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„PROM-OPEKS” Informacja o firmie

• Firma „PROM-OPEKS” powstała w 1994 r.

• Oddziały w: Czerniowce, Tarnopol –Ukraina, Okręg 
Biełgorodski-Rosja. 

• Kierunki działalności – Budowa przyrządów i 
automatyzacja procesów technologicznych dla 
przemysłu spożywczego.

• Od 1998r. produkcja  automatyki  dla kontroli i  
sterowania zabarwienia cukru I produktu.

• Od 2006 produkcja urządzeń i automatyki dla 
gotowania cukrzycy w warnikach.



Celem procesu automatycznego 
gotowania cukrzycy jest: 

 inicjowanie powstawania 
kryształów

 rozwijanie  masy krystalicznej o 
odpowiednim składzie 
granulometrycznym. 



W chwili obecnej powszechne są  systemy gotowania, które   
sterują procesem opierając  się  na pomiarach  

parametrów pośrednich
(lepkość, mikrofalowe gęstościomierze). 

Te systemy mierzą gęstość cukrzycy tj. roztworu 
międzykrystalicznego + fazy krystalicznej. Można je prawidłowo 
nastawić jeżeli jakość soku gęstego ( i innych parametrów) są 
rzeczywiście stałe. Przy zmianie właściwości syropów, 
odcieków, pary czy próżni- proces może wymknąć się spod 
kontroli. Jest to fizycznie uzasadnione: ta automatyka

„nie widzi” rozwoju  masy krystalicznej. 
W początkowych etapach gotowani (zaszczepienie kryształów i 
ich narastanie) wymagana jest szczególna kontrola i regulacja.



Dla efektywnego gotowania koniecznym jest
prowadzić proces odpowiednio do ilości i jakości
krystalicznej sacharozy. Taką możliwość daje
kompleks pomiarowy, który produkuje OOO «
PROM- OPEKS ":

 Analizator kryształów cukru (KR)  
 Refraktometr - cukrzycy (RF)
algorytm gotowania  cukru opracowany  dla 
zastosowania   tych urządzeń mierzy Brix (60-96%) 
dla soku gęstego i cukrzycy. 
Analizator kryształów (KR) wskazuje stężenie 
krystalicznej sacharozy w cukrzycy.



Zasada działania przyrządów 

pomiarowych

• W konstrukcji analizatora kryształów i 
refraktometru stosuje się zasadę 
spektroskopii molekularnej.

• Konstrukcja  i użyte materiały są odporne na 
zanieczyszczenia. Konserwacja 1 raz w sezonie.

• Sterownik (PLC) przyrządu przekazuje dane do 
obróbki końcowej do głównego PLC przy 
pomocy RS485



Przyrządy (KR) i (RF)   przetwarzają  pierwotną 
informację, przeprowadzają   wstępne 
obliczenia i przekazuje dane na sterownik (PLC) 
gdzie odbywają się obliczenia  właściwe i 
wydawane są polecenia do sterowania 
gotowaniem cukrzycy (KR+RF+PLC).



• Sposób montażu KR i RF na warniku





Dla zobrazowania przedstawiamy i 
porównujemy zapisy gotowania wykonane na 
tym samym aparacie. W pierwszym przypadku  
gotowanie  prowadzono w trybie sterowania 
wizkozymetrem i przy pomocy automatyki 
innego producenta. W drugim przypadku 
sterowanie odbywało się przy pomocy układu 
„PROM-OPEKS”, a stara automatyka była 
zdemontowana.



Gotowanie prowadzone w trybie sterowania przy pomocy wiskozymetru.

Poziom % (kolor fioletowy), Brix s.s._ % (kolor czerwony) , КС s.k.- stężenie

kryształów % (kolor niebieski).



Na rysunku (gotowanie według wskazań wiskozymetru): 

T1- moment wprowadzenia zawiesiny szczepiącej. 

T3- w tym momencie należało  wykonać dociąg  zapobiegający 
gwałtownemu narastaniu mikrokryształów.

Ponieważ ten system nie posiada informacji o rozwoju 
kryształów, to mający nastąpić dociąg  (punkt T2) 
przeprowadzono  z opóźnieniem. Powstaje nadmierna ilość 
kryształów. Ten fakt stwierdził operator i był zmuszony przemyć  
kryształy wodą z sokiem gęstym. Wykonano to zbyt 
intensywnie  (na wykresie stężenie kryształów spada). 
Pozostała masa krystaliczna i jej powierzchnia są zbyt małe, a 
szybkość zagęszczania cukrzycy powyżej optymalnej . W dalszej 
kolejnością prowadzi to do ponownego wysypania kryształów 
wtórnych. Ponownie trzeba użyć wody do rozpuszczenie 
zbytecznych kryształów.



Gotowanie prowadzone w trybie automatycznym, sterowanie przy pomocy 
systemu «PROM-OPEKS». Poziom (kolor czerwony) %, Brix s.s._ (kolor 
zielony) % , s.k._-stężenie kryształów (kolor niebieski) %.



Na podstawie  trendów    można zauważyć, że 
proces gotowania cukru charakteryzuje się  
trwałym  i dynamicznym  wzrostem  kryształów 
i wysoką powtarzalnością.  

Tendencje do pojawiania się wtórnych 
mikrokryształów są automatycznie eliminowane.



Zasada sterowania strukturą krystaliczną cukrzycy

Skład granulometryczny gotowej cukrzycy  zadaje  się w 
początkowej fazie gotowania. 

Poprawianie  niewłaściwego składu  cukrzycy   w późniejszych  
etapach jest  trudne . 

Automatyka " Prom- Opeks " działa w następujący sposób:

Szczepienie następuje przy optymalnym stężeniu s.s.

Następnie  system kontroluje proces zarodkowania 
kryształów, 

W chwili osiągnięcia zaprogramowanej ilości kryształów 
rozpoczyna się wprowadzanie soku gęstego (syropu), 

W czasie dociągu – ilość kryształów jest kontrolowana aby 
nie dopuścić do ich  rozpuszczenia. 



Ilość powstających kryształów określa skład 
granulometryczny gotowej cukrzycy.

Jeśli tworzymy wiele kryształów - to cukier 
będzie bardziej drobny, jeśli wcześniej 
przerwać zarodkowanie kryształów –
kryształy będą większe.



Dalsze gotowanie prowadzi się według zadanej w 
każdej fazie, ilości kryształów. Eliminuje to 
tworzenie drobnych kryształów przy zmianie 
parametrów medium dociąganego. 

Sterowanie gotowaniem  według analizy 
wzrostu  kryształów powoduje systematyczny 
wzrost powstałej masy krystalicznej. 

Kontrola i korekta występują w sposób ciągły w 
trybie automatycznym. 



Metoda Prom-Opeks pozwala (bez 
zmiany nastaw i doboru warunków 
gotowania)  stosować dowolne 
materiały szczepiące (pasta, 
zasypka z pudru lub drobnych 
kryształów), stosować  soki gęste i 
syropy  o różnej czystości i różnych 
stężeniach substancji suchej.



Zastosowanie w praktyce:

• nasz system gotowania zastosowano  w 
warnikach o pojemności od  40 – do  90 ton w 
łącznej liczbie  58 aparatów.

• nasz system jest ciągle ulepszany i przyniesie   
nowe możliwości poprawy efektywności 
produkcji cukru.



OOO ”PROM-OPEKS”

Ukraina,

Czerniowce

+38-0372-515489, 

prom-opecs@meta.ua

http://prom-opecs.com.ua/



W Polsce firmę Prom-Opeks reprezentuje:

POLIMEX-CEKOP-MODER Sp. z o.o.

00-052 Warszawa

ul Świętokrzyska 18 lok 315

Tel: +48 22 8299167

E-mail: pcmoder@pcmoder.com.pl

www. pcmoder.com.pl

mailto:pcmoder@pcmoder.com.pl
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