
System pomiaru parametrów jakości węgla

NOWATORSKA METODA (PATENT EUROPEJSKI I KRAJOWY!) 

- NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ.

WILPO C 532hc 

OGÓLNE DANE TECHNICZNE 

 BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA

Nowe rozwiązanie systemu pomiarowego, a w zasadzie popiołomierza, jako części radiometrycznej, ze względu na 

zastosowanie pojedynczego, niskoenergetycznego (60 keV) źródła Am -241, jest urządzeniem w pełni bezpiecznym, 

dopuszczonym do produkcji w PWP „Wilpo” Sp. z o.o. przez Państwową Agencję Atomistyki w Warszawie ( zezwolenie 

nr D - 17222 z dnia  24-06-2009 r. ). 

PWP „Wilpo” Sp. z o.o. posiada też zezwolenie PAA na obrót, instalacje i transport urządzeń zawierających źródła 

promieniotwórcze ( zezwolenie nr D - 15512  z dnia  14-01-2005 r. + aneks nr 1 z dnia 26-05-2008 r. ).

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Przemysłowych Wilpo Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 29
tel./fax (+48-32) 251 92 25, 257 08 68, 257 08 69
e-mail: wilpo@wilpo.pl,  www.wilpo.pl

� Granulacja badanego węgla:  -  0 � 70 mm 

� Min. wysokość warstwy węgla : - 50 mm 

� Max. wysokość warstwy węgla  
    - w przypadku jednoczesnego  
      pomiaru Ar  i W r 

t : 
    - w przypadku wyłącznego  
      pomiaru Ar

 : 
       

 
 
- 250 mm 
 
- 500 mm 

� Metoda pomiaru zaw. popiołu: - metoda radiometryczna, rozproszeniowo -     

  absorpcyjna   

� Metoda pomiaru zawartości wilgoci: - absorpcja promieniowania mikrofalowego  

 

� Źródło promieniowania gamma:  - izotop Am-241 

� wykonanie : - źródło zamknięte, postać specjalna, 

� aktywność : - 3,7 do 18,5 GBq 

 

� Detektor promieniowania gamma:   - sonda scyntylacyjna  ( x 2 ) 

 

� Dokładność pomiaru zaw. popiołu : 

 

� dla zakresu 0-15 % Ar σ = 1,5 % Ar 

� dla zakresu 15-30 % Ar σ = 2,0 % Ar 

� dla zakresu powyżej 30 % Ar σ = 2,5 % Ar 

 

� Dokładność pomiaru zaw. wilgoci  

    w zakresie: 0 do 20% W r 
t: 

 

 

σ =  ±1.0 % W r 
t 

 

� Dokładność określania wartości opałowej  - ± 500 kJ/kg 

  

� Napięcie znamionowe zasilania, UN - 230V~, 50 Hz, 

  

� Moc pobierana: - 230 VA (z grzałkami) 
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ZASTOSOWANE  METODY  POMIAROWE

MOŻLIWOŚCI  ZASTOSOWAŃ  
URZĄDZEŃ  NOWEJ  GENERACJI

        SYSTEM POMIARU 
PARAMETRÓW JAKOŚCI 
WĘGLA WILPO C 532hc

ZAKRES USŁUG PRZY 
DOSTAWIE URZĄDZEŃ

Do ciągłego pomiaru zawartości popiołu w węglu zastosowano nowatorską, opracowaną w 2009 r. w PWP „Wilpo”, 

radiometryczną metodę rozproszeniowo – absorpcyjną. Metoda ta bazuje na naświetleniu niskoenergetycznym 

promieniowaniem gamma ( od góry ) warstwy węgla oraz na rejestracji przez zespół detektorów, odpowiednio rozmieszczonych 

pod taśmą przenośnika, wiązek promieniowania gamma dochodzących do tych detektorów. Zamiast pojedynczego detektora 

wprowadzono układ dwóch detektorów, usytuowanych odpowiednio w stosunku do wiązki promieniowania: w geometrii 

rozproszenia i geometrii absorpcji. To pozwoliło z jednego źródła promieniowania uzyskać informacje zarówno o zmienności 

zawartości popiołu, jak i gęstości powierzchniowej badanego węgla. Taka konfiguracja źródła promieniowania i detektorów 

pozwoliła na uzyskanie nieosiągalnych dotąd zalet pomiarowych, przy zachowaniu wszystkich pozytywnych cech 

dotychczasowych rozwiązań popiołomierzy radiometrycznych.

Ciągły pomiar zawartości wilgoci w węglu 

realizowany jest absorpcyjną metodą mikrofalową, 

systematycznie modernizowaną i stosowaną z 

dobrym skutkiem w wielu dotychczasowych 

rozwiązaniach pomiarowych WILPO.

Stanowisko odczytowe stanowi jednostka przetwarzania 

danych pomiarowych, której podstawową częścią jest 

zespół komputera PC, wyposażony w specjalistyczne 

oprogramowanie.  Stanowisko to lokalizowane jest 

zgodnie z życzeniem Użytkownika np. w Dziale Kontroli 

Jakości Węgla, dyspozytorni obiektu itp...

Na każdym etapie podejmowania decyzji w zakresie 

wyboru optymalnego urządzenia pomiarowego 

zapewniamy bezpłatne doradztwo techniczne 

(połączone z wizytacją proponowanego punktu 

pomiarowego). 

W przypadku występowania szczególnych warunków 

zabudowy (np. taśmy nietypowe, taśmy linkowe, warstwy 

węgla znacznie przekraczające 300 mm itp. …) 

zapewniamy dostosowanie konstrukcji zawieszeń, 

zastosowanie źródła izotopowego o dobranej aktywności 

lub wprowadzenie innych modyfikacji proponowanego 

rozwiązania pomiarowego.

PWP „Wilpo” Sp. z o.o., w cenie urządzenia, zapewnia jego 

dostawę, instalację obiektową, skalowanie i szkolenie 

obsługi. Zapewniamy również pomoc w zakresie 

uzyskania stosownych zezwoleń związanych z 

izotopowym charakterem produkowanych urządzeń.

Unikatowe  zalety  innowacyjnej,  rozproszeniowo - absorpcyjnej metody pomiaru zawartości 
popiołu w węglu.

  Objęcie pomiarem 35 - 50 %  strugi węgla (wielkość nieosiągalna dla innych radiometrycznych metod pomiarowych).

  Maksymalna reprezentatywność wyników pomiarowych (nieosiągalna dla innych radiometrycznych metod pomiarowych).

  Możliwość ciągłego pomiaru zawartości popiołu w węglu na przenośnikach z dowolnymi taśmami (w tym z linkami 

stalowymi–nowość).

  Możliwość ciągłego pomiaru zawartości popiołu w warstwach węgla przekraczających znacząco wysokość 300 mm (istotna nowość).

  Możliwość ciągłego, skutecznego pomiaru zawartości popiołu w węglu niejednorodnym (w mieszankach węglowych).

  Możliwość ciągłego, skutecznego pomiaru zawartości popiołu w węglu ułożonym warstwowo lub słabo wymieszanym.

  Pełne bezpieczeństwo stosowania - jedno optymalne źródło miękkiego promieniowania gamma (60 keV).

  Brak konieczności stosowania skaningu.

  Brak styku zespołów pomiarowych z węglem.

Podstawowe zastosowania urządzeń nowej generacji 

(WILPO C 5XX) dotyczą takich lokalizacji i uwarunkowań instalacyjno – pomiarowych, w których jakiekolwiek ciągłe pomiary 

zawartości popiołu w węglu nie były dotąd możliwe (np. przenośniki z taśmami z linkami stalowymi) lub znacznie ograniczone 

(np. przenośniki z taśmami o dużym pochłanianiu promieniowania gamma, punkty pomiarowe z wysokimi warstwami 

niejednorodnego węgla na taśmie przenośnika).

Urządzenia nowej generacji cechuje duża uniwersalność zastosowań – niemal w każdym punkcie pomiarowym, gdzie dotąd 

stosowano różne rozwiązania popiołomierzy, zastosowanie urządzenia nowej generacji da lepsze, bardziej reprezentatywne 

wyniki pomiarów.

System pomiarowy WILPO C 532hc zbudowany jest z 

dwóch głównych zespołów: stanowiska pomiarowego i 

stanowiska odczytowego.  Na stanowisko pomiarowe 

składają się dwa zasadnicze moduły: moduł pomiaru 

zawartości popiołu i moduł pomiaru zawartości wilgoci. 

Każdy z tych modułów składa się z zawieszenia, 

odpowiednich głowic pomiarowych oraz zespołu 

kontrolera (wspólnego dla obu modułów). Zespół 

kontrolera wyposażony jest, między innymi, w 

sterownik, elementy zasilania i układy transmisji do 

stanowiska odczytowego. 

     1-  radiometryczna głowica izotopowa,  

     2-  radiometryczna głowica detekcyjna /rozproszenie/,

     2’- radiometryczna głowica detekcyjna /absorpcja/,

     3-  czujnik wysokości warstwy,  

     4 i 8 – konstrukcje zawieszeń (popiołomierza i              

wilgotnościomierza),

     5-  zespół sterownika,  

     6- mikrofalowa głowica detekcyjna,  

     7- mikrofalowa głowica generacyjna.  

GWARANCJA I SERWIS

PWP WILPO zapewnia bezpłatny serwis w okresie 

gwarancyjnym. Zakres oraz czas serwisu gwarancyjnego 

precyzuje karta gwarancyjna urządzenia.

W okresie pogwarancyjnym, w oparciu o odpowiednią 

umowę lub zlecenie, zapewniamy serwis urządzenia, w 

ramach którego realizowane są obowiązkowe kontrole 

szczelności źródła, przeglądy oraz ewentualne naprawy i 

korekty pracy.

Schematyczne przedstawienie stanowiska 

pomiarowego systemu WILPO C 532hc, gdzie:

Przykładowy ekran pomiarowy systemu WILPO C 532hc

Stanowisko pomiarowe 

systemu WILPO C 532hc.


