015 Rys. 7 i 8.
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Rys. 7. Hydrogramy przepływu w latach 2014-2015 na Wiśle w Warszawie

Rys. 8. Hydrogramy przepływu w latach 2014-2015 na Odrze w Nowej Soli

Pokazywanie zróżnicowania wielkości sum opadów miesięcznych w Polsce jest
niewystarczające dla pełnej oceny sytuacji bez podania ich wielkości w poszczególnych
regionach kraju. Dlatego konieczne jest pokazanie sum miesięcznych opadów deszczu
w rejonach
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Tab. 2 Sumy miesięcznych opadów atmosferycznych od maja do października [mm]

Zasobność gleby w wilgoć w okresie siewu, wschodów buraków i wczesnej
fazy wzrostu zależy w dużym stopniu od zimowych opadów atmosferycznych.
Luty 2015 był miesiącem suchym. Pokazuje to tabela i mapka Tab. 3
Tab. 3. Suma opadu atmosferycznego w lutym 2015 [mm]

Jak widać z danych z tabeli suma opadów atmosferycznych stanowiła tylko
37% normy wieloletniej od 2,7 mm w Olsztynie do 27,8 mm w Kielcach.
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W marcu sumy opadów były w większości regionów większe jak w wieloleciu.
Tab. 4. Suma opadu atmosferycznego w marcu 2015 [mm]

Sumy opadów wahały się od 24,6 mm we Wrocławiu do 45,4 mm w Lublinie.
Tab. 5. Suma opadu atmosferycznego w kwietniu 2015 [mm]

W kraju z wyjątkiem Olsztyna suma opadów miesięcznych była mniejsza od normy i wahała
się od 17,0 mm w Poznaniu do 43,2 mm w Olsztynie.
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Tab. 6. Suma opadu atmosferycznego w maju 2015 [mm]

Opady deszczu w maju były bardzo zróżnicowane od zaledwie 18,9 mm przy normie
51,1 mm w Zielonej Górze do 113,7 mm przy normie 56,0 mm w Lublinie.
To bardzo duże zróżnicowanie dobrze pokazuje załączona mapka.
Tab. 7. Suma opadu atmosferycznego w czerwcu 2015 [mm]

Z wyjątkiem rejonu Poznania i Zielonej Góry w pozostałych regionach sumy
opadów miesięcznych były niższe od normy w bardzo różnym stopniu od 86,0 mm
w Poznaniu do zaledwie 4,8 mm w Rzeszowie.
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Tab. 8. Średnia miesięczna temperatura powietrza w czerwcu 2015
i w wieloleciu 1971-2000 [oC]

Najcieplej było w rejonie Rzeszowa a najchłodniej w Olsztynie. W Szczecinie,
Zielonej Górze i w Poznaniu średnia temperatura była minimalnie niższa jak w wieloleciu..
Tab. 9. Suma opadu atmosferycznego w lipcu 2015 [mm]

Podobnie jak w poprzednich miesiącach widoczne jest bardzo duże zróżnicowanie sum
miesięcznych opadów od zaledwie 29,2 mm w Opolu do 99,6 mm w Zielonej Górze.
W siedmiu z dwunastu regionów wielkość opadów była poniżej normy wieloletniej a w pięciu
powyżej normy.
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Tab. 10. Średnia miesięczna temperatura powietrza w lipcu 2015
i w wieloleciu 1971-2000 [oC]

Tab. 11. Suma opadu atmosferycznego w sierpniu 2015 [mm]

Miesiąc sierpień był skrajnie suchym pod względem wielkości sumy opadu
atmosferycznego. Przy średniej normie w kraju w wysokości 65,9 mm opady wyniosły tylko
11,3 mm średnio, co stanowi zaledwie 18% normy.
Wielkość opadów w sierpniu zaważyła o wielkości plonów buraków w 2015 r.
Przy braku opadów deszczu wystąpiły bardzo wysokie temperatury.
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Tab. 12. Średnia miesięczna temperatura powietrza w sierpniu 2015
i w wieloleciu 1971-2000 [oC]

Średnia temperatura w tym miesiącu była wyższa o 4,5oC w stosunku do normy wieloletniej
a we Wrocławiu aż o 5,4oC.
W sierpniu jak wcześniej wspomniałem zanotowano ekstremalnie wysoką, bo 38,4oC
temperaturę w Legnicy.
Tab. 13. Suma opadu atmosferycznego w wrześniu 2015 [mm]

Wrzesień był już kolejnym czwartym miesiącem z niedoborem wilgoci w glebie z powodu
małych opadów deszczu.. W ośmiu regionach suma miesięczna opadów była mniejsza
od normy przy jednoczesnym przekroczeniu jej o w czterech regionach.
We Wrocławiu opady stanowiły tylko 43% normy wieloletniej.
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Tab. 14. Suma opadu atmosferycznego w październiku 2015 [mm]

Poza rejonami Lublina i Szczecina opady poniżej normy wieloletniej
Zakres zmienności wielkości normy opadów w czasie od maja do października w latach
2010-2015 pokazuje Tab. 15.
Tab. 15. Sumy miesięcznych opadów atmosferycznych od maja do października [mm]

Dane podane w tabeli Tab. 15 ilustruje wykres na Rys. 9.
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Tab.  16.    Opady  deszczu  od  czerwca  do  września  w  2015  r.  [mm]  

  
  
  
  
  
Rys.  9.  Średnie  miesięcznych  opadów  atmosferycznych  od  maja  do  października  
  w  latach  2010-2015  i  w  wieloleciu.  

Wykresy pokazują jak duża była zmienność wielkości opadów atmosferycznych
w poszczególnych miesiącach i latach.
Warto też porównać wielkość plonów buraków i sumy średnich rocznych opadów
atmosferycznych od maja do października oraz w latach 2010-2015.
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Rys.  10.    Sumy  średnich  rocznych  opadów  atmosferycznych  od  maja  do  października  
                              oraz  plony  buraków  w  latach  2010-2015  
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Rys.  11.    Sumy  średnich  rocznych  opadów  atmosferycznych  od  maja  do  października  
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                              oraz  plony  buraków  w  latach  2015  i  2010  r.  

Z porównania danych pokazanych na wykresach trudne do wytłumaczenia
wydaje się porównanie plonów i wielkości opadów atmosferycznych w roku 2010 i 2015.
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W roku 2010 suma opadów atmosferycznych była największa w omawianym okresie,
bo wynosiła aż 523,8 mm a plon buraków był najmniejszy – 50,9 t/ha.
W roku 2015 suma opadów atmosferycznych jest najniższa i wynosiła średnio 253,5 mm
a średni plon buraków 54,2 t/ha.
To pokazuje jak bardzo złożony jest wpływ czynników pogodowych na
wielkość plonów. Ważna jest nie tylko suma opadów, ale ich rozłożenie w okresie wegetacji,
a także temperatury powietrza i usłonecznienia.
W tym roku ograniczę się

do omawiania temperatury powietrza w czerwcu,

lipcu i ekstremalnie gorącym sierpniu i porównania z wieloleciem.
o

Tab.  17.    Suma  średnich  miesięcznych  temperatur  powietrza  od  kwietnia  do  października.[ C]  

Z zestawienia w tabeli widać duże zróżnicowanie sumy w poszczególnych
regionach od 92,4oC w Białymstoku do 109,3oC we Wrocławiu i Opolu ze wszystkich
porównywalnych lat. różnica wynosi aż 16,9oC.
To pokazuje jak zróżnicowane są warunki klimatyczne w Polsce.
Przy omawianiu usłonecznienia w poszczególnych miesiącach przedstawię tylko tabele
zestawiające dane z lat 2010-2015.
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Tab.  18.    Suma  miesięcznych  ilości  godzin  ze  słońcem  od  maja  do  października  [h]  

  

Z danych wykazanych w Tab.18 widać, że w roku 2015 suma ilości godzin ze słońcem
(usłonecznieniem) była największa – 1348,9 średnio w całym omawianym okresie a najniższa
1202,6 w 2010 r.
Widać bardzo duże zróżnicowanie. Różnica pomiędzy Mławą i Białymstokiem wynosi
aż 296,5 godzin. Średnia w kraju jest większa od normy wieloletniej o 219,4 godz.
Omawiane dane dobrze obrazują wykresy zamieszczone na Rys.12 i 13
  
  
Rys.  12.  Miesięczne  sumy  godzin  ze  słońcem  od  maja  do  października  w  latach  2010-2015  
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Rys.  13.  Suma  miesięcznych  godzin  ze  słońcem  od  maja  do  października  oraz  plony  buraków  
                            w  latach  2010-2015  
1  400,0

Usłonecznienie

h

Plon

t/ha

80

70

1  200,0

60

1  000,0

50

30

50,9

400,0

40

1  202,6

59,1

1  324,0

63,6

1  272,4

60,8

1  252,2

68,3

1  288,0
54,6

1  129,5

600,0

1  348,8

800,0

20

200,0

10

0,0

Rok

0
Wielol.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  
Wykresy  pokazują  jak  duża  była  zmienność  usłonecznienia  w  poszczególnych  miesiącach  i  w  latach.  
  
  
  
  
Tab.  19.    Sumy  średnich  miesięcznego  usłonecznienia,  opadów,    temperatury  
                              oraz  średni  plon  w  roku  2015  i  2010  
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Tab.  20.    Plony  buraków  w  latach  2015  i  2010  

  

Kolorem zielonym oznaczono dane wpisane na podstawie
„Poradnika Plantatora Buraka Cukrowego” Nr 1 (71) 2016 str 19

Przedstawione dane porównawcze za ostatnie 6 lat o wielkości temperatury,
usłonecznienia i sumy opadów atmosferycznych dostatecznie wskazuje na szybko zachodzące
zmiany pogodowe w wyniku zmiany klimatu.
Jak ważny jest problem zmian klimatycznych świadczy również zwołanie Szczytu
Klimatycznego w Paryżu w ubiegłym roku.
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Tab.  21.    Dane  surowcowe    w  roku    2015  

Dane dotyczące Sudzucker na podstawie kwartalnika
"Poradnik plantatora buraka cukrowego Nr 1 (71) 2016
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Tab.  22.    Średnie  plony  buraków  cukrowych  w  roku  1994  i  w  latach  2010-2015  

Kolorem zielonym oznaczono dane wpisane na podstawie
„Poradnika Plantatora Buraka Cukrowego” Nr 1 (71) 2016 str 19
Tab.  23.    Porównanie  wielkości  plonów  buraków  cukrowych  w  latach  2015  i  2014.  

Dane dotyczące Sudzucker na podstawie kwartalnika "Poradnik plantatora buraka cukrowego Nr 1 (71) 2016.
Średni plon w 2015 roku wyliczony przy założeniu dla Ropczyc 62 t/ha  
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Tab.  24.    Porównanie  wielkości  areału  uprawy  buraków  cukrowych  w  latach  2015  i  2014.

  
Tab.  25.    Czystość  soku  dyfuzyjnego  i  gęstego  w  latach  2011  -  2015  
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Podstawowe dane techniczno-produkcyjne z 2015 r.
Tab.  26.    Podstawowe  dane  techniczno-produkcyjne  z  2015  r.  

  
  
Tab.  27.    Średnie  przeroby  dobowe  w  latach  2001  i  2015  
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Tab.  28.    Czas  trwania  przerobu  (krojenia)  buraków  w  okresie  kampanii  cukrowniczych  
                              w  latach  2010  –  2015  

  
  
Tab.  29.    Zbiorcze  dane  z  kampanii  2015/16  
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Tab.  30.    Dane  techniczno-produkcyjne  w  latach  2004-2015  
  

  
  
  
Rys.  14.    Powierzchnia  uprawy  
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Rys.  15.    Plon  buraków  
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Rys.  16.    Ilość  przerobionych  buraków  
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produkcja cukru na 1 cukrownię.
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Wpływ Przemysłu Cukrowniczego na ochronę środowiska
Potrzeba ochrony środowiska naturalnego wynika z obowiązujących przepisów
prawa w tym zakresie.
Jest to przede wszystkim obowiązek moralny każdego człowieka wobec natury.
Wchodząc do Unii Europejskiej w 2004 r. Polska podpisała porozumienie o
odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Dokument Pt.: „Odpowiedzialność społeczna
przedsiębiorstw w europejskim przemyśle cukrowniczym. Kodeks zachowania”. Został
stworzony i podpisany przez:
§   Europejski Związek Producentów Cukru (CEFS),
§   Europejską Federację Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa
i turystyki (EFFAT),
§   Związek Producentów Cukru w Polsce.
Cukrownictwo jest najstarszą branżą w przemyśle rolno-spożywczym.
Przemysł cukrowniczy przed bardzo długi okres był przemysłem wodochłonnym
i energochłonnym.
Czynnikami szkodliwymi dla środowiska naturalnego powstającymi związanymi z przerobem
buraków na cukier są:
•   ścieki przemysłowe,
•   gazy spalinowe z kotłowni (emisja CO2, SO2, pyły)
•   dwutlenek węgla CO2 z wypalania wapna z użyciem koksu lub antracytu,
•   wapno defekosaturacyjne,
•   osady z mycia buraków,
•   odory z odstojników i zbiorników akumulacyjnych
•   hałas.
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Jako najskuteczniejszy sposób ograniczenia szkodliwego wpływu przemysłu na środowisko
naturalne wybrano zmniejszenie zużycia w przerobie buraków:
•   wody świeżej,
•   węgla jako źródła energii,
•   kamienia wapiennego,
•   koksu lub antracytu.
Wpływ przemysłu cukrowniczego na środowisko naturalne chciałbym pokazać
poprzez porównanie w ostatnich 25 latach zużycia: wody świeżej, węgla kamiennego, koksu
i kamienia wapiennego w okresach 5-letnich. W oparciu o wyniki z kampanii cukrowniczych
1990/91, 1995/96, 2001/02, 2005/06, 2010/11 i 2015/16.
Zmniejszenie w/w, niezależnie od efektów w ochronie środowiska naturalnego
przyniosło duże obniżenie kosztów produkcji cukru. Trzeba jednak pamiętać, że wymagało to
poniesienia ogromnych kosztów inwestycyjnych oraz zaangażowania kierownictwa i załóg
cukrowni.
Największe koszty poniesione zostały na modernizacji gospodarki wodnościekowej. Cukrownictwo przez bardzo długi okres było przemysłem bardzo wodochłonnym.
W „Poradniku inżyniera cukrownictwo” wydanym w 1988 roku w rozdziale „Gospodarka
wodna i ściekowa cukrowni” jest zapis: „Pobór wody świeżej w cukrowniach wynosi od 100
do 1000% na buraki”. Z satysfakcją możemy dzisiaj powiedzieć, że ten zapis jest nieaktualny.
Zużycie wody świeżej przemysłowej w cukrowniach zbliża się do zera. Powstaje problem
nadmiaru kondensatów wody. Wynika on z faktu, że do cukrowni w burakach przywozi się
około 75% wody.
Dane z ostatniej kampanii cukrowniczej pokazują, że najwyższe zużycie wody świeżej
wynosi 4,1% n.b. ale są cukrownie, które wykazują zużycie wody zerowe.
O tym jak zmniejszało się zużycie wody w okresie ostatnich 25 lat pokazują dane w Tab. 31
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Tab.  31.    Zużycie  wody  świeżej  w  %n.b.  w  latach  1990  -  2015  

  
  

Dane wykazane w tabelach pochodzą z Informatorów STC z lat 1990-2003 oraz z prezentacji na
konferencjach pokampanijnych z lat 2005-2010. Dane z kampanii 2015/16 otrzymane zostały od KSC
i Pfeifer & Langen.
  

Zmniejszenie zużycia wody świeżej osiągnięto głownie dzięki zamknięciu obiegu wód
spławiakowych i barometrycznych poprzez:
•   budowę osadników wody spławiakowej, początkowo komorowych a później
od lat 70-tych radialnych,
•   instalację szczelinowych sit łukowych, sit wibracyjnych, filtrów bębnowych i filtrów
taśmowych do oddzielenia drobnych odłamków i miazgi z wody spławiakowej,
•   instalacje sprawnych łapaczy piasku,
•   nawapnianie wód spławiakowych i stosowanie flokulantów,
•   budowę Z.A. zbiorników akumulacyjnych o dużej pojemności do samooczyszczania
nadosadowych wód spławiakowych,
•   zastosowanie pras filtracyjnych do osadu defekosaturacyjnego po I-szej saturacji
(wyeliminowanie wysoobciążonego odcieku z błota defekosaturacyjnego),
•   doczyszczanie na sucho buraków przy załadunku na polach plantatorów,
•   budowę oczyszczalni biologicznej ścieków.
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Zamknięcie obiegu wód barometrycznych było możliwe dzięki:
•   budowie chłodni, najpierw rozbryzgowych a później wentylatorowych,
•   modernizację gospodarki cieplnej dla maksymalnego zmniejszenia ilości oparów
z wyparki i z warników kierowanych do kondensatorów barometrycznych,
•   denitryfikacja wód amoniakalnych.
Tab.  32.    Zużycie  węgla  w  kWh/t  b.  w  latach  1990  -  2015  

  

*} Cukrownie Grupy Südzucker już w roku 2010 osiągnęły najniższy poziom zużycia węgla.
Dla porównania przyjęto dane z kampanii 2014/15.
Zmniejszenie zużycia węgla na przerób buraków w okresie 25 lat od 2,1 w Malborku
do 3,9-krotnego w Kruszwicy osiągnięto poprzez:
•   poprawę wartości technologicznej buraków,
•   modernizację gospodarki cieplnej (powiększenie stacji wyparnej) wzrost krotności
odparowania,
•   pełną automatyzację procesów jednostkowych i komputerowe sterowanie procesami,
•   zmiana technologii – cukrzyca zarodowa i techniki gotowania cukrzyc,
•   zastosowanie warników o działaniu ciągłym oraz periodycznych pracujących
w kaskadzie,
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•   zastosowanie pras wysokiego stopnia wyżęcia wysłodków,
•   stosowanie

środków

zabezpieczających

aparaty

wyparne

przed

zarastaniem

kamieniem.
  
Tab.  33.    Zużycie  kamienia  wapiennego  w  %nb  w  latach  1990  -  2015  

  

Zmniejszenie zużycia kamienia wapiennego osiągnięto poprzez:
•   podwyższenie jakości technologicznej przerabianych buraków (wzrost czystości soku
dyfuzyjnego),
•   zapewnienie optymalnej jakości kamienia,
•   pełną automatyzację pieców wapiennych,
•   budowę nowych pieców wapiennych dostosowanych wielkością do zdolności
przerobowej.
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Tab.  34.    Zużycie  koksu  w  %n.b.  w  latach  1990  -  2015  

Zmniejszenie zużycia koksu osiągnięto poprzez:
•   zmniejszenie zużycia kamienia dzięki podwyższeniu wartości technologicznej
buraków,
•   pełną automatyzację i sterowanie komputerowe pracą pieców,
•   dobranie optymalnej jakości koksu lub antracytu.
Przedstawiając informacje o ochronie środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia
węgla jako źródła energii w przerobie buraków na cukier myślimy o efekcie zmniejszenia
emisji CO2, SO2 i pyłów do atmosfery powstających w procesie spalania węgla.
Wydaje się, że warto też pokazać energochłonność procesów produkcji
buraków cukrowych.
W miarę aktualne są dane na ten temat zawarte w czasopiśmie „Inżynieria Rolnicza” 1 (119)
2010 str 195. Jan Gorzelny – Katedra Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej, Uniwersytet
Rzeszowski.
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Tab.  35.    Struktura  nakładów  energetycznych  w  produkcji  buraków  cukrowych  

  
  
  
        Źródło:  Obliczenia  własne.  
        Inżynieria  Rolnicza  1(119)/2010  "Koszty  i  energochłonność  procesów  produkcji  buraków  
        cukrowych",  Tabela  4.  
        Józef  Gorzelany,  Katedra  Inżynierii  Produkcji  Rolno-Spożywczej,  Uniwersytet  Rzeszowski.  
  
  Tab.  36    Nakłady  energii  na  1  tonę  buraków  przy  plonie  55  t/ha    [kWh]  

Jak wynika z tabeli, po przeliczeniu z kWh/ha i na 1 tonę buraków przy przyjętym plonie
55 t/ha zużycie energii na wyprodukowanie tony buraków wynosi od 157,6 do 147,1 kWh/t b,
w zależności od technologii uprawy.
Przy zużyciu węgla na przerób buraków 210 kWh/t b. to zużycie na produkcję
buraków 157,6 kWh stanowi 75% zużycia węgla na przerób buraków.
Proces fotosyntezy cukru w czasie asymilacji dwutlenku węgla
Na problem emisji CO2 dwutlenku węgla przy produkcji cukru z buraków można i należy
spojrzeć z innego punktu widzenia a nie tylko jako emitenta.
Na pytanie z czego produkuje się cukier odpowiadamy, że z buraków
cukrowych albo z trzciny cukrowe w krajach strefy równikowej.
Natomiast z punktu widzenia chemii a właściwie biochemii należy odpowiedzieć, że cukier
powstaje z CO2-dwutlenku węgla i H2O-wody w procesie fotosyntezy zachodzącej w liściach
buraków przy udziale energii słonecznej i biochemicznej.
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Proces fotosyntezy cukru w czasie asymilacji dwutlenku węgla jest bardzo złożony. Najpierw
powstają glukoza i fruktoza a następnie z nich powstaje sacharoza..
Rys.  23.    Droga  węgla  w  procesie  fotosyntezy  i  powstawania  sacharozy  

Źródło: R.A. McGinnis, „Cukrownictwo”, WNT Warszawa 1976, str. 34
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W formie reakcji chemicznej powstawanie glukozy i fruktozy zapisuje się wzorem
chemicznym:

Powstanie sacharozy z glukozy i fruktozy zapisuje się wzorem chemicznym:

Mówiąc potocznie można stwierdzić, że z 12-tu cząsteczek dwutlenku węgla – CO2
zasymilowanego z powietrza oraz 12 cząsteczek wody pobranej z gleby powstaje w buraku
cząsteczka sacharozy i :wydziela się do powietrza 12 dwuatomowych cząsteczek tlenu
oraz 1 cząsteczka wody.
W oparciu o znany ciężar atomowy węgla i tlenu można wyliczyć ile potrzeba jednostek
wagowych cząsteczek dwutlenku węgla i jednostek wagowych cząsteczek wody na
otrzymanie jednostki wagowej cząsteczki sacharozy oraz ile powstanie i przejdzie do
powietrza jednostek wagowych tlenu oraz jednostek wagowych wody.
Po przeliczeniu widać, że aby powstało w liściach buraka 342 g sacharozy,
która gromadzi się w korzeniu buraka z powietrza pobrane zostanie 528 g CO2 a z gleby
216 g H2O i do atmosfery wprowadzone będzie 384 g czystego tlenu.
Prawie powszechnie uważa się, że główną przyczyną ocieplenia klimatu jest wzrost
zawartości CO2 w atmosferze powstający ze spalania paliw a w tym głównie węgla
kamiennego.
Wcześniej pokazałem przepływ wody w Wiśle i Odrze w latach 2014 i 2015.
W 2014 roku dowiedzieliśmy się jak groźny dla energetyki jest niski poziom wody w naszych
największych rzekach.
Dane o wielkości zużycia wody, węgla, kamienia wapiennego i koksu pochodzą
z zamieszczanych do roku 2003 w Informatorze STC oraz prezentacji Spółek Cukrowych
przedstawianych na konferencjach pokampanijnych w latach 2006 i 2011.
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Z przedstawionych w tabelach danych wynika że:
•   Zużycie wody świeżej zostało zmniejszone do 4,1% nb i niżej. Pojawił się nadmiar
wody z kondensatów przy bardzo oszczędnej gospodarce cieplnej. Trzeba uwzględnić
fakt, że w burakach do cukrowni przywozi się około 75% wody.
Wszystkie cukrownie wyposażone są w oczyszczalnie biologiczne ścieków,
•   Zużycie węgla jako źródła energii w cukrowni zostało zmniejszone w poszczególnych
cukrowniach od dwu do prawie czterokrotnego,
•   Zużycie kamienia wapiennego zmniejszyło się od dwu do trzy i półkrotnie, średnio
około 2,5% nb.,
•   Zużycie koksu zmniejszyło się od dwu do nawet trzy i pół krotnie,
Zużycie węgla kamiennego, koksu i kamienia wapiennego dało w efekcie ponad dwu
i półkrotne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery.
Bilans CO2 i O2 uprawy buraków i ich przerobie na cukier
Tab.  37.    Bilans  dwutlenku  węgla  i  tlenu  w  fotosyntezie  sacharozy  i  spaleniu  węgla  i  koksu  
                              na  1  tonę  cukru  
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Tab.  38.    Bilans  dwutlenku  węgla  i  tlenu  w  fotosyntezie  sacharozy  i  spaleniu  węgla  i  koksu  
                              na  1  tonę  cukru    c.d.  
  

  
*)  Wyliczenie  przy  zużyciu  6,75  t  buraków  na  1    tonę  cukru.  
  
  
  
Tab.  39.    Bilans  dwutlenku  węgla  i  tlenu  w  fotosyntezie  sacharozy  i  spaleniu  węgla  i  koksu  
                              na  1  tonę  cukru    c.d.  
  

  

Z danych wykazanych w tabeli wynika, że:
ü   Ilość pobranego CO2 liczonego tylko na przerób buraków potrzebnych na produkcję
1 tony cukru z uwzględnieniem emisji ze spalania węgla i koksu wynosi 1,029 t
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ü   Po uwzględnieniu energii zużytej na uprawę 1 tony buraków przy plonie 55 t/ha,
wynoszącej 157,8 kWh/t b. co jest 75% energii na przerób w bilansie ilości pobranego
CO2 z powietrza zmniejszy się do 0,642 t
ü   Ilość zużytego O2 na spalanie węgla i koksu licząc tylko na przerób buraków
potrzebnych na produkcję 1 tony cukru zmniejsza ilość wyemitowanego O2 z 1,123 do
0,748 t
ü   Po uwzględnieniu ilości energii zużytej na uprawę buraków ilość wyemitowanego O2
w czasie fotosyntezy 1 tony cukru zmniejsza się z 1,123 t do 0,467 t.
W rzeczywistości ilość tlenu emitowanego do powietrza liczona na powstanie 1 tony cukru
oraz ilość pobranego dwutlenku węgla będą większe o ponad 20%. Wynika to z faktu,
że również na drodze fotosyntezy powstają liście oraz miąższ korzeni w ilości 4,5 do 5,5%.

Wniosek:
Bilans tlenu i dwutlenku węgla w uprawie buraków cukrowych i ich przerobie na cukier
jest korzystny dla środowiska naturalnego.
Tak korzystny dla środowiska naturalnego bilans tlenu i dwutlenku węgla stał się
możliwy dzięki ponad dwu i półkrotnemu zmniejszeniu zużycia węgla w okresie
ostatnich 25 lat z 530 kWh/t buraków średnio w kraju w kampanii 1990/91 do poniżej
210 kWh/t buraków w roku 2015.

