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przemysł spożywczy

krystalizacja - fermentacja - flokulacja

Szerokie zastosowanie – optymalizacja procesów przemysłowych

przemysł farmaceutyczny biotechnologia



26-02-2021 3

ParticleTech - główne zastosowania

piasek / cement cukier emulsje

fermentacjakrystalizacja flokulacja



4

System ParticleTech

Zalety:

- szybka analiza (1-2 minuty)

- kompaktowa budowa cukroskopu

- zakres pomiarowy: 0,5 µm - 3000 µm

- duża dokładność pomiarów

✓ Potężne narzędzie do analizy obrazu

✓ Ciągłe monitorowanie procesu 

✓ Pomiary geometrii (wymiary, kształt)

✓ Obliczanie parametrów statystycznych
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Zestaw pomiarowy cukroskopu ParticleTech

Przenośne opakowanie

Oprogramowanie dostępne
w języku polskim
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Zalety cukroskopu:
▪ unikalne rozwiązanie mobilne. Pomiary na każdym etapie krystalizacji niezależne od typu warnika

▪ szybka i niezawodna analiza w porównaniu do analizy sitowej,

60 razy szybsze niż konwencjonalna metoda mycia, suszenia i przesiewania.

▪ skanowanie optyczne i komputerowa obróbka obrazu zapewniają:

- pomiary wielkość kryształów cukru w pełnym zakresie występującym w produkcji   

- szybkie i dokładne pomiary

- szybka obróbka obrazu 

1-3 minuty od skanowania

- wyliczanie podstawowych parametrów statystycznych CV, MA zgodnie z ICUMSA 

( CV - wg. Powers, Rens, RRSB and Butler )

- wysoka jakość obrazów,

- indywidualne wzory szablonów raportów.

- możliwość łatwego i bezpiecznego transportu między zakładami produkcyjnymi

Analiza procesu krystalizacji cukru
- bezpośrednia, szybka, dokładna
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Prosta, intuicyjna obsługa
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Adapter komory przepływowej + 
zawory automatyczne

Cela przepływowa: 
Przepływ automatyczny 
lub pipeta ręczna

Kaseta do badań cukru suchego

Płytka wielodołkowa do badań cukrzycy



Współpraca z Grupą Nordzucker
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Obraz kryształów cukru w fazie wzrostu Zaznaczanie kryształów o porównywalnych rozmiarach 
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ICUMSA results

Prezentacja wyników pomiarowych
FeretMin
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Pomiary rozmiarów kryształów w fazie szczepienia

Przykład wyników analizy:
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Kaseta ze szkiełkiem mikroskopowym:

Pomiary dla cukru suchego

Próbkę cukru suchego umieszcza się w kasecie na szkiełku mikroskopowym
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Cukroskop ParticleTech

Porównywanie rozmiarów kryształów cukru:

cukroskop ustawiony w pobliżu warników
pobór próbek cukrzyc z różnych warników 
porównywanie procesu krystalizacji pomiędzy warnikami
analiza pracy poszczególnych warników
wykrywanie nieprawidłowości w poszczególnych warach
korygowanie przebiegu krystalizacji

Korzyści:

• redukcja energii 

• wyższa przepustowość warnika 

• wyższa jakość produktu 

coś źle
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Archiwizacja obrazów z kamery cukroskopu
Możliwość wyświetlania poklatkowego obrazów z różnych faz krystalizacji



Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

ParticleTech

Trine Aabo Andersen, CEO

Hirsemarken 1

3520 Farum, Dania

E-mail: taa@particletech.dk Tel: +45 5354 8084

www.particletech.dk

Kontakt w Polsce:

AP System Sp. z o.o. ul. Kamionkowska 45A;  03-812 Warszawa; biuro@apsystem.info

Adam Kozioł 

E-mail: adam.koziol@apsystem.info Tel. +48 664 477 771

mailto:taa@particletech.dk
http://www.particletech.dk/
mailto:biuro@apsystem.info
mailto:adam.koziol@apsystem.info

