Komentarz
do protokołu sporządzonego w Cukrowni „Racibórz” w Raciborzu w dniu 09.01.1989.
Przedsiębiorstwo Junisoftex z Gliwic realizując zawartą umowę badawczą nr 2/88 z dnia
29.08.1988r. posiadało w okresie od dnia 10.03.1988r. (data zawarcia umowy licencyjnej) do
dnia 01.08.1990r. (data rozwiązania umowy) zgodę autora wynalazku na jego stosowanie –
wdrażanie technologii oraz urządzenia typu RAM.
Zakres przeprowadzonych prac, których podstawą była w/w umowa obejmował nieodpłatne
przekazanie Cukrowni „Racibórz” urządzenia typu „RAM-30” dla instalacji o wydajności
około 100m³/h oraz przeprowadzenie badań fizykochemicznych:
a) wszystkich produktów cukrowniczych biorących udział w procesie technologicznym
b) luźnego nalotu z powierzchni grzejnych trzeciego działu stacji wyparnej
c) osadów kamiennych tworzących się w urządzeniach w których wodny roztwór soku
surowego nie poddany został zmianie właściwości fizycznych w polu magnetycznym.
Zawartość pierwiastków w osadach oznaczona została metodą absorpcyjnej spektrometrii
atomowej.
Końcowym efektem przeprowadzonych prac było sprawozdanie, którego fragment - tablicę
zawierającą zawartość pierwiastków w osadach zamieszczamy poniżej.
Proszę zwrócić uwagę na stosunkowo niską zawartość wapnia oznaczonego w nalocie
pobranym z działu trzeciego stacji wyparnej, w którym odparowaniu podlegał wodny roztwór
soku surowego poddany uprzednio zmianie właściwości fizycznych w polu magnetycznym
urządzenia RAM.
Wynik ten jest niski w przeciwieństwie do wysokiego poziomu w osadach pobranych z kotła
pierwszego – saturacji pierwszej, kotła drugiego – saturacji drugiej, zaworu między drugim i
trzecim działem - po saturacji drugiej oraz w osadzie po saturacji pierwszej – z kampanii
cukrowniczej w 1987r. W tym przypadku roztwór soku nie podlegał wpływowi pola
magnetycznego.
Kolejne kampanie pozwoliły ustalić przyczyny powstawania luźnych nalotów w działach
drugim, trzecim i czwartym, co umożliwiło Cukrowni w kampanii cukrowniczej 90/91
zachowanie ciągłości pracy linii technologicznej oraz uzyskanie jako jedyna cukrownia w
Polsce wysokiego stężenia soku gęstego (Bxsg) bez stosowania mało skutecznych związków
chemicznych mających zapobiegać powstawaniu osadów w działach wyparnych.
Publikacje dotyczące przemysłu cukrowniczego szczegółowo omawiają problemy związane z
wypadaniem osadów kamiennych (w poszczególnych działach stacji wyparnej), wynikające z
tego faktu straty oraz stosowane metody mające na celu powstrzymanie niekorzystnego
procesu.

Powyższe, pozwala stwierdzić, że usunięcie przyczyny powodującej wypadanie osadów,
umożliwi całkowite zlikwidowanie strat wynikających z ich obecności.

