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CrystObserver® main screen (หน้าจอหล่ก) Strikes comparison from one or several pans for optimizing the boiling recipes

เปรีย่บเทีย่บหนึ�งหรือหลาย่หม้อเพื่ื�อปร่บส่ตรการเคี�ย่วให้เหมาะสม

ดว้ย่คณ๊ภัาพื่วิดโีอความละเอีย่ดสง่และการวิเคราะห์ภัาพื่ CrystObserver® 
ติดตามการเติบโตของผลึกในหม้อเคี�ย่วและหม้อ seed cooling crystallizer ใน
แบบเรีย่ลไทม์

ทคนิคการประมวลผลภัาพื่ถ่กนำมาใช้ก่นอย่่างแพื่ร่หลาย่ในโรงงาน
น้ำตาลหลาย่แห่งที�ต้องการที�จะเพื่ิ�มประสิทธุิภัาพื่การผลิตน้ำตาลของ

พื่วกเขา ล่กค้าของเราใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่ื�อย่กระด่บค๊ณภัาพื่และปร่บปร๊ง
ประสิทธุิภัาพื่ได้อย่่างไร?

ความทา้ทาย่ของงานนีค้อืการแสดงใหเ้ห็นถงึการพื่ฒ่นากระบวนการผลติ 
ที�เครื�องมือการตรวจสอบการเติบโตของผลึกและการว่ดค่าสนีำมาส่่โรงงาน
น้ำตาลในท๊กว่น

Process Improvements and Energy Savings
brought by Online Measurement
Raw and white sugars, mills and refineries

พ้ฒนากิระบวนกิารผลิตและป้ระหย้ดพล้งงาน
ด้วยเทำคนิคกิารว้ดและวิเคราะห์ผลแบบเรียลไทำมิ์ 
นำ�าตาลทำรายดิบและนำ�าตาลทำรายขาว – โรงงานนำ�าตาลและรีไฟน์

 ตรวจจ่บอน๊ภัาคต่้งแต่ 4 µm และตรวจสอบว่าเมล็ดเข้าส่่หม้อในเวลาที�
เหมาะสมหรือไม่เพื่ื�อหลีกเลี�ย่งการเกิดนิวเคลีย่สที�ไม่สามารถควบค๊มได้ ย่ืนย่่นได้
กอ่นวา่มเีมลด็ในหมอ้เพื่ยี่งพื่อที�จะพื่ฒ่นาเพื่ื�อไมต่อ้งเสยี่เวลาและพื่ลง่งานไปเปล่าๆ 
ตรวจจ่บ false grain ที�เกิดขึ้นภัาย่หล่งในกระบวนการ และลดปริมาณการใช้น้ำ
จากการควบค๊มการละลาย่

ผ่ป้ฏบ่ิตงิานจะเห็นผลกระทบโดย่ตรงของการปรบ่เปลี�ย่นพื่ารามิเตอร์ตอ่ขนาด
คริสต่ล และสามารถปร่บส่ตรการเคี�ย่วคร่้งต่อไปตามน้่น เพืื่�อให้มีจำนวนเม็ดฝั้า
ที�ลดลง มีความสามารถในการทำซ้ำที�ดีขึ้น และผลผลิตที�มีประสิทธุิภัาพื่ส่งขึ้น
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เครื�องวเิคราะหเ์หนอืสาย่การผลติ (on-line analyzer) ที�ชว่ย่เพื่ิ�มประสทิธุภิัาพื่
ของกระบวนการให้เหมาะสมที�สด๊ (optimization) ตอ้งได้รบ่การสอบเทีย่บอย่า่ง
สมบ่รณ์แบบก่บห้องปฏิบ่ติการของโรงงานเพื่ื�อร่บประก่นการตรวจว่ดที�เชื�อถือได้ 
ความแม่นย่ำ และความสามารถทำซ้ำได้

ColObserver® main screen (หน้าจอหล่ก)

Example of process stability in Japan. Historical shows repeatable trends

ต่วอย่่างความเสถีย่รของกระบวนการในญี�ป๊่น ข้อม่ลที�เก็บไว้แสดงให้เห็นแนวโน้มที�ทำซ้ำได้

เป็นที�ทราบก่นว่าการฉีดน้ำ 1 ลิตรสามารถละลาย่น้ำตาลที�ดีไปมากถึง 3 
กิโลกร่ม เป็นที�แน่ช่ดว่าปริมาณฉีดน้ำที�ลดลงจะช่วย่หลีกเลี�ย่งการละลาย่น้ำตาลดี
ปรมิาณมหาศาลและช่วย่เพื่ิ�มประสิทธิุภัาพื่การผลิตได้ในทน่ที นอกจากการปรบ่น้ำ
ให้เหมาะสมแล้ว เครื�องว่ดค่าสีนี้ย่่งช่วย่ลดการใช้พื่ล่งงานโดย่รวมอีกด้วย่

และย่่งช่วย่ให้ม่�นใจค๊ณภัาพื่ของน้ำตาลในข่้นส๊ดท้าย่ได้ด้วย่การตรวจจ่บสิ�ง
ปลอมปนหรือความไม่สอดคล้องใดๆของการผลิตที�มองเห็นได้แต่เนิ�นๆ เพื่ื�อหลีก
เลี�ย่งการปนเป้�อน น้ำตาลเปีย่กหรือน้ำตาลแห้ง เหนือสาย่พื่านลำเลีย่งท๊กชนิด

สำหร่บสีน้ำตาล วิธุีที�ดีที�ส๊ดในการได้ร่บผลตอบแทนจากการลงท๊นที�รวดเร็ว
และสำค่ญคอืการใช ้ColObserver® เครื�องวด่คา่สเีหนอืสาย่การผลติของ ITECA 
เพื่ื�อปร่บเวลาการฉีดล้างของหม้อปั�นแต่ละเครื�องให้เหมาะสมที�ส๊ด

Case study: Sugar plant in Europe, 100 days of production. 
กรณ่ศึกษีา : การผลิิตของโรงงานน้ำตาลิในยุโรป้ในช�วงเวลิา 100 วัน

เราเริ�มต้นด้วย่สมมติฐานที�ว่าน้ำล้าง 1 ลิตรละลาย่น้ำตาลดีได้ 3 กิโลกร่ม 
และเวลาในการฉดีลา้ง 1 วนิาทสีอดคลอ้งกบ่นำ้ลา้ง 2.5 ลติร จากน่น้เราคำนวณ
น้ำตาลที�จะได้ร่บมากขึ้นใน 1 แคมเปญด้วย่การลดเวลาซ่กข่้นต�ำ 1 วินาทีในหม้อ
ปั�น 3 เครื�อง ผลตอบแทนของการลงท๊น ROI จะถ่กประเมินโดย่พื่ิจารณาจาก
ต้นท๊นการแปรร่ปที�สอดคล้องก่บ 15% ของราคาขาย่น้ำตาล

หน้าจอหล่ก SpotObserver® ที�
แสดงการตรวจจ่บคร่้งล่าส๊ด
SpotObserver® Main screen where 
the last detection is displayed

ท๊กๆอน๊ภัาคที�ส่งกว่า 250µm ถ่ก
ตรวจจ่บได้

Every particle above 250µm is 
detected

ความสามารถในการส่งเกตติดตามค๊ณภัาพื่ของน้ำตาลในแบบเรีย่ลไทม์
ถือเป็นปัจจ่ย่สำค่ญที�ทำให้ม่�นใจในค๊ณภัาพื่ที�ควบค๊มได้ ความสามารถในการ
หลีกเลี�ย่งมลภัาวะจากน้ำตาล (pollution) ก่อนการเก็บร่กษาถือเป็นเรื�องสำค่ญ  
SpotObserver® เป็นเครื�องมือที�จำเป็นในการร่บประก่นน้ำตาลบริส๊ทธุิ� โดย่
เครื�องมือว่ดนี้จะสแกนการผลิตที�กำล่งดำเนินการอย่่่ 100% และช่วย่ให้เปลี�ย่น
เส้นทางน้ำตาลที�ไม่ได้ข้อกำหนดออกจากสาย่การผลิตหล่กได้

ด้วย่การใช้เซ็นเซอร์ที�มีความละเอีย่ดส่งมากและระบบไฟื้ส่องสว่าง LED 
(ปอ้งกน่การระเบิด) SpotObserver® ดำเนินการไดอ้ย่า่งแม่นย่ำและปรบ่แตง่ภัาพื่
ที�มีความซ่บซ้อนส่งในแบบเรีย่ลไทม์ (image treatment)

SpotObserver® จะจ่ดประเภัทและน่บ black spots ต่้งแต่ 250 x 250 
µm ตามระด่บการกระจาย่ (ที�กำหนดค่าได้) หน่วย่ภัาพื่ท่้งหมดจะถ่กเก็บไว้ในอี
เว้นตลอดท่้งแคมเปญเพืื่�อให้สามารถตรวจสอบย้่อนกล่บได้อย่่างสมบ่รณ์ และส่ง
ส่ญญาณการแจ้งเตือนเกี�ย่วก่บจำนวนการตรวจจ่บและ/หรือขนาด black spots 
พื่รอ้มการคำนวณทางสถติใินช่วงเวลาที�ปร่บแตง่ได้ และย่ง่สามารถใชส้ญ่ญาณเตือน
เพื่ื�อเปลี�ย่นเสน้ทางนำ้ตาลที�นอกขอ้กำหนด (off-spec) เพื่ื�อหลกีเลี�ย่งการปนเป้�อน
หรือข้อเรีย่กร้อง (claim) จากล่กค้าในที�ส๊ด

พื่ื้นที�การว่ดต่้งอย่่่หล่งหม้ออบ พื่ื้นที�ด่งกล่าวม่กจะผ่านการร่บรอง ATEX 

22 น่�นคือสาเหต๊ที� SpotObserver® เป็นอ๊ปกรณ์ที�ผ่านการร่บรอง ATEX 22
The measurement area is located after the dryer, the area is very often qualified 
ATEX 22, that’s why the SpotObserver® is an ATEX 22 certified device.
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    โทรหาวิศวกรของเรา

เพื�อพูดคุยเกี�ยวกับโครงการของคุณ 

0-630-455-429 หรือ

เราช่วยประหยัดเวลาและเงิน!
Saving time and money?

British Sugar UK, Refinery
     1.4 ลบ. ต่อป�/ทุกป� ที�ลดลงจาก

ความสามารถในในการลดการฉีดนํ�า

ส่วนเกิน และการผลิตที� Out of Spec

Kranti sugar India, Sugar Mill
     30 นาที ที�ลดลงใน

แต่ละรอบของการเคี�ยว Batch 

In Thailand 2021, Successful Commissionning 

7 pan cameras CrystObserver

2 colorimeters ColObserver

เพิ�มประสิทธิภาพการผลิต
OPTIMIZE YOUR PRODUCTION PROCESS

ITECA เครื�องมือวัดออนไลน์ เพื�อคุณและลูกค้าของคุณ

  CrystObserverCrystObserver

  ColObserverColObserver

ประสบการณ์หลายป�

ในการสร้าง teamwork ที�แข็งแกร่ง 

ระหว่าง ITECA ฝรั�งเศส

และทีมงานท้องถิ�นของเรา 

เตรียมพร้อมรับผลประโยชน์จาก

การฟ�� นตัวของตลาดในประเทศไทย!

natchanok@dnstechno.com

ความสําเร็จในการ Commissionning
2564 ในประเทศไทย

• บรรล๊ค๊ณภัาพื่ที�สม�ำเสมอพื่ร้อมก่บผลผลิตที�ส่งขึ้น

• เพื่ิ�มประสิทธุภิัาพื่การควบคม๊กระบวนการของคณ๊ต่ง้แต่การเคี�ย่วตกผลึกไป
จนถึงสถานีบรรจ๊ถ๊งหรือไซโล

mage processing techniques are now widely applied in many 
sugar factories willing to optimize their sugar production. How 

do our customers use them to raise quality and improve efficiency?  
Challenge of this work is to demonstrate the process improvements 
that the crystal growth monitoring and on-line color measurement 
bring every day to sugar factories.

With its exceptional video quality and image analysis, the pan camera 

CrystObserver® follows the crystal growth of batch pan and seed cooling 

crystallizer in Real-Time.

It detects particles from 4 μm and checks if the seeds enter the pan at 

the right time to avoid uncontrolled nucleation. There is no waste of time 

and energy before confirming the presence of adequate grain and their 

development. Any false grain occurring later in the process is detected 

and water usage is reduced by controlling the remelt. 

Operators see the impact of a parameter modification directly on the 

crystal size and adjust the next boiling recipes accordingly for a reduced 

number of fines, better repeatability and higher effective yield.

With regard to sugar colour, the best way to get a quick and important 

Return On Investment is to use ITECA on-line colorimeter ColObserver® 

to individually optimize the washing time of each centrifugal.

Knowing that 1l of wash water remelts up to 3Kg of good sugar, it is clear 

that a reduction of wash water volume avoids remelting huge quantity 

of sugar and immediately improves production efficiency. In addition to 

water optimization, the colorimeter also helps reducing overall energy 

consumption. 

Final sugar quality is also ensured by early detections of any visual non 

conformity that can be deviated to avoid contaminations. Wet or dry 

sugar, above any type of conveyor.

Having the possibility to observe in real time the quality of your sugar 

is decisive to ensure a controlled quality. Being able to avoid sugar 

pollution before storage is decisive. The SpotObserver® is an essential 

tool to guarantee a pure sugar, it scans 100% of the running production 

to the bagging station or silo and allows to divert out of spec sugar.

Using a very high resolution sensor and a reliable bright LED  

lighting system (explosion proof) the SpotObserver® performs an accurate 

acquisition and a highly sophisticated image treatment in real time.

The SpotObserver® sorts and counts the black spots from 250 x 250 

μm according to configurable distribution classes. Images are stored on 

events over the whole campaign for full traceability.

 It triggers alarms on the number of detections and /or on the black 

spots size, with statistical calculations over customizable periods. 

Alarms can be used to divert the off-spec sugar avoiding any  

contamination or customer claims.

Conclusion:

Real-time control of crystallization, centrifugation and sugar  

quality are key points that allow process improvement while reducing  

production costs. The tools presented here have demonstrated worldwide 

their ability to provide this control.

As crystallization becomes more and more automated, the  

sensors presented above have been defined to fit perfectly into this 

new context thanks to their communication capabilities with the plant 

PLCs, DCS & cloud.

ITECA Color & Vision department is specialized in
On-line image analysis dedicated to sugar industry

DNS and ITECA booth #12 at 

SUGAREX Khon Kaen on September 8-9, 2022

• Achieve consistent quality with higher productivity

• Optimize your process control from the crystallization to the bagging 
station or silo

ITECA SOCADEI
445 rue Denis Papin, 13592 Aix en Provence - France
www.iteca.fr, info@iteca.fr

สร๊ปว่าการควบค๊มแบบเรีย่ลไทม์ของการเคี�ย่วตกผลึก การปั�น และค๊ณภัาพื่
น้ำตาลเป็นประเด็นสำค่ญที�ช่วย่ให้สามารถปร่บปร๊งกระบวนการได้ในขณะที�ลด
ต้นท๊นการผลิตลงด้วย่ เครื�องมือที�นำเสนอในที�นี้น่้นได้แสดงให้เห็นท่�วโลกแล้วถึง
ความสามารถในการให้การควบค๊มนี้

การปร่บปร๊งท่้งหมดเหล่านี้อย่่่ในการพื่่ฒนาอ๊ตสาหกรรม 4.0

เนื�องจากการเคี�ย่วตกผลึในปัจจ๊บ่นกกลาย่เป็นแบบอ่ตโนม่ติมากขึ้นเรื�อย่ๆ 
เซ็นเซอร์ที�นำเสนอข้างต้นจึงได้ร่บการกำหนดให้เข้าก่บบริบทใหม่นี้อย่่างสมบ่รณ์
แบบด้วย่ความสามารถในการสื�อสารก่บ PLC ของโรงงาน, DCS และคลาวด์

แผนก Color & Vision ของ ITECA มีความเชี�ย่วชาญในการวิเคราะห์ภัาพื่
เหนือสาย่การผลิตสำหร่บอ๊ตสาหกรรมน้ำตาลโดย่เฉพื่าะ

DNS และ ITECA บธุ่ #12 ที� SUGAREX ขอนแก่น วน่ที� 8-9 กน่ย่าย่น 2565

Case study: Sugar plant in Europe, 100 days of production. 

We start with the postulate that 1l of wash water remelts 3Kg of sugar 

and that a 1 s washing time corresponds to 2,5 l of wash water. We then 

calculate the annual extra sugar produced with a minimum washing 

time reduction of 1s on 3 centrifuges. ROI is evaluated considering the 

re-processing costs correspond to 15% of the sugar sale price.

An on-line analyzer that allows process optimization must be perfectly 

calibrated at start-up with the plant laboratory to guarantee a reliable, 

accurate and reproducible measurement.
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