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Streszczenio

Zbadano możliwości oznaczania popielności węgli 'brunat-
nych z kopalni "Suro*", przy użyciu przenośnego radioizotopo-
wego analizatora fluorescencyjnego. Próby wykorzystania o tya
celu proaieniooania fluorescencyjnego żelaza dały syniici nega-
tywne. V tej sytuacji oznaczanie popielności oparto na poaia-
rach natężenia promieniowania Z, rozpraszanego a węglu, ze żro—
dla izotopowego *4Pu. Promieniowanie fluorescencyjne żelaza
dyskryminowano za pomocą filtru wanadowego. Do doświadczeń
użyto 50 próbek węgla o różnej wilgotności, zawierających od
15 do 45 SJ substancji nieorganicznych. Przeprowadzone doświad-
czenia wykazały, ze bezwzględny błąd standardowy proponowanej
metody wynosi około - 2 Л popiołu, przy czasie' analizy rzędu
1 minuty.

The possibilities of asa content detoraination in Ъгогсс
coal from the "Turów" strip mine, using & portable radioisotope
X-ray fluorescence analyser have been investigated. Negative

results cere obtained when measuring the characteristic radia-

tion of iron. Therefore, in further investigations the scat-

tering of X-rays from * *>u-eource was applied. In this case

a vanadium filter was used to eliminate interference due to

fluorescent radiation of iron. The measurements sere carried

out on 30 coal samples of variable moisture, containing

13 - "i ?sr сспг of asii. The experineits nave saoan that,with
measurement times of about 1 min., the absolute standard error
in terms of ash contents is about * 2 per cent.



Резюме
исследовалась возможность определения гольностк бурового

угля из вахты Турув" ври покоев портативного фгЕоресцентного
радиоиаотопного анализатора.

Ыетод использования для этой дели фжоресцентного
излучения железа не дал шигохитедьвше результатов. Тогда
определение зольностя авторы сеновал» на кэцереЕиях
интеЕсквностн рентгеновского азлученил раосеЯвного в угле
- из изотопного источника "^Ри. ФлЕоресцентное «згучение
железа было заграждено ванадиевым фиътрок.

Для исшпапжя употреблены <5ыи 30 образцов уггя развой
влаквосш содержашх от 13 до *5JŁ неограичнего вещества.
В результате эвепертевтов получено точность методе +2%
золы (1ц) при времени анализа I мин.



Szybka kontrola zawartości slcisctaUcóa я aręglu stanowi je-
dno z ważnych analitycznych zagadnień' przemysłowych. Stosowana
do ta с powszechnie aetoda konwencjonalna polega ca spalaniu prób-
ki i v;acov.ya oznaczaniu pozostałej substancji s tałe j . /~1_7
:.'aćą cakiej aetody jest długi CŁ^S .analizy, dochodzący do n~a'z.
goczic. .<• związku z суш oć pewnego czasu podejmowane są tróoy
roznisz.aaia tego probleau za pciaocą tzw. aetod laiiiosetrycznych
••.j'iioi-Lvstuĵ cych bastępu.jące zjawiska fizyczne :
- wsieczae rozpraszanie cząstek ceta, £2 - 8_7
- rozpraszanie i absorpcję nisioenergetycznego prcsieniov.ania

ьапг.а lub Z, /"9 - 19.7
- aktywację aeutrocon-j. /~20 i 21_7

.7 pracy nir.it;iszej przedstasiaao nysikl dos.viacoiec aad
radiometrycznya jsnaczaniea popielno^ci .-cgl* Ьгивагае^о z no-
palni "Turba*1 przy wykorzystaniu dwóch zesod :
- astody polegającej na poaiarze natężania proaisuic-acia

fluorescencyjnego żelaza,
- metody opartej na pomiarze natężenia proaiecic.vania rcaprcs^c-

nego я próbce, • zakresie onergii rsędu kilkunastu keY.

.7 obu przypadkach jako żródlo prcniecionacia

stosowano izotop ^T"u, eaitujący proaienio^anie I serii L

uranu o energii w zakresie około 13 - 20 keV.

APARATURA KHOlBOfi.

Do pomiarów vykorzy_tano przenośny, bateryiny analizator

fluorescencyjny typu FAB-1 /proGotcji Zakładu Ui-i^ćiau r~:czv

ałoCTycb. POLffif • Erakotfio/. Przyrząd ten składa się ;

- z głowicy poaiarowej, zanierającej licznik

z kryształem KaJ/Tl/ o grubości 1 тш, źródło

/ 'т"и - 10 aCi/, oraz filtry ćo praesiaoiaaia oki&iika lics

nika,

- z bloku rejestratora, zawierającego integrator 1лр'-1зок' elek
trycznych przesyłanych kablem z jło.-.-icy posiarosej; :: Ыо'л'й
tym znajdują się również zasilacze napięć.
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próbka

Куа. 2. Schemat (ycmotrli



miaok tsŁiego analizatora przedstawia rysunek 1» Ha ry-
sonku 2. pokąsano scbesat geoaetrii psaiaroaej, tzn. azajeane
usytuoeanie onalizowaaej prćbkl, rr6dła preaiemiots&rczego i de—
teJctore.

METODYKA

Doświadczenia przeprowadzono aa 5C—См probkata węgli Ьпв-
natnych z kopalni "Turów" o Ttasszoeie, o popielnoścl я stanie
suci^c od około 13 do *53» i calkoal&ej •ilestooeei оп oioło 3?
do 47 ^. Badasiy aaterleł był «jrdrotmioisj do zierea o średniej
poniżej 20 ea, a aasa pojecyaizej próbki ^noostła około 20 kg.
Z uaagi na niejednorodność takiego aaterisłu poaiaiy radiooe-
bryczne na każdej próbce povtarzamo około 5 raiy. Vylconaaie po-
aiaru polegało oa przyiozcxtio słonicy analizatora do powierzchni
próbki i odczytaniu «skazać rejestratora iarpulsó» elektrycznych
рггезу!асусЬ г detektora proanieniofonia» Czas rjirocacła poje-
dynczego poaiaru zynoeił około 1 ainutę.

Jak espoaniano »e ictępie, aierzono a ten sposób natężenie
«zbudzonego * iręglu pjrooienio»ania fluorescencyjnego śelasa, jak
róimies natężenie ppoaieaiceania rozproszonego. Dla odseparoaa-
aia tych dnóch ekŁadorych prociealoaadia vtoroego próbki, stoso-
wano zbalaBsovane filtr? kravcdzioae. Różnica czystości zliczeń
impulsów, rejestroaaoych kolejno z filt?«e азкеазозуш i aanado-
•*jSi reprezencoaała natężenie pcoateaiosania fluorescencyjnego
linii X.£ żelaza. %rja£nia to rysunek 3 przedstawiający oasoae
«spóiczynaiki absorpcji шептали i «асайи ж tuokcji energii foto-
nów promieniowania Z. Z rysuaku tego tridać róaniez, że filtr

ł a J 1 J.do« absorbuje siltie linie FeKj = &,4 keT /p = 440 cna
2/g /,

natomiast jest on już • zoacznya stopniu "przezroczysty" dla
promieniowania w zakresie energii powyżej 13 keV /^ ж 60 ca /g/,
tzn. dla promieniowania rozproszonego ze źródła ru. A zatem
pr esłoaięcić okienka licznika filtrem aanadowyo poznalało na
poi&iar wyłącznie natężenia prooienionasia rozproszonego. Ilu-
struje to dodatkowo rysunek 4 przedstawiający widna proi&ieaioffa-
nia «p^órnego tej sanej próbki węgla, otrzymane bez filtru oraz
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z filtrem яапааовуо о grubości około 20 pa. liicna. ze 'izvsian:-

przy użyciu krzeaowego detektora półprzewodnikowego i wielokana-

łowego analizatora aaplitudy inpulsów.

WYNIKI DOSWIiDCZAŁHB

Bezpośrednia celea ровхагоя było zbadacie korelacji po=ij-

dzy rejestrowanymi częetościaai zliczeń inpulsón z detsktcra,

a popielnośclą poszczególnych próbek, oz&aczdsą za pcaocą aetody

komvenc jonalnej /wynife-i analizy próbek dostarczył 'Dział Ecs^roii

Jakości '.lęgła kopalni "Turóc"/.

7 przypadku pcniaró^ natężenia prraienicvania flucrescec-

cyjnego ielaza /poniary różnicy częstości zliczeń inpulsós z fil-

trani nanganoviyn i oanadowyo/ nie uzyskano spoćzienacej iorelacji

pomiędzy uierzonyn s-'ĵ nalea, a popielnością próbki» -oże to

ś/.iadczyć o tym, że г-awartość żelaza nie reprezentuje dostatecz-

nie całkowitej zawartości oszystlcich po^ioiot-.'srczycG skiadnikó;;

nieorganicznych w baćanya węglu. Hipotezę taką potwierdziły do-

datkowe pomiary drobno zoielonycn próbek eęelaf przeprowadzona

przy użyciu spektroaetru z licznikiem proporcjonalcya i jedco>:a-

nalo;vym acalizatorea aplitudy iapulsócr» Wyniki tych poeiiarón

przedstawia rysunek 5, z którego nidać brak jakiejkolwiek korela-

cji pomiędzy aierzonym natężeniem proaieniocania fluorescencyjne-

go żelaza a popielnością próbek.

Hyniki doświadczalne uzyskane w przypadku poniarós analiza-

torem FAR-Л natężenia promieniowania rozproszocego /z riltren »a-

nadowyn/ pokazano na rysunku 6, przedstaniającya otrzyaauą krzy-

wą cechowania uśrednioną do prostej. Tego rodzaju zależność po-

między natężeniem rozproszonego promieniowania л a popielnością

węgla wynika z faktu, że nieorganiczną substancję popiełotwórczą

w węglu tworzą pierwiastki o liczbach atono'.vych większych s poróa-

naniu z liczbą atomową węgla jako pierwiastka. A zate= ze azro-

btem popielności nęgla /я sensie górniczym/ reśni* .jeeo "średnia"

liczba atomowa, decydująca o wypadkowym ereicis rozpraszania

i absorpcji fotoelektrycznej fotonów Z . Ze r:zrostc-c liczą;'

atomowej ośrodka przekrój czynny na absorpcję fo

11
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Rys, 5. wyniki pomiarów natężenia promieniowania
fluorescencyjnego żelaza /serii FeE/ «zbudzo-
nego • próbkach węgla brunatnego o różnej po-
pialności. Pomiary wykonano w kanale energe*.
ocznym o szerokości około 4 kef, przy użyciu

spektrometru z licznikiea proporcjonaiayn



Rys. б. К -olacja pomiędzy natyicnlon promtonjowaiUu I ' o z p r o u ^ g
i popitiXnooclt) próbolct pomiary wykonano pi-гу uiyoiu anali
zatora polowano KAH-1 a f i l trom wanadowym 1 żi-ódbun ''•'Fu
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Rys. 7. Uakroskopowe przekroje czynne /współczynniki
masowe/ aa rozpraszanie jij. i absorpcję
fotoelekfcryczną p.^ w funkcji liczby atomowej
ośrodka, dla promieniowania X o energii 15 keV.
Dane nedlug £~2Zj.



rośnie znacznie szybciej я porównaniu z przekrojeni czynnya s a
rozpraszanie. I lustruje to rysunek 7 przedstawiający oakrosko-
рове przekroje czynne /współczynniki aasowe/ na rozpraszanie
i absorpcję fotoelektryczną, w funkcji l iczby atososiej ośrodka,
dla promieniowania X o energii 15 keV. Jak aridać, rozpraszanie
tai i ego prooienio»ania zachodzi tu praktycznie nienależnie ой
składu chemicznego próbki, w przeciwieństwie do absorpcji foto-
elektrycznej, która zależy s i i n i e od l iczby atoaoaej danego aa-
t e r i a ł u . A zatea wzrost zawartości składników cięższych л ."ę^lu
spowoduje s i ln ie j szą absorpcję zaróano proai-iaicr.aaia pier^ct-
neco jak też rozproszonego» 3 rezul tacie natężenie proiieciona-
nia r.tórnego wychodzącego z badanej próbki stano.vi zależąc* fun-
kcję średniej l iczby atonooej /rysunek ó/.

Z rozrzutu puaiców poniaro^ych ;;okół uśrecnicna,; k;:y-.sj
cecnowacia z rysuniru 6 wyliczono średni biąd standardowy poje-
dyaozogo radiositrycznego oznaczenia popielnosci badanyca дге'
przy zaioJtniu zerowego błędu konwencjonalnych ozneeseń per
czych. Осггузапа wartość błędu wynosi około — Z % popiciu.

WNIOSKI

1/ v/ ayniku przepronadzonycłł doświadczeń stoierdzcuo, źs nia

istnieje coślisość oznaczania popielnosci badanych nęgli

brunatnych na podstawie posiaróo natężenia proaieaiov.-ania

fluorescencyjnego żelaza* Synika to z braku korelacji po-

między zawartością żelaza, a całkowitą zwartością popioło-

tv,-órczyca substancji nieofcaniezsych я badanych próbkach.

2/ Stwierdzono możliwość radioaetrycznego oznaczania popielnc-

śsi nęgli brunatnych na podstawie poaiarón natężenia roz-

proszonego promieniowania X ze źródła ^ ru przy użyciu

analizatora polooego, na przykład typu ?AR-1. Błąd stan-

dardosy takiej analizy wynosi około - 2 % popiołu. Dokład-

niejsze określenie błędu metody srynagałoby przeprowadzenia

dośniadczeń na większej liczbie próbek.

3/ Czas pojedynczego oznaczenia radiosetrycznego wynosi otcio

1 minutę, a przygotowanie próbki do analizy ogranicza się



tylko do jej wstępnego rozdrobnienia do ziaren o średnicy
poniżej około 20 шт. V tej sytuacji istnieje możliwość wie-
lokrotnego powtarzania /w krótkie czasie/ analizy próbek
o masach rzęuu od kilku do kilkudziesięciu kilogramów, śre-
dni «ynik końcowy takiej wielokrotnej analizy radiobetrycz-
nej może być dokładniejszy, a jest na peamo bardziej repre-
zentatywny dla danej partii węgla, w porównaniu z jednokrot-
ną analizą konwencjonalną przeprowadzce na próbce o masie

4/ Proponowana aetoda radiometryсzna z użyciem analizatora polo-
wego, pozwala na wykonywanie analiz rócniez w terenie, na
przykład na bryłach aęgla pobieranych z taśmociągu, lub też
wprost na ociosie wyrobisk Górniczych. Kależy jednak zau.va-
żyć, że o średniej popielaości urobku decyduje glincie sto-
sunek miąższości urobionych taisto Jięgla dc odrćinialnych
gołym oJciea przewarstwień skały płonęj. S tej sytuacji
przeprowadzanie jakichkolzriek siali? punktooych na tak nie-
jednorodnyo oateriale może aijać się z celea.

Zdaniea autorów, proponowaną metodę należy raczej
traktować tiakc sposób szybkiego oznaczania średniej popiel-
ności określonych partii węgla /na przykład poszczególnych
prób bruzdowych/, я postaci urobku już w jakiaś stopniu
uśrednionego.

Racjonalne wykorzystanie proponowanej techniki analizy
radioaetrycznej pozwoliłoby na znaczne przyspieszenie
i usprawnienie pracy laboratoriów kontroli jakości w kopal-
niach węgla brunatnego.

5/ Zastosowanie aparatury postiarccej z przelicznikien iapulsów
/odczytem cyfrowym/ i licznikiem proporcjonalnym, w miejsce
integratora i licznika acyntylacyjnego pozwoliłoby, wskutek
mniejszego błędu aparaturowego, na zwiększenie dokładności
proponowanej metody. Tego rodzaju aparatura przenośna nie
jest na razie dostępna na rynku krajowym.
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