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System kontroli poziomu z laserowym pozycjonowaniem 
dla procedury montażu podsystemów kotła energetycznego
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Streszczenie

Technologia  montażu części ciśnieniowej  kotła energetycznego wymaga
instalacji dużych konstrukcji mechanicznych [1-3, 5], za pomocą hydrau-
licznych  siłowników  linowych  (rys.  1).  Kluczowym  problemem w tym
procesie jest kontrola poziomu montowanych elementów z dużą dokładno-
ścią na poziomie pojedynczych milimetrów. W tym celu zaprojektowany,
przetestowany i wykonany został innowacyjny, mikroprocesorowy, prze-
mysłowy system kontroli poziomu wykorzystujący laserowy pomiar odle-
głości (LIS – Level Indication System). 

Słowa kluczowe:  pomiar  poziomu,  system mikroprocesorowy,  laserowy
pomiar odległości.

Level indication system based on laser 
positioning  for the procedure of power 
boiler chamber assembly

Abstract

The assembly technology of a power boiler pressure part requires installation
of  the  so-called  buckstays  [1-3,  5].  The  buckstays  constitute  a  steel  
construction whose job is to stiffen screens of a combustion chamber. The
buckstays  are suspended on all  four internal walls  of the boiler  support
construction (Fig. 1)  by means of strand jacks. In the corners of the boiler
supporting construction the auxiliary equipment (e.g. burners) is installed
and assembled with the buckstays subsystem. However, in spite of the fact
that the procedure of suspending buckstays seems theoretically to be very
simple, it is very inconvenient for the operating stuff.  Thus, a key issue
from the  perspective  of the  boiler pressure  part assembly  process is  to
control the  level  of engineering  structures  during  suspending  processes
with an accuracy of a single millimeter. Not uniform suspending of buck-
stays could lead to damage of the piping systems installed in the power
boiler  chamber.  For  this  reason, there  was  designed,  tested and
implemented an  innovative, microprocessor-based level  control  system
using high precision laser distance measurement. This prototype solution
supporting the assembly of power boiler subsystems is presented in this
paper.

Keywords: laser distance measurement,  microprocessor system, wireless
data transmission.

Dr inż. Marek SZMECHTA

Absolwent  kierunku  Informatyka  Dwujęzyczna  Wy-
działu Elektrotechniki,  Automatyki i Informatyki  Poli-
techniki Opolskiej. W 2009 r. uzyskał stopień naukowy
doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechni-
ka na tym samym wydziale. Prowadzi prace badawcze
m.  in.  nad zastosowaniem zjawisk  optyczno-akustycz-
nych w diagnostyce układów izolacyjnych urządzeń elek-
troenergetycznych  oraz  możliwością  oceny  stanu  tech-
nicznego  elektrowni  wiatrowych  
z wykorzystaniem technik zdalnego monitorowania. 

e-mail: m.szmechta@po.opole.pl

1. Wstęp

Technologia  montażu  systemów  ciśnieniowych  kotła  energe-
tycznego  (rys.  1)  na  nowo  budowanych  obiektach  w  Hamm
(Westfalia-Niemcy) oraz Eemshaven (Holandia) wymaga montażu
konstrukcji stalowych w postaci zestawów bandaży. Montaż odby-
wa się na wszystkich ścianach wewnątrz konstrukcji nośnej kotła
przy pomocy sekcji hydraulicznych siłowników linowych. Siłow-
niki te sterowane są za pomocą specjalistycznej stacji pomp przez
wykwalifikowanych personel. Całą wiedzę o jakości procesu pod-
noszenia  dostarczają  jedynie  odczyty  wartości  ciśnienia  oleju
w poszczególnych sekcjach urządzeń siłownikowych oraz spora-
dycznie przeprowadzane ręczne pomiary niwelatorem lub dalmie-
rzem optycznym. Ze względu na duże wymiary płaszczyzny, którą
tworzą bandaże pojawiają się problemy z właściwym sterowaniem
siłowników pozwalającym na równomierne podnoszenie wszyst-
kich zestawów.  Nierówne  podnoszenie zestawów bandaży grozi
uszkodzeniem  systemów  orurowania  i  palników  instalowanych
dodatkowo na montowanej konstrukcji. 

Rys. 1. Wizualizacja elektrowni węglowej (Eemshaven) oraz zestaw bandaży pod-
czas montażu

Fig. 1. Visualization of the coal power plant (Eemshaven) and a set of buckstays 
during installation

Wykonawcą prac montażowych części ciśnieniowej kotłów dla
branży energetycznej, w Hamm oraz Eemshaven jest między inny-
mi firma Remak S.A. Jej profil działalności obejmuje: moderniza-
cję kotłów wszystkich typów, elektrofiltrów, systemów rurowych
oraz innych  towarzyszących  urządzeń i  instalacji  dla  przemysłu
energetycznego. W obliczu istniejących zagrożeń, które mogłyby
doprowadzić do katastrofy budowlanej na obiekcie zaproponowa-
no przeprowadzenie elektronicznego pomiaru poziomu zestawów
bandaży orurowania  skrośnego.  Rezultatem współpracy  z  firmą
Remak S.A. jest projekt i realizacja mikroprocesorowego systemu
monitorowania poziomu wykorzystującego laserowy pomiar odle-
głości w celu bezpiecznego podnoszenia dużych konstrukcji stalo-
wych. 

2. Koncepcja pomiaru

Ze względu na wyśrubowane wymagania dotyczące dokładno-
ści pomiarów zaproponowano rozwiązanie  oparte na laserowym
pozycjonowaniu - optycznym pomiarze odległości zapewniającym
odpowiednio wysoki poziom precyzji.
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Do pomiaru wykorzystano zatem 16 laserowych sond pomiaro-
wych po 4 na każdy zestaw bandaży. Dzięki temu uzyskano moż-
liwość monitorowania dewiacji wzdłużnych i skrośnych montowa-
nej konstrukcji (rys. 1). Rys. 2 przedstawia rzut konstrukcji nośnej
kotła energetycznego i montowanego systemu bandaży. Na rysun-
ku zaznaczone zostały punkty pomiarowe dla każdej ze ścian kotła
(lewa, frontowa, prawa oraz tylna) oznaczone odpowiednio sym-
bolami L1-L4, FR1-FR4, R1-R4, RR1-RR4. Ponieważ technologia
podnoszenia z wykorzystaniem hydraulicznych siłowników lino-
wych pozwala na ruch tylko w jednym kierunku (w górę), koncep-
cja pomiaru polega na identyfikacji najwyżej położonego punktu i
określenie  odchyleń  pozostałych  punktów od  położenia  maksy-
malnego co również zostało zilustrowane na rys. 2.

  

Rys. 2. Rzut konstrukcji nośnej kotła i systemu bandaży - koncepcja pomiaru
Fig. 2. Floor plans of the boiler supporting structure and the system of bandages - 

the concept of measurement

3. System kontroli poziomu

Do budowy systemu LIS (rys. 4) wykorzystano szybkie, odbi-
ciowe sondy laserowe wysokiej precyzji firmy DIMETIX (rys. 3).
Sondy gwarantują niepewność pomiaru odległości na poziomie 1
mm w zakresie od 0 do 500 m oraz możliwość wykonywania po-
miarów z częstotliwością do 200 Hz. Dodatkową zaletą wykorzy-
stanych urządzeń jest ich wysoki stopień ochrony IP oraz szeroki
zakres temperatur pracy (-40oC …+50oC).

     

Rys. 3. Sondy laserowe zamontowane na obiekcie
Fig. 3. Laser probes mounted on the object

Wysoką jakość sygnału optycznego uzyskano dzięki zamonto-
waniu płyt z powierzchnią refleksyjną wykonaną z foli odblasko-
wej I generacji, która w swojej strukturze zawiera warstwę odbla-
skowych, szklanych mikrokulek. Pomiarowy sygnał optyczny po-
wracający do sondy optycznej jest dalej przetwarzany przez układ
mikroprocesorowy  na  wartość  cyfrową.  Dane  z  czujnika  FLS
(Fast distance Laser Sensor) udostępniane są w protokole komuni-
kacyjnym z warstwą fizyczną bazującą na interfejsie RS422. Mo-
duł MASTER (ang. primary concentrator) udostępnia dalej sku-
mulowane dane poprzez przemysłowy modem radiowy pracujący

w paśmie 869 MHz [4]. Umożliwia to zdalny pomiar systemem
umieszczonym na ruchomej konstrukcji podnoszonej do wysoko-
ści  ok.  60  m.  Odbiorcze  stanowisko  komputerowe  wizualizacji
procesu technologicznego (OPERATOR UNIT) umieszczone zo-
stało w pomieszczeniu montażystów. Oprogramowanie wizualiza-
cji wykonane zostało w technologii JavaSE, gdzie szereg procedur
odpowiada za procesy odbierania danych, ich wizualizacji, wykry-
wania  alarmów,  rejestracji danych historycznych  oraz transmisji
danych do serwera WWW. Wykorzystanie platformy Java do wi-
zualizacji  procesów  technologicznych,  systemu  raportowania  i
analiz  trendów historycznych  stanowi  dla  użytkownika  systemu
istotną zaletę podczas codziennej eksploatacji obiektu oraz popra-
wę niezawodności wchodzących w jego skład urządzeń. Platformę
Java cechuje otwarta  architektura  oraz możliwość uruchomienia
aplikacji niezależnie od platformy sprzętowej. 

Rys. 4. Schemat blokowy laserowego systemu kontroli poziomu (LIS)
Fig. 4. Block diagram of the laser level indication system (LIS)

Wykrywane alarmy i ostrzeżenia sygnalizowane są akustycznie
za  pośrednictwem  niezależnego  systemu  mikroprocesorowego.
Dane  wizualizowane  online  na  stanowisku  odbiorczym  umożli-
wiają ciągłą kontrolę i w konsekwencji regulację w celu zachowa-
nia płaszczyzny poziomej podnoszonej konstrukcji. Na rys. 5 po-
kazano widok zawartości ekranu wizualizacji czterech ścian kotła
(FR-FRONT, RR-REAR, L-LEFT, R- RIGHT) krótko po zerowa-
niu  całego  układu.  Dodatkowo  powiększono  wizualizację  belki
przedniej  opomiarowanej  czujnikami  nazwanymi  odpowiednio
A1-A4 wraz  ze  wskazaniem bezwzględnej  odległości  mierzonej
podanej  w  milimetrach.  Prostokątne  elementy  graficzne  
o symbolach  FR1-FR4 stanowią podane również w milimetrach
wyliczone  wartości  korekt  wysokości  dla  obsługi.  Dotyczą  one
punktów narożnych belki przedniej – FRONT i są zawsze warto-
ściami  dodatnimi  ze  względu  na  ograniczenia  technologiczne
umożliwiające  jedynie  podnoszenie  całej  konstrukcji.  Wartości
korekt dla wszystkich belek podawane są w odniesieniu do najwy-
żej położonego punktu konstrukcji mechanicznej, którego korekta
wynosi zawsze 0. Położenie tego charakterystycznego punktu nie
jest stałe.

Dane są również prezentowane w sieci internetowej, na każdym
z etapów montażu.  W systemie pomiaru poziomu wykorzystano
technologie pakietowej transmisji danych GPRS oraz przemysło-
we protokoły komunikacyjne stosowane w dedykowanych syste-
mach telemetrycznych [6,7,8]. Projektanci mają możliwość zapo-
znania  się  ze  stanem procesu  bez  potrzeby  kontaktowania  się  
z montażystami. Ma to duże znaczenie jeśli kontrakt realizowany
jest  poza  granicami  kraju,  oraz  gdy  wiele  osób  uczestniczy  
w procesie montażu,  a prace wykonywane  są  w cyklu  zmiano-
wym.  Informacja trafia wprost do zainteresowanych bez pośred-
nictwa innych osób. 
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Rys. 5. Stanowisko operatorskie – wizualizacja procesu
Fig. 5. The operator unit – process visualization

Zastosowanie nowoczesnego oprogramowania w postaci serwe-
ra Apache Tomcat oraz systemu relacyjnej bazy danych SQL po-
zwoliło  również  na  archiwizację  danych  na  odległym  serwerze
oraz późniejsze stworzenie zaawansowanego systemu prezentacji
danych historycznych.

Na rys. 6 przedstawiono trójwymiarową wizualizację zmian od-
ległości w trakcie procesu podnoszenia konstrukcji kotła dla jed-
nej wybranej belki w punktach pomiarowych FR1-FR4 z czujnika-
mi  A1-A4.  Opracowany graficznie  zakres  danych  pomiarowych
obejmuje okres  10 godzin.  Wciąganie  konstrukcji  w tym czasie
obejmowało zmianę wysokości o ok. 12 m a cały proces wciąga-
nia składał się z trzech etapów. Ujemne wartości odległości na osi
Z zostały wprowadzone sztucznie w celu umożliwienia wizualiza-
cji  graficznej  danych  pomiarowych  dla  czterech  czujników  
z zastosowaniem widoku 3D.

Rys. 6. Trójwymiarowa wizualizacja zmian odległości dla belki FR 
z czujnikami A1-A4

Fig. 6. Three-dimensional visualization of changes in the distance for 
the beam FR with sensors A1-A4

Efekty  szczegółowej  analizy  odchyleń  krańców  jednej  belki
mierzonych za pomocą czujników A1-A4 zostały zaprezentowane
na  rys.  7.  Przedstawia  on  zmiany  w  czasie  średniej  odległości
czterech dalmierzy  L podanej w metrach oraz wartości odchyleń
poszczególnych czujników dA1, dA2, dA3, dA4 podanych w mili-
metrach od wartości średniej L. 

Część pierwsza wykresu czasowego obrazuje zmiany odległości
konstrukcji podsystemu kotła energetycznego od wartości początko-
wej wynoszącej 24498 mm do końcowej wynoszącej 12700 mm.
Na krzywej  widoczne są trzy odcinki liniowej zmiany odległości,
pomiędzy którymi występują okresy stałej wartości. Na kolejnych
wykresach zobrazowano zmiany odchyleń każdego z czterech po-
miarów odległości. Podczas trwania całego procesu wciągania kon-
strukcji (oś czasu od 60 do 290 min) zaobserwowano ciągłą zmianę
wzdłużnego odchylenia analizowanej belki – analizując wyłącznie
trend  zmian  podczas  wciągania  punkty  pomiarowe  FR1 
i FR2 (czujniki A1 i A2) ulegały odchyleniu do wartości ujemnych,
z drugiej strony punkty pomiarowe  FR3 i  FR4 (czujniki  A3 i  A4)
odchylały się do wartości dodatnich. Widoczne na ilustracji chmury
pojedynczych odchyleń dodatnich i ujemnych nie mają większego
znaczenia i związane są z ruchem całej wiszącej konstrukcji podczas
wciągania. Należy tutaj zauważyć, iż w trakcie tego procesu odchy-
lenia punktów pomiarowych nie przekroczyły 30 mm. Po zakończe-
niu wciągania wartości pomiarowe z systemu umożliwiły ponowne

wypoziomowanie  całej  konstrukcji  –  wykonane  poziomowanie
można zauważyć na osi czasu dla 300 min.

Rys. 7. Zmiany odchyleń punktów końcowych wybranej belki FR1-FR4 
(czujniki A1-A4) od wartości średniej w trakcie procesu podnoszenia 
podsystemów kotła energetycznego

Fig. 7. Changes in the endpoints deviations of the selected beam FR1-FR4 
(sensors A1-A4) from the mean value in the process of lifting power 
boiler subsystems

4. Podsumowanie

Zaprezentowane w niniejszym artykule innowacyjne rozwiąza-
nie w postaci systemu kontroli poziomu podczas wciągania syste-
mu bandaży w komorze kotła energetycznego  pozwoliło na bez-
pieczny  montaż  konstrukcji  za  pomocą  siłowników  linowych  
z zachowaniem płaszczyzny poziomej czterech niezależnych ze-
stawów bandaży. System spełnił zatem swoje zadanie jako instru-
ment  wspomagający  czynności  przeciwdziałające  awariom,  wy-
padkom i ogromnym stratom materialnym związanym z ewentual-
nym zniszczeniem segmentów orurowania skrośnego. Na podkre-
ślenie zasługuje fakt, iż rozwiązanie to odkrywa nowe obszary dla
stosowania  nowoczesnych  systemów  pomiarowych,  technologii
mikroprocesorowych oraz informatycznych.
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