
ผลิตภัณฑ์ BUCHI NIR-Online® ส�ำหรับเมล็ดพืชน�้ำมัน น�้ำมันพืช และไบโอดีเซล ช่วยเพิ่มคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อให้ได้ผลก�ำไรสูงสุด เรำพร้อมช่วยคุณในทุกขั้นตอนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุด ตั้งแต่กำรน�ำเข้ำวัตถุดิบจนถึงกำรน�ำส่งผลิตภัณฑ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้ว

โซลชูัน่ส�ำหรบัเมลด็พชืน�ำ้มนั น�ำ้มนัพชื และไบโอดีเซล
กำรควบคุมกระบวนกำรท�ำงำนส�ำหรบัอุตสำหกรรมแปรรปูเมลด็พชืน�ำ้มนั
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กำรปรับกระบวนกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 
ส�ำหรับอุตสำหกรรมแปรรูปเมล็ดพืชน�้ำมัน

เพิ่มคุณภำพและผลก�ำไรให้ได้สูงสุด 
เรำขอน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ขั้นสูงพร้อมควำมอเนกประสงค์สูงสุดท่ีมีอยู่ในตลำดส�ำหรับอุตสำหกรรมแปรรูปเมล็ดพืช
น�้ำมัน เครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิตสำมำรถให้ค่ำกำรวัดท่ีแม่นย�ำได้อย่ำงต่อเน่ืองภำยในไม่ก่ีวินำที ช่วย
กำรันตีประสิทธิภำพกำรผลิตสูงสุด กำรแสดงแนวโน้มแบบเรียลไทม์ท่ีแสดงได้อย่ำงง่ำยๆ ในห้องควบคุมท�ำให้ผู้
ปฏิบัติงำนของคุณสำมำรถปรับแก้ค่ำเบ่ียงเบนของกระบวนกำรท�ำงำนได้อย่ำงทันท่วงที ผลิตภัณฑ์ของเรำครอบคลุม
กระบวนกำรท�ำงำนท้ังหมด ตั้งแต่กำรประเมินคุณภำพของเมล็ดพืชน�้ำมันไปจนถึงกำรปรับสภำพ กำรกะเทำะเปลือก 
กำรบีบอัด กำรสกัด กำรท�ำแห้งกำก กำรกลั่นน�้ำมันดิบ และกำรผลิตไบโอดีเซล
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กำรน�ำวัตถุดิบเข้ำระบบ
ควบคุมองค์ประกอบและคุณภำพ
เพื่อพิจำรณำตัดสินเก่ียวกับกำร
ขนถ่ำยหรือกำรปฏิเสธวัตถุดิบ 
เพือมั่นใจว่ำมีกำรจ่ำยเงินให้กับ
ซัพพลำยเออร์อย่ำงถูกต้อง

กำรปรับสภำพและกำรกะเทำะ
เปลือก
ปรับปริมำณควำมชื้นของเมล็ด
พืชน�้ำมันให้เหมำะสมที่สุดโดย
กำรควบคุมขั้นตอนกำรปรบัสภำพ 
เพิ่มผลผลิตน�้ำมันโดยกำรควบคุม
กระบวนกำรกะเทำะเปลอืก

กำรบบีอดั 
ช่วยให้มั่นใจได้ว่ำกำรตั้งค่ำมี
ควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด เพื่อให้ได้
ผลผลิตน�้ำมันดิบสูงสุดจำกกำรบีบ
อัด ปรับวัตถุดิบให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุดส�ำหรับกำรสกัดด้วยตัวท�ำ
ละลำย

กำรสกดัด้วยตวัท�ำละลำย
ปรับปรุงกระบวนกำรสกัดด้วย
ตัวท�ำละลำยให้มีประสิทธิภำพ
มำกท่ีสุด เพื่อให้ได้ผลผลิตน�้ำมัน
สูงสุด ลดปริมำณกำรใช้พลังงำน
ของเครื่องสกัด

กำรท�ำแห้งกำกและกำรเพิม่
เปลือกหุ้มเมล็ด
ปรับปริมำณควำมชื้นในกำกก่อน
กำรจัดเก็บ ช่วยให้มั่นใจได้ว่ำ
ปริมำณโปรตีนของกำกตรงตำม
ข้อก�ำหนด

ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย 
ตรวจสอบยืนยันคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย บันทึกข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ท้ังคันรถก่อนกำรจัดส่ง
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กำรน�ำวัตถุดิบเข้ำระบบ
กำรจ�ำแนกและกำรจัดเกบ็
กำรผลิต 

กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย
ห้องควบคุม
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กำรฟอกสี
ช่วยให้มั่นใจได้ว่ำน�้ำมันบริโภคมี
ลักษณะปรำกฏท่ีเหมำะสมท่ีสุด
โดยกำรควบคุมสีและปริมำณกำร
เติมดินฟอกสี

น�ำ้มนับรสิทุธ์ิและผลติภัณฑ์จำก
กำรกลัน่ก�ำจดักลิน่ 
ตรวจสอบยนืยนัและบันทึก
ข้อมูลคุณภำพของผลิตภัณฑ์ขั้น
กลำงและผลิตภัณฑ์ขั้นส�ำเร็จ 
ท�ำให้แน่ใจว่ำมีกำรด�ำเนิน
กระบวนกำรกลั่นก�ำจดักลิน่
อย่ำงเพยีงพอ

ไบโอดเีซล
ควบคุมคุณภำพของวตัถุดิบ 
เพิ่มประสิทธิภำพของปฏิ
กิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชนั 
ตรวจสอบยนืยนัคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์ขั้นส�ำเร็จ

10 11 12

กำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบหรือน�้ำมันที่
ผ่ำนกำรแยกยำงเหนียวแล้ว
ควบคุมองค์ประกอบของน�้ำมัน
ดิบท่ีเป็นวัตถุดิบส�ำหรับโรงกลั่น 
เพื่อพิจำรณำตัดสินเก่ียวกับกำร
ขนถ่ำยหรือกำรปฏิเสธวัตถุดิบ

กำรแยกยำงเหนยีวและเลซิทิน
ควบคุมฟอสฟอรัสเพื่อให้กำรแยก
ยำงเหนียวมีประสิทธิภำพสูงสุด 
ท�ำให้เกิดกำรสูญเสียน�้ำมันน้อย
ท่ีสุด ช่วยให้มั่นใจได้ถึงกำรผลิต
เลซิทินคุณภำพสูง

กำรท�ำให้เป็นกลำงและไขสบู่
ช่วยให้มั่นใจได้ว่ำกำรขจัดกรด
ไขมันอิสระออกจำกน�้ำมนัมี
ประสิทธิภำพ ลดกำรสูญเสีย
น�้ำมันจำกไขสบู่

กำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 
ส�ำหรับอุตสำหกรรมน�้ำมันพืชและไบโอดีเซล
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กำรน�ำวัตถุดิบเข้ำระบบ
กำรจ�ำแนกและกำรจัดเกบ็
กำรผลิต 

กำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย
ห้องควบคุม
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 กำรน�ำวัตถุดิบเข้ำระบบ 

กำรผลิตน�้ำมันพืช กำกเมล็ดพืชน�้ำมัน ไบโอดีเซล หรือผลิตภัณฑ์พลอยได้ท่ีมีมูลค่ำอ่ืนๆ ให้มีคุณภำพ
สูง เริ่มจำกกำรประกันคุณภำพของเมล็ดท่ีน�ำเข้ำสู่ไซต์กำรผลิต กำรติดตั้งเครื่องตรวจสอบภำยใน
กระบวนกำรผลิต BUCHI NIR-Online® ในบริเวณกำรขนถ่ำยของรถบรรทุกท�ำให้สำมำรถแสดงค่ำ
เฉลี่ยจริงของคุณลักษณะด้ำนคุณภำพท่ีส�ำคัญท่ีสุดได้ในแบบเรียลไทม์ และช่วยในกำรพิจำรณำตัดสิน
เก่ียวกับกำรยอมรับหรือกำรปฏิเสธไม่รับเมล็ดขำเข้ำน้ี ข้อมูลดังกล่ำวจะถูกส่งไปยังห้องควบคุมโดย
อัตโนมัติ และช่วยให้สำมำรถท�ำกำรแบ่งแยกคุณภำพแบบอัตโนมัติได้โดยอำศัยเกณฑ์ท่ีมีกำรปรับตั้ง
ไว้ล่วงหน้ำ จึงเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพให้กับขั้นตอนกำรผลิตขั้นต่อไปท้ังยังช่วยประหยัดต้นทุน 

ประโยชน์

·  กำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรยอมรับหรือกำร
ปฏิเสธวัตถุดิบขำเข้ำอย่ำงรวดเร็ว

·  ทรำบค่ำเฉลี่ยจริงของพำรำมิเตอร์ด้ำน
คุณภำพท่ีส�ำคัญ

· กำรจ่ำยเงินให้กับซัพพลำยเออร์อย่ำงถูกต้อง
· กำรบันทึกข้อมูลวัตถุดิบท้ังหมดแบบอัตโนมัติ
·  กำรแบ่งแยกคุณภำพของวัตถุดิบขำเข้ำใน

แบบเรียลไทม์

2  กำรปรับสภำพและกำรกะเทำะเปลือก

กำรควบคุมขั้นตอนกำรปรับสภำพเพื่อมั่นใจได้ว่ำควำมชื้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมำะสมท่ีสุดส�ำหรับ
กระบวนกำรต่อไป กำรกะเทำะเปลือกช่วยลดปริมำณเส้นใยในกำกเมล็ดพืชน�้ำมันลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
และท�ำให้สำมำรถผลิตกำกท่ีอุดมไปด้วยโปรตีนได้ นอกจำกน้ียังช่วยเพิ่มผลผลิตน�้ำมันจำกกำรบีบอัด
ของน�้ำมันท่ียังคงชุ่มอยู่ในเปลือกหุ้มเมล็ด กำรควบคุมขั้นตอนกำรกะเทำะเปลือกด้วยกำรวัดควำมชื้น
และน�้ำมันแบบเรียลไทม์ ช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของเครื่องบีบอัดท่ีสำมำรถช�ำรุดเสียหำยได้จำกกำร
เสียดสีของเปลือก ส่วนไขและสำรให้สีน้ันมักจะพบได้เฉพำะในเปลือกเท่ำน้ัน ดังน้ันกำรขจัดเปลือก
ส่วนใหญ่ออกไปจึงท�ำให้ไขของน�้ำมันท่ีผ่ำนกำรบีบอัดมีปริมำณลดลง น�้ำมันดังกล่ำวจะสำมำรถ
กรองได้ง่ำยขึ้นและต้นทุนของกระบวนกำรแยกไขและกำรฟอกสีน�้ำมันจะลดลง

ประโยชน์

·  กำรผลิตกำกท่ีมีโปรตีนสูง
·  กำรเพิ่มผลผลิตน�้ำมันจำกกำรบีบอัด
·  กำรลดต้นทุนของกระบวนกำรแยกไขและ

กำรฟอกสีน�้ำมัน 
·  กำรยืดอำยุกำรใช้งำนของเครื่องบีบอัด

เน่ืองจำกกำรเสียดสีจำกเปลือกหุ้มเมล็ด
ลดลง

โซลชูัน่ส�ำหรบัเมลด็พชืน�ำ้มนั น�ำ้มนัพชื และไบโอดีเซล
เพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรผลิต

 กำรบีบอัด

ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบีบอัดจะสำมำรภตรวจสอบและควบคุมได้โดยกำรวัดควำมชื้น
และน�้ำมันในกำกเมล็ดพืชน�้ำมัน ขั้นตอนกำรเตรียมก่อนหน้ำอย่ำงเช่นกำรปรับสภำพ กำรผ่ำน
กระบวนกำรควำมร้อน กำรรีดเป็นแผ่นบำง หรือกำรบีบอัดขั้นต้น สำมำรถปรับได้โดยใช้ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติท่ีอำศัยค่ำควำมชื้นและน�้ำมันในกำกเมล็ดพืชน�้ำมันท่ีวัดค่ำได้แบบเรียลไทม์ ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติสำมำรถน�ำมำใช้เพื่อปรับสภำพกำรท�ำงำนของเครื่องสกัด เพื่อให้ได้ผลผลิตน�้ำมัน
สูงสุดและเพื่อลดปริมำณกำรใช้พลังงำนได้ 

ประโยชน์

·  กำรเพิ่มประสิทธิภำพขั้นตอนก่อนหน้ำอย่ำง
เช่นกำรปรับสภำพ กำรผ่ำนกระบวนกำร
ควำมร้อน กำรรีดเป็นแผ่นบำง หรือกำรบีบ
อัดขั้นต้นโดยระบบกำรป้อนข้อมูลแก่อุปกรณ์
ควบคุม

·  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของเครื่อง
สกัดเพื่อให้ได้ผลผลิตน�้ำมันสูงสุด ลดระยะ
เวลำในกำรสกัด และลดปริมำณกำรใช้
พลังงำน

4  กำรสกัดด้วยตัวท�ำละลำย 

กำรสกัดต้องใช้ตัวท�ำละลำยเป็นจ�ำนวนมำกและมีกำรใช้พลังงำนในปริมำณสูง แต่สำมำรถปรับให้มี
ประสิทธิภำพสูงสุดได้โดยกำรวัดควำมชื้นและน�้ำมันในเน้ือเมล็ดรีดแผ่นแบบเรียลไทม์อย่ำงต่อเน่ือง 
ผลท่ีตำมมำก็คือผลผลิตน�้ำมันเพิ่มสูงขึ้นและกำรใช้พลังงำนของเครื่องสกัดมีประสิทธิภำพสูงสุด กำร
ลดระยะเวลำกำรสกัดลงให้เหลือน้อยท่ีสุดยังช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตโดยรวมอีกด้วย

ประโยชน์

·  ผลผลิตน�้ำมันเพิ่มขึ้น 
·  กำรควบคุมกำรท�ำงำนของเครื่องสกัด
·  กำรลดปริมำณกำรใช้พลังงำนของเครื่องสกดั
·  กำรเพิ่มปริมำณผลผลิตด้วยกำรลดระยะเวลำ

กำรสกัด

1 3
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 กำรท�ำแห้งกำกและกำรเพิ่มเปลือกหุ้มเมล็ด 

กำรควบคุมเครื่องแยกตัวท�ำละลำย/เครื่องปิ้ง/เครื่องท�ำแห้ง/เครื่องท�ำควำมเย็น ท�ำให้สำมำรถ
เพิ่มส่วนต่ำงก�ำไรได้โดยกำรปรับระดับควำมชื้นให้ใกล้เคียงกับขีดจ�ำกัดบนของเกณฑ์ท่ีก�ำหนด ถ้ำ
ควำมชื้นในกำกต�่ำกว่ำระดับสูงสุดท่ียอมรับได้ จะช่วยรับประกันคุณภำพทำงจุลชีววิทยำของกำกเมื่อ
อยู่ในกำรจัดเก็บ ช่วยป้องกันกำรเน่ำเสีย และผลท่ีตำมมำก็คือสุขภำพและควำมปลอดภัยของสัตว์

กำรท�ำให้แน่ใจว่ำกำกจะมีปริมำณโปรตีนตรงตำมระดับต�่ำสุดท่ีกฎหมำยก�ำหนด สำมำรถท�ำได้โดย
กำรติดต้ังเครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิตในจุดท่ีท�ำกำรเติมหรือผสมเปลือกหุ้มเมล็ดเข้ำกับ
กำก เปลือกจะอุดมไปด้วยเส้นใย จึงสำมำรถท�ำให้กำกท่ีได้รับกำรปรับน้ันมีปริมำณโปรตีนตรงตำมท่ี
ต้องกำรได้ เมื่อเป็นไปตำมข้อก�ำหนด ผลท่ีตำมมำก็คือผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น

ประโยชน์

·  ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำปริมำณโปรตีนในกำกจะสูง
กว่ำค่ำต�่ำสุดตำมกฎหมำยและเกณฑ์ท่ีก�ำหนด 

·  ปริมำณควำมชื้นใกล้เคียงกับขีดจ�ำกัดบนเพื่อ
ผลก�ำไรท่ีสูงขึ้น

·  ปริมำณควำมชื้นต�่ำกว่ำขีดจ�ำกัดสูงสุด ช่วย
ป้องกันกำรเน่ำเสียและยืดอำยุกำรเก็บรักษำ

·  กำรควบคุมกำรเติมเปลือกหุ้มเมล็ดเพื่อให้
ได้ระดับโปรตีนท่ีเหมำะสมท่ีสุดและเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตกำกให้สูงขึ้น

6  ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย

ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยของโรงงำนบีบอัดเมล็ดพืชน�้ำมันคือน�้ำมันดิบและกำก กำรตรวจวัดคุณลักษณะ
ด้ำนคุณภำพท่ีส�ำคัญๆ อย่ำงต่อเน่ืองโดยเครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิต BUCHI 
NIR-Online® ช่วยให้มั่นใจได้ว่ำผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้องพร้อมคุณภำพท่ีถูกต้องจะเข้ำสู่กำรจัดเก็บท่ีถูกต้อง
หรือได้รับกำรบรรทุกเพื่อจัดส่งไปยังลูกค้ำ กำรด�ำเนินกำรน้ีจะช่วยลดควำมเสี่ยงในเรื่องของกำรส่ง
กลับท่ีมีค่ำใช้จ่ำยสูง และป้องกันกำรสูญเสียภำพลักษณ์ทำงกำรตลำดของบริษัท กำรบรรทุกท้ังหมด
จะได้รับกำรบันทึกข้อมูลเพื่อให้สำมำรถสืบย้อนกลับได้และเพื่อเป็นกำรรับประกันคุณภำพ นอกจำก
น้ียังสำมำรถท่ีจะแบ่งแยกคุณภำพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยตำมเกณฑ์เง่ือนไขท่ีก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำ
ได้ ซ่ึงท�ำให้ผู้ผลิตสำมำรถส่งผลิตภัณฑ์คุณภำพสูงไปยังท่ีจัดเก็บส�ำหรับคุณภำพน้ันๆ โดยเฉพำะได้ใน
แบบเรียลไทม์เพื่อช่วยเพิ่มก�ำไร

ประโยชน์

·  แบ่งแยกคุณภำพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยเพื่อ
ส่วนต่ำงก�ำไรท่ีสูงขึ้น

·  จัดท�ำเอกสำรและตรวจสอบย้อนกลับ
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยได้อย่ำงสมบูรณ์

·  รับรองคุณภำพสินค้ำได้แบบเรียลไทม์ก่อนส่ง
มอบไปถึงมือลูกค้ำ

 กำรน�ำเข้ำน�้ำมันดิบหรือน�้ำมันท่ีผ่ำนกำรแยกยำงเหนียวแล้ว

โรงกลั่นน�้ำมันพืชและโรงงำนไบโอดีเซลจะใช้น�้ำมันดิบหรือน�้ำมันท่ีผ่ำนกำรแยกยำงเหนียวแล้วเป็น
วัตถุดิบส�ำหรับกระบวนกำรกำรท�ำงำนและกำรกลั่นในล�ำดับต่อไป สิ่งส�ำคัญท่ีต้องทรำบก็คือค่ำเฉลี่ย
จริงของพำรำมิเตอร์ด้ำนคุณภำพท่ีเก่ียวข้อง เช่น ควำมชื้น กรดไขมันอิสระ ฟอสฟอรัส ค่ำไอโอดีน 
และสี เพื่อให้สำมำรถช�ำระเงินให้กับซัพพลำยเออร์ได้อย่ำงถูกต้องและเพื่อกำรวำงแผนท่ีเหมำะสม
ส�ำหรับขั้นตอนกำรท�ำงำนถัดไป  
กำรวัดจะได้รับกำรบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อให้สำมำรถสืบย้อนกลับได้อย่ำงเต็มรูปแบบ กำรติด
ตั้งท่ีช่องขนถ่ำยท�ำให้สำมำรถพิจำรณำตัดสินเก่ียวกับกำรขนถ่ำยหรือกำรปฏิเสธวัตถุดิบขำเข้ำได้
อย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนช่วยให้ท�ำกำรแบ่งแยกคุณภำพได้ง่ำย

ประโยชน์

·  ทรำบค่ำเฉลี่ยจริงของพำรำมิเตอร์ด้ำน
คุณภำพท่ีส�ำคัญ

·  กำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรยอมรับหรือกำร
ปฏิเสธวัตถุดิบขำเข้ำอย่ำงรวดเร็ว

·  กำรช�ำระเงินให้กับซัพพลำยเออร์อย่ำงถกูต้อง
·  กำรบันทึกข้อมูลวัตถุดิบท้ังหมดแบบอัตโนมัติ
·  กำรแบ่งแยกคุณภำพของวัตถุดิบขำเข้ำได้

แบบเรียลไทม์

 กำรแยกยำงเหนียวและเลซิทิน 

องค์ประกอบของน�้ำมันท่ีผ่ำนกำรแยกยำงเหนียวแล้วน้ันปริมำณฟอสฟอรัสถือเป็นอินดิเคเตอร์ท่ีใช้บ่ง
บอกปริมำณของฟอสโฟลิพิดท้ังหมดหรือยำงเหนียวในน�้ำมัน ซ่ึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิงส�ำหรับขั้นตอน
กำรท�ำงำนต่อไป กำรติดตั้งเครื่องวิเครำะห์ไว้ท่ีช่องทำงออกของเครื่องหมุนเหวี่ยงช่วยให้มั่นใจได้
ว่ำ ยำงเหนียวจะถูกแยกออกอย่ำงมีประสิทธิภำพ และน�้ำมันท่ีได้รับจะถูกส่งต่ออย่ำงถูกต้องส�ำหรับ
ขั้นตอนกำรกลั่นต่อไป ค่ำกำรวัดแบบเรียลไทม์จะถูกน�ำไปใช้เพื่อปรับกำรเติมน�้ำ สำรเคมี และ
พำรำมิเตอร์กำรท�ำงำนต่ำงๆ ของเครื่องหมุนเหวี่ยง
เลซิทินเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ท่ีมีมูลค่ำซ่ึงได้จำกกระบวนกำรแยกยำงเหนียวด้วยน�้ำ กำรด�ำเนิน
กระบวนกำรอ่ืนๆ กับเลซิทินเพื่อให้ได้สำรเติมแต่งอำหำรท่ีมีรำคำสูงน้ันสำมำรถสร้ำงผลก�ำไรและ
ใช้เป็นแหล่งรำยได้เพิ่มเติมได้ กำรควบคุมกำรแปรรูปเลซิทินจะช่วยลดกำรสูญเสียน�้ำมันและท�ำให้
มั่นใจได้ว่ำ ผลิตภัณฑ์จะมีคุณสมบัติตรงตำมข้อก�ำหนดของรำคำขำยระดับพรีเมี่ยม

ประโยชน์

·  กำรควบคุมปริมำณฟอสฟอรัสอย่ำงต่อเน่ือง 
เพื่อให้กำรแยกยำงเหนียวมีประสิทธิภำพ
สูงสุด

·  ลดปริมำณกำรใช้สำรเคมี
·  เพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของเครื่องหมุน

เหวี่ยง
·  ลดกำรสูญเสียน�้ำมัน
·  ผลิตเลซิทินคุณภำพสงูเพื่อรำคำระดับพรีเมี่ยม
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 กำรท�ำให้เป็นกลำงและไขสบู่ 

กรดไขมันอิสระ (FFA) จะถูกท�ำให้เป็นกลำงโดยกำรเติมโซดำไฟ นอกจำกจะเป็นกำรขจัด FFA ซ่ึง
ไม่เป็นท่ีต้องกำรออกไปแล้ว ยำงเหนียวท่ีไม่ละลำยน�้ำยังถูกขจัดออกไปจำกน�้ำมันด้วยเช่นกัน ซ่ึง
เป็นผลท�ำให้มีไขสบู่เกิดขึ้น ไขสบู่น้ีส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยควำมชื้น FFA ฟอสฟำไทด์ สำรท่ีซำ
พอนิไฟด์ไม่ได้ และน�้ำมันผสมท่ีมีสภำพเป็นกลำง แต่หำกมีน�้ำมันท่ีมีสภำพเป็นกลำงเกิดขึ้นจะถือว่ำ
เป็นกำรสูญเสียในกระบวนกำรท�ำงำน กำรควบคุมกำรท�ำให้เป็นกลำงและองค์ประกอบของไขสบู่
มีควำมส�ำคัญมำกในกำรช่วยให้ประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของโรงกลั่นน�้ำมัน 
กำรติดต้ังเครื่องวิเครำะห์ไว้หลังเครื่องหมุนเหวี่ยงหรือท่ีช่องทำงออกของของแข็งจำกเครื่องหมุน
เหวี่ยงท�ำให้สำมำรถควบคุมปริมำณกำรใช้สำรเคมี ลดกำรสูญเสียน�้ำมัน และเพิ่มประสิทธิภำพของ
กำรท�ำงำนของเครื่องหมุนเหวี่ยงได้

ประโยชน์

·  ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำ FFA มีปริมำณอยู่ในเกณฑ์
ท่ีก�ำหนดเพื่อคุณภำพท่ีดีและยิดอำยุกำรเก็บ
รักษำของน�้ำมันพืช 

·  ควบคุมปฏิกิริยำกำรท�ำให้เป็นกลำง  
ลดปริมำณกำรใช้สำรเคมี

·  เพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของเครื่องหมุน
เหวี่ยง

·  ลดกำรสูญเสียน�้ำมัน 

10  กำรฟอกสี

กระบวนกำรฟอกสีคือกำรเติมดินฟอกสีเข้ำไปในน�้ำมัน แล้วกรององค์ประกอบท่ีดูดซับสีไว้ออกจำก
น�้ำมัน กระบวนกำรน้ีสำมำรถควบคุมได้ด้วยกำรวัดสี ควำมชื้น คลอโรฟิลล์ ฟอสฟอรัส สบู่ และค่ำ
เปอร์ออกไซด์ในน�้ำมันท่ีถูกฟอกสีหลังจำกกำรกรองทันทีในแบบเรียลไทม์ โดยสำมำรถปรับปริมำณ
กำรเติมดินฟอกสีให้มีประสิทธิภำพสูงสุดได้โดยอำศัยระบบกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ กระบวนกำรแยก
ไขซ่ึงเป็นกระบวนกำรถัดไปน้ันสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพได้โดยกำรตรวจวัดไขหลังขั้นตอนกำรก
รอง โดยสำมำรถควบคุมปริมำณกำรเติมตัวช่วยกรองได้อีกเช่นกัน น�้ำมันพืชท่ีมีไขต�่ำจ�ำเป็นส�ำหรับ
กระบวนกำรผลิตไบโอดีเซล ส่วนน�้ำมันบริโภคควรมีลักษณะโปร่งใสซ่ึงเป็นสิ่งส�ำคัญต่อกำรยอมรับ
ของผู้บริโภคและส่งผลต่อรำคำของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย

ประโยชน์

·  ช่วยให้มั่นใจได้ว่ำกำรขจัดสำรให้สีและส่วน
ประกอบท่ีไม่ต้องกำรอ่ืนๆ ออกจำกน�้ำมัน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

·  กำรขจัดไขและไตรกลีเซอร์ไรด์ในสถำนะ
ของแข็งอย่ำงมีประสิทธิภำพ

·  ปรับปริมำณกำรเติมดินฟอกสีและตัวช่วย
กรองให้เหมำะสมท่ีสุด

 น�้ำมันบริสุทธ์ิและผลิตภัณฑ์จำกกำรกลั่นก�ำจัดกลิ่น

กำรตรวจวัดคุณภำพท่ีส�ำคัญของน�้ำมันพืชแบบเรียลไทม์ เช่น FFA ค่ำไอโอดีน ฟอสฟอรัส ควำมชื้น 
สบู่ และสี ช่วยให้มั่นใจได้ว่ำผลิตภัณฑ์จะมีคุณสมบัติตรงตำมข้อก�ำหนดและผลิตภัณฑ์ท่ีจัดส่งให้กับ
ลูกค้ำเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้อง กำรวัดอย่ำงรวดเร็วด้วยเครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิตท�ำให้
สำมำรถท�ำกำรแบ่งแยกคุณภำพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยแบบเรียลไทม์ได้
ผลิตภัณฑ์จำกกำรกลั่นก�ำจัดกลิ่นเป็นผลพลอยได้ของอุตสำหกรรมแปรรูปน�้ำมันพืช ซ่ึงจะได้มำใน
ระหว่ำงกระบวนกำรก�ำจัดกลิ่นของน�้ำมันพืช หำกผลิตภัณฑ์จำกกำรกลั่นก�ำจัดกลิ่นสำมำรถแบ่งเป็น
ส่วนกรดไขมันสูงกับส่วนสเตอรอลและโทโคฟีรอลสูงได้ ผลิตภัณฑ์จะมีมูลค่ำเชิงพำณิชย์สูงขึ้น เพื่อ
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว เครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิตสำมำรถตรวจสอบ FFA 
โทโคฟีรอล และสเตอรอลอย่ำงต่อเน่ืองได้

ประโยชน์

·  สืบย้อนกลับและบันทึกข้อมูลได้อย่ำงสมบูรณ์
·  รบัประกันคุณภำพแบบเรยีลไทม์ก่อนกำรจัดส่ง
·  ไม่มีกำรส่งกลับท่ีมีค่ำใช้จ่ำยสูงและไม่มีกำร

สูญเสียภำพลักษณ์ทำงกำรตลำดเน่ืองจำก
คุณภำพไม่ตรงตำมข้อก�ำหนด

·  แบ่งแยกคุณภำพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยเพื่อ
ส่วนต่ำงก�ำไรท่ีสูงขึ้น

·  เพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์จำกกำรกลั่นก�ำจัดกลิ่น  
เพื่อผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำสูงขึ้น

12  ไบโอดีเซล 

ไบโอดีเซลผลิตขึ้นในปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชันซ่ึงน�้ำมันจะถูกแปลงไปเป็นเมธิลเอสเตอร์ของ
กรดไขมันอิสระ คุณภำพของน�้ำมันเชื้อเพลิงท่ีผลิตได้น้ีจะขึ้นอยู่กับคุณภำพของวัตถุดิบขำเข้ำ โดยสิ่ง
ส�ำคัญก็คือน�้ำมันท่ีผ่ำนกำรแยกยำงเหนียวแล้วจะต้องมีฟอสฟอรัสในระดับท่ีต�่ำมำก ดังน้ัน กำรท�ำให้
แน่ใจว่ำวัตถุดิบส�ำหรับกระบวนกำรทรำนส์เอสเทอริฟิเคชันมีคุณภำพท่ีถูกต้องเหมำะสม จึงมีควำม
ส�ำคัญอย่ำงย่ิงยวด เครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิตท�ำให้สำมำรถควบคุมปฏิกิริยำทรำนส์เอ
สเทอริฟิเคชันได้โดยกำรตรวจวัดตัวท�ำปฏิกิริยำและผลิตภัณฑ์จำกปฏิกิริยำทำงเคมี ไบโอดีเซลท่ีผลิต
ได้ต้องเป็นไปตำมข้อบังคับ เครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิตจะท�ำกำรวัดและบันทึกข้อมูล
คุณภำพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย

ประโยชน์

·  ช่วยให้มั่นใจได้ว่ำผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยมี
คุณสมบัติตรงตำมข้อก�ำหนดและมำตรฐำน

·  กำรควบคุมคุณภำพของวัตถุดิบส�ำหรับปฏิ
กิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน

·  กำรควบคุมปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน
เพื่อคุณภำพและผลผลิตสูงสุด

9 11
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น�้ำมันดิบ น�้ำมันท่ีผ่ำนกำรแยกยำงเหนียวแล้ว เลซิทิน

·  ควำมชื้น
·  ฟอสฟอรัส
·  กรดไขมันอิสระ

·  ค่ำไอโอดนี 
·  ค่ำเปอร์

ออกไซด์
·  สี 

·  ควำมชื้น 
·  ฟอสฟอรสั 
·  กรดไขมันอิสระ 

·  ค่ำไอโอดนี ·  ควำมชื้น
·  น�้ำมัน 
·  ค่ำเปอร์ออกไซด์

·  สี
·  กรดไขมัน

อิสระ

เนื้อเมล็ดรีดแผ่น

4

กำก

5 6

น�้ำมันดิบ

6

·  ควำมชื้น
·  โปรตีน
·  น�้ำมัน

· เฮกเซน ·  ควำมชื้น
·  โปรตีน
·  น�้ำมัน

· เส้นใย ·  ควำมชื้น
·  ฟอสฟอรัส
·  กรดไขมันอิสระ 

·  ค่ำไอโอดนี 
·  ค่ำเปอร์

ออกไซด์
·  สี 

ผลิตภัณฑ์ทั่วไปและพำรำมิเตอร์
ส�ำหรับอุตสำหกรรมบีบอัดเมล็ดพืชน�้ำมัน

เมล็ดพืชน�้ำมัน

1

เปลือกหุ้มเมล็ด

2

กำกเมล็ดพืชน�้ำมัน

3

·  ควำมชื้น 
·  โปรตีน 
·  น�้ำมัน 
·  แป้ง 

·  เส้นใย 
·  เถ้ำ 
·  น�้ำตำล 

·  ควำมชื้น
·  โปรตีน
·  น�้ำมัน

·  ควำมชื้น
·  โปรตีน
·  น�้ำมัน

7

น�้ำมันท่ีมีสภำพเป็นกลำง ไขสบู่ น�้ำมันท่ีผ่ำนกำรฟอกสี

·  ควำมชื้น
·  ฟอสฟอรัส
·  กรดไขมันอิสระ

·  ค่ำไอโอดีน
·  ค่ำซำพอนิ

ฟิเคชัน

·  ควำมชื้น
·  น�้ำมัน

·  กรดไขมันอิสระ ·  ควำมชื้น
·  ฟอสฟอรัส

·  ค่ำเปอร์
ออกไซด์ 

·  สี

109

88

9

น�้ำมันบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์จำกกำรกลั่นก�ำจัดกลิ่น ไบโอดีเซล 

·  ควำมชื้น
·  ฟอสฟอรัส
·  กรดไขมันอิสระ

·  ค่ำไอโอดนี 
·  สี 

·  กรดไขมันอิสระ
·  โทโคฟีรอล
·  สเตอรอล

· ควำมชื้น
· ฟอสฟอรัส
· ค่ำไอโอดนี
· กลีเซอไรด์ 

· เอสเตอร์ 
·  ค่ำควำมเป็น 

กรด
· กลีเซอรีน
· โทโคฟีรอล

121111

ผลิตภัณฑ์ทั่วไปและพำรำมิเตอร์
ส�ำหรับอุตสำหกรรมกลั่นน�้ำมันพืช
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เครื่องตรวจจับสิ่งท่ีมองเห็นได้: กำรวัดสีและกำรควบคุมกระบวนกำรฟอกสี

เครื่องตรวจจบัสิ่งที่มองเหน็ได้ในเครื่องตรวจสอบภำยใน
กระบวนกำรผลิตของเรำ ช่วยให้สำมำรถท�ำกำรวัดและ
ควบคุมสีของผลิตภัณฑ์ซึง่เป็นพำรำมิเตอร์ด้ำนคุณภำพที่มี
ควำมส�ำคัญได้ โซลูชั่นพิเศษหนึง่เดยีวในตลำดนี้ คอืเรำมี
เครื่องมอืผเพิม่เติมช่วยในกำรตรวจเช็คควำมสม�่ำเสมอใน
ผลิตภัณฑ์ของคุณ ท�ำให้สำมำรถตรวจหำกำรปลอมปนและ
แสดงให้ทรำบหำกมกีำรเน่ำเสียหรอืกำรเบี่ยงเบนของวตัถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้หลำยชนิด
ในอุตสำหกรรมแปรรูปเมล็ดพืชน�้ำมันจะถูกก�ำหนดมลูค่ำและ
รำคำโดยขึ้นอยู่กับสี กำรวัดสีแบบเรียลไทม์ท�ำให้สำมำรถ
ควบคุมกระบวนกำรฟอกสใีนกำรกลั่นน�้ำมันพืชได้ และช่วยให้
มั่นใจได้ว่ำปริมำณกำรเติมดินฟอกสจีะเป็นไปอย่ำงเหมำะสมที่สุด 

AutoCal: รวมค่ำอ้ำงอิงต่ำงๆ ด้วยตัวคุณเองในคลิกเดียว

AutoCal เป็นเครื่องมือท่ีสะดวกท่ีสุดส�ำหรับกำรรักษำและ
กำรพัฒนำข้อมูลสมกำรเทียบมำตรฐำนแบบอัตโนมัติ 
ข้อมูลสมกำรเทียบมำตรฐำนอันมีค่ำจะคงอยู่กับคุณตลอด
เวลำและไม่จ�ำเป็นต้องส่งไปยังหน่วยงำนภำยนอก โดย
สำมำรถป้อนค่ำอ้ำงอิงใหม่ในซอฟต์แวร์ได้โดยง่ำยและ
สำมำรถยืนยันด้วยกำรคลิก และเน่ืองจำกไม่มีฟังก์ชันส่ง
ออก/น�ำเข้ำ จึงไม่จ�ำเป็นต้องท�ำกำรปรับเทียบด้วยตนเอง
หรือมีควำมรู้พื้นฐำนในเรื่องเคโมเมตริกซ์มำก่อน เมื่อใช้ 
AutoCal โปรแกรมสำมำรถอัพเดตสมกำรเฉพำะของตัว
อย่ำงน้ันๆ หรือสมกำรส�ำเร็จรูปได้อัตโนมัติ 

ได้รับกำรรับรองว่ำปลอดภัยเมื่อใช้งำนในสภำพแวดล้อมท่ีเป็นอันตรำย

ผลิตภัณฑ์ BUCHI NIR-Online® ส�ำหรับอุตสำหกรรมแปรรูปเมล็ดพืชน�้ำมัน 
ช่วยให้มั่นใจได้ถึงกำรท�ำงำนที่ปลอดภยัในสภำพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อกำรเกิด
กำรระเบิด เครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิต NIR-Online ได้รับกำร
ออกแบบและรับรองให้สำมำรถใช้งำนได้ในพื้นที่โซน 0 และ 1 พร้อมกับกำร
ปิดป้องกนัเพิ่มเติม และส�ำหรับพื้นที่โซน 2 ที่มีกำรสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง 
มีควำมยืดหยุ่นในกำรติดตั้งเนื่องจำกไม่จ�ำเป็นต้องติดตั้งตู้ป้องกนักำรระเบิด
เพิ่มเติม นอกจำกนี้ ผลิตภัณฑ์ Gas-Ex ของเรำยงัสำมำรถใช้งำนร่วมกันกบั
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรบักำรผสำนรวมระบบกำรท�ำงำนขนำดใหญ่ของเรำได้อย่ำง
เต็มรูปแบบ

คุณสมบัติและจุดเด่น
ผ่ำนกำรรับรองควำมปลอดภัยและใช้งำนง่ำย

ที่สุดของควำมแข็งแกร่งเพื่ออำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำนของเครื่องตรวจสอบภำยใน
กระบวนกำรผลิต

ควำมแข็งแกร่งของเครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิต
เป็นสิง่จ�ำเป็นอย่ำงแรกส�ำหรบักำรติดตั้งระบบในสภำพกำร
ท�ำงำนที่มีควำมรุนแรง กำรออกแบบแบบแยกส่วนโดยไม่มีชิ้น
ส่วนที่มีกำรเคลื่อนที่ หน้ำต่ำงตรวจวัดแบบแซฟไฟร์ขดัเงำ 
กำรควบคุมอุณหภมูิ กำรรับรอง ATEX และแหล่งก�ำเนิดแสง
แบบคู่ ล้วนเป็นผลดตี่ออำยุกำรท�ำงำนที่ยำวนำนของเครื่อง
ตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิต BUCHI NIR-Online® ที่ไม่
ต้องมผีู้ควบคุมดแูลนี้

กำรวัดท่ีเชื่อถือได้โดยระบบควบคุมเสถียรภำพของอุณหภูมิสำมแบบ

ควำมน่ำเชื่อถือของกำรวัดเป็นหน่ึงในเกณฑ์ส�ำคัญในกำร
เลือกผู้จ�ำหน่ำยเครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิต ผล
ของสภำพสิ่งแวดล้อมซ่ึงรวมไปถึงอุณหภูมิของสภำพ
แวดล้อม ผลิตภัณฑ์ และเครื่องวิเครำะห์ เป็นปัจจัยรบกวนท่ีมี
นัยส�ำคัญต่อกำรวิเครำะห์กระบวนกำรท�ำงำน BUCHI 
NIR-Online® มีผลิตภัณฑ์ส�ำหรับกำรควบคุมเสถียรภำพของ
อุณหภูมิ โดยจะเป็นโมดูลเพลเทียร์เทอร์โมอิเล็กทริกส�ำหรับ
อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เกิน 70°C เป็นระบบระบำยควำม
ร้อนด้วยน�้ำส�ำหรับอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เกิน 130°C และ
เป็นหัวฉีดอำกำศท่ีท�ำให้เครื่องวิเครำะห์สำมำรถท�ำงำนได้ใน
สภำพแวดล้อมท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 55°C (ไม่เก่ียวกับ ATEX) 

ระบบ Multipoint: ควบคุมกระบวนกำรท�ำงำนได้อย่ำงคุ้มค่ำสูงสุด

ระบบ Multipoint เป็นวิธกีำรตรวจสอบจุดตรวจสอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรท�ำงำนของคุณที่คุ้ม
ค่ำกำรใช้งำนมำกที่สุด เซน็เซอร์ Multipoint เป็นอุปกรณ์ตรวจวดั ณ จุดตรวจวัดแรกของคุณ เหมำะ
ส�ำหรับกำรเริ่มต้นใช้งำนและสำมำรถเพิ่มจ�ำนวนหัว Multipoint ได้ทุกเมื่อ เพิ่มขีดควำมสำมำรถของ
เซน็เซอร์ Multipoint หนึง่ตัวด้วยหวั Multipoint ถึงเก้ำหวั ทั้งยงัใช้ประโยชน์จำกใยแก้วน�ำแสงได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้สูงสุด กำรเชื่อมต่อแบบพ่วงพร้อมด้วยระบบ Multipoint ที่
ยอดเยี่ยมของเรำท�ำให้เป็นกำรติดตั้งจุดวดัระยะไกลแบบหลำยจุดที่ประหยัดงบประมำณมำกที่สุด
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ระยะเวลำคืนทุนรวดเร็วไม่ถึงหนึ่งปี
เพิ่มอัตรำก�ำไรขั้นต้นได้อย่ำงสูงสุด

ลดกำรสูญเสียน�้ำมันจำกกำรหมุนเหวี่ยงแยกไขสบู่ 

โรงงำนผลิตท่ีสำมำรถผลิตน�้ำมันถั่วเหลืองได้ 500,000 ตันต่อปี โดยปกติแล้วจะได้ไขสบู่ท่ี 6% น่ันคือ 
30,000 ตันต่อปี กำรลดกำรสูญเสียน�้ำมันลง 1% จึงส่งผลให้รำยได้เพิ่มขึ้น 77,000 ยูโรต่อปี

ตัวอย่ำงเช่น: ลดกำรสูญเสียน�้ำมันจำกกำรหมุนเหวี่ยงแยกไขสบู่

รำ
ยไ

ด้ต
่อป

ี (ยู
โร

)

ปริมำณกำรผลิตไขสบู่จำกถั่วเหลืองต่อปี (เมตริกตัน)

0

25,000

50,000

75,000

100,000

0 10,000 30,000 50,000

ปรับ 1%

125,000

20,000 40,000 60,000

ไขสบู่จำกถั่วเหลือง  
รำคำ 70 ยูโรต่อ
เมตริกตัน

น�้ำมันถั่วเหลืองดิบ  
รำคำ 425 ยูโรต่อ
เมตริกตัน

150,000

ช่วยให้มั่นใจได้ในกำรผลิตเลซิทินคุณภำพสูง 

ในกรณีท่ีมีก�ำลังผลิตน�้ำมันถั่วเหลือง 500,000 ตันต่อปี จะสำมำรถผลิตเลซิทินได้ปีละ 10,000 ตัน 
หำกเพิ่มเลซิทินเกรดคุณภำพสูงได้ 10% จะส่งผลให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น 510,000 ยูโรต่อปี 

ตัวอย่ำงเช่น: ช่วยให้มั่นใจได้ในกำรผลิตเลซิทินคุณภำพสูง

รำ
ยไ

ด้ต
่อป

ี (ยู
โร

)

ปริมำณกำรผลิตเลซิทินจำกถั่วเหลืองต่อปี (เมตริกตัน)

0

300,000

400,000

500,000

600,000

0 6,000 10,000 14,000

ปรับ 10%

700,000

8,000 12,000 16,000

800,000

เลซิทินเกรดต�่ำ  
รำคำ 510 ยูโรต่อ
เมตริกตัน

เลซิทินเกรดสูง  
รำคำ 1020 ยูโรต่อ
เมตริกตัน

ระยะเวลำคืนทุนรวดเร็วไม่ถึงหนึ่งปี
เพิ่มอัตรำก�ำไรขั้นต้นได้อย่ำงสูงสุด

ประหยัดเงินได้ถึง 100,000 ยูโรต่อปี: กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสกัดด้วยตัวท�ำ
ละลำย 

โรงงำนบีบอัดเมล็ดพืชน�้ำมันท่ีมีก�ำลังผลิตกำกถั่วเหลือง 500,000 ตันต่อปี และน�้ำมันดิบ 125,000 
ตันต่อปี จะมีปริมำณน�้ำมันเป้ำหมำยในเน้ือเมล็ดรีดแผ่นอยู่ท่ี 1% กำรควบคุมกระบวนกำรท�ำงำนโดย
อำศัยค่ำจำกเครื่องวิเครำะห์ท่ีเครื่องสกัดเพื่อให้ได้ปริมำณน�้ำมันเฉลี่ยท่ี 0.9% จะท�ำให้มีรำยได้เพิ่ม
ขึ้นถึง 102,000 ยูโรต่อปี

ตัวอย่ำงเช่น: กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสกัดด้วยตัวท�ำละลำยโดยใช้ NIR-Online

รำ
ยไ

ด้ต
่อป

ี (ยู
โร

)

ปริมำณกำรผลิตน�้ำมันดิบต่อปี (เมตริกตัน)
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ปรับ 0.1%

250,000

100,000 200,000 300,000

กำกถั่วเหลือง  
รำคำ 310 ยูโรต่อ
เมตริกตัน

น�้ำมันถั่วเหลืองดิบ  
รำคำ 425 ยูโรต่อ
เมตริกตัน

กำรควบคุมปริมำณควำมชื้นในกำกช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภำพของผลิตภัณฑ ์

ส�ำหรับกรณีท่ีมีก�ำลังผลิตกำกถั่วเหลืองปีละ 500,000 เมตริกตัน กำรเพิ่มปริมำณน�้ำเฉลี่ย 0.1% โดย
กำรควบคุมเครื่องท�ำแห้ง/เครื่องท�ำควำมเย็นจะท�ำให้ผลผลิตต่อปีเพิ่มขึ้น 500 ตัน ซ่ึงเท่ำกับเพิ่มรำย
ได้ได้ถึง 154,000 ยูโร

ตัวอย่ำงเช่น: กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำแห้งกำกถั่วเหลืองด้วย NIR-Online 

รำ
ยไ

ด้ต
่อป

ี (ยู
โร

)

ปริมำณกำรผลิตกำกถั่วเหลืองต่อปี (เมตริกตัน)
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300,000

กำกถั่วเหลือง 
รำคำ 310 ยูโรต่อ
เมตริกตัน
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แผงยึดแบบเชื่อมติด X-Cell หน้ำแปลนแบบเชื่อมติด X-Square  
พร้อมเซน็เซอร์

หมำยเลข 11060753 11063019 11060754 11061669

บริกำรหลังกำรขำยและบริกำรต่ำงๆ
กำรสนับสนุนอย่ำงเช่ียวชำญและรวดเร็ว

ข้อมูลจ�ำเพำะ

อุปกรณ์เสริมส�ำหรบักำรผสำนรวมกระบวนกำรท�ำงำน

ข้อมูลทำงเทคนิค
เครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิต  
NIR-Online

เรำมีผู้เช่ียวชำญด้ำนบริกำรและกำรใช้งำนท่ีพร้อมให้กำรสนับสนุนแก่ลูกค้ำในทุกด้ำนท่ีเก่ียวข้อง
กับระบบเครื่องมือของเรำ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำเก่ียวกับฮำร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ท่ีใช้กับงำนของคุณ
หรือกระบวนกำรผลิตของคุณโดยเฉพำะ เพื่อนร่วมงำนและพันธมิตรในพื้นท่ีของเรำต่ำงพร้อมให้กำร
ช่วยเหลือสนับสนุนคุณอย่ำงรวดเร็วและเปี่ยมด้วยควำมช�ำนำญ ทีมงำนประจ�ำท้องท่ีสำมำรถร้องขอ
กำรสนับสนุนจำกทีมผู้เชี่ยวชำญระดับนำนำชำติจำกเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ได้ในกรณีท่ีมีควำม
จ�ำเป็น เพียงแจ้งควำมต้องกำร เรำก็พร้อมจะช่วยเหลือลูกค้ำทุกเมื่อ

เรำมีบริกำรส�ำหรับลูกค้ำผู้มีอุปกำรคุณดังต่อไปน้ี:

กำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคในขั้นตอนกำรวำงแผน
· กำรสนับสนุนกำรวำงแผนกำรติดตั้งและกำรเชื่อมโยงกระบวนกำร ณ สถำนท่ีของลูกค้ำ
· กำรตรวจรับกำรติดตั้งและกำรด�ำเนินกำรทำงเทคนิค ณ สถำนท่ีของลูกค้ำท่ัวโลก 

กำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคส�ำหรับฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
· ทำงอีเมล (บริษัทสำขำของ BUCHI ในพื้นท่ี หรือ service.nir-online@buchi.com)
· ทำงโทรศัพท์ (บริษัทสำขำของ BUCHI ในพื้นท่ี หรือ +49 6227 732660)
· ทำงกำรติดต่อสื่อสำรระยะไกล (service.nir-online@buchi.com)

บริกำรช่วยเหลือส�ำหรับกำรท�ำงำนเฉพำะทำง
· ทำงอีเมล (บริษัทสำขำของ BUCHI ในพื้นท่ี หรือ application.nir-online@buchi.com)
· ทำงโทรศัพท์ (บริษัทสำขำของ BUCHI ในพื้นท่ี หรือ +49 6227 732660)
· ทำงกำรติดต่อสื่อสำรระยะไกล (application.nir-online@buchi.com)

กำรฝึกอบรมด้ำนซอฟต์แวร์
· กำรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงำนมำตรฐำน
· กำรฝึกอบรมแบบเฉพำะรำยตำมควำมต้องกำรของคุณ

สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อเรำได้ท่ี application.nir-online@buchi.com

ขนำด (กว้ำง x ลึก x สงู) 220 x 220 x 135 มม.

น�้ำหนกั 7 กก.

ควำมดันสูงสุดขณะท�ำงำน 30 บำร์ที่หน้ำแปลน

ควำมชื้นสัมพัทธ์ <90% ไม่มีกำรควบแน่น

อุณหภมูิแวดล้อม –10°C – 40°C

อุณหภมูิผลิตภัณฑ์/หน้ำแปลน –10°C – 70°C (130°C โดยมีระบบระบำยควำมร้อนด้วยน�้ำ)

กำรสั่นสะเทือน 0.2 G ที่ 0.1 – 150 เฮิรตซ์

แหล่งจ่ำยไฟ 110 หรือ 220 VAC ± 20%, 50/60 เฮิรตซ์, 30 วตัต์

ATEX/IP Class II 2D Ex tb [op is Da] IIIC T80°C / T100°C Db
II 2G Ex pxb [op is Ga] IIC T4 Gb

ช่วงสเปกตรัม ช่วงที่มองเหน็ได้ 350 – 920 nm, ช่วง NIR 900 – 1700 nm 
หรือ 1100 – 2200 nm ขึ้นอยู่กับรุ่นและกำรก�ำหนดค่ำ

ประเภทเครื่องตรวจจบั ไดโอดอำร์เรย์ (InGaAs)

เวลำในกำรวัด 20 สเปกตรัม/วินำที (V3S 200 สเปกตรัม/วินำที)

เส้นผ่ำนศูนย์กลำงกำรส่องสว่ำง 30 – 40 มม. ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและกำรปรับตั้งระบบ
แสง

ระบบภำพ กล้อง CCD ควำมละเอยีดสงู ขนำดอนุภำค 40 µm

แหล่งก�ำเนิดแสง หลอดไฟทงัสเตนฮำโลเจนแบบคู่/18000 ชม. (2 x 9000 ชม.)

วัสดุตัวเครื่อง
สเตนเลสสตีล, เครื่องท�ำควำมเยน็อะลูมิเนียม (เคลือบ
นิกเกิล), FFKM (วสัดุผนึกแบบมำตรฐำน สำมำรถปรับรูป
แบบกำรผนึกได้ตำมที่ร้องขอ)

ส่วนเชื่อมต่อกบัระบบควบคุม
กระบวนกำร TCP/IP, Profibus, Modbus, OPC, SQL, XML/CSV, Analog 
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BÜCHI Labortechnik AG
CH – 9230 Flawil 
โทรศัพท์ +41 71 394 63 63
โทรสำร +41 71 394 64 64
info@buchi.com

www.buchi.com

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
ผลิตภัณฑ์เสริม

เครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิตพร้อมโมดูล X-Rot
ส�ำหรับกำรวิเครำะห์ท่ีห้องปฏิบัติกำรและท่ีบริเวณใกล้สำยกำร
ผลิต เพื่อเตรียมกำรจัดส่งตัวอย่ำงและกำรส�ำรองข้อมูลของระบบ
ห้องปฏิบัติกำรท่ีสำมำรถผสำนรวมเข้ำกับระบบออนไลน์ได้อย่ำง
ง่ำยดำย ออกแบบเพื่อกำรวัดผิวตัวอย่ำงจำกด้ำนบน

ProximateTM NIR
ออกแบบมำส�ำหรับกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงท่ีบริเวณใกล้สำย
กำรผลิตภำยในสภำพแวดล้อมแบบไม่ต้องใช้แก้ว มำพร้อมกับ
ยูสเซอร์อินเตอร์เฟสหน้ำจอสัมผัส เหมำะส�ำหรับกำรวัดพื้นผิวของ
ตัวอย่ำงท่ีไม่เป็นเน้ือเดียวกันในสองมุมมองคือจำกด้ำนล่ำงและ
จำกด้ำนบน 

โมดูลแบบ Up-view ส�ำหรับเครื่องตรวจสอบภำยในกระบวนกำรผลิต
ส�ำหรับกำรวิเครำะห์ท่ีห้องปฏิบัติกำรและท่ีบริเวณใกล้สำยกำร
ผลิต เพื่อเตรียมกำรจัดส่งตัวอย่ำงและกำรส�ำรองข้อมูลของระบบ
ห้องปฏิบัติกำรท่ีสำมำรถผสำนรวมเข้ำกับระบบออนไลน์ได้อย่ำง
ง่ำยดำย ออกแบบเพื่อกำรวัดผิวตัวอย่ำงจำกด้ำนล่ำง 


