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Streszczenie

W raporcie omówiono metodę badania wymieszania
wielkich mas materiałów sypkich. Omówiono znakowanie
w sposób ciągły radionuklidem tworzyw sypkich w spie-
kalni rud żelaza, a także interpretację wyników badań
1 metodę określenia efektywności pracy zarówno poszcze-
gólnych urządzeń jak i ciągu mieszankowego jako całego
obiektu•
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The traoer «ethcd for mixing Investigations
of granular substances i,n industrial scale is dis-
cussed* In the resort is described a continous method
for labelling of great masses of granular substances
in toe Iron ore sintering plant. Interpretation of
data and method of Mixing efficiency evaluation for
unit vessels as «ell as for all technological line
are discussed. [ (\1\Ги

V /
Аннотация

Даётся описание метода изучения перемешивания
больших объемов сыпучих иатериалов. Приводится мето-
дика непреривного метения радиоизотопом компонентов
железосодержащей шихты на аглофабрике. Обсуядается
способ интерпретации данных а также методика опреде-
ления эффективности работы отдельных узлов перемеши-
вания и аглофабрики как объекта в целом.



i. WSTffP

W wielu technologiach różnych praeisiysłów, istot-
nym zagadnieniem jest jednorodność mieszanin ziar-
nie tych.

Jednakże należy zaznaczyć, że rozwiązanie meto-
dyczne tego zagadnienia nastręcza poważne trudności
ze względu иа brak opracowanej teorii mieszania r.iał
sypkich.

Pomimo trudności teoretycznych, opracowano szereg
metod badawczych pozwalających na określenie wymiesza-
nia materiałów sypkich w poszczególnych praenysłach.

Metody te dotyczą głównie "badania efektywności
pracy urządzeń mieszających i nie wyczerpują wszystkich
potrzeb w zakresie badania homogenizacji ciał sypkich.
Poważną luką jest brak metody pozwalającej na śledze-
nie procesu mieszania dużych mas materiałów sypkich
w procesach technologicznych ciągłej homogenizacji
tworzyw.

Celem przedstawionych niżej badań była próba opraco-
wania sposobu określania homogenizacji dużych mas mate-
riałów sypkich.
Opracowana metoda miała na celu;

1. określenie rozkładu śledzonego tworzywa w pozosta-
łej masie składników, w urządzeniach wzdłuż ciągu
technologicznego

2. określenie efektywności pracy poszczególnych urzą-
dzeń ciągu technologicznego oraz oKreślenie efek-
tywności mieszania ciągu jako całego obiektu

3. umożliwienie śledzenia wytypowanego składnika po-
chodzącego z określonego źródła nawet w przypadku
gdy domieszki o identycznym składzie chemicznym



«chodzą w skład tworzyw pochodzących z innych
źródeł.

Stosowane dotychczas sposoby pomiaru zawodzą w sytuacji
opisanej w punkcie 3.

Niezbędną cechą każdej metody jest ponadto możli-
wość statystycznego ujęcia wyników badań i liczbowego
określania współczynnika wymieszania materiału.
Metoda taka została opracowana dla przemysłu metalur-
gicznego, gdzie istotne jest zagadnienie przygotowa-
nia materiałów wsadowych w spiekałniach rud żelaza
do wielkich pieców.

Przygotowanie materiałów wsadowych związane jest
z dążeniem do poprawy parametrów pracy wielkiego pieca
i zmniejszenia zużycia koksu, co jest w dużym stopniu
uzależnione od jednorodności mieszanek przygotowywanych
do spiekania.

2. ZAŁOŻENIA METODY

Zagadnienie opisu właściwości ośrodków sypkich
jest rozpatrywane od dawna zarówno w pracach teore-
tycznych dotyczących formalnego opisu mechanizmów 1
zjawisk zachodzących w ośrodkach sypkich jak 1 « pra-
cach o charakterze empirycznym, posługujących się
aparatem formalnym opisu, celem ilościowego przedstawia-
nia wyników pomiarów badanych zjawisk.

Z powyższym wiąae H ę fakt, że w wielu procesach
technologicznych należałoby prowadzić ciągłe pomiary
Jednorodności jako parametru produktu konoovego.

Jednorodność materiału wieloskładnikowego jest
bowiem caęet* oaohą pierwotną w stosunku do innych
właściwości elał sypkich jak właściwości сhemiсапе,
fisyosn», ltd.



W wyniku podejmowanych wielokrotnie prób roz-

wiązania tego zagadnienia nagromadzony został obszer-

ny materiał zawierający szereg kryteriów liczbowych

określenia jednorodności materiałów sypkich. Poszcze-

gólne kryteria nie mają jednak charakteru uniwersal-

nego i z reguły uniemożliwiają porównanie wyników

pomiarów wykonanych w różnych warunkach.

Istniejące sposoby, oceny jednorodności w pro-

cesach mieszania i odpowiadające im kryteria liczbowe,

uszeregowane są w dwóch podstawowych grupach [i,2,3,4J

1, metody'statyczne

2. metody dynamiczne

Metody statyczne obrazują rozkład przestrzenny
składników mieszanki i pozwalają ocenić stopień ujedno»
radniania mieszanych materiałów, natomiast dynamiсzле
pozwalają opisać przede wszystkim efektywność pracy
poszczególnych urządzeń mieszających,nie dając jedno-
cześnie ilościowej informacji o skutkach oddziaływania
urządzenia na materiał. Określenie jednorodności odbywa
się przez pomiar zawartości składników w poszczegól-
nych próbkach, co w efekcie daje, rozkład składników
w badanym ośrodku sypkim.

Parametrami wyjściowymi do utworzenia kryterium
jednorodności dla metod statycznych są następujące war-
tości.

Wartość średnia zawartości składnika w próbce:
n

x i

2 .

gdzie t
i aawartością składnika w próbce

ю - ilość próbek



oraz odchylenie standartowet

\

n
-/2

/2/
n - i

Istnieje możliwość zastosowania różnych kryteriów
oceny jednorodności masy w oparciu o powyższe więl-

kości.
W proponowanej metodzie jako miarę jednorodności przy*

jęto stopień zmieszania.

•\

n - i
W

100 /3/

M too [>] /4/

Stopień zmieszaniaM charakteryzuje niejednorodność,
wyrażając tę cechę w wielkościach względnych.
Współczynnik ten .przybierze wartości zerowe dla miesza-
nin jednorodnych i wysokie wartości liczbowe przy nis-
kim stopniu zmieszania materiału. Z tego względu bardziej
prawidłowe byłoby nazwanie go współczynnikiem niejedno-
rodności, co bardziej odpowiadałoby jego fizycznemu zna-
czeniu.

Współczynnik U nie stanowi uniwersalnego kryterium
oceny jednorodnośoi pozwala jednak określać porównawczo
stopień zmieszania materiału.

Istnieje również możliwość wykorzystania t«j wielkości do
oceny efektywności działania urządzeń mieszających po-
przez



przez porównanie stopnia zmieszania materiału przed
wejściem i po wyjściu z urządzenia wg zależności:

/5/

gdy м ± > м 2

gdzie t
U. - stopień zmieszania tworzyw na wejściu do

urządzenia
M o - stopień zmieszania tworzyw na wyjściu z

urządzenia.
W przypadku, kiedy oddziaływanie danego węzła

technologicznego powoduje wtórną segregację, tj. gdy
M. < Mg, uzyskiwane wielkości wg zależności (5) mają
wartość ujemną, przy czym ich wielkość bezwzględna
przyjmuje dowolne znaczenia.

Ponieważ przypadek ujednorodnienia wg zależności
(5) posiada znaczenie znormalizowane, tj O^lbl ^ li
zaproponowano w celu umożliwienia ocen porównawczych
odnosić różnicę /VL - M^/ w przypadku segregacji do
wielkości Mg, co zapewnia wyrażenie stopnia segregacji
w wartościach od O do 1.

Podozas przygotowania strony metodologicznej ba-
dań powstała istotne zagadnienie wyboru reprezentatyw-
nej pod względem masy próbki. Niestety, nie ma ogólnie
przyjętego kryterium traktującego o wyborze wielkości
próbki. Jedynym żądaniem jest, by próbka reprezento-
wała badany parametr materiału, w tym przypadku zawar-
tość badanego składnika.

Problem pobrania próbki sprowadza się więc do
przyjęcia wielkości próbki oraz ilości próbek. Próbka
winna reprezentować pewną właściwość substancji , z
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której zostaje pobrana, a ilość próbek ma za zadanie
zredukować do dopuszczalnej wielkości wariancję bada-
nej cechy w indywidualnej próbce, wynikającą ze zmian
jakości substancji w miejscach pobrania próbek. Do
chwili obecnej brak teoretycznie zadawalającej metody
określania wielkości próbek materiału ziarnistego,
która uwzględniałaby mający tu znaczenie cały szereg
czynników takich, jak: niejednorodność składu ziarno-
wego, różnorodność składników pod względem fizycznym, itd.
Stosowane są wobec tego wielkości będące wynikiem doś-
wiadczeń praktycznych. Pewne przybliżenie daje statys-
tyczna metoda doboru wielkości próbki. Biorąc pod uwagę
wyniki analiz sitowych, w tym średnią wielkość ziarna
l& = 10 mm mieszanek aglomeracyjnych w badanych spiekał-
niach, udziały procentowe poszczególnych składników .
mieszanki w oparciu o literaturę [5] oraz powyższe
dane, przyjęto w badaniach 400 g odważkę próbki. Od-
powiada to w przybliżeniu kuli o promieniu 3 cm goto-
wego spieku. Niestety obecne wymogi technologii proce-
su wielkopiecowego nie precyzują wielkości obszaru
geometrycznego spieku, w ramach którego powinna być
zachowana jednorodność. Wydaje się jednakże, iż przy-
jęta w charakterze próbki elementarnej odważka 400 g
jest wystarczającym punktem odniesienia dla jednorod-
ności aglomeratu.

Wstępne określenie wielkości średniej arytme-
tycznej , zawartości składnika w próbce oraz odchy-
lenia standartowego tej wielkoćoi dla danego materia-
łu posłużyło do wyznaczenia ilości próbek i przedziału
ufności przy pomocy testu Studenta.

Gwoli ścisłości należy dodać, że przy istnieją-
cych warunkach odchylenie standartowe w rzeczywistości



dla przebadanych oiągów technologicznych jest wyższe

niż założone.

Jednakowoż względy technologiczne z jednej strony

oraz stosunkowo niewielki błąd wynikający z powyższego

faktu - z drugiej, stanowiły podstawę do wyboru przy-

jętej techniki pobierania prób. Spowodowało to roz-

szerzenie przedziału ufności.

Oczywistym jest, że pobranie próbek bezpośrednio

z taśmy transportera o ściśle podanych parametrach

jest niewykonalne. Dlatego należy prowadzić dwustop-

niowy system tworzenia próbki.

W pierwszym stadium należy wyodrębnić z całości

masę, która w drugim stadium zostanie podzielona na

próbki o przewidywanej masie. W związku z powyższym

ustalono następujący sposób pobierania prób. W przy-

padku pobierania próbek z taśmy transporterów w celu

określenia stopnia wymieszania, tzw. "poprzecznego",

próbki pobierano przy pomocy specjalnie skonstruowanej

szufli, zawierającej 16 komór. Schemat szufli przed-

stawiono na Rys. 1.

W warunkach technologicznych nie zawsze istnieje

możliwość pobierania prób z transporterów, choćby z

tego względu, że często w końcowych odcinkach ciągu

technologicznego transportery nie występują. Toteż

wówczas pobierano próbki ze strumienia materiału

określając stopień wymieszania tzw. "wzdłużnego".

Przy czym zaznaczyć należy, że przy obliczeniach porów*

nawozych współczynników efektywności pracy 8 , uw-

zględniano urządzenia ciągu znajdujące się na odcinku,

gdzie istniała możliwość pobierania prób w określonym

systemie, tzn. prób tzw. "poprzecznych" lub "wzdłuż-

nych".



3. METODYKA BADJŚ

W celu zapewnienia możliwości spełnienia wymie-
ni onyob we wstępie warunków oraz możliwości śledzenia
wytypowanego składnika w masie mieszanki zastosowano
technikę znaczników promieniotwórczych*

Technika ta, w odróżnieniu od metod konwencjonal-
nych, tzn. chemicsssyoh, fizycznych, ltd. pozwala okreś-
lać roskład śledzonego składnika w mieszance bez wzglę-
du na takt znajdowania się w pozostałej masie materia-
łu domieszek o sbllzonym lub identycznym składzie che-
micznym jak śledzony składnik.

Określenie ilościowe tworzywa w tej metodzie odby-
wa się роргхвз jWBiar aktywności prób mieszanki. Istot-
ną więc sprawą jeat dobór izotopu, sposobu znakowania
tworzyw, zas Losowania urządzeń mieszających, oraz tech-
niki pomiarów radioaktywnych prób.

4. WYBÓR ZNACZNIKA PROMIENIOTWÓRCZEGO

Przy doborze izotopu wzięto pod uwagę następu-
jące względy; wielkość próbek pomiarowych, szacunkowy
udział w próbce po«*effególnycn składników oraz uziar-
nienie mieszanki spiekalniczej.

Ze względu na warunki pomiaru próbek izotop znaku-
jący powinien być emiterem promieniowania Tf o znaczo-
nej energii ̂  powinien posiadać stosunkowo krótki
i niezbyt wysoką radiotoksyczność [9].

W wyniku analizy powyższych czynników wytypowano
do badań radionuklid La 1 4 0. Znakowana mieszanka spie-
kalnicza nie moze-etanowić odpadu promieniotwórczego,
wobec tego aktywność właściwa nie powinna przekroczyć



wartości a^ • O . ^
Założono aktywność próbki pomiarowej 0,2/uCi,

stąd aktywność właściwa mieszanki znakowanej wynosiła
a_ « 0,005/uCi/g* W badaniach znakowano każdorazowo
kilkadziesiąt ton tworzywa. Aktywność całkowita sto-
sowana do jednorazowego znakowania possczególnego
składnika wynosiła 100 uCi.

5. ZNAKOWANIE MA3PBB1ŁŁU SYFKIBOO Г&Л

Tworzywo znakowano przez fizyczne nanoszenie
radioizotopu na powierzchnię ziarn materiału sypkie-
go, z tym jednak zastrzeżeniem, by substancja znaku-
jąca nie zachowywała się selektywnie w stosunku do
znakowanego tworzywa, a przede wszystkim nie rozpusz-
czała się w wodzie, która występuje w mieszance spie-
kalniczej .

Celem doboru skutecznego sposobu nanoszenia
związków La 1 4 0 na ziarna tworzywa sypkiego wykonano
badania laboratoryjne, pozwalające na określenie spo-
sobu chemicznego utrwalania nierozpuszczalnych w wodzie
związków lantanu na ziarnach składników mieszanki
spiekalniczej. Nanoszenie znacznika wykonano zgodnie
ze schematem*

La/N03/3 + 3 N H 4 0 H — ~ Ьл/ОЪ^ + 3NH4N03 /6/

wyniki badań laboratoryjnych wskazują, iż wybrany
sposób nanoszenia substancji radioaktywnej jest skutecz-
ny i pozwala na osadzenie znacznika na ziarnach tworzy-
wa w sposób zapobiegający zmywaniu go przez znajdującą
się w mieszance wodę, co zilustrowano na Rys. 2.

Schemat urządzenia znakującego pokazano na Rys. 3.
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Urządzenie to składa się z trzech zestawów,'a mianowicie:

a/ zbiornika ciśnieniowego z lancą rozpylającą roztwór

znacznika promieniotwórczego w postaci mgły,

b/ komory przesypowej, wewnątrz której zachodzi znako-

wanie materiału sypkiego,

c/ zbiornika z czynnikiem strącającym rozpylanym w

postaci mgły.

Urządzenie takie winontowywane jest w trakcie badań.

w ciąg transportowy tworzywa, na stacji mieszankowej,

nad konkretnym zasobnikiem przeznaczonym na znakowane

tworzywo.

6. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METODY

Obiektem badań były spiekalnie rud żelaza typu

Dwight-Lloyda, czterech hut. Dla przykładu schemat

ideowy spiekalni zamieszczono na Rys. 4. Badania wy-

mieszania materiału każdorazowo rozpoczynano od stacji

mieszankowej i prowadzono śledzenie ruchu materiału

poprzez wszystkie urządzenia ciągów aż do taśmy spie-

kalniczej.

Poszczególne ciągi technologiczne różnią się

znacznie sposobem rozmieszczenia urządzeń technolo-

gicznych, wydajnością układu i ilością taśm spiekal-

niczych,

W ciągach technologicznych wyróżni г no »?c:r. ly

mieszające, których efektywność nnrszwia ь ,.,•.]'u,

Pod uwagę wzięto następująco urządzenia: tp«;?!ii»uki

bębnowe wstępre, mieszalniki bchrowc кл ... ч , ̂ rudkow-

niki, urządzenia podające mieszank- ni > Ł . <„d4i'iy

spiekalniczej.

Badano również efekt oddziaływania j. -zeŜ•,>•>',•;, po-

nieważ stwierdzono, że w określonych warimkauli w istot-
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ny sposób oddziaływują one na jednorodność mieszanki.

Przysypy w ciągu technologicznym mają za zadanie prze-

noszenie materiału, a ich rola w wymieszaniu jest

sprawą wtórną. Stwierdzono jednali, że w większości

przypadków przesypy powodują segregację wtórną skład-

ników materiału, niwecząc często pozytywne skutki w

zakresie ujednorodnienia materiału poprzedzających

je urządzeń mieszających.

Jeśli idzie o materiał badany, to dane dotyczące

akładu mieszanek dla poszczególnych obiektów uwzględnio-

no dla każdej spiekalni oddzielnie. Przy czym każdora-

zowo śledzono rozkład koksiku oraz kamienia wapiennego

w mieszance.

7. POMIARY AKTYWNOŚCI PRÓB MIESZANKI

Całość procesu pobierania prób i ich pomiaru składa

się z trzech stadiów, a mianowicie:

a/ pobierani? próbki,

b/ jej pomniejszenie do wielkości próby analitycznej,

c/ dokonanie pomiaru.

Zaznaczyć należy, że pobieranie próbek bezpośred-

nio z taśmy transportera o ściśle podanych parametrach

jest niewykonalne, dlatego wprowadzono dwustopniowy

system tworzenia próbki.

T7 pierwszym stadium wyodrębniono z całości masę,

która następnie została podzielona na próbki o prze-

widywanej masie.

Pobierano w trakcie badań następujące radzaje

prób:

a/ próby wyjściowe składnika znakowanego,

b/ próby robocze, przy czym mieszankę pobierano przed

wejściem i po jej wyjściu z urządzenia mieszającego.
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Pomiary próbek wykonywano przy рошосу zestawów przelicz-
nika FEL-5* z głowicą scyntylacyjną SSU oraz LSU.
Próbki mierzono w stałej geometrii pomiaru.

Aktywność tworzywa znakowanego posiada rozkład
normalny. Korzystając z rozkładu Studentas można
ocenić dla wartości średniej przedział ufności przy
uwzględnianiu poziomu ufności 0,95,

gdzie s
X - rzeczywiste* wartość średnia
X - wartość średnia z próby
S - odchylenie standartowe z próby,
"t - współczynnik ufności
tl - ilość próbek w próbie.

Przedział ufności Jest następujący;

£-0,5554X4 X+Q55S
z prawdopodobieństwem 0,95.

V przeprowadzonych badaniach, w większości doś-
wiadczeń 5 wynosiło w przybliżeniu 20$, co odpowiada
błędowi względnemu w określaniu wartości średniej około
- 10%.z prawdopodobieństwem 0,95.

8. INTERPRBy^CJA WYNIKÓW f7]

W badaniach określono rozkład kamienia wapiennego
1 koks i ku w masie materiału wsadowego oraz efekt dzia-
łania ursądseń oląfcu na ten materiał. Obrazuje to wykres
stinleszczony na Rys. 5.

Wylicsone współczynniki M pozwoliły wyciągnąć



wnioski «o do stopnia jednorodności mieszanki, a ich
por&ma&ie poswollł© ocenić efekt oddziaływania ursą»
dzeń ciągu na tę mieszankę,. Proca pomiarów rozkładu
koksiku 1 kamienia wapiennego wykonano również analizy
chemiczne na zawartość brednią żelaza w próbkach*

wyniki te porównano i stwierdzono nachodzenia kore-
l&cji ralędzy pomiarami sawartośoi fttlasa i poxsiarani
rozkładu topników cw paliwa. Badania te pozwoliły
uzye&ać obsaoriay nat^lał do wjricorsyetania podczas
przeprowadzenia auallz teotmologioatnych ciągów Bie~
•Gankowyoh.

Uzyskane wyniki pozwoliły uzsrakać informacje ni o
tylko o a»tanie mieszanki lecz i o wywoływanych żniwach
w aieezance przez poszczególne ursąjdaenia ciągu. Dla
przykładu wyniki w postaci wykresów przedstawiono na
Bye. 6 1T»

Celowe jest Jednak nadmienić, że do wyników prze-
prowadzonych badań można stosować różne kryteria licz-
bowe oceny homogenizacji tworzyw i kontynuacji wymaga
opracowanie statystycznych sposobów interpretacji wy-
ników pomiarów,

9. ZAKOŃCZENIE

tfóclclenia w tego rodzaju badaniach wymaga sa-
gadfiienie modelu 1 w wyniku tego wielkości próbki e op-
tymalnej Jednorodności ze względu na Jednorodność pro-
duktu.

Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, czy jednorodność
mieszaniny jest jut wystarczająca, czy też celowy jest
dalszy proces ujednorodnienia mas.

Pozwoli to.także odnosić wielkość z uzyskanych



pomiarów do żądanej wartości ujednorodnienia bez
konieczności uciekania się do porównań względnych.

Wydaje się, że celowym byłoby wykorzystanie
testowej oceny wymieszania materiałów ujednoradnianych
przez ciągi technologiczne jako całe obiekty.

Zauważyć bowiem wypada, że sprawność pracy całego
obiektu rozpatrywanego od strony jednorodności mieszanki
nie jest 11 tylko sumą arytmetyczną parametrów charak-
teryzujących poszczególne urządzenia czy fragmenty ciągu
1 w związku z tym oiąg technologiczny rozpatrywany
winien być jako całość.
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Schemat technologiczny ciągu transportowego mieszanki
Spiekaini Rud
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