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Przemys≥ cukrowniczy stawia przed
instalacjami wysokie wymagania
ñ zarÛwno techniczne, jak i jako-

úciowe. Istotπ cechπ stosowanych tu ele-
mentÛw jest miÍdzy innymi moøliwoúÊ ich
pracy w warunkach, w ktÛrych naraøone
sπ na dzia≥anie olejÛw, zwiπzkÛw chemicz-
nych jak i podwyøszonej temperatury.

Obecnie nowoczesne cukrownie to ze-
spÛ≥ specjalistycznych linii technologicz-
nych i urzπdzeÒ wspÛ≥pracujπcych ze sobπ
w rÛønych warunkach przemys≥owych we-
wnπtrz cukrowni. Istotnπ rzeczπ jest beza-
waryjna praca wszystkich podzespo≥Ûw,
ktÛra zaleøy od zastosowanych elementÛw
i ich jakoúci, a takøe od zastosowania od-
powiednich po≥πczeÒ miÍdzy nimi.

Surowcem wykorzystywanym do pro-
dukcji cukru w Polsce sπ buraki cukrowe
zbierane wczesnπ jesieniπ, w momencie
kiedy zawierajπ najwiÍcej cukru. 

Mycie i krojenie burakÛw

Pierwszym etapem jest transport i przy-
jÍcie burakÛw w cukrowni, gdzie nastÍpu-
je ich mycie i krojenie na krajalnicach.
Mycie odbywa siÍ na specjalnej myjce rol-
kowej. Wczeúniej przechodzπ one jednak
przez specjalne ≥apacze piasku i zielska.
Myciu towarzyszπ bardzo duøe iloúci wo-
dy ñ nawet do 500 m3 / h. Jest to pierwszy
z etapÛw, w ktÛrym sterowanie napÍdÛw

odbywa siÍ za pomocπ falownikÛw, dziÍki
ktÛrym zapewniona jest p≥ynnoúÊ regula-
cji ca≥ego procesu. 

Przewody wykorzystywane do po≥πczeÒ
miÍdzy silnikiem a falownikiem to np.: Ol-
flex Classic 100CY i Olflex-Servo 2YSL-
CY firmy Lapp Kabel, mogπce pracowaÊ
rÛwnieø w wilgotnych i mokrych pomiesz-
czeniach. Do zad≥awienia i uszczelnienia
przewodÛw ekranowanych szczegÛlnie
w miejscach wystÍpowania tak duøej iloúci
wody, firma Lapp Kabel proponuje spe-
cjalne d≥awnice z grupy Skintop MS-SC
oraz ca≥π gamÍ d≥awnic Skintop, spraw-
dzajπcych siÍ w miejscach, gdzie wyma-
gany jest najwyøszy stopieÒ szczelnoúci
IP68.

Dyfuzja

Po umyciu i pokrojeniu burakÛw rozpo-
czyna siÍ proces dyfuzji cukru z krajanki
buracznej do wody. Przeprowadza siÍ go
w duøych naczyniach øelaznych ñ dyfuzo-
rach, ktÛre co pewien czas oprÛønia siÍ
i ≥aduje ponownie úwieøπ krajankπ. Kra-
janka zalewana jest uzdatnionπ wodπ, pod-
grzanπ do temperatury 83∞C. W ten sposÛb
otrzymuje siÍ sok, ktÛry bÍdzie musia≥ byÊ
w nastÍpnym etapie produkcji oczyszczo-
ny. RÛwnieø i w tym procesie zuøywane

sπ duøe iloúci wody (do 350 m3/ h). W pro-
cesie dyfuzji urzπdzenia mogπ byÊ zasila-
ne i sterowane np. przewodami Olflex
Classic 100 i Olflex Classic 110, ktÛre sπ
pewnym punktem podparcia dla uk≥adÛw
zasilania i sterowania. 

Na kaødym etapie produkcji montowa-
ne sπ silniki sterowane za pomocπ falowni-
kÛw po≥πczonych z silnikami przewodami
ekranowanymi. RÛwnieø i na tym etapie
pozwalajπ one na p≥ynnπ regulacjÍ krajal-
nic czy dyfuzorÛw. Do tych aplikacji pole-
cane sπ Olflex Classic 100CY i Olflex-Se-
rvo 2YSLCY w przekrojach do 185 mm≤.
Charakteryzujπ siÍ one wysokim stopniem
pokrycia przez ekran w postaci siatki mie-
dzianej, a dodatkowo wersja przewodu Ol-
flex-Servo 2YSLCY jest podwÛjnie ekra-
nowana. 

W przewodach Olflex warto rÛwnieø
zwrÛciÊ uwagÍ na minimalnπ úrednicÍ ze-
wnÍtrznπ, gdyø czÍsto iloúÊ przewodÛw
sterowniczych u≥oøonych na drabinkach
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Firma Lapp Kabel oprÛcz wyøej wymienionego
asortymentu posiada w ofercie rÛwnieø gamÍ
przewodÛw do 1 kV, prowadnice ≥aÒcuchowe,
a takøe z≥πcza przemys≥owe EPIC wykorzysty-
wane w aplikacjach przemys≥owych. Oferuje
pomoc w doborze produktÛw do okreúlonych
aplikacji. 

Inne produkty Lapp Kabel

Przewody i osprzęt Lapp
do stosowania w cukrowniach
Krzysztof Wilk

Firma Lapp Kabel jest dostawcπ przewodÛw sterowniczych do 1 kV i osprzÍtu do wszystkich
ga≥Ízi przemys≥u. Charakteryzujπ siÍ one rÛønymi warunkami pracy ñ poczπwszy od warun-
kÛw sterylnych, a koÒczπc na ciÍøkich warunkach przemys≥owych. W artykule opisano pro-
dukty Lapp Kabel, stosowane w przemyúle cukrowniczym. 
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Rys. 1. Kolejne etapy produkcji cukru

Rys. 2. PrzewÛd Olflex Classic 100CY

Rys. 3. PrzewÛd Olflex Servo 2YSLCY 2-JB



w zak≥adach produkcyjnych jest ogromna i liczy siÍ kaødy mili-
metr. 

Warto rÛwnieø wspomnieÊ o przewodach ProfiBUS, ktÛre ≥πczπ
falowniki ze sterownikami. Pomiary i wagi najczÍúciej wykonu-
je siÍ za pomocπ komunikacji ModBUS. Do zad≥awienia
i uszczelnienia przewodÛw firma Lapp Kabel poleca d≥awnice
Skintop.

Defekosaturacja

Kolejnym etapem jest proces defekacji, ktÛry polega na oczysz-
czeniu soku. Ca≥y zabieg przeprowadza siÍ przez poddanie go
procesowi nawapniania, co powoduje wytrπcenie siÍ tzw. niecu-
krÛw. G≥Ûwnymi sk≥adnikami niecukrÛw sπ wÍglan wapnia, sole
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Rys. 4. D≥awnice Skintop

Rys. 5. 
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potasu i fosforu oraz azotowe zwiπzki or-
ganiczne. NastÍpnie roztwÛr nasyca siÍ
dwutlenkiem wÍgla. W wyniku reakcji
wodorotlenku wapniowego z dwutlenkiem
wÍgla nastÍpuje saturacja, czyli wytrπca
siÍ osad wÍglanu wapniowego wraz z za-
nieczyszczeniami zawartymi w roztworze.
Opisane dwa procesy nazywane sπ defeko-
saturacjπ. W etapie tym wykorzystywane
sπ pompy dostarczajπce odpowiednie
zwiπzki chemiczne, mieszad≥a i úlimaki
s≥uøπce do transportu. Wszystkie te ele-
menty urzπdzeÒ zasilane sπ silnikami ste-
rowanymi z falownika, aby zapewniÊ p≥yn-
noúÊ ich sterowania, a do ich po≥πczeÒ
moøna wykorzystaÊ przewody np. Olflex
Classic 100 CY czy Olflex-Servo 2YSL-
CY. Przewody te, ze wzglÍdu na zastoso-
wanie specjalnej mieszanki izolacji ze-
wnÍtrznej, sπ w standardzie olejoodporne
i odporne na nie stÍøone zwiπzki chemicz-
ne wystÍpujπce w procesach produkcyj-
nych. Ma to szczegÛlne znaczenie podczas
procesu defekosaturacji, gdzie przewody
pracujπ w oparach kwasu siarkowego i sol-
nego. 

Dla lepszej ochrony przewodÛw moøna
zastosowaÊ peszle z grupy Silvyn. Najpo-
pularniejszymi systemami sπ wykonania
z tworzywa Rill czy dwudzielny Split i sta-
lowy powlekany specjalnym olejoodpor-
nym PVC ñ LCC2. 

Na wszystkie te systemy sk≥ada siÍ rÛw-
nieø ca≥y szereg koÒcÛwek do peszli,
umoøliwiajπcych solidne zabezpieczenie
i wykoÒczenie instalacji. NajczÍúciej sto-
sowane sπ peszle typu Silvyn RiLL. Cha-

rakteryzujπ siÍ one duøπ elastycznoúciπ,
odpornoúciπ na chemiÍ oraz mogπ praco-
waÊ w szerokim zakresie temperatur ñ40 oC
do 115 oC z ca≥ym systemem koÒcÛwek
u≥atwiajπcych szybkie zarobienie peszla
i szczelne po≥πczenie z urzπdzeniem za-
pewniajπc stopieÒ szczelnoúci IP68. 

ZagÍszczenie soku 
i krystalizacja cukru

Po odfiltrowaniu wytrπconych zanie-
czyszczeÒ, sok zagÍszcza siÍ w wyparce
przez odparowanie wody. Rozpoczyna siÍ
proces krystalizacji cukru w uk≥adzie
szczelnie zamkniÍtym, w ktÛrym pompy
i mieszad≥a sπ zasilane silnikami sterowa-
nymi falownikami z wykorzystaniem np.
przewodÛw Olflex Classic 100CY, Olflex-
-Servo 2YSLCY. Po odparowaniu wody
otrzymywany jest kryszta≥ surowego cu-
kru, ktÛry poddaje siÍ rafinacji polegajπcej
na rozpuszczeniu go w wodzie, odbarwie-
niu za pomocπ wÍgla aktywnego i powtÛr-
nym odparowaniu w warnikach. W uk≥a-
dach sterowania, oprÛcz przewodÛw ste-
rowniczych ekranowanych, wystÍpuje ca-
≥a gama przewodÛw do transmisji danych:
LiYCY, LiYCY (TP) czy Li2YCY (TP)
wykorzystywanych do z≥πcz typu RS 422,
RS 485 w systemach typu BUS.

Mycie, suszenie, 
magazynowanie, pakowanie

Proces mycia i suszenia odbywa siÍ
w wirÛwce. Suszenie nastÍpuje poprzez
wt≥oczenie do wirÛwki ciep≥ego powietrza
o temperaturze 150∞C. Po wysuszeniu go-
towego cukru nastÍpuje jego sch≥odzenie,
przesianie i przetransportowanie do silo-

sÛw w celu magazynowania, skπd pobie-
rany jest do pakowni i tam pakowany.
W sterowaniu tymi czterema procesami
bardzo duøy udzia≥ ma system oparty na
protokole ProfiBus, ktÛry moøna spotkaÊ
w wielu uk≥adach odpowiedzialnych, miÍ-
dzy innymi, za suszenie cukru, jego pako-
wanie czy uk≥ad instalacji rozdzia≥u wÛd
w cukrowni czy uk≥ad obs≥ugujπcy silosy. 

Po przebrniÍciu przez ca≥y proces pro-
dukcji, efektem koÒcowym jest krystalicz-
ny cukier, ktÛry po osuszeniu jest juø goto-
wym produktem, natomiast odpadem pro-
dukcyjnym jest gÍsty, brunatny syrop,
zwany melasem i wys≥odki przeznaczone
na paszÍ.

Podsumowanie

Wszystkie opisane etapy produkcji cu-
kru muszπ byÊ na bieøπco kontrolowane,
dlatego teø w cukrowniach ca≥y proces
monitorowany jest poprzez sieÊ Ethernet.
Jest ona obecnie stosowanym w ca≥ym
úwiecie sposobem komunikacji do sieci
przemys≥owych w zakresie automatyczne-
go sterowania na liniach produkcyjnych
lub teø miÍdzy czujnikiem a elementem
wykonawczym.

Produkcja cukru jest skomplikowanym
procesem produkcyjnym. Odpowiedni do-
bÛr urzπdzeÒ pod wzglÍdem najlepszych
parametrÛw i niezawodnoúci dzia≥ania jest
znaczπcym elementem podczas intensyw-
nej pracy maszyn i urzπdzeÒ w czasie trwa-
nia kampanii cukrowej. Tak jak jakoúÊ za-
stosowanych urzπdzeÒ, istotnπ rzeczπ jest
jakoúÊ po≥πczeÒ miÍdzy nimi, czyli prze-
wodÛw.

Na wydajnoúÊ procesÛw produkcji cu-
kru ma rÛwnieø wp≥yw zastosowanie no-
woczesnych systemÛw automatyki, ktÛre
pozwalajπ na znacznπ poprawÍ parame-
trÛw iloúciowych i jakoúciowych cukru.

Krzysztof Wilk 

Autor jest pracownikiem 

firmy Lapp Kabel 
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Rys. 6. PrzewÛd Olflex Servo 2YSLCY-JB

Rys. 7. Schemat dzia≥ania cukrowni

Lapp Kabel Sp. z o.o.

ul. Wroc≥awska 33 d
D≥ugo≥Íka 55-095 MirkÛw

tel. (71) 346 73 80
fax (71) 315 22 65
e-mail: info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl


