
Vysvětlení kroků 

Příjem cukrové řepy 

(obsah cukru je 26 %) 

 

Čistění řepy 

Difuze 

Epurace 

 Řezání řepy 

Sedimentace 

Filtrace 

Odpařování 

Saturace I., II. 

1. Plavení cukrovky do skládky 

cukrovaru = tzv. vodním plavením 

2. Zbavení hlíny, písku, kamenů, 

volného chrástu, trávy 

3. Oprání povrchu řepy 

 Extrakce cukru do vody = 

vycukření  

 Vyloužené řepné řízky – vedlejší 

produkt (krmné účely) 

Difuzní šťáva 

 Obsahuje 16% cukru 

 Obsahuje balastní látky  

1. Prřdčeření  

2. Dočeření  

 Saturace I. = odstránění necukru ve 

formě uhličitanu vápenatého 

(dekantér) 

 

 Saturace II. = snížení obsahu 

vápniku  

- zvýšení čistoty šťávy 
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Dočeřená šťáva 
 Usazování kalu = dekantér 

Lehká šťáva 

 Stejný obsah cukru jako 

difúzní šťáva = proto nutné 

odpáření 

Doplňujíci údaje 

Soustava velkých stojatých válcových 

nádob 

1. Výroba páry (vstupujíci do 

odparky) v kotelně cukrovaru 

2. Po opuštění kotle směřuje k parní 

turbíně (poháni generátor pro 

výrobu el. energie 

3. Po opuštění turbíny putuje do 

odparky 

Těžká šťáva 

 75% celkového objemu 

 Zpracovává se na cukr 

 Odběr vzorků pro stanovení cukru + hlíny 

 ČSN 462 110 cukernatost min. 14% 

Koryto s otáčivými lopatami 

 Odlučovač kamene 

 Síta, bubny 

 Kořínková linka 

 Řepná pračka 

 Řezačka bubnová/desková 

 Sladké řízky (hranolky – pyramídový tvar) 

Surová šťáva 

Přítomnost těchto látek je nežádoucí, protože: 

 zabraňují krystalizaci – snižují výtěžnost 

procesu, 

 vstupují do krystalické mřížky cukru a barví 

ho. 
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Vysvětlení kroků 

Varna 

Zahušťování 

Jednotný nátah 

Zahřívaní parou 

Přídavek meziproduktu 

Cukrovina 

Krystalizace 

Doplňujíci údaje 

 Meziproduktový cukr 

 Zadinový cukr 

 Melasa 
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Bílý cukr 

Těžká šťáva 

 Silně koncentrovaný roztok 

 Není schopný samovolné krystalizace 

 Musí se znova zahřívat = páry z odparky 

Varostroje 

Sirob = směs krystalu cukru a sirobu 

 Obsahuje velké množství cukru a proto 

se musí znovu vařit 

Zrniče = velké nádoby (40 – 45 000 l) 

 Dochází k zahřívání a odpařování 

jednotného nátahu 

 Všechno se dejě při mírném podtlaku = 

aby nedocházelo k hnědnutí cukru 

 Odpařování vody 

 Krystalizace cukru  

• neustálé zahřívání zrniče 

 Přídání dalšího jednotného nátahu 

 Vznik cukroviny 

1. Zahřívání cukroviny je přerušeno 

2. Vypuštění cukroviny do krystalizátoru 

3. Natékáni na filtrační odstředivky  

• oddělení sirobu od cukru 

4. Opláchnutí cukru horkou vodou 

5. Přerušení párou 

6. Vyhrnutí cukru z odstředivek 

7. Sušení v sušárně 

8. Vznik bíleho cukru 

9. Putování do sila (sklad cukru) 

10. Volný pád cukru na dno sila 

11. Balení cukru 
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