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Wprowadzenie
Produkcja buraka cukrowego

▸

Burak cukrowy jest naturalnym materiałem z którego
pozyskujemy cukier

▸

Po całym procesie technologicznym finalnym produktem jest
“cukier” (sacharoza)

▸

Jakość buraka cukrowego jest bardzo ważna dla cukrowni z ekonomicznego punktu widzenia
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Czym jest jakość buraka cukrowego?

Od początku przetwarzania buraka cukrowego(>200 lat temu) na jakość buraka wpływa
▸

odmiana buraka

▸

Ukierunkowanie uprawy buraka w kierunku pozyskania cukru

Ilość otrzymanej sacharozy z buraka nie zależy tylko od
▸

masy buraka

▸

zawartości cukru

Ale także od tak zwanych “składników tworzących melas”

Burak cukrowy o dużej masie i dużej zawartości cukru nie gwarantuje automatycznie
otrzymania dużej wydajności sacharozy!
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Czym jest jakość buraka cukrowego?
Proces produkcji cukru z buraka
▸

Nie można pozyskać całego cukru z buraka

Melas: lepki, wciąż zawierający cukier półprodukt z przetwarzania buraka cukrowego
▸

Dalsza krystalizacja sacharozy z melasu jest nieekonomiczna
 Straty cukru dla cukrowni

Molasses
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Czym jest jakość buraka cukrowego i co na niż wpływa?

Jakość techniczna buraka
▸
▸
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Suma właściwości buraka, które wpływają na wydajność cukru białego
wpływają:
 uprawa
 nawożenie
 procedura zbioru
 transport
 ogławianie
 czyszczenie / mycie
 magazynowanie
 Parametry chemiczne (zawartość cukru, itd.)
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Czym jest jakość buraka cukrowego?

Historyczny rozwój jakości buraka cukrowego
▸

Plantatorom buraków wypłacano za tonę buraka
 Masa buraka minus wierzchołki, liście, kamienie, piach

▸

Skupienie tylko na tonażu na hektar nie na innych istotnych
parametrach jakościowych powodowała, że jakość buraka
zmniejszała się w sposób ciągły

▸

Końcowo przenosiło się to na straty dla cukrowni

Wnioski
▸

Rozpatrywanie masy buraka cukrowego pomniejszonej o
wierzchołki, liście, kamienie, piach nie jest wystarczające.

▸

Zawartość cukru oraz czynniki, które wpływają na wydajność
otrzymanego krystalicznego cukru muszą być brane pod uwagę
podczas zapłaty za buraka.

▸

Dla sprawiedliwego handlu, te czynniki muszą przenosić się na
plantatorów.

15.01.15 | Sheet 7

www.anton-paar.com

Czym jest jakość buraka cukrowego?

Działanie: Należy znaleźć mierzalne kryteria jakości, które wpływają na wydajność
sacharozy z buraka i są zależne od plantatorów.
Parametry jakości buraka cukrowego
▸

Korelacja pomiędzy stratami cukru w melasie a zawartością sodu i potasu

▸

Dla bardziej precyzyjnego oszacowania, należy wziąć pod uwagę związki
azotowe (aminokwasy)

▸

Związki tworzące melas:
 Potas
 Sód
 α-amino azot
Można wpływać na ich zawartość po przez odpowiednie pH i nawożenie
związkami azotowymi

System płatności za buraka powinien zawierać (zawartość cukru, °Z), potasu,
sodu, α-amino azotu !
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Standardowe straty w melasie

Wyniki analizy zawartości sodu, potasu i α-amino-azotu były statystycznie obliczane przez
dziesięciolecia.
Nowe równanie Braunschweiga
▸

Najbardziej aktualna szeroko stosowana metoda, np. w Niemczech
SML% na buraki = 0.12 w’K+Na + 0.24 w’α-N + 0.48
W’K+Na = zawartość sodu i potasu (mmol / 100 g buraka)
W’α-N = zawartość α-amino-azotu (mmol / 100 g buraka)
SML%= „Standardowe straty w melasie” (g/100 g buraka)

Standardowe straty w melasie nie są równe rzeczywistej stracie cukru i jest to
spowodowane różnym wyposażeniem sprzętowym w cukrowniach.
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Obliczanie skorygowanej zawartości cukru

CSC = SC – SML – SFL

Nowe równanie Braunschweiga: SML% na buraki = 0.12 w’K+Na + 0.24 w’α-N + 0.48
Skorygowana zawartość cukru: CSC = SC – 0.12 w’K+Na - 0.24 w’α-N – 0.48 - 0.6

15.01.15 | Sheet 10

www.anton-paar.com

Standardowe straty w melasie

Nowe równanie Braunschweiga

SML% na buraki = 0.12 w’K+Na + 0.24 w’α-N + 0.48
Równanie Reinefelda
SML% na buraki = 0.343 w’K+Na + 0.094 w’α-N – 0.31
▸

We wzorze Reinfelda zawartość sodu i potasu wpływa trzykrotnie silniej niż w
równaniu Braunschweiga, natomiast zawartość α-amino azotu ma 2,5 krotnie
mniejsze znaczenie.

Jest dostępnych wiele innych równań, niektóre biorą pod uwagę nawet zawartość cukru
zinwertowanego
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Standardowe straty w melasie

Podziękowanina dla Dr. Puke z Südzucker AG, Germany, za przesłanie danych do prezentacji.
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Rozwój jakości cukru

Podziękowanina dla Dr. Puke z Südzucker AG, Germany, za przesłanie danych do prezentacji.
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Rozwój jakości cukru

Wyniki

▸

Zmniejszenie zawartości składników melaso twórczych takich jak związków sodu,
potasu i alfa amino azotu prowadzi do:
 Obniżenia strat cukru w melasie
 Zwiększenie skorygowanej zawartości cukru (CSC)
 Zwiększenie zysków dla cukrowni

▸

Różnice pomiędzy zawartością cukru, a skorygowaną zawartością cukru stają się
mniejsze

▸

Ciągłe ulepszanie jakości buraków cukrowych przez 25 lat!
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Skąd uzyskać dane dotyczące jakości buraka
International Commission For Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA)
standaryzowane metody analityczne

▸

Metoda GS6-1 (1994): Oznaczanie polaryzacji metodą zimnej dygestii wodnej z
klarowaniem octanem ołowiu – oficjalna.

▸

Metoda GS6-3 (1994): Oznaczanie polaryzacji metodą zimnej dygestii wodnej z
klarowaniem siarczanem glinu – oficjalna.

▸

Metoda GS6-5 (2007): Oznaczanie α-amino-azotu metodą miedziową

▸



Po klarowaniu z zasadowym octanem ołowiu - oficjalna.



Po klarowaniu z siarczanem glinu - oficjalna.

Metoda GS6-7 (2007): Oznaczanie sodu i potasu w buraku cukrowym metodą
fotometrii płomieniowej – Oficjalna

Metody ICUMSA są używane przez takie organizacje jak Codex Alimentarius
Commission, OIML, EU, i US Food Chemicals Codex
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Zautomatyzowany system analizy buraka - Betalyser

System

Betalyser

▸

MCP 300 Cukromat, Sacharymetr
 Zawartość cukru w buraku
(skręcalność, °Z)

▸

FP 5 Fotometr płomieniowy
 Zawartość sodu i potasu

▸

Testamin 5 Fotometr z podwójnym laserem
 Zawartość α-amino azotu

▸
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Moduł przetwarzania danych



Wydajność cukru i zawartość sacharozy w melasie

Przeliczanie zawartości cukru białego zgodnie z
 Nową metodą Braunschweiga


Metodą Reinefelda & Winnera



Metodą Wieningera & Kubadinova



Metodą zdefiniowaną przez użytkownika
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Wnioski

Wnioski
▸

Aby określić wartość technologiczną buraka cukrowego musi być brana pod uwagę
zawartość związków tworzących melas: sole sodu, potasu i ilość alfa amino azotu.

▸

Należy stworzyć system płatności oparty na danych powiązanych z jakością buraków.

▸

Zawartość sodu, potasu i alfa amino azotu może być regulowana przez plantatorów
po przez odpowiednią uprawę buraka

Sytuacja w której każdy wygrywa
▸

Plantatorzy dostają zapłatę w zależności od jakości buraka

▸

Rolnicy odpowiednio nawożą uprawy

▸

Fabryka zwiększa zyski ze względu na lepszą jakość buraków cukrowych
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Najlepsze rozwiązanie do analizy jakości buraka cukrowego

Betalyser: Potężne narzędzie do zwiększenia zysków cukrowni
▸

Stworzenie systemu płatności dla plantatorów bazującym na technicznej jakości
buraka cukrowego, a nie na ilości obrotu tonażowego lub polaryzacji.

▸

Otrzymanie buraków o wyższej jakości w krótkim okresie czasu, przez optymalizację
nawożenia upraw.

▸

W przyszłości pracowanie lepszych odmian buraka cukrowego z wysoką
zawartością sacharozy i genetycznie ulepszonej wydajności cukru białego.
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Dziękuję za
uwagę!
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