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R

ozwiązanie przeznaczone jest do aplikacji w przemysłowych instalacjach
eksploatowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach konwencjonalnych, wyposażonych w automatyczne systemy poboru popiołu.

System pomiarowy wykorzystuje pomiar reflektancji światła widzialnego.
Wewnątrz sfery Ulbrichta zamontowano układ pomiarowy złożony ze źródeł światła
widzialnego, a także dwóch półprzewodnikowych detektorów, przy czym jeden stanowi
detektor pomiarowy, a drugi detektor odniesienia, pozwalający na skompensowanie
wpływu temperatury na pomiar fotometryczny. Na podstawie pomiaru jasności próbki,
przy wykorzystaniu krzywej kalibracyjnej istnieje możliwość bezpośredniego pomiaru
zawartości węgla w lotnych popiołach.

Opracowane algorytmy informatyczne pozwalają na sterowanie i nadzór nad danymi zarówno lokalnie przy urządzeniu pomiarowym, jak również w trybie zdalnym
obsługiwanym na komputerach typu PC, np. w nastawni elektrowni lub też za pomocą przenośnych urządzeń typu tablet lub smartfon. Połączenia lokalne zrealizowano
poprzez transfer przewodowy, natomiast obsługa zdalna jest realizowana za pomocą
ethernetu. Opracowano interfejsy użytkownika, które mogą być obsługiwane przez
urządzenia z systemami operacyjnymi Android, iOS (Apple), Windows 8 oraz innymi występującymi na rynku smartfonów.
Zasilanie:

230 V

Średnica sfery Ulbrichta:

150 mm

Typ oświetlacza:

dioda światła widzialnego

Zakres pomiarowy:

0–22%

Czułość pomiaru:

0,5%

Maksymalna temperatura pracy:

60°C
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zamontowanej w instalacji
przemysłowej
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T

he device is intended for industrial applications in power stations and
conventional power plants equipped with automatic ash collection systems.

The measurement system employs the measurement of visible light reflectance.
Inside the Ulbricht sphere there is a complex measurement system made of
visible light sources, and two semi-conductor detectors (a measuring detector and
a reference detector) enabling the user to compensate the influence of the temperature
on the photometric measurement. Based on the analysis of the brightness of the sample,
using the calibration curve, one can directly measure the carbon content in fly ashes.
The developed computer algorithms allow the data to be controlled locally by the
measuring device, and also in a remote mode using a PC, smartphone, etc. Local
connection is possible through the wire transfer, while the remote control is realised
through Ethernet. User interfaces have also been developed, and they can be operated
from the devices with the following operating systems: Android, Windows 8.

Measuring head in an
industrial application

Power:

230 V

Diameter of the Ulbricht sphere:

150 mm

Light source:

diode of the visible light

Measuring range:

0–22%

Measuring sensitivity:

0.5%

Maximum working temperature:

60°C
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