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Optymalizacja wilgotności węgla za pomocą mikrofalowych mierników wilgotności.  

AC-112K-13K 
 

 
«Wilgotność ostatecznego produktu, dla zakładów wydobywczych i przetwarzających węgiel 
nadal pozostaję jednym z najważniejszych parametrów towarowych, który wraz z klasyfikacją 
oraz popiołowością wywiera bezpośredni wpływ na ilość ciepła, powstającego przy spalaniu 
paliwa – jest to jeszcze jeden wskaźnik jakości produktu. Usunięcie zbędnej wilgotności, 
zawartej w węglu, wymaga dodatkowych nakładów energetycznych, tym samym zmniejszając 
jego wartość kaloryczną, i co za tym idzie, jego wartość rynkową. 
Poza tym, nadmierna zawartość wilgotności w produkcie, w tym dla branży metalowej, stwarza 
kłopoty z jego transportem. Przyczynia się do zamarzania węgla w wagonach i składach w 
zimie. 
W związku z powyższym, na rynku istnieje wymaganie, stawiane do ogólnej wilgotności 
koncentratów towarowych węgli kamiennych w zimie, które określa, że jej zawartość nie może 
przekraczać 7% całej masy. W lecie, dopuszcza się większa zawartość wilgotności ogólnej 
węgla, wynosząca około 8-10%, pod warunkiem zachowania sypkości węgla.» 
(1) Jednak przesuszenie węgla prowadzi do oczywistych strat energetycznych, pyleniu przy 
transportowaniu oraz przekroczeniu norm w zakresie niebezpieczeństwa pożarowego i 
wybuchowego.  

Należy jednoznacznie stwierdzić, że w procesie wzbogacania węgla trzeba zapewnić jego 
optymalną wilgotność, która z jednej strony, odpowiada wymogom stawianym przez konsumenta, z 
drugiej, odpowiada normom ekonomicznym oraz technologicznym produkcji. 
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Oferujemy Państwu serię potokowych mikrofalowych analizatorów wilgotności zawartej w 
węglu dla wszystkich technologicznych operacji występujących w trakcie jego 
wzbogacania.  
Mierniki wilgotności AC, zapewnią stałą kontrolę za pracą wirówek odwadniających, filtrów 
oraz agregatów suszarniczych. Umożliwią rejestrację i wgląd do informacji dotyczącej pracy 
urządzeń w dowolnym odcinku czasowym. Pozwolą kontrolować wilgotność 
sprzedawanego wyrobu, nie dopuszczać do wysyłki produktu niewłaściwej jakości. 
 
Łatwość montażu, nastawienia i regulowania miernika wilgotności nie stworzy żadnych 
kłopotów u personelu technicznego; podłączenie miernika wilgotności do już istniejących, 
w zakładzie produkcyjnym, systemów sterowania, umożliwi Państwu stałą kontrolę nad 
wilgotnością węgla i natychmiastowe usunięcie powstających problemów. 
 
 
AC-112K-13K 
Potokowy bezkontaktowy  miernik wilgotności bardzo wysokiej częstotliwości 
AC-112K-13K jest przeznaczony do dokonywania ciągłego pomiaru wilgotności węgla  oraz 

popiołu węglowego  i żużlu , na 
różnych etapach wzbogacania 
węgla w zakładach 
wzbogacania węglu klasa od 0 
do 150мм , przy grubości 
warstwy od 100 do 300 mm na 
przenośnikach taśmowych. 
Miernik może funkcjonować 
może funkcjonować razem z 
wagami przenośnika , 
wyposażony w ultradźwiękowy 
poziomowskaz do pomiaru 
grubości warstwy materiału 
na  
 

.  
Zasada działania miernika wilgotności polega na pomiarach wielkości wchłaniania energii bardzo 
wysokiej częstotliwości przez substancję wilgotną i przetwarzania tej wartości w kod cyfrowy, 
odpowiadający wilgotności 
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Rys 1.Przedstawiono schematycznie instalację czujników  mierniku na przenośniku taśmowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Łatwość skalowania i obsługi mierników wilgotności zapewnia prosty i wygodny interfejs.  Miernik 
wilgotności dokonuje automatycznej korekty wyników pomiaru przy zachodzących zmianach 
temperatury materiału mierzonego, posiada wyjście elektryczne oraz kanał łączności z 
komputerem RS-485. Sygnał z czujników sensorycznych, jest przekazywany do 
mikroprocesorowego bloku przetwarzania danych, gdzie odbywa się obliczenie wartości 
wilgotności. Wartość wilgotności wyświetla się na wyświetlaczu bloku mikroprocesorowego i 
przetwarza się w wyjścia analogowe 4-20 mA i 0-5 V.  
Dostarczany zestaw urządzenia zawiera oprogramowanie umożliwiające gromadzenie danych i 
wyświetlania wartości wilgotności w skali czasu rzeczywistego, co pozwala rejestrować dane 
komputerowo, obserwować, przechowywać i drukować informację dotyczące wilgotności z 
dowolnego okresu czasowego.  
 
Precyzja pomiaru wilgotności od 0,15 % do 1 % absolut. W zależności od zakresu wilgotności, z 
uwzględnieniem poboru prób oraz błędu pomiaru wilgotności metodą standardową, na przykład po 
przez suszenie w szafie suszarniczej. 
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Główne parametry techniczne: 

 
 

parametr charakterystyka parametru 

Zakres pomiaru wilgotności, %  Od  2 do 25 

Względna niepewność pomiaru, % nie więcej niż    5 

Temperatura materiału, który ma być monitorowany, °С  od +5 do +95 

Zunifikowane wyjście analogowe (do wyboru)), мА   0…5; 0…20; 4…20 

Zdolność obciążeniowa wyjścia tokowego, Om nie więcej niż    500 

Czas ustawienia trybu roboczego/,  min nie więcej niż    20 

Tryb pracy Ciągły 

Zasilanie, В 230 V, ~110 V,~24 V 

Moc pobierana  V nie więcej niż    50 

Rozmiary gabarytowe, мм 130х130х75 

Wykonanie obudowy bloków IP66 
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