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Doba průchodu materiálu rotační pecí závisí na režimu práce

pece, stavu vyzdívky a nálepků. Přímé stanovení doby průchodu ji-

nými metodami, aiao značení materiálu otevřeným zářičem, není mož-

né a odhady technologů se od uvedené exaktní metody liší často i

o 100 %.

Metoda byla použita k stanovení doby průchodu cementářské su-

roviny při suchém způsobu výroby slínku a k stanovení doby průchodu

práškového vápmi. Připravuje se i aplikace na štěrkové vápno a na

surovinu k výrobe slínku mokrým způsobem.

Pohyb materiálu se sleduje nejen na konci rotační pece, air i

v některých technologicky důležitých ( 5-6 ) místech podél celé pe-

ce. Podle naměřených výsledků se stanovuje několik dob pro průchod

jednotlivými částmi pece i celou její délkou. Je to především sta-

noveni doby nejkratšího pobytu značené suroviny v peci, určované

podle pohybu čela radioaktivní složky, dále stanovení doby průchodu

maximální koncentrace podle maxima naměřené radioaktivity, pak sta-

novení doby průchodu jednotlivých procentuálních částí materiálu

(např. 10 %, 20 %, 30 %, 50 % a 90 %) a konečně stanovení tzv.

strtdní doby pobytu materiálu v peci.
24Júko zářič byl použit radionuklid Na, připravený aktivací

hlinitokřemičitanu sodného v řežském reaktoru. Tato sloučenina so-

díku, připravená několikanásobným přetavením a lisováním kysličníku

hlinitého, křemičitého a sody v platinovém kelímku je při vyšších

teplotách málo těkavá, narozdíl od jiných běžných solí. Před akti-

vací byla upravena na zrnitost odpovídající značkované surovině,

tj. u cementářské suroviny na zrnitost 90 - 200 mikrometrů a u

práškového vápence 0 - 3 mm.

K pokusům byl použit 2*Na o aktivitě 50 - 100 mCi, zředěný

při vhozu na vstup pece v jednom kilogramu sledovaného materiálu.

- 65 -


