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Mętność roztworu cukru to różnica 
między absorbancją zmierzoną w 
jednostkach ICUMSA przed i po sączeniu 
roztworu cukru zawierającego 50 % suchej 
substancji.



Surowiec
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Surowiec

Wartość technologiczna buraka:

1. Zdrowe, dojrzałe,

2. Niezwiędnięte,

3. Prawidłowo ogłowione,

4. O dużej zawartości cukru, 

5. O małej zawartości niecukrów.

Przyczyny pogorszenia jakości:

1. Buraki niedojrzałe – rozpoczynanie kampanii od 1 września

2. Prowadzenie kampanii ponad 120 dni- przerabianie buraków składowanych, 
zamarzniętych, zdegradowanych.



Niecukry w buraku
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Niecukry nierozpuszczalne ok.5%nb
/ miąższ/

Niecukry rozpuszczalne ok. 3% nb

celuloza Nieorganiczne/ potas, sód, wapń, magnez, 
fosfor/- popiół            0,5-0,8%

hemiceluloza Organiczne 2- 2,2 %

Substancje białkowe

aminokwasy

inwert

saponiny



Skład buraka

Stan buraka Zawartość 
cukru %

Zawartość
inwertu
g/100g 
sacharozy

Na
Miliwale/100
g sacharozy

K
Miliwale/100
g sacharozy

N α-am.
Miliwale/100 
gsacharozy

zdrowe 18,4 0,61 2,41 17,27 11,19

Przemrożone i 
odtajałe

12,5 2,71 4,37 21,11 22,17
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DYFUZOR WIEŻOWY BMA
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Oczyszczanie soku surowego

Celem oczyszczania soku surowego jest :

1. Usunięcie możliwie dużej ilości niecukrów,

2. Uzyskanie soku saturacyjnego o dobrych własnościach 
sedymentacyjnych i filtracyjnych,

3. Uzyskanie soku rzadkiego o dużej czystości, klarownego, o niskim 
zabarwieniu i małej zawartości soli wapniowych.
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Ekstrakcja 

Podczas procesu ekstrakcji do soku surowego przechodzą:

1. Zawiesiny np. miazga buraków, piasek

2. Koloidy np. białka, pektyny, saponiny, substancje barwne

3. Rozpuszczone związki np. inwert

Niewłaściwe prowadzenie procesu ekstrakcji krajanki buraka prowadzi 
do zakażenia mikrobiologicznego masy ekstrakcyjnej, rozkładu sacharozy 
do  inwertu, a następnie do kwasów: mlekowego, masłowego, octowego, 
które z jonami Ca2+ dają rozpuszczalne sole wapniowe.

Zawracanie do ekstrakcji wód wysłodkowych/poprasowych
zawierających ok. 0,2% miazgi.
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Defekacja wstępna
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Cel defekacji wstępnej

Celem defekacji wstępnej jest:

1. Zobojętnienie wolnych kwasów i zalkalizowanie soku,

2. Wytrącenie nierozpuszczalnych soli wapna i wodorotlenków 
magnezu, żelaza, glinu,

3. Wytrącenie koloidów postaci żelu,

4. Zahamowanie rozwoju drobnoustrojów.

Proces prowadzi się w temp. 50 oC przy dawce wapna 0,25-0,30% nb i 
progresji pH 6- 11, 2

Alkaliczność optymalna defekacji to taka przy , której zabarwienie soku 
jest najniższe.
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Przerób cukrów zanieczyszczonych

W defekacji wstępnej klarujemy cukry zawracane: zmiotki, pył z 
odpylania, zwroty klientowskie.
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Defekacja główna

Pożyteczne reakcje chemiczne:

Rozkład inwertu, aminokwasów i amidów oraz pektyny.

Inwert nierozłożony podczas defekacji głównej uległby rozkładowi w 
dalszym toku produkcji z wydzieleniem silnie zabarwionych produktów 
reakcji i kwasów organicznych, które wapno zobojętnia na sole 
wapniowe.
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Defekacja główna

Reakcje szkodliwe:

1. Rozkład miąższu buraka, który pozostał w soku w postaci drobnej 
miazgi,

2. Powolny rozkład pektyn i białek oraz peptyzacja wytrąconych osadów 
koloidalnych.

3. Przedłużanie  czasu trwania defekacji głównej /8-10 min/  jest 
niewskazane, bo peptyzacja osadu i rozkład pektyn pogarszają jakość 
i właściwości filtracyjne soku. 
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Saturacja I

Saturacja I ma na celu:

1. Wytrącenie osadu niecukrów rozpuszczalnych w soku w warunkach 
defekacji głównej, a wypadających w postaci osadu przy końcowym 
pH i alkaliczności saturacji I,

2. Usunięcie możliwie dużej  ilości niecukrów adsorbowanych przez 
krystaliczny węglan wapnia podczas narastania kryształów CaCO3

3. Zobojętnienie nadmiaru wapna i przeprowadzenie go w węglan 
wapnia nierozpuszczalny w soku i będący środkiem ułatwiającym 
filtracje soku po saturacji I,
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Saturacja I

W procesie saturacji I najwyższe efekty osiąga wydzielenia koloidów 
osiąga się przy końcowym optymalnym pH 10,8-11,1.

Obniżenie końcowego pH saturacji I powoduje ponowne rozpuszczenie 
części osadu, a w wyniku pogorszenie jakości soku.

Sok  niedosaturowany to część osadu jest w formie bezpostaciowych 
kompleksów wapna. Sok się silnie pieni, źle filtruje.
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DEKANTATOR 
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Dekantatory osadu

1. Dekantatory Dorra

2. Dekantatory pospieszne- musi być dodawany flokulant

3. Sok z dekantatorów zawiera drobne zawiesiny.
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FILTR ŚWIECOWY
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Filtry tkaninowe

Zakłócenia w pracy:

1. Zła jakość tkanin

2. Nieprecyzyjne założenie tkanin

3. Zbyt duże ciśnienie na filtrach.

4. Nie przestrzeganie okresowej wymiany  tkanin.
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Saturacja II

Saturacje II prowadzi się do alkaliczności optymalnej przy pH 9-9,5.

Optymalna alkaliczność  to ta, przy której sok zawiera minimalną ilość 
soli wapniowych.

Przesaturowanie soku powoduje powstanie wodorowęglanu.

Wodorowęglan wapniowy jest znacznie lepiej rozpuszczalny niż węglan, 
a rozkłada się pod wpływem wrzenia soku w wyparce, co powoduje 
zarastanie rurek grzejnych od strony sokowej.

Przy automatyzacji proces prowadzi się wg. ciągłego pomiaru pH a 
kontrolę alkaliczności dokonuje się okresowo.
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FILTRY AMA
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Filtracja uzupełniająca

Zakłócenia w pracy:

1. Zła jakość lub rodzaj tkanin

2. Nieprecyzyjne założenie tkanin

3. Zbyt duże ciśnienie na filtrach.

4. Niewłaściewie nałożony podkład filtracyjny.

5. Nie przestrzeganie okresowej wymiany  tkanin.
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Zagęszczanie soku

Podczas zagęszczania alkalicznego soku w temp. 125-90oC zachodzi rozkład części 
cukru , inwertu i amidów, a także reakcje chemiczne , których produktami są 
substancje barwne.

Przyrost zabarwienia soku w wyparce zależy od czasu przybywania w niej soku, 
rozkładu temperatur i pH soku.
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Fitry tkaninowe 5 mikromów na mediach 
gęstych
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Gotowanie cukrzycy

1. Filtracja mediów gęstych.

2. Punkt szczepienia.

3. Wyrzucenie „mąki”.

4. Czas gotowania cukrzycy.
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Wirowanie cukru

1. Filtracja wody wybielającej kryształ.

2. Dobór czasów cykli.

3. Monitorowanie jakości cukru: zabarwienie, popiół.
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Suszenie cukru

Przygotowanie powietrza do suszenia:

1. Pył

2. Mikrobiologia
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Koniec prezentacji
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Dziękuję za uwagę


