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Poadavky na fytomasu pro zkapalòování: Úvahy
z hlediska provozovatele (Anforderungen an Biomasse für die BtL-Production: Betrachtungen aus der
Sicht des Betreibers)
Celulosovou fytomasu lze termochemicky zpracovat na syntézní plyn  smìs CO + H2 (viz Listy cukrov. a øep., 123, 2007,
è.4, s. 134135). Pouívá se fytomasa rozdrcená, nebo zformovaná do briket  døevo, sláma, øepné øízky, tráva, slupky obilných zrn, kukuøice, rýe, odpad z øepky atd. Získaný syntézní
plyn mùe být zdrojem tepelné energie a konverze na elektrickou energii, nebo se pouije jako meziprodukt pro napø.
následnou syntézu dle F. Fischera a H. Tropsche na výrobu
smìsi tekutých palivových uhlovodíkù. Bìné, pøetritì pracující generátory na syntézní plyn, pouívající prachové uhlí,
jsou pro zpracování fytomasy, která má velký objem pøi malé
hmotnosti, nahrazovány kontinuálními zaøízeními s cirkulující
fluidní vrstvou. Schéma takového generátoru na zpracování
fytomasy rùzného pùvodu je na obrázku. Obecným poadavkem na fytomasu je minimální obsah popela a vlhkosti.
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Èistenie repnej avy vápnom a oxidom uhlièitým je srdcovou stanicou cukrovaru, na ktorej sa nielen formujú podmienky
práce nasledujúcej stanice, filtrácie tiav, ale aj v plnom slova
zmysle sa vytvárajú pozitívne podmienky pre prácu odparky
a varne a tie sa tu vytvára rytmus práce celého závodu.
V súèasných ekonomických podmienkach práce cukrovarov
(vysoká cena tepelno-energetických zdrojov) ve¾mi aktuálnou sa
stáva otázka racionálneho vyuitia vápenca resp. vápenného mlieka
v technologickom procese a správneho výberu variantu technologickej schémy so zrete¾om na dobrú kvalitu tiav a rentabilitu
prevádzky. A preto pri správnom výbere optimálneho technologického reimu na epurácii sú zaloené ve¾ké rezervy v ekonómii
spotreby vápenného mlieka na èistenie avy v cukrovarníctve (1).
Za roky existencie firmy Südzucker-Moldova, SA, bolo v jej
cukrovaroch vykonaných ve¾a zmien:
- zmeny niektorých technologických zariadení,
- automatizácia niektorých úsekov technologických schém.
Vetky tieto prace boli smerovane na zlepenie kvality produktov, na ekonómiu tepelno-energetických zdrojov, pomocných materiálov, u¾ahèenie práce a zlepenie pracovných podmienok. Toto vetko zvyuje rentabilitu prevádzky, zvyuje
produkciu a konkurencieschopnos v trhových podmienkach.

kyslík

Zuckerind., 132, 2007, è.12, s. 903907.
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Technologická schéma a aparatúrne zabezpeèenie stanice do roku 2006

Klute U.

V cukrovare Drochia bolo do roku 2006 postavených desa
filtrov FILS na filtráciu prvej saturovanej avy (obr. 1.). Hlavným nedostatkom boli vysoké náklady na obsluhu a údrbu
zariadení, straty tepla sálaním a nerovnomerná práca spôsobená netesnosou filtrov (z kontrukèných dôvodov).
Na filtráciu zahusteného podielu avy po prvej saturácii
slúili vákuové rotaèné filtre BOU-40 (obr. 2.). Hlavným nedostatkom tohto zariadenia bola ve¾ká spotreba vody a elektrickej
energie na transport suspenzie do kaziet na tzv. filtraèných poliach a ve¾ká spotreba filtraèných plachetiek.
Na kontrolnú filtráciu ¾ahkej avy sa pouívali tzv. diskové
filtre FD-80 (obr. 3.), ich nedostatkom bola vysoká spotreba
filtraèných plachetiek a vysoké náklady na obsluhu a údrbu.
Technologická schéma epurácie do vykonania zmien je na
obr. 4., èervenou farbou je znázornené zariadenie a technologické toky, ktoré budú zmenené.
Predèerenie prebiehalo v predèerièi Brieghel-Müller so iestimi predèerovacími komorami s recirkuláciou nefiltrovanej pr-

Technika mikrovlnného mìøení v cukrovarnickém
prùmyslu (Microwave measuring technology for the
sugar industry)
Stanovení obsahu suiny v rùzných produktech a mezistupních výroby cukru je velmi potøebné pøedevím pøi automatickém øízení provozu. Pro tento úèel bylo pouito zmìny signálu
elektromagnetických (radiových) vln po prùchodu mìøenou
látkou. Principem je ovlivnìní tohoto signálu vodou, které je
40´ vìtí ne u ostatních komponent. Pracuje se s frekvencí
2,5 GHz, teplota do 80 oC mìøení neovlivòuje, take je mono touto technikou øídit napø. krystalizaci, vèetnì nátahu zádìlu, hustotu vápenného mléka atd. Èidlo je robustní, mùe
být bìnì umístìno v potrubí za pøetlaku i podtlaku. Výstup  obsah suiny je automaticky pøepoèítán a je uvádìn
ve zvolených jednotkách (% hm., oBx, g/cm3 apod.).
Int. Sugar J., 109, 2007, è.1308, s. 749755.
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vej saturovanej avy do tretej komory a s dávkovaním vápenného mlieka do tvrtej komory. Ïalej pokraèovalo studené
a horúce èerenie s dávkovaním celkového mnostva vápenného
mlieka na výstupe avy z predèerièa, prvá saturácia, èerenie pred
druhou saturáciou, druhá saturácia, sulfitácia a kontrolná filtrácia.
Nedostatky schémy
Kvalita tiav pri danej schéme bola uspokojivá, ale vzh¾adom na rentabilitu boli v danej schéme ve¾ké rezervy. Nedostatkom danej schémy bolo to, e pri recirkulácii nefiltrovanej avy
z prvej saturácie prechádza priamym tokom pribline len 50 %
surovej avy a zbývajúca èas je podrobená troj a pänásobnému opracovaniu vápnom a oxidom uhlièitým. Pri recirkulácii
ekvivalentného mnostva zahusteného podielu prvej saturovanej avy (prepoèet cez CaCO3) na predèerenie cez jednostupòové opracovanie vápnom a oxidom uhlièitým prejde a 90 %
surovej avy (recirkulácia v tomto prípade predstavuje len 10 %).
Takáto schéma sa pribliuje k priamotokovej. V danom prípade
sa lepie vyuívajú adsorpèné vlastnosti CaCO3 a predlí sa priebeh èerenia (2, 3). V tomto prípade, pri recirkulácii ve¾kého
mnostva avy, je spotreba vápenného mlieka pri spracovaní avy vyia a zároveò je vyia aj spotreba elektrickej energie na
transport èerpadlami ako pri recirkulácii zahusteného podielu.

Popis novej schémy
Prechod na novu schému sa uskutoènil v nieko¾kých etapách. Najprv bola v roku 2004 vypracovaná a uvedená do prevádzky automatizovaná schéma rozde¾ovania a dávkovania vápenného mlieka na jednotlivé stanice z kolektoru pod stálym
tlakom (tzv. princíp védskej steny, obr. 5.). Výsledkom bola
presnejia regulácia a dávkovanie vápenného mlieka a tie práca s dostatoène vysokou hustotou vápenného mlieka (èo tie
zniuje spotrebu elektrickej energie).
V roku 2005 boli intalované dva kalolisy (LFA 1440) na
filtráciu zahusteného podielu prvej saturovanej stavy (obr. 6.),
zodpovedajúci zborník a èerpadlá. Zaradenie kalolisov umonilo zníi straty cukru v kale na hodnoty 0,25 a 1,00 % n. r. Také
isté dva kalolisy boli naintalované aj v druhom cukrovare firmy
Südzucker-Moldova, v cukrovare Falesti.
Základná èas práce bola vykonaná v roku 2006, kedy dolo
k zmene schémy èistenia avy s recirkuláciou nefiltrovanej prvej
saturovanej avy na recirkuláciu zahusteného podielu prvej saturovanej avy. Intalované boli aj ïalie zariadenia:
- dva doskové zahrievaèe surovej avy od fy GEA,
- jeden trubkový zahrievaè avy pred teplým predèerovaním,
- nový zborník surovej avy,
- tyri svieèkové filtre na prvú saturovanú avu (obr. 7.),
- dva svieèkové filtre na kontrolnú filtráciu ¾ahkej avy (obr. 7.),
- zborníky filtrovaných tiav a zodpovedajúce èerpadlá.
Na obr. 8. je znázornená schéma, v ktorej èervenou farbou
sú vyznaèene nové, resp. vymenené èasti epuraènej stanice.
Principiálna schéma, pod¾a ktorej sa pracovalo v roku 2006,
zostala nezmenená, nezmenilo sa ani rozdelenie vápenného
mlieka. Avak surová ava bola zahrievaná na 62 oC a predèerenie prebiehalo s recirkuláciou zahusteného podielu prvej saturovanej avy. Na zaèiatku kampane prebiehala recirkulácia
zahusteného podielu do druhej komory a pribline od polovice
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Tab. I. Parametre práce epuraènej stanice
Kampaò

Úsek epurácie

2005

2006

predèerená ava

11,5

11,4

ava po hlavnom èerení

11,9

11,8

1. saturovaná ava

11,1

10,8

2. saturovaná ava

9,4

9,4

¾ahká ava

9,2

9,1

aká ava

8,3

8,1

Hodnoty pH

Alkalita (% CaO)
predèerená ava

0,185

0,189

ava po hlavnom èerení

1,06

1,03

1. saturovaná ava

0,094

0,090

2. saturovaná ava

0,023

0,022

¾ahká ava

0,023

0,022

kampane do tretej komory predèerièa. V súvislosti s touto zmenou dolo aj k zníeniu farby ¾ahkej avy.
Porovnanie parametrov pri prechode na novú schému
Pozitívny efekt zavedenia uvedených zmien mono zhrnú
do nasledujúcich bodov:
- zvýenie filtraènej rýchlosti prvej saturovanej avy,
- zníeného energetickej nároènosti v dôsledku zníenia mnostva èerpaných tiav o 20 - 30 %,
- zníenie spotreby vápenného mlieka.
V praxi sme pozorovali aj znaèné zlepenie rýchlosti dekantácie I. saturovanej kalnej avy, prièom vyèírený podiel mal

Tab. II. Mnostvo recirkulátu na predèerenie a doby zdàania tiav
na epurácii
Úsek epurácie

Jednotka

Kampaò
2005

2006

Mnostvo recirkulovaného média na predèerenie
(% n. r.)

62,1



(m3/h)

82,6



(% n. r.)



17,6

(m3/h)



20,0

predèerenie

18,0

24,0

studené èerenie

22,0

32,0

teplé èerenie

10,0

13,3

1. saturácia

12,0

15,4

2. saturácia

13,0

13,5

1. saturovaná ava

zahustený podiel 1. saturácie

Doba zdrania iav (min)
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Obr. 1. Stanica filtrácie prvej saturovanej avy do roku 2006

Obr. 3. Zariadenie na kontrolnú filtráciu ¾ahkej avy

Obr. 2. Zariadenie na filtráciu zahusteného podielu prvej saturovanej avy do roku 2006

vysokú èíros bez sklonov k zaka¾ovaniu. Predpokladáme, e
zlepenie filtraènej rýchlosti a sedimentaènej rýchlosti avy po
prvej saturácii, je spôsobené tým, e recirkuláciou vysoko zahusteného kalného podielu prvej saturovanej avy o vyej alkalite dochádza k dokonalejej adsorpcii necukrov zhorujúcich filtráciu (pektínové látky, protopektín) u na vytvorených
kalových agregátoch CaCO3 ako pri recirkulácii vysokého mnostva zriedenej prvej saturovanej avy. To sa stane hlavne vtedy,
ak sa hodnoty pH dosahujú v metastabilnej oblasti predèerovania a nie priamo vysoko alkalickým vápenným mliekom, kde je
nebezpeèie aj lokálneho prealkalizovania (2).
Pri analýze kriviek znázoròujúcich zmeny hodnôt pH
v komorách predèerièa (obr. 9.) (spodná krivka  práca s recirkuláciou nefiltrovanej avy prvej saturácie; horná krivka získaná pri práci s recirkuláciou zahusteného podielu prvej saturovanej avy), neboli pozorované iadne negatívne vplyvy na
hodnoty pH v predèerièi, skôr naopak, krivka má viac menej
lineárny charakter. To svedèí o rovnomernom náraste alkalít
v jednotlivých komorách, èo je hlavná podmienka na vykonanie
procesu predèerenia s cie¾om úplnej neutralizácie vetkých skupín vo¾ných kyselín a zrazenín koloidov (3, 4, 5).
Vychádzajúc z parametrov práce epuraènej stanice (tab. I.) je vidie, e sa reim práce stanice epurácie v podstate nezmenil, vzh¾adom na to, e kvalita repy bola pri porovnaní
s predchádzajúcim rokom takmer rovnaká.
Zmeny mono pozorova v celkovom obsahu
vápna v avách, spôsobené recirkuláciou zahusteného podielu prvej saturovanej avy.
V tab. II. sú porovnané mnostvá recirkulátov do predèerenia. Pri pôvodnej schéme
mnostvo recirkulovanej nefiltrovanej avy
dosahovalo úrovne 82,6 m3/h, resp. 62,1 % r.
Pri novej schéme mal prietok recirkulovaného zahusteného podielu prvej saturovanej avy
hodnotu 20 m3/h, resp. 17,6 % r. tvornásobné zníenie mnostva vracaného podielu do
predèerenia pozitívne ovplyvnilo nie len zníenie spotreby elektrickej energie, ale aj dobu
procesov epurácie, èo sa v ïalom pozitívne

Obr. 4. Technologická schéma epurácie do roku 2006
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Obr. 5. Rozdelenie vápenného mlieka z tlakového kolektoru

Obr. 6. Zariadenie na filtráciu zahusteného podielu 1. satur. avy

Obr. 7. Poh¾ad na filtraènú stanicu po rekontrukcii (filtrácia prvej
saturovanej kalnej avy a kontrolná filtrácia ¾ahkej avy)

odrazilo na samotných priebehoch procesov èistenia tiav (6).
Na teplom a horúcom stupni hlavného èerenia sa tak podarilo
dosiahnu teoreticky potrebné doby zdrania (obr. 10.).
V tab. III. sú na porovnanie uvedené hodnoty spotreby
vápenca a energie v kampaniach 2005 a 2006. Hlavný výsledok,
ktorý sme sa snaili dosiahnu, bolo zníenie spotreby vápenca
a antracitu. Úspora vápna predstavovala v roku 2006 takmer 20 %
v porovnaní s rokom 2005. Zníenie spotreby
energie v kampani 2006 dosiahlo hodnôt
50 kWh/t repy, èo predstavuje takmer 13 %
Obr. 8. Technologická schéma epurácie v roku 2006
spotreby energie. Nezanedbate¾né sú aj ïalie
poloky, ktoré tu nie sú vyèíslené. V dôsledku dobrej filtraènej rýchlosti prvej saturovanej
kalnej avy a výborného vysladzania kalu
dolo aj k zníeniu strát cukru v kale, k zníeniu spotreby filtraèných materiálov, k redukcii
strát energie sálaním a taktie k zlepeniu pracovných podmienok na epuraènej stanici.

Záver
Pri práci s prezentovanou schémou èistenia repnej avy sa dosiahli nasledovné výsledky:
- spotreby vápna na epuráciu a s tým súvisiaca spotreba vápenca, antracitu a elektrickej
energie boli zníené pri nezmenenom efekte èistenia repnej avy,
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Obr. 9.

Zmena hodnôt pH v komorách predèerièa pri práci
s recirkuláciou kalnej prvej saturovanej avy a zahusteného podielu prvej saturovanej avy

Súhrn
V roku 2006 boli v závode Drochia firmy Südzucker Moldova vykonané nasledovné zmeny v technologickej schéme epuraèného procesu:
1. Zmena schémy recirkulovaného média na predèerenie  miesto
nefiltrovanej avy prvej saturácie sa recirkuloval zahustený podiel prvej saturovanej avy. V tejto súvislosti boli intalované dva
doskové zahrievaèe a jeden trubkový zahrievaè surovej avy.
2. Intalácia tyroch svieèkových filtrov na filtráciu prvej saturovanej avy (výmena desiatich nízkotlakových filtrov FILS-60).
3. Intalácia dvoch svieèkových filtrov na kontrolnú filtráciu ¾ahkej
avy (výmena ôsmych diskových filtrov).
Výsledok práce pri nových podmienkach:
- zlepenie kvality tiav (filtraèné vlastnosti),
- dosiahnutie teoreticky potrebnej doby zdàania na teplom a horúcom stupni hlavného èerenia s výsledkom tvornásobnej redukcie
objemu recikulovaného média viedlo k priblíeniu sa k teoretickým
hodnotám,
- zníenie spotreby vápna,
- redukcia spotreby tepelno-energetických zdrojov,
- zníenie spotreby filtraèných materiálov,
- zjednoduenie podmienok práce operátorov technologických staníc.

Obr. 10. Porovnanie dôb zdàania tiav na epurácii v rokoch
2005 a 2006 s údajmi v literatúre
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- zníila sa spotreba filtraèného materiálu,
- bola dosiahnutá redukcia strát tepla do atmosféry v dôsledku
zníenia mnostva tiav a intalácie viac menej hermeticky
uzavretých zariadení,
- zníenie strát cukru v saturaènom kale,
- zjednoduenie práce zlepením pracovných podmienok.

Tab. III.

Porovnanie spotreby vápna a energie v kampaniach
2005 a 2006
Kampaò

Parameter

In sugar factory Drochia  Südzucker Moldova  the following changes of the technological scheme of the purification station were
made before campagne 2006:
1. The changes of medium for preliming recirculation  mud after
thickering was recirculated instead of the nonfiltration juice from
1st carbonatation. In this relation there was istalated two plates
and one pipe heaters.
2. For filtration first carbonatation juice there were instalated four
candle filters (replacement of ten filters FILS-60).
3. For control filtration thin juice there were instalated two candle
filters (replacement of eight disc-filters).
Work results with new conditions:
- improvement of the juices quality (the filtrations properties),
- achievement of theoretical time for hot and warm main liming
and reductions of the recirculated medium to fourth (near teoretical value),
- reductions of the consumption of lime,
- reductions of the consumption of heat and energy,
- reductions of the consumption of the filtration materials,
- simplification of the work conditions of the technological operators.

2005

2006

Celková spotreba vápna na èerenie (%)

2,43

1,96

Epuraèný efekt (%)

40,9

40,9

Spotreba vápenca (kg/t repy)

54,3

44,3

Kontaktná adresa  Contact address:

Spotreba energie (kWh/t repy)

400

350

Dr. Ing. Richard Dandár, Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Marktbreiter Str. 74, D-97199 Ochsenfurt, BRD, e-mail: richard.dandar@suedzucker.de
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