
Mettler Toledo 
Pomiar zawartości cukru w kondensacie i innych kluczowych 

parametrów fizykochemicznych podczas produkcji cukru 

Zbyszko Lubiewski 

Kwiecień 2013 



© by METTLER TOLEDO 

Nasza grupa 

METTLER TOLEDO jest ogólnoświatowym 

producentem i dostawcą przyrządów 

precyzyjnych przeznaczonych do 

zastosowania w laboratoriach, przemyśle i 

handlu detalicznym. 

   
 Obecność na całym 

świecie 

 12000 pracowników 

 Sprzedaż na poziomie ok. 

1.6 mld USD 
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INGOLD – Wiodąca analityka procesowa 

1948 Dr. Werner Ingold założył w Szwajcarii firmę INGOLD AG 

1986 Przejęcie firmy przez Mettler AG 

 Opracowanie pierwszej kombinowanej elektrody pH w 1948 

 Innowacje o znaczeniu przełomowym dedykowane do pomiaru 

pH, tlenu rozpuszczonego, CO2 i mętności dla biotechnologii 

 Wiodący dostawca o uznanej renomie rozwiązań dotyczących 

pH, rozpuszczonego tlenu oraz mętności przeznaczonych do 

prowadzenia pomiarów w procesie. 
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Jakie pomiary? 

 

 

• Pomiar cukru w kondensacie 

 

• pH 

 

• Przewodnictwo 

 

• Mętność 
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Cukrownie 

Zawartość cukru w kondensacie powoduje: 

 

 

 Korozję instalacji 

 Zmniejszenie wydajności 

 Zmniejszenie drożności rur 

 Pienienie się kondensatu w zbiornikach 
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Normy zawartości TOC 

 Według różnych organizacji zawartość TOC powinna zawierać się w 

przedziale od 100ppb do 300ppb (czyli od 0,25 ppm do 0,75 ppm cukru) 

 DIN EN 12952-12 mówi o 200ppb 
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Pomiary pośrednie zawartości cukru 

 Pomiar przewodności 

 

 

 

 

 

 

 Fotometria płomieniowa 
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Pomiar bezpośredni 

 Pomiar TOC 
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4000TOC zasada pomiaru 

Woda procesowa 

10 
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Zalety urządzenia TOC4000  

 Ciągły, bezpośredni pomiar zawartości związków organicznych 

 

 Mała „obsługowość” urządzenia: 

- Wymiana lampy UV co 4500h pracy 

- Nie wymaga uzupełniania odczynników 

- Brak ruchomych części – mniejsze ryzyko awarii 

- Zamknięta obudowa – niezależny od czynników zewnętrznych 

 

 Zasada pomiaru sprawdzona i powszechnie stosowana 

 

 Dostępność serwisu Mettler-Toledo w Polsce 
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Wyzwania/niebezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

Jakość wody! 
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Pomiar pH 

 pH (m.in. na saturacji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISM – pełna diagnostyka stanu elektrody umożliwiająca optymalizację procesu 

oraz ograniczenie zużycia i obsługi samych elektrod 
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Obudowa wysuwana ułatwia obsługę 

Automatyczne czyszczenie i kalibracja czujnika zapewnia 

pewność i wiarygodność pomiaru. 

W pełni automatyczne wysunięcie czujnika z procesu na potrzeby obsługi 

(czyszczenia lub kalibracji). 
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System EasyClean 400(X) 

Rozproszony system sterowania 

Obudowa InTrac  

z elektrodą pH 

 
Adapter na media z 

pompami dozującymi dla 

bufora do kalibracji oraz 

czynnika oczyszczającego 

(3.5 l) 

Podłączenie mediów  

5 m (opcjonalnie 10m) 

Kabel interzłącza 

zasilanie Woda pod ciśnieniem 

Powietrze pod ciśnieniem 
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Inne pomiary w cukrowni 

 Przewodnictwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W pełni cyfrowe czujniki przewodności z bardzo dużym zakresem 

pomiarowym 
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Inne pomiary w cukrowni 

 Mętność 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitorowanie filtracji soku 
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Mettler-Toledo Sp. z o.o. 

Zbyszko Lubiewski 

663 886 626 

zbyszko.lubiewski@mt.com 

 

 

 

 

 

 Dziękuję za uwagę 


