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Souhrn 

Cílem práce bylo vypracovat literární rešerši se zaměřením na výrobu řepného cukru. 

Hlavní témata ke zpracování byla vlastnosti a použití cukru, postup zpracování cukrové řepy, 

schéma linky na zpracování cukrové řepy a komponenty linky na výrobu řepného cukru.  

 Další částí práce je výpočtový návrh základních parametrů zahříváku difúzních šťáv. 

Zahřívák je navržen jako horizontální trubkový výměník. Cílem výpočtu bylo stanovit tepelný 

výkon výměníku, spotřebu brýdové páry, součinitel prostupu tepla a potřebnou teplosměnnou 

plochu. 

 
Summary 

The aim of the thesis was to develop a literary research focusing on the production of 

beet sugar. The main topics for elaboration were the characteristics and the use of sugar, the 

beet processing process, the beet processing line scheme and the beet sugar production line 

components. 

In the practical part my aim was to design a diffusion juice heater. The mechanism was 

a horizontal tube heat exchanger. It was necessary to determine heat output of the heat 

exchanger, the vapor steam consumption, the heat transfer coefficient and the required heat 

exchange surface.  
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Úvod 

Tato práce se zabývá popisem procesu výroby řepného cukru. V úvodu je krátce 

shrnuta historie výroby cukru a použití cukru v potravinářství a jiných odvětvích. 

Následně jsou v práci popsány všechny potřebné komponenty celé výrobní linky 

řepného cukrovaru. Popis se zabývá hlavně konstrukcí strojů. Každé zařízení je 

podloženo i technickými výkresy, které pomohou k pochopení celého mechanismu. 

Další částí práce je výpočtový návrh základních parametrů zahříváku difúzních 

šťáv. Zahřívák je navržen jako horizontální trubkový výměník. Cílem výpočtu bylo 

stanovit tepelný výkon výměníku, spotřebu brýdové páry, součinitel prostupu tepla  

a velikost potřebné teplosměnné plochy pro zadané množství difúzní šťávy, její 

požadované zahřátí, velikost trubek a materiál výměníku.  
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1. Historie výroby cukru 

První cukr v Evropě byl z cukrové třtiny, která byla dovezena z Přední Indie. 

Cukrová třtina se pěstovala už ve středověku v Sýrii a Egyptě. Pěstování cukrové třtiny 

v Evropě se datuje od 8. století na Sicílii a ve Španělsku.  Za dob Karla IV. se třtinový 

cukr dovážel především z Egypta. První rafinerie byla založena 1654 v Holandsku. 

V 18. století se stále všechen cukr dovážel z oblasti Karibského moře a hlavními 

dodavateli byla Anglie. Cukr byl proto velice drahý a jeho spotřeba tedy malá. Postupem 

času však spotřeba stoupala a byla snaha o to nalézt místní surovinu pro výrobu cukru. 

Nejdříve byl pokus vyrobit cukr z javorové šťávy, ze šťávy břízy, z mrkve i z jiných rostlin. 

Výroba byla však nákladná a zanikla. Sacharóza v rostlině Beta vulgaris Linné, byla 

objevena již v roce 1605 Olivier de Serresem. Teprve však v roce 1747 se podařilo 

Margraffovi z této rostliny vyrobit první cukr. Jeho žák v jeho práci pokračoval a podařilo 

se mu vypěstovat řepu s větším obsahem sacharózy (5 až 8%)  

a založil roku 1802 v Kunerách (dnešní Polsko) první řepný cukrovar na světě. [1] 

První rafinerie na třtinový cukr v Čechách vznikla 1787 na Zbraslavi, kde byly 

také v roce 1795 provedeny první pokusy s výrobou cukru z řepy. Zbraslavská rafinerie 

byla dokonce navštívena Achardem. Díky uzavření evropského kontinentu, blokádě, 

Napoleonem roku 1806 vznikly nové výrobny cukru v Hořovících, Žákách u Čáslavi, 

Liběchově, Praze a Přerově a do konce roku 1815 narostl počet výroben na 23. Poté, co 

byl dovoz třtinového cukru obnoven, byly všechny výrobny až na jednu zavřeny z důvodu 

malého výtěžku cukru z řepy. Zlepšení podmínek polního hospodářství mezi lety 1830 

až 1840 umožnilo vznik prvního cukrovaru v Kostelním Vydří u Dačic roku 1829, v roce 

1830 v Chocomyšli a v Bezděkově u Klatov a v roce 1831 v Dobrovicích  

a v Malé Chuchli. Do roku 1840 vzniklo celkem 76 cukrovarů. Některé cukrovary 

fungovaly přes 150 let (Slavkov 1989, Židlochovice 1991, Sokolnice 1991). Jediný 

cukrovar stále v provozu je v Dobrovicích. O tom, že cukrovarnictví v České republice 

má dlouho tradici svědčí i fakt, že od roku 1829 vzniklo na Českém území 374 cukrovarů. 

Do roku 1976 jich však zůstalo v provozu pouze 70 a dnes zpracovává cukrovou řepu 

pouze 7 cukrovarů: a to v Dobrovicích, Českém Meziříčí, Hrušovanech nad Jevišovkou, 

Opavě, Litovely, Prosenicích a Vrbátkách u Prostějova. [1] 

Největší rozvoj cukrovarnictví v Čechách nastává až po roce 1850, hlavně díky 

českým cukrovarníkům, kteří vymysleli nové technologie a výrobní stroje: Sacharizace 

cukerných roztoků - Balling, difúzní baterie - Robert, nože pro výrobu řízků - Goller, 

saturace - Jelínek, odparka - Lexa, kalolisy - Janáček a Čížek, zařízení na těžení cukerné 

šťávy z řepy (dnešní princip bubnových difuzí) - Reichenbach, věžová mechanická 
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difuze - Vyšata, mechanická difuze řetězová - Lustig. Tímto také přispěli do rozvoje 

českého strojírenství. [1] 

2. Vlastnosti a použití cukru 

 Sacharóza, obsažená v řepném či třtinovém cukru, je nejrozšířenějším sladidlem 

vůbec a tvoří podstatnou složku naší výživy. V čistém stavu má podobu bílé krystalické 

látky. Díky sladké chuti se používá hlavně v potravinářství jako sladidlo. V přírodě se 

četně vyskytuje u rostlin (stoncích, listech a plodech), kde je jedním z metabolických 

produktů a mohou tvořit až 85-90 % jejich sušiny. Živočichové nejsou schopni tuto látku 

vyrobit. V mírném pásu se získává z cukrové řepy, v tropickém pásu z cukrové třtiny. [2] 

 Potřeba pro člověka je přibližně 500 g sacharidů za den. Hlavním zdrojem je 

škrob z mouky, brambor atd. Sacharózu ze škrobu však získá organismus až rozkladem 

za určitou dobu. Mnohem rychleji se organismu dostane sacharózy přímo z cukru 

řepného či třtinového. Ty ale neobsahují všechny výživné látky a slouží spíše jako 

energetický zdroj pro fungování organismu. Cukr tvoří asi 30 % celkové energie 

sacharidů. [1] 

 Vysoká spotřeba cukru je v potravinářství, kde je často využíván v průmyslové 

výrobě potravin jako jsou čokoláda a cukrovinky, mlékárenské výrobky, nealkoholické 

nápoje a pečivo. Dále se používá v domácnostech na vaření a pečení a slazení čaje  

a kávy.  Kromě funkce sladidla funguje jako konzervant, ochucovadlo a fermentační 

substrát. Díky cukru jsou potraviny chutnější. Vysoká koncentrace cukru však způsobuje 

různá onemocnění nejčastěji obezitu, nebo zubní kaz. V ČR činí spotřeba cukru přibližně 

40 kg na osobu za rok. [3] 

 Pro chemické a biochemické zpracování se používá přibližně 5 % celosvětové 

produkce cukru. Jedná se o levnou surovinu, která je zdrojem energie a je každoročně 

obnovitelná. Na čisté organické látce lze provádět modifikace na 8 funkčních skupinách. 

Největší předností je rozpustnost ve vodě, produkty chemické či biochemické 

transformace sacharózy nejsou toxické a z ekologického hlediska je předností to, že jsou 

biologicky odbouratelné. [3] 

Příklady chemických a biochemických produktů sacharózy 

• Výroba kyselé hydrolýzy na D-glukosu (výroba vitamínu – C) a D-fruktózu (výroba 

fruktózových sirupů) 

• Polymery z cukrovky nebo škrobu z obilí s kyselinou propionovou vytváří kopolymer. 

Je lineární, termoplastický a biodegradovatelný 
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• Příprava nízkoenergetických tuků 

• Příprava biologicky odbouratelných tenzidů na bázi esterů sacharózy a mastných 

kyselin 

• Příprava léčiv pro humánní i veterinární medicínu 

• Klasické a moderní kvasné výroby (výroba ethanolu, droždí, organických 

rozpouštědel a kyselin, zejména kyseliny citronové a mléčné, aminokyselin aj.) 

• Energetická paliva pomocí fermentace cukrovky nebo řepné šťávy na bio-ethanol. 

Slouží jako příprava do pohonných směsí. Dále lze nahradit jedovatý methanol, který 

je standardní složkou benzinu látkou ethyltercbutylether (ETBE). Zpracováním 1 ha 

cukrovky se 17 % cukernatostí lze vytvořit 40 hl absolutního alkoholu 

• Cukrovarské řízky jako krmivo a lihovarské výpalky jako hnojivo, kde se jedná o 

vedlejší produkty cukrovaru [3] 
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3. Schéma cukrovaru 
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4. Schéma výroby cukru 

 

Obrázek 2 - Schéma výroby cukru [3] 
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5. Získávání surové řepné šťávy – difuze 

Doprava a praní řepy 

Prvním místem, kde se odstraňuje hlína a kamení od řepy   jsou plavící kanály.  

Kanály mohou být podpovrchové kynety nebo visuté plechové plavicí žlaby. Kyneta 

dopravuje s malou spotřebou vody řepu, chrást, písek i kamení. Kamení a písek se 

nesmí usazovat a ležet na dně kanálů, ale musí být unášeny proudem vody. Voda a řepa 

se při pohybu kanálem tře o stěny, proto musí být plocha stěny co nejhladší. Dno kynety 

musí mít dostatečný spád na to, aby směs vody a řepy s balastem měla žádoucí rychlost. 

[1] 

 

Obrázek 3 - Profil dopravní kynety [1] 

Lapač kamenů a písku 

 Nejjednodušším lapačem kamenů je rozšířená kyneta s jímkou, kde se na dně 

nachází rošt a pod ním je jímka na prach a kamení. Ty se buď ručně za čas vypouští, 

nebo je nepřetržitě vynášejí lopatková ramena nebo kola. Jedním z těchto systémů je 

lapač kamení Pšenička. Výkonnějšími lapači kamene jsou stroje Raude. Jejich válcovitá 

nádoba je dvojnásobně široká než kyneta a uvnitř se pohybuje míchadlo se dvěma páry 

ramen. Dolní část je kuželovitá a je rozdělena od lapače pohybujícím se roštem. Do 

kuželovité části proudí natlakovaná voda (přetlak 0,1 až 0,15 MPa), která brání řepě 

klesnou na dno. [1] 
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Obrázek 4 - Lapač kamenů pšenička zdroj [1] 

 

Obrázek 5 - Lapač kamenů Raude [1] 
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Protiproudový lapač kamenů Sokolov je jedním z nejúčinnějších. Bubnem lapače 

prochází směs řepy s vodou. Těžší příměsi zůstanou před bubnem a příměsi neusazené 

se zachytí na vnitřních závitech šnekovnice a vrací se zpět. Buben má v sobě otvory, 

kterými písek propadne a vrátí se do jímky. [1] 

 

Obrázek 6 - Lapač kamenů Sokolov zdroj [1] 

 

Obrázek 7 - Lapač kamenů Maguin [7] 

Lapač chrástu 

 Původně se lapače chrástu a trávy nepoužívaly, dnes jsou však nutností 

k zajištění kvality řepných řízků. U vysokých kynet s velkým množstvím vody, lze horní 

vrstvu vody s chrástem odvést postranním žlábkem a zachytit ho sítem. Konstrukce 

stroje je založena na zachytávání lehkých předmětů plovoucích na hladině. Využívá se 

háčkových, hrabicových nebo tenkých ozubených kotoučů, které sbírají předměty svými 

konci. K zajištění dobré funkce lapače je nutný dostatek vody. Mechanický lapač chrástu 
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ZVÚ je zkonstruován tak, že rychlost plavící směsi musí být co nejnižší. To se dá 

dosáhnout rozšířením žlabu. Dále se musí plavící směs před lapačem provzdušnit, aby 

se lehké nečistoty zvedly k hladině. [1,4] 

 

Obrázek 8 - Mechanický lapač chrástu ZVÚ [1] 

 

Obrázek 9 - Lapač chrástu Maguin [7] 

Zvedání řepy do pračky 

 Původně se na zvedání řepy do pračky používalo řepné kolo nebo kombinované 

zvedací kolo na řepu i vodu. Tato zařízení byla také nejstarším zařízením na zvedání 

řepy.  Dnes běžně používaná jsou řepná čerpadla, která mají zvedací výšku až 25 m, 

což umožňuje umístit pračky do vyšších podlaží závodu. Řepa se přivádí bočně do 
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středu čerpadla. Mezery mezi lopatkami musí být nejméně 35 cm široké, aby se čerpadlo 

neucpávalo. Lopatky jsou v čerpadlu dvě nebo tři. Zároveň musí být zaoblené na 

náběžné straně, aby nedocházelo k poškození řepy. Frekvence otáčení je 160 až 250 

min-1 V porovnání s řepnými koly, která mají účinnost 25 až 35 %, mají čerpadla účinnost 

okolo 65 % a více. Navíc je nutné zajistit šestinásobné množství vody na řepu, než u 

řepných kol. [1,4] 

 

Obrázek 10 - Řepné kolo Zvedací [4]  
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Řepná pračka 

 Typ a konstrukce praček závisí na klimatických podmínkách, půdě a způsobu 

sklizení. Nestane se tedy, že táž pračka bude vyhovovat všem cukrovarům. Úkolem 

pračky je zbavit řepu všech nečistot (hlíny, písku, kamení, listí, pýru), aby u následného 

řezání nedocházelo k poškození nožů. U nás běžně používané pračky jsou Wiesnerovy 

pračky s lapačem kamení a trávy. Žlab dlouhý 6 až 12 metrů je rozdělen na dvě části. 

V každé z nich jsou dvě jehlancovité výpusti s klapkami. Na konci jsou lapače kamení 

s čtyřhrannými hřebly, která přehazují řepu z jedné části do druhé a také ven. Hřeblová 

pračka pracuje za nízkého stavu vody. U moderních praček se hydraulicky otevírají 

lapače a pravidelně odstraňují kamení a písek. [1,4] 

 

Obrázek 11 - Wiesnerova řepná pračka [4] 

Pračka s vysokým stavem vody ZVÚ má výkon 3000 t d-1 a ve středu žlabu je 

přepažena. Nachází se v ní tři lapače kamení a čtyři dvojice lapačů písku. Vše je 

ovládáno hydraulicky. Pračka je dlouhá 11,2 m. Odlučovače plovoucího balastu jsou ve 

výřezu stěny na dvou stranách. Na svazky otáčejících se kotoučů se přivádí protiproud 

vody tak aby sestřikovala nečistoty plovoucí v odlučovači na hladině. Ovládání je 

automatické a odlučovače se otevírají periodicky po 10 min. [1] 

 Dnes nejpoužívanější jsou tryskové řepné pračky.  V hřeblových pračkách nebylo 

možné odstranit všechny nečistoty a dnešním standardům tedy nevyhovovaly. 

V tryskových pračkách se řepa očisťuje tlakovou vodou svrchu i zespodu. Čím větší 

přetlak tím je větší účinnost očistění, avšak i riziko, že se řepa poškodí.  Výhodou těchto 
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praček, je možnost přidat do vody čistící prostředek rozpustný ve vodě, který řepu 

zároveň desinfikuje. [1] 

 

Obrázek 12 - Automatizovaná pračka řepy s vysokým vodním stavem [1] 

 

Obrázek 13 - Řepná pračka Maguin [7] 

Řezačka 

Pro dokonalou a rychlou difuzi je nutné mít vhodný tvar a velikost řepných řízků. 

Toho docílíme pomocí řezaček. Základní typy řezaček jsou deskové, odstředivé  

a bubnové. Liší se svojí konstrukcí a způsobem řezání. U deskových řezaček se řezací 

deska otáčí v horizontální nebo vertikální poloze. Odstředivé (turbinové) řezačky fungují 

na principu, že řepa padající z násypky se přitlačuje odstředivou silou na ostří nožů, která 

jsou v pevném neotáčivém bubnu. Výhodu je, že lze nože vyměnit i za chodu stroje. 

Bubnové řezačky mají otáčející se buben ve vodorovné poloze. Řepa se neotáčí 
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s bubnem, ale je přitlačována na ostří pomocí kanálů šnekovitého tvaru. V České 

Republice se nejvíce používají visuté řezačky s horizontální řezací deskou. [1] 

Nejdůležitější součástí řezaček je ocelolitinová deska o průměru 1500 až 2500 

mm. Deska musí být přesně opracována a přibližně po 200 pracovních dnech je nutno 

desku vyrovnat ofrézováním. Další částí jsou protinože. Od řezací desky jsou vzdáleny 

5 mm a zabraňují otáčení řepy s řezací deskou. Stroje jsou vybaveny automatickými 

lapači cizích předmětů. Násypný koš - lub musí být naplněn minimálně do výšky 1,5 m 

jinak není řepa dostatečně přitlačována k desce a jakost řízů se zhorší. Výšku 

v zásobníku lze sledovat membránovými stavoznaky nebo radioizotopovými 

signalizátory. [1] 

 

Obrázek 14 - Bubnová řezačka CRT 2000 [7] 

Nožové vložky: jedna z vložek nazývaná podložka je širší a má trojhranné 

rýhování. Na podložku se vloží nůž, který se příložkou sevře přitažením vrchní čelisti. 

Proti ostří nožů je předloha, kterou lze nastavit na žádanou polohu. Nařezané sladké 

řízky se odvádějí štěrbinou po délce vložky. 
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Obrázek 15 - Nožová vložka Hamplova [1] 

 

Obrázek 16 - Nože Maguin [7] 

Důležitý pro průběh řezání je působící tlak na řepu. Při výšce 3 m v lubu je okolo 

0,02 MPa. Působící tlak odstředivou silou může být až 0,8 MPa. Pokud tlak přesáhne 

hodnotu 1,5 MPa, řepa se již neřeže, ale rozmělňuje. Obecně se uvádí, že 1 m3 řepy 

v lubu řezačky má hmotnost asi 600 kg. Řízky padají na pásové dopravníky a následně 

se dopravují k difúzi. Doprava sladkých řízků by měla být co nejrychlejší.  [1] 

Extraktor (difuze) 

K těžení surové šťávy z řepných řízků se používají extraktory, což jsou 

mechanizované a plně automatizované kontinuální aparáty s protiproudým tokem řízků 

a extrakční kapaliny. Šťáva se těží tak, že se řepné řízky nejprve prohřejí ve spařovacím 

mísidle a pak se extrahují ve vlastním extraktoru vodou při teplotě 70-75 °C, nebo se 

řízky vedou přímo do extraktoru, v jehož vstupní části dojde zahřátím na teplotu 75 °C  

k tepelné denaturaci buněčné stěny. Nejčastěji se vyskytující konstrukce extraktorů jsou 

extraktory věžové, žlabové a bubnové. [3] 
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Robertova difúzní baterie: difúze probíhá v nádobách, které se nazývají difuzéry. 

Jsou to válcové nádoby kryté víkem, ve kterém jsou plnící otvory. K vyprázdnění dochází 

spodním otvorem, který je také krytý víkem. K zadržení řízků uvnitř nádoby slouží síta 

na horním i dolním víku. Výkonný difuzér má průtočnou plochu sít 40 %. Uvnitř difuzéru 

jsou 3 až 4 řady záchytek k zavěšení odlehčovacích řetězů, díky kterým lze zpracovat  

i velmi tenké řízky a řízky sléhavé. [1] 

Difúzní baterie je složena ze 16 difuzérů, které jsou spojeny potrubím  

a armaturami. Na této baterii se nachází několik typů potrubí.  Prvním typem jsou vodní 

potrubí, jímž se přivádí voda do jednotlivých difuzérů. Šťávním potrubím je odváděna 

difuzní šťáva k odměření a dalšímu zpracování. Přestupníkové potrubí spojuje jeden 

difuzér s druhým a vede v něm šťáva. Vystřelovacím potrubím se přivádí vystřelovací 

voda pod podlahou difúzní baterie. A poslední parní potrubí, kterým je přiváděna pára 

k ohřevu šťáv. Zahřívání šťávy probíhá mezi difuzéry buď parními injektory, nebo 

kalorizátory. V kalorizátoru proudí šťáva trubkami jedním směrem, a to zdola nahoru. 

K vyhřívání se používá brýdová pára o teplotě asi 105 °C a přetlaku 0,02 až 0,03 MPa. 

Rychlost průtoku šťávy v difuzéru bývá v rozmezí od 0,6 do 1 m s-1. Výhodnější je vyšší 

rychlost, protože dochází k turbulentnímu proudění, které podporuje lepší směšování  

a difúzi. [1] 

Obrázek 17 - Schéma difuze [5] 
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Obrázek 18 - Ohřívače šťávy mezi difuzéry [1] 

Řízkolisy 

Řízky, které odcházejí z extraktoru, se vrací zpět zemědělcům. Pro zkrmování se 

lisují na 8 % sušiny. Není to však pravidlem a závisí na cukrovaru, jak si to nastaví. Pro 

úsporu paliva na dopravu se mohou lisovat na 16 až 20 % sušiny. [4] 

Zařízení na lisování řízků se nazývá šikmý lisovací šnek. Obvykle má délku  

13-15 m. Tím pádem při lisování řízky vynese do dostatečné výšky pro plnění vozů či 

vagónů. Šnek musí být dostatečně naplněný, jinak nedochází ke správnému lisování. 

Sklon osy šneku není větší než 30°. Uvnitř se nachází hřídel se šnekovnicemi o stoupání 

0,4-0,5 průměru. Nad odvodňující částí šneku následuje konický lisovací díl. Zde začíná 

stlačování dosud jen načechraných řízků. Zúžení průřezu ve žlabu a v šnekovnici je 35 

%. Ve spodní části žlabu jsou válcové otvory s průměrem 5 mm a s roztečí 9 mm 

v plechu o tloušťce 4 mm. V konické části musí být plech silnější 6 mm, aby nedošlo 

k deformaci a plech vydržel lisovací tlak. Je nutné, aby byla vnitřní síta šnekovnice vždy 

úplně hladká, jinak nedochází k posuvnému pohybu ale k pohybu točivému. Přímo 

v cukrovaru se po čase vyhlazují bruskou nebo úlomky koksu cihel apod. [4] 
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Obrázek 19 - Šikmý lisovací šnek na řízky [4] 

6. Chemické čištění surové řepné šťávy – epurace 

Chemické vlastnosti šťávy opouštějící extraktor jsou následující: sacharizace  

S = 15 %, čistota Q = 85-90 % a slabě kyselá reakce pH 6,0-6,3. Další rozpuštěné látky 

ve šťávě, které se musí odstranit, jsou bílkoviny, saponin, polysacharidy, barevné látky 

aj. Přímé získání cukru ze surové šťávy je obtížné a neekonomické, proto je surová šťáva 

čištěna.  Čistící proces se nazývá epurace a jeho hlavním cílem je odstranit maximální 

podíl rozpuštěných necukrů a pevných látek přítomných ve šťávě. Dále je to neutralizace 

a dezinfekce surové šťávy. Nutné je minimalizovat rozklad sacharózy a získat šťávy  

s vysokou tepelnou odolností (malá změna barvy a nízký pokles pH při odpařování). [3] 

Čištění probíhá za pomoci vápenného mléka a oxidu uhličitého. Vápno je velice 

vhodné na čištění a zároveň není nákladné. Při tzv. saturaci, dochází při reakci mezi 

vápnem přítomným v roztoku a přidávaným oxidem uhličitým k tvorbě sraženiny 

uhličitanu vápenatého. Ten slouží jako dobrý adsorpční a filtrační prostředek. Pojem 

epurace má pod sebou následující operace: předčeření, dočeření, 1. saturace, separace 

kalu, 2. saturace, filtrace a úprava lehké šťávy před odparkou. [3] 



24 
 

 

Předčeřič Brieger-Müller 

Jedná se o velmi účinné předčeřovací zařízení, které sestrojil Brieghel-Muller. 

Podélný žlab je rozdělen 6 nebo 7 příčkami, ve kterých jsou u dna otvory, u kterých lze 

klapkami regulovat velikost otvorů a jimiž proudí šťáva z jedné komory do druhé. 

Z poslední komory šťáva odtéká přepadem. Žlab je 8 m dlouhý a šťáva je intenzivně 

promíchávána míchadlem po celé délce.  Vápenné mléko se přivádí do poslední komory 

a regulací klapek v příčkách vnikne část alkalizované šťávy do komory předchozí  

a postupně až do komory první. Do první komory přitéká difúzní šťáva a předčeřuje se 

tedy předčeřenou šťávou. Ta proniká pootevřenými klapkami proti toku difúzní šťávy. 

Ovládáním klapek mezi komorami lze snadno měnit alkalitu vzniklého roztoku. Tímto 

docílíme, aby vzestup alkality byl exponenciální. Šťáva se dočeřuje zvlášť ve speciální 

nádobě (nebo přímo v saturační nádobě). [1] 

Obrázek 20 - Schéma epurace (Opava) [5] 
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Obrázek 21 - Schéma předčeřiče Brieghel – Muller [1] 

 

Obrázek 22 - Předčeřič Brieghel - Muller (Opava) [5] 
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Obrázek 23 - Předčeřovací kolona Maguin [7] 

 

Předčeřovací kolona T-K-V 

Další typ předčeřovací kolony navrhli Tibenský, Kohn a Vašátko. Průběh alkality 

je zde upravován rychlostí rotace šťávy účinným mícháním. Kolona je však vertikální  

a je rozdělena přepážkami na 7 komor. Přepážky jsou kruhového tvaru a mají v sobě 

výseče o úhlu 60° které jsou následně sklopeny o 30°. Tím se vytvoří recirkulační 

přepážky. V každé komoře je míchadlo. Míchadla jsou na stejném hřídeli a proti sobě 

svírají pravý úhel. Vápenné mléko je přidáváno do nejvyššího oddílu kolony na čtyřech 

místech. Předčeřená šťáva se odvádí přepadem a troubou. Odvzdušnění je v přepadové 

části kolony. Vápno se dodává v komoře 1 a kruhovou výsečí se dostává do komory  

2. a následně až do komory 7. Dosáhneme tedy potřebného protiproudu předčeřované 

šťávy a díky tomu se alkalita navýší. [1] 
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Obrázek 24 - Schéma protiproudé vertikální předčeřovací kolony T-K-V [1] 

Odměrka vápenného mléka 

Tyto odměrky slouží k odměření vápenného mléka pro předčeření a dočeření. 

Nejstaršími odměrkami vápenného mléka jsou odměrky Černý-Štolc. Fungovaly na 

principu měření hustoty směsi pomocí plováku. [1] 

Dávkovač kapsový je jednou z nejznámějších odměrek. Rotační hřídel má na 

sobě ramena, na kterých jsou připevněny kapsy. Ty nabírají ze zásobníku vápenné 

mléko a konstantní hladinu udržují přepadem. Objem nabíraného mléka lze korigovat 

natáčením kapes. Požadovaná přesnost hmotnostního přídavku vápna se určuje podle 

okamžité hustoty. Odměrka ZVÚ Hradec Králové pracuje spolehlivě, pokud je zaručeno 

rovnoměrné dodávání difúzní šťávy.   Musí být dodržena konstantní hustota vápenného 

mléka a přesný poměr množství vápenného mléka k množství difúzní šťávy. Vápenné 

mléko snadno sedimentuje a vytváří inkrustace vlivem zasychání. Proto je nutné 

udržovat zařízení v čistotě. Pro očištění se používá odpískování. [1] 
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Obrázek 25 - Kontinuální odměrka vápenného mléka [1] 

Saturace 

U 1. saturace je nutné vysrážet uhličitan vápenatý v krystalické formě, na jehož 

povrchu se pak adsorbují barevné látky, povrchově aktivní látky a další necukry. Uhličitan 

vápenatý v krystalické podobě napomáhá také filtraci šťávy. Základní reakce je mezi 

hydroxidem vápenatým a kyselinou uhličitou. Dále se do sraženiny přidává volné vápno 

a dochází ke vzniku sacharátů a cukrokarbonátů. Při reakci je nutné zajistit co nejvyšší 

využití CO2 a dokonalé promíchání kapalné a plynné fáze. [3] 
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Obrázek 26 - Schéma zubového rozvaděče plynů [1] 

Zařízení pro saturaci je tepelně izolovaná válcovitá nádoba o průměru 2,5 až 4 

m a výšce 6 až 11 m. Při periodickém způsobu saturace se nádoba plní do výšky 2 až 

2,5 m a při nepřetržitém způsobu do výše 4 až 6 m. Zbytek objemu je vyplněn pěnou. 

Přívod saturačního plynu je vždy na spodku nádoby. Při přetržité saturaci má nádoba 

přívod i odvod šťávy nahoře. Při nepřetržité saturaci je přívod šťávy nahoře a odvod dole. 

Pro rozdělení plynů v nádobách se používají rozdělovače. Nejjednodušším 

rozdělovačem je obyčejná děrovaná trubka, ta se však zanáší a musí se čistit během 

procesu. Používají se tedy turbinové rozdělovače, na které mají patent Havelka a Mész. 

Mají tvar kužele, který je z plechu a je obrácen vrcholem dolů. Na spodu kužele jsou 

lopatky a kolem ústí rozdělovače je děrovaný plech. Saturace musí proběhnout až do 

výše 6 m, a proto musí být rozdělovač plynu výkonný. Nádoba je zkosena pod 

oddělovačem plynu pro lepší odpad usazeniny. Dále má nádoba teploměr, čidlo na 

měření pH a zkušební kohout k odebírání vzorků a zjišťování stavu šťávy. Dýmník 

zařízení se umisťuje na střechu objektu a je vybaven lapačem pěny. Při nadměrném 

pěnění se používá odpěňovací tuk, ten však komplikuje následnou filtraci. Hojně se 

používají silikony. [1] 
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Obrázek 27 - Saturační nádrže (Opava) [5] 

Dekantér 

Pro dekantéry je nutná velká usazovací plocha, stačí však malá výška. Proto se 

moderní dekantéry dělají několikapatrové. Kalná šťáva obsahuje 5-6 % kalových částic. 

Šťáva se rozdělí na dvě části, čirý dekantát asi 80 % a zahuštěný podíl zbývajících 20 

%. Celková doba prodlevy šťávy v dekantéru je od 40 do 70 minut. Většina zahuštěného 

podílu jde dále na filtraci a část se vrací na předčeření. V dekantéru se používají 

flokulační činidla. Vazbou flokulantu a kalových částic se vytvářejí velké shluky kalových 

částic, které dobře sedimentují. Musí však dojít k dobrému promísení. Přídavek se 

pohybuje okolo 0,01-0,02 %. [3,4] 

Dekantér je válcovitá nádoba, kde se nachází několik usazovacích prostorů. 

Usazený kal se stírá stěrači, a to buď do středu (typ Dorr), nebo od středu (typ Passos). 

Na konzolách uvnitř nádoby je pět kuželových zvonů různého průměru a ty rozdělují 

prostor na šest oddílů. K zvonu jsou připevněny trubky pro odtah čiré šťávy. 

V kuželovitém dnu je hrdlo pro vstup promývací vody a také výstup pro zahuštěnou 

kalnou šťávu. V kuželovitém dnu se otáčí škrabák. Čirá šťáva se odebírá do sběrné 

komory z nejvyššího místa každého oddělení. Usazený kal se čerpá do vany rotačního 

filtru zespodu dekantéru. [1]  
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Obrázek 28 - Dekantér Passos [1] 

 

Obrázek 29 - Dekantér Dorr [1] 
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Obrázek 30 - Dekantér (Opava) [5] 

 

Kalolisy 

Hlavní pracovní silou u kalolisů je rozdíl tlaků před filtrační přepážkou a za ní. 

Nejčastěji se jedná o horizontální tlakové kalolisy, skládající se z komorových desek, 

mezi nimiž je vložena filtrační plachetka v podobě nekonečného pásu. K dopravě kalné 

šťávy se používá čerpadlo zvané kalovka.  Doba filtrace trvá přibližně 30 min z celkového 

60 min pracovního cyklu. U tohoto způsobu filtrace nejsou tak velké nároky na kvalitu 

kalu. Lze tedy docílit dobrého vyslazení kalu o vysoké sušině, což je dobré pro 

skladování i manipulaci. [3] 

Kalolis Kroog se skládá z lichých a sudých filtračních vodních desek. Tyto desky 

jsou za sebe naskládány a následně k sobě sevřeny dvěma čely, z nichž je jedno 

pohyblivé a druhé ne. Sevření se provádí pomocí ústředního šroubu. Po složení vytváří 

řada desek dva kanály horní na vyslazovací vodu a spodní na kalnou nefiltrovanou 

šťávu. Kal se ukládá v prostoru mezi rámy. Celý kalolis se skládá z rámů a desek. A jsou 

sestaveny takto: pevné čelo – polovina šťávní desky (sudé), rám, vodní deska (lichá), 

rám, šťávní deska (sudá), rám, vodní deska (lichá), rám atd. Pokud je např. kalolis složen 

ze 30 rámů připadá na ně 29 desek filtračních, a to 15 vodních a 14 šťávních a 15. desku 

tvoří čela kalolisu. Přes desky je natažen povlak z papírové tkaniny a následně 

z bavlněné tkaniny. Používají se i plachetky silonové. Kalolisové rámy se naplní asi za 

hodinu, kalolis se tedy odstaví a začne filtrace na dalších kalolisech. [1,4] 
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Obrázek 31 - Schéma Rámového kalolisu, desek a rámu [1] 

 

Obrázek 32 - Rámový kalolis (Opava) [5] 
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7. Zahušťování lehké šťávy 

Zahušťovací filtry 

Úkol filtru je oddělení kalu z první saturované šťávy. Fungují buď kontinuálně 

nebo přerušovaně. Vyfiltrovaná šťáva obsahuje tak málo kalu, že se může vést přímo na 

druhou saturaci bez toho, aby jakost šťávy klesla. Nevýhody těchto zařízení je složitost 

konstrukce, vyšší náročnost na obsluhu, nutnost praní, kyselení aj. [1]  

Kontinuální zahušťovací filtr ZVÚ má tvar vertikální válcové nádoby s kónickým 

dnem, kde jeho filtrační plocha je 68 m2. Jednotlivé pracovní cykly řídí rozdělovací hlava, 

která umožňuje kontinuální chod celého zahušťovacího filtru. Filtrační elementy jsou 

tvořeny z profilového plechu a distančního pletiva. Tyto elementy jsou napojeny na dvou 

místech na sběrnou trubku pro odvod filtrátu. Nejprve máme delší dobu filtrace, potom 

krátkou periodu odhození filtračního koláče a nakonec regeneraci plachetky zpětným 

proplachem. Míchadlo, které homogenizuje zahuštěnou kalovou suspenzi má filtr 

v konické části nádoby. [1] 

 

Obrázek 33 - Kontinuální zahušťovací filtr ZVÚ [1] 
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Kontinuální zahušťovací univerzální filtr KZUF 55 může se použít pro první  

a druhé saturované šťávy. Složení zařízení je z tlakového filtru a rozváděcí hlavy, která 

opět řídí kontinuální provoz. Tlaková nádoba má konické dno, kde je míchadlo a nahoře 

tlakové víko. Středem víka se přivádí suspenze, která postupuje do rozdělovače pro 

rovnoměrné rozptýlení po celém průřezu nádoby. Filtrační články po čtyřech jsou 

uspořádané do sekcí a středem každého článku prochází sběrný kanál. Filtrační články 

jsou povlečeny tkaninou (plachetkou), která je dole sešita, tvoří tak pytlík. Systém 

umožňuje kontinuální práci a zároveň samočištění drenáže i kanálu filtračních článků. 

Ve filtru je dohromady deset sekcí, a tedy čtyřicet filtračních článků. Dohromady tvoří 

filtrační plochu 55 m2. Pokud se nějaká sekce ucpe kalem, lze ji za provozu uzavřít. [1] 

 

Obrázek 34 - kontinuální zahušťovací univerzální filtr KZUF 55 [1] 

Dofiltr 

Po druhé saturaci se šťáva filtruje listovými nebo naplavovacími filtry. Dají se 

rozdělit do tří skupin, a to na nízkotlakové listové filtry (mechanické ceďáky), naplavovací 

filtry a ostatní separační zařízení. [1,4] 

Mechanický ceďák Mareš je čtyřhranná otevřená nádoba, na jejímž dně je žlab 

se šnekem k odstraňování kalu. Ve filtru se nachází 20 až 30 filtračních vložek  
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o rozměrech 800x900 mm. V rámu vložky je napnuto síto nebo pletivo, na které se vkládá 

filtrační pytlík. Šťáva protéká filtračními pytlíky a poté vrchní sběrnou trubkou odtéká již 

zfiltrovaná šťáva do sběrného žlabu. Ceďák pracuje bez přerušení 6 až 16 hodin podle 

jakosti šťávy množství kalu. Jakmile se sníží jeho výkonnost pod únosnou mez, ceďák 

se vyčistí vystřikováním. [1] 

Naplavovací filtry fungují díky pomocnému přípravku, který se naplavuje na 

filtrační články. Používá se např. vrstva křemelky nebo aktivní uhlí. Vložky se nazývají 

filtrační svíčky, protože mají tvar úzkých válců. Články jsou perforované tvarové trubky 

a na jejich obvodu je hustě navinut drát z nerezavějící oceli. Pro průtok kapalin jsou mezi 

závitem drátu malé mezery. Horní část článku je zajištěna přírubou a dolní je zaslepena. 

Celý filtr tvoří válcové těleso, horní část má klenuté dno a dolní dno je uzavřeno 

kónusem. Naplavovací filtry jsou výkonnější než ceďáky. [1] 

 

Obrázek 35 - Schéma tlakového naplavovacího filtru Škoda [1] 
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Obrázek 36 - Svíčkové filtry (Opava) [5] 

Odparka 

Sacharóza se získává z lehké šťávy a to zahušťováním v odparce na těžkou 

šťávu. Lehká šťáva má okolo 15 % sacharózy. Výsledná těžká šťáva by měla být okolo 

60-65 % sacharózy. Odparka se zahřívá v cukrovaru brýdovou parou. Díky 

několikastupňovým odparkám lze páru využít několikrát po sobě. Při odpařování dochází 

k rozpadu sacharózy, poklesu alkalitu a nárůstu koncentrace barevných látek. Výsledná 

těžká šťáva má hnědou barvu, jemný zákal a čistotu okolo 90-93 %. [3]  

Požadavky na konstrukci odparky jsou následující:  

1)  Musí mít stálý tlak v I. tělese odparky. Zajištění stálého tlaku ovlivňuje totiž 

provoz celého zařízení. Používá se zde proto automatická regulace tlaku.  

2) Dále musí být v posledním členu odparky podtlak, což zajišťuje regulace 

podtlaku a samostatný kondenzátor.  

3) Dodržení konstantní hladiny v jednotlivých tělesech, což je zajišťováno pomocí 

automatické regulace.  

4) Zajištění odvodu nezkondenzovaných plynů. Odvod inertů se zajišťuje volbou 

správného průměru odváděcích trubek.  

5) Zvláštní potrubí k rychlému čištění a samostatné potrubí s ventilem k rychlému 

naplnění vodou po čištění kyselinou.  

6) A v poslední řadě zorná skla, která lze dokonale vyčistit. [1] 
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Topnou komoru odparky tvoří ocelové trubky o průměru 35 mm, které jsou 

zaválcovány do rovných trubkových den - trubkovnic. Brýdový prostor je spojen s topnou 

komorou pomocí krátkého kužele. Topná pára se přivádí do topné komory jedním 

kuželovým hrdlem. Kondenzáty se odvádějí z boku topné komory. Svisle v topné komoře 

je trojice trubek pro odvod plynů. Šťáva přitéká do 2. tahu hrdlem ze dna a po průchodu 

trubkami přepadá do hrdla na kuželu, který spojuje topnou komoru s pláštěm brýdového 

prostoru. Odtud je vedena do vstupního hrdla 2. tahu. Šťáva prochází třemi tahy vždy 

stejným způsobem. Vícestupňová odparka využívá páru k zahřátí ve všech stupních. 

Pára, která se odpaří v první tělese slouží jako topné médium v tělesa následujícím. Je 

dodržen tlakový a teplotní spád. V prvním tělese je tlak kolem 0,8 MPa v posledním 

tělese je podtlak 0,04 MPa. Důležité zařízení je odváděč kondenzátu, nazývá se 

kondenzační skříňka. Hladina vody ve skříňce tvoří stálý vodní uzávěr, díky kterému 

nemůže unikat pára. [1,4] 

 

Obrázek 37 - Trubkový odpařovák průtokový [1] 
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Obrázek 38 - Odparka (Prosenice) [6] 

 

Obrázek 39 - Pěti stupňová odparka (Opava) [5] 
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8. Vaření cukru - krystalová varna 

Svařování těžké šťávy probíhá v zrničích, kde získáme cukrovinu, což je směs 

heterogenní směs krystalů a matečného sirobu. V zrničích vykrystalizuje 70 až 75 % 

cukru. Svařování probíhá za sníženého tlaku, kdy dochází k odpaření vody a ke 

krystalizaci sacharózy z přesycených roztoků. Může docházek ke kontinuálnímu nebo 

periodickému sváření podle typu stroje. Převažuje periodické svařování s přirozenou 

nebo nucenou cirkulací cukroviny. Nejnáročnější je úprava zrna, proto se používá 

očkovací záděl. Ten se použije jako základ varu a vyplatí se jak z technologického, tak 

ekonomického hlediska. Kontinuální svařování je rozděleno do několika sekcí. Do první 

se přivádí očkovací cukrovina a do dalších těžká šťáva nebo sirob. Vše probíhá ve varně, 

která je umístěna do několika podlaží nad sebou. V nejvyšším podlaží jsou nádrže na 

siroby a zrniče, kde probíhá svařování cukroviny, v nižších podlaží se nacházejí mísidla 

(krystalizátory) a chladiče. [3,4] 

Krystalový varostroj 

Zrniče by měly splňovat tyto požadavky: 

1) Topný systém má být co nejníže.  

2) Topná plocha má být velká.  

3) Má být zamezeno připékání cukru.  

Obrázek 40 - Krystalová varna [5] 
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4) Možnost rychlého spuštění varu.  

5) Zařízení má mít jednoduchou konstrukci.  

Stroje se stavějí na 10 až 80 t cukroviny. Zrniče s topnou trubkovou komorou mají délku 

trubek asi 1300 mm. Dělají se dvě řešení těchto zařízení, zrnič s pevnou trubkovou 

komorou a zrnič se zavěšenou trubkovou komorou. Trubkovice u obou zařízeních jsou 

kuželovité. Topná plocha závisí na velikosti zrniče a je velká 175 m2 a více. Rozvod šťávy 

je pod komorou a neměl by být pod cirkulační trubkou. Je nutno dosáhnout velkého 

průměru zrniče, aby sloupec cukroviny po skončení varu nebyl příliš vysoký. Vevnitř 

nebo pod ústřední cirkulační trubkou bývá míchadlo, které zlepšuje pohyb cukroviny. 

Tím pádem se zlepšuje styk cukroviny se sirobem a vyrovnávají se teploty. Pro odvod 

kondenzátu se používá také plovákové kondenzační skříňky. Vypouštěcí zařízení je buď 

to víko (pro cukroviny s malým obsahem vody), nebo ventil. Dalším vybavením je 

očkovací trubice, teploměry, vzorkovací kohout, rtuťový manometr, tlakoměr  

a cukroskop. 

 

Obrázek 41 - Trubkový zrnič surovárenský zdroj [1] 
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Obrázek 42 - Krystalová varna (Prosenice) [6] 

 

Obrázek 43 - Krystalová varna (Opava) [5] 
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Rozpouštěcí pánev 

Bílé cukroviny jsou vařeny z kléru, který je trojího druhu (čistý, smíšený  

a sirobový) a nazývají se surové rafinádní kléry. Pro úpravu kléru je nutné ho zahřát na 

95 °C, snížíme tím viskozitu, usnadníme filtraci a odbarvování. Dalším procesem je 

odbarvení pomocí spódia, kde by neměla alkalita kléru přesáhnout 0,005 g CaO  

100 cm-3, jinak dochází k rychlému vyčerpání spódia. Alkalita a sacharizace se upravuje 

v rozpouštěcích pánvích. K vyhřívání pánve je použita brýdová pára ze II. nebo III. 

barometrické kondenzace. [4] 

Kontinuální rozpouštěcí pánev je složena z vany, míchacího zařízení, 

poháněcího ústrojí, z násypky a roštu. Dvě víka s příklopy uzavírají vanu. Míchací 

lopatky jsou na dvou rovnoběžných hřídelích a otáčejí se proti sobě. Zařízení je 

poháněno dvěma převodovými elektromotory o frekvenci otáčení 90 min-1. Pro 

rozpuštění 1 t h-1 je potřeba asi 0,4 m3 objemu rozpouštěcí pánve. Výpust kléru jde přes 

odtokové síto v předepsané nádrži, kde je nainstalován hustoměr a regulační teploměr. 

[1] 

 

Obrázek 44 - Kontinuální rozpouštěcí pánev [1] 
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Obrázek 45 - rozpouštěcí pánev (Opava) [5] 

Zadinová odstředivka 

Filtrační odstředivky oddělí krystaly od matečného sirobu. Matečný sirob – 

melasa obsahuje většinu necukrů a dále se využívá pro kvasné a biochemické 

technologie. Odstředivky se dělají kontinuální nebo periodické. V dnešní době je snaha 

o zavedení kontinuálních strojů. Nejčastější jsou kuželové samo-vyprazdňovací 

odstředivky. [3] 

U kontinuálních odstředivek se přivádí cukrovina do středu bubnu, který se otáčí. 

Odstředivou silou se odmetá matečný sirob, když cukrovina naráží na síto. Píst vytlačuje 

cukr ze síta na další síto a stejným pístem se vytlačuje na třetí síto, kde se cukr vysuší 

a je vyhrnut pístem z odstředivky. Výkonnost odstředivky je asi 9 tun cukru za hodinu. 

Mechanismus posouvání je hydraulický. [4] 
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Obrázek 46 - Schéma kontinuální odstředivky Escher – Wyss [1] 

 

Obrázek 47 - Diskontinuální odstředivka (Opava) [5] 

Afinační odstředivka 

Odstranění zádělu a dělení sirobu probíhá na afinačních odstředivkách. Rychlým 

otáčením nutí přilnutý sirob k rychlejšímu odtržení od zrna, díky tomu je v kratším čase 

efektivně sirob oddělen. Tímto způsobem se odebere více matečného sirobu a tyto 

afinační siroby mají lepší probělovací efekt. Sirob odmetaný při afinaci se nazývá bílý 

afinační sirob a má obvykle vyšší čistotu, 85-88 %. Spotřeba vody na afinaci je 3-5 % na 

hmotnost cukru. [3,4] 
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9. Sušárna 

Prouděním vzduchu okolo krystalu cukru, dochází přestupu vlhkosti mezi 

krystalem a okolním vzduchem. Z nasyceného cukerného roztoku se uvolňuje voda, 

roztok se přesytí a dojde ke krystalizaci sacharózy na povrchu krystalu. Tento proces 

trvá velice dlouho, lze ho urychlit díky zvýšení teploty vzduchu. Výsledná vlhkost cukru 

by měla být 0,05 %. Usušený cukr je nutno ještě stabilizovat. Cukr se buď to nechá na 

sile 5-6 dní za normální teploty, nebo lze čas stabilizace zkrátit na 24-48 h při použití 

teploty 45-55 °C. Sušárny jsou různého typu – bubnové, talířové, turbinové, fluidní. Mají 

rozdílný způsob funkce, podle typu toku vzduchu – souproudý, protiproudý, křížový. [3] 

Sušiče 

Fluidní sušič je vhodný pro konečnou úpravu cukru před balením. U fluidní 

metody jsou tuhé látky zespoda profukovány na fluidním roštu suchým vzduchem. 

Částice se vznesou a dohromady se vzduchem vytvoří fluidní vrstvu. Při efektu se 

dosáhne ideálních podmínek k přestupu tepla a vlhkosti a tím se zkrátí doba sušení  

a chlazení. Fluidní linka se skládá z těchto zařízení: fluidní sušič a chladič krystalového 

cukru, odlučovač cukerného prachu, ventilátory pro sušič, chladič a odsávání vzduchu, 

ohřívač vzduchu a vzduchové potrubí s regulačními klapkami. [1] 

 

Obrázek 48 - Schéma linky na sušení [1] 
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Obrázek 49 - Sušárna (Opava) [5] 

10. Vápenka 

Khernovy vápenky jsou jedny z nejčastějších. Základní tvar vápenky jsou dva 

komolé kužely na sobě, s tím že vrchní je 4-5krát větší, než dolní kužel. Celkový objem 

je okolo 160 m3. Plášť je plechový a vyzdívka je tvořena šamotovými cihlami o tloušťce 

300 mm. Mezi těmito vrstvami se nechává mezera 100 až 120 mm a je vyplněna za 

vlhka udusanou škvárou, aby při roztažení teplem plášť nepraskl. Dolní kužel musí být 

z mnohem tvrdšího materiálu, nemusí být však tolik ohnivzdorný.  Válcové vápenky jsou 

až 30 m vysoké. Na vrchní části je násypka uzavřena litinovým zvonem a pod ní jsou 

proti sobě otvory na odvádění plynů. Vápenka je vybavena elektrickým výtahem k plnění 

koksu a vápence. Denní výkonnost vápenky je okolo 500 kg a na 1 m3 vápna je 

spotřebováno přibližně 3600 kJ kg-1 tepla. Vápno je odtahováno mechanicky. [1] 
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Obrázek 50 - Khernova vápenka [1] 

 

Obrázek 51 - Vápenka (Opava) [5] 
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11. Návrh zahříváku difúzní šťávy 

Zadání: Provést základní návrh zahříváku difúzní šťávy pro ohřev 60 000 kg/h difúzní 

šťávy z teploty 75 °C na 90 °C. Pro ohřev se použije kondenzující brýdová pára o 

teplotě 102 °C. 

Doporučená rychlost proudění šťávy v trubkách: 1 až 1,5 m/sTyp výměníku: 

horizontální trubkový výměník.  

Rozměr trubky vnitřní/vnější = 32/35 mm, tepelná vodivost = 50 W/(m.K) 

Bezpečnostní faktor součinitele prostupu tepla  = 0,5 

Korekce při kondenzaci na svazku  = 0,55 

Stanovit: 

1) tepelný výkon výměníku 

2) spotřeba brýdové páry 

3) součinitel prostupu tepla 

4) potřebná teplosměnná plocha 

Odhadnutá teplota stěny trubky 98 °C 

Střední teplota kondenzátu 100 °C 

 

Fyzikální vlastnosti difúzní šťávy: 

měrná tepelná kapacita  cp = 3,85 kJ/(kg.K) 

hustota     = 1030 kg/m3 

tepelná vodivost    = 0,61 W/(m.K) 

kinematická viskozita   = 0,58 . 10-6 m2/s 

Fyzikální vlastnosti brýdové páry 

Hustota syté páry   (102 °C) = 0,64 kg/m3 

Výparné teplo   hvýp (102 °C) = 2251,2 kJ/kg 

Fyzikální vlastnosti kondenzátu při střední teplotě kondenzátu 100 °C 

měrná tepelná kapacita cp = 4,217 kJ/(kg.K) 

hustota     = 958,35 kg/m3 

tepelná vodivost    = 0,682 W/(m.K) 

kinematická viskozita   = 0,295 . 10-6 m2/s 
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Výpočet: 

1) tepelný výkon výměníku 

�̇� = 𝑚̇1̇ ∗ 𝑐𝑝1 ∗ (𝑇1
′′ − 𝑇1

′) =
60000

3600
∗ 3850 ∗ (90 − 75) = 962500 𝑊  (1) 

2) spotřeba brýdové páry 

𝑚̇̇𝑝 =
�̇�

∆ℎ𝑣ý𝑝 =
962500

2251200
= 0,4275 𝑘𝑔/𝑠       (2) 

3) počet trubek 

𝑛 =
𝑚̇̇1

𝑣∗𝜚∗𝑆𝐷𝑖
=

60000

3600

1,5∗1030∗𝜋∗
0,0322

4

= 13,41 ≐ 14     

 (3) 

Proudění difúzní šťávy v trubce 

Nu = *Di /  = 0,023 . Re 0,8 . Pr 0,4 

Re = u *Di /  = u * Di *  / 

Pr = / a =  * cp / 

a =  / ( * cp) 

𝜇 = 𝜈 ∗ 𝜚 = 0,58 ∗ 10−6 ∗ 1030 = 5,974 ∗ 10−4 Pa*s     (4) 

𝑃𝑟 =
𝜇∗𝑐𝑝

𝜆
=

5,974∗10−4∗3850

0,61
= 3,77       (5) 

𝑅𝑒 =
�̅�∗𝐷1∗𝜚

𝜇
=

1,5∗0,032∗1030

5,974∗10−4 = 82760      (6) 

𝑅𝑒 > 2300 … Turbulentní proudění 

𝑁𝑢 = 0,023 ∗ 𝑅𝑒0,8 ∗ 𝑃𝑟
1

3 = 307,7       (7) 

𝛼1 = 𝑁𝑢 ∗
𝜆

𝐷1
= 5865,5

𝑊

𝑚̇2∗𝐾
       (8) 

 

Kondenzace na horizontálním svazku 

Nu = *De /  L = 0,724 . ( Ar * Pr * K3,2) 0,25 

Archimédovo číslo Ar = ((L – V) / L) * g * De
3 / 2 

Prandtlovo číslo  Pr = / a =  * cp / 

Kritérium fázové přeměny K3,2 = h výp / (cp * (Tkond – Tstěna)) 

V - hustota syté páry 

𝐴𝑟 = (
𝜚𝐿−𝜚𝑉

𝜚𝐿
) ∗ 𝑔 ∗

𝐷2
3

𝜈2 = (
958,35−0,64

958,35
) ∗ 9,81 ∗

0,0353

(0,295∗10−6)2 = 4829 ∗ 106 (9) 

𝑃𝑟 =
𝜇∗𝑐𝑝

𝜆
=

0,2827∗10−3∗4214

0,682
= 1,748      (10) 
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𝐾3,2 =
∆ℎ𝑣ý𝑝

𝑐𝑝∗(𝑇𝑘𝑜𝑛𝑑−𝑇𝑠𝑡ě𝑛𝑎)
=

2251200

4217∗(102−98)
= 133,4     (11) 

𝑁𝑢 = 0,724 ∗ (𝐴𝑟 ∗ 𝑃𝑟 ∗ 𝐾3,2)
0,25

= 0,724 ∗ (4829 ∗ 106 ∗ 1,748 ∗ 133,4)0,25 =

745,8           (12) 

𝛼2
′ = 𝑁𝑢 ∗

𝜆

𝐷2
= 745,8 ∗

0,682

0,035
= 14532,4 

𝑊

𝑚̇2∗𝐾
      (13) 

𝛼2 = 𝛼2
′ ∗ 𝜀 = 7992,8 

𝑊

𝑚̇2∗𝐾
         (14) 

3) součinitelé prostupu tepla 

𝐾1𝑚̇
′ =

𝜋
1

2∗𝜆𝑇
∗𝑙𝑛

𝐷2
𝐷1

+
1

𝛼2∗𝐷2
+

1

𝛼1∗𝐷1

=
𝜋

1

2∗50
∗𝑙𝑛

0,035

0,032
+

1

7992,8∗0,035
+

1

5865,5∗0,032

= 320,6
𝑊

𝑚̇∗𝐾
  (15) 

𝐾1𝑚̇ = 𝐾1𝑚̇
′ ∗ 𝜑 = 320,6 ∗ 0,5 = 160,3 

𝑊

𝑚̇∗𝐾
      (16) 

𝐾𝑒 =
𝐾1𝑚

𝜋∗𝐷𝑒
=

160,3

𝜋∗0,035
= 1457,8 

𝑊

𝑚̇2∗𝐾
       (17) 

𝐾𝑖 =
𝐾1𝑚

𝜋∗𝐷𝑖
=

160,3

𝜋∗0,032
= 1549,5 

𝑊

𝑚̇2∗𝐾
       (18) 

4) Teplosměnná plocha na vnější a vnitřní straně 

∆𝑇𝑙𝑛 =
∆′−∆′′

𝑙𝑛
∆′

∆′′

=
27−12

𝑙𝑛
27

12

= 18,49 °𝐶       (19) 

𝑆𝑒 =
�̇�

𝐾𝑒∗Δ𝑇𝑙𝑛
=

962500

1457,8∗18,49
= 35,7 𝑚̇2      (20) 

𝑆𝑖 =
�̇�

𝐾𝑖∗Δ𝑇𝑙𝑛
=

962500

1549,5∗18,49
= 33,5 𝑚̇2      (21) 

5) Délka trubek 

𝐿 =
𝑆𝑒

𝑛∗𝜋∗𝐷𝑒
=

35,7

14∗𝜋∗0,035
= 23,19 𝑚̇       (22) 
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12. Závěr 

Cílem práce bylo se seznámit se všemi důležitými procesy v cukrovaru a popsat 

proces výroby řepného cukru a mechanismy strojů pro dané procesy.  

V úvodu je krátce shrnuta historie výroby cukru a použití cukru v potravinářství  

a jiných odvětvích. Následně jsou v práci popsány všechny potřebné komponenty celé 

výrobní linky řepného cukrovaru. Popis se zabývá hlavně konstrukcí strojů. Každé 

zařízení je podloženo i technickými výkresy, které pomohou k pochopení celého 

mechanismu. 

Další částí práce je výpočtový návrh základních parametrů zahříváku difúzních 

šťáv. Zahřívák je navržen jako horizontální trubkový výměník. Cílem výpočtu bylo 

stanovit tepelný výkon výměníku, spotřebu brýdové páry, součinitel prostupu tepla  

a velikost potřebné teplosměnné plochy pro zadané množství difúzní šťávy, její 

požadované zahřátí, velikost trubek a materiál výměníku. 

Vypočtený tepelný výkon zahříváku difúzních šťáv je 963 kW, spotřeba brýdové 

páry 1,54 t/h a potřebná teplosměnná plocha 35,7 m2. Délka trubek vyšla L=23,19 m je 

tedy nutné výměník sestrojit jako vícetahový. 
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