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STRESZCZENIE 

Niniejsze opracowanie przedstawia krótka informację dotycząca rozwijania i stosowania 
metod jądrowych w zautomatyzowanej kontroli jakości węgla. Podkreślono znaczenie tych 
metod dla ochrony środowiska. 

ABSTRACT 

This paper presents a brief information concerning development and employment of 
nuclear methods for the automatic coal quality monitoring. Their importance for the envi¬ 
ronment protection is emphasized. 



WSTĘP 

W ostatnich latach, zwłaszcza po awarii reaktora w Czernobylu w Europie i na świecie 
zmalała fascynacja energetyką jądrową. Tym chętniej zwrócono się w stronę konwencjo¬ 
nalnych źródeł energii ws'rod, których węgiel kamienny jest bez wątpienia najważniejszym. 
W Polsce przez długie jeszcze lata węgiel będzie podstawowym źródłem energii cieplnej i 
jako taki powinien być racjonalnie zagospodarowywany. W obecnym stanie świadomości 
społecznej oznacza to nie tylko oszczędne i efektywne spalanie ale także szeroko pojętą 
ochronę środowiska naturalnego człowieka. 

Węgiel powstający w różnych uwarunkowaniach geologicznych jest materiałem bardzo 
niejednorodnym z punktu widzenia mineralogicznego czy petrograficznego. Najważniejszymi 
parametrami określającymi jakość węgla jako surowca energetycznego są: wartość opałowa, 
popielność, wilgotność oraz ze względów ekologicznych - zawartość siarki. Konwencjonalne 
metody oznaczania tych parametrów czyli metody chemiczne jako czasochłonne, drogie i nie 
zapewniające ciągłej kontroli urobku stosowane są selektywnie dla pewnych partii węgla. Ist¬ 
nieje potrzeba instalowania urządzeń, które w sposób ciągły oznaczałyby parametry jakości 
węgla. 

Górnictwo s'wiatowe i energetyka stosują obecnie kompleksowe badanie jakości węgla 
gdzie wykorzystuje się kilka technik równocześnie. Potrzeba instalowania takich analiza¬ 
torów jakości węgla i płynące z tego korzyści są silnie akcentowane tak przez producentów 
jak i przez odbiorców węgla. Austria mająca minimalne rodzime wydobycie a importująca 
węgiel z różnych kontynentów podkreśla wielkie znaczenie stosowania analizatorów zdol¬ 
nych wyznaczać w tzw. trybie on-line wartość opałową, wilgotność, popielność, zawartość 
siarki i chloru [lj. Wskazuje się potencjalnym eksporterom zwłaszcza z Bloku Wschodniego 
taką właśnie drogę podnoszenia jakości sprzedawanego węgla a tym samym zwiększania jego 
konkurencyjności i ceny. 

W trosce o ochronę środowiska wielo państw restrykcyjnie przestrzega ustalonych norm 
na dopuszczalną emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu nic tylko poprzez zakładanie 
stosownych filtrów ale głównie przez wprowadzanie nowoczesnych technik monitorowania 
kaloryczności, popielności, wilgotności, zawartości siarki, sodu, chloru oraz innych pier¬ 
wiastków tworzących popiół. Znajomość parametrów jakości węgla jest potrzebna na 
każdym etapie wędrówki węgla z kopalni do miejsca przeznaczenia, przy czym w samej 
kopalni wystarcza niejednokrotnie prosty pomiar popielności zaś w miejscu mycia czy wzbo¬ 
gacania węgla potrzebna jest jeszcze znajomość kaloryczności czy zawartości siarki. Elek¬ 
trownie i elektrociepłownie zwłaszcza te nowoczesne mają duże wymagania co do jakości 
otrzymywanych węgli. Chcą znać nie tylko kaloryczność, popielność, wilgotność, zawartość 
siarki ale często także zawartość pierwiastków żużlotwórczych powodujących "zarastanie" 
kotłów a także pierwiastków zatruwających katalizatory np. chlor czy fosfor. Tu potrzebne 
są bardziej wyszukane techniki monitoringu, które prócz ekonomicznego mają także as¬ 
pekt ekologiczny, pozwalają odpowiednio wcześnie eliminować ten rodzaj paliwa, który nie 
spełnia wymogów co do czystości ekolologicznej, przyczyniając się w ten sposób do walki z 
degradacją środowiska naturalnego człowieka. 

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi fizyka jądrowa proponując mniej lub bardziej 
skomplikowane metody od powszechnie stosowanych popiołomierzy bazujących głównie 
na spektrometrii promieniowania 7 poprzez neutronowe metody aktywacyjne i nieelasty¬ 
cznych rozproszeń do kosztownych metod z wykorzystaniem półprzewodnikowych detek¬ 
torów HPGe. 



Od wielu lat prowadzimy w Zakładzie Fizyki Środowiska i Transportu Promieniowa¬ 
nia Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie badania nad wyz¬ 
naczaniem wartości opałowej węgla poprzez pomiar koncentracji pierwiastka С metoda niee¬ 
lastycznych rozproszeń neutronów: 12C(n,n'7)12C tak w wersji korelacyjnej [2] jak obecnie w 
mniej skomplikowanej wersji pomiaru powierzchni piku promieniowania 7 o energii 4.43 MeV 
[3],[4]. Prowadzone obecnie prace zmierzają do uzupełnienia metody o pomiar wilgotności, 
zawartości siarki i ewentualnie krzemu i chloru. Taka kompleksowa metoda pozwoliłaby 
na bardziej racjonalna kontrolę jakości węgla przyczyniając się tym samym do ochrony 
środowiska naturalnego i to jest jej ekologiczny aspekt. 

PRZEGLĄD METOD JĄDROWYCH STOSOWANYCH OBECNIE DLA KONTROLI 
JAKOŚCI WĘGLA W WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH. 

Z ostatniego (X.1993r) raportu IEA Coal Research [1] poświęconego stosowanym obec¬ 
nie metodom bezpośredniej analizy jakości węgli w warunkach przemysłowych wynika, że 
zarówno górnictwo jak i przemysł elektrociepłowniczy preferują w kontroli jakości węgli tech¬ 
niki jądrowe głównie z zastosowaniem spektrometrii 7 i neutronów. Jako ich uzupełnienie 
stosuje się czasem metody mikrofalowe. 

Najbardziej popularne obecnie wśród technik stosujących spektrometrię 7 są te wyko¬ 
rzystujące niskoenergetyczne promieniowanie 7 (60 keV ze źródła 241Am) i dodatkowo 
promieniowanie 7 o średniej energii (662 KeV z 13'Cs) co pozwala wyznaczać popielność 
niezależnie od masy przesuwającego się na taśmociągu węgla. Kombinacja tych dwóch 
energii kwantów 7 w połączeniu z transmisyjną geometrią pomiaru leży u podstaw kon¬ 
strukcji stosowanego obecnie w górnictwie światowym popiołomierza COALSCAN 3500 
[1]. W Polsce urządzenia ALFA produkcji EMAG w Gliwicach stosowane są do pomiaru 
popielności węgla na taśmociągu rejestrują niskoenergetyczne kwanty 7 (60 keV z 241Am) 
w geometrii wstecznego rozproszenia [1]. Uzupełnieniem jest pomiar wilgotności metodą 
mikrofalową. Popiołomierze działające na zasadzie pomiaru naturalnej promieniotwórczości 
potasu, uranu i toru występujących śladowo w węglu są wymieniane (COALSCAN 1500) 
ale ich zastosowanie jest mniej powszechne ze względu na gorszą dokładność [1]. Podobnie 
metoda pomiaru anihilacyjnego promieniowania 7 nie jest stosowana na większą skalę. 

Metody neutronowe pozwalają uzyskać znacznie więcej informacji niezbędnych 
szczególnie w przemyśle energetycznym. W chwili obecnej przeważają urządzenia bazujące 
na metodzie aktywacji neutronami ze źródła 2S2Cf (np Gamma Metrics czy COALSCAN 
9000). Ta metoda jest stosowana głównie w celu określenia składu popiołu, zawartości 
siarki i czasem wilgotności. Oznaczanie pierwiastka 12C jest tu mniej dokładne ze względu 
na mały przekrój czynny na wychwyt neutronów. 

METODA NIEELASTYCZNYCH ROZPROSZEŃ NEUTRONÓW. 

Proces nieelastycznego rozpraszania neutronów na jądrach pierwiastka węgla: 
12C(n,n'7)12C i rejestracja kwantów 7 o energii 4.43 MeV pozwala określać koncentrację tego 



pierwiastka a stąd kaloryczność węgla. Istnieje ścisła korelacja między wartością opałowa 
a zawartością pierwiastka węgla. Przeprowadzona przez nas na gruncie 1-wymiarowej i 2-
wymiarowej regresji liniowej ocena korelacji między wartością opałowa Q a koncentracja 
pierwiastka węgla С oraz między Q a popielnością A - wielkościami otrzymanymi z kon¬ 
wencjonalnych technik analitycznych [5] wykazuje znacznie lepszą korelację Q z С niż Q z 
A. Dokładne wyniki przedstawiliśmy w pracy [6], zaś na rysunku 1 i 2 niniejszego opracowa¬ 
nia pokazane są te zależności w odniesieniu do obszaru Jaworznicko-Mikołowskiego. Biorąc 
jako kryterium- wartości średnich odchyleń standardowych od odpowiednich prostych re¬ 
gresji otrzymujemy dla przebadanych sześciu dużych obszarów górniczych w Polsce, średnio 
3-krotnie lepszą korelację Q z С niż Q z A. Przy porównywalnych dokładnościach oznaczeń 
С i A w innych technikach, otrzymuje się zatem kilkukrotnie lepszą estymację wartości 
opałowej z pomiaru koncentracji pierwiastka węgla. 

W stosowanej przez nas metodzie nieelastycznego rozpraszania neutronów stosujemy izo¬ 
topowe źródła neutronów prędkich typu (a,Be) o ciągłym widmie energetycznym ze średnią 
energią neutronów nieco powyżej 4 MeV. Węgiel jeft dobrym moderatorem neutronów stąd 
w rejestrowanym za pomocą detektora scyntylacyjnego NaJ(Tl) spektrum kwantów 7 mamy 
także kwanty z wychwytu radiacyjnego, które mogą być wykorzystane do określania innych 
pierwiastków węgla. Na rysunku 3 przedstawiono przykładowe widmo promieniowania 7. 
Kwanty 7 o energii 2.22 MeV z wychwytu na wodorze czy 5.42 MeV z wychwytu na siarce 
pozwalają przy odpowiedniej procedurze kalibracyjnej wyznaczać koncentracje tych pier¬ 
wiastków. 

Metoda nieelastycznych rozproszeń neutronów ze źródeł izotopowych pozwala oznaczać 
z dobrą dokładnością koncentrację pierwiastka 12C, wartość opałową, a także wilgotność. 
Umożliwia również oznaczanie siarki i krzemu a w niektórych rodzajach węgla także 
chloru.Emitowane ze źiódła Am-Be kwanty 7 o energii 4.43 MeV pozwalają myśleć o pomi¬ 
arze popielności przez pomiar promieniowania anihilacji. Metoda nieelastycznych rozproszeń 
neutronów ma tę przewagę nad metodą aktywacyjną, że nie wymaga wymiany źródła, gdyż 
źródła (Pu-Be) czy (Am-Be) są długożyciowe, a przy tym wydatek neutronów ze źródła 
może być mniejszy. Dodatkowo pozwala znacznie dokładniej określać kaloryczność węgli z 
pomiaru koncentracji pierwiastka C. Jest metodą kompleksową a przez to lepiej nadaje się 
do zastosowania tu gdzie potrzebna jest bardziej szczegółowa kontrola jakości węgla czyli w 
elektrowniach i w elektrociepłowniach. 

WNIOSKI 

Górnictwo i Energetyka zdają się coraz lepiej rozumieć potrzebę kontroli jakości węgla. 
Jest to podyktowane nie tylko względami ekonomicznymi ale coraz częściej ekologicznymi 
- koniecznością przestrzegania norm na dopuszczalną emisję szkodliwych związków węgla, 
azotu i siarki. Ten ekonomiczny i ekologiczny aspekt kontroli jakości węgla powodują, że 
w górnictwie i w energetyce instaluje się coraz więcej urządzeń pracujących na bazie metod 
jądrowych wśród, których metoda nieelastycznych rozproszeń neutronów ma duże uznanie 
[1]. Prowadząc od wielu lat badania nad tą metodą i udoskonalając ją mamy nadzieję, 
ее zostanie wykorzystana do produkcji rodzimego analizatora jakości węgla i tym samym 
przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. 
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Rys.1 Zależność wartości opałowej Q od koncentracji pierwiastka С 
w węglach obszaru Jaworznicko-Mikołowskiego 
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Rys.2 Zależność wartości opałowej Q od popielności A 
w węglach obszaru Jaworznicko-Mikołowskiego 
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Rys.3 Widmo kwantów gamma z nieelestycznych rozproszeń 
neutronów na węglu 
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