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(57) 1 Спосіб визначення дисперсного складу по-
рошкоподібного матеріалу, що включає заповнен-
ня седиментометра суспензією і розсічення його

на ряд елементарних об'ємів, який відрізняється
тим, що досліджуваний матеріал вноситься на
відкриту поверхню дисперсійного середовища у
вигляді невеликої порції суспензії до встановлено-
го рівня і після закінчення часу, необхідного для
досягнення фракцією самих значних часток дна
посудини, розсікають на ряд різноманітних за роз-
міром елементарних об'ємів

2 Спосіб визначення дисперсного складу порош-
коподібного матеріалу поп 1, який відрізняється
тим, що, седиментаційна посудина одночасно роз-
сікається по всій висоті на ряд елементарних об'-
ємів

Винахід відноситься до області техніки пило-
вловлення, відстоювання, відмучування, при ла-
бораторних аналізах для визначення ефективності
пиловловлюючих установок, ВІДСТІЙНИКІВ, сепара-
торів

ВІДОМІ способи седиментаційного аналізу по-
діляються на дві групи Перша група - це способи,
у яких перед початком досліду суспензія рівномір-
но перемішана і седиментація відбувається в кож-
ному елементі об'єму середовища

Відомий спосіб седиментаційного аналізу
здійснюваний у приладі по а с G01 N15/06
№550561 Спосіб заключається в тому, що у вер-
тикальну посудину заливають суспензію і старанно
змішують Після закінчення часу, необхідного для
осідання самих значних частинок, седимен-
таційний об'єм розділяють заслінками по черзі
знизу вверх наряд об'ємів Збовтують, зливають
отримані об'єми і роблять аналіз відомими мето-
дами Похибки цього способу такі

1 Не точно визначається ваговий вміст пере-
важаючої фракції

2 Не можна одержати необхідні фракції, що
можна було б використовувати для більш точного
дослідження

3 Важко за герметизувати окремі об'єми заслі-
нками

Друга група способів седиментаційного аналі-
зу - це способи, у яких дисперсне середовище не
містить твердої фази, а досліджуваний матеріал

вноситься на початку досліду на відкриту поверх-
ню у виді невеликої порції суспензії

До цієї групи відноситься найбільш близький
по технічній сутності і що досягається ефекту спо-
сіб седиментаційного аналізу запропонований Кю-
лем (див Фигуровский Н А Седиментационный
анализ М АН СРСР, 1948) Він заключається в
тому, що на початку досліду відчиняється кран
спеціального пристосування з лагуні, що розміще-
ний у верхній частині циліндра і служить для вне-
сення концентрованої суспензії у верхній шар чис-
того дисперсного середовища Після закінчення
обраного часу, через бічні патрубки, розташовані
збоку на різноманітній висоті, на відстані 10 см
один від другого починають зливання суспензії
Для цього послідовно, починаючи з верхнього,
відкривають кран, причому після закінчення зли-
вання верхнього шару негайно відкривають насту-
пний кран При обчисленні еквівалентних радіусів
по формулі Стокса, у якості висоти береться від-
повідна відстань площини зливного патрубка від
поверхні рідини

Недоліком цього засобу, є мала точність ви-
значення дисперсного складу порошку Тому що
при зливі рідини з об'єму, що знаходиться над
зливним патрубком, швидкість витікання м зміню-
ється із зміною висоти стовпа Н рідини пропорцій-
но VH За цим законом змінюється і швидкість
опускання рівня при зливі кожного окремого об'єму
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рідини В цей же час швидкості осідання часток
залишаються постійними, що порушує картину
аналізу Зменшується точність визначення диспе-
рсного складу порошку також і тим, що при вході
часток у патрубки факел всмоктуючого потоку має
грибоподібну форму і засмоктує частки з об'ємів
на різноманітній висоті

В основу винаходу поставлено задачу яка до-
сягається тим, що вертикальний посуд заповню-
ють дисперсійним середовищем і в його верхню
частішу вносять тонким шаром концентровану
суспензію, частки якої в процесі осідання розподі-
ляються по висоті стовпа рідини Після чого про-
водять їх фракціонування, спосіб якого полягає в
тому, що седиментаційний об'єм розсікають по
висоті, одночасно, на ряд окремих ізольованих
об'ємів, що потім зливають, по черзі, зверху вниз і
аналізують

Запропонований спосіб здійснюють на седи-
ментометрі, показаному на Фіг 1 і Фіг 2 Седимен-
тометр являє собою вертикальну посудину (І),
розділену на робочу (а) і неробочу (б) частини пе-
регородкою (2) По центрі апарата встановлюють
вісь (3), що несе на собі шибера (4), що можуть
пересуватися за допомогою повороту осі, крізь
щілини в перегородці із неробочої в робочу части-
ну, розсікаючи робочий об'єм седиментометра на

окремі об'єми, що відповідають визначеним фрак-
ціям У СТІНЦІ робочої частини седиментометра
передбачені щілини, що закриваються зливами
(5), через які роблять відбір фракції для аналізу

Приклад Спосіб виконується наступним чином
вертикальну посудину заповнюють дисперсійним
середовищем, що змочує суміш вугільного пилу В
його робочу частину (а), завантажують тонким
прошарком концентрований розчин суспензії ана-
лізуючого пилу, дисперсністю від 5 до 50 мкм, і
одночасно відмічають час початку седиментації
По проходженні часу, необхідного для досягнення
50 мікронними частками верхнього зрізу останньо-
го шибера, поворотом осі (3) переводять шибера з
неробочої частини (б) седиментометра в робочу
частину (а), тим самим одночасно розсікаючи об'-
єм на ряд окремих об'ємів

Рідину з цих об'ємів зливають, по черзі, почи-
наючи з верхнього Отримані фракції аналізують
Час аналізу, не включаючи приготування суспензії
і вагового аналізу фракції, 24 хвилини

Використання запропонованого способу ви-
значення дисперсного складу порошку забезпечує
в порівнянні з існуючими способами наступні пе-
реваги а) підвищена точність визначення диспер-
сного складу порошку, б) визначення дисперсного
складу порошку в короткий термін
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