Elektrownie i elektrociepłownie
zasilane paliwami kopalnymi
Kompleksowe rozwiązania pomiarowe

Rzetelny partner w energetyce zawodowej
Endress+Hauser jest wiodącym, światowym
dostawcą przyrządów pomiarowych, usług
i rozwiązań dla sektora energetycznego.
Projektujemy i wytwarzamy innowacyjne
urządzenia pomiarowe, dostosowane
do potrzeb naszych Klientów oraz wymagań
każdego etapu procesu wytwarzania energii
cieplnej i elektrycznej. W Endress+Hauser
pracują eksperci, którzy dzięki 55-letniemu
doświadczeniu firmy w inżynierii
przemysłowej, skutecznie pomagają
zwiększać efektywność procesu, ograniczać
ilość i czasy przestojów, płynnie zarządzać
stanami magazynowymi i logistyką
w przedsiębiorstwie.



Endress+Hauser jest międzynarodową
grupą firm z rodzinnym kapitałem
szwajcarskim, zatrudniającą
na całym świecie ponad 8 tysięcy
pracowników. Inwestujemy w rozwój
najnowocześniejszych technologii
automatyzacji procesów przemysłowych
po uprzednim zgromadzeniu wiedzy
o wymaganiach i oczekiwaniach naszych
Klientów. Jednocześnie, troszczymy się
o zgodność naszej strategii produkcyjnej
z wymaganiami ochrony środowiska,
racjonalnego wykorzystania energii
i zasobów naturalnych.

Obecnie, grupę Endress+Hauser tworzy
21 ośrodków produkcyjnych w Europie,
Azji, Afryce i Stanach Zjednoczonych
oraz 80 oddziałów handlowo-serwisowych
na wszystkich kontynentach. W ten sposób
jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi
Klientami. Pozwala to nam konsekwentnie
wzmacniać ich przewagę konkurencyjną
na rynku, opartą o rozwiązania techniczne
najwyższej jakości i niezawodności.
Endress+Hauser umacnia pozycję lidera
rynkowego, dostarczając produkty
i usługi dla elektrowni zasilanych
paliwami kopalnymi (węgiel, gaz i ropa)
i/lub alternatywnymi, elektrowni wodnych
i jądrowych.
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Monitorowanie palników rozpałkowych i podtrzymujących
W instalacjach rozpałkowych używane są
palniki kombinowane. W celu rozpoczęcia
i/lub podtrzymywania spalania węgla w kotle,
w palniku podtrzymującym stosuje się olej
ciężki (np. mazut) jako środek poprawiający
proces spalania.
Precyzyjny pomiar masy (w kg/h), realizowany
na rurociągu mazutu, jest wymagany
do jego dokładnego dozowania i sterowania
procesem spalania. Mazut jest dostarczany
do pierścieniowego systemu grzewczego.
Powoduje to konieczność monitorowania
rurociągu zasilającego oraz powrotnego.
Ze względu na normy emisyjne, ilość zużytego
mazutu powinna być dokładnie mierzona
i dokumentowana na potrzeby audytów.

Walczak kotła
Zbiornik
mazutu
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rozpałkowy
i podtrzymujący

Nawęglanie
Komora
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Promass – przepływomierz masowy

Promass jest kompaktowym przepływomierzem
Coriolisa, umożliwiającym bezpośredni pomiar
masowy (kg/h) bez stosowania dodatkowego
oprzyrządowania.
• Zastępuje układy mechaniczne, podatne
na obrastanie i zalepianie przez mazut
• Brak części ruchomych zakłócających
przepływ i działanie palników
• Bezpieczny i pewny pomiar, w tym również
oleju niskiej jakości
• Zatwierdzenie typu do pomiarów
rozliczeniowych (zgodność z MID)

Przepływomierz masowy Coriolisa
Promass

1.1

Obieg
ogrzanego
mazutu
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1.2

1.3

1.4

Promass w izolacji termicznej
na rurociągu grzanego mazutu



Układ zasilania palników mazutem
wyposażony w przepływomierze
Promass

Zasilanie segmentów palnika 1

Zbiornik
mazutu

Segmenty palników 2 - 6

Pomiar zużycia
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Pomiar objętości wody zdemineralizowanej
Przygotowanie wody zasilającej obieg kotła
wodno-parowego polega m.in. na jej odsalaniu.
W tym celu, w stacji uzdatniania wody
zainstalowane są filtry kationowe, kaskadowy
system odgazowywania, wymienniki jonowe
oraz filtry z podłożem żwirowym. Złoża
filtrów po wyczerpaniu regeneruje się kwasem
solnym lub sodą kaustyczną. Woda surowa
po przejściu przez stację uzdatniania jest
zdemineralizowana, posiada niską przewodność
i małą zawartość krzemionki. Przepływomierze
objętościowe są wymagane do monitorowania
zasilania tą wodą obiegu wodno-parowego
kotła.

Wymiennik jonowy

Odgazowywacz

Filtr żwirowy

Woda surowa
Filtr
kationowy

Zbiornik kwasu
solnego
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Zbiornik sody
kaustycznej
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wodno-parowego
kotła

Przepływomierz wirowy
Prowirl
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Prowirl – przepływomierz wirowy

Prowirl jest kompaktowym przepływomierzem,
najczęściej stosowanym do pomiaru objętości
wody zdemineralizowanej.
• Pomiar niezależny od przewodności wody
• Duża zakresowość pomiaru
• Niewielkie spadki ciśnienia

2.1 Prosonic Flow – przepływomierz
ultradźwiękowy
Prosonic Flow jest stosowany alternatywnie,
gdy wymagane są mniejsze odcinki proste
i większa dokładność pomiaru objętości.
• Bez odcięcia niskich przepływów
• Dokładność do ±0.3 %
• Brak spadków ciśnienia

Przepływomierze Prowirl monitorujące
zasilanie obiegu kotła wodą uzdatnioną

Przepływomierze zwężkowy Deltatop
na rurociągu wody uzdatnionej

2.2 Deltatop – przepływomierz
zwężkowy
Deltatop to układ do pomiaru przepływu
z przetwornikiem różnicy ciśnień i kryzą
pomiarową. Jest tradycyjnie stosowany
do pomiaru wody uzdatnionej.
• Atrakcyjny koszt zakupu, szczególnie
powyżej średnicy DN80
• Zgodność z międzynarodowymi normami
ISO 5167
• Bardzo wysoka trwałość
• Dokładność od 1%

Przepływomierz ultradźwiękowy
Prosonic Flow

Przepływomierz zwężkowy
Deltatop



Kontrola zasilania w wodę surową
Z uwagi na straty wody w obiegu wodno-parowym,
wymagane jest ciągłe uzupełnianie instalacji wodą
zasilającą, którą otrzymuje się z wody surowej
w wyniku chemicznego uzdatniania. Surowa woda
jest pobierana ze źródeł naturalnych, m.in. z rzek.
Ponieważ nie jest ona wolna od zanieczyszczeń,
więc konieczny jest pomiar natężenia przepływu w celu
sterowania chemicznymi procesami oczyszczania SUW.

Odwęglanie
Pobór wody
surowej

Pompa wody
Zasilanie w wodę
surową

3
Do uzdatniania

Przepływomierz elektromagnetyczny
Promag
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Promag – przepływomierz elektromagnetyczny

Kompaktowy przepływomierz Promag w wersji
kołnierzowej jest w szczególności dostosowany
do pomiaru przepływu wody surowej.
Dostępny jest z czujnikiem na rurociąg o średnicy
od 15 mm do 2000 mm.
• Sprawne uruchomienie
• Duży wyświetlacz i komunikacja otwartym tekstem
• Kontrola całkowitego wypełnienia rurociągu
• Konfigurowalne wyjścia przekaźnikowe
m.in. do sygnalizacji nieprawidłowości
i monitorowania wartości granicznych
• Swobodnie konfigurowalne wyjścia analogowe
i impulsowe w standardzie
Przepływomierz elektromagnetyczny Promag
rejestrujący przepływ objętości wody surowej



Objętość wody chłodzącej
Para powracająca z turbiny ulega skropleniu
w głównym skraplaczu podturbinowym. Jest on
wymiennikiem ciepła, przez który przepływają duże
objętości wody chłodzącej. Zgodnie z prawami
termodynamiki, wysoki stopień chłodzenia poprawia
wydajność elektrowni. W pomiarach dużych objętości
wody chłodzącej jest stosowany przyrząd,
który dostarcza rzetelnych wyników pomiaru
nawet na dużych średnicach rurociągu.
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Prosonic Flow
przepływomierz ultradźwiękowy

Prosonic Flow – przepływomierz

Wersja przenośna

ultradźwiękowy
Prosonic Flow jest ultradźwiękowym, łatwym
w montażu przyrządem pomiarowym, którego czujniki
akustyczne są instalowane bezpośrednio na rurociągu.
Przetwornik jest montowany oddzielnie, w miejscu
łatwo dostępnym dla służb utrzymania ruchu.
• Montaż bezinwazyjny pozwala na łatwą modernizację
bez przestojów oraz ingerencji mechanicznej
w rurociąg
• Brak części ruchomych - trwałość i bezobsługowość
• Nie wprowadza spadków ciśnienia
• Ekonomiczna alternatywa dla dużych średnic
rurociągu (do 4000 mm)
• Dostępny przetwornik w wersji przenośnej
do pomiarów kontrolnych
Prosonic Flow (wersja clamp on) używany
do kontroli wody chłodzącej główny skraplacz

Wersja wspawana

Para przegrzana z walczaka kotła

Turbina parowa

Emisja pary

0.1 bar

40°C

38°C

4
Wykraplacz

-
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-
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+

+

E

E

Główny
skraplacz

26°C
Pompa wody chłodzącej

Woda zrzutowa

Powrót do obiegu
wodno-parowego kotła



Pomiary pH w procesie odsiarczania spalin

Zawiesnia mączki
wapiennej

-

Esc

+

E

Gazy oczyszczone

Podgrzewacz

Woda procesowa

5
Gaz spalinowy

Esc

+
E

W instalacji odsiarczania gaz
spalinowy jest zraszany wodną
zawiesiną wapienną. Mączka
wapienna wiąże dwutlenek
siarki (SO2) tworząc siarczyn
wapnia. W efekcie natlenienia
w absorberze powstaje
zawiesina gipsowa, z której
po odwodnieniu otrzymuje się
gips. Mokre odsiarczanie
z wysoką skutecznością usuwa
ze spalin związki siarki
i pozwala pozyskać wysokiej
jakości gips budowlany.
Kluczowe parametry
umożliwiające kontrolę procesu
to wartość pH zawiesiny,
gęstość oraz ilość suchej masy
w zawiesinie. Pomiar wartości
pH jest trudny ze względu
na własności zawiesiny
i wymaga sprawdzonych
rozwiązań technicznych.

5.1
5.2
Zamiennie
Gammapilot M

Wstępna
płuczka

Absorber
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TopCal S – pomiar pH z automatycznym		
czyszczeniem i kalibracją elektrody

• Diagnostyka elektrod pH z interfejsem Memosens
• Automatyczne wsuwanie i wysuwanie elektrody,
mycie i kalibracja według zaprogramowanych cykli
• Pełne sterowanie bez konieczności stosowania
zewnętrznych PLC
• Cyfrowa komunikacja z systemem automatyki
blokowej
System TopCal S w obiegu głównym absorbera

5

Memosens – cyfrowa elektroda pH

Najbardziej wrażliwym elementem w pomiarach pH
jest elektroda. Memosens jest pierwszą na świecie
cyfrową elektrodą pH, kalibrowaną poza punktem
pomiarowym. W pamięci czujnika przechowywane
są nastawy kalibracyjne. Złącze indukcyjne między
elektrodą i przetwornikiem zapewnia komunikację
cyfrową o wysokiej odporności na zakłócenia
elektromagnetyczne i na zawilgocenie.
Transmisja cyfrowa pozwala na pozyskanie dokładnej
i powtarzalnej wartości mierzonej, jak również
na sprawną diagnostykę elektrody.
• Bezpieczny pomiar pH o wysokiej dyspozycyjności
• Archiwizacja danych o procesie w pamięci czujnika
• Brak możliwości manipulacji danymi pomiarowymi
• Szybkie uruchomienie dzięki wstępnej kalibracji
• Zaawansowana diagnostyka czujnika
• Automatyczne czyszczenie i kalibracja są możliwe
bezpośrednio w procesie z użyciem systemu TopCal



Przetwornik Liquiline z sondą pH
w technologii Memosens oraz armaturą
Cleanfit tworzą kompletny układ
do pomiaru pH

Pomiary gęstości w procesie odsiarczania spalin
Pomiar gęstości zawiesiny gipsowej
ma obok detekcji pH podstawowe znaczenie
dla skuteczności i wydajności odsiarczania
gazów spalinowych z kotła. Po osiągnięciu
właściwego zatężenia zawiesiny jest ona
wyprowadzana do odwodnienia.
Pomiar gęstości jest realizowany za pomocą
przepływomierza masowego Promass
lub bezinwazyjnego układu radiometrycznego.
5.1 Promass – przepływomierz masowy
Coriolisa
• Pomiar gęstości i masy jednym urządzeniem
(dwa sygnały wyjściowe)
• Bardzo wysoka dokładność do 0.0005 g/cm3
zapewnia najlepszą kontrolę odsiarczania
• Odporność czujnika na ścieranie
i agresywność chemiczną zawiesiny gipsowej

Promass zainstalowany w głównym obiegu absorbera

5.2 Gammapilot M – pomiar radiometryczny
• Bezinwazyjny, wygodny pomiar gęstości
• Bardzo wysoka dyspozycyjność pomiaru
• Odporność na zapychanie rurociągu, osady, ścieranie
i własności chemiczne suspensji
• Pełny nadzór Endress+Hauser:
- projekt
- dostawy
- uzgodnienia z PAA
- montaż
- uruchomienie
- przeglądy okresowe
- utylizacja izotopu

Gammapilot M zainstalowany
w głównym obiegu absorbera



Kontrola jakości wody kotłowej w obiegu
wodno-parowym
6

Purisys – pomiar pH w wodzie ultraczystej

6.1 Stamolys – analizator zawartości krzemionki

• Kompaktowa elektroda z armaturą przepływową ze stali
kwasoodpornej:
– stabilne i powtarzalne wskazanie pH
– eliminacja błędów zależnych od przepływu
• Wymienna elektroda
• Automatyczna kompensacja temperatury
• Żelowa elektroda referencyjna z unikatową,
porowatą diafragmą PTFE
• Wygodny i sprawny montaż

Analizator Stamolys jest kompaktowym systemem do określania
zawartości krzemionki w wodzie ultraczystej i kotłowej. Jest ona
mierzona w oparciu o metodę kolorymetryczną.
• Stabilizowana termicznie reakcja w fotometrze analizatora
• Krótki czas odpowiedzi dzięki niewielkiej objętości układu
i długości przewodów doprowadzających
• Niskie zużycie reagentów
• Mała objętość próbki
• Dwa zakresy pomiarowe
• Przyjazny interfejs użytkownika
Stamolys kontrolujący zawartość
krzemionki w celu zabezpieczenia
turbiny parowej

Do stacji oczyszczania
gazów spalinowych

Kocioł
230°C
192 bar

Turbina parowa

Podgrzewacz wstępny
6
6.1
6.2
6.3

Podgrzewacz wtórny

360°C
186 bar

pH
Krzemionka
Przewodność
Tlen

Przegrzewacz

350°C
9 bar
300°C
30 bar

525°C
25 bar

Generator

Turbina parowa
40°C
0.1 bar

525°C
170 bar
Komora
paleniskowa

290°C
190 bar
6
6.1
6.2
6.3

Kondenser

pH
Krzemionka
Przewodność
Tlen

Pompa zasilająca kocioł

170°C
220 bar
Podgrzewacz
wysokociśnieniowy
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170°C
220 bar

Pompa
kondensatu

Zbiornik wody
zasilającej

38°C
11 bar
Podgrzewacz
niskociśnieniowy

6
6.1
6.2
6.3

pH
Krzemionka
Przewodność
Tlen

Woda uzdatniona

Pomiary przewodności wody kotłowej
6.2 Liquiline M – przetwornik przewodności
Liquiline jest modułowym, dwuprzewodowym
przetwornikiem przewodności dla inżynierii
przemysłowej. Urządzenie posiada kontekstowe menu
operatora w języku polskim, które ułatwia użytkowanie.
Konstrukcja Liquiline jest w pełni zgodna z normą
PN-EN 61508, określającą kryteria dopuszczające
przetworniki pomiarowe do pracy w przyrządowych
systemach bezpieczeństwa i obwodach ESD.
• Funkcja „Szybka konfiguracja” oraz „Nawigator”
(wielofunkcyjny przycisk obrotowy) zapewniają łatwe
i intuicyjne uruchomienie
• System diagnostyki prewencyjnej sygnalizuje potrzebę
czyszczenia, kalibracji lub wymiany czujnika
• Automatyczna detekcja przerwy w linii sygnałowej
w przypadku użycia złącza Memosens
• Intuicyjna obsługa i uruchomienie dzięki
wbudowanemu systemowi pomocy i komunikacji
otwartym tekstem na dużym wyświetlaczu
• Modułowa konstrukcja pozwalająca na łatwą
rozbudowę przetwornika
• Czujnik ConduMax W przystosowany do aplikacji
wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych

Przetwornik Liquiline i sonda
przewodności ConduMax W
z technologią Memosens

Pomiary tlenu rozpuszczonego w wodzie
6.3 Liquiline M – przetwornik tlenu
rozpuszczonego
Zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie kotłowej
powinna być utrzymywana poniżej 0,02 mg/l.
W przeciwnym wypadku, nasili się zjawisko korozji
instalacji w wyniku reakcji elektrochemicznych
z udziałem tlenu. Pomiar tlenu rozpuszczonego
jest wykorzystywany do kontroli procesu
odgazowania wody zasilającej. Może być również
użyty do wykrywania nieszczelności w skraplaczu
podturbinowym.

Elementami układu do pomiaru ilości tlenu
rozpuszczonego w wodzie kotłowej są czujnik OxyMax
i dwuprzewodowy przetwornik Liquiline.
OxyMax - czujnik tlenu rozpuszczonego
• Technologia cyfrowa Memosens
• Przechowywanie danych w pamięci czujnika
• Możliwość kalibracji w warsztacie lub laboratorium
Liquiline – przetwornik tlenu rozpuszczonego
• Zawartość tlenu wyświetlana jako stopień nasycenia
(w %) lub stężenie (w mg/l, μg/l, ppm, ppb)
• Baza modeli kalibracji umożliwia bezpośrednie
nastawy pracujących czujników (uwzględniając
wilgotność względną i ciśnienie absolutne)
• Licznik cykli czyszczenia oraz kalibracji
• Oddzielne liczniki dla czujnika i membrany
umożliwiają diagnostykę prewencyjną

Sonda tlenu OxyMax
z technologią Memosens

Układ próbkujący do pomiaru pH,
przewodności i krzemionki
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Pomiary temperatury na bloku energetycznym
Pomiary temperatury w kotle blokowym są wykorzystywane m.in.
do analizy emisji zanieczyszczeń oraz do regulacji procesu spalania.
Czujniki temperatury, najczęściej w postaci termopar, rozmieszcza
się bezpośrednio w ścianie kotła na wysokości komory spalania
oraz wzdłuż ścieżki przesuwania się spalin z kotła w kierunku
przegrzewacza i ujścia do stacji oczyszczania.
Kluczowe znaczenie dla trwałości pochew termometrycznych,
używanych w tych pomiarach, ma rodzaj użytego materiału.
Wynika to z faktu, że pochwa jest narażona na ogromne naprężenia
mechaniczne oraz oddziaływanie agresywnych chemicznie spalin.
Endress+Hauser rekomenduje następujące materiały pochew:
• Strefa komory rozpałkowej:
Głównie stal 1.4762 / AISI 446 lub 1.4841 / AISI 310
w kombinacji z termoparą typu K. Długość termopary
jest uzależniona od grubości ściany kotła oraz strefy narażenia
pochwy na uszkodzenia mechaniczne w komorze spalania.
• Strefa komory spalania:
Ponieważ termopary są umiejscowione bezpośrednio w strefie
oddziaływania bardzo wysokich temperatur i tworzenia się spalin,
więc zalecany materiał pochew termometrycznych
ze wzmacnianą końcówką to m.in. kombinacja stali 1.4876
i żarowytrzymałego stopu niklu Incoloy 800HT lub alternatywnie
stali 1.4767 i stopu Kanthal AF®.
• Ściany kotła przylegające do rusztu:
Ponieważ najczęściej ta strefa kotła jest lekko pochylona,
więc pochwy termometryczne są wygięte ku dołowi. Sąsiedztwo
palników podtrzymujących i wtryskiwanie oleju ciężkiego tworzą
niezwykle trudne warunki pracy osłon. Stąd, Endress+Hauser
dostarcza termopary wyposażone w pochwy termometryczne
według indywidualnych wymagań projektanta lub inwestora.
• Strefa przegrzewacza i wylotu spalin:
Spaliny oddają część swego ciepła parze kierowanej z walczaka
do łopatek turbiny. Temperatura spalin jest tutaj dużo niższa niż
w dolnej strefie kotła. Dlatego używa się termopar wyposażonych
w pochwy termometryczne wykonane ze stali 1.4762 / AISI 446.

Chłodzenie skroplin odgrywa bardzo ważną rolę w procesie
pozyskiwania energii. Pompy projektowane są z myślą o objętości
wody wymaganej do usunięcia ciepła ze skroplin w wymienniku
podturbinowym. W celu zapewnienia sprawnej pracy, pompy
osiowa i radialna muszą być właściwie nasmarowane. Obieg oleju
smarującego powinien być stale monitorowany pod względem
ciśnienia i temperatury w celu uniknięcia uszkodzenia pomp.
Endress+Hauser jest dostawcą pełnego zestawu urządzeń
do pomiaru temperatury, w tym czujników i przetworników,
a także umożliwia kalibrację kompletnej pętli pomiarowej.

Termometr rezystancyjny
Omnigrad monitoruje
temperaturę w instalacji
smarowania przy pompie
wody chłodzącej

7

Omnigrad TR – termometr rezystancyjny

Omnigrad to wytrzymałe termometry rezystancyjne,
które znajdują zastosowanie głównie w aplikacjach,
w których występują wysokie ciśnienia i duże
przepływy. Termometr składa się z czujnika
pomiarowego w osłonie termometrycznej (pochwie)
oraz główki umożliwiającej zabudowę przetwornika.
Podstawowe zalety termometrów Omnigrad:
• Wysoka dokładność pomiaru
• Doskonała stabilność długoterminowa
• Wysoki poziom sygnału wyjściowego
umożliwiający transmisję na duże odległości
bez dodatkowych urządzeń wzmacniających

W skład kompletnego punktu
pomiarowego wchodzi czujnik
oraz przetwornik iTemp w wersji
obiektowej, montowanej na szynie
lub w główce

Pomiary temperatury w ścianie kotła - strefa przegrzewacza

7

Omnigrad TC – termopara

W celu monitorowania temperatury oleju w rurociągu i palnikach
kotłowych używana jest termopara Omnigrad wraz z osłoną
termometryczną. Kompletny punkt pomiarowy wymaga użycia
również główki i przetwornika obiektowego lub montowanego
na szynie w szafie systemu automatyki.
• Wspawywane osłony termometryczne stosowane przy wysokich
ciśnieniach i temperaturach
• Przetwornik obiektowy, montowany w główce lub na szynie
w wersji dwuprzewodowej z możliwością komunikacji cyfrowej
12

Termometry Omnigrad monitorujące temperaturę
w obiegu oleju ciężkiego zasilającego palniki kotła
iTemp - przetwornik montowany na szynie

Akwizycja danych pomiarowych
Główny panel sterowniczy jest miejscem, w którym
zbierane są wszystkie ważne informacje z elektrowni.
W centralnej sterowni realizowane jest monitorowanie,
sterowanie i regulacja procesu wytwarzania energii.
Współcześnie, bardzo często do akwizycji danych
używane są rejestratory ekranowe. Są one kompatybilne
z klasycznymi rejestratorami papierowymi, a także
mogą być używane jako elektroniczna alternatywa
dla rejestratorów ciągłych i punktowych.

Sterownia nowoczesnej elektrowni

Rejestratory Ecograph/Memograph
zabudowane w pulpicie sterowni

8

Ecograph/Memograph – rejestratory danych

Wydajne, elektroniczne rejestratory ekranowe
są kompaktowymi urządzeniami do akwizycji
danych, które zapewniają duże oszczędności podczas
eksploatacji. Analizę i wizualizację zebranych danych
umożliwia rozbudowany pakiet oprogramowania
ReadWin 2000.
• Poprawa efektywności gromadzenia danych
dzięki zastąpieniu rejestratorów papierowych
• Wyraźny ekran, wykresy słupkowe i trendy
• Monitorowanie wartości granicznych
• Archiwizacja i zapis danych w pamięci wewnętrznej,
jak również na kartach CompactFlash
• Łatwa regulacja szybkości rejestracji

Ecograph

8.1
        ReadWin
– oprogramowanie pomocnicze
ReadWin to oprogramowanie do parametryzacji
urządzeń Endress+Hauser a także archiwizacji
i analizy danych. ReadWin jest przygotowany
do pracy ze wszystkimi urządzeniami Endress+Hauser
posiadającymi cyfrowe interfejsy komunikacyjne.
ReadWin pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego
Windows.
• Łatwa i szybka konfiguracja rejestratorów
• Idealnie nadaje się do parametryzacji wielu urządzeń
• Graficzna prezentacja wartości mierzonych
• Prezentacja za pomocą krzywych, słupków i tabel
• Eksport tabel do arkuszy kalkulacyjnych

ReadWin
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Radarowe pomiary poziomu w obiegu
wodno-parowym
Woda zasilająca kocioł krąży w sposób ciągły w obiegu wodnoparowym. Jest ona głównym czynnikiem roboczym w elektrowni.
Skropliny z wymiennika podturbinowego po uzupełnieniu czynnika
są pompowane kolejno przez podgrzewacz niskoi wysokociśnieniowy do kotła, którego kluczowym elementem
jest walczak. Tutaj bowiem woda zasilająca ulega zamianie w parę
przegrzaną o wysokich parametrach. Jest ona kierowana wprost
na łopatki turbiny parowej napędzającej generator.

Obieg czynnika zamyka się z chwilą skroplenia pary w wymienniku
podturbinowym. Prawidłowa praca kotła jest możliwa m.in. dzięki
utrzymywaniu odpowiedniej ilości wody w podgrzewaczach.
Uzupełnianie czynnika w obiegu jest uzależnione od ilości
kondensatu w wymienniku. Utrzymanie poziomu mieszanki
wodno-parowej w walczaku ma fundamentalne znaczenie
dla bezawaryjnej pracy turbiny i generatora. Radar falowodowy
skutecznie mierzy poziom we wszystkich tych aplikacjach.

Do instalacji oczyszczania spalin

Walczak
360 °C
192 bar

Kocioł
Podgrzewacz
Wtórny przegrzewacz

525 °C
25 bar

300 °C
30 bar

525 °C
170 bar

350 °C
9 bar

Generator

Przegrzewacz

Turbina

9
Komora
paleniskowa

230 °C
192 bar

40°C
0,1 bar

Para przegrzana
zasilająca turbinę

Ekrany

9
9

9

Wymiennik podturbinowy
Zasilanie cieplne
miasta

Zbiornik wody zasilającej

Podgrzewacz
wysokociśnieniowy

9

Podgrzewacz
niskociśnieniowy

Pompa
kondensatu
Woda uzdatniona

170 °C
220 bar

38 °C
11 bar

Pompa
zasilająca kocioł
wodno-parowy

9

Turbina

Levelflex M – pomiar poziomu za pomocą radaru
falowodowego

Radar falowodowy Levelflex M to unikatowa alternatywa
dla przetworników różnicy ciśnień w pomiarach poziomu w obiegu
wodno-parowym. Radar realizuje dokładny i powtarzalny pomiar
poziomu bez korekcji systemowych, zachowując odporność na:
• zmiany gęstości mieszanki wodno-parowej (walczak kotła)
• zmiany własności pary ponad lustrem wody (walczak kotła)
• duże przepływy mieszanki wodno-parowej (walczak kotła)
• wahania ciśnienia i temperatury (podgrzewacze)
• próżnię (wymiennik podturbinowy)
Radar falowodowy Levelflex M jest przystosowany do pracy
w obwodach regulacyjnych i zabezpieczeniowych (ESD).
Zabudowa radaru w naczyniu pomiarowym nie wymaga wysokich
nakładów inwestycyjnych i pozwala na odcięcie oraz inspekcję
pomiaru bez przerywania pracy bloku energetycznego.
Levelflex M jest sprawdzonym, najlepszym zamiennikiem
przetworników różnicy ciśnień, pływaków i nurników.
Radar nie posiada ruchomych części mechanicznych ulegających
zużyciu i jest przystosowany do pomiarów przy ciśnieniu
do 400 bar i temperaturze do 400 °C. Upraszcza to konstrukcję
naczynia pomiarowego i zapobiega stosowaniu uciążliwych torów
impulsowych.
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Walczak kotła wodno-parowego

Zbiornik wody zasilającej

Podgrzewacz niskociśnieniowy

Wymiennik podturbinowy

Pomiary hydrostatyczne i zwężkowe w obiegu
wodno-parowym

Obwody głosowania 2oo3: hydrostatyczne pomiary poziomu
w podgrzewaczach nisko- i wysokociśnieniowym

9.1 Deltabar S – przetwornik dP
w pomiarach hydrostatycznych
Inteligentny przetwornik różnicy ciśnień
Deltabar S jest tradycyjnie stosowany
w hydrostatycznych pomiarach poziomu
w obiegu wodno-parowym. Przetwornik
jest przystosowany do pracy w obwodach
zabezpieczeniowych z głosowaniem (SIL3).

Deltabar S

9.2 Deltatop – pomiary przepływu
poprzez spiętrzenie medium
Deltatop to kompletny układ do pomiaru
przepływu od jednego dostawcy, na który
składa się przetwornik różnicy ciśnień
Deltabar S, kryza pomiarowa, dysza
lub rurka spietrzająca Pitot’a oraz akcesoria
towarzyszące. Deltatop jest stosowany
m.in. do pomiaru ilości pary przegrzanej
kierowanej do turbiny, wody zasilającej
i kondensatu. Deltatop wraz z licznikiem
ciepła RMC621 pozwala na bardzo
dokładne wyznaczenie objętości, masy
oraz ciepła w parze lub kondensacie
w oparciu o normę IAPWS-IF 97.

Deltatop

RMC621

Pomiar przepływu pary przegrzanej z użyciem
rurki spiętrzającej i przetwornika różnicy ciśnień
Deltabar S

Pomiary ciśnienia w obiegu wodno-parowym
10 Cerabar S – inteligentny przetwornik
ciśnienia
Ciśnienie jest obok temperatury najczęściej
mierzonym parametrem na bloku
energetycznym. W wielu przypadkach są to
pomiary w obwodach zabezpieczeniowych ESD
(np. walczak kotła, podgrzewacze, wymiennik
podturbinowy), dlatego wymagany jest wysoki
poziom nienaruszalności bezpieczeństwa
przetworników ciśnienia.
Cerabar S ze średnim czasem bezawaryjnej
pracy MTBF równym 107 lat i poziomem
nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3
jest przystosowany do pracy w automatyce
zabezpieczeniowej kotła wodno-parowego.

Cerabar S może być wyposażony w tradycyjny czujnik
piezorezystancyjny z membraną metalową do pomiarów wysokich
ciśnień (do 700 bar). Alternatywnie, czujnik jest zabezpieczany
separatorem membranowym, umożliwiającym pomiary
w wysokich temperaturach (do 400 °C) lub w ograniczonej
przestrzeni montażowej. Natomiast czujnik ceramiczny
jest najlepszym rozwiązaniem powtarzalnego i bezawaryjnego
pomiaru podciśnienia (np. w wymienniku podturbinowym).
• wysoka dokładność pomiaru 0,075 % (0,04 % na życzenie)
• zaawansowane funkcje monitorowania wszystkich obwodów
wewnętrznych przetwornika
• zmiana zakresu pomiarowego w stosunku 100:1
• sterowniki m.in. dla systemów Fieldcare, Simatic, AMS
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Monitorowanie silosów z mączką wapienną
i gipsem
Wapno jest podstawowym składnikiem, który po zmieszaniu z wodą
jest używany do usuwania dwutlenku siarki SO2 ze spalin w stacji
odsiarczania gazów spalinowych. Wapno lub kamień wapienny
jest przechowywany w silosach, gdzie wykonuje się ciągły pomiar
poziomu w celu nadążnego uzupełniania stanów magazynowych
i uniknięcia przestoju instalacji. Zwykle kończy się on nałożeniem kary
na firmę z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm emisyjnych.
Produktem ubocznym procesu odsiarczania mokrego lub półsuchego
jest gips, którego sprzedaż stanowi dodatkowe źródło dochodu
wytwórcy energii. Podobnie jak wapno, jest on przechowywany
w postaci suchej w silosach magazynowych i wydawany do cystern
drogowych lub tłoczony pneumatycznie do pobliskich zakładów
budowlanych. Sygnalizatory poziomu są używane jako uzupełnienie
pomiaru ciągłego, aby zabezpieczyć silosy przed przesypem.

Do stacji odsiarczania spalin

11

11.1

Silos
z wapnem

Mieszalnik
mleczka
wapiennego

Woda procesowa

Levelflex M mierzy poziom
wapna, zaś Soliphant M
zabezpiecza silos
przed przesypem

11 Soliphant M – wibracyjny sygnalizator poziomu
materiałów sypkich

11.1 Levelflex M – radar falowodowy do pomiaru
poziomu materiałów sypkich

Soliphant M jest trwałym, kompaktowym
sygnalizatorem poziomu do pracy
w silosach zawierających drobnoziarniste
lub sproszkowane materiały sypkie.
Jest używany jako sygnalizator wysokiego
lub niskiego poziomu w silosach z wapnem.

Levelflex M jest kompaktowym
radarem falowodowym do ciągłego
pomiaru poziomu, w szczególności
drobnoziarnistych materiałów sypkich.
Pomiar jest odporny na zapylenie
powodowane zasypem pneumatycznym.

• Brak części mechanicznych - wysoka
trwałość i niezawodność
• Sygnalizacja obecności osadu na czujniku
• Brak konieczności kalibracji i obsługi
• Wysoka odporność na drgania instalacji

• Doskonale radzi sobie w wąskich silosach
• Sprawdzony w pomiarach poziomu
drobnoziarnistych materiałów sypkich,
w tym wapna, gipsu, popiołu lotnego
i pyłu węglowego
• Bezobsługowy – brak ruchomych części
• Korzystna cena i wysoka trwałość
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Pomiary poziomu w zasobnikach węgla i biomasy
Węgiel dostarczany transportem
kolejowym jest składowany
w elektrowni. Następnie podaje się
go z dodatkiem biomasy
do bunkrów i dalej do młynowni.
Otrzymany w ten sposób miał
zostaje skierowany do kotła, gdzie
następuje jego spalanie. Warunkiem
prawidłowego nawęglania
młynowni jest odpowiedni poziom
węgla w bunkrach. W związku
z tym niezbędne jest ciągłe
monitorowanie poziomu mieszanki
węgla i biomasy w bunkrach.

12

12
12.2

Micropilot M
jako zamiennik

12
Skład węgla

Podawanie węgla
i biomasy

12 Prosonic S – ultradźwiękowy pomiar
poziomu kruszyw i materiałów sypkich
Prosonic S jest ultradźwiękowym układem
do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu
kruszyw, materiałów sypkich i cieczy. Dostępne są
przetworniki dla 1 lub 2 czujników oraz przetwornik
wielokanałowy dla 5 lub 10 czujników.
• Ekonomiczne, bezkontaktowe
monitorowanie instalacji nawęglania
• Sygnalizacja poziomu (do 6 przekaźników)
• Polski język obsługi przetwornika
z przyjaznym, kontekstowym menu
• Uśrednianie pomiaru z wielu czujników
• Możliwość zabudowy w szafie systemu
automatyki

Powrót gazów
spalinowych

12.1

Do paleniska
kotła

Zasobnik
węgla
i biomasy
(bunkier)

Młyn węglowy

Prosonic S – przetwornik ultradźwiękowy
w obudowie obiektowej i do montażu na szynie DIN

12.2 Micropilot M – mikrofalowy pomiar poziomu

12.1 Solicap M – pojemnościowy sygnalizator poziomu

Radarowy przetwornik poziomu Micropilot M
dokonuje ciągłego, bezkontaktowego pomiaru
poziomu m.in. węgla i kamienia wapiennego.
Pył, zakłócenia podczas napełniania i kąt
usypu medium nie zakłócają pomiar poziomu.

Kompaktowa sonda Solicap M jest przeznaczona
do sygnalizacji poziomu materiałów sypkich
i gruboziarnistych. Jest trwałym, odpornym
na ścieranie, duże siły wzdłużne i naprężenia boczne
sygnalizatorem poziomu minimalnego
lub maksymalnego w bunkrze węglowym.
• Wysoka trwałość
• Łatwy montaż i uruchomienie
• Dwustopniowe zabezpieczenie
przed przepięciami indukowanymi w bunkrze
• Funkcja regulacji dwupołożeniowa
(np. do sterowania przenośnika taśmowego)
Solicap M pracujący
jako sygnalizator
poziomu w zasobniku
węgla

• Bezkontaktowy pomiar zmniejsza koszty
obsługi i eksploatacji
• Wbudowane złącze do czyszczenia
pneumatycznego anteny, przydatne
w warunkach intensywnego zapylenia
• Wbudowany pozycjoner anteny
dla uzyskania właściwego odbicia sygnału
od nierównej powierzchni medium
• Możliwość lokalnej obsługi i diagnostyki
bez konieczności używania zewnętrznych
programatorów
Młynownia
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Wykrywanie wycieków w układzie chłodzenia
generatora
Generator napędzany
przez turbinę, podczas pracy
wytwarza duże ilości ciepła,
które zagraża szczelności
generatora, stabilności konstrukcji
stojana oraz pogarsza warunki
smarowania łożysk.
Do chłodzenia wirników
generatora używa się wodoru
lub powietrza. Jeżeli olej
uszczelniający z resztkami
kondensatu pojawi się
w korpusie generatora, będzie
on odprowadzony torami
odpływowymi do naczyń
przechwytujących. Kamertonowy
sygnalizator obecności cieczy
Liquiphant M, zamontowany
w odpływie lub naczyniu
przechwytującym ciecz wykrywa
obecność oleju, co pozwala
na zapobieganie poważnej
i kosztownej awarii generatora.
Kamerton zabezpiecza również
samo stanowisko oleju
uszczelniającego.

Generator
Gaz chłodzący H2

Turbina parowa

13
Liquiphant M sygnalizujący
wyciek w celu ochrony
generatora przed awarią

13 Liquiphant M – sygnalizacja obecności cieczy
Liquiphant M jest kompaktowym, kamertonowym
sygnalizatorem poziomu lub obecności cieczy
w instalacji. Dzięki niewielkim rozmiarom czujnika
kamertonowego, doskonale nadaje się do zastosowań
w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej.
• Odporność na dyfuzję wodoru i drgania instalacji
technologicznej
• Bardzo wysoka trwałość
• Brak konieczności kalibracji i obsługi
• Wykonania do stref zagrożonych wybuchem
• Przystosowanie do pracy w obwodach ESD
(SIL2 lub SIL3 wg PN-EN 61508/61511)

Liquiphant M wykrywający
wyciek z układu smarowania
łożysk wirnika generatora
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Kontrola smarowania łożysk wentylatorów
Przepływ chłodnych gazów spalinowych do komina
wylotowego po ich oczyszczeniu ze związków NOx
oraz SOx jest wymuszany przez wentylatory. Są one
również używane do schładzania wody kotłowej, jeżeli
elektrownia lub elektrociepłownia jest pozbawiona
chłodni kominowych. W celu zapewnienia właściwego
smarowania łożysk wentylatorów, należy stale
monitorować poziom oleju smarującego w małych
zasobnikach.

System
redukcji NOx
Odsiarczanie gazów spalinowych
Odpylanie elektrostatyczne

15

14

14 Liquicap M – sonda pojemnościowa
Sonda Liquicap M jest przeznaczona do pomiaru
poziomu cieczy w małych pojemnikach i przy bardzo
szybkich zmianach poziomu. Przyrząd doskonale
sprawdza się w monitorowaniu poziomu oleju
w zasobniku pompy tłoczącej ten czynnik
do hydraulicznego obwodu smarowania łożysk
wentylatorów.
• Szybka odpowiedź pomiarowa
• Monitorowanie uszkodzeń izolacji elektrody
• Automatyczne wykrywanie usterek elektroniki,
które ograniczają pełną funkcjonalność urządzenia
• Konfiguracja lokalna za pomocą intuicyjnego,
kontekstowego menu operatora
• Przechowywanie nastaw kalibracyjnych w nieulotnej
pamięci wewnętrznej sondy

Pomiar poziomu w zbiorniku oleju
hydraulicznego za pomocą sondy Liquicap M

Pomiary emisji gazów spalinowych uwalnianych
do atmosfery
15 Deltatop Maxiclean - kompletny układ do pomiaru przepływu
z użyciem rurki spiętrzającej i przetwornika różnicy ciśnień
Deltatop Maxiclean to układ do pomiaru ilości
gazów spalinowych, na który składa się inteligentny
przetwornik różnicy ciśnień Deltabar S oraz rurka
spiętrzająca z obwodem czyszczenia pneumatycznego.
System pomiarowy jest przeznaczony do pracy
w kominach wylotowych w celu monitorowania emisji
spalin uwalnianych do atmosfery.
• Odporność na zanieczyszczenie rurki spiętrzającej
dzięki zastosowaniu automatycznego przedmuchu
• Możliwość pomiaru w kominach o średnicy do 12 m,
w kanałach o przekroju prostokątnym, rurociągach
tworzywowych i betonowych
• Zastosowanie materiałów odpornych na ścieranie,
korozję i wysokie temperatury
• Przetwornik Deltabar S umożliwia dokładne
i powtarzalne pomiary bardzo małych spadków
ciśnienia

System Deltatop Maxiclean:
Deltabar S wraz z rurką
spiętrzającą Pitota i systemem
czyszczenia peumatycznego
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Kontrola ilości amoniaku w układzie usuwania
NOx ze spalin
Szkodliwe tlenki azotu, zawarte w gazach
spalinowych wydalanych z kotła, są często
usuwane w tzw. układzie redukcji NOx.
Sercem tego układu jest katalizator,
w którym wiąże się tlenki azotu za pomocą
amoniaku, wtryskiwanego przy udziale
pary. Używany w tym procesie amoniak
jest przechowywany w leżących
zbiornikach stokażowych, wymagających
ciągłego nadzoru.
Amoniak jest substancją silnie dyfundującą,
dlatego w zbiorniku stokażowym
wymagane jest stosowanie sprawdzonych
urządzeń pomiarowych. Radar falowodowy
Levelflex M do pomiaru poziomu
i Liquiphant S do zabezpieczania zbiornika
przed przelaniem i/lub suchobiegiem
pompy to urządzenia pomiarowe
bez zwilżanych uszczelnień elastycznych,
w których zastosowano szklane dławienie
gazoszczelne, zabezpieczające punkty
pomiarowe przed dyfuzją lotnego
amoniaku. Dzięki temu znacząco
podnoszone jest bezpieczeństwo personelu
elektrowni lub elektrociepłowni.

Katalityczna
redukcja NOx

Para

16

16.1

Rozpylacz

Zbiornik amoniaku
Podgrzewacz
gazów
spalinowych
Gazy
spalinowe
z kotła

16 Levelflex M - pomiar poziomu za pomocą radaru 		
falowodowego

16.1 Liquiphant S – sygnalizator poziomu cieczy

Radary falowodowe Levelflex M pozwalają
na rzetelne pomiary poziomu amoniaku,
zarówno bezpośrednio w zbiorniku
magazynowym, jak i w naczyniu
poziomowskazowym. Metoda pomiaru
jest niewrażliwa na dużą prężność par
amoniaku, gwarantując wysoką dokładność
i powtarzalność pomiaru z możliwością
bezpośredniej linearyzacji do objętości.

Liquiphant S jest doskonałym urządzeniem
do zabezpieczenia zbiorników amoniaku
przed przelaniem i/lub pompy tłoczącej
amoniak przed suchobiegiem. Urządzenie
jest odporne na turbulencje cieczy, pęcherze
gazów, drgania instalacji, wytrącanie osadu,
zmiany gęstości i dyfuzję amoniaku.

• Brak części ruchomych gwarantuje
bezobsługowość urządzenia
• Pomiar jest niezależny od zmian gęstości,
temperatury lub stałej dielektrycznej
• Wyświetlacz lokalny z kontekstowym
menu pozwala na sprawne uruchomienie
bez konieczności używania zewnętrznych
programatorów
• Zastosowanie sond koncentrycznych
całkowicie uniezależnia pomiar
od zakłóceń wywołanych przez
wewnętrzne elementy zbiornika i króćce
przyłączeniowe
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• Nie wymaga kalibracji i obsługi
• Bardzo wysoka trwałość
• Automatyczne monitorowanie czujnika
kamertonowego z powiadamianiem
o uszkodzeniu, korozji lub pojawieniu się
osadu - wysokie bezpieczeństwo pracy

Sygnalizacja blokady elektrofiltrów
Zadaniem elektrofiltru jest usunięcie niepalnych
składników węgla, unoszonych w strumieniu
gazów spalinowych w postaci popiołu lotnego.
Zanieczyszczone pyłem gazy przepływają przez
płytowy układ dodatnio naładowanych elektrod.
Separowane elektrycznie, podwieszane elektrody
wylotowe, posiadają potencjał ujemny. Pod wpływem
pola elektrycznego, cząstki popiołu niesione przez
gaz osadzają się na dodatnich elektrodach płytowych.
Następnie odfiltrowany pył jest strącany z płyt
w wyniku okresowych drgań strzepywaczy. Pył trafia
do leja zsypowego, z którego jest odprowadzany
pneumatycznie do silosu magazynowego
lub hydraulicznie na dedykowane składowisko.
Często również zgromadzony popiół
jest sprzedawany jako surowiec budowlany.
17 Solicap S – pojemnościowy sygnalizator
poziomu
Lej filta elektrostatycznego powinien być
utrzymywany w stanie jak największego
opróżnienia, aby zwiększyć efektywność
filtracji przez zapobieganie zawirowaniom
popiołu lotnego w strefie działania elektrod
płytowych. Solicap S jest kompaktowym,
trwałym sygnalizatorem poziomu ściernych
i gorących materiałów sypkich. Doskonale
wypełnia zadanie sygnalizatora blokady
w leju filtra elektrostatycznego.
• Bardzo wysoka trwałość mechaniczna
• Odporność na osady, drgania instalacji
i wysokie temperatury
• Sprawne uruchomienie
• Sprawdzone rozwiązanie w branży
energetycznej, alternatywne do metody
radiometrycznej sygnalizacji poziomu

Czujnik pojemnościowy Solicap S
do sygnalizacji maksymalnego poziomu
w leju filtra elektrostatycznego

Elektrody
Gazy spalinowe
z kotła

Strzepywacz

Do
chemicznego
oczyszczania
spalin

17
17.1
Gammapilot M
jako zamiennik

Wylot
popiołu

17.1 Gammapilot M – pomiary radiometryczne
Gammapilot M jest używany do nieinwazyjnej
detekcji poziomu popiołu lotnego w leju
filtra elektrostatycznego. Układ pomiarowy
gwarantuje pełną kontrolę wylotu elektrofiltra
bez względu na warunki w nim panujące.
Wysoka niezawodność metody zapobiega
przestojom bloku energetycznego,
powodowanym zatrzymaniem ruchu instalacji
odpylania wskutek przepełnienia lejów.
• Pomiar nieinwazyjny o bardzo wysokiej
niezawodności
• Niezależność metody od narastania osadu
na ściankach wewnętrznych leja
• Brak ograniczeń na temperaturę medium
• Przystosowanie do pracy w obwodach ESD
(SIL2)

Gammapilot M
zabezpieczający
filtr elektrostatyczny
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Narzędzia pomocnicze
Applicator – inżynierskie wsparcie projektu
Projektowanie instalacji stawia inżynierowi
wiele wyzwań. Warunkiem podjęcia właściwych
decyzji, gwarantujących niezawodność projektu
jest uwzględnienie wszystkich aspektów procesu
technologicznego i dobór środków AKP zgodnie
z wymaganiami aplikacji. Oprogramowanie
Endress+Hauser Applicator jest wygodnym
narzędziem inżynierskim, wspierającym
prawidłowe projektowanie i dobór parametrów
układów pomiarowych.
Applicator jest dostępny w wersji instalacyjnej
dla stacji inżynierskiej lub on-line w Internecie.

• Applicator Selection – moduł doboru
optymalnych przyrządów do pomiaru poziomu,
przepływu, gęstości, ciśnienia, analizy cieczy
i temperatury, rejestratorów danych
oraz komponentów systemów automatyki
• Applicator Sizing – wybór prawidłowych
parametrów przyrządu pomiarowego
• Applicator Administration – zarządzanie
projektem z dostępem do bazy danych
oraz wykazem i specyfikacją wybranych
przyrządów
Applicator można uruchomić ze strony internetowej
www.pl.endress.com/applicator
lub zamówić na nośniku DVD.

Fieldcare – zarządzanie środkami AKP
Fieldcare jest oprogramowaniem Endress+Hauser
do zarządzania aparaturą obiektową (Plant Asset
Management Tool), opartym na standardzie FDT.
Narzędzie to umożliwia konfigurację wszystkich
inteligentnych urządzeń obiektowych, pracujących
na obiekcie automatyki oraz wspiera zarządzanie
nimi, w tym umożliwia efektywną kontrolę
ich stanu funkcjonalnego.
Fieldcare zarządza informacjami o cyklu życia
środków AKP i zapewnia użytkownikowi
ich szybką oraz przejrzystą prezentację.

• Wsparcie protokołów TCP/IP, HART®,
PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus™ itd.
• Obsługa wszystkich przyrządów Endress+Hauser
• Obsługa urządzeń pomiarowych
i wykonawczych innych producentów
oraz układów wejść/wyjść, które otrzymały
wsparcie producenta w postaci sterownika DTM
• Zapewnienie pełnej funkcjonalności wszystkich
urządzeń za pomocą sterowników DTM
• Ogólny profil obsługi urządzeń obiektowych,
nie posiadających sterowników DTM
Więcej informacji w Internecie pod adresem
www.pl.endress.com/fieldcare

Integracja systemowa - od czujnika
do kompletnego rozwiązania pod klucz
Wraz z wdrożeniem technologii komunikacji
obiektowej, opartych na protokołach HART®,
PROFIBUS i FOUNDATION Fieldbus™, stopniowo
zanikają “bariery” pomiędzy aparaturą obiektową
i systemami sterowania. Aparatura kontrolnopomiarowa odznacza się coraz wyższą inteligencją
i staje się integralną częścią systemu automatyki.
Posiadając pełną świadomość znaczenia metod
komunikacji obiektowej już w początkowej fazie
ich rozwoju, Endress+Hauser jest od 10 lat
aktywnie zaangażowany w prace organizacji,
zajmujących się standaryzacją rozwiązań
i wsparciem użytkowników we wdrażaniu

technologii komunikacji obiektowych.
W ten sposób dajemy Państwu gwarancję
dostępności najnowszych rozwiązań w tym
zakresie. Magistrala obiektowa zapewnia
dwukierunkową łączność cyfrową ze środkami
AKP, pracującymi na instalacji technologicznej.
Informacje o statusie przyrządu, wymaganej
konserwacji i komunikaty diagnostyczne przesyłane
z instalacji procesowej do sterowni gwarantują
wyższą dyspozycyjność aparatury obiektowej.
Możliwość zdalnej diagnostyki i konfiguracji
przyrządu ze sterowni oraz archiwizacja nastaw
i danych pomiarowych wydatnie usprawiają
funkcjonowanie obiektu automatyki.

W@M – Zarządzanie informacjami
o środkach AKP przy pomocy Ethernetu
W celu prawidłowego nadzoru środków AKP
konieczne jest posiadanie o nich pełnych informacji.
Użytkownik zazwyczaj nie dysponuje czasem,
potrzebnym na wyszukiwanie i gromadzenie
informacji w systemie zarządzania środkami
produkcji. Generacja inteligentnych urządzeń
z protokołem HART®, PROFIBUS
lub FOUNDATION Fieldbus™ oraz powszechna
dostępność Internetu pozwalają na łatwą wymianę
informacji i ich gromadzenie. Jednakże, jak sobie
poradzić w przypadku już posiadanej aparatury,
która pełni ważne funkcje w instalacji procesowej
a brakuje o niej informacji, zgromadzonej
w jednym miejscu? W tym przypadku pomocne
będą portale Endress+Hauser W@M, które są
dedykowanymi, bezpiecznymi miejscami
do przechowywania cennych informacji o cyklach
życia środków AKP.
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Portal W@M jest wygodnym narzędziem
do zarządzania informacjami, zapewniającym
przepływ i archiwizację danych o środkach AKP.
Są one wykorzystywane m.in. jako podręczne
źródło wiedzy w utrzymaniu ruchu instalacji
technologicznej i w jej zarządzaniu. Portal W@M
gwarantuje łatwy dostęp do informacji w dowolnym
czasie i z dowolnej lokalizacji.Dostarcza zawsze
aktualnej wiedzy o instalacji, począwszy
od fazy projektu inżynierskiego, poprzez proces
zaopatrzenia i uruchomienie, a skończywszy
na obsłudze, konserwacji i wymianie jej elementów.
Portal W@M jest oparty na technologii
intranetowej/internetowej. Posiada łącza
do wszystkich narzędzi, udostępnionych baz
danych producenta i usług Endress+Hauser.
W@M podnosi bezpieczeństwo procesu
technologicznego, jego wydajność i efektywność
w ciągu całego cyklu życia instalacji.

Usługi serwisu Endress+Hauser
Rozbudowana sieć ośrodków serwisowych
wsparcia klientów Endress+Hauser, które
rozmieszczono na całym świecie, pozwala nam
zapewnić Państwu doradztwo
i skuteczne wsparcie w eksploatacji produktów
Endress+Hauser bez względu na lokalizację
instalacji procesowej.
W Polsce oddajemy do Państwa dyspozycji
grupę wykwalifikowanych, doświadczonych
inżynierów serwisu Endress+Hauser,
dostępnych we wszystkich regionach kraju.
Przegląd usług serwisowych
• Uruchomienia
• Kontrakty serwisowe
• Zarządzanie częściami zamiennymi
• Pomoc w wykrywaniu i usuwaniu usterek
• Przeglądy pogwarancyjne
• Obsługa prewencyjna
• Szkolenia
• Konsultacje telefoniczne
• Udostępnianie dokumentacji
• Usługi kalibracyjne
• Usugi wzorcowania i sprawdzania
przyrządów pomiarowych

Quality made by
Endress+Hauser

ISO 9001

Szkolenia: inwestowanie w pracowników
Specjalistyczne szkolenia zapewnią Państwa
pracownikom zdobycie wymaganej wiedzy
teoretycznej i praktycznej. Oferujemy szkolenia
na najnowocześniejszych stanowiskach
serwisowych Endress+Hauser w kraju,
zewnętrzne szkolenia w Państwa firmach
lub zaawansowane szkolenia
w europejskich ośrodkach produkcyjnych
Endress+Hauser.
Wsparcie w rozwiązywaniu problemów
Niezależnie od wybranego przez Państwa
rozwiązania, inżynierowie serwisu
Endress+Hauser zawsze służą pomocą
w rozwiązywaniu problemów w zakresie
aparatury pomiarowej i automatyki procesów.
Doświadczenie i wiedza naszych pracowników
pozwoli Państwu skrócić do oczekiwanego
minimum czas przestoju instalacji
technologicznej.

PED

Walidacja i kalibracja
Endress+Hauser zapewnia usługi w zakresie
regularnych przeglądów kontrolnokonserwacyjnych, walidacji i kalibracji,
obejmujące zarówno lokalną kontrolę aparatury
na obiekcie, jak i fabryczne wzorcowanie
przyrządów na stanowiskach akredytowanych.
• Akredytacja obejmująca wszystkie stanowiska
i metody kontrolne
• Przepływomierze o średnicach nominalnych
od DN1 do DN2000
• Przetworniki ciśnienia w zakresie
od 0.001 mbar do 750 bar
• Termometry
w zakresie od -20 °C do +1600 °C
• Dostępność wszystkich usług również
w przypadku przyrządów innych dostawców
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Endress+Hauser w Polsce
- Twój partner w automatyce procesów

Regionalne biura handlowe i serwisowe Endress+Hauser Polska
Endress+Hauser oferuje pełną gamę technologii kontrolnopomiarowych dla energetyki cieplnej i zawodowej. Wszystkie
urządzenia Endress+Hauser, w tym m.in. przyrządy do pomiaru
poziomu, ciśnienia, temperatury i przepływu, są produkowane
zgodnie z najwyższymi standardami jakości.
Są one następnie wzorcowane według obowiązujących norm
i standardów metrologicznych, aby zagwarantować Państwu
pełną satysfakcję, wymierną stopę zwrotu z inwestycji i spójną
kompatybilność z istniejącą infrastrukturą automatyki obiektowej.
Nasza oferta to unikatowe połączenie najwyższej jakości
produktów, atrakcyjnych cen i kompleksowego wsparcia

Polska
Endress+Hauser Polska
spółka z o.o.
ul. Wołowska 11
51-116 Wrocław
Tel.: +48 71 773 00 00
Fax: +48 71 773 00 60
info@pl.endress.com
http://www.pl.endress.com
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serwisowego. Globalna sieć zakładów produkcyjnych
oraz przedstawicielstw lokalnych utwierdza pozycję
Endress+Hauser jako lidera rynkowego. Oddziały regionalne
w całej Polsce służą Państwu pomocą i wsparciem w doborze
i eksploatacji systemów kontrolno-pomiarowych.
Fundamentem marki Endress+Hauser od ponad 58 lat jej istnienia
jest doświadczenie i wiedza o procesach technologicznych
we wszystkich branżach przemysłu oraz kreatywność
i zaangażowanie naszych pracowników.

