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(54)Způsob radiometrického stanovení stupně tepelné dekarbonizace 
uhličitanů 

Účelem vynálezu je způsob stanovení 
stupně tepelnú dekarbonizace uhličitanů, 
který je možno provádět kontinuálně ve vý-
robě s okamžitou znalostí požadovaného úda-
je s vyloučení".' závislosti na měnících se 
chemických a fyzikálních vlastnostech měře-
né suroviny. 

Tohoto účelu je podle vynálezu dosa-
ženo tím, 2e ze suroviny, která vstupuje 
do procesu tepelné dekarbonizace, se odebí-
rá první vzorek před dekarbonizací a druhý 
vzorek po dekarbonizaci, oba vzorky se 
v měřicí nódobč prozařují svazkem gama zá-
ření, přičemž se detekují zeslabené husto-
ty toků gam6 záření a z naměřených hodnot 
korigovaných experimentálně stanovenými 
konstantami měřicí soustavy se určí hledaný 
stupeň tepelné dekarbonizace jako rozdíl 
takto získaných íísel. 
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Vynález se týké způsobu radiometrického stanovení stupně tepelné dekarbonizace uhliči-
tanů. Stanovení stupně tepelného rozkladu rady uhličitanových surovin, jako jsou vápenec 
pro výrobu vápno, magnezit a dolomit pro výrobu žáruvzdorných staviv a vápenaté jíly s břid-
ly na výrobu cementu, se většinou provádí klasickými diskontinuólními metodemi prováděnými 
v laboratoři se značným zpožděním z malého množství často nereprezentativního vzorku. 

Moderní výrobní technologie vyžadují okamžité informace e reprezentativní vzorkování 
pokud možno z co nejvStšího objemu technologicky zpracovávaného materiálu. Pro kontinuální 
měření přímo ve výrobě se nabízí řada fyzikálních metod, mezi ně patří stanovení obsahu 
uhlíku nebo s ním vázaného kovového prvku aktivací nebo excitaci nuklidů neutronovým záře-
ním, excitací obalových elektronů zářením alfa, beta, gama a rentgenovým zářením ve spoji-
tosti s emisí charakteristického záření rentgenofluorescenčního, měřeni emisních a absorpč-
ních spekter v oblasti infrazáření, měření na hmotovém spektrografu apod. 

TV vše jsou vřalc metody velmi nákladné a v běžném provozu velmi nesnadno realizovatel-
né. Použití betaanalysátorů látkového složení je spojeno s problémem malého dosahu odráže-r 
ného zářeni beta, které je navíc ovlivnováno proměnnými vlastnostmi zkoumaného vzorku. Hov-
n5ž gamaanalyz-Story mají relativně menší citlivost, jsou drahé s jejich činnost je ovlivňo-
vána zrninami chemického složení surovin, projevujícími se změnami efektivního protonového 
čísle vlivem kolísajícího obsahu těžších prvků, např. železa. 

Uvedené nedostatky řeší způsob radiometrického stanovení stupně tepelné dekarbonizace 
podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že ze suroviny vstupující do procesu tepelné 
dekarbonizace se odebírá první vzorek před dekarbonizací a druhý vzorek po dekarbonizaci, 
oba vzorky se v měřicí nádobě prozařuji svazkem gama záření, přičemž se detekuji zeslabené 
hustoty toků fotonů gama, z naměřených hodnot korigovaných experimentálně stanovenými kon-
stantami měřicí soustavy se určí hledaný stupeň tepelné dekarbonizace jako rozdíl takto 
oískoných čísel. 

Toto řešení využívá poznatku, Se s postupující reakcí tepelného rozkladu se porušová-
ním kryĽtelové struktury dekarbonizovaného uhličitanu zmenšuje objemové i sypná hmotnost 
daného materiálu. Stanovením jednoduchých stálých podmínek měření se eliminuji vedlejší 
faktory, způsobující změny sypné hmotnosti, jako je granulometrie materiálu, které se v prů-
běhu technologického procesu, stlačitelnost materiálu vlastni hmotností i jinými na materiál 
působícími silsmi apod. Výhodou předmětného způsobu je, že umožňuje kontinuálně sledovat hle-
daný ukazatel nedestruktivní, bezkontaktní metodou, přičemž výsledky měření jsou vyhodnoce-
ny s dostatečnou rychlostí, jsou nezávislé na změnách chemických a fyzikálních vlastností 
vstupní suroviny. Celé měření je potom možno provádět poměrně nenákladným zařízením. 

Vyr.élez bude dóle podrobněji znázorněn na příkladech provedení předmětného způsobu. 

P ř í k l a d 1 

Z jemně drceného vápence s příměsí dolomitu s frakcemi v rozmezí 0 až 3 mm pro výrobu 
práškového vépna se odebírá první vzorek v množství 0,1 % celkového množství, jež vstupuje 
do pálicí rotační pece. Tento vzorek se shromažďuje v malém zásobníku, odkud- se spodem pomo-
cí vibračního podavače odsypává do měřici nádoby, přičemž padající částice probíhají dráhu 
volného pddu v rozmezí 20 až 30 cm, čehož se dosahuje hlídáním hladiny v měřicí nádobě. Při 
převýšení vyznačené hladiny so vibrační podavač vypíná. Měřicí nádoba má tvar bezedného vál-
ce o průměru 35 cm a výšce 50 cm s kontinuálním vyprazdňováním. Ve výšce 15 cm od spodního 

1 37 
okraje je prozařována zářením gama radionuklidu Sc a změny toku fotonů gama jsou snímány 
detektorem na impulsní elektrický signál. Ha výstupu páleného vápna z rotační pece je obdob-
ným způsobem odebírán druhý vzorek, který je vibračním podavačem dopravován do měřicí ná-
doby o průměru 50 cm a výšce 50 cm, v níž je udržována hladina materiálu ve výšce 30 až 
40 cm. Vzorek je při kontinuálním pohybu prozařován opět gama zářením z radionuklidu '^Cs 
a snímaná hustota toku fotonů gama je v- detektoru opět převedena na elektrický impulsní sig-



3 222431 

nál. Oba signály se vzájemným časovým zpožděním, odpovídajícím době posunu materiálu mezi 
oběaa místy odběru vzorků, jsou přivedeny na integrační obvody s dostatečně velikou časovou 
konstantou měřeni a jsou zpracovány ve vyhodnocovací jednotce podle vztahu K.Xg - + k, 
p"íp. C . lnl2 - lnl^ + c, kde X2 a Ij jsou hodnoty, které odpovídají snímané hustotě toku 
fotonů gamo při prozařování druhého, resp. prvního vzorku, a K, k nebo C, c jsou experimen-
tálně stanovené konstanty měřicí soustavy. Výsledná hodnota je funkcí stupně dekarbonizace 
a>8řených uhličitanů. JednoduSSí rozdílový vztah platí pro omezené rozmezí stupně dekarboni-
zace, slcžitější logaritmický vztah dává přesně j 5í \ída j . 

P ř í k l a d 2 

Z jemně mleté cementářské suroviny, obsahující kolem 30 % uhličitanu vápenatého, která 
je před výpalem slinu podrobována částečné dekarbonizaci v kalcinátoru, je odebírán první 
vzorek v množství 0,01 % z celtového zpracovávaného obejmu suroviny. Vzorek je odebírán 
s dopravního Jneku před vzduchovým čerpadlem, dodávajícím surovinu do kalcinátoru přes boč-
r.í stěnu žlabu šnekového podavače, opatřenou sítem. Odtud jde vzorek přepadem do ocelové 
měřicí nádoby tvaru krychle o hraně 10 cm, v níž je udržována stélé výäe hladiny vzorku. 241 
"cle je surovino přes hliníková okénka prozařována zářením gatna radionuklidu Am a dete-
kována hustota toku proSlých fotonů gama je převáděna na napěí ový signál. Odběr druhého 
vzorku je prováděn ze spodní kuželové části kalcinátoru do malého mezi zásobníku. Odtud je 
vzorek po zchlazení dopraven přes vibrující síto do ocelové měřicí nádoby ve tvaru krychle OJ. 
o hraně 13 cm, kde je přes slídová okénka prozařován zářením gamu radionuklidu Am a de-
tekované hustota toku prošlých fotonů gama je převedena opět na napěí ový signál. Oba signá-
ly z detekčních systémů jsou bez časového zpoždění přivedena na vyhodnocovací elektrický 
obvod, kde jsou zpracovávána podle výše uvedeného rozdílového vztahu. Výsledný údaj je 
funkcí stupně dekarbonizace. 

P ř i k l a d 3 

Plavený magnezit je přepouštčn přes kuželový zásobník, v jehož spodní části je po drá-
ze 100 cm prozařován zářením gema radionuklidu ^"co. Po měkkém pálení je odebírán vzorek 
v množství I kg/min do kuželové měřicí nádoby o středním průměru 15 cm, v němž je proza-
řován zářením goma zdroje, jímž je r9dionuklid Po provedení tvrdého pálení se magne-
zitový slinek znovu prozařuje v kuželové nádobě o středním průměru 60 cm zářením ze zdroje 
117 

Co. Všechny detekované hustoty toků prošlých fotonů gama jsou na příslušných detektorech 
převedeny na impulsní signály, které jsou výše uvedeným způsoben zpracovány na hodnoty, 
udávající v prvním případě stupeň dekarbonizace při měkkém pálení, v druhém případě stupeň 
slinování. 

Vynález lze použít pro stanovení stupně dekarbonizace uhličitanů jako jsou vápenec 
s dolomitem při výrobě vápna, vápenec s příměsí břidel a jílů při výrobě cementu, magnezit 
a magnezit s dolomitem při výrobě žárovzdorného zboží nebo malachit, witherlt, stroncianit, 
siderit, azurit, remingtonit či bismutosferit při pražení rud k výrobě kovů. Rovněž lze 
stanovovat stupeň kalcinace při porušování krystalových struktur teplem za vzniku objemněj-
ších zrn při výpalu sádry. 

Pfi E B M Í I V Y N Á L E Z U 

1. Způsob radiometrického stanovení 3tupně tepelné dekarbonizace uhličitanů, vyznačují-
cí se tím, že ze suroviny, která vstupuje do procesu tepelné dekarbonizace, se odebírá první 
vzorek před dekarbonizací a druhý vzorek po dekarbonizaci, oba vzorky se v měřicí nádobě 
prozařují svazkem gama záření, přičemž se detekují zeslabené hustoty toků fotonů gema, 
a z naměřených hodnot korigovaných experimentálně stanovenými konstantami měřicí soustavy 
se určí hledaný stupeň tepelné dekarbonizace jako rozdíl takto získaných čísel. 
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2. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že druhý vzorek se odebírá se zpožděním, 

odpovídajícím době posunu materiálu mezi oběma místy odběru vzorku. 

3. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že vzorek je z proudu suroviny odebírán 
kontinuálně, přičemž odebraný materiál je v měřicí nódobě stlačován jen vlastní vahou částic. 

4. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že odebraný vzorek se v měřicí nódobě zhut-
ňuje vibracemi nebo pístem na maximální objemovou hmotnost. 

Severografia, n. p., M O S T Cena 2 ,40 Kčs 


