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Wstęp  

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych technik oraz metod postępowania stosowanych 

do wydzielania i rozdzielania materiałów ziarnistych.  

Studenci przystępujący do odrabiania ćwiczenia zobowiązani są do opanowania zakresu 

materiału przedstawionego w instrukcji, w tym także, metod postępowania opisanych  

w części wykonanie ćwiczenia/opracowanie wyników. 

W części teoretycznej opisano zagadnienia związane z tematyką ćwiczenia, zakładając że 

przystępujący do ćwiczeń mają podstawy teoretyczne, a także praktyczne, wynikające  

z programu studiów I-go stopnia na kierunku Technologia Chemiczna realizowanym na 

Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej (podstawy chemii fizycznej, inżynierii 

chemicznej etc.). Przedmiot "Techniki Rozdzielania" należy traktować jako kontynuację 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej, szczególnie w aspekcie jej praktycznych zastosowań.  

W przypadku niejasności, zalecane jest zapoznanie się z podstawową literaturą dotyczącą 

zagadnień opisanych w tej instrukcji i wymienioną na ostatniej stronie, albo skorzystać z tzw. 

konsultacji. Niezwykle, bowiem, ważna z reguły jest nie tyle tzw. "wiedza pamięciowa" co 

autentyczne zrozumienie problemu.  

W przypadku występowania niejasności zalecane jest zapoznanie się z podstawową literaturą 

przedmiotu dotyczącego omawianych zagadnień oraz skorzystanie z konsultacji.  

1. Wprowadzenie - Informacje podstawowe 

1.1.  Precypitacja i frakcjonowane strącanie 

Frakcjonowane strącanie jest to operacja selektywnego rozdzielania składników 

mieszaniny, wykorzystująca wytrącanie/strącanie ich pod wpływem takich czynników jak 

ciśnienie, dodatek czynnika (najczęściej określonego odczynnika) zmniejszającego 

rozpuszczalność oraz selektywnie wytrącającego określone składniki, grupy składników 

mieszaniny z roztworu.  

Technik ta znajduje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach nauki, takich jak synteza 

chemiczna, biologia, mikrobiologia, genetyka, analityka itd. w skali od laboratoryjnej, 

poprzez do preparatywną, do przemysłowej.  

Proces wytrącania stosuje się też, oczywiście w selektywnym wytrącaniu wszystkich 

substancji i związków jonowych z roztworów. Bazując na ich iloczynie rozpuszczalności  
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w danych warunkach możliwe jest selektywne, frakcjonowane strącanie składników roztworu 

i ich rozdzielenie na drodze filtracji, wirowania lub dekantacji. 

Metody strącania frakcjonowanego (precypitacji) znajdują szerokie zastosowanie tak 

przemysłowe, (jako techniki rozdzielania wykorzystywane w celu otrzymywania określonych 

produktów i frakcji) jak również analityczne (w celu oznaczenia zawartości danej frakcji lub 

izolacji materiału do dalszych badań).  

Precypitacja do celów analitycznych, a niekiedy również preparatywnych, jest stosowana 

m.in. do izolacji frakcji asfaltenów z ropy naftowej, lub z pozostałości po destylacji 

próżniowej, lub atmosferycznej, a także z asfaltów różnego typu. Precypitacja asfaltenów 

zachodzi w rozpuszczalniku alifatycznym (wysokomolekularne składniki ropy naftowej  

o charakterze poliaromatycznym), w którym asfalteny nie wykazują rozpuszczalności, jako 

jedyna frakcja materiału naftowego – tj. n-heptanem lub n-pentanem. Oznaczenie zawartości 

odbywa się metodą grawimetryczną.    

Asfalt, jako jeden z bogatszych w asfalteny produktów obróbki surowej ropy naftowej, 

wykorzystywany jest, jako lepiszcze do produkcji mieszanek mineralno asfaltowych (MMA) 

stosowanych do budowy bitumicznych nawierzchni drogowych oraz pap i uszczelniaczy 

pokryć dachowych. Jest to mieszanina o skomplikowanym składzie, jego właściwości 

reologiczne oraz mechaniczne zależą od obecności i wzajemnych proporcji najważniejszych 

składników takich jak: asfalteny, polarne związki aromatyczne (tzw. żywice), związki  

o różnej liczbie pierścieni aromatycznych oraz węglowodory nasycone o prostych  

i rozgałęzionych łańcuchach,  a także cykloalkany. Zawartość poszczególnych grup 

składników określana jest terminem skład grupowy. Poglądowo zilustrowane najważniejsze 

składniki asfaltu przedstawia rysunek 1. Jest to podział głównie ze względu na właściwości 

fizykochemiczne i rozpuszczalność, nie jest to właściwy podział na klasy i grupy chemiczne 

związków. 
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Rys. 1. Główne grupy związków chemicznych występujących w asfaltach (wg. Li i in. 2014). 

Największą i najbardziej złożoną, pod względem budowy, a jednocześnie stosunkowo 

polarną grupą są asfalteny. Odpowiadają one w dużej mierze za istotne ze względów 

technologicznych i użytkowych właściwości asfaltu. Frakcja asfaltenów charakteryzuje się 

nierozpuszczalnością w lekkich węglowodorach alifatycznych, takich jak: n-pentan, n-heksan 

i n-heptan. Rozpuszczają się natomiast w takich rozpuszczalnikach jak benzen, toluen, 

dichlorometan.  

Asfalteny stanowią w dalszym ciągu mało poznaną pod względem budowy grupę 

związków chemicznych. Uważa się, że jest to frakcja aromatycznych wielopierścieniowych 

kwasów organicznych, zawierających w swej strukturze również heteroatomy, takie jak 

siarka, tlen i azot, a także atomy metali, np. niklu, wanadu, żelaza, związanych 

koordynacyjnie najczęściej w struktury porfirynowe. Są to najczęściej związki rozgałęzione, 

posiadające liczne grupy funkcyjne oraz długie alkilowe łańcuchy boczne, raczej 

wielkocząsteczkowe oraz wysokowrzące.  

1.2. Filtracja  

Filtracja, to proces rozdzielania zawiesiny fazy stałej przy pomocy przegród porowatych, 

zatrzymujących stałe cząstki nieprzechodzące przez pory przegrody filtracyjnej,  

a przepuszczających fazę ciągła. Siła napędową procesu jest różnica ciśnień w rozdzielanej 

zawiesinie i za przegrodą filtracyjną. Przegroda filtracyjna posiada najczęściej strukturę 

ziarnistą lub włóknistą.. W zależności od oporów, jakie napotyka ciecz przepływając przez 

przegrodę filtracyjną stosujemy różne typy filtrów oraz warunki filtracji. W przypadku 

zawiesin zawierających małe cząstki oraz roztworów koloidalnych wykorzystuje się 



6 
 

tworzenie placka filtracyjnego, często z dodatkiem tzw. środków wspomagających, jak 

trociny, wióry itp., jako właściwą przegrodę filtracyjną 

Rozróżnia się cztery najważniejsze rodzaje filtracji: 

• Filtracja grawitacyjna, gdzie wymaganą różnicę ciśnień wytwarza ciśnienie 

hydrostatyczne słupa cieczy nad przegrodą filtracyjną 

• Filtracja próżniowa, gdzie stosuje się podciśnienie po stronie wypływu filtratu przez 

przegrodę filtracyjną, 

• Filtracja ciśnieniowa, gdzie wymagane ciśnienie wytwarzane jest przez pompę 

tłoczącą zawiesinę, 

• Filtracja wirówkowa, gdzie proces zachodzi dzięki zastosowaniu siły odśrodkowej. 

Filtracja pod stałym ciśnieniem – osady nieściśliwe 

Filtracja pod stałym ciśnieniem wykorzystywana jest do filtracji zawiesin tworzących 

osady nieściśliwe, charakteryzujące się niezmienną porowatością przy zmieniającym się 

ciśnieniu filtracji. Struktura osadu i jego właściwości są niezmienne podczas trwania całego 

procesu. 

Równaniem opisującym przebieg filtracji w czasie jest równanie Rutha: 

�2 + 2�� = �� (1) 

gdzie:  

V– objętość filtratu [m3] 

τ – czas prowadzenia filtracji [s] 

C i K– stałe filtracji: 

� =
�	
�

�∆���
 

� =
2∆������

����
 

A - powierzchnia filtracyjna [m2] 

∆p - spadek ciśnienia [Pa]  

ηL - lepkość filtratu [kg/(m·s)]  

rtk – opór przegrody filtracyjnej [m/m2] 

α– opór osadu [m/kg] 

s – współczynnik ściśliwości  

x – masa wilgotnego osadu przypadająca na jednostkę objętości otrzymanego czystego  

  filtratu [kg/m3] 
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Szybkość filtracji można wyznaczyć różniczkując równanie: 

��

��
=

�

2(� + �)
 (2) 

 

Osady ściśliwe 

Większość osadów otrzymywanych na drodze produkcji chemicznej wykazuje pewną 

ściśliwość polegającą na zmniejszaniu się porów międzyziarnowych w miarę wzrostu 

ciśnienia na przegrodzie filtracyjnej. Osady nieściśliwe mają współczynnik ściśliwości równy 

0, natomiast dla osadów ściśliwych wartość współczynnika zawiera się pomiędzy 0 a 1. 

Wartość ta traktowana jest jako stała dla danego, konkretnego osadu.  

Tabela 1. Współczynniki ściśliwości dla osadów. 

Substancja Współczynnik ściśliwości s 

Wodorotlenek glinu Al(OH)3 0,56-0,88 

Węglan magnezu MgCO3 0,10 

Węglan wapnia CaCO3 0,14 

Krzemionka 0,02 

 

Filtracja dynamiczna – zwana inaczej „pseudofiltracją” 

Filtracja dynamiczna, w odróżnieniu od pozostałych, charakteryzuje się minimalizacją 

problemu zapychania przegrody filtracyjnej poprzez powstający podczas filtracji osad.  

W procesie tym zawiesina przepływa w kierunku stycznym do powierzchni przegrody,  

a odpowiednio dobrane warunki prowadzenia procesu (wysokie szybkości ścinania przy 

powierzchni przegrody filtracyjnej) uniemożliwiają powstawanie placka filtracyjnego.  

W procesie tym szybkość filtracji ustala się szybciej niż to ma miejsce podczas filtracji  

z normalnym przepływem zawiesiny i jest znacznie wyższa przy zastosowaniu określonej 

przegrody filtracyjnej niż w przypadku filtracji „klasycznej”. Porównanie szybkości filtracji  

w przypadku obu procesów przedstawia rys 2. 



 

Rys.2 Porównanie szybkości filtracji z 

(Selecki A. 1985). 

1.3. Wirowanie zawiesin

Wirowanie to operacja polegaj

zawiesiny) w polu sił odśrodkowych. Do przeprowadzenia tego procesu wykorzystuje si

wirówki, w których bęben obraca si

(pionowej lub poziomej). Zawiesina lub emulsja mo

czas, albo w wirówkach o specjalnej konstrukcji w sposób ci

Wyróżniamy dwa zasadnicze typy wirówek: filtracyjn

W pierwszym przypadku działa ona na zasadzie filtrowania, w drugim za

odstawania w polu sił odśrodkowych. 

Rys. 3. Schemat wirówki filtracyjnej (A), sedymentacyjnej, gdzie 1

klarowna (B) (Bortel E.). 

A 

8 

ści filtracji z tworzeniem osadu i w przypadku filtracji dynamicznej

Wirowanie zawiesin, emulsji, roztworów koloidalnych

Wirowanie to operacja polegająca na opadaniu cząstek zdyspergowanych (cz

środkowych. Do przeprowadzenia tego procesu wykorzystuje si

ęben obraca się wraz z filtrowana zawiesiną wokół własnej osi 

Zawiesina lub emulsja może być jednorazowo lub przez okre

czas, albo w wirówkach o specjalnej konstrukcji w sposób ciągły wprowadzana.

niamy dwa zasadnicze typy wirówek: filtracyjną i sedymentacyjn

W pierwszym przypadku działa ona na zasadzie filtrowania, w drugim za

środkowych.   

ltracyjnej (A), sedymentacyjnej, gdzie 1- zawiesina, 2 

B 

 

osadu i w przypadku filtracji dynamicznej 

, emulsji, roztworów koloidalnych 

stek zdyspergowanych (cząstek 

rodkowych. Do przeprowadzenia tego procesu wykorzystuje się 

wokół własnej osi 

 jednorazowo lub przez określony 

gły wprowadzana. 

 i sedymentacyjną (rys 3).  

W pierwszym przypadku działa ona na zasadzie filtrowania, w drugim zaś na zasadzie 

 

zawiesina, 2 – ciecz 
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Przyspieszenie odśrodkowe działające w wirówkach wielokrotnie przekraczają 

przyspieszenie grawitacyjne. Miarą zdolności wirówki do rozdzielenia fazy zdyspergowanej 

od ciekłej jest współczynnik uwielokrotnienia Φ. Jest to stosunek przyspieszenia 

odśrodkowego do przyspieszenia ziemskiego: 

� =
���

�
 

(1) 

gdzie:  

ω – prędkość kątowa bębna wirówki [rad/s] 

r – promień bębna [m] 

g – przyspieszenie ziemskie, 9.81 m/s2 

Przyjmując, że  

� =
2��

60
  

(2) 

gdzie n – liczba obrotów bębna [1/min] 

równanie (1) przyjmuje postać: 

� =
(2��)��

60��
≈

�2�

900
 

(3) 

Z równania (3) wynika, że wraz ze wzrostem promienia (r) rośnie współczynnik 

uwielokrotnienia. Wzrost ten jest również proporcjonalny do kwadratu liczby obrotów n. Stąd 

wynika, że bardziej korzystne jest zwiększanie liczby obrotów bębna wirówki niż 

zwiększanie jej promienia. 

Wirówka filtracyjna składa się z obudowy i wirującego perforowanego bębna wyłożonego 

przegrodą filtracyjną. Niezwykle ważną sprawą podczas wirowania jest odpowiednie 

wyważenie systemu. 

2. Wymagania do sprawdzianu 

Na sprawdzianie obowiązuje materiał z niniejszej instrukcji oraz zasada oznaczania 

asfaltenów metodą precypitacyjną.  

3. Wykonanie ćwiczenia – Precypitacja asfaltenów 

Próbkę stanowią stałe i półstałe asfalty naftowe nie zawierające lub zawierające nieznaczne 

ilości materii mineralnej, oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe, ropa naftowa, wskazane 

przez prowadzącego ćwiczenie. 
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Wymagane sprzęt i szkło: 

• Lejek z filtrem z włókna szklanego bądź proszkiem szklanym o granulacji 50-80 µm 

wraz z krążkiem bibułowym 

• Kolba stożkowa 500 mL 

• Eksykator  

• Mieszadło magnetyczne 

• Płyta grzewcza lub „kapeć grzewczy” 

• Chłodnica zwrotna  

• Kolba ssawkowa 

• Piec grzewczy tudzież suszarka 

• Termometr 

Przygotowanie lejka 

Umieścić lejek z filtrem z włókna szklanego w piecu o temperaturze 107°C na 15 minut, 

wystudzić w eksykatorze i zważyć z dokładnością do 0,1 mg (powtarzać do uzyskania stałej 

masy). 

Wykonanie ćwiczenia: 

• Do 500 mL kolby odważyć ok. 3 g asfaltu lub mieszanki mineralno-asfaltowej 

• Dodać n-heptanu (lub innego rozpuszczalnika wskazanego przez prowadzącego)  

w ilości 100 mL na każdy 1 g próbki 

• Umieścić próbkę z mieszadłem magnetycznym na płycie grzewczej lub w „kapciu” 

grzewczym pod chłodnicą zwrotną 

• Utrzymywać mieszaninę w stanie delikatnego wrzenia przez okres 15-20 minut dla 

mieszanek asfaltowych i 25-30 min dla asfaltu 

• Ochładzać mieszaninę do temperatury pokojowej przez ok. godzinę 

• Umieścić przygotowany lejek na kolbie ssawkowej a filtr zwilżyć 5 mL n-heptanu 

(lub rozpuszczalnik użytego w ćwiczeniu) 

• Ogrzewać kolbę z analitem i rozpuszczalnikiem do temperatury 38-49° i przesączyć 

przez filtr używając nieznacznej próżni 

• Przemywać osad trzema porcjami n-heptanu (lub rozpuszczalnik użytego  

w ćwiczeniu), każdy o objętości 10 mL 
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• Umieścić lejek z osadem w piecu o temperaturze 107°C na okres 15 minut, ostudzić  

w eksykatorze i zważyć (powtarzać do uzyskania stałej masy) 

Obliczenia: 

$%& =
�

'
∙ 100 [%] 

A- Całkowita masa frakcji nierozpuszczalnej [g] 
B- Całkowita masa użytej próbki [g] 

4. Sprawozdanie 

Nad sprawozdaniem pracuje podgrupa wyznaczona przez prowadzącego do wykonania 

ćwiczenia w danym momencie. Sprawozdanie w formie wydruku powinno zostać oddane  

w terminie 14 dni od daty odrobienia ćwiczenia. Na stronie tytułowej należy podać niezbędne 

dane identyfikacyjne ćwiczenia, prowadzącego oraz podgrupy, a także wpisać datę oddania 

sprawozdania. Wyrzyscy wykonawcy sprawozdania potwierdzają swoje zaangażowanie  

w jego wykonanie oraz znajomość i akceptację całości sprawozdania własnoręcznym 

podpisem na stronie tytułowej. Brak podpisu na sprawozdaniu oznacza konieczność 

wykonania ćwiczenia i sprawozdania osobiście w ustalonym terminie dodatkowym. 

Podczas opracowania wyników i przygotowania sprawozdania należy stosować się do 

wytycznych dostępnych na stronie domowej Katedry.  
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