
Microwave Concentration Measurement 

One technology – many possibilities 
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proMtec został założony w 1996 roku

 Pomiary stężenia suchej masy metodą transmisji 

mikrofalowej

 Wprowadził mikrofalowy pomiar do cukrownictwa

 Pomiarowe stężenia soku na stacjach wyparnych

 Krystalizacja ciągła i periodyczna

 Ponad 6000 instalacji na całym świecie

 Od 2012 rok 3 generacja urządzeń: u-ICC 2.45 

kompakt

 Od 2015 roku 4 generacja urządzeń: u-ICC 1500

The company Technology Components Applications 
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The company Technology Components Applications 

µ-ICC 2.45 compact

Idealne rozwiązanie dla

pojedynczych punktów pomiarowych

 Kontrola mocy transmitowanego 

 Wzmocnienie sygnału na wejściu

i/lub wyjściu z generatora
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Standardowe komponenty 
systemu pomiarowego

Różne warianty konstrukcyjne 
sond pomiarowych

The company Technology Components Applications 
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2015 rok projekty w Leopoldsdorf (Agrana) i 

Victoria Mill (Wilmar)

Założenia i cechy szczególne projektów:

• Pomiar soku przy niestabilnej czystości 72-92

• Duży zakres pomiarowy od 0 do 72 Bx

• Detekcja pustego rurociągu

• Detekcja ługu sodowego

• Pomiar w trakcie procesu czyszczenia wyparki
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Przygotowanie analiz laboratoryjnych:
- Wyposażenie laboratorium

- Dostawa i przygotowanie materiałów do prób

- Wykonanie setek analiz w symulowanych warunkach produkcyjnych: 

zmienna temperatura oraz czystości produktu
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Analizy laboratoryjne stężenia soku przy różnych czystościach 



8

Analizy laboratoryjne stężenia soku w różnych temperaturach
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Zestawienie wyników ze stacji wyparnej w Leopoldsdorf

y = 1,2197E-01x3 - 4,7589E+00x2 + 6,6292E+01x - 2,6040E+02
R² = 9,9025E-01
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Instalacja w Leopoldsdorf



11

Od lat proMtec utrzymuje zaangażowanie w 

przemysł cukrowniczy w Australii. Projekt w Victoria 

Mill (Wilmar) jest kontynuacją tego zaangażowania.

Astralia to 3 największy eksporter cukru trzcinowego

4000 farm trzciny cukrowej

24 młyny trzciny cukrowej

4 rafinerie; 6 portów cukru surowego

30-35 Mln ton trzciny cukrowej - transport kolejowy

4,5-5,0 Mln ton cukru surowego

80% produkcji przeznaczone na eksport
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Wyniki kalibracji miernika gęstości w Victoria Mill
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Proces czyszczenia wyparki w Victoria Mill

Bx soku na 

wyjściu

ze stacji 

wyparnej

Początek czyszczenia 

stacji wyparnej. 

Wypompowanie soku, 

wprowadzenie wody.

Początek podawania 

ługu sodowego
Koniec gotowania 

ługiem sodowym Wypompowanie 

ługu sodowego i 

płukanie wodą

Wprowadzenie 

soku do wyparki
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„Range is excellent and could be used in several different applications ie Pre Evaps...

…Factory calibration could be made reasonably accurate requiring only minor offset…

…Every other form of Brix measurement has problems”  Wayne Robino, Instrumentation Engineer

Instalacja w Victoria Mill
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Dziękuję za uwagę!


