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Nowoczesne rozwiązania w organizacji skupu            
i odbioru surowca. 



Cukrownia Kluczewo z lotu 
ptaka 
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Budynek administracyjny 
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626 739 (ton) 
12 204 (ha) 
143 731 (ton) 
2 643 (ha) 
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Odbiór buraków z pola                          

 

Bezobsługowy System Odbioru 

System e-MYSZ 

 System microWAG 



1.Identyfikacja plantatora  

2.Identyfikacja plantacji 

   - wybór plantacji z listy dostępnych 

   - automatycznie (współrzędne GPS) 

3.Identyfikacja pojazdu 

   Kontrola zawartości identyfikatora 

   a) zapis/odczyt klucza  

       - zdalnie, łączem radiowym 

       - bezpośrednio w terminalu doczyszczarki 
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Transmisja  radiowa 
Odbiór buraków z pola 

  
Transmisja radiowa 



b) zapis informacji dotyczących aktualnego transportu tj : 

    - 8 - cyfrowy numer załadunku 

    - identyfikator umowy plantatorskiej 

    - identyfikator plantacji 

    - identyfikator doczyszczarki 

    - datę zakończenia załadunku 

    - informację o zakończeniu plantacji (pryzmy) 

    - informację o zakończeniu dostaw 

    - informację o dostawie łączonej  

Zapisane informacje są w sposób automatyczny  

odczytywane przez system microWAG podczas ważenia 
na wadze brutto 
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4. System GPS 

    - położenie pryzmy (zadania inspektorów rejonowych) 

    - rejestracja trasy przejazdu pojazdu 

5. Komunikacja GSM – możliwości dyspozytora placu 

fabrycznego  

    - odczyt pozycji pracy doczyszczarki (odczyt z pozycji GPS) 

    - zatrzymanie pracy doczyszczarki 

    - przesłanie słownego komunikatu do operatora doczyszczarki 

    - odczyt zarejestrowanych załadunków 
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Waga brutto 

 

      - wjazd na wagę 

      -  odczyt danych 

      - zatwierdzenie danych i zjazd z wagi 
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Rejestracja dostawy 



Waga tara - 
 zakończenie procesu rejestracji dostawy 

- wjazd na wagę 

- odczyt i sprawdzanie danych 

      ▪ prawidłowość obsługi dostawy 

      ▪ wyniki pobranej próby 

- zatwierdzenie danych 

- wydruk dowodu dostawy 

- zjazd z wagi 
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Linia Oceny Surowca 

 LOS-LA-60 
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Linia Oceny Surowca 

 

Wydajność linii – 60 prób/h 

Próby powtórkowe 

•Poniżej 14% 

•Powyżej 20% 

 

Kampania 2010/2011 

 

23 451 - ilość wykonanych prób 

34 - max ilość prób/h  

671 – ilość prób powtórkowych 
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Plan ogólny linii 
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1. przenośnik kubełkowy 1 
2. przenośnik kubełkowy 2 
3. miazgownik 
4. robot z chwytakiem 
5. homogenizator 
6. zbiornik siarczanu glinu 
7. dozownik siarczanu 
8. stacja mieszania 
9. stacja filtracji 
10.polarymetr 
11.stacja mycia i suszenia 
12.taśma prób powtórkowych 
13.szafa sterownicza 

  



Tryby pracy linii LOS 

• Sterowanie automatyczne  

• Tryb ręczny 
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FANUC M-10iA  Robot Przemysłowy 

  cykl pracy robota 
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