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Czym jest jakość cukru buraczanego?
Zależność od plonu cukru
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Plon cukru zależy nie tylko od: 

-masy buraka cukrowego 
-zawartości sacharozy 

ale także od tzw. składników tworzących melasę „melasotworów”
które powodują utratę melasy cukrowej 

Burak cukrowy o dużej masie i wysokiej zawartości cukru 
nie przekłada się automatycznie na wysoki plon sacharozy!



4www.anton-paar.com

Produkcja cukru buraczanego– nie cały cukier znajdujący się w burakach może zostać przetworzony

Melasa ciągle zawiera sacharozę, dalsza krystalizacja tej sacharozy jest 

nieekonomiczna=> straty cukru dla przetwórcy

Czym jest jakość cukru buraczanego?
Straty Melasy Cukrowej  - Sugar molasses loss
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By product: molasses
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Suma właściwości buraków, które wpływają na plon cukru białego, uważana jest za jego 
Jakość Techniczną: 
-selekcja nasion i uprawa
-nawożenie
-procedura zbioru 

-transport 
-czyszczenie/mycie
-składowanie 
-parametry chemiczne (zawartość cukru itp.)

Czym jest jakość cukru buraczanego?
Jakość techniczna
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Historyczna ocena jakości buraków cukrowych 

Plantatorzy buraków dawniej płacili za tonaż (masa buraków minus liście, ziemia, 
zanieczyszczenia, kamienie) skupiali się tylko na tonażu za hektar, a nie na dalszych 
parametrach istotnych z punktu widzenia jakości 

Jakość buraków stale spadała => strata finansowa dla cukrowni

Czym jest jakość cukru buraczanego?
Jakość techniczna
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Wniosek 

Uwzględnienie masy buraków pomniejszonej o ilość liści, ziemię, brud i kamienie nie 
jest wystarczające. 
Przy płatności należy uwzględnić zawartość cukru i czynniki wpływające na uzysk cukru 
krystalicznego. 

Płatność powinna opierać się na systemie wyceny związanym z jakością.

Czym jest jakość cukru buraczanego?
Jakość techniczna
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Korelacja utraty melasy cukrowej z zawartością sodu i potasu. 

Bardziej precyzyjne oszacowanie, analiza związków azotowych (aminokwasy). 

Melasotwory

 Potas

 Sód

 Azot α-aminowy

Parametry jakościowe mogą być zoptymalizowane poprzez nawożenie azotowe i alkaliczne

=> System płatności powienien obejmować zawartość cukru, potasu, sodu, azotu α-aminowego!

Czym jest jakość cukru buraczanego?
Parametry jakości cukru buraczanego
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Nowe równanie Brunswick’a (najbardziej aktualne i szeroko wykorzystywane) 

SML% on beet = 0.12 w’K+Na + 0.24 w’α-N + 0.48

W’K+Na = zawartośćsodu i potasu (mmol / 100 g beet)

W’α-N = zawartość azotu α-aminowego (mmol / 100 g beet) 

SML% = „Standard Molasses Loss” (g/100 g beet)

Standardowa strata melasy nie jest równa rzeczywistej wydajności cukru melasowego 
ze względu na różne urządzenia w cukrowni

Standard Molasses Loss 
Parametry jakościowe buraków- określenie ilościowe

| 9



10www.anton-paar.com

CSC = SC – SML – SFL

Nowe równanie Brunswick’a: SML% on beet = 0.12 w’K+Na + 0.24 w’α-N + 0.48

Skorygowa zawartośćcukru: CSC = SC – 0.12 w’K+Na - 0.24 w’α-N – 0.48 - 0.6

Skorygowana Zawartość Cukru / Corrected Sugar Content
Kalkulacja
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Wyniki

Zmniejszająca się zawartość melasotworów Na, K i azotu α -aminowego prowadzi do 
niższych strat w melasie
Zwiększenie skorygowanej zawartości cukru (CSC) to wyższe zyski dla cukrowni 
Zmniejsza się różnica między zawartością cukru a skorygowaną zawartością cukru

Continuous improvement of the sugar beet quality during the last 25 years!
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Zwiększanie jakości Cukru
Ciągłe doskonalenie
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Skorygowana Zawartość Cukru / Corrected Sugar Content
Dane od niemieckiego producenta
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Many thanks to Dr. Puke, Germany, for committing the 
data to us.
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W celu określenia technicznej jakości buraków cukrowych należy uwzględnić związki 
tworzące melasę sód, potas, α-amino-azot

System płatności powinien być tworzony w oparciu o dane dotyczące jakości

Rolnicy mogą bezpośrednio wpływać na zawartość sodu, potasu, azotu α-aminowego
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Wnioski
Określanie jakości technicznej buraków cukrowych
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Wszyscy wygrywają (zasada Win-Win)
Rolnicy rozliczani na podstawie jakości buraków

Rolnicy uzyskują porady dotyczące nawożenia i oszczędzania nawozów 

Cukrownia zwiększa zyski w związku ze zwiekszoną jakością techniczną surowca

Producenci nasion mogą wykorzystywać dane do rozwoju buraków cukrowych o 

poprawionych parametrach związanych z jakością 
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Conclusion
Determination of technical quality of sugar beet
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Betalyser: potężne narzędzie do zwiększenia zysków cukrowni poprzez:

Ustanowienie systemu płatności za buraki cukrowe opartego na jakości technicznej buraków cukrowych, ale nie 
tylko na tonażu czy zawartości cukru. 

Osiągnięcie wyższej jakości buraków w krótkim czasie poprzez optymalizację nawożenia i uprawy. 

Opracowanie lepszych odmian buraków cukrowych o wysokiej zawartości sacharozy i genetycznie ulepszonym 
plonie cukru białego. 

Niezawodne działanie przy minimalnych przestojach
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System Betalyser
Najlepsze rozwiązanie do analizy jakościowej buraków
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System Betalyser
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Zautomatyzowany system analizy buraka - Betalyser
▸ MCP 5300 Sucromat, Sacharymetr

 Zawartość cukru w buraku
(skręcalność, °Z) 

▸ FP 5 Fotometr płomieniowy
 Zawartość sodu i potasu

▸ Testamin 5 Fotometr z podwójnym laserem
 Zawartość azotu α-aminowego

 Moduł przetwarzania danych

 Wydajność cukru i zawartość sacharozy w melasie

Przeliczanie zawartości cukru białego zgodnie z wgranymi metodami 
 Nową metodą Braunschwick’a

 Metodą Reinefelda & Winnera

 Metodą Wieningera & Kubadinova

 Metodą zdefiniowaną przez użytkownika
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Najlepsze rozwiązanie do analizy jakości buraka cukrowego

▸ Jeden dostawca – wszystkie urządzenia produkowane przez Anton Paar

▸ Nie wymaga chłodzenia – brak cyrkulatora

▸ Fotometr dwuwiązkowy – cela wydłużona do 40cm, instalowana pod kątem

▸ Niski pobór mocy – 0,5kW

▸ Duża wydajność – 120 prób na godzinę

▸ Zgodność ze standardami ICUMSA, możliwość pomiaru próbek klarowanych 
odczynnikami zawierającymi ołów lub glin

▸ Wysoka dokładność: polarymetr 0,01⁰Z, fotometr płomieniowy 1,5%, fotometr 
dwuwiązkowy 0,5 mmol azotu α-aminowego/ kg

▸ Wszystkie części podlegające wymianie łatwo dostępne (łatwa ocena wizualna)

▸ Serwis dostępny lokalnie
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Dziękuję 
za uwagę!
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