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Degradacja buraków

• SPADEK WRATOŚCI TECHNOLOGICZNEJ

– Pogorszenie właściwości fizycznych i mechanicznych

– Spadek zawartości sacharozy

– Wzrost zawartości niecukrów

– Rozwój mikroorganizmów, i przyrost ich metabolitów
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Zmiany składu chemicznego podczas degradacji buraków

• Związane z naturalnymi procesami życiowymi zachodzącymi 
w buraku

• Związane z mikrobiologicznym rozkładem surowca
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WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNA

Wartość technologiczna buraków cukrowych to zespół cech

• biologicznych, 

• chemicznych, 

• oraz fizycznych i mechanicznych

korzeni, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na 
przebieg procesu technologicznego, rodzaj i wysokość strat 
cukru a tym samym na wydajność cukru białego i 
technologiczny koszt jego wytworzenia.6



Obliczanie technologicznej wydajności cukru

Wyznaczanie strat cukru w melasie

• New Braunschweig Method

𝑚𝑠𝑚 = 0,12 ∙ 𝑤′
𝑁𝑎+𝐾 ,𝑏 + 0,24 ∙ 𝑤′

𝛼−𝑁,𝑏 + 0,48
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Wyznaczacie czystości soku gęstego

• Pollach

• 𝑞𝑇𝐶 = 10000/(102,06 + 0,085 ∙ 𝑤′
𝐾,𝐵 + 0,068 ∙ 𝑤′

𝑁𝑎,𝐵 +

0,16 ∙ 𝑤′
α−𝑁,𝐵 + 0,23𝑤′

𝐺+𝐹,𝐵)
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Skutki degradacji buraka cukrowego

• straty sacharozy 

 związane z oddychaniem surowca 

 związane z aktywnością mikrobiologiczną 



9

Skutki degradacji buraka cukrowego

• Wzrost zawartości rafinozy

 związane z rozkładem sacharozy

Zaburzenie procesu technologicznego: 
 Zaburza proces krystalizacji sacharozy
 Zawyża polarymetryczne oznaczenie zawartości 

sacharozy



rafinoza
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Skutki degradacji buraka cukrowego

• wzrost zawartości inwertu

 związane z oddychaniem surowca 

 związany z aktywnością mikrobiologiczną 

Zaburzenie procesu technologicznego: 
 przyrost zawartości kwasów organicznych, gł. kw. 

mlekowy
 konieczność stosowanie większych dawek wapna
 obniżenie alkaliczności naturalnej w defekacji głównej
 wzrost zabarwienia soków



inwert
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Skutki degradacji buraka cukrowego

• wzrost zawartości kwasów organicznych 

(mlekowego, octowego)

 związane z oddychaniem surowca 

 związany z aktywnością mikrobiologiczną

Zaburzenie procesu technologicznego: 
 obniżenie wartości pH soku



Kwasy 
organiczne
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Skutki degradacji buraka cukrowego

• wzrost zawartości mannitolu 

 związany z aktywnością mikrobiologiczną
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nieprzemarznięte

przemarznięte

mannitol
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Skutki degradacji buraka cukrowego

• Obecność polisacharydów (głównie dekstranu)

 związany z aktywnością mikrobiologiczną

Zaburzenie procesu technologicznego: 
 wzrost lepkości soków, 
 spowolnienie procesu filtracji i crystalizacji
 wzrost strat cukru
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dekstran
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Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom przerobu 
buraków zdegradowanych

• Zapobieganie zmianom podczas przechowywania

• Minimalny okres składowania buraków

• Składowanie w pryzmach wentylowanych

• Okrywanie pryzm



PRZERÓB BURAKÓW ZDEGRADOWANYCH
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Eliminowanie negatywnego wpływu dekstranu

• Zapobieganie przed syntezą dekstranu

• Hydroliza dekstranu dekstranazą

• Poprawa filtracyjności przez zastosowanie PCC



Zastosowanie dekstranazy
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Eliminowanie negatywnego wpływu 
obniżenia wartości pH

Stosowanie sody (NaOH lub Na2CO3)

Podniesienie pH soku

Podniesienie naturalnej i efektywnej 
alkaliczności

Redukcja soli wapniowych



Eliminowanie negatywnego wpływu 
obniżenia wartości pH

Stosowanie sody

Do soku surowego

Do soku w czasie defekacji głównej 

Do soku przed II saturacją
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• Buraki cukrowe, nie uszkodzone na skutek działalności mrozów, 
wykazują dobrą jakość podczas przechowywania. Dopiero 
znaczne wydłużenie okresu przechowywania surowca prowadzi 
do pogorszenia jego jakości; 

• Uszkodzenie buraków na skutek działalności mrozów ma ogromny 
wpływ na ich jakość. W surowcu zamarzniętym, a następnie 
odtajałym i w takiej postaci przechowywanym obserwuje się 
bardzo intensywne zmiany w składzie w odniesieniu do buraków 
nieprzemarzniętych;
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Podsumowanie

• Oprócz czasu przechowywania, temperatura składowania, ma 
znaczący wpływ na szybkość zachodzenia niekorzystnych zmian 
w składzie buraka cukrowego;

• Zawartość inwertu, mannitolu,  rafinozy oraz kwasów 
organicznych powinna być brana pod uwagę przy ocenie 
wartości technologicznej buraka cukrowego, zwłaszcza podczas 
przerobu buraków uszkodzonych na skutek działalności mrozów 



• Obniżona jakość technologiczna buraków powinna być 
kompensowana właściwym zoptymalizowaniem 
poszczególnych etapów procesu – zwłaszcza procesu 
oczyszczania.
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Dziękuję za uwagę


