
sYsTÉruY sLEDovÁní KVALITY PALIVA

Systémy sledování kvality paliva jsou informační systémy zaměřené na sledování a řízení kvalitativních
a kvantitativních parametrŮ paliva (uhlQ, ato jak přijeho produkciv povrchovych a hlubinných dolech, tak i při
spotřebě v elektrárnách a teplárnách. Aplikace systémŮ v elektrárnách a teplárnách je zaměřena na kontrolu
kvalityvstupnÍho paliva od dodavatelŮ, sledovánístavu zásob na skládkách a vzásobnících a na monitoring
kvality paliva na Vstupu do kotloých zásobnkŮ a kotlŮ.
Kontrola kvality vstupnÍho uhlí od dodavatelŮ slouŽí pro ověřenÍ kontraktačních parametrŮ nakupovaného
paliva, dále pak k řízenítechnologie dopravy paliva na skládku nebo do zásobnkŮ z hlediska vytvořenízásob
o známé kvalitě, resp. k homogenizaci (smíchánÍ) uhlína potřebnou kvalitu. Tyto informace podporujívlastní
proces zauhlovánÍkotlouých zásobnkŮ a kotlŮ pro dosaŽeníoptimálníenergetické bilance, dodrŽeníemisnÍch
limitŮ a zefektivněnÍvyroby elektrické energie a tepla.
Pro moŽnost řízení zauhlováníjsou systémy vybaveny čidly pro kontinuálnÍ bezkontaktní nedestruktivní měření
obsahu popelovin a síry a pásovymivahami. Nedi]nou součástÍsystémŮ jsou vzorkovače paliva s linkou úpravy
odebraného vzorku. Vzorkovače paliva odebírají a zpracovávají normativně specifikovaný vzorek pro zajištění
vyhodnoceníkontraktačních parametrŮ kvality uhlísjednaných s dodavateli, zpracovávajíoperativnívzorky uh|í
(např' za určitý počet vagonŮ, za určitou soupravu, atd.) nebo zpracovávajídennÍvzorky uhlí pro stanovení
energetických bilancÍ kotlŮ.

Společnost MIP' spol. S r. o., je dodavatelem informačních
systénru zamě enych na sledování a Íízení kvalitativních
a kvantitativních paran'letrrr paliva (uhlí). a to jak p i jeho pro-
dukci V povrchovych a hlubinnych dolech. tak i pr'i spot ebě
v elektrárnách a teplárnách v naší republice i v zahraničí.

Ap|ikace systému v elektrárnách a tepl árnách je zamě-
ttena na:

'kontrolu kvality vstupního paliva od dodavatelťt,

' sledování stavu zásob na skládkách a v zásobnících,
'monitoring kvality paliva na vstupu do kotlovych

zásobníkťr a kotlťr.

Kontrola kvality vstupního uhlí od dodavatelťr slouŽí pro
ově ení kontraktačních parametrťr nakupovaného paliva. dále
pak k t'ízettí technologie dopravy paliva na skládku nebo do
zásobrríkrr z hlediska vytvo ení zásob o známé kvalitě. resp.
k honro-9enizztci (smíchání) uhlí na pot ebnou kvalitu. Tyto
infbrrrrace podporují vlastní proces zauhlování kotlovych
zásobníktr ar kotlu pro dos aŽení optimální ener-eetické bilance'
dodrŽení errrisrrích limittr a zefektivnění vyroby elektrické
energie a tepla.

TEcHNlcKÉ ŘešENí
Pro moŽnost ízení zavhlování jsor-r nutné okamŽité infor_

mace o stavu kvality paliva. technolo-eie dopravy uhlí a sklád-
kování. Nepostačují infornrace o kvalitě uhlí zjištěné z mě ení
klasickych laboratorních vzorku. kdy vysledky rozbortr jSoLl
známy aŽ po uloŽení mě eného rrhlí na skládce, Se V horším
p ípadě projeví aŽ pÍi spalovacím procesll.

Nejnižší rove
Mě ení, sběr a zpracování mě en ch dat

Ke zj ištění okamŽité kvality uhlí prochá zejícíhotechnologií
je systém vybaven čidly pro mě ení obsahu popelovin a síry.
Jedná Se o bezkontaktní nedestrtrktivní metody s okamŽitym

kontinu álním vysledkem mě ení. Konstrukce čidel umoŽ uje
jejich instalaci na uzlové pásové dopravníky prakticky kdekoli
bez omezení a to s ohledem na jejich maximální vyuŽití po-
krytím mě ení všech dopravních cest v technologii. Mě ením
těchto čidel je stanoven obsah popela V r-rhlí., vyhr=evnost,,
obsah vody, síry a měrná sirnatost.

K monitoringu mnoŽství paliva prochá zejícího technologií
je uŽito pásovych vah na dopravnících nebo skládkovych
strojích. Mě icí čidla se jeví vyhodně umístit na vstupu uhlí od
dodavateltr p ed skládku paliva. operátor zauhlování má pak
okamŽitou infbrmaci o pŤicházejícím uhlí. MťrŽe nasměrovat
jeho ukládání do sektoru skládky podle jeho kvality. RovněŽ
lze kontrolovat kontraktačně stanovené meze v kvalitě uhlí
od dodavatele.

Dalším místenr aplikace čidel je vystlp Ze skládky, resp.
vstttp do kotlovych zásobníkl:i. Yyznam nasazení spočívá
V tom. Že je znám obsah kotlovych zásobníkťr a tím i kvalita
paliva p icházejícího do kotle. Tyto informace se poskytují
do systémr"r Íízení spalovacího procesu a odsi ování spalin.
obsluha muŽe podle okamŽité kvality plicházejícího uhlí
volit míchání z rfrznych sektortr skládky nebo p isypávání
ze sektoru skládky k uhlí p icházejícímu p ímo Ze vstupu
od dodavatele. Takto se dosáhne dodávky paliva do kotle ve
stanovenych kvalitativních mezích. které hrají v ekonomice
spalovacího procesu velkou roli.
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Aplikace mě ení na sládkovém stroji



2/2006 Měr"'ené irltbrrrlace j SoLl pr'eníršerry do centr'illní jeclrrotky
systéntr.r ke Zpretcovíttlí. Jeclrrír Se o SQL nebo ISQL Servel'. kcle
se clitttt zitroveli arclrivrrjí a jsorr k dispozici clalšírrr aplikacíltt.
Pl"'eIlos dat je t'ealizovíttl clle podnrínek v teclrttolo-9ii 1lo l1le-

talickych a optosítíclr rrebo bezdrirtovylrl všeslrrěrovylrl ttebo
sttlěrovyltl pt'enosel1-l. Ča'to Se S vyhodou rrŽije stírvqícíclr
pt'etlosu itlstalovarryclr v r'ídicích systénrech teclrtlolo-eie do-
pl'avy trlrlí. Zpracovittrí dat je provecletto ve stattrclardech SQL
pr"'íkaztl a je tíltl pr"ístrrpno i znaléttlLl pretcovníkovi rrŽivatele

l]l'o llloŽnost provírdění zltlětl a trpr'av ve vlasttlíltl progl'al]lo-
vént vybavení systélllLl.

Vyšší rirove
operátorské stanice, íízení technologie

Na zirkladě vyše uvedettych okitnrŽitych infbr'lttací je pro-
voz pirsovych dopratv ulrlí Íízen atlttotrratticky nebo rtrčllě trrísto
zaklirdírní rrebo odebírírní palivit lta sklírdce. Irrfbrllltice jsou
v h od n o u fb rlrl o lt t abe l ítrlr íc h v y 1l i s t-t . 

-9 
rzlfll et te c lr tr o l o-9 i c k y c h

sc hé ltl itt prezen to v ítlt y ll il obt'itzclvkírch operíttor'skych stittt i c
a tílrl vyrrŽity k l"'ízení teclrttolo-eie. K vizrralizaci infbrlrlací lze
utŽít statrdat'clr'r por.rŽívartélro tt zákazrlíkit. tecly rlapt"'. vizualizztč_
rrí systérrly InTouch. RS View. Citect. atcl. Měr"erlé ittfbrtltace
lze t'ov tlěŽ zac'lenit do stirvajících r'ídicích systéltttt teclrllolo-9ie
clopravy rrlrlí. Vyhoclou se jeví i kvalittlí Irlc-lllitoritl_9 sklirclky.
z kterého je nloŽtto stitttovit kvalitrr trlclŽertého rrlrlí r,, l'ttzttych
čírsteclr (sektorech ) sklírdky (príklaclelrl .je teclrrrické rešerlí
l]lollitorill-gLl hol'tlo-9etlizitčrlí sklírdky lli.t lokalitě lolrllt Doly
Nírstup Trrširtlice. kcle pracují clva korllbiltovatlé sklírdkové
strcl je S vykotteltl zztlclŽerlí aŽ 5()00 tr-rlt/lrtlcl. trletodolt witt-
clt'ow). Sorrčírstí apliketce lrlltŽe byt také tel'tllt-lvizt'lí systérl] pl'o

,l Sestava vzorkovače palil'a

sledovírrrí teplot lra hroltradírclr sklírdky S vyrrŽ.itílrl cligitírlrrí
detekce poŽírr'u ttebo ttebezpec'í poŽítru.

Nejvyšší tirove
Podnikovy informační systém

Mě errít it at'cltir't-lt'itrtít clatit.jstltt clírle k clis1_ltlzici l]l'O Za-

člerrěrrí clo poclttiktlr'éhtl ittfilt'ltlitc'rtíhtl svstél]lLl l)l'(l z1lěttttlt-t

ktltltt'oltt z'altlrltlr'ítttí. pt'tl 1_lotrebl'bilitl'lc()\'írrrí. oRKJ. Iabot'a-
tot''e a clalších ttŽivittelskych potreb. Data lz-e er1'ltlt'ttlr'at i pr'o

Zpl'acovítttí v rlěkterétrr z proclttkttr MS otTice (Wtlr'cl. Excel).
pro rrŽivatelské databírzové progral]ly a clalší clatabáze (My
SQL. ORACLE. atcl. ).

vzoRKoVAče PALIVA

Neclíll]oLl součitstí systélrllt sledovirrrí kvality paliVa j SoLl

vzot'kovače rrhlí s lirrkou tpravy oclebt'etltélrcl vzol'klt. .i.jichŽ
dodavatelelrr je rovltěŽ nitše ťir'lrla. Vzorktlvače 1_litliva plrrí
V Systéltltr tyto futlkce.

. odebírqí a Zpracovirvají nortrratir'ttě Speciťikor,arry
vzorek pro zaj i štění vylrodrlocellí korrtrirktač'rrích para-
ntetru kvality uhlí sjeclrrarryclr s clodar'atteli. Konstrutkce
vzorkovače i r1rpravírr'elrské lirlky je dle pr"íslrršny,ch

Čsx lso a je vybavena ettestetrr soltclnílro znzrlce.

' odebírají a ZprLlcovzivají operativní vzorky rrlrlí (rrapr.

ZL.- určity počet Valgollll , Zl- určitott SollpravLl. atcl. ).

které jsotr okarnžitě rně erry na provozrlíclr rrlěricích
pi-'ístrojíclr (PAR. Leco. MiniPal-Philips. atcl. ). č'ílnŽ se
bezprostt'edně po doclávce získitvtt inforntttce O obsahtt
popela. vyhr'evnosti. obsalru vody. síry it lněrtté sit'natosti
za určitorr dílčí dodírvku.

' odebírají L'L Zptacovzivají derrní vzorky rrlrlí pro sttttto-

vení energetickyclr bilancí kotlu.

Vzorkovitče j sotr vybaverly oclbět'ettl r'z.tlt'klt clle potret'ly
ultlístěttí r, teclrtlolo-9ii. tedy clcll_lěr'e n) 7' 1ll-est,pLl 

'1' pítsu nebo
rotitčttírrl klaclivovyrrl oclběl'elrl pt"'íttttl z'běŤ'ícíhtl pírsrr. Mcllrott
byt itlstitlovíttly v kryté teclrtlologii. 1lítstlr'. ch ttltlstech a pt'e-
sypeclr llebo i vllě teclrncllogie (pak .1e lirrka pl'O Zl]l'etcovítttí
vzot'klr krytovítrla ). Řízerrí vzorktlvirčtt byvír začletlětto clo
stítvalícího r'ídicího systétrllt. stejrrě.jako ll'lollittlt'ilr-9 stavrt
vzot'kovitče a jeho konlpotletttt-t. itlat'tttovít lrlíršerl í. zaclávírrrí
vzorkovatlé zits|lky a clalší poti"'ebrré rírclitje.
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Bilančl zobrazení stavu skládkv



Informace o vzorkování a o vyhodnocenych vzorcích
mohou byt pak propojeny S oŘru (laborato í) .Lzejich S Vy_
hodou užít ke kontrole mě ení a kalibraci instalovanych čidel
v technologii měr'ících kvalitu uhlí, juk bylo popsáno vyš.

zNÉREM
Systém sledování kvality paliva je komplexní informačně-

- ídicí systém, ktery je navrŽen pro kaŽdou aplikaci ve speci-
fickém rozsahll' a to dle monitorované a tízené technologie

Doplnění vytopny kombinovanou
vyrobou

Společnost Vattenfall Europe Berlín (d íve
BEWAG ) doplniler vytopnlr Friedrichsha-een
v Berlírrě plynovym rrrotorem Deutz 774 kW".
752 kW,. untístěrryrrr v korrrpalktní zvr'rkotěsné
sk írri. Teplo z nrotorLl Se pouŽívák p edeh evu
spetlovacího vzduchu pro stávající plyrrové
kotle. P edeh ev vzduchu sniŽtÚe v zirrrě p íkon
v plynu o 2 l0 kW a roční rriíklady rra parlivo
',tŽ o 30 000 E'uro. ZttÍízerlí pro konrbinovanout
vyrobu se odstavr'r je.jerr k ťrdrŽbě a jeho vyuŽití
je tudíž 8300 h.

Energie u Manttgetnent č. l - 2/2006, .str.9

Německy vyzkumny stav pro czT
Vyzkrrrrrrry ťrstav FFI v Hannoveru je jedirryrrr
irrstitr"rtenr v Něnrecku. ktery se zabyvá vyhrad-
ně problenratikou CZT. Je zanrě en p edevšírn
na problerrratiktt rozvodu tepla el Ve své hale
na 24 nr dlorrhérrr zkušebrrírrr kernálu nrttŽe
uskuteč ovitt zkoušky za podrtrírrek blízkych
skutečrrémll provozll. Ústav rrrít l? pratcovrríktr
al do r. l995 získírval stírtrrí podporu. od té
doby se musí financovitt sítnr. P í|rrry plyrrou
zal zkušebrrí činnost a expertízy. z v zkutnlné
činrrosti a p íspěvkrr čleIrlt ťtstatvll Ve vyši 2000
Euro (členskych firerrr ). Ročrrí rozpočet činí
cca 500 000 Euro.
V poslední době vyvirrul ťrstav rrovy zptrsob
uklaidání potrubí. p'i něnrŽ se ntettet-iiil pro loŽe
potrubí (p edizolovetrrého) vlévír clo vykopu.
v něnrŽ je jiŽ unrístěno potrubí. Tínr oclpadá
pracné dusání materiálu Z vykopu pr'-i jeho
opětnérrr zahazovainí. Novy nrateriiíl pro loŽe
potrubí je srrrěsí písku. vody. stabilizíltoru
at utajovarré p ísady. P i rraléviirrí clo vykopu
obklopí potrrrbí. unroŽ trje však jeho dilatac\-
rrí pohyby. HEW Hanrbut--e plní tak jiŽ staré
tepelné karriíly.

Ettergie u Munugetnetlt č. 3/200(l, stt: )8

V Něnrecku se Vyvljí rrrikroagregát ke konrbi-
novarné vyrobě elekt'iny a tepla s kondenzetč-
rrírrr kotlem a Stirlin-9ovym nrotorenr. V po-
kusnénr provozLl rrrqí byt prototypy v zinrní
období 2006/07.

Enro HeuÍ utttl Ptnt,er č. l - 2/200 , str. 51

a dle poŽadavkťr konečného uŽivatele. Některé aplikace jsou
vybaveny vlastním dispečinkem pro ízení kvality uhlí (tzv.
kvalitovy dispečink). Naopak některé aplikace obsahují pou-
ze několik čidel mě ících kvalitu s následn, m zpracováním,
vizualizací a archivací dat. Firma MIP' spol. S r.o. , Zajišťuje
rea|izaci těchto systém na klíč, od vodní studie aŽpo záruční
a pozáruční servis a další rozvoj systém .
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oblastní soustava Niederrhein-
Duisburg

V prosinci 2005 dovršila 25 let provoztt ob-
lastní soustava CZT Niederrheirr/Drrisbrrrg.
Poprvé v ní bylo vyuŽito teplo vzrrikající p i
vyrobě kyseliny sírové. Motivenl pro vznik
této sot"tstavy byly nroŽnosti vyuŽít vydatnych
zdrojtr odpadního tepla v chenrickérn a hutnínr
prr"rmyslu a dále snethy o ochrarru Životního
prost edí i tehdejší ropnír krize v drrsledku prvrrí
vailky v ziilivr.r nrezi lrákerrr a Iriinenr. Minister-
stvo pro vyzkunr a technolo-eii. sdruŽení pro
CZT Niederrhein a podnik Sachtleben Chemie
investovaly více neŽ 80 rrril. Er-rro (z toho rrri-
nisterstv o 60c/o).
Dnes nrá soustavar p ihlášeny odběr 550 MW,.
Více neŽ3] krrr dlotrhá síť (potrubí s ochrannyrrr
ocelovyrn pláštěnr a vatkuované) dodírvii teplo
patrrácti p edeivacínri stanicenri do rrrístrrích
s e k u rr d á rn íc h s ít í .. Fe rn w á rnr e v e rS o r-g Ll n'q
Niederrhein" a nrěstskych podniktr Dtrisburg.
(pozrr. ref. - v této oblastní soustatvě bylo po-
prvé pouŽito potrubí s ocelovym ochrannynr
oce l o vy rrr p l aiště rrr v atk uov ané ). Yy ttŽív tn ínr
odpadrrího tepla se rocxně uspo í 90 000 t Cor.

Eurtl Heat uttd Prly'er č. l - 2/200 , str.

Použitelnost p edizolovaného
potrubí pro rozvod chladu
Zkoušky p edizolovanych potrubí rrrzrrych vy-
robcu ukázarly. Že ani po l50 dnech zkrršebního
provozu p i -25'C rr většilly z nich nenastalo
Žzidné zvyšení }'. Hodnoty }" a vlhkosti jsou
ovšenr velnri rnalé. tarkŽe jejich znrěny lze
sotvit povarŽov at za relevantní. Na několika
rrrístech bylo pozorováno Vnesení vlhkosti
ál vyšší odchylky }' pr'i 4'C oproti teplotě
-25 C. P íčirrou nruŽe byt vytvo ení vrstvy
ledu p i _25 C běheIrr zkouš ek. Žádné zrrrěny
Ll potrubí pro pracovní látkrr se p i provozll
neprojevily. Vnější vzhled potrubí pro pracovní
lírtky ani ochratnného pláště Se po l50 dnech
pokrrsného chodu neznrěnil. I kdyŽ docházelo
nel povrchu ke kondenzaci vody. nebyly zjiště-
rry korozní zněny. Celkové vysledky zkor-ršek
ukaizaly. Že nelze nalézt omezení pro porrŽití
p edizolovanych potrubí pro klinratizaci a zá-
sobování chladerr'r.

Ettergie u Mattttgetnent č. l - 2006, str. 1B

Rozvoj rakouského teplárenství
Rakor.rské teplárenství se trvale rozvíjí a '.SVaZ
plyn-teplo" p edpokládá. Že v období 2005
_20l4 se bude do centralizovaného zásobování
investovat I .638 miliard Euro ( I .050 mld. do
zdrojrr. 456 nril. do tepelnych sítí a l3l rnil.
Euro do p edávacích stanic). Dnes je u Ra-
kousku zhruba 3500 krrr tepelnych sítí a ročně
p ibyvá 70 - l00 knr. K rokr.r 20l4 se p edvídá
celková délka tepelnych sítí cca 4200 krrr.
Z tepla dodaného V r. 2004 bylo ]3va z konr-
binované vyroby elekt iny a tepla. Palivem
je dnes nejvíce zemní plyn _ podíl 54 vo. Na
nefbsilní zdroje (biomasa a odpady) p ipadá
127o. na rrhlí 22va a na topny olej |2 C/o.

Euro Heat arrcl Poy,er (Y. I - 2/2006, str ?2

Automatické dálkové odečítání
mě ič tepla

V Kleirr Lotzen vybudoval vyrobce nrě icxťr

tepln fa Kamstrup spolr,r s provozovatelem
soustavy (vytopny 1.3 MW, na d evo. 78
dorrrovních. resp. objektovych stanic ) IHT
k automatickému odečítání ťrdaju mě ičri tepla.
vybavenych vysílacími nroduly a k zjišťová-
ní dalších ťrdajtr (prtrtoktr. teplot. zatíŽertí)
- lokální bezdrátovy konrunikační systérrr.
odečterré ťrdaje Se soust eďrrjí do centrály
IHT v Hoyerswerde. odkud Se ídí provoz
mě icího systému.

Euru Heat attcl Polt,er č. l - 2/2006, str 54

Společnost pro poskytování
ene getickych sluŽeb staví
prŮmyslovou teplárnu

Společnost pro poskyto váníenergetickych slrr-
Žeb GWE Freibur-e má pro největšího světového
vyrobce bílych plechrr Rasselstein v Anderna-
chu (dce iná firma koncernrr Thyssen-Krr-rpp)
vybudovat novot-t prtrmyslovoll teplárnr.r. Bude
vyrábět tr'ikrát více elekt irry neŽ dosud a dodá-
vat páru pro závod. Teplárna bude spalovattéž
upravené odpady. oproti oddělenému spalování
odpadtr a zásobování továrny energií se dosáh-
ne drastického sníŽení enrisí. Teplárnu bude
provozovat IHKW Adernach S.r.o. (dce iná
společnost GWE). Smlouvy byly podepsány
koncem r. 2005. teplárna rrrá byt V provozu od
poloviny r. 2007 .
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