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שינוע פניאומטי של אבקות ומילוי
מכלי סילו – ניתוח וחישוב תנאי
הצתת חשמל סטטי
מטרות ההרצאה
 +להכיר את מאפייני הצתת חשמל סטטי.
 +להציג את ההתנהגות האלקטרוסטטית של אבקות.
 +לנתח את גורמי ההצתה בשינוע ומילוי אבקות.
 +לחשב את הערכים הקריטיים של גורמי הצתה.

מאפייני הצתת חשמל סטטי
שלשת המאפיינים העיקריים
• היווצרות אוירה דליקה
• הצטברות מטעני חשמל סטטי
• התרחשות פריקה מציתה

היווצרות אוירה דליקה
• הגדרה של אוירה דליקה:
תערובת של אויר )חמצן( עם חומר דליק ,המתקיימת
בתוך נפח כל שהוא :ריאקטור ,מכל ,צנרת ,שק ,דלי,
שטח פתוח.
• חומר דליק :עשוי להיות אורגני או אנאורגני.
• היווצרות אווירה :עשויה להיות מתוכננת או אקראית.

היווצרות אוירה דליקה
• תצורות של חומרים מוצקים דליקים:
סיבים ,פיסות ,שבבים ,אבק )חלקיקים בקוטר קטן מ;(450 µm -
• תכונות חומר דליק ופרמטרים המשפיעים על היווצרות של אוירה
דליקה:
 נקודת ההבזקה של החומר ; תצורת החומר וגודל החלקיקים ; ריכוז החומר באוויר ; -טמפרטורת הסביבה ;

היווצרות אוירה דליקה
• גבולות הריכוז הדליק של אבק באוויר
הגבול התחתון20 – 60 gr/m3 :
הגבול העליון:

2000 – 6000 gr/m3

• המחשה חזותית של ריכוז אבק באוויר
בריכוז אבק של  ,40 gr/m3במרחק  2 mמנורה חשמלית
בעלת הספק של  ,25 Wattלא ניתן להבחין בנורה עצמה אלא
רק באור שהיא מפיצה.

הצטברות מטעני חשמל סטטי
תהליכי היווצרות של מטען אלקטרוסטטי באבקות
בתהליכים אלו מתקיים חיכוך בין חלקיקי החומר לבין עצמם וגם
ביניהם לבין דפנות הציוד שבתוכו נמצא החומר.

• טחינה ,סינון ,ניפוי ,שפיכה ,לתוך ומתוך כלים וציוד,
• שפיכה מתוך ולתוך שקים
• מילוי ממגורות )סילוסים מתכתיים  /פלסטיים  /בטון(
• שינוע פניאומטי
• שחיקה במיקרונייזר

הצטברות מטעני חשמל סטטי
אופן היווצרות מטען אלקטרוסטטי באבקות
• כמות המטען שנוצרת בתהליכי הטיפול שונה מחומר לחומר ,אך
לתהליך הטיפול יש השפעה גדולה יותר על כמות המטען מאשר
לסוג החומר.
• הסיבה העיקרית לתופעה זו נעוצה בעובדה שפני השטח של
חלקיקי החומר נוטים לצבור זיהומים במגע עם משטחי ציוד ,ולכן
ההרכב הכימי של החומר פחות משפיע.

התרחשות פריקה מציתה
השלבים הפיסיקליים של התרחשות הצתת חשמל סטטי
• גוף טעון הנמצא במקום בעל אוירה דליקה;
• עצמת השדה החשמלי סביב הגוף הטעון גורמת לקריסת הבידוד
)"יוניזציה"( של האוויר בינו לבין גוף מוליך אחר ,ונוצר מעבר של
מטען חשמלי )"זרם חשמלי"( בין הגופים;
• צפיפות האנרגיה של הזרם החשמלי באוויר גורמת לחימום נתיב
הזרימה הנמצא בתוך האווירה הדליקה ,לטמפרטורה של מאות
עד אלפי מעלות צלזיוס.
• טמפרטורה זו גורמת להצתת האווירה הדליקה ,היות והיא
גבוהה מטמפרטורת ההתלקחות העצמית של החומר הדליק.

התרחשות פריקה מציתה
סוגי פריקות חשמל סטטי הנפוצות בתעשייה
• פריקת ניצוץ – זרימת מטען בין שני גופים מוליכים;
• פריקת מברשת – זרימת מטען ממשטח מבדד אל גוף
מוליך;
• פריקת מברשת מתפשטת  -זרימת מטען ממשטח דק ומבדד
שנמצא צמוד לגוף מוליך.
• פריקה קונית – זרימת מטען מחלקיקי אבקה שמצטברים
במכל ,אל דפנות המוליכות של המכל.

התרחשות פריקה מציתה
פריקת ניצוץ )(Spark Discharge
פריצה של 25,000 v
המקור :גוף מוליך טעון ,הנמצא סמוך
במרווח של 20mm
אל גוף מוליך אחר בעל פוטנציאל שונה .בזמן של 1nS

כמות האנרגיה :בלתי מוגבלת .תלויה
בקיבול החשמלי של הגופים.
אופי הפריקה :פריצה של ניצוץ חד,
בגוון כחלחל ,בדרך כלל דרך האויר
ובאופן מהיר שאינו נשלט.
יכולת ההצתה :תערובות דליקות של
גזים ,אדים ,אבק ,סיבים.

התרחשות פריקה מציתה
פריקת מברשת

)(Brush Discharge

• המקור :משטח מחומר מבדד ,טעון בצד
אחד ,הנמצא סמוך אל גוף מוליך.
• כמות האנרגיה :פריקה שלילית ממטען
חיובי  -עד  ,1.0 mJפריקה חיובית
ממטען שלילי  -עד .10 mJ
• אופי הפריקה :פריקה שלילית – פריצות
נפרדות ,עם הבהקים ליד הגוף המוליך.
פריקה חיובית – פריצה קבועה שנראית
כמו מברשת ,בעלת סיבים ליד המשטח
המבדד וגזע יחיד ליד הגוף המוליך.
• יכולת ההצתה :תערובות דליקות של
גזים ואדים בלבד.

התרחשות פריקה מציתה
פריקת מברשת מתפשטת

)(PBD

המקור :משטח מחומר מבדד ,טעון בשני
צדדיו במטען מנוגד ,צמוד לגוף מוליך.
כמות האנרגיה :עד .1000 mJ
אופי הפריקה :רשיפה רוחבית על פני
משטח ,או פריצה דרך עובי המשטח מצד
אל צד .נראית כמרכז בוהק שאליו
מתנקזים אפיקים רבים האוספים את
המטען משטח נרחב של המשטח הטעון.
יכולת ההצתה :תערובות דליקות של גזים,
אדים ,אבק ,סיבים.

פר יקה בא ורך  1מ' על צ ינ ורפלסט י

התרחשות פריקה מציתה
פריקה

קונית )(Cone Discharge

המקור :חלקיקי אבקה בעלת התנגדות חשמלית
מעל  ,109 Ωmאשר נשפכים לתוך מכל
ומצטברים בתוכו בצורת חרוט.
כמות האנרגיה :עד .1000 mJ

אופי הפריקה :פריקה דמוית מברשת,
רדיאלית ,ממרכז החרוט אל
דפנות המכל המוליכות.
יכולת ההצתה :תרחיפים של חלקיקי אבקה,
סיבים ,אדים ,גזים.

ההתנהגות האלקטרוסטטית
של אבקות

הצטברות מטעני חשמל סטטי
צפיפות מטען אלקטרוסטטי בתהליכי עבודה עם אבקות

הצטברות מטעני חשמל סטטי
ההתנגדות החשמלית  ρשל אבקות והשלכותיה
• אבקות נחלקות לשלש קבוצות עפ"י התנגדותן החשמלית:
אבקה "מוליכה" – בעלת התנגדות מתחת ל;108 Ω -
אבקה "חצי-מוליכה" – בעלת התנגדות בתחום ;1010 – 108 Ω
אבקה "לא מוליכה" – בעלת התנגדות מעל ;1010 Ω
• אבקה בעלת התנגדות מתחת ל ,1010 Ω -מסוגלת לשחרר את
המטען האלקטרוסטטי הצבור בה כשהיא נתונה בכלי מתכתי
מוארק ,בפרק זמן המוגדר ע"י ההתנגדות החשמלית והקבוע
הדיאלקטרי של האבקהτ = ε0 εr ρ (sec) :

הצטברות מטעני חשמל סטטי
ערכים קריטיים של צפיפות מטען באבקות
• צפיפות מטען על פני שטח :חלקיקי אבקה המפוזרים
באויר מסוגלים לצבור עד  .10 µC/m2מעל ערך זה
יתרחש יינון של האוויר וזליגה של המטען מן האבקה.
• צפיפות מטען למסה :חלקיקי אבקה שנמצאים בצובר
ונושאים מטען מעל  ,1 µC/kgעלולים ליצור פריקה
אנרגטית מסוכנת.

התנהגות אבקות בשינוע פניאומטי
הגורמים המשפיעים על התנהגות האלקטרוסטטית של אבקות
• זרימת אבקה בצנרת  -גורמת להצטברות מטען אלקטרוסטטי
על גרגרי האבקה עקב חיכוך של הגרגרים עם עצמם ובדפנות.
• הגדלת מהירות השינוע  -מגדילה את כמות המטען באבקה.
• הגדלת יחס האבקה באויר  -מקטינה את כמות המטען באבקה.
• גודל גרגר אבקה גדול יותר  -מקטין את כמות המטען באבקה.
• שינוי בלחות של האוויר בצנרת  -גורם לשינוי קוטביות המטען.

התנהגות אבקות במילוי למכל גדול
התהליך האלקטרוסטטי במילוי מכל ממגורה )סילו(
•
•
•
•
•
•

נפילת גרגרים על כיפה קונית יוצרת מטען אלקטרוסטטי,
גודל הגרגר משפיע ישירות על כמות המטען הנוצרת,
גרגר גדול גורם להיווצרות מטען גדול על הגרגר,
הפריקה הקונית שנוצרת בתהליך המילוי מהווה סיכון,
החלקיקים הקטנים מרחפים בחלל ויוצרים אוירה דליקה,
אנרגית הפריקה ניתנת לחישוב מתמטי ולהשוואה עם אנרגית
ההצתה המינימאלית של התרחיף.

גורמי הצתה בשינוע ומילוי אבקות

גורמי ההצתה בשינוע ומילוי אבקות
גורמי הצתה בתהליך שינוע פניאומטי
• היווצרות מטען אלקטרוסטטי בגרגרי האבקה כתוצאה
מהתנגשויות בין הגרגרים לבין עצמם ,וביניהם לבין דופן הצנרת.
• שחיקת גרגרי אבקה בעת הזרימה ,אשר גורמת להגדלת אחוז
החלקיקים העדינים בצנרת ,ועקב כך יוצרת תרחיף דליק.
• ציפוי דופן הצנרת ברובד קשיח של האבקה )בעיקולי הצנרת(
מגדיל את ההסתברות לפריקת מברשת מתגלגלת בתוך הצנרת.

גורמי ההצתה בשינוע ומילוי אבקות
גורמי הצתה בתהליך שינוע פניאומטי
• היווצרות מטען אלקטרוסטטי עקב התנגשויות של גרגרי אבקה:
)סכימה מתוך עבודת מחקר של  N. Masuiו(1984 ,Y. Murata -

•

גורמי ההצתה בשינוע ומילוי אבקות
גורמי הצתה בתהליך שינוע פניאומטי
• ציפוי דופן הצנרת ברובד אבקה קשיח בעל חוזק דיאלקטרי גבוה:
)צילום מתוך דוח חקירת פיצוץ אבק  ABSבמפעל בהולנד(2001 ,

גורמי ההצתה בשינוע ומילוי אבקות
גורמי הצתה בתהליך מילוי מכל סילו
• היווצרות מטען אלקטרוסטטי בגרגרי האבקה הגסים יותר ,בעת
נפילתם במכל ופגיעתם בקונוס החומר שהצטבר לפני כן.
• שקיעה איטית של חלקיקי אבקה עדינים כך שהחלל החופשי
מעל לקונוס החומר הופך לתרחיף דליק בזמן המילוי.
• התרחשות פריקה קונית בין גרגרי האבקה הזורמים על קונוס
החומר לבין דפנות המכל המתכתיות ,עלול להצית את התרחיף.

גורמי ההצתה בשינוע ומילוי אבקות
היווצרות מטען והתהוות פריקה קונית במילוי סילו
)סכימה מתוך (NFPA 77

גורמי ההצתה בשינוע ומילוי אבקות
פריקה קונית במילוי סילו – צילום מתוך ניסוי
)צילום מתוך מאמר של (Bodo Maurer

קו המיתאר של הסילו

חישוב הערכים הקריטיים
של גורמי הצתה

חישוב הערכים הקריטיים של גורמי הצתה
גורמים המגבירים סיכון הצתה
• התנגדות חשמלית של האבקה  -מעל .1010 Ωm
• גודל החציון של חלקיקי אבקה  -מעל .0.1 mm
• קצב העברת חומר בצנרת – מעל
 2,000 kg/hלאבקה בעלת גודל גרגרים בתחום .1 – 2 mm
 20,000 kg/hלאבקה בעלת גודל גרגרים בסביבות .0.8 mm
• צפיפות מטען אלקטרוסטטי באבקה  -מעל .0.1 µC/kg
• קוטר מיכל האיחסון )סילו(  -מעל .0.5 m

חישוב הערכים הקריטיים של גורמי הצתה
איפיון כמותי של הגורמים המגבירים סיכון הצתה
• התנגדות חשמלית של האבקה  -בדיקת מעבדה לפי .BS5958
• גודל החציון של חלקיקי אבקה – בדיקת מעבדה בשיטה יבשה
או רטובה )לפי תכונות מסיסות של החומר(.
• קצב העברת חומר בצנרת – מדידה ישירה במתקן לפי סוג
השינוע :פאזה דלילה )יחס אויר/אבקה של  (3-9או
פאזה צפופה )יחס אויר/אבקה של .(10-60
• צפיפות מטען אלקטרוסטטי באבקה – חישוב מתמטי לפי קצב
העברת החומר ומהירות השינוע )מותאמת לסוג השינוע(.

חישוב הערכים הקריטיים של גורמי הצתה
חישוב וניתוח סיכון ההצתה בשינוע קמח בצנרת "3
נתונים:
ספיקת הקמח אל הסילו ,2.21 Kg/Sec -
ספיקת מפוח האויר ,(0.18 m3/Sec) 650 m3/h -
צפיפות הקמח ,500 Kg/m3 -
צפיפות הקמח באויר במהלך השינועP = 2.21 / 0.18 = 12.27 Kg/m3 :
קצב שינוע נפחי מחושב :
שטח חתך צנרת ":3

V = 2.21 / 500 = 4.42x10-3 m3/Sec
S = π (3x0.0254)2 / 4 = 4.56x10-3 m2

מהירות זרימת הקמח בצנרת "υ = V / S = 0.9697 ≈ 0.97 m/Sec :3

חישוב הערכים הקריטיים של גורמי הצתה
חישוב וניתוח סיכון ההצתה בשינוע קמח בצנרת "3
לפי צפיפות הקמח באויר ,השינוע הוא  Dense Phaseוניתן להניח שהאויר
נע בצנרת באותה המהירות בה נע הקמח )הקמח לא נסחף אלא נדחף(,
כלומר  υ = 0.97 m/Secעבור האויר בצנרת.
לפיכך ,הצפיפות הנפחית המחושבת של המטען האלקטרוסטטי בקמח בזמן
שינוע בתוך הצנרת תהיה:
S=10.4x12.270.73 x 0.971.15 = 62.56 µc/m3
הצפיפות המשקלית המחושבת של המטען האלקטרוסטטי תהיה:
S / P = 62.56 / 12.27 = 5.10 µc /Kg
מסקנה:
צפיפות המטען שהתקבלה בחישוב גדולה מערך הסף של  ,1µc /Kgולכן
היא מגדילה ההסתברות להתרחשות הצתה.

חישוב הערכים הקריטיים של גורמי הצתה
חישוב וניתוח סיכון ההצתה בשינוע קמח בצנרת "3
בכדי לקבוע אם קיים סיכון הצתה יש להשוות את ריכוז אבק הקמח בצנרת
בעת השינוע הפניאומטי עם תחום הדליקות של תרחיף קמח.
מאחר ואין נתון מדויק לתחום הדליקות של אבק קמח ,ניתן להיעזר בתחום
הדליקות הכללי של אבקות אורגניות ,דהיינו מ 60 gr -עד ל.6 Kg -
היות וצפיפות הקמח בתוך הצנרת היא  12.27 Kg/ m3מתקבל שהצפיפות
בפועל גבוהה פי  2ביחס לגבול הריכוז העליון.
מסקנה:
ניתן לקבוע שבתוך צנרת השינוע לא צפויה להתקיים אוירה דליקה של
קמח ,ומכאן שלא צפויה להתרחש הצתה.

חישוב הערכים הקריטיים של גורמי הצתה
חישוב וניתוח סיכון ההצתה במילוי  PEו PP -לסילו
נתונים טכניים:
ממדי הסילו  -איחסון  ,2φx6 m :PEאיחסון ,3φx6 m :PP
התנגדות חשמלית של מוצר אבקתי מבוסס ,R = 0.432x1012 Ωm – PE
התנגדות חשמלית של חומר גלם  PPטחון – ,R > 0.39x1015 Ωm
חציון של החומר – מוצר מבוסס  ,294 µm :PEחומר גלם ,456 µm :PP
אנרגית הצתה המינימלית – ,15 mJ :PP ,30 mJ :PE

חישוב הערכים הקריטיים של גורמי הצתה
חישוב וניתוח סיכון ההצתה במילוי  PEו PP -לסילו
הערכת הגבול העליון של אנרגיה שוות-ערך של הפריקה הקונית ,אשר
צפויה להתרחש בעת שפיכת החומר לתוך הסילו ,נתונה ע"י משוואה
שפותחה ע"י  Glorלפי קוטר הסילו וקוטר החציון של החומר:

WAe = 5.22 D3.36 d1.462
 (1אנרגיה שוות-ערך מחושבת של מוצר מבוסס ,8.99 mJ :PE
 (2אנרגיה שוות-ערך מחושבת של חומר גלם  PPטחון,66.40 mJ :
מסקנות לגבי סיכון ההצתה:
 (1אנרגית הפריקה הצפויה במילוי  PEקטנה מאנרגית ההצתה המינימלית,
ולכן לא צפויה הצתה בתהליך מילוי הסילו.
 (2אנרגית הפריקה הצפויה במילוי  PPגדולה מאנרגית ההצתה המינימלית,
ולכן קיים סיכון הצתה בתהליך מילוי הסילו.

שינוע פניאומטי של אבקות ומילוי
מכלי סילו – ניתוח וחישוב תנאי
הצתת חשמל סטטי
לשאלות וקבלת הסברים בנושאי המצגת ניתן לפנות אל:

איל צדוק
מהנדס מומחה לבקרת חשמל סטטי
מנתח סיכונים של אוירה דליקה וציוד חשמלי
ת.ד ,108 .הילה  ,24953טל ,04-9572126:פקס,04-9974585:

eyalzad@netvision.net.il
כל הזכויות שמורות

