
ISO 9001 : 2001 ZAM-SERVIS, s.r.o. Ostrava, tel.: +420 596 135 422, email: zam@zam.cz
www.zam.cz

ISO 9001 : 2001 ZAM-SERVIS, s.r.o. Ostrava, tel.: +420 596 135 422, email: zam@zam.cz
www.zam.cz

Informaèní systém pro optimalizaci pøípravy
vsázkového uhlí

Na základì po�adavku zákazníka je mo�no provádìt
mìøení výšky hladiny uhlí sypaného do zásobníku.
Dávkování uhlí do zásobníkù je mo�no provádìt na
základì údajù o jeho slo�ení, získaných analyzátorem
WILPO. Souèástí systému musí být hladinomìry úrovnì
výšky paliva v jednotlivých zásobnících. Informaèní
systém je zalo�en na øídícím poèítaèi, který mù�e být
umístìn napø. v místnosti uhelné slu�by. Do poèítaèe
vstupují automaticky informace o namìøených hodnotách
parametrù uhlí pøiøazených k jednotlivým vagónùm ze
systému WILPO a stav hladiny v jednotlivých zásobnících
(vzorkovaèe, analyzátor, hladinomìry). V systému jsou
tvoøeny dvì databáze, které vyu� ívají rùzná oddìlení.
Databáze pøíjmu uhlí od odbìratelù, které vyu� ívá
oddìlení logistiky ke kontrole smluvnì objednaných
parametrù a skuteèných parametrù dodaného uhlí a
databázi plnìní zásobníkù.

Znalost obsahu zásobníku umo�ní vyu� ití tìchto informací
k øízení spalovacího procesoru a optimalizaci plnìní
zásobníku kotlù. Obsluha kotle má pøehled, jakou
pøibli�nou kvalitu uhlí v zásobnících má a tím mù�e
optimalizovat práci kotlù.

Jako pøínos realizace celého systému vidíme sní�ení
nákladù na výrobu tepelné energie tím, �e budou
spalována kvalitní paliva ve smyslu sjednaných smluv. V
pøípadì, �e dodavatel neplní své závazky je mo�no
èásteènì pokrýt ztráty vzniklé z nekvalitní dodávky
penalizací dodavatelù. Dle známých zvyklostí v
uzavíraných smlouvách jejich teplárenských podnikù v
bodì penalizace za nekvalitní palivo bývají penalizace ve
výši x% z ceny dodávky. Dalším pøínosem je pak získání
pøehledu o kvalitì uhlí v jednotlivých zásobnících s tím, �e
dle okam� ité potøeby tepla je pak mo�no vyu� ít i ménì
kvalitní uhlí k míchání s kvalitnìjší šar� í a tím je zde
otevøena mo�nost i plánování dodávek a ušetøení nákladù
pro nákup paliva.
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Automatické vzorkování

Automatické vzorkování dodávek tuhých paliv se provádí
pomocí automatického vzorkovaèe PMS-P1. Mechanický
odbìr vzorkù v automatickém cyklu eliminuje vliv obsluhy
a rovnì� zajiš�ujebezpeèný re� im práce pøi této èinnosti za
pohybu pásového dopravníku. Programovatelný øídící
mikroprocesor dovoluje automatický odbìr vzorkù
v závislosti napø. na poètu vagónù, hmotnosti materiálu
apod. s mo�ností naprogramování èasové frekvence
odbìru vzorku materiálu ve smyslu pøíslušných norem.
Odbìr vzorkù se provádí za pohybu pásu v místì pøesypu
pomocí pohyblivé zásuvky. Po nastavení parametrù
a spuštìní zaøízení následuje posun zásuvky do krajní
pracovní polohy, pøi ní� je zásuvka naplnìna materiálem
z celého prùøezu proudu na pásu. K vyprázdnìní zásuvky
dochází bìhem zpìtného pracovního pohybu. Odebraný
prvotní vzorek je drcen ve dvou nebo ètyøválcovém drtièi na
potøebnou velikost zrna, která je nastavitelná. Podrcený
vzorek je homogenizován, jeho èást podle normy je
oddìlena a pøebytek materiálu je vrácen na pás. Tento
cyk lus je opakován v èasových interva lech
naprogramovaných podle mno� ství vzorkovaného
materiálu.

Mìøení jakostních parametrù uhlí

Základním prvkem této èásti systému je analyzátor
WILPO. Výhodou analyzátoru WILPO je okam� itá
informace o obsahu vlhkosti, popela, síry a výhøevnosti
v právì vzorkovaném palivu. Pøístroj analyzuje
neupravený vzorek, který je mo�no odebrat na výstupu
válcového drtièe vzorkovaèe. Vzorek má zrnitost pøibli�nì
pod 6 mm, jinak plnì odpovídá dodanému palivu. Výhodou
analyzátoru WILPO je okam� ité stanovení jakostních
parametrù právì vzorkovaného paliva bez nutnosti vzorek
sušit, domílat atd. Je mo�no okam� itì zareagovat na
rozdíly mezi deklarovanými a skuteènì zjištìnými
jakostními parametry dodaného paliva.
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V katalogovém listu jsou pouze vybrané dùle�ité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si v�dy
vy�ádejte u�ivatelskou pøíruèku k tomuto výrobku a pøípadnou technickou konzultaci o mo�nostech pou�ití.
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Popis:
Systém je koncipován pro dvojí vyu� ití zjištìných údajù
o jakostních parametrech dodávaných paliv.

První pøínos je v objektivním zjištìní jakostních parametrù
na základì odbìru vzorkù z dodávky pomocí
automatického vzorkovaèe PMS-P1 dle ÈSN ISO 13909-
2001 a následné okam� ité analýze neupravovaného
vzorku analyzátorem WILPO, který zjistí v prùbìhu
nìkolika desítek sekund obsah vlhkosti, popela, síry a
výhøevnost odebraného vzorku uhlí. Tyto údaje je mo�no
porovnat s deklarovanými údaji dodavatele a po následné
verifikaci nezávislou laboratoøí je mo�no je vyu� ít
k uplatnìní penalizace dodavatele v pøípadì nedodr�ení
jakostních parametrù uhlí.

Druhý pøínos je zalo�en na technologickém vyu� ití údajù
o okam� itém vlo�ení dodávaného paliva buïto k optima-
lizaci chodu kotlù, pøípadnì k øízení plnìní zásobníkù
paliva.

- Automatické vzorkování dodávek uhlí, dle ÈSN ISO
13909-2001

- Mìøení jakostních parametrù uhlí

- Informaèní systém pro optimalizaci pøípravy vsázkového
uhlí

Hlavními èástmi systému jsou:
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