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Kontinuální síroměr MATREX je zařízení pro plně 
automatické, bezobslužné, nedestruktivní měření 
obsahu síry a popela v uhlí. Jeho měření lze 
komplexně začlenit do systému řízení kvality a 
expedice uhlí a do podnikové agendy oddělení řízení 
jakosti uhlí. Síroměr se skládá z odběru vzorků uhlí z 
j ednoho  nebo  dvou  para le lně  běž íc ích  
dopravníkových pásů uhlí v lomu, zpracovatelské

linky a měřící sekce, zařízením pro 
archivaci vzorků uhlí, napájení, technického 
a programového začlenění do systému 
řízení kvality uhlí. Součástí dodávek 
síroměru je nastavení a kalibrace, zaškolení 
obsluhy a odborné údržby, povolení 
instalace a certifikace měřící sondy, 
dokumentace a návody pro obsluhu.
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Kontinuální síroměr MATREX je zařízení pro plně automatické, bezobslužné, nedestruktivní měření obsahu 
síry a popela v uhlí. Jeho měření lze komplexně začlenit do systému řízení kvality a expedice uhlí a do podnikové 
agendy oddělení řízení jakosti uhlí. Síroměr se skládá z odběru vzorků uhlí z jednoho nebo dvou paralelně běžících 
dopravníkových pásů uhlí v lomu, zpracovatelské linky a měřící sekce, zařízením pro archivaci vzorků uhlí, 
napájení, technického a programového začlenění do systému řízení kvality uhlí. Součástí dodávek síroměru je 
nastavení a kalibrace, zaškolení obsluhy a odborné údržby, povolení instalace a certifikace měřící sondy, 
dokumentace a návody pro obsluhu.

 
Místo nasazení v technologii:
- maximální pokrytí měření v dopravních cestách uhlí v technologii lomu,
- případný možný sesyp uhlí na následných pásech v technologii, včetně přisypávání uhlí ze skládky,
- dostatečný (maximálně možný) čas pro reakci obsluhy na vývoj měřeného obsahu síry v uhlí, 
- monitoring obsahu síry v hromadách uhlí na skládce,
-   minimalizace počtu instalovaných síroměrů (tj. minimalizace pořizovacích nákladů) s využitím odběrů z 

více dopravních cest v technologii (více měřících míst) do jednoho měřícího zařízení.

Technické řešení síroměru.

Síroměr MATREX je plně automatický bezobslužný procesní analyzátor k určování obsahu síry a 
nespalitelných látek v uhlí o velikosti zrna až těžného uhlí, tedy 0 až 350 mm.

Síroměr MATREX odebírá pravidelně automaticky vzorky uhlí z běžícího dopravníkového pásu, a to v 
případě, že na dopravníkovém pásu je dostatečné množství uhlí pro odběr vzorku k proměření. Tyto vzorky jsou 
upraveny podrcením a vydělením objemu odebraného vzorku uhlí. Upravený vzorek uhlí je proměřen v měřící 
jednotce síroměru a vrácen zpět na pás technologie dopravy uhlí nebo do zásobníku (karuselu) vzorků ke kontrole 
měření síroměru. Odběr a úprava odebraného vzorku uhlí k proměření odpovídá požadavkům norem ČSN ISO 
13909-2 a 4, ČSN ISO 9411, ČSN 441304 a ČSN ISO 5069-1 a 2, ČSN ISO 11648 část 2 (Statistická hlediska 
vzorkování hromadných materiálů).
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V porovnání s jinými metodami odběru a přípravy 
vzorku uhlí a jeho proměření obdobných užívaných 
zařízení má síroměr MATREX tyto výhody:

- je odebrán vzorek uhlí z pásu, který obsahuje 
všechny frakce (zrnitost) v celém příčném průřezu toku 
uhlí. Je tedy eliminován vliv zrnitosti na podíl a formu 
obsahu síry a nespalitelných látek (popelovin).

- proměřovaný upravený vzorek uhlí je 
reprezentativním vzorkem za odebrané, resp. prošlé 
uhlí po dopravníkovém pásu, které je předmětem 
měření,

- vzorek uhlí z pásu technologie dopravy uhlí je 
odebrán bez ohledu na vlhkost uhlí a aktuální 
klimatické podmínky (mráz, déšť, sníh),

- odběr a příprava vzorku je automatická, 
bezobslužná a rychlá,

- odběr vzorku uhlí lze aplikovat kdekoli v 
technologii pásové dopravy uhlí, a to co nejdále v lomu, 

k dosažení maximální reakční doby pro řízení kvality uhlí, 
- odběr vzorku uhlí je blokován stojícím pásem a nepřítomnosti uhlí na páse (nedochází k odběrům z 

prázdného pásu), 
- odběr a úprava odebraného vzorku uhlí k proměření odpovídá požadavkům norem ČSN ISO 13909-2 a 4, 

ČSN ISO 9411, ČSN 441304 a ČSN ISO 5069-1 a 2, ČSN ISO 11648 část 2 (Statistická hlediska vzorkování 
hromadných materiálů),

- jedná se o nedestruktivní metodu měření,
- při měření nedochází ke styku vzorku uhlí se sondou, tedy k možné kontaminaci následného měření jiného 

vzorku uhlí,
- metoda vlastního měření síroměru umožní za stejnou dobu měření proměřit nesrovnatelně větší množství 

vzorku uhlí než u obdobných užívaných zařízení, což podstatnou měrou zvyšuje statistickou přesnost a 
reprezentativnost měření,

- pohyb vzorku, resp. sondy při měření, zvyšuje statistickou přesnost měření a eliminuje případné bodové 
výchylky v chemickém složení vzorku uhlí,

- síroměr je vybaven zásobníkem (karuselem) pro archivaci vzorků uhlí,
- výstupní a vstupní komunikační modul síroměru bude přizpůsoben pro komplexní začlenění do systému 

sledování a řízení kvality uhlí firmy MIP. 
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Parametry síroměru:
- zrnitost odebíraného uhlí je 0 až 350 mm – těžné hnědé uhlí, odběr a zpracování vzorků uhlí se konstrukčně 

upravuje konkrétní aplikaci, tedy maximální zrnitosti uhlí,
- paralelní odběr uhlí ze dvou dopravníkových pásů,
- odebírané množství vzorku uhlí z pásu např. pro aplikaci na dopravníkovém páse o šíři 1400 mm, 

maximálním dopravovaném výkonu 2000 t/hod. a rychlosti 4 m/s je 12 až 70 kg (při max. dopravovaném výkonu 
uhlí),

- doba odběru, úpravy a změření vzorku je v závislosti na odebraném množství uhlí cca 95 vteřin (tj. 1 min. 35 
vteřin),

- doba měření upraveného vzorku sondou je 30 vteřin,
- instalovaná sonda síroměru – X-MET 970, výrobce Metorex, Finsko,

-  energiově disperzní rengenofluorescenční analyzátor (EDXRF),
-  rozsah možnosti měřených prvků – Al (13) až U (92), vybraný rozsah - Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Mn, Fe,
-  doba měření vzorku uhlí – 30 vteřin,
-  možnost využití více kalibrací sondy (např. dle těženého uhlí),

- měřené informace síroměrem:
-  obsah síry Sd v (%),
-  obsah popela Ad v (%),
-  vypočtená výhřevnost Qir v (MJ/kg) z měření obsahu popela,

- provozní teplota – plný rozsah klimatického pásma ČR,
- napájení – alternativně 400V (500V)-50Hz, TNC,
- instalovaný příkon 38 kW,
- zásobník (karusel) k archivaci vzorků uhlí – 10 vzorků o hmotnosti cca 2 kg uhlí,
- datové komunikační propojení se systémem sledování a řízení kvality uhlí firmy MIP.

Síroměr MATREX se skládá ze čtyř základních částí:
- odběrové zařízení (po 2 ks u každého síroměru) s následnou úpravou odebraného vzorku uhlí,
- měřící jednotka síroměru s příslušenstvím v kontejneru,
- řídící jednotka síroměru,
- připojení síroměru k počítačové síti a začlenění do systému sledování a řízení kvality uhlí firmy MIP.

Schéma příkladu konstrukce zařízení odběrem ze dvou dopravních pásů - zrnitost odebíraného uhlí je 0 až 
350 mm (těžné uhlí): 1, 2  – pásový dopravník technologie dopravy uhlí, 4 - korečkový dopravník, 5 – násypka, 6 – 
dávkovací dopravní pás,  7 – drtič, 8 – rotační dělič, 9 – dávkovací dopravní pás, 10 – kladivový mlýn, 11 – zásobník 
odebraných vzorků, 12 – vratný dopravní pás, 13 – násypka, 14 – skluz, 15 až  20 – svod, 21 – měřící dopravník.



Odběrové zařízení s následnou úpravou odebraného vzorku uhlí.
Odběrové zařízení s úpravou odebraného vzorku uhlí je plně automatické zařízení pro pravidelný odběr a 

úpravu vzorku uhlí, odebíraného rotačním odběrem z běžícího dopravníkového pásu, určených k jejich proměření 
síroměrem. Jedná se o generaci automatických vzorkovacích zařízení firmy MIP, která jsou aplikována např. v 
technologii zauhlování teplárny Apliq s. r. o. Kladno, ČR (1ks), TČA, Divize Karviná, Dalkia ČR, a. s. (1 ks – 2 odběr), 
na lokalitě lomu Doly Nástup Tušimice, Severočeské doly, a. s. (2 ks – 2 odběry), na lokalitě lomu Divize Jiří, 
Sokolovská uhelná a. s. (4 ks – 8 odběrů), na zauhlování teplárny Přívoz, Dalkia ČR, a.s., Ostrava (1 ks – 1 odběr), 
atd.

Konstrukční uspořádání vzorkovacího zařízení, odběr vzorku a jeho úprava je plně v souladu s ČSN ISO pro 
vzorkování tuhých paliv, především pak s ČSN 44 1304, ČSN ISO 13909-2 a 4, ČSN ISO 5069-1 a 2, ČSN ISO 
11648 část 2 (Statistická hlediska vzorkování hromadných materiálů) a normami souvisejícími. Odběrové zařízení 
splňuje podmínky pro reprezentativní odběr a zpracování dílčích vzorků uhlí tak, aby získalo atest měřidla pro 
zjišťování kvality expedovaného uhlí v odběratelsko-dodavatelských vztazích. Kusovitost odebíraného uhlí je 0 až 
350 mm, tedy těžné uhlí.

Odebírání dílčích vzorků z pásu, včetně dalšího zpracování, je prováděno automaticky, bez zásahu obsluhy. 
Celková chyba celého odběrového zařízení je menší, než základní povolená chyba vzorkování, uvedená v ČSN 
441304 čl. 2.1.  

Odběr vzorků uhlí z pásu je blokován:
- chodem dopravníkového pásu (neodebírá se uhlí ze stojícího dopravníkového pásu),
- měřením přítomnosti uhlí na dopravníkovém pásu (nedochází k odběru vzorku uhlí, pokud je pás prázdný).

Odběrové zařízení je vybaveno rotačním (kladivovým) odběrem, který při jedné otáčce odebere jeden dílčí 
vzorek uhlí. Odběrná nádoba je svou vstupní štěrbinou natočena ve směru výslednice rychlostí dopravního pásu a 
obvodové rychlosti nádoby. Rychlost, kterou prochází nádoba vrstvou paliva, je konstantní. Tím je splněn základní 
požadavek normy ČSN a ISO, který mimo jiné předepisuje, že odběrné zařízení musí procházet proudem 
stejnoměrnou rychlostí, která se neliší v kterémkoliv bodě o více než 5 %, a nesmí vyvolávat odpor pohybujícímu se 
proudu paliva.

Odebraný dílčí vzorek uhlí rotačním odběrem 2 je skluzem dopraven do nádoby korečkového dopravníku 4. 
Druhý (vzdálenější) rotační odběr 1 síroměru z paralelně jdoucího dopravníkového pásu sype odebraný vzorek na 
zakrytovaný dávkovací pás 3, který jej dopravuje rovněž do nádoby korečkového dopravníku 4. Pohon odběrné 
nádoby je zajištěn elektropřevodovkou a spouští se podle nastaveného intervalu odběru.

Odběrové zařízení síroměru je konstrukčně řešeno tak, že je možné nainstalovat pouze jedno odběrové 
zařízení, s kterým síroměr pracuje a měří tak uhlí z jednoho dopravníkového pásu. Druhé (vzdálenější) odběrové 
zařízení lze doplnit později a napojit je k již instalovanému síroměru.

Hmotnost dílčího vzorku odebraného jedním odběrem je až cca 70 kg. Dílčí odebraný vzorek uhlí vyváží 
nádoba korečkového dopravníku 4 ve vertikálním směru do zásobníku neupraveného vzorku 5. Ze zásobníku 
surového odebraného vzorku je uhlí postupně dopravováno podávacím páskem 6 do drtiče 7. Zásobník je vybaven 
čidlem pro měření množství (hladiny) uhlí v zásobníku. Toto měření společně s časem nutným pro podrcení a 
vydělení uhlí při konečném vyprázdnění zásobníku stanovuje ukončení zpracování vzorku a případnou možnost 
odebrání a předání nového vzorku k úpravě. V případě poruchy (závalu uhlí) na vstupu do drtiče nebo dávkovacího 
pásku měření blokuje odběr dalšího vzorku uhlí a upozorňuje obsluhu systému KSSK nebo obsluhu řídícího 
systému technologie dopravy uhlí na tuto poruchu.

V drtiči 7 se vzorek uhlí podrtí na zrno 0 – 50 mm. Z drtiče vypadává vzorek do rotačního děliče 8, kde dojde k 
jeho vydělení v poměru 1:4. Větší část padá na vratný reverzační pás 12 a vrací se zpět na dopravní pás technologie 
lomu, menší část částečně podrceného a vyděleného vzorku padá z děliče na podávací reverzační pásek 9, který 
jej dopravuje do mlýna 10. Podávací pásek 9 je vybaven reverzním pohybem pro odvod přebytečného množství 
uhlí, které postupuje do mlýna a k proměření v měřící sekci. K řízení změny směru pohybu slouží informace, v jakém 
stavu je měření vzorku uhlí v měřící sekci síroměru. Tedy v dostatečně dlouhé době před ukončením měřícího cyklu 
sondou v měřící sekci se změní směr pohybu podávacího pásku 9 a dochází k odvádění přebytečné uhlí potrubím 
do části odsunu přebytečného uhlí ze zpracovatelské linky na vratný pás 12 a zpět na dopravníkový pás 
technologie. Je tedy zajištěno potřebné množství uhlí pro měřící sekci pro konstantní čas měření a nedochází k 
úpravě dalšího vzorku, který by neúměrně prodlužoval dobu úpravy a měření.

Kladivový mlýn 10 se používá pro semletí částečně upraveného vzorku na zrno o velikosti 0 – 3,15 mm. 
Vyhovuje ČSN 441304, ČSN 441308 a ČSN 441313. Pomletý vzorek uhlí je již upraven do konečné podoby a 
postupuje do měřící jednotky síroměru. 

Odpad ze zpracovatelské linky vzorku uhlí a z měřící jednotky síroměru (změřené vzorky uhlí síroměrem) 
padá na zakrytovaný vratný reverzační pás 12, který jej dopravuje zpět na dopravníkový pás technologie, z kterého 
byl odebrán.

Části zpracovatelské linky, které přicházejí do styku se vzorkem uhlí a kde je to konstrukčně možné, jsou 
vyrobeny z korozivzdorného materiálu. Povrch je opatřen dvouvrstvovým ochranným nátěrem práškovou barvou 
KOMAXIT.
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Měřící jednotka síroměru.
Měřící jednotka síroměru pozice 21 je i s příslušenstvím instalována v temperovaném kontejneru ve spodní 

části celého zařízení síroměru. Do násypky měřící jednotky vstupuje upravený a vydělený vzorek uhlí 0-3,15 mm, 
který se připraví k měření a proměří instalovanou sondou.

Měřící jednotka se skládá z:
- měřící sondy, 1 ks (pozice 5),
- měřícího dopravníku (pozice 6) s postranním vedením (pozice 2), násypky (pozice 1) a přítlačného válce 

(pozice 3),
- mechanismu pohybu měřící sondy (pozice 4) a pohonu (pozice 7), 1 ks,
- zařízením pro gain a kalibrací sondy na čisté prvky, 1 ks,
- karuselu na archivaci oddělených vzorků uhlí proměřených síroměrem (10 vzorků, cca 2 kg), 1 ks,
- systémem pneumatického čištění, 1 ks,
- kompresor , 1 ks.

Měřící sonda je rentgenfluorescenční analyzátor typu X-MET 970, výrobce firma Metorex, Finsko. Před 
vlastním měřením je měřícím dopravníkem dopraven upravený vzorek uhlí o zrnitosti 0 – 3,15 mm ze zásobníku 
měřící jednotky pod přítlačný válec, který upraví a stlačí měřený povrch vzorku (tloušťka měřené vrstvy uhlí je cca 
20 mm). Takto upravená vrstva vzorku uhlí dále postupuje po měřícím dopravníku pod měřící sondu. Jakmile je 
měřený vzorek pod sondou, je započato měření, které trvá 30 vteřin. Při analýze (měření) vzorku dochází 
působením rentgenového záření rentgenky k vybuzení spektra analyzovaného vzorku a toto spektrum se snímá 
energeticky disperzním detektorem sondy a vyhodnocuje se ve vyhodnocovací jednotce sondy. Doba měření 
sondou je stavitelná. Pro využívanou metodu měření platí, že s rostoucí dobou měření roste i přesnost měření. Pro 
konkrétní aplikaci na lomu, tedy pro stanovení obsahu síry v odebíraných vzorcích uhlí a potřebě rychlé analýzy v 
provozu těžby a expedice uhlí, je doba měření 30 vteřin dostatečná a prodlužování času měření již nemá na 
zlepšení přesnosti výrazný vliv.

Během měření sonda stojí a pohybuje se měřící dopravník s upraveným vzorkem uhlí, přičemž je neustále 
přisunováno nové neproměřené uhlí vzorku z mlýna. V případě méně odebraného uhlí a tím pádem menšího 
objemu upraveného vzorku, pokud již není během měřícího cyklu 30 vteřin k dispozici upravený vzorek uhlí, zastaví 
se měřící dopravník a měření pokračuje s podélným pohybem měřící sondy nad upraveným vzorkem. Pohyb sondy 
je zajištěn pneumatickým jednoosovým válcem, na kterém je ze spodní strany připevněna měřící sonda.  Pohyb 
vzorku, resp. sondy, zvyšuje statistickou přesnost měření a eliminuje případné bodové výchylky v chemickém 
složení vzorku uhlí. Toto je velkou výhodou použitého způsobu přípravy vzorku pro danou metodu měření. K 
detekování přítomnosti vzorku pod sondou slouží čidlo u sondy (pohybující se se sondou).

Po ukončení měření je změřený vzorek z měřící jednotky odstraněn měřícím dopravníkem, měřící jednotka je 
očištěna tlakovým vzduchem a dále naplněna již nově odebraným a upraveným vzorkem. Mechanicky je průběžně 
čištěn měřící dopravník i přítlačný válec.

Pro kontrolu stavu měření sondy jsou v podélné ose dopravníkového pásu vytvořeny dvě kontrolní polohy 
sondy. Jenda poloha je gain test, druhá pak pro měření čistých prvků při kalibraci sondy (prvky jsou ve formě 
válečku a vyměňují se při kalibraci ručně). Gain test se provádí vždy po zapnutí přístroje a v čase, kdy je přístroj 
zapnutý a není prováděno měření na odebraném vzorku.



Získaná data analýzy se předávají k dalšímu zpracování v systému síroměru. Výsledkem vyhodnocení 
analýzy je:

- obsah popelovin Ad v (%) ,
- obsah síry Sd v (%),
-    vypočtená výhřevnost Qir v (MJ/kg) z měření obsahu popela.
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Řídící jednotka síroměru.
Řídící jednotka síroměru, která je umístěna v temperovaném kontejneru síroměru, sestává z:
- řídící jednotky měřící sondy, která je komunikačně propojena s řídícím počítačem a technologickou 

stanicí Mitsubishi (komunikační protokol RS232). Tato jednotka řídí a vyhodnocuje měření vlastní sondy.
- řídící technologické stanice Mitsubishi (standardně užívané pro sběr dat v systému KSSK a pro řízení 

aplikovaných vzorkovačů MIP) je komunikačně propojena s řídící jednotkou měřící sondy (komunikační protokol 
RS232) a řídícím počítačem (komunikační protokol RS422),

- řídícího, vyhodnocovacího a komunikačního počítače v průmyslovém provedení (PC – IAC Shoe Box 
a monitor IAD-3015, operační systém Windows 7). Tento počítač lze napojit na optický segment počítačové sítě, 
přes kterou obousměrně komunikuje se systémem KSSK firmy MIP nebo podnikovou laboratoří pomocí datových 
souborů na souborovém serveru, SQL databází, databází ORACLE, atd. 

Řídící technologická stanice Mitsubishi zajišťuje řízení jednotlivých zařízení odběru a zpracovatelské linky 
vzorku uhlí, jakož i měření síroměru. Na řídící počítač poskytuje informace o stavu těchto zařízení, o měření 
instalovaných čidel hladiny uhlí, o stavu měření sondy, atd. Tyto stavy jsou zobrazeny na monitoru řídícího počítače 
a zadávání potřebných informací k ovládání síroměru je provedeno z programového vybavení řídícího počítače. 
Řídící jednotce sondy podává informace o začátku a konci měření, provedení gain testu, užitou kalibraci dle měření 
vzorku z daného pásu, atd.

Řídící počítač síroměru slouží pro:
- vizualizaci přenášených informací z technologické stanice Mitsubishi (vizualizace stavu jednotlivých 

zařízení síroměru, alarmových a poruchových hlášení),
- komunikaci s řídící jednotkou sondy (přenášení výsledků měření, gain test, kalibraci, měření čistých prvků, 

hlášení vyhodnocovací jednotky, atd.),
- přenos řídících informací ze systému KSSK firmy MIP (zařazení linky do vzorkování a měření síroměru, 

přenos kalibračních konstant, změna kalibrace pro danou linku, požadavky na umístění vzorku do karuselu pro jeho 
archivaci, atd.),

- spuštění programového vybavení komunikace s vyhodnocovací jednotkou sondy v ručním režimu pro 
ovládání při kalibraci a měření. 

Informace ze síroměru jsou ukládány do databáze měření. V případě výpadku připojení síroměru k centrální 
databázi (souborovému nebo SQL serveru) jsou měřené informace archivovány v řídícím počítači síroměru a po 
navázání spojení zpětně přeneseny (po zpětném přenesení se aktualizují archivy měření síroměru). Informace o 
měření síroměru se do databáze přenášejí okamžitě po jejich vyhodnocení. Pokud nedochází ke změření a 
vyhodnocení vzorku v síroměru déle než jedna minuta (např. nejde uhlí po páse), aktualizují se a archivují informace 
o stavu zařízení síroměru a stavu měření.

Požadavky na archivaci měřeného vzorku uhlí se zadávají v systému KSSK firmy MIP. Lze aktuálně zadat, že 
následně odebraný a vyhodnocený vzorek z určitého pásu bude archivován, pokud je prázdná nádoba v karuselu. 
Dále lze zadat, v jakém časovém intervalu a z kterých pásů se má provést archivace proměřených vzorků uhlí. Při 
vyjmutí vzorků z karuselu pak obsluha potvrzuje na řídícím počítači síroměru výměnu nádob za prázdné, bez tohoto

Výstupem z vyhodnocovací jednotky 
síroměru je protokol s těmito informacemi:

- čas vyhodnocení měřeného vzorku v 
síroměru,

- místo odběru (pás) měřeného vzorku,
- obsah síry Sd  v (%),
- obsah popela Ad   v (%),
- vypočtená výhřevnost Qir v (MJ/kg) 

z měření obsahu popela.
- hodnota zisku (gain) analyzátoru, 
- poruchové nebo servisní hlášení 

síroměru.
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nedochází k pokračování archivace. V databázi na souborovém serveru je pak zaznamenáno, v který čas byl 
proveden odběr archivovaného vzorku, z kterého pásu a přiřazeno měření síroměru tohoto vzorku.

Elektrovybavení síroměru.
Síroměr MATREX je vybaven samostatným rozvaděčem se silovým vybavením a ovládacími obvody. Pro 

rozvaděč bude použita oceloplechová skříň v krytí IP55. 
Napájení rozvaděče je provedeno z rozvoden příslušných poháněcích stanic pásů, na kterých jsou 

instalovány rotační odběry.
Napěťové soustavy:
- 3NPE AC-50Hz  400V (500V) TNS  -  napájení sil. obvodů 400V (500V),
-    1NPE AC-50Hz  230V TNS  -  napájení ovládacích obvodů 230V .

Silová část elektroinstalace je rozdělena na jednotlivé části :
- odběrové zařízení a zpracovatelská linka,
- měřící dopravník.
Přívody k jednotlivým částem jsou vybaveny odpínači typu INS 40, aby bylo možno vypnout a zajistit každou 

část samostatně.
Napájení motorových vývodů je provedeno kombinací motorového jističe a stykače.
Ovládací obvod je napájen z bezpečnostního oddělovacího transformátoru. Ovládací obvod je vybaven 

přepěťovou ochranou s filtrem se signalizací poruchového stavu do řídícího systému síroměru.
Na dveřích rozvaděče je namontován pouze hlavní vypínač přívodu a signalizační prvky základních funkcí 

síroměru
Vzorkovač je určen do prostředí ve smyslu ČSN 330 3300 – Prostředí s nebezpečím hořlavých prachů.

Odolnost vnějším vlivům (dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51) - jednotlivá zařízení odolávají dle své 
funkce a instalaci vlivům prostředí:

- teplota -25 C do +5 C / relat. vlhkost 10 - 100%,
- teplota +5 C. do +40 C / relat. vlhkost 10 - 85%,
- stříkající voda,
- mírné vibrace.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41:
- je provedena v soustavě TN-C-S jako ochrana zvýšená, které je dosaženo pomocí ochrany samočinným 

odpojením od zdroje a vzájemným pospojováním.
- všechny vodivé části (skříně, kovové kryty, rámy a pod.) musí být  mezi sebou vodivě spojeny Cu-lanem 

16mm2.
- při vodivém spojení šroubovými spoji musí být v místě spojení použity vějířové podložky a spoj chráněn 

proti korozi.

Kontrola kabelů na oteplení :
-  skutečné proudové zatížení použitých vodičů a kabelů nepřekračuje dovolenou proudovou zatížitelnost 

stanovenou výrobcem.

Systém a způsob řízení síroměru MATREX.

Zařazení síroměru do měření.
Aby byl síroměr zařazen do měřícího cyklu v automatickém režimu práce, je třeba splnit tyto podmínky:
- ve vizualizaci systému KSSK firmy MIP, na kvalitovém dispečinku nebo v řídícím systému dopravy uhlí 

musí být zadáno, že síroměr odebírá uhlí a měří pro danou linku (pás) - pokud je v místě aplikace instalován systém 
KSSK firmy MIP,

- linka (pás) je v chodu a je na ní dostatečné množství uhlí, dle měření čidla na dopravníkovém pásu před 
rotačním odběrem.

Ze systému KSSK nebo informační podnikové sítě se dále do síroměru přenáší:
- kalibrační konstanty,
- volba typu kalibrace pro danou linku (pás).
Síroměr při výše uvedených splněných podmínkách pro oba pásy střídavě odebírá a měří vzorky uhlí z obou 

pásů.

Odběrové zařízení.
Řízení odběru vzorků uhlí je podle výše uvedených podmínek. Pokud je v chodu jen jeden pás, síroměr je 

připraven k odběru z tohoto pásu, Pokud není na páse dostatek uhlí, čeká síroměr na uhlí a pak dojde k odběru.
Pokud jsou v chodu oba pásy a mají se z nich odebírat vzorky, síroměr je připraven ke střídavému odběru z 

obou pásů. Pokud na jednom z pásů, z kterého se má odebírat vzorek, není na páse uhlí, čeká síroměr s odběrem 



nastavenou dobu (cca 10 vteřin), a pokud je pás stále bez uhlí, je proveden odběr a měření na vzorku z 
druhého pásu, pokud na něm je dostatek uhlí (cyklus se opakuje).

Odběr vzorku je dále blokován stavem úpravy a proměření předchozího vzorku uhlí v technologii síroměru.

Sekce úpravy vzorku a měření.
Řízení sekce úpravy vzorku je závislé na tom, že drcením a dělením prochází celý objem vzorku uhlí ze 

zásobníku a že je pevný čas měření sondou 30 vteřin (čas měření je stavitelný). Při indikaci čidla vrstvy uhlí před 
měřící sondou, že již všechno uhlí opustilo měřící sekci a prázdném zásobníku 5 před drtičem 7, může nádoba 
korečkového dopravníku 4 (v kterém se shromáždilo uhlí po bezprostředně proběhlém odběru) vynést odebraný 
vzorek a vysypat jej do zásobníku 5. Po tuto dobu probíhá čištění měřícího dopravníku a přítlačného válce, ofuk 
prostorů zásobníku a prostorů měřící jednotky za chodu měřícího dopravníku, měřící sonda přejíždí na gain test. 
Vzorek se nasype do zásobníku 5, podávací pásek 6 je v chodu. Uhlí padá postupně do drtiče 7 a dál do děliče 8 a na 
reverzační podávací pásek 9. Směr tohoto pásku je do mlýna 10. Začíná mletí vzorku, po semletí cca 2,5 kg vzorku, 
který je v zásobníku měřící jednotky 21, se rozeběhne měřící dopravník a přítlačný válec, měřící sonda přejede do 
přední měřící polohy. Po indikaci přítomnosti vrstvy uhlí začíná cyklus 30 vteřinového měření. Uhlí z podávacího 
pásku 9 stále postupuje do mlýna 10 a zásobníku měřící jednotky. Čas, jak dlouho bude nasměrován tok uhlí do 
mlýna 10 bude nastaven tak, aby bylo zajištěno v zásobníku měřící sekce dostatečné množství uhlí na měřící cyklus 
a aby s jeho ukončením došlo k začátku vyjíždění materiálu z měřícího dopravníku. V případě, že měřící cyklus 
nebyl ukončen, tedy pokud čidlo výšky vrstvy uhlí před sondou bude indikovat nedostatečnou vrstvu, zastaví se 
pohyb měřícího dopravníku a měření bude až do konce měřícího cyklu probíhat podélným pohybem pojezdu sondy. 

V případě požadavku na ukončení dodávky vzorku do mlýna 10 dojde ke změně směru pohybu reverzačního 
podávacího pásku 9 ve směru do skluzu do části odsunu přebytečného uhlí ze zpracovatelské linky zpět na 
dopravníkový pás. Čas k odsunu zbylého vzorku bez úpravy mletím je časem dokončení měřícího cyklu a vyjetí 
vzorku z měřící jednotky. V tuto chvíli se opakuje cyklus dopravy vzorku korečkovým dopravníkem a vyčištění 
měřící jednotky. 

Síroměr pracuje v režimu ovládání:
- automatickém,
- ručním.
Automatický režim je standardním režimem provozování a měření síroměru a byl popsán výše. V tomto 

režimu nepotřebuje žádného pracovníka na obsluhu.
V ručním režimu ovládání lze startovat a zastavovat jednotlivá zařízen síroměru, dále pak spustit měření, 

gain test a měření čistých prvků. Jednotlivá zařízení se ovládají z řídícího počítače nebo tlačítky v technologii 
síroměru.

Pro provoz, údržbu a obsluhu vzorkovače jsou závazné místní provozní předpisy zpracované provozovatelem 
na podkladě dokumentů od výrobce.

Způsob řízení obsahu síry v uhlí s využitím informací ze síroměru MATREX:
Za pomocí měřených informací obsahu síry síroměrem, na doporučených místech v technologii, začleněných 

do systému sledování a řízení kvality uhlí firmy MIP, jsou dispečeři kvalitového dispečinku a dispečeři řízení těžby 
schopni reagovat nastavením technologie pro dosažení požadované kvality uhlí následovně: 

- přímo z měření a vývoje obsahu síry síroměrem s předstihem přestavit technologii dle požadavků na 
expedici, tedy přestavení na jinou nakládací stanici nebo kolej, resp. přestavením na daný sektor skládky,  

- bude znám průměrný obsah síry v hromadách a sektorech skládky pro expedici nebo přimíchávání a 
homogenizaci uhlí, 

- bude přiřazeno měření obsahu síry ke všem dílčím vzorkům měřeným v provozních laboratořích na 
nakládacích stanicích a k expedici (nakládce), tedy kontinuální přehled o obsahu síry v celé dodávce uhlí,

- porovnáním informací obsahu síry z geomodelu a měření síroměru se může ověřit pravdivost 
geologického průzkumu a modelu lokality lomu,

- porovnáním měření diskontinuálních popeloměrů a síroměrů v provozních laboratořích nakládacích stanic 
a měření síroměru MATREX lze okamžitě diagnostikovat případnou poruchu nebo potřebu kalibrace jednoho ze 
zařízení. 

Kontakt na dodavatele.

MIP, spol. s r. o., Velká nad Veličkou tel./fax: + 420 518 329 631
Velká nad Veličkou 628 tel: + 420 602 336 695
696 74 Velká nad Veličkou e-mail:  mipvnv@mipsro.cz
Česká republika www.mipsro.cz 
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Rotační odběr na pásových dopravnících.

Korečkový dopravník.
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Dávkovací a vratný dopravní pás.

Kladivový mlýn.

Válcový drtič.

Rotační dělič.
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Příklad vnější konstrukce a opláštění síroměru.

Detaily měřícího dopravníku.


