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SEEDMASTER SM-3
zaawansowana kontrola przesycenia i fazy szczepienia

Precyzyjne monitorowanie In-line
w czasie rzeczywistym przesycenia 
oraz zawartości kryształów w warniku 

Automatyczne (lub ręczne) 
sterowanie szczepienia w oparciu o 
parametr przesycenia



Wpływ przesycenia
jakość produktu, wydajność i koszty produkcji

• Przesycenie jest najważniejszym parametrem 
krystalizacji, mającym wpływ na poniższe parametry
• Średnia wielkość (MA) 
• Wielkość rozrzutu (Coefficient of Variation, CV)
• Czas waru

• Zbyt wysoki parametr przesycenia pogarsza jakość cukru 
oraz powoduje tworzenie się drobnych kryształów i 
konglomeratów



Wpływ przesycenia
jakość produktu, wydajność i koszty produkcji

• Drobne kryształy i konglomeraty muszą być 
ponownie rozpuszczone, zagęszczone i 
skrystalizowane

• Zmniejszenie wydajności produkcji
• Zwiększone zużycie wody, pary, wzrost kosztów 

produkcji



Limity przesycenia 
Krytyczne wartości przesycenia, pozwalające zapobiec 

wtórnej nukleacji

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100

S
U

P
E

R
S

A
T

U
R

A
T

IO
N

 

SYRUP / MOTHER LIQUOR PURITY (%)
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Źródło:   
M.Saska: Boiling point elevation of technical sugarcane solutions and its use in automatic pan boiling.
International Sugar Journal 2002, VOL.104, No.:1247



Standardowy układ

Jeden SM-3 oraz dwa czujniki refraktometryczne mogą obsługiwać dwa 
warniki jednocześnie



WEJŚCIA ŹRÓDŁO Rodzaj wejścia

Syrop / stężenie roztworu 
między kryształowego

Refraktometr Ethernet UDP/IP

Temperatura Refraktometr Ethernet UDP/IP

Gęstość / Cukrzyca Gamma-ray/mikrofala Modbus TCP/IP lub Analog

Poziom Transmiter Modbus TCP/IP lub Analog

Czystość syropu Laboratorium Modbus / Stała wartość

WYJŚCIA JEDNOSTKA RODZAJ WYJŚCIA

Przesycenie - Modbus TCP/IP lub Analog

Zawartość kryształów % Modbus TCP/IP lub Analog

Gęstość kg/m3 Modbus TCP/IP lub Analog

Czystość roztworu między 
kryształowego

% Modbus TCP/IP lub Analog

Massecuite solids content Brix Modbus TCP/IP lub Analog

Wielkość kryształów mm Modbus TCP/IP lub Analog

SEEDMASTER SM-3
Wejścia i wyjścia



Ekran główny



Ekran trendów Ekran historii

Historia i statystyki warów, trendy



Trzy bloki sterowania oparte o parametr przesycenia dla 
warnika

1. KONTROLA PARY 2. KONTROLA PRÓŻNI

KONTROLA SYROPU ZASILAJĄCEGO

SEEDMASTER 3 
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I/O jednostka SM-3



Próby ruchowe miernika SeedMaster SM-3 w cukrowni 
Kruszwica, podczas kampanii cukrowej 2016/17 

Osoby biorące udział w projekcie:

Cukrownia Kruszwica:
- Pan Leszek Suchański,
- Pan Mirosław Szeląg,
- Pan Marek Zaręba.

K-Patents:
- Mr. Eero Mielonen.

Introl:
- Jerzy Oleszczuk
- Marcin Wyrwich



Kontrola parametrów w warniku zarodowym



Zaszczepienie odbywa się przy wartości przesycenia równej 1,15. Aby zapobiec 
niechcianej nukleacji, przesycanie jest obniżane poprzez szybkie zadozowanie
syropu, co może powodować rozpuszczanie kryształów zarodowych i w 
konsekwencji niekontrolowany rozrzut (CV).

Miernik SeedMaster pozwala przeprowadzić szczepienie, każdorazowo przy tej 
samej wartości parametru przesycenia.

W głównym okresie narastania kryształów, szybkość odparowania utrzymywana 
jest na w miarę stałym poziomie, co daje liniową zmianę poziomu. Stała szybkość 
odparowania powoduje obniżenie przesycenia do wartości ok.1,06 na koniec 
gotowania. Obserwuje się spadek szybkości krystalizacji i wydłużenie czasu 
gotowania waru. 

Automatyczny system sterowania oparty na mierniku SeedMaster, jest w stanie 
skompensować spadające przesycenie pod koniec gotowania waru, poprzez 
zwiększenie dopływu pary. Działanie przyrządu zapewnia, że przesycenie jest 
utrzymywane zawsze tuż poniżej strefy pośredniej, w której osiąga się najkrótszy 
możliwy czas procesu gotowania. Cukrzyca gotowana w tak stabilnych warunkach 
może posiadać możliwie najniższą wartości CV. 



Kontrola parametrów w warniku roboczym



Zaszczepienie przeprowadza się ugotowaną cukrzycą zarodową. W tym miejscu 
obserwujemy otwieranie się zaworu doprowadzającego syrop standard. Od tej chwili 
szybkość odparowania należy dokładnie kontrolować, aby utrzymywać przesycenie na 
granicy ustalonego limitu. 

Po zaszczepieniu, przyjęty próg przesycenia przez cały czas trwania gotowania jest 
przekroczony, co ma bezpośredni wpływ na niekontrolowane powstawanie zarodków. 
Pomiar przesycenia online może być wykorzystywany jako parametr kontrolny, jego 
znajomość podczas każdej fazy gotowania stanowi gwarancję dużej (właściwej)  
szybkości krystalizacji i uzyskania kryształów  w przedziale wysokiego MA (mm) i 
niskich wielkości CV(%).



Zalecenia

Proces krystalizacji należy zawsze kontrolować zgodnie ze zmierzonym przesyceniem                
w warniku. W głównym okresie narastania kryształów jest pożądane takie 
maksymalne przesycenie, przy którym bez ryzyka wtórnej nukleacji uzyska się 
największą szybkość krystalizacji. Umożliwia to podejmowanie (w razie potrzeby) 
właściwych działań kontrolnych w celu uzyskiwania wydajnej produkcji i wysokiej 
jakości cukru. Dzięki implementacji pomiaru i kontroli parametrów, możliwe jest 
utrzymywanie przesycenia w określonym zakresie wartości. Umożliwia to 
prowadzenie całej produktowni na optymalnym poziomie.  

Dzięki ustawieniu zadanej wartości przesycenia poniżej poziomu strefy pośredniej 
oraz likwidacji ww.  niekorzystnych czynników - możliwe jest wytwarzanie wysokiej 
jakości cukru o wysokiej wydajności z cukrzycy.



Systemy wizyjne CANTY do kontroli procesu produkcji i jakości cukru
- doświadczenia z cukrowni Kluczewo

Kontrola pracy wirówki – poziom i kolor cukru, 
kontrola dysz

Analiza wzrostu, wielkości i dystrybucji 
kryształów w warniku zarodowym



Proszę o pytania

Dziękuję za uwagę

Marcin Wyrwich
Dział Fiz-Chem

email: mwyrwich@introl.pl

tel.: 601 589 984


