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MONITOROVANIE SYSTÉMU VÝROBY TEPLA NA BÁZE BIOMASY 

Jana MIŽÁKOVÁ
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Abstract: The paper deals with monitoring of operational parameters of heat production in biomass combustion 

boilers. There is presented software for on-line combustion process monitoring with other possibilities: creation 

of analyses, reports and statistical evaluations of monitored parameters. 

Abstrakt: Článok sa bude venovať monitorovaniu prevádzkových parametrov výroby tepla v kotolniach na 

spaľovanie biomasy. Bude tu prezentovaný softvér na on-line monitorovanie spaľovacieho procesu s 

možnosťami tvorby analýz, prehľadov a štatistického spracovania monitorovaných parametrov. 
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ÚVOD 

V súčasnosti je bežné, že kotly s menším výkonom nie sú aktívne riadené, prípadne sú 

riadené iba na základe snímania prebytku vzduchu, napríklad pomocou Lambda sondy. Pri 

kotloch, kde sa aktívne riadenie nepoužíva sú parametre spaľovania nastavené pri inštalácii 

kotla tak, aby samotný proces horenia prebiehal s vyššími prebytkami vzduchu v spalinách. 

Tým sa síce zabezpečí stabilné horenie, ale na úkor efektivity spaľovania. 

V systémoch riadenia kotlov vyššej úrovne sa efektivita spaľovania aktívne riadi od 

prebytku vzduchu. V snahe zvýšiť účinnosť spaľovania, a tým aj zvyšovať množstvo 

vyrobeného tepla a súčasne znížiť úroveň škodlivých emisií, sa súčiniteľ prebytku vzduchu 

zisťuje nepriamo, meraním koncentrácie kyslíka v spalinách. Najbežnejšou metódou získania 

hodnoty tohto súčiniteľa je meranie koncentrácie kyslíka pomocou tzv. lambda sondy. V praxi 

je táto hodnota v intervale hodnôt od 1,5 do 2. Hodnota je závislá od typu kotla, jeho 

nastavenia (napríklad nastavenie horáka), podmienok spaľovania (napríklad kvality drevnej 

štiepky) a ďalších parametrov. Z nameranej koncentrácie O2 v percentách potom súčiniteľ 

prebytku vzduchu vypočítame podľa vzťahu [1, 2, 3]: 
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Ďalšom možnosťou riadenia spaľovacieho procesu je využitie snímanej hodnoty CO 

pomocou snímača CO umiestneného v špeciálnom púzdre v komíne. Hodnota je rádovo v 

ppm a rovnako ako kyslík je závislá od vstupných podmienok, najmä od kvality drevnej 

štiepky. Pri kombinácií oboch metód riadenia dochádza k stavu, že pri znižovaní hodnoty 

kyslíka dochádza k nedokonalému spaľovaniu a súčasne dochádza k zvyšovaniu hodnôt CO. 

Stav je možné stabilizovať tým, že zvyšovaním výkonu ventilátora a dodaním primárneho 

vzduchu sa zvyšuje hodnota koncentrácie O2, spaľovanie sa stáva dokonalým a klesá 
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množstvo CO v spalinách. Celý systém riadenia a možné stavy sú podrobne popísané v 

literatúrach [4, 5, 6, 7]. 

1 PREVÁDZKA A DIAGNOSTIKA VÝROBY TEPLA V KOTOLNI NA BIOMASU 

V rámci výskumu v oblasti výroby a dodávky tepla riešeného na našom pracovisku bol 

navrhnutý a zrealizovaný systém riadenia spaľovacieho procesu na základe snímania hodnôt 

O2 a CO. Systém bol testovaný a implementovaný v reálnej prevádzke. Okrem samotného 

riadenia zabezpečuje aj monitorovanie a diagnostiku spaľovacieho procesu, hlásenie chýb, 

zabezpečuje štatistické vyhodnocovanie a rôzne prehľady s cieľom informovať 

prevádzkových pracovníkov o momentálnom stave kotla. 

Z tohto dôvodu bolo vzdialené monitorovanie implementované do riadiaceho systému. 

Boli monitorované tieto veličiny [8]:  

 vstupné veličiny , napr. dodávka štiepky (s), vlhkosť štiepky (%), podklad (Pa),  

 parametre častí zariadenia, napr. výkon primárneho a sekundárneho ventilátora a 

výkon odťahového ventilátora (%),  

 hodnoty koncentrácie kyslíka (%) a oxidu uhoľnatého (ppm), 

 teploty, napr. teplota v spaľovacej komore (°C), teplota vody na výstupe kotla (°C), 

teplota spalín (°C), 

 účinnosť spaľovania, výkon kotla, a vyrobené teplo. 

Na základe týchto požiadaviek bol hardvérovo zrealizovaný systém automatického 

riadenia a vzdialeného monitorovania, ktorý pozostáva z týchto častí: 

 riadiaci systém AMiT/DIRAS, realizovaný na princípe priemyselného modulárneho 

riadiaceho systému ADiS, 

 vzdialený riadiaci a monitorovací systém založený na SCADA systéme v prostredí  

PROMOTIC, 

 GSM monitorovací systém pomocou SMS, ktorý využíva GSM modul MoDir. 

2 MONITOROVACÍ SYSTÉM VÝROBY TEPLA NA BÁZE BIOMASY 

Pre riadenie spaľovacieho procesu biomasy bol navrhnutý systém na základe schémy 

na obr. 1. Vstupom sú hodnoty žiadaného podtlaku a žiadanej teploty vody na výstupe. 

2.1 Schéma biokotolne 

Tomuto riadiacemu systému odpovedá schéma on-line monitorovacieho systému na 

obrázku 2. Obrazovka umožňuje prevádzkovateľovi sledovať parametre graficky, pričom 

napovedá, kde sú umiestnené jednotlivé snímače a aké sú aktuálne merané hodnoty. 

Prevádzka má dva kotly na biomasu, fungujúce nezávisle. Vstupom  pre riadenie je 

požadovaná hodnota podtlaku, ktorá je porovnávaná s aktuálnou hodnotou snímanou 

v spaľovacej komore a následne regulovaná odťahovým ventilátorom. Ďalším vstupom je 

požadovaná teplota vody na výstupe kotla, ktorá je porovnávaná s aktuálnou teplotou na 

výstupe kotla. Aktuálna teplota vody na výstupe kotla spolu s teplotou spalín a hodnotami zo 

snímača CO a lambda sondy sú následne základom aj pre optimalizáciu dodávky paliva, 



AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI 

ARTEP 2014 
WORKSHOP ODBORNÍKOV Z UNIVERZÍT, VYSOKÝCH ŠKÔL A PRAXE  

5. 2. – 7. 2. 2014 

STARÁ LESNÁ, SR 

 

 

 00-3 

 

dodávky primárneho a sekundárneho vzduchu a tým riadenie spaľovacieho procesu 

všeobecne.  

 

 

Obr. 1 Bloková schéma spaľovacieho procesu biomasy s optimalizačným blokom. 

 

 

Obr. 2 Úvodná schematická obrazovka so základnými monitorovanými veličinami. 

Ak by sme popísali systém spaľovania vzhľadom na "spalinové cesty" (obr. 2), cesty 

zo zásobníka paliva sú monitorované infrazávorami, ktoré v prípade poruchy hlásia chybové 
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hlásenie v čiernom okne dolnej časti obrazovky. Prvými monitorovanými veličinou sú 

veličiny týkajúce sa plnenia paliva do spaľovacej komory: chod a stop plnenia v sekundách, 

výkon plnenia v percentách. V samotnej spaľovacej komore je sledovaná teplota v ohnisku 

v °C a podtlak v komore v Pascaloch. Riadenie samotného spaľovacieho procesu je 

zabezpečené prívodom primárneho a sekundárneho vzduchu regulovaného primárnym 

a sekundárnym ventilátorom. Pri oboch je výkon uvedený v precentách. Vzniknuté teplo je vo 

výmeníku odobrané na ohrev vody pričom sú monitorované teploty pred výmeníkom za 

výmeníkom, teplota vratná, teplota na výstupe (všetky v °C) a samotný prietok v m
3
/h. 

Vzniknuté spaliny odchádzajú spalinovými cestami, kde je snímaná hodnota CO v spalinách v 

ppm, hodnota skutočného a žiadaného kyslíka v spalinách v percentách a meraný výkon 

odťahového ventilátora v percentách a teplota spalín v °C. 

2.2 Prehľady snímaných a žiadaných hodnôt 

Na ďalšej obrazovke monitorovacieho systému (obr. 3) je možné sledovať jednotlivé 

merané a žiadané veličiny, stavy a režimy kotla a poruchy. 

 

 

Obr. 3 Obrazovka prezentujúca základné monitorované veličiny formou tabuľky 

V tabuľkách hornej časti obrazovky sú: 

- merateľné hodnoty: 

 režim kotla, spalín a riadenia výkonu, 

 teplota na výstupe žiadaná a meraná, 

 žiadaný výkon kotla, 

 vlhkosť paliva, 

 výkony ventilátorov, 
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 merané hodnoty O2 a CO, 

 teplota spalín, vratnej vody - nameraná a žiadaná, 

 informácia o podtlaku - meraná a žiadaná, 

 informácia o plnení palivom - chod a stop a o výkone plnenia šnekom. 

- nastaviteľné parametre: 

 žiadané teploty,  

 hodnota vlhkosti paliva, 

 stavy a režimy. 

- aktívne a nepotvrdené poruchy. 

V dolnej časti obrazovky informuje tabuľka o parametroch ventilátora. 

2.3 Monitorovanie spaľovania 

Z princípu riadenia vyplynulo, že monitorovanie hodnôt koncentrácie kyslíka a oxidu 

uhoľnatého je nevyhnutné pre správne riadenie spaľovacieho procesu biomasy. Preto ďalšími 

dôležitými oknami sú "záznam" a "spaľovanie". Po ich potvrdení sa zobrazí obrazovka na obr. 

4. a 5. Zostavovanie histogramu (obr. 4.) absolútnych a relatívnych početností bolo zaradené 

do navrhovaného systému automatického riadenia a vzdialeného monitorovania spaľovacieho 

procesu biomasy s možnosťou výberu typu početnosti a dátumu monitorovania. Snímaním, 

monitorovaním a vyhodnocovaním hodnôt kyslíka a oxidu uhoľnatého v spalinách nie len 

riadime proces spaľovania, ale spätne vyhodnocujeme jeho vlastnosti, kvalitu, dosiahnutú 

teplotu a účinnosť spaľovania. Detailne je problematika popisu optimálneho intervalu hodnôt 

O2, tvaru krivky, histogramu popísaná v literatúre [7, 8] 

Všetky snímané hodnoty spomenuté vyššie sú zobrazované aj graficky (obr. 5) 

s možnosťou nastavenia dĺžky obdobia zobrazovania na osi x, dátumu, s možnosťou výberu 

monitorovaných hodnôt (všetky/žiadne/vybrané) a nastavenia mierky, prípadne rozsahu. 

 

 

Obr. 4 Analýza kvality spaľovacieho procesu. 
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Obr. 5 Grafická analýza kvality spaľovacieho procesu. 

2.4 Diagnostika a analýzy prevádzky spaľovania 

A na nakoniec, na ďalšej obrazovke (obr. 6) môžeme diagnostikovať dosiahnuté 

výsledky z hľadiska kvality a efektívnosti spaľovania s dopadom na celkové ekonomické 

ukazovatele . V tabuľke je v aktuálnom čase je zaznamenávaná spotreba paliva v porovnaní 

s údajmi z merača tepla. Ide o vyrobené teplo v GJ, jeho objem v m
3
, meraný výkon v kW a 

prietok v m
3
/h s teplotami v °C. V dolnej časti obrazovky sú vybrané minimálne maximálne 

hodnoty, čo umožní vypočítať prírastok vyrobeného tepla (t. j. samotný objem vyrobeného 

tepla). Na základe meraní sú potom zostavované bilancie pre vybrané obdobie.  

 

 

Obr. 6 Záznam prírastkov sledovaných parametrov kvality 
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Obr. 7 Denná /mesačná bilancia prírastkov sledovaných parametrov kvality 

 

Množstvo vyrobeného tepla je možné porovnať s množstvom teoreticky vypočítaného 

tepla na základe množstva a vlastností paliva. Z ich pomeru je počítaná hospodárnosť. (obr. 7) 

Výsledky je možné pre potreby prevádzkovateľa tlačiť, alebo exportovať a je možné zostaviť 

aj prevádzkový denník s uloženým archívom porúch. (obr. 8) 

Keďže prezentovaná prevádzka ma v tom istom meste aj plynovú kotolňu, rovnaké 

parametre je možné sledovať aj tam, prípadne v kombinácií oboch zdrojov vykurovania. 

 

 

Fig.8 Denník porúch 
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3 ZÁVER 

Systém pre monitorovanie a riadenie spaľovacieho procesu bol úspešne inštalovaný v reálnej 

prevádzke. Priebežne je testovaný a dopĺňaný podľa požiadaviek prevádzkovateľa v praxi. 

Systém poskytuje prehľad o meraných parametroch, monitoruje riadenie na princípe hodnôt 

koncentrácie kyslíka a CO v spalinách, diagnostikuje poruchy kotolne a poskytuje bilancie o 

výsledkoch, kvalite a účinnosti spaľovania. 

Poznámka: Príspevok bol pripravený s podporou Štrukturálnych fondov Európskej únie, operačný 

program Výskum a vývoj, opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom 

a vývojom do praxe, projekt „Výskum a vývoj inteligentných systémov riadenia výroby a dodávky 

tepla na báze biomasy“, ITMS projektu 26220220030. 
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