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Nová metoda separace koloidní sraeniny
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A NEW METHOD FOR SEPARATION OF COLLOIDAL PRECIPITATE AFTER PRELIMING
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Bez ohledu na kvalitu zpracovávané cukrové øepy by mìla
být epurace s oddìlováním pøedèeøené sraeniny povaována
za optimální øeení technologické operace. Tato metoda umoòuje výrobu ávy o vysoké èistotì, sníení spotøeby vápna
a pouití koloidní sraeniny k výrobì krmiva.
Po dobu témìø dvou set let byly v cukrovarnické technologii pouívány prakticky vechny klasické metody k separaci kalu,
pøedevím sedimentace v dekantérech, odstøedìní v separátorech
a odstøedivkách, filtrace s pøídavkem èinidel usnadòujících separaci suspenzí, filtrace pomocí vakuových filtrù a flotace. Pøehled tìchto metod lze nalézt ve vìdecké (1, 2) a technologické
literatuøe (4, 5).
Koloidní suspenze vysráená vápenným mlékem je velmi
kompresibilní. Ji vrstva 1-2 mm tlustá sniuje filtraèní rychlost
na 1,2-1,5 dm3/m2.min. Pøedèeøená sraenina nabývá struktury,
která umoòuje oddìlení zahutìného podílu sedimentací.
K tomuto úèelu jsou kromì vápenného mléka pøidávány do
pøedèeøièe dalí látky:
- zahutìný podíl z 1. a 2. saturace,
- alkalizovaný zahutìný podíl z 1. a 2. saturace, aktivovaný kal,
- èásteènì vysaturované vápenné mléko,
- cukrokarbonáty vápenaté (CSC).
Mimo to byl uskuteènìn pokus zcela vylouèit vápno
z epurace pouitím membránových metod  ultrafiltrace a reverzní osmózy (9). Vysoké náklady na výrobu membrán, pøíli
velké kapacity cukrovarnické výroby, i 500600 m3/h surové

ávy, a nutnost získat termostabilní ávu, znemoòují vyuít
membránové metody v øepném cukrovarnictví.
Závìrem literárního pøehledu lze uvést, e problém separace koloidní sraeniny z pøedèeøené ávy proto nebyl dosud
vyøeen jako dùsledek nevhodných reologických vlastností kalu.
Zahutìné suspenze mají vysokou zdánlivou viskozitu, objevuje se tixotropie a dochází k vysoké hydrataci èástic.

Experimentální èást
Cílem pøedloené práce bylo vyvinout novou metodu
k separaci koloidní sraeniny po pøedèeøení pøi zpracování èerstvé, skladované, alterované, zmrzlé, uschlé (zavadlé) a zapaøené øepy.
Práce je zaloena na základním výzkumu interakce sacharosy a vápenatého kationtu v modelových systémech sacharosa-hydroxid vápenatý a sacharosa-uhlièitan vápenatý v èistých
cukerných roztocích a roztocích, které obsahují dextran o rùzné
molární hmotnosti (5). Pøi tìchto bádáních byla vyuita nukleární magnetická rezonance 13C NMR a rentgenová difrakce.
Velmi uiteènou a inspirující byla autorovi kola, kterou
získal v cukrovaru Malbork v letech 1964 a 1971, kde cukrovarnické kampanì trvaly i do února. Za neménì dùleité povauje i své technické aktivity v témìø celé Evropì  ve panìlsku
v roce 1985 (teplota zde klesala k 20 oC), na Slovensku v roce
1996, v Maïarsku v roce 1997, na Ukrajinì v roce 2002 a v Rusku

LIKVIDACE CUKROVARU V HROCHOVÌ TÝNCI V ZÁVÌREÈNÉ FÁZI
Bourání zbývajících èástí (silo) bývalého cukrovaru Hrochùv Týnec spoleènosti Eastren Sugar ÈR v posledním týdnu záøí 2008:
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Obr. 1. Schéma nové metody separace koloidní sraeniny po
pøedèeøení

Prakticky ve tøech posledních komorách nebyl zjitìn ádný progresivní rùst. V rozmezí pH 69 progesivita není nutná
a surová áva mùe být alkalizována rychle na pH asi 9 jetì
pøed pøedèeøením pøídavkem aktivovaného kalu 2. saturace jako
zdroje zárodkù nukleace, nebo pouitím simultánní pøedsaturace. Existuje analogie ke krystalizaci cukru, pøi které jsou dávkovány zárodky krystalizace. Následující pomalé progresivní pøedèeøení v rozmezí pH 812 zajiuje úspìný vznik koloidní
sraeniny s øádnou strukturou sekundárních agregátù. Doplòkové pouití koagulantù a kationických flokulantù pøi pøedèeøení
umoòuje efektivní separaci koloidního kalu po pøedèeøení.
Výe uvedené technologické a aparátové aspekty optimální koagulace koloidù pøi pøedèeøení surové ávy, získané ze
øepy rozdílné technologické kvality, umonily autorovi navrhnout novou metodu separace koloidní sraeniny, jak je znázornìna na obr. 1.
Technologicky èitìní ávy pøedchází peèlivé praní a èitìní øepy vèetnì desinfekce pomocí biocidu PerVitox. Pøi extrakci
optimální pH, teplota a pøídavek PerVitoxu do øízkolisové vody
zajiuje surovou ávu o èistotì o jednotku vyí ve srovnání
s tradièní extrakèní technologií. Za tìchto podmínek dochází
k inaktivaci exogenních a endogenních enzymù v extraktoru,
co umoòuje dosáhnout nárùst výtìnosti cukru ze øepy.
Surová áva o pH 6 se pøivádí do senzibilizátoru, kde se
pH rychle zvýí na hodnotu asi 9 pøídavkem 0,050,10 % ø. kalu
2. saturované ávy aktivovaného vápenným mlékem. Takto alkalizovaná áva se vede do pøedèeøièe, navreného podle
Brieghel-Müllerova matematického modelu (8), èím je zajitìn
profil ávy s nejvýhodnìjím pH:
Komora
pH

v letech 2005 a 2006, kde ji na konci záøí a v øíjnu teplotní
rozdíly èinily ±20 oC. V nìkterých pøípadech (panìlsko 1985,
Nìmecko 1993) ani dávkování dextranasy (10) ve velkém mnoství (pøes 5 t/d) pøi zpracování øepy pokozené mrazem nevedlo
k oèekávaným technologickým výsledkùm. Velkým zadostiuèinìním bylo autorovi zveøejnìní jeho èlánku v èasopise International Sugar Journal (6), prvnì publikovaného v èasopise Gazeta
Cukrownicza (7), týkající se aplikace chlornanu vápenatého pøi
epuraci ménì kvalitní øepy.
Zajímavou technickou zkueností byla pro autora kampaò
v cukrovaru Mosul v Iráku (1971), zaèínající v druhé polovinì
kvìtna (+50 oC ve stínu). Po dvou dnech nebyla øepa na provzduòované a kryté ukládce zpracovatelná, døeò byla po naøezání tmavá a èerná.
Ve vech tìchto pøípadech mìl autor pøíleitost uvìdomit si
dùleitost pøedèeøení jako jednotkové operace v rámci epurace,
pøedevím, aby bylo provozováno pøesnì ve správnì navreném Brieghel-Müllerovì pøedèeøièi (8). V jednom cukrovaru
v Polsku byla pozorována v roce 2007 velmi nevhodná progresivní køivka pH:
Komora
pH
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I.
8,6

II.
9,6

III.
10,6

IV.
11,1

V.
11,3

VI.
11,5

VII.
11,8

I.
8,1

II.
8,7

III.
9,1

IV.
9,6

V.
10,2

VI.
10,9

VII.
11,5

Optimální koncový bod pøedèeøení závisí na sloení ávy
a zvlátì na její pøirozené alkalitì. Pokusy byly realizovány se
skladovanou, alterovanou, zmrzlou a zapaøenou øepou. U skladované øepy bylo optimální koncové pH po pøedèeøení 11,2511,50,
pro zamrzlou øepu 10,6. Novostí metody byla aplikace koagulantu Flock KF-100L a katexového flokulantu DW-300C. Tab. I.
ukazuje srovnání reologických parametrù koloidního kalu po
pøedèeøení vysráeného ze surové ávy vápenným mlékem
oproti kalu vysráenému kalem z 2. saturace aktivovaným vápenným mlékem a flokulantem (nová metoda). Touto novou
metodou byly získány koloidní sraeniny s dobrými sedimentaèními vlastnostmi s = 68 cm/min a V25 = 15,0 %. Pøi experimentech byl zákal dekantátu vystupujícího z dekantéru 0,60,7 mg
CaO/dm3. Sraenina mìla vysoký koncentraèní pomìr áva/kal
Z= 12 kg/kg. Dùleitou novostí epuraèní metody je zavedení
zahutìného podílu pøedèeøené ávy do 1. saturované ávy,
s následující filtrací a vyslázením saturaèního kalu na kalolisech.
Výhody nové metody pro separaci koloidního kalu po pøedèeøení jsou následující:
1. Velmi dobrý epuraèní efekt pøes 40 % bez ohledu na kvalitu
základní suroviny.
2. Úspory vápna  pod 0,6 kg CaO/kg necukrù.
3. Významné sníení ztrát cukru, ponìvad koloidní sraenina
po pøedèeøení je vyslázena spoleènì se saturaèním kalem
(z 1. saturace).
4. Vylouèení pùsobení horkého vápna bìhem hlavního èeøení
na zkoagulované koloidy a dr v bunìèné ávì (nií barva
a obsah vápenatých solí v lehké ávì).
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5. Pøi zpracování velmi kvalitní øepy je moné po hlavním èeøení provést bezprostøednì 2. saturaci na koneènou hodnotu
pH lehké ávy.

Tab. I. Vlastnosti koloidního kalu vysráeného ze surové ávy
klasickou metodou (vápenným mlékem) a novou metodou (ativovaným kalem 2. saturace a koagulantem)

Souhrn
Je navrena nová metoda oddìlování koloidní sraeniny po pøedèeøení, která vzniká sráením aktivovaným zahutìným podílem
z 2. saturace, vápenným mlékem a kationickým koagulantem. Separovaný kal má dobré sedimentaèní vlastnosti pøi zpracování øepy
rozdílné technologické jakosti. Metoda umoòuje epuraèní efekt vyí
ne 40 % nezávisle na jakosti základní suroviny, pøi spotøebì vápna
0,6 kg CaO/kg necukrù. Nová metoda je ovìøována v prùmyslové
praxi po celé Evropì.
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0,97

0,62

35 s/m2

< 5 s/m2

1 cm/min

> 6 cm/min

71 %

23 %

1.

Koeficient kompresibility

2.

Filtraèní koeficient Fk

3.

Sedimentaèní rychlost s

4.

Podíl èástic pod 5 µm

5.

Tixotropický index pøi pH = 11,2

7 260 W/m2

280 W/m2

Rovnováné reologické parametry
Ostwald-de Waelova exponenciálního modelu:
- ne
- ke

0,08
85,88

0,19
16,17
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Grabka J.: A new method for separation of colloidal precipitate after preliming
A new method is proposed to separate colloidal sludge after preliming, precipitated with activated concentrate II, lime milk and cationic coagulant. The separated sludge is characterized by good
sedimentation properties during processing of beet with different
technological quality. The applied method enables over 40% juice
purification, irrespective of raw material quality, at lime consumption below 0.6 kg CaO/1 kg on nonsugar. The new method has been
verified in industrial practice in all Europe.
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Zaøízení na sníení obsahu amoniaku v odparu z epurace v závodì Könnern spoleènosti Pfeifer & Langen
(Stand der Ammoniakreduktion aus den Carbonatationsabgasen im Werk Könnern der Pfeifer & Langen KG)
Pøedpis pro emisi amoniaku do ovzduí stanovuje max. 30 mg/m3.
Delími mìøeními bylo zjitìno, e obsah amoniaku v tomto
odparu kolísá, jako støední hodnota bylo vzato 2 115 mg/m3 pøi
zpracování 16 tis. t/d øepy, resp. 24,9 kg/h a na tuto hodnotu
byla stanice na likvidaci amoniaku v závodì Könnern spoleènosti Pfeifer & Langendimenzována.
Byl zvolen zpùsob kondenzace odparu s tím, e sice nedojde
k úplnému odstranìní amoniaku, ale k významnému poklesu
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jeho obsahu a celé zaøízení bude jednoduché a levné. Za zásobník kondenzátu byl instalován vlastní kondenzátor  válcová nádoba, ve které byl udrován ventilátorem mírný podtlak. Uvnitø
byly dva deskové chladièe po 495 m2 chladicí plochy. Do pøívodního potrubí odparu do kondenzace byla zabudována tryska, která dávala a 12 m3/h vody.
Pøi provozu zaøízení bylo dosaeno tìchto prùmìrných výsledkù: objemový tok odparu ~40 m3/h, teplota 86,5 oC s obsahem
amoniaku 1 418 mg/m3, plyn z kondenzátoru ~14 m3/h s obsahem
amoniaku 138 mg/m3 o teplotì 27,7 oC byl odvádìn ve spalinách. Bylo dosaeno sníení obsahu amoniaku na ~10 %.
Zuckerind., 133, 2008, è.7, s. 457461.
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