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Wprowadzenie

Z punktu widzenia technologii, najistotniejsze jest określenie

strat cukru występujących na odcinku rozpoczynającym się od

krajalnic.

Ogólne straty cukru w burakach można pogrupować według

następujących kategorii:

1. Straty cukru podczas przechowywania.

2. Straty podczas spławiania oraz mycia.

3. Straty oznaczone podczas przerobu.

4. Straty nieoznaczone podczas przerobu.



Straty cukru podczas przechowywania

1. Straty fizjologiczne związane z 

oddychaniem oraz porastaniem 

korzeni.

2. Straty mikrobiologiczne są 

spowodowane aktywnością 

mikrobiologiczną.



Straty cukru podczas przechowywania
Oddychanie korzeni



Straty cukru podczas przechowywania
Porastanie korzeni

Charakter  porastania Masa odrostów
%

Straty cukru
%

Słaby 0,059 0,49

Średni 0,161 0,77

Silny 0,578 0,95



Straty cukru podczas przechowywania
Rozwój drobnoustrojów

Straty mikrobiologiczne:

• rozkład sacharozy (głównie organiczne kwasy bezazotowe),

• wzrost zawartości inwertu (działanie enzymów pozakomórkowych),

• zmniejszenie alkaliczności naturalnej (konieczność sodowania –wzrost strat

cukru w melasie),

• melasotwórczość produktów rozkładu sacharozy.

Wskaźniki
Zdrowe korzenie Zgniłe części korzeni

%

Sacharoza 16,35 2,0

Cukier inwertowany 0,10 2,45

Azot szkodliwy 0,04 0,40

Rozpuszczalne w wodzie substancje pektynowe 0,118 0,350

Popiół rozpuszczalny 0,531 1,890



Straty cukru podczas przechowywania
Wpływ pogody na straty sacharozy

Parametry
Korzystny 

przebieg pogody
Niekorzystny 

przebieg pogody

Dobowe straty cukru, % nb. 0,028 0,040

Dobowe straty masy, % 0,046 0,065
Spadek czystości soku surowego, %

Ilość korzeni porażonych przez grzyby 
kopcowe, %

1,77 3,95

w stopniu słabym 4,2 46,8
w stopniu średnim 1,2 10,2
w stopniu silnym 0,2 8,9



Straty cukru podczas przechowywania
Wpływ stężenia O2 oraz CO2 w kopcach na straty sacharozy



Straty cukru podczas przechowywania
Wpływ wilgotności względnej na straty sacharozy

Poziom wilgotności względnej 

powietrza w pryzmie

Dobowe straty masy

%

Dobowe straty cukru 

g/tonę buraków

Ilość zgniłej masy

%

90-95%

60-65%

0,051

0,079

210

340

0,10

0,35

Wpływ umiejscowienia buraków w pryzmie na straty sacharozy

Miejsce

Cukier
Czystość soku 

komórkowego %
Inwert g/100 g 

sacharozy
%

Środek pryzmy 19,00 91,13 0,64

Zewnętrzna warstwa pryzmy 17,60 87,90 2,40



Straty cukru podczas przechowywania
Wpływ zabiegów technicznych na wyniki przechowywania

Parametry
Pryzma

kontrolna

Pryzma
wentylowana
mechanicznie

Pryzma
wentylowana 

mechanicznie i 
nawilżana

Straty masy, % 0,087 0,072 0,057

Straty cukru, % nb. 0,032 0,022 0,019

Ilość buraków porażonych przez 
grzyby kopcowe, %, w stopniu:

— słabym 46,5 36,0 32,7

— średnim 0,5 - -

— silnym - - -



Straty cukru podczas przechowywania
Zalecenia dotyczące przechowywania buraków w kopcach

• Kierowanie do pryzm buraków o masie powyżej 500 g.

• Prawidłowe ogłowienie korzeni.

• Składowanie buraków o normalnym turgorze (nie zwiędniętych).

• Do składowania powinny być kierowane buraki czyste oraz zdrowe.

• Niekierowanie do przechowywania buraków mechanicznie uszkodzonych, a w

szczególności zmiażdżonych

• Utrzymanie w pryzmach temperatury na poziomie 0°C do +5°C, a

uformowane pryzmy jak najszybciej ochłodzić do zalecanej temperatury.

• Stosowanie mechanicznej wentylacji.

• Utrzymanie wilgotności względnej powietrza w pryzmie na poziomie 90—95%



Straty cukru podczas spławiania i mycia
Różnica między cukrowością buraków i krajanki

Różnicę między zawartością cukru w burakach wrzucanych do kanałów 

spławowych, a krajanką (bez uwzględnienia ogonków i odłamków):

• Vukov: 0,3 —0,8%,

• Oldfield: 0,36 — 0,87%,

• Waleriańczyk: 1,1 —1,4%,

• Dobronrawow i Borko: 1,0 —1,68%. 

Przyrost masy korzeni różni badacze określili następująco: 

• Vukov: 1,0 — 1,65%, 

• Oldfield: 1,15 — 2,25%, 

• Kac: 0,6 —1,4%, 

• Dobronrawow i Borko: 1—2,7%. 

Średnią nasiąkliwość buraków określono na 1,0 – 1,2% nb.



Straty cukru podczas spławiania i mycia
Różnica między cukrowością buraków i krajanki



Straty cukru podczas spławiania i mycia
Różnica między cukrowością buraków i krajanki

Przy założeniu, że początkowa zawartość Ck wynosi 16,5%



Straty cukru podczas spławiania i mycia
Straty cukru w czasie spławiania i mycia buraków



Minimalizacja strat cukru podczas spławiania i mycia

Wykorzystanie ogonków i odłamków buraków

Masa oddzielonych odłamków i ogonków (% nb): 

• wg Claassena masa ogonków wynosiła: 1—2,5%,

• wg Schneidera: 1 — 1,5%, 

• wg Godwoda: 1,72 %, 

• wg Tomaszewskiej: 1 — 3%, a w niekorzystnych warunkach nawet 5%, 

• wg Dobronrawowa i Borki: 2,65 — 4,11%, 

• wg Bonackera (1984) nawet 7%.

Godwod stwierdził, że ogonki i odłamki zawierały 30—70% zanieczyszczeń. 

Po ręcznym rozsegregowaniu uzyskiwał on 2 — 3% nb. czystych ogonków i 

odłamków, które zawierały:

• 41% kawałków grubych o masie większej niż 2,9 g, o zawartości 13,7% Ck;

• 44,5% kawałków średnich o masie 2,0 —0,5 g o zawartości 10,7% Ck;

• 0,5% kawałków drobnych o masie poniżej 0,5 g, o zawartości 9,1% Ck.



Minimalizacja strat cukru podczas spławiania i mycia

Wykorzystanie ogonków i odłamków buraków

Ogonki i odłamki można przerabiać razem z burakami w krajalnicy, albo 

doprowadzać do ekstraktora korytowego w odległości 5 —7 m od sita 

odciągowego. 

Otrzymuje się z nich sok o Cz 75 —85% i wydajność cukru 5—7% na 

masę ogonków, co odpowiada 0,05 — 0,07% nb. 

Dodatkowo uzyskuje się 0,12 — 0,17% cukru w melasie i 1,6 —2,4% 

wysłodków (10% Ss).



Podsumowanie

1. Największe straty cukru występują podczas przechowywania buraków, przy

czym straty te można minimalizować poprzez odpowiedni dobór surowica

oraz warunków przechowywania.

2. W obliczeniach strat cukru od placu do krajalnic należy uwzględnić

„nasiąkliwość” buraków i związaną z tym pozorną stratę cukru.

3. Straty cukru podczas transportu oraz mycia są związane głównie ze stopniem

uszkodzenia powierzchni korzeni, przez co sacharoza zostaje wypłukana z

tkanki.

4. Ogólne straty cukru można zminimalizować poprzez wykorzystanie odłamków

oraz ogonków buraczanych, przy czym nie powinny one pochodzić z buraków

zamarzniętych i zdegenerowanych.



Dziękuję 
za uwagę


