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Zásobníky v uhelné elektrárně

Hlavním energetickým zdrojem ve spalova-
cí uhelné elektrárně je vytěžené uhlí – antracit 
nebo hnědé uhlí. V některých elektrárnách je 
denně v kotlích spalováno více než 1 000 tun 
uhlí. To je v našich podmínkách ve většině pří-
padů dopravováno po železnici. Uhlí je obvyk-
le skladováno v uhelných zásobnících o výšce 
do 30 m a odtud je přepravováno pásovými do-
pravníky do elektrárny. Další pásový doprav-
ník často dopravuje uhlí do přechodných uhel-
ných zásobníků. Před spalováním je uhlí v ro-
tačních mlýnech rozemleto na prášek.

 

Hladimoměr Vegapuls 68 v zásobníku 
s uhlím

V prostředí, kde je opravdu velká praš-
nost, je možné získat spolehlivé výsledky 
pouze bezkontaktním měřením polohy hladi-

Měření hladiny v energetice a teplárenství

ny (obr. 1). Právě zde se uplatní radarový hla-
dinoměr Vegapuls 68 (obr. 2), který byl spe-
ciálně vyvinut pro měření sypkých materiálů 
a zároveň nabízí všechny výhody bezkontakt-
ního měření polohy hladiny do 70 m. K dis-
pozici jsou i verze se schválením ATEX do 
prostředí s nebezpečím výbuchu prachu. Hla-
dinoměr Vegapuls 68 má jako jediný schvále-

ní do prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX 
I M - Skupina I – Elektrická zařízení pro doly 
s výskytem metanu.

Alternativa: hladinoměr Vegapuls 69

Jiným hladinoměrem vhodným k měření 
pevných látek v prašném prostředí je Vega-
puls 69. Na obr. 3 je znázorněno měření za-
plnění mezizásobníku uhlí. Zatímco Vega-
puls 68 pracuje na pulzním principu – vysílá 
k hladině krátké signály a měří dobu, za kte-
rou se odražený signál vrátí zpět, Vegapuls 
69 pracuje s kontinuálním signálem s rozmí-
taným spektrem (FMCW – Frequency Mo-
dulated Continuous Wave) a měří mezifrek-
venci signálu složeného z vysílaného a od-
raženého signálu. Vegapuls 69 díky svému 
úzkému vyzařovacímu úhlu měří polohu hla-
diny i v prostoru úzké výsypky s velkou přes-
ností. Použitá měřicí metoda s velkým dyna-
mickým rozsahem 120 dB (dynamický rozsah 
udává poměr mezi nejslabším a nejsilnějším 

signálem, které hladinoměr dokáže zpraco-
vat) umožňuje přístroji poskytovat spolehli-
vé údaje o poloze hladiny i přes špatné odra-
zové vlastnosti materiálu.

Hladinoměr Vegapuls 69 pracuje na frek-
venci 79 GHz, což dovoluje dosáhnout pod-

statně lepšího zaostření vysílaného signálu 
než u hladinoměru Vegapuls 68 s frekven-
cí 26 GHz. V zásobnících a silech s mnoha 
vnitřními překážkami lepší zaostřování pomá-
há zmenšit vliv případných falešných odrazů. 
Znamená to, že i při složité vnitřní struktuře 
zásobníku lze měřit spolehlivě a přesně. Vega-
puls 69 má také větší měřicí rozsah, do 120 m.

Obecně lze říci, že Vegapuls 68 je vhod-
ný do opravdu extrémních provozních podmí-
nek, zatímco Vegapuls 69 je vhodný pro vel-
mi vysoká sila a zásobníky se složitou vnitř-
ní strukturou.

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert, s. r. o., se specializuje na dodávky měřicí 
techniky pro průmyslové provozy, zejména techniky k měření polohy hladiny kapalin a syp-
kých látek, rozhraní mezi nemísícími se kapalinami a k měření tlaku. Společnost mj. nabí-
zí přístroje a systémy vyhovující specifickým požadavkům nejrůznějších odvětví průmy-
slu. Přístroje uživateli poskytují spolehlivé údaje o poloze hladiny měřeného produktu, 
tj. jeho množství, a tlaku bez ohledu na druh média. Společnost dodává měřicí techniku 
pro jakékoliv odvětví průmyslu včetně poskytnutí bezplatného technického poradenství, 
vypracování návrhu měřicího řetězce, zapůjčení snímačů a jejich vyzkoušení u zákazníka.
Tento článek popisuje měření polohy hladiny v energetice a teplárenství.

Obr. 1. Měření zaplnění vstupního zásobníku 
s uhlím

Obr. 2. Radarový hladinoměr Vegapuls 68

Obr.  3.  Měření  zaplnění  mezizásobníku 
s uhlím

Obr. 4. Radarový hladinoměr Vegapuls 69
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Ochrana proti přeplnění zásobníku
Jedním z nejdůležitějších požadavků na 

měření v uhelném zásobníku je robustnost. 
Proto se v nich pro ochranu proti přeplnění 
používají robustní rotační nebo kapacitní spí-
nače, které dokonale vyhovují i v těchto ná-
ročných podmínkách.

Obr. 5. Kapacitní hladinový spínač Vegacap 65

Velmi dobře se zde uplatní limitní kapacit-
ní spínače Vegacap 65 (obr. 5), které jsou cha-
rakteristické svou robustností a spolehlivostí, 
ale i stabilní mechanickou konstrukcí a snad-
ným uvedením do provozu. Kondenzace ani 
nánosy nemají na spolehlivost ochrany proti 
přeplnění vliv. Limitní spínač Vegacap 65 je 
vybaven lanovou elektrodou, kterou je možné 
libovolně zkrátit.

Mezi vysoce spolehli-
vé hladinové spínače urče-
né pro sypké materiály pa-
tří limitní rotační spínače 
Rotonivo RN3000/RN6000 
(obr. 6), které jsou ideál-
ním řešením pro úlohy jak 
s běžnými provozními pod-
mínkami, tak do prostředí 
s vysokou provozní teplo-
tou a tlakem. Spínače jsou 
určeny k detekování polohy 
hladin sypkých a prašných 
materiálů ve všech typech 
zásobníků. Jejich přednost-
mi jsou spolehlivost, jedno-
duchá funkce, provoz bez 
údržby a kompaktní prove-
dení s malými rozměry.

Hladinové spínače řady 
Rotonivo v běžném pro-
vedení pracují v prostředí 
o teplotě až +600 °C a nově 
je k dispozici vysokoteplot-
ní verze pro provozní tep-
loty do +1 100 °C. Jde o je-
diné hladinové spínače pro 

sypké materiály na světě použitelné při takto 
vysokých provozních teplotách. Spínače Ro-
tonivo RN3000/6000 jsou schváleny k pou-
žití v prostředí s nebezpečím výbuchu podle 
normy ATEX (prach a plyn). Vzhledem k ši-
roké nabídce typů a variant těchto limitních 
spínačů je možné zvolit přístroj přesně pro 
danou úlohu nebo vyrobit spínač „na míru“ 
podle požadavků zákazníka. Velkou přednos-
tí spínačů Rotonivo je jejich použitelnost pro 
téměř všechny sypké látky, od polystyreno-
vých kuliček až po kamenivo s frakcí desít-
ky centimetrů – a tedy i pro uhlí v zásobníku.

Obr. 6. Rotační limitní spínače Rotonivo RN 
3000  v  základné  verzi  a  s  trubkovým  pro
dloužením

Obr. 7. Měření hladiny v parním kotli

Obr. 8. Radarový hladinoměr s vedenou vlnou 
Vegaflex 86

Obr. 9. Vibrační hladinový spínač Vegaswing 66





14 AUTOMA 12/2018

téma
au

to
m

at
iz

ač
ní

 te
ch

ni
ka

 v 
en

er
ge

tic
e a

 te
pl

ár
en

st
ví

Parní kotel

V uhelné elektrárně se spalováním uhlí 
vyrábí pára o teplotě až +400 °C a tlaku do 
16 MPa. Pro bezpečný provoz parního kot-
le je třeba velmi spolehlivě regulovat hladi-
nu vody a udržovat ji mezi dolní a horní hra-
nicí (obr. 7).

Pro tyto účely je vhodný hladinoměr s ve-
denou vlnou (TDM – Time Domain Reflecto-
metry) Vegaflex 86 (obr. 8). Při měření v par-
ních kotlích se sytou párou zajišťuje spolehli-
vost měření provedení se speciální referenční 
sondou, tzv. kompenzátorem páry. Kompen-
zátor nesmí být nikdy zatopen vodou, a pro-
to je nutné mezi přírubou hladinoměru a hor-
ní úrovní hladiny konstrukčně zaručit mrtvou 
zónu alespoň 450 mm. Vegaflex 86 předsta-

vuje ekonomicky výhodné, spolehlivé a bez-
pečné řešení měření hladiny vody v parním 
kotli s jednoduchou obsluhou a nastavením. 
Možnost zkracování sondy usnadňuje přizpů-
sobení dané úloze.

Vzhledem k širokým možnostem diagnos-
tiky je provoz zařízení velmi spolehlivý. Hla-
dinoměr je možné použít k měření v zaříze-
ních s úrovní funkční bezpečnosti SIL 2 nebo 
SIL 3 podle IEC 61508.

Pro limitní měření v této úloze je vhodný 
vibrační spínač Vegaswing 66 (obr. 9). Ten 
se používá jako limitní hladinový spínač pro 
všechny kapaliny. Dodáván je v kompaktní 
verzi i s trubkovým prodloužením. Vzhledem 
k funkcím autodiagnostiky je velmi spoleh-
livý a bezpečný – lze jej použít pro zařízení 
s úrovní funkční bezpečnosti SIL 3. Výho-

dou je také široký rozsah provozních teplot 
(do +450 °C) a tlaků (do 16 MPa).

Závěr

Článek ukazuje, že společnost Level In-
struments CZ – Level Expert má ve své na-
bídce měřicích zařízení i přístroje pro nároč-
nější provozní úlohy. Zákazníkovi jsou při 
jeho výběru a návrhu vhodného řešení i při 
instalaci a uvedení přístroje do provozu ná-
pomocni pracovníci společnosti s dlouhole-
tými zkušenostmi. Všechny dodávané pří-
stroje vyhovují příslušným českým i evrop-
ským normám.

(LEVEL INSTRUMENTS CZ –
LEVEL EXPERT, s. r. o.)

Ve dnech 9. až 10. dubna 2019 se v Pra-
ze v hotelu Clarion uskuteční již čtvrtý roč-
ník konference o internetu věcí s bezdráto-
vou komunikační technologií IQRF® (www.
iqrfsummit.org).

Za poslední rok se událo mnohé jak ve vý-
voji samotného standardu IQRF, tak v rozvoji 
projektů s IoT, které jsou na něm postavené. 
Účastníci konference se mohou kromě prezen-
tací a praktických ukázek těšit také na nefor-
mální večeři, kde budou moci s profesionály 
probrat své nápady. Vstupenky se slevou „early 
bird“ je možné objednávat do 31. ledna 2019.

Na fotografie, videozáznamy, prezentace 
a zprávy z minulého ročníku se zájemci mo-
hou podívat na www.iqrfsummit.org/2018.

Komunikační technologie IQRF je díky 
svým vlastnostem vhodná k použití v pro-
jektech vyžadujících spolehlivý a bezpečný 
bezdrátový přenos dat, a to obousměrně. Je 
vhodná pro uživatele, kteří potřebují zaříze-
ní občas aktualizovat, komunikovat s nimi 
po skupinách, ovládat je či z nich sbírat data, 
nebo pro ty, kteří vyžadují kromě vzdálené-
ho přístupu rovněž lokální autonomii nezávis-

IQRF Summit 2019
lou na internetu. Předností IQRF je také malá 
spotřeba komunikujících zařízení.

IQRF je ověřený standard pro bezdrátovou 
komunikaci, která může být snadno integro-
vána do jakéhokoliv elektronického produk-
tu, a to díky připraveným transceiverům, což 
výrazně zkracuje dobu uvedení na trh. Zaříze-
ní, která komunikují stejným jazykem pomocí 
příkazů IQRF DPA, jsou plně interoperabilní.

IQRF je komplementární k dalším komu-
nikačním standardům (mobilní přenos, WiFi, 
Ethernet), využívá současnou komunikační 
infrastrukturu a umožňuje lokální autonomii 
v bezdrátové síti mesh. Technika s komu-
nikací IQRF je snadno použitelná, bezpeč-
ná a interoperabilní, což dovoluje budovat 
sítě s mimořádně malou spotřebou a per-
fektními technickými parametry. Transcei-
very IQRF komunikují obousměrně rychlos-
tí 20 kb/s a mohou být spravovány na dálku.

Online IQRF repozitář obsahuje všechny 
potřebné informace o všech produktech cer-
tifikovaných na interoperabilitu podle specifi-
kací IQRF. Aplikace, brány a cloudy mohou 
získat informace o zařízeních podle identifiká-

toru HWPID, který produkt obsahuje. V repo-
zitáři lze najít seznam zařízení, popisné infor-
mace o nich, ovladače a aktualizační balíčky.

Komunikační standard IQRF je možné 
využít v oblasti chytrých měst při řízení do-
pravy, sledování parkování a průjezdu vozi-
del, zajištění bezpečnosti na železnicích nebo 
monitorování venkovního ovzduší. V oblasti 
chytrých budov může přenášet hodnoty pa-
rametrů vnitřního ovzduší, zajistit komuni-
kaci pro automatické řízení vzduchotechniky 
nebo ovládání světelných a tepelných podmí-
nek v budovách.

V průmyslu může fungovat jako komuni-
kační infrastruktura pro řízení průmyslových 
budov, přenos hodnot diagnostických veličin 
či informací o pozici strojů ve výrobních ha-
lách nebo ke sledování bezpečnosti práce.

Případové studie již realizovaných pro-
jektů zájemci najdou na webu sdružení IQRF 
Alliance: www.iqrfalliance.org/case-studies. 
Mnoho dalších projektů se realizuje a s nimi 
se budou moci seznámit právě účastníci kon-
ference IQRF Summit.
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Dne 22. ledna 2019 se v Brně uskuteč-
ní třetí ročník konference Brno Industry 4.0 
s podtitulem Poznejte svět digitalizace výro-
by. Konferenci pořádá Industry Cluster 4.0 
a Regionální hospodářská komora Brno.

„Konferenci se podařilo vrátit téma Indu-
stry 4.0 na technickou úroveň a zájem o ni 
nás velmi příjemně překvapil,“ řekl o minu-
lém ročníku Ing. Jan Ohřál, ředitel společnos-

ti B+R automatizace, který je zároveň členem 
představenstva klastru.

A koho a jaká témata mohou účastníci 
očekávat letos?
– kyberbezpečnost v průmyslu (prof. Ge-

rald Quirchmayr, Technická univerzita ve 
Vídni),

– digitalizace řízení výroby & case study 
(Dr. Lubomír Sláma, Act-in CZ),

– zavádění digitálních technologií do výrob-
ních firem (Ing. Radomír Zbožínek, Inte-
mac Solutions),

– automatizace a nové technologie (Ing. Pe-
ter Kurhajec, MTS, spol. s r. o),

– ERP systémy ve výrobě (Ing. Tomáš Za-
hradníček, Microsoft),

– systémová integrace (Ing. Petr Puš, Uni-
corn),

–  aktuální role MES v chytré výrobě 
(Ing. Leoš Hons, UNIS, a. s.).
Kompletní program konference a mož-

nosti přihlášení zájemci najdou na https://
brno-industry-40.b2match.io.

(ed)


