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Systém sledování a 
řízení kvality uhlí slouží 
p r o  m o n i t o r o v á n í  
k v a l i t a t i v n í c h  a  
k v a n t i t a t i v n í c h  
parametrů uhlí v úseku 
jeho těžby, zpracování, 
skládkování, expedice a 
spotřeby

a k následnému ručnímu nebo 
automatickému řízení technologie na 
základě takto získaných informací. 
Informace o kvalitě a množství 
procházejícího uhlí technologií je 
okamžitá a spojitá, měřící zařízení 
využívají bezkontaktních metod 
měření (pásové váhy, popeloměry, 
vlhkoměry a síroměry instalované na 
p á s o v é  d o p r a v ě  u h l í ) .



Systém sledování a řízení kvality uhlí slouží pro monitorování kvalitativních a kvantitativních parametrů uhlí 
v úseku jeho těžby, zpracování, skládkování, expedice a spotřeby a k následnému ručnímu nebo automatickému 
řízení technologie na základě takto získaných informací. Informace o kvalitě a množství procházejícího uhlí 
technologií je okamžitá a spojitá, měřící zařízení využívají bezkontaktních metod měření (pásové váhy, 
popeloměry, vlhkoměry a síroměry instalované na pásové dopravě uhlí).

Takto získané informace jsou doplněny daty z geologického průzkumu lokality lomu nebo z dodávek uhlí na 
vstupu do tepelné elektrárny (teplárny), informacemi z rychloanalýz nebo laboratorních rozborů odebraných vzorků 
uhlí. Informace jsou pak dále vlastním systémem vizualizovány a archivovány, případně distribuovány do dalších 
informačních a řídících podnikových systémů, manažerských systémů a agend.

Systém tak poskytuje oproti obdobným zařízením a metodám stanovování kvality uhlí v technologii tyto 
výhody:

· okamžitou informaci o výhřevnosti, obsahu popelovin, vlhkosti a sirnatosti uhlí a o procházejícím 
množství uhlí. Je odstraněno zpoždění vyhodnocení měření jako je tomu u klasických laboratorních vzorků, kdy 
výsledky rozborů jsou známy až po uložení měřeného uhlí na skládce, po expedici uhlí z dolu nebo úpravny uhlí, v 
horším případě se projeví až při spalovacím procesu. Okamžitá informace je základem pro řízení těžby a 
zpracování uhlí, jakož i zauhlování kotlových zásobníků. 

· kontinuální informace, které odlišují metody měření systému od měření laboratoře nebo zařízení 
vyžadující vzorkování uhlí. Kontinuální informace nahrazuje nereprezentativnost vypovídací schopnosti 
odebraného vzorku za celkové prošlé množství uhlí. Objem prošlého uhlí, a tím neměřeného mezi jednotlivými 
bodovými odběry vzorkovacího zařízení, je velmi velký. Metodika vzorkování vychází ze statistického zpracování 
jednotlivých bodových vzorků uhlí, jejichž frekvence odběru je dána možnostmi odběru a zpracování vzorkovacím 
zařízením, a možnostmi při vyhodnocení tohoto vzorku. Do úpravy a vyhodnocení vzorku pak mnohdy zasahuje i 
pracovník, který zatěžuje měření menší či větší chybou. Systém řízení kvality uhlí vychází rovněž ze statistického 
zpracování, avšak zpracovávaná informace je kontinuální a má tedy podstatně větší vypovídací přesnost. 
Jednotlivé naměřené hodnoty jsou presentovány jako vážené průměry a berou tedy v potaz množství 
procházejícího uhlí o dané kvalitě. 

· pro měřící čidla není nutné budovat složitá a nákladná odběrná zařízení (jak je tomu u některých 
obdobných zařízení), lze je montovat dle potřeby na kterékoli místo v technologii (i na těžební velkostroje a rypadla, 
odkud má informace o kvalitě a množství těženého uhlí prvořadý význam pro další řízení těžby). 
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Vlastní realizace systému obsahuje:
· instalace čidel a měřících zařízení 

( p á s o v ý c h  v a h ,  k o l e j o v ý c h  v a h ,  
kontinuálních bezkontaktních popeloměrů, 
vlhkoměrů a síroměrů, laboratorních 
přístrojů pro prvkové analýzy vzorků, atd.), 

· kabelové datové propojení měřících 
čidel, napojení na sběr dat z jejich měření (PLC 
systémy nebo komunikace), 

· vybavení rozvoden PLC systémy 
(např. Siemens, Mitsubishi, atd.), 

· instalace komunikačních drátových i 
bezdrátových propojení (počítačové sítě, 
technologické sítě Profibus FMS, ModBus, 
Ethernet, všesměrové nebo směrové rádiové 

přenosy, atd.), 
· vybavení velínů a dispečinků výpočetní a zobrazovací (projekční) technikou (velkoplošná projekce 

technologických schémat, např. projektory Barco), 
· vizualizace technologických schémat a stavů měření kvality uhlí, 
· zpracování dat, archivace, protokolární výstupy a statistika, 
· napojení na další řídící a informační podnikové systémy, manažerské systémy a agendy (vážící 

systémy kolejové nebo automobilové dopravy, informační ekonomické systémy, odbyt, atd.). 

Aplikace systému sledování a řízení kvality uhlí:
Uvedené výhody a další vlastnosti charakterizují níže specifikované využití systému sledování a řízení kvality 

uhlí.
Doly.
Řízení těžby, úpravy a míchání uhlí. Na základě okamžitých informací ze systému, z geologického průzkumu 

lokality (geologický model lokality a báňský postupový model těžby) a z požadavků na kvalitu a množství konečného 
produktu systém určí obsluze:

· postavení rypadel (velkostrojů) na lokalitě dolu (zda vůbec postavení rypadel a kvalita, kterou budou těžit, 
umožní dosáhnout požadované kvality uhlí při určitém minimálním nebo maximálním těženém množství), 



· požadavky na množství těženého uhlí od jednotlivých rypadel (velkostrojů), 
· nastavení přesypových hlav na dopravníkové pásy (sesypávání jednotlivých rypadel, přisypávání ze 

skládky nebo zásobníků), 
· nastavení na skládku nebo do zásobníků. 
Skutečná těžba je pak kontrolována s požadovanou a při konfliktech systém obsluhu informuje o možném 

řešení dané situace. Během provozu se kontroluje pravdivost geologického průzkumu lokality podle měření 
systému a případně se automaticky mění požadavky na těžbu rypadel a nastavení technologie. Operátor má 
přehled o okamžitém stavu skládky a o expedovaném uhlí (dodržování kontraktačních mezí výhřevnosti nebo 
obsahu popela a síry). Podle potřeby skládku doplňuje nebo z ní přisypává pro dosažení potřebné kvality 
výstupního uhlí z technologie. Systém vyhotovuje expediční doklady, vyhodnocuje poruchovost zařízení, atd.

Nasazení systému sledování a řízení kvality uhlí je nezbytnou podmínkou při monitoringu stavu skládek a 
řízení odběru z těchto skládek.

Třídírna a úpravna uhlí.
Umístěním měřících zařízení na vstupu a výstupu uhlí do technologického procesu a na skládku (sleduje 

míchání uhlí na skládce) se dosáhne zvýšené produkce uhlí o stanovených parametrech, snížení ztrát za netříděné 
uhlí a minimalizace rozptylu od požadované kvality. Spojením informací ze systému s výkonnými zařízeními v 
technologii dojde pak k automatizaci vyřazování nevyhovujícího uhlí a zařazení další úpravy do toku uhlí 
technologií.

Elektrárny, teplárny a cementárny.
Informací ze systému se využívá k řízení zauhlování, a tím k zefektivnění výroby elektrické energie, tepla a ke 

kontrole kvality uhlí z ekologického hlediska. Systém sledování a řízení kvality uhlí lze využít jako vstup pro další 
automatické řídící systémy, jako je řízení spalovacího procesu a odsiřování spalin.

Měřící čidla se jeví výhodné umístit na vstupu uhlí od dodavatelů před skládku paliva. Operátor zauhlování má 
pak okamžitou informaci o přicházejícím uhlí. Může nasměrovat jeho ukládání do sektoru skládky podle jeho kvality. 
Tímto má obsluha vždy přehled o aktuálním stavu skládky a o zásobách uhlí. Rovněž lze kontrolovat kontraktačně 
stanovené meze ve kvalitě uhlí od dodavatele.

Dalším místem aplikace čidel je výstup ze skládky, resp. vstup do kotlových zásobníků. Význam nasazení 
spočívá v tom, že je znám obsah kotlových zásobníků a tím i kvalita paliva přicházejícího do kotle. Tyto informace se 
poskytují do systému řízení spalovacího procesu a odsiřování spalin. Obsluha může podle okamžité kvality 
přicházejícího uhlí volit mixování z různých sektorů skládky nebo přisypávání ze sektoru skládky k uhlí 
přicházejícímu přímo ze vstupu od dodavatele. Takto se dosáhne dodávky paliva do kotle ve stanovených 
kvalitativních mezích, které hrají v ekonomice spalovacího procesu velmi velkou roli.

V cementárnách potom lze využít informace o obsahu popelovin v palivu při dalším zpracování popele.

Ocelárny.
Informací ze systému se využívá při řízení provozu z hlediska obsahu popelovin v koksu.

Popis struktury systému sledování a řízení kvality uhlí.

Schéma struktury systému sledování a řízení kvality uhlí:
· modul sběru dat, 
· programový modul zpracování a archivace dat, 
· prezentační programové moduly archivovaných dat, 

· modul vizualizace aktuálního stavu technologie, tzv. Vizualizace, 
· modul práce s archivními daty, tvorba protokolů a reportů, řízení výroby, tzv. Bilancování, 
· modul správy dat diskontinuálních měřících zařízení. 

· programový modul komunikace s nadřazenými podnikovými agendami a informačními systémy. 

Informace z technologického procesu – modul sběru dat.

Měřící zařízení snímající kvalitu a množství procházejícího uhlí technologií jsou umístěna do uzlových bodů, 
které jsou dány požadavky zákazníka na množství sledovaných informací a především uspořádáním linek těžby, 
dopravy a skladování uhlí. Informace na dalších důležitých místech v technologii, kde nejsou umístěna měřící 
zařízení, se podle možností dopočítávají s ohledem na dopravní zpoždění materiálu a sesypání od různých 
měřících zařízení. Protože pro měření kvality a množství procházejícího uhlí je užito bezkontaktních metod, čidla 
měřících zařízení se montují na pásy rypadel (velkostrojů), skládkových strojů nebo dopravníkové pásy prakticky 
kdekoli v technologii. Pro měření kvality uhlí je užíváno popeloměrů, síroměrů a vlhkoměrů, množství 
procházejícího uhlí je pak stanovováno pomocí pásových vah nebo orientačně pomocí hmotnostního kanálu čidel 
popeloměrů a síroměrů. Pro expedici na autech nebo vagónech se užívají automobilové nebo kolejové váhy. Pro 
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měření hladin v zásobnících a nádržích 
se instalují měřiče stavu hladin, pokud je 
známo vstupující a vystupující množství uhlí do 
zásobníku, je stav dopočítáván (s nutnou 
občasnou korekcí stavu vlivem nepřesností ve 
výpočtech). Dle požadavků zákazníka lze do 
systému zařadit zařízení pro odběr a úpravu 
laboratorních vzorků a doplnit jej o zařízení pro 
rychlou analýzu vzorků.

Stavy zařízení technologie - systém 
snímá stavy jednotlivých zařízení v technologii, 
které slouží pro zpracování výpočtů a pro 
oživení technologických schémat na 
obrazovce operátora. Jedná se o: 

· chod zařízení, na kterých jsou 
umístěna čidla (jedná se o chod transportních 
pásů, tyto signály jsou snímány vždy), 

· přestavení zařízení (přesuvných a 
výsuvných hlav), které určují směr toku uhlí v 
technologii a tím určují, na kterou skládku, 
sektor skládky, zásobník nebo kotlový 
zásobník je uhlí ukládáno nebo z kterého je uhlí 
odebíráno (tyto signály jsou snímány podle 
požadavků zákazníka na celkové řešení 
systému), 

· postavení rypadel v technologii a 
těžená lávka (souřadnicové umístění rypadel 
vzhledem k báňskému postupovému plánu 
těžby s ručním zadáváním nebo satelitním 
zaměřením GPS), 

· pojezd, režim, otoč a způsob 
zakládání nebo odběru skládkového stroje, 
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nastavení na hromadu nebo sektor skládky,
-  měření stavu hladin v zásobnících, 
-  chod vzorkovacího zařízení laboratoře, 
-  chod a informace o měření z rychloanalyzátorů,
-  informace z expedičního místa (nakládaná kolej a souprava, expedované množství). 

Schéma struktury systému sledování a řízení kvality uhlí.

Příklad osazení technologie měřícími zařízeními (konkrétní aplikace na dole).
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Schéma struktury systému sledování a řízení kvality uhlí.
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Členění systému sledování a řízení kvality uhlí po úrovních v aplikaci na povrchovém lomu.
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Členění systému sledování a řízení kvality uhlí po úrovních v aplikaci na povrchovém lomu – 
informace z technologického procesu.
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Členění systému sledování a řízení kvality uhlí po úrovních v aplikaci na povrchovém lomu – řízení 
technologického procesu.
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Členění systému sledování a řízení kvality uhlí po úrovních v aplikaci na povrchovém lomu – 
kontrolně-informační úroveň.
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Příklad aplikace systému sledování a řízení kvality uhlí na zauhlování elektrárny, teplárny, 
cementárny.



Přenos informací získaných z technologie:
Je řešen podle uspořádání technologie a dalších místních podmínek u zákazníka. Jednotlivé signály jsou buď 

svedeny na jedno místo a zde zpracovány procesní stanicí (PLC systémem) nebo vstupně-výstupní kartou v 
počítači (centrální sběr dat) nebo jsou procesní stanice umístěny do rozvoden ke zdrojům vstupních a výstupních 
signálů (distribuovaný sběr dat). Přenos signálů nebo skupiny signálů, jakož i komunikační spojení procesních 
stanic nebo uživatelů, může být provedeno:

· metalickým vedením, 
· optickým kabelem, 
· radiovým bezdrátovým přenosem z pohyblivé techniky (tam, kde nelze zajistit drátový přenos - rypadla, 

skládkové stroje, další mobilní nebo vzdálená technika). 

Další informace:
Informace vstupující ručním zadáním obsluhy, z databází nebo dalších pracovišť (geolog, odbyt, zásobování, 

laboratoř - OŘKJ, atd) :
· informace o geologickém průzkumu lokality a z postupového plánu těžby, 
· informace o přestavení technologie (přejetí rypadel, změna postavení pasových doprav, atd.), 
· změna mezí sektorů nebo hromad skládek, změna kontraktačních mezí definující jednotlivé druhy uhlí, atd., 
· informace o kvalitě přicházejícího uhlí od dodavatelů, 
· požadavky na expedici (množství a kvalita uhlí, odběratel, podmínky přepravy, atd.), 
· kalibrační a regresní výpočtové konstanty čidel z laboratoře pří kalibraci měřících zařízení. 

Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)Informačn a řídící systém kvality uhlí (paliva)

Příklad řešení osazení technologie čidly – elektrárna Počerady.
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Příklad řešení osazení technologie čidly – elektrárna SOMA, Turecko.

Prostředky bezdrátového datového přenosu měřených dat z mobilní techniky.
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Schéma struktury bezdrátového datového přenosu měřených dat z mobilní techniky.



Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)Informačn a řídící systém kvality uhlí (paliva)

Schéma struktury bezdrátového datového přenosu měřených dat z mobilní techniky.
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Schéma struktury bezdrátového datového přenosu měřených dat z mobilní techniky.

Schéma struktury bezdrátového datového přenosu měřených dat z mobilní techniky.
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Prostředky sběru dat.

Prostředky bezdrátového datového přenosu měřených dat z mobilní techniky.
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Schéma struktury datového přenosu měřených dat z kontinuálních měřících zařízení - popeloměry.
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Schéma struktury datového přenosu měřených dat z kontinuálních a diskontinuálních měřících 
zařízení – popeloměry, síroměry, pásové váhy.



Vyhodnocení získaných informací – programový modul zpracování a archivace dat.

Programový modul systému sledování a řízení kvality uhlí zpracování a archivace dat zajišťuje patřičné 
zpracování dat, výpočty, archivaci a správu měřených dat z technologie výroby, které pořizuje modul sběru dat.

Data pro tento modul jsou ukládána do centrální databáze projektu (databáze MS SQL). Zpracovaná data jsou 
ukládána (archivována) rovněž v této centrální databázi. Programový modul pracuje tak, že řídí procedury a funkce 
vykonávané v rámci MS SQL databáze, které provádějí vlastní zpracování dat.

Programový modul zajišťuje zpracování aktuálně měřených dat a také zpětně přenesených dat, která jsou 
přenesena po výpadku komunikace v rámci modulu sběru dat.

Dále pak pro zvýšení užitnosti a vložených pořizovacích nákladů systému programový modul zajišťuje v 
maximální možné míře náhradu měřených dat pomocí posunování reálně měřených dat s časovým zpožděním dle 
nastavení technologie dopravy produktu na následující zařízení technologie. Touto funkcí jsou nahrazována 
měřená data při výpadku měřícího zařízení (čidla) nebo pokud na daném místě měřící zařízení (čidlo) instalované 
není nebo prozatím není.

Měřená data jsou organizována:
· k jednotlivým měřícím zařízením, 
· k virtuálně zavedeným měřícím místům, resp. sesypovým místům – tedy důležitým uzlovým bodům 

technologie dopravy produktu, 
· k expedičním místům, 
· k jednotlivým hromadám nebo sektorům skládky, 
· k jednotlivým zásobníkům – stav zásobníků, 
· atd. dle potřeby. 

Programový modul Vizualizace.

-  Slouží pro prohlížení aktuálních dat a stavů ve výrobě, 
-  Data jsou automaticky aktualizována, 
-  Uživatel si může otevřít libovolný počet oken pro zobrazování požadovaných informací, 
- Zobrazení dat formou – technologická schémata, tabulky měření, grafy průběhu měření (čárové, 

sloupcové), přehled stavu hromad skládky, atd., 
-  Zobrazení dat – aktuálně měřená data měřícími zařízeními a čidly, stav a nastavení zařízení technologie, 

aktuální stav hromad skládky, stav expedice produktu, stav zásobníků, stav měření čidel a kalibrace, stav přenosů a 
sběru dat, alarmová a poruchová hlášení, atd., 

-  Formy zobrazení dat jsou dány naší zkušenosti s realizacemi informačních a řídících systémů výroby a 
výstupy jsou průběžně konsultovány s našimi zákazníky (stávajícími i potencionálními). V konkrétní aplikaci jsou 
výstupy přizpůsobeny požadavku zákazníka. Možnost využití modulu i vzdáleným přístupem do systému přes 
Internet, 

-  Provedení tohoto modulu je v profesionálním vizualizačním prostředí Control Web, výrobce Moravské 
přístroje a.s., Zlín, ČR. Toto vizualizační prostředí je užito s ohledem na naše dlouholeté zkušenosti s využíváním 
různých vizualizačních produktů pro jeho provedení, otevřenost, podporu, rozvoj a velkou spokojenost s 
provedením vizualizace u našich zákazníků (disponuje i atraktivním 3D zobrazením). V neposlední řadě pro 
cenovou politiku výrobce a z důvodu ČR výrobce. V konkrétní aplikaci pak v případě požadavku zákazníka bude 
možné použít i jiné vizualizační prostředí, např. ViP - Festo, RSView32 - Rockwell Software, CITECT, Microsoft 
Visual FoxPro Professional, atd. 

-  Operátor řízení výroby je na obrazovce monitoru informován pomocí tabulek, živých technologických 
schémat a grafů: 

· stavu technologie (chody a nastavení jednotlivých rypadel, pasů, přesypových hlav, zakladačů, 
skládkových strojů, atd.), 

· postavení rypadel na dole a o těžené lávce, 
· okamžitém stavu kvality a množství procházejícího uhlí v technologii (jsou určeny důležité uzlové 

body, kam jsou umístěna měřící čidla a pro další místa jsou pak hodnoty dopočítávány s dopravním zpožděním a s 
ohledem na sesypy od uzlových bodů s čidly), 

· okamžitém stavu skládky a zásobníků (informace o aktuální zásobě uhlí), 
· okamžité nakládce (expedici) uhlí (množství, kvalita, odběratel, atd.), 
· kvalitě v nejbližší budoucnosti těženého uhlí z geologického průzkumu lokality, 
· nutnosti zásahu do technologie, protože právě vytěžené uhlí (případně po sesypu s jiným 

rypadlem) nevyhoví požadavkům na kvalitu, 
· možných variantách nastavení technologie pro dosažení potřebné kvality uhlí na výstupu z 

technologie, nutnosti odklonu na skládku nebo přisypávání ze skládky, o požadavcích na množství těžby na rypadla 
a skládkové stroje (tyto požadavky jsou ručně nebo automaticky přenášeny na terminál obsluze rypadla a 
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 skládkového stroje, která má také k dispozici okamžité informace o kvalitě a těženém množství uhlí), 
· kvalitě uhlí přicházejícího od dodavatelů, 
· poruchách na zařízení technologie, 
· signálech v systému a jejich zpracování - diagnostika vstupních signálů do systému, práce jednotlivých 

částí a bloků zpracovávající informace, 
· alarmech (chybových stavech) v technologii, které jsou neustále vyhodnocovány a archivovány. 

Všechny tyto výše uvedené informace umožňují ruční nebo automatické řízení výrobního nebo 
zpracovatelského procesu uhlí a to:

· ručním zásahem obsluhy, 
· automatickou změnou v technologii napojením na výkonné prvky (hradla, klapky, pásy, atd.). 

Systém dále na místech expedice (pracoviště vážných) vyhotovuje expediční doklady (vážní lístky, vagónové 
lístky, faktury, dokumenty k vlakovým soupravám, atd.).

V ručním režimu systému řízení těžby pak může obsluha podle informací z geologického modelu lokality dolu 
určit ve výhledu směny nebo dne postavení rypadel a nasměrování dopravních cest uhlí pro dosažení požadované 
výstupní kvality uhlí. Může také naopak zjistit jakou kvalitu uhlí dostane při určitém postavení rypadel a výkonu jejich 
těžby.

Programový modul Bilancování.

-  Slouží pro prohlížení a práci s archivními daty, tvorbu protokolů a reportů, řízení výroby, atd., 
-  Data se zobrazují na základě voleb a zadání uživatele – pro zvolený časový interval, měřící místo, směnu, 

zobrazovanou veličinu, tabulku, graf, protokol, report, atd., 
-  Zobrazení dat formou – tabulky měření, grafy průběhu měření, protokoly, reporty, přehled stavu hromad 

skládky, atd., 
-  Zobrazení dat – archivní měřená data měřícími zařízeními a čidly, archivní data stavu a nastavení zařízení 

technologie, aktuální a archivovaný stav hromad skládky, archivovaný stav expedice produktu, archivovaný stav 
zásobníků, archivovaný stav měření čidel a kalibrací, archivovaný stav přenosů a sběru dat, archivovaná alarmová 
a poruchová hlášení, atd., 

-  Možnost využití modulu i vzdáleným přístupem do systému přes Internet, 
- Formy zobrazení dat a funkce tohoto software modulu jsou konsultovány s našimi stávajícími i 

potencionálními zákazníky. V konkrétní aplikaci jsou pak výstupy přizpůsobeny požadavku zákazníka.

Modul správy dat diskontinuálních měřících zařízení.

· Tento modul slouží pro přenos dat a jejich identifikaci z diskontinuálních měřících zařízení, 
· Rozsah služeb modulu je závislý od měřícího zařízení, tedy jak jsou koncipovány jeho výstupy, 

komunikace a způsob vlastního měření a začlenění do systému jako celku, 
· V části přenosu výstupů měření měřících zařízení (tedy ne prezentační části) tento modul 

zprostředkovává: 
· Přenos dat ze zdroje na úrovni datového souborů (různého formátu – např. TXT, DBF, atd.) do 

datového uložiště realizovaného projektu, 
· Komunikaci s měřícím zařízením pomocí standardních rozhraní, např. OPC, sériové komunikace, 

atd., 
· V části identifikace měření (dat) z diskontinuálních měřících zařízení (tedy interaktivní prezentační 

části) modul zprostředkovává uživatelské označení měření (případně doplnění dalších informací ve formě 
identifikace nebo popisu) obsluhou daného měřícího zařízení, podle kterého je toto měření dále směřováno v 
systému. Jedná se např. o identifikace měření odebraných vzorků vzorkovačem produktu v technologii dopravy pro 
expediční nebo kalibrační účely, atd. 

· Provedení tohoto modulu je závislé na konkrétní aplikaci, provedení je uzpůsobeno požadavku zákazníka. 

Programový modul komunikace s nadřazenými podnikovými agendami a 
informačními systémy.

Programový modul komunikace s nadřazenými podnikovými agendami a informačními systémy zajišťuje:
· Přípravu potřebných dat pro další informační a řídící podnikové systémy, 
· Přesunutí dat do dalších databází (např. do ORACLE, MySQL, atd.), 
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· Přebírání dat z dalších informačních a řídících podnikových systémů: 
· Vážní (expediční) systémy, 
· Systémy OŘKJ – laboratoř, 
· Místní stávající řídící systém technologie dopravy produktu, 
· Místní stávající systém řízení technologických celků, 
· Atd. 

Provedení tohoto modulu je závislé na konkrétní aplikaci a je uzpůsobeno požadavku zákazníka a místním 
podmínkám aplikace.
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Příklad pracoviště velínu vybaveného systémem sledování
 a řízení kvality uhlí.



Instalovaná měřící zařízení v systému sledování a řízení kvality uhlí.

Kontinuální gamapopeloměry typu GE.

Měřící čidla gamapopeloměrů využívají bezdotykovou nedestruktivní metodu zeslabení gama záření o dvou 
různých energiích. Záření vychází ze dvou gama zdrojů, které jsou umístěny pod pásem v provozním kontejneru. 
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Úzký paprsek záření prochází přes pás s měřeným uhlím a je 
nad pásem zachycen sondou. Signál z této sondy nese informaci o 
obsahu popela v uhlí a o plošné hmotnosti procházejícího uhlí. 
Kontejner obsahující zářiče bezpečně odstiňuje ostatní okolní 
prostor před zářením a umožňuje úplné uzavření zářičů 
uzamykacím zařízením. Potom mohou pracovníci provádět opravy 
na pase bez možnosti zasažení měřícím paprskem. Díky 
konstrukci uložení provozního kontejneru se tento může i 
demontovat, uložit na vhodném místě a znovu namontovat 
pracovníkem zákazníka.

Kontinuální síroměr typu MATREX firmy MIP.

Síroměr MATREX firmy MIP 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 dopravních pásů, 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. 

     Pásové váhy.                       Kontinuální síroměr typu SOLAS.     Diskontinuální síroměr LECO.

Diskontinuální síroměr typu MiniPal Philips.                        Kontinuální síroměr typu NASU.  



Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika.

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém 
dole.

Tento systém řízení chodu technologie dolu z hlediska produkce požadované kvality uhlí zpracovává 
informace z geologického a báňského modelu lokality a porovnává je se skutečným stavem v technologii a 
požadavky na kvalitu a množství uhlí na výstupu z dolu (odbyt uhlí po vagónech pro maloodběratele a elektrárny a 
teplárny, odbyt po pasech na elektrárnu Tušimice). Systém určuje požadavky na těžbu, zpracování a skládkování 
uhlí, tyto požadavky upravuje podle momentální situace v technologii. Sledují se zařízení technologie a zásoby uhlí, 
stav kapacitních skládek uhlí, vyhotovují se expediční doklady a protokoly o výrobě, systém je propojen s laboratoří 
dolu (OŘKJ), s podnikovým informačním systémem, systémem expedice (nakládky), atd.

Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na rypadlech (velkostrojích), skládkových 
strojích, porubních pásových dopravnících a pásových dopravnících technologie dalšího zpracování uhlí měřící 
zařízení:

· Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií, 
· Kontinuální bezkontaktní měření obsahu síry v uhlí typu NASU, 
· Kontinuální bezkontaktní měření obsahu síry v uhlí typu Solas, 
· Diskontinuální rychloanalyzátory typu Leco pro stanovení obsahu síry, 
· Diskontinuální rychloanalyzátory typu MiniPal Philips pro stanovení obsahu síry, 
· Diskontinuální gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· V technologii skládky jsou instalovány vzorkovací zařízení firmy MIP pro odběr a úpravu vzorků uhlí z 

dopravníkových pásů. 
Jsou snímány chody a nastavení zařízení technologie dopravy uhlí, a to komunikací s řídícími systémy 

technologických celků nebo instalovaným vlastním sběrem dat v elektro rozvodnách. Informace snímané z 
těžebních velkostrojů a skládkových strojů a požadavky na těžbu od operátora z dispečinku řízení jsou přenášeny 
bezdrátovým (radiovým) přenosem.

Informace jsou zpracovávány a distribuovány počítačovou sítí na jednotlivá pracoviště systému řízení kvality 
a výroby uhlí a dále do informačního podnikového systému a manažerského řídícího systému (pracoviště odbytu, 
hlavního energetika, laboratoře - OŘKJ, přípravy výroby, hlavního geologa dolu, hlavního dispečera řízení těžby, 
dispečera řízení kvality, směnového inženýra, atd.).

Tento řídící systém byl dodán firmou MIP jako celek, včetně projekce, hmotných dodávek elektro, výpočetní 
techniky, kabeláží a čidel. Dále pak software sběru dat, komunikací a přenosů, zpracování a archivace dat a 
nadstavbových prezentačních uživatelských programových bloků. Systém je dále inovován dle požadavků 
konečného uživatele na potřeby výroby a změn technologie, s rozvojem měřící techniky a se zaváděním nových 
technologii na trhu ICT.
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Severočeské doly a. s., Doly 
Bílina, Česká republika.

Aplikace systému řízení kvality uhlí v 
části těžby, zpracování, skládkování a 
expedice uhlí na povrchovém dole. Dále pak v 
části úpravy a expedice uhlí na úpravně uhlí 
Ledvice.

Tento systém podporuje řízení chodu 
technologie dolu a úpravny uhlí z hlediska 
produkce požadované kvality uhlí jako vstupu 
do úpravny uhlí a výstupu (expedice) z úpravny 
uhlí (odbyt uhlí po vagónech a autech pro 
maloodběratele a elektrárny a teplárny, odbyt 
po pasech na elektrárnu Ledvice). Pro snímání 

kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na rypadlech (velkostrojích), skládkových strojích a 
pásových dopravnících technologie dalšího zpracování a úpravy uhlí měřící zařízení:

· Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií, 
· Kontinuální bezkontaktní měření obsahu síry v uhlí typu Solas, 
· Diskontinuální rychloanalyzátory typu MiniPal Philips pro stanovení obsahu síry, 
· Diskontinuální gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· Vzorkovací zařízení firmy MIP pro odběr a úpravu vzorků uhlí z dopravníkových pásů. 
Jsou snímány chody a nastavení zařízení technologie dopravy uhlí, a to komunikací s řídícím systémem 

technologie pásové dopravy uhlí. Informace snímané z těžebních velkostrojů a skládkových strojů jsou přenášeny 
bezdrátovým přenosem – jedná se o měření kvality a množství dopravovaného uhlí, napětí konstrukcí a polohy.



Informace jsou zpracovávány a distribuovány počítačovou sítí na jednotlivá pracoviště systému řízení kvality 
a výroby uhlí a dále do informačního podnikového systému a manažerského řídícího systému.

Tento řídící systém byl dodán firmou MIP jako celek, včetně projekce, hmotných dodávek elektro, výpočetní 
techniky, kabeláží a čidel. Dále pak software sběru dat, komunikací a přenosů, zpracování a archivace dat a 
nadstavbových prezentačních uživatelských programových bloků. Systém je dále inovován dle požadavků 
konečného uživatele na potřeby výroby a změn technologie, s rozvojem měřící techniky a se zaváděním nových 
technologii na trhu ICT.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Jiří, Česká republika.

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém 
dole.

Tento systém řízení chodu technologie dolu z hlediska produkce požadované kvality uhlí zpracovává 
informace z geologického a báňského modelu lokality a porovnává je se skutečným stavem v technologii a 
požadavky na kvalitu a množství uhlí na výstupu z dolu (odbyt uhlí po vagónech pro maloodběratele, elektrárny, 
teplárny a palivový kombinát). Systém určuje požadavky na těžbu, zpracování a skládkování uhlí, tyto požadavky 
upravuje podle momentální situace v technologii. Sledují se zařízení technologie a zásoby uhlí, stav kapacitní 
skládky uhlí, vyhotovují se expediční doklady a protokoly o výrobě, systém je propojen s provozní laboratoří dolu a 
centrální laboratoří (OŘKJ), s podnikovým informačním systémem (databáze ORACLE), systémem expedice 
(nakládky), atd.

Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na rypadlech (velkostrojích), porubních 
pásových dopravnících a pásových dopravnících technologie dalšího zpracování uhlí měřící zařízení:

· Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií, 
· Diskontinuální rychloanalyzátory typu MiniPal Philips pro stanovení obsahu síry, 
· Diskontinuální rychloanalyzátory typu PAR pro stanovení obsahu popela, 
· Diskontinuální rychloanalyzátory typu PAR pro stanovení obsahu síry, 
· V technologii nakládacích stanic jsou instalovány vzorkovací zařízení firmy MIP pro odběr a úpravu vzorků 

uhlí z dopravníkových pásů. 
Jsou snímány chody a nastavení zařízení technologie dopravy uhlí, a to komunikací s řídícím systémem 

technologie pásové dopravy uhlí. Informace snímané z těžebních velkostrojů a skládkových strojů jsou přenášeny 
bezdrátovým (radiovým) přenosem.

Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)

Informace jsou zpracovávány a distribuovány 
počítačovou sítí na jednotlivá pracoviště systému řízení 
kvality a výroby uhlí a dále do informačního podnikového 
systému a manažerského řídícího systému.

Systém řízení kvality uhlí je dále propojen s řídícím 
systém automatického přestavování rozdělovacích klapek 
na dvou porubních linkách (linkách řezu), který zajišťuje na 
základě kontinuálního měření kvality dopravovaného uhlí 
automatické přestavení klapky pro rozdělení 
dopravovaného materiálu na uhlí a odpad (skrývku, hlínu), 
převážně pak při těžbě ze závalových polí.

Tento řídící systém kvality uhlí byl dodán firmou MIP 
jako celek, včetně projekce, hmotných dodávek elektro, 
výpočetní techniky, kabeláží a čidel. Dále pak software 
sběru dat, komunikací a přenosů, zpracování a archivace 
dat a nadstavbových prezentačních uživatelských 
programových bloků. Systém je dále inovován dle 
požadavků konečného uživatele na potřeby výroby a 
změn technologie, s rozvojem měřící techniky a se 
zaváděním nových technologii na trhu ICT.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. 
s., Divize Družba, Česká republika.

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, 
zpracování a expedice uhlí na povrchovém dole.

Tento systém podporuje řízení chodu technologie 
dolu z hlediska produkce požadované kvality uhlí na 
výstupu z dolu (odbyt uhlí po vagónech pro 
maloodběratele a elektrárny a teplárny). Systém určuje



požadavky na těžbu a zpracování, tyto požadavky upravuje podle momentální situace v technologii. Sledují se 
zařízení technologie, systém je propojen s podnikovým informačním systémem (databáze ORACLE).

Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na pásových dopravnících technologie 
zpracování uhlí měřící zařízení:

· Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti. 
Jsou snímány chody a nastavení zařízení technologie dopravy uhlí a měření čidel, a to instalovaným 

distribuovaným sběrem dat firmy MIP.
Informace jsou zpracovávány a distribuovány počítačovou sítí na jednotlivá pracoviště systému řízení kvality 

a výroby uhlí a dále do informačního podnikového systému a manažerského řídícího systému.
Systém řízení kvality uhlí je dále propojen s řídícím systém automatického přestavování rozdělovacích klapek 

na dvou porubních linkách (linkách řezu), který zajišťuje na základě kontinuálního měření kvality dopravovaného 
uhlí automatické přestavení klapky pro rozdělení dopravovaného materiálu na uhlí a odpad (skrývku, hlínu), 
převážně pak při těžbě ze závalových polí.

Tento řídící systém kvality uhlí byl dodán firmou MIP jako celek, včetně projekce, hmotných dodávek elektro, 
výpočetní techniky, kabeláží a čidel. Dále pak software sběru dat, komunikací a přenosů, zpracování a archivace 
dat a nadstavbových prezentačních uživatelských programových bloků. Systém je dále inovován dle požadavků 
konečného uživatele na potřeby výroby a změn technologie, s rozvojem měřící techniky a se zaváděním nových 
technologii na trhu ICT.

Mostecká uhelná a. s., Závod Kopisty, Česká republika.

        Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém dole.
Informace z technologie jsou sbírány PLC stanicí. Jde o centrální sběr dat, neboť jednotlivé vstupní signály 

jsou přivedeny do jedné rozvodny (PLC firmy Siemens, SRN).
Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na pásových dopravnících technologie 

zpracování uhlí měřící zařízení:
· Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií, 
· Kontinuální síroměr pro stanovení obsahu síry. 
Pracoviště systému řízení kvality uhlí:
· dispečink řídící chod technologie, 
· hlavní dispečink řídící těžbu lomu.

Mostecká uhelná a. s., Lom Vršany, Česká republika

Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, 
zpracování a skládkování uhlí na povrchovém dole.

Systém sleduje množství a kvalitu uhlí těženého na 
rypadlech, chod a nastavení celé technologie a výstup 
uhlí z technologie. Archivuje měřené hodnoty a 
zpracovává je systémem bilancování.

Informace z technologie jsou sbírány PLC stanicí 
(centrální sběr dat, stanice FPC405 firmy FESTO, 
Rakousko).

Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí 
jsou instalovány na rypadlech (velkostrojích),



skládkovém stroji a pásových dopravnících technologie dalšího zpracování uhlí měřící zařízení:
· Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií, 
· Kontinuální síroměr pro stanovení obsahu síry. 
Informace snímané z těžebních velkostrojů a skládkového stroje jsou přenášeny bezdrátovým (radiovým) 

přenosem.
Informace jsou zpracovávány a prezentovány na pracovišti řízení kvality uhlí.

Důl Petřvald, Ostrava, Česká republika.

Systém sledování množství a kvality expedovaného uhlí na dole.
Pro snímání kvality uhlí je instalován 1 kus kontinuálního bezkontaktního gamapopeloměru typu GE pro 

stanovení popelu a výhřevnosti na pase v části expedice uhlí. Informace jsou zpracovávány a prezentovány na 
pracovišti dispečera.

Elektrárna Počerady, Česká republika

Systém sledování kvality uhlí při zauhlování elektrárny.
Systém sleduje množství a kvalitu uhlí přicházející na skládky a do kotlových zásobníků. Sleduje celý běh 

technologie, vyhodnocuje doby chodu zařízení, archivuje měřené hodnoty a zpracovává je systémem bilancování.
Informace z technologie jsou sbírány PLC stanicí (centrální sběr dat, stanice FPC405 firmy FESTO, 

Rakousko).
Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na pásových dopravnících technologie 

dopravy uhlí před skládkou a na vstupech do kotlových zásobníků měřící zařízení:
· Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií. 
Informace jsou zpracovávány a prezentovány na pracovišti řízení zauhlování elektrárny.

Elektrárna SOMA, TEK, Turecko.

Systém sledování kvality uhlí při zauhlování elektrárny.
Systém sleduje množství a kvalitu uhlí přicházející na skládku. Obsluha podle okamžité kvality přicházejícího 

uhlí toto uhlí ukládá do potřebných sektorů skládky a vede o nich záznam v tzv. "skládkových mapách", které slouží 
pro míchání uhlí při zauhlování kotlových zásobníků. Zařízení vyhotovuje doklady o kvalitě dodávaného uhlí a 
archivuje je.

Informace z technologie jsou sbírány pro svůj malý počet kartou ve vyhodnocovacím počítači (centrální sběr 
dat, karta firmy ADVANTECH). Pro vyhodnocení kvality uhlí jsou instalovány 2 kusy kontinuálního bezkontaktního 
gamapopeloměru typu GE pro stanovení popelu a výhřevnosti na pasech před skládkou uhlí, jsou snímány stavy 
zařízení technologie.

Informace jsou zpracovávány a prezentovány na pracovišti řízení zauhlování elektrárny. Výpočetní technika 
je v průmyslovém provedení, výrobce firma KONTRON (SRN).

Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)


