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Historia rozwoju ogranicznika poziomu wody
w kot³ach parowych i wodnych
1.

Wprowadzenie

Przed wprowadzeniem automatycznych szybko nastawnych palników
i ograniczników kot³y parowe o ustalonym minimalnym poziomie wody
by³y obs³ugiwane rêcznie, przy czym
funkcjê kontroli poziomu wody
pe³ni³ sam palacz.
W zale¿noœci od poziomu wody,
obserwowanego przez wziernik
umieszczony poza kot³em, rêcznie
w³¹cza³ lub wy³¹cza³ zasilanie,
a w razie awarii zasilania z regu³y
równie¿ rêcznie wstrzymywa³ dop³yw paliwa. W przypadku palników
na paliwa sta³e z rusztu trzeba by³o
wówczas usun¹æ paliwo.
Takie kot³y musia³y mieæ dostateczne pokrycie poziomu wody nad
najwy¿szymi ogrzewanymi ci¹gami,
aby palacz mia³ doœæ czasu na
podjêcie dzia³añ, zanim mog³o
nast¹piæ przegrzanie powierzchni
grzejnych.
Wraz z wdro¿eniem urz¹dzeñ do
regulacji poziomu wody proces ten
zosta³ zautomatyzowany. W kot³ach
z palnikami na olej i gaz urz¹dzenia
te dzia³a³y bezpoœrednio na dop³yw
paliwa. Funkcjonowa³y przewa¿nie
na zasadzie p³ywaka z przenoszeniem si³y magnetycznej. Jeœli urz¹dzenie regulacyjne nie zadzia³a³o,
czyli nie zasygnalizowa³o przekro-

czenia poziomu wody, automatycznie nastêpowa³o zwolnienie
dop³ywu paliwa.
Aby umo¿liwiæ konserwacjê i ustawianie urz¹dzenia do regulacji poziomu wody by³y z regu³y instalowane na zewn¹trz kot³a w specjalnych zbiornikach zanurzeniowych.
Na pocz¹tku lat 70-tych, wraz z postêpem automatyzacji kot³ów
parowych i d¹¿eniem do eksploatacji
bez sta³ego nadzoru, rozpocz¹³ siê
rozwój udoskonalonej techniki
regulacji i ograniczenia poziomu
wody, zale¿nej od przewodnoœci.
U¿ytkowanie pierwszych urz¹dzeñ
sterowanych przewodnoœci¹ wi¹za³o
siê jednak z pewnym niebezpieczeñstwem z powodu ich niedostatecznej izolacji. Po³¹czono wiêc z nimi
star¹, sprawdzon¹ koncepcjê p³ywaka. Osoba obs³uguj¹ca kocio³
mog³a teraz kontrolowaæ funkcjonowanie obu urz¹dzeñ dziêki przyrz¹dom do automatycznej kontroli,
uruchamianym co 24 godziny.
Z czasem udoskonalono izolacjê,
a do tego wprowadzono dwukana³owe systemy prze³¹czania elektrycznego, co umo¿liwi³o wycofanie
z u¿ytku przyrz¹dów mechanicznych i pracê kot³a bez sta³ego

nadzoru i codziennych kontroli. Raz
na pó³ roku musia³y byæ jednak
przeprowadzane badania przez
rzeczoznawcê.
Konsekwencj¹ tych innowacji by³o
wynalezienie w koñcu lat 70-tych
absolutnie samokontroluj¹cego
ogranicznika poziomu wody na
bazie elektrod, a nastêpnie wdro¿enie go do produkcji seryjnej.
Ograniczniki te nie wymagaj¹ ani
¿adnych dziennych kontroli, ani co
pó³rocznych badañ przez rzeczoznawcê. To wszystko jednak pod
warunkiem, ¿e umieszczone s¹
wewn¹trz kot³a.
Sposób funkcjonowania
ró¿nych ograniczników
poziomu
Do tej pory znano i stosowano
nastêpuj¹ce typy ograniczników
poziomu
! mechaniczny ogranicznik p³ywakowy z przenoszeniem sygna³u przez magnetycznie uruchamiane styki prze³¹czaj¹ce:
a) przyrz¹dy z rêcznym urz¹dzeniem kontrolnym
b) przyrz¹dy z elektromechanicznym urz¹dzeniem
kontrolnym
! ograniczniki poziomu wody
sterowane przewodnoœci¹:

2.

a) proste urz¹dzenia z automatyczn¹ kontrol¹ w okreœlonych odstêpach czasu
b) urz¹dzenia dwukana³owe
c) urz¹dzenia samokontroluj¹ce
2.1 Ograniczniki p³ywakowe
Ograniczniki p³ywakowe pracuj¹
wed³ug zasady wypornoœci kulki
p³ywaka, na której umieszczony jest
dr¹¿ek z magnesem.
Magnes jest wpuszczony w prowadnicê. Po zewnêtrznej stronie prowadnicy zamocowany jest magnetyczny prze³¹cznik blokuj¹cy.
Kiedy magnes przechodzi obok

prze³¹cznika blokuj¹cego, na skutek
wytworzonej si³y magnetycznej
prze³¹cznik zamyka siê lub otwiera,
daj¹c impuls elektryczny, który
z kolei powoduje zablokowanie
palnika i w³¹czenie alarmu.
Ogranicznik p³ywakowy mo¿na
kontrolowaæ za pomoc¹ rêcznego
magnesu w okreœlonych odstêpach
czasu, z regu³y raz dziennie. Podczas
takiej kontroli si³a magnetyczna
wytworzona przez rêczny magnes
wciœnie kulkê p³ywaka pod wodê, co
spowoduje symulacjê braku wody.
Magnes kulki p³ywaka musi wówczas prze³¹czyæ magnetyczny prze³¹cznik blokuj¹cy, co powinno doprowadziæ do awaryjnego wy³¹czenia palnika i kot³a.
Aby system ten mo¿na by³o obs³u-

giwaæ zdalnie, rêczny magnes zast¹piono elektromagnesem, który za
pomoc¹ impulsu pr¹dowego wciska
kulkê p³ywaka pod wodê i wywo³uje
wy³¹czenie awaryjne.

Prze³¹cznik
magnetyczny

P³ywak w rurze ochronnej
trzeba codziennie czyœciæ
Dwupunktowa regulacja
poziomu wody
Niski stan wody

Rys. 1
Rys. 1: P³ywakowy ogranicznik poziomu wody konieczne kontrole wy³¹czania awaryjnego
i codzienne przedmuchiwanie.

Porównanie typów ograniczników poziomu wody
1. Ogranicznik p³ywakowy
Zalety
a) ³atwe wyregulowanie punktu
prze³¹czenia
b) nieograniczona odleg³oœæ miêdzy
rejestrowanym poziomem wody
a po³o¿eniem g³owicy
prze³¹czaj¹cej
c) minimalny wysi³ek
elektrotechniczny do analizy
sygna³u prze³¹czaj¹cego
d) tani

2. Elektroda z kontrol¹ azotu
Wady
a) podatny na korozjê
b) zanik funkcji zabezpieczaj¹cych na
skutek utraty si³y magnetycznej po
d³u¿szym okresie u¿ywania
c) trudnoœci w poruszaniu siê
mechanicznych czêœci
magnetycznego prze³¹cznika
blokuj¹cego mog¹ zmniejszyæ
efektywnoœæ prze³¹czeñ
d) efektywnoœæ prze³¹czania zale¿na
od szybkoœci zanurzania
e) efektywnoœæ prze³¹czania zale¿na
od temperatury otoczenia
f) ³atwo dostêpny dla osób
niepowo³anych, które mog¹ nim
manipulowaæ, zmieniaj¹c
po³o¿enie prze³¹cznika
magnetycznego
g) konieczne codzienne kontrole
w celu wykrycia ewentualnych
nieprawid³owoœci
h) konieczne codzienne
przep³ukiwanie zbiornika
zanurzeniowego w przypadku
monta¿u na zewn¹trz kot³a
i) stosowane zwykle metody
kontrolne nie wykluczaj¹
w praktyce wyst¹pienia braku wody
tu¿ po przeprowadzeniu kontroli
z wynikiem pozytywnym
j) szkody spowodowane brakiem
wody przy powolnym opadaniu
wody na skutek brakuj¹cych si³
dodatkowych, wystêpuj¹cych przy
szybkim ruchu magnesu p³ywaka

Zalety
a) kontrola styku elektrody z rur¹
ochronn¹ i zwarcia
b) niedostêpna do ³atwej manipulacji
punktów prze³¹czaj¹cych
c) ci¹g³a kontrola jakoœci wody
kot³owej i wy³¹czanie awaryjne
w przypadku wykrycia nie
przewodz¹cych osadów na
elektrodzie lub obecnoœci oleju

Wady
a) kontrola odbywa siê z regu³y
wy³¹cznie co 24 godziny, wiêc
przez ten bardzo d³ugi okres nie
jest zapewnione bezpieczeñstwo,
poniewa¿ elektroda zwykle jest
najprostszego typu, a elektryczna
czêœæ prze³¹czaj¹ca te¿ nie jest
samokontroluj¹ca
b) wdmuchiwanie azotu zmusza do
podjêcia szczególnych œrodków
ostro¿noœci podczas rewizji kot³a.
Podczas p³ukania
niebezpieczeñstwo uduszenia!
c) urz¹dzenia mechaniczne do
doprowadzania azotu jak zawory
elektromagnetyczne itd.
d) du¿e zu¿ycie azotu, jeœli odstêpy
czasu miêdzy kontrolami s¹
krótsze ni¿ 24 godziny
e) do przeprowadzenia kontroli
konieczne sprawdzanie
dostatecznego zapasu azotu

Ograniczniki poziomu montowano
pocz¹tkowo na zewn¹trz kot³a
w specjalnych pojemnikach, przy
czym zewnêtrzny korpus p³ywaka
by³ ³¹czony z walczakiem kot³a
przewodem ³¹cz¹cym za pomoc¹ zaworów zabezpieczonych elektrycznie wy³¹cznikami krañcowymi.
Przy umieszczeniu na zewn¹trz
powierzchnie zanurzenia musia³y
byæ codziennie sprawdzane i czyszczone, aby zapobiegaæ tworzeniu siê
osadów mu³u, symuluj¹cych wodê.
2.2 Proste urz¹dzenia elektrodowe
z codzienn¹ kontrol¹
Proste elektrodowe zabezpieczenia
przed brakiem wody, pracuj¹ce
wg zasady przewodnoœci, wymagaj¹
codziennej kontroli ze wzglêdu
na niski stopieñ bezpieczeñstwa

izolacji.
Kontrola polega na wdmuchaniu
azotu do rury ochronnej otaczaj¹cej
elektrodê. Wdmuchany azot obni¿a
wodê w rurze, przez co elektroda
traci kontakt z wod¹.

Spadek poziomu wody poni¿ej
czubka elektrody wywo³uje wy³¹czenie kot³a i nadanie sygna³u, ¿e
urz¹dzenie funkcjonuje prawid³owo.
2.3 Dwukana³owe elektrodowe
ograniczniki poziomu wody

Chwilowe wprowadzenie
azotu
ok. 3 bar ponad ciœnieniem
roboczym kot³a
obni¿a poziom wody
w rurze ochronnej i symuluje
brak wody do kontroli
funkcjonowania czujnika
Regulacja dwupunktowa
poziomu wody
Niski stan wody
Rys. 2

Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e dwa
urz¹dzenia nigdy nie zadzia³aj¹
w absolutnie jednakowym momencie, wymyœlono urz¹dzenia dwukana³owe. W urz¹dzeniach tego typu
stale jest kontrolowana izolacja
elektrody, czêœæ prze³¹czaj¹ca nie
podlega jednak ¿adnej kontroli.
Funkcjonowanie tych urz¹dzenia
musia³o i musi byæ najdalej co pó³
roku sprawdzane przez rzeczoznawcê UDT.

3. Dwukana³owy elektrodowy ogranicznik
poziomu wody

4. Samokontroluj¹cy elektrodowy ogranicznik
poziomu wody

Zalety
a) brak elementów mechanicznych
b) niedostêpny do ³atwej manipulacji
punktów prze³¹czaj¹cych
c) ci¹g³a kontrola jakoœci wody
kot³owej i wy³¹czanie awaryjne
w przypadku wykrycia nie
przewodz¹cych osadów na
elektrodzie lub obecnoœci oleju
d) tani

Zalety
Wady
a) brak elementów mechanicznych
a) wysoka cena zakupu
b) niedostêpny do ³atwej manipulacji b) wy¿szy poziom wody w kotle
punktów prze³¹czaj¹cych
mo¿na z regu³y uzyskaæ tylko
c) ci¹g³a kontrola jakoœci wody
przez skrócenie prêta elektrody
kot³owej i wy³¹czanie awaryjne
w przypadku wykrycia nie
przewodz¹cych osadów na
elektrodzie lub obecnoœci oleju itd.
d) okresowa automatyczna kontrola
elektrycznej czêœci prze³¹czaj¹cej
w odstêpach co 15...20 sekund
e) przycisk kontrolny do sprawdzenia
stanu izolacji elektrody oraz
funkcjonowania elektrycznego
uk³adu prze³¹czaj¹cego
f) bezpieczeñstwo w razie zerwania
kabla i zwarcia przewodu
doprowadzaj¹cego elektrody

Wady
a) czêœæ elektryczna nie kontroluje siê
automatycznie, wiêc w razie awarii
obu kana³ów mo¿e dojœæ
niepostrze¿enie do braku wody
b) wy¿szy poziom wody w kotle
mo¿na z regu³y uzyskaæ tylko
przez skrócenie prêta elektrody

Bez tej kontroli osoba obs³uguj¹ca
kocio³ nie zawsze mog³aby jednoznacznie zdiagnozowaæ awariê
kana³u.
Rys. 3

W Niemczech jest u¿ytkowanych
ponad 20000 kot³ów parowych
i wodnych z dwukana³owymi lub
samokontroluj¹cymi ogranicznikami poziomu wody.

3.
Karta elektroniczna stale
kontroluje izolacjê elektrody
Funkcjonowanie systemu
jest kontrolowane przez UDT
najdalej co 6 miesiêcy
Regulacja poziomu wody
Niski stan wody

Rys. 3: Dwukana³owy elektrodowy ogranicznik
poziomu wody jest kontrolowany najdalej
co 6 miesiêcy przez UDT.

2.4 Samokontroluj¹cy elektrodowy ogranicznik poziomu wody
Te ograniczniki sk³adaj¹ siê ze
skomplikowanej elektrody z elektryczn¹ czêœci¹ prze³¹czaj¹c¹, która
sama kontroluje izolacjê, jak równie¿
elektryczn¹ czêœæ prze³¹czaj¹c¹
w odstêpach co 15 ... 20 sekund.
Te urz¹dzenia nie wymagaj¹ ani
codziennych kontroli ani co pó³rocznych badañ przez rzeczoznawcê. Ich funkcjonowanie jest
sprawdzane przez serwis producenta
kot³a specjalnym przyciskiem kontrolnym.

Podsumowanie

P³ywakowe ograniczniki poziomu
wody zosta³y prawie ca³kowicie
wyparte przez nowoczesne ograniczniki elektrodowe.
Coraz czêœciej kot³y parowe pracuj¹
bez sta³ego nadzoru, ograniczniki
p³ywakowe nie by³y wiêc dostatecznie bezpieczne ze wzglêdu na niedoci¹gniêcia mechaniczne, co poci¹ga³o za sob¹ koniecznoœæ przeprowadzania codziennych kontroli.
Niebezpieczeñstwo dysfunkcji
ogranicznika p³ywakowego ros³o
wraz z wiekiem urz¹dzenia.
Powodem tego by³a utrata si³y magnetycznej zarówno przez magnes
nadawczy jak i prze³¹czaj¹cy w magnetycznym prze³¹czniku blokuj¹cym.
Na pocz¹tku lat 70-tych skonstruowano ogranicznik elektrodowy.
We wszystkich urz¹dzeniach
elektrodowych g³ówny nacisk k³adziono na zwarcie masowe elektrody
z otaczaj¹cym j¹ korpusem kot³a.

Rys. 4

Karta elektroniczna ci¹gle kontroluje
stan izolacji elektrody
i co 20 sekund funkcjonowanie
uk³adu prze³¹czaj¹cego
Nie wymaga kontroli
funkcjonowania ani konserwacji
Regulacja poziomu wody
Niski stan wody
Rys. 4: Samokontroluj¹cy elektrodowy ogranicznik
poziomu wody nie wymagaj¹cy konserwacji
ani kontroli funkcjonowania.

Ze wzglêdu na pracê wg zasady przewodnoœci b³¹d w izolacji elektrody,
tzn. elektrycznym oddzieleniu
bieguna elektrody od masy, móg³ pozorowaæ wodê, a w razie zaistnienia
rzeczywistego braku wody nie
spowodowaæ wy³¹czenia, wywo³uj¹c
stan zagro¿enia.
B³¹d ten uda³o siê opanowaæ dziêki
stworzeniu urz¹dzenia do kontroli
izolacji.

W pierwszych ogranicznikach
elektrodowych elektrodê próbowano oddzieliæ od rury ochronnej za
pomoc¹ plastikowych krzy¿y
centruj¹cych, co siê jednak nie
sprawdzi³o, poniewa¿ osady gromadz¹ce siê na plastiku powodowa³y
powstawanie odcinków przewodz¹cych, przywracaj¹c elektryczne
po³¹czenie masy z elektrod¹.
W elektrodach samokontroluj¹cych rys. 4 - zrezygnowano z monta¿u
jakichkolwiek krzy¿y centruj¹cych,
za to ograniczenie d³ugoœci prêta
elektrody do maksymalnie 600 mm
oraz pochylenie poprzeczne elektrod
do punktu œrodkowego i zwiêkszenie
rury ochronnej pozwoli³o na
zwiêkszenie odstêpu miêdzy rur¹
ochronn¹ a elektrod¹ na tyle, ¿e przy
prawid³owym monta¿u wykluczony
jest kontakt prêtów elektrod z rur¹
ochronn¹.
W ci¹gu 20 lat 20000 kot³ów zosta³o
wyposa¿onych w taki system i nie
odnotowano przypadków braku
wody czy nieprawid³owoœci spowodowanych dysfunkcj¹ tych urz¹dzeñ.
Zmniejszenie szkód spowodowanych brakiem wody od chwili zastosowania elektrodowego ogranicznika poziomu wody, zw³aszcza wersji
samokontroluj¹cej, mówi samo za
siebie.
Wyposa¿enie ju¿ u¿ytkowanych
kot³ów, które wczeœniej posiada³y
p³ywakowy lub dwukana³owy
o g r a n i c z n i k p o z i o m u w o d y,
w elektrody samokontroluj¹ce
znacznie podnios³o stopieñ ich
bezpieczeñstwa.
Szkody spowodowane brakiem wody notuje siê dzisiaj z regu³y w starych kot³ach, pracuj¹cych nadal
wg zasady p³ywaka.
Wyj¹tek stanowi¹ oczywiœcie manipulacje elektrotechniczne przy urz¹dzeniach, mo¿liwe niezale¿nie od
rodzaju urz¹dzenia. Personelowi
obs³uguj¹cemu i konserwatorskiemu

nale¿y bezwzglêdnie zakazaæ dokonywania takich manipulacji.
Chocia¿ doœwiadczenie pokazuje, ¿e
urz¹dzenia samokontroluj¹ce zapewniaj¹ najwy¿szy mo¿liwy stopieñ
bezpieczeñstwa, to istniej¹ jeszcze
dodatkowe zabezpieczenia dla wyj¹tkowo ostro¿nych u¿ytkowników,
które stale kontroluj¹ odcinek
przewodnoœci miêdzy rur¹ ochronn¹
a elektrod¹ i w razie przekroczenia
maksymalnej dopuszczalnej przewodnoœci na tym odcinku ogranicznik poziomu wody powoduje
awaryjne wy³¹czenie kot³a.
Takich urz¹dzeñ nie stosuje siê
jednak w Niemczech ze wzglêdu na
wspomniane wczeœniej doœwiadczenia.
W innych krajach stosuje siê jeszcze
nadal najprostsze urz¹dzenia
elektrodowe bez jakiegokolwiek
stopnia bezpieczeñstwa.
W takich urz¹dzeniach konieczna
jest sta³a kontrola przez obserwacjê
lustra wody, poniewa¿ w razie b³êdu
nie nast¹pi samoczynne wy³¹czenie
kot³a.

Rys. 5

Elektroda zabezpieczaj¹ca
jako ogranicznik
minimalnego poziomu wody
jest nachylona do œrodka,
co wyklucza kontakt
z rur¹ ochronn¹

Rys. 5: Uk³ad elektrodowy w rurze ochronnej - trwa³a
izolacja miêdzy elektrodami a rur¹ ochronn¹

