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Wstęp 

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych technik oraz metod postępowania stosowanych 

do wydzielania i rozdzielania składników materiałów ziarnistych/zawiesin. Studenci 

zapoznają się także z zasadami postępowania dotyczącymi oznaczania rozkładu wielkości 

ziaren/cząstek materiałów ziarnistych/zawiesin.  

Studenci przystępujący do wykonania ćwiczenia zobowiązani są do opanowania zakresu 

materiału przedstawionego w tej instrukcji, a także powinni znać metody postępowania 

opisane w części "wykonanie ćwiczenia"/"opracowanie wyników". 

W części "Wprowadzenie" opisano zagadnienia związane z problematyką ćwiczenia, 

zakładając że przystępujący do ćwiczeń nie zapomnieli wiedzy i umiejętności z programu 

studiów I-go stopnia na kierunku Technologia Chemiczna realizowanym na Wydziale 

Chemicznym Politechniki Gdańskiej (fizyki, chemii fizycznej, inżynierii chemicznej i 

procesowej 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.  

1. Wprowadzenie 

Przesiewanie jest jednym z najstarszych sposobów na rozdzielanie materiałów ziarnistych, 

często poprzedzone mieleniem lub inną techniką rozdrabniania. Operacja przesiewania 

pozwala w prosty sposób otrzymać frakcje o pożądanej granulacji, a także kontrolować 

wielkość cząstek. W praktyce stosowania materiałów ziarnistych w różnych procesach 

technologicznych lub zastosowaniach zakres wielkości cząstek jest limitowany dla 

otrzymania pożądanych właściwości produktu lub wsadu do procesu. Przykłady, to: 

wymagany rozkład granulometryczny rud metali, nawozów sztucznych, sorbentów lub 

katalizatorów różnego typu, a także w wielu produktów spożywczych, niektórych leków w 

formie zawiesiny lub wsadu do otrzymania tabletek, past itd. Z drugiej strony by zapewnić 
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odpowiedni pożądany rozkład ziarnistości, trzeba potrafić go mierzyć. Jedną z technik jest tu 

analiza sitowa wykorzystująca przesiewanie materiału przez sita o znormalizowanej wielkości 

oczek pozwala natomiast na kontrolę rozkładu wielkości cząstek. Przesiewanie jest operacją 

stosunkowo czasochłonną, wymaga doboru odpowiednich sit oraz zapewnienia 

odpowiedniego wytrząsania (najczęściej mechanicznego) podczas operacji, tak w skali 

laboratoryjnej, jak technicznej. W skali technicznej często zamiast wibracji stosuje się sita 

bębnowe obrotowe. 

Każdy materiał ziarnisty, w tym katalizatory świeże i w trakcie eksploatacji w warunkach 

fluidyzacji, albo cyrkulacji katalizatora, a także sorbenty, granulaty, parafiny itp. materiały 

charakteryzują się określonym rozkładem wielkości ziaren. Obecność frakcji o niewielkich 

rozmiarach ziaren jest w przypadku tego typu materiałów, z różnych powodów niekorzystna. 

Najczęściej najbardziej korzystne właściwości posiadają materiały o niewielkim zakresie 

polidyspersyjności granulometrycznej. Np. w przypadku wypełnień kolumn HPLC czy innego 

typu, a także warstw porowatych adsorpcyjnych lub katalitycznych, opór przepływu czynnika 

zależy od najmniejszych iaren a dyspersja wzdłużna od największych.  

2. Skład granulometryczny, granulometria 

Granulometria jest dziedziną zajmującą się wyznaczaniem rozkładu masy lub liczby cząstek 

w arbitralnie przyjętych przedziałach rozmiarów zwanych także klasami ziarnowymi. 

Przedmiotem badań granulometrycznych są cząstki (ziarna) z zakresu średnic od 3·10-9 [m] (3 

[nm]) do ok. 0,25 [m]. Przykład rozkładu granulometrycznego w postaci histogramu i krzywej 

sumacyjnej przedstawiono na rysunkach 1 i 2. 



 

 

Rysunek 1. Rozkład granulometryczny przedstawiony w postaci histogramu

Rysunek 2. Rozkład granulometryczny przedstawiony w postaci 
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. Rozkład granulometryczny przedstawiony w postaci histogramu

ład granulometryczny przedstawiony w postaci krzywej sumacyjnej

Uziarnienie/skład granulometryczny jest przedstawiany najczęściej, jako

procentowa zawartość poszczególnych frakcji w ogólnej masie. 
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Ze względu na zasadę działania wyróżnić można następujące metodyki: 

• sitowa (sita: 40[μm] – 25 [mm]; mikrosita: 5 – 100 [μm]) 

• w polu sił: 

o ciężkości (sedymentacja) 

� metody przyrostowe (pipeta sedymentacyjna, fotosedymentacja, 

rentgenowska), 

� metody kumulatywne (wagi sedymentacyjne, kolumny 

sedymentacyjne, dekantowanie, manometryczne); 

o wymuszonych 

� elutriacja (metody klasyfikacji płynowej – wywiewanie): 

• klasyfikatory płynowe przeciwprądowe (w polu grawitacyjnym, 

w polu sił odśrodkowych), 

• klasyfikatory płynowe przepływu poprzecznego (w polu 

grawitacji, w polu sił odśrodkowych) np. hydrauliczne, 

pneumatyczne; 

� odwirowywanie: 

• wirówki konwencjonalne, 

• superwirówki, 

• ultrawirówki; 

• mikroskopowa: 

o mikroskop optyczny, 

o mikroskop elektronowy, 

o mikroskop holograficzny; 

� kontrastu elektrycznego (zmiana przewodności elektrolitu – 

konduktometria), 

� rozpraszania lub absorpcji (blokady) promieniowania świetlnego, 

• inne (metoda: ultradźwiękowa, chromatograficzna (GPC/SEC), frakcjonowanie w 

polu sił (FFF)). 
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2.1 Analiza sitowa 

Metoda polega na rozdzielaniu materiału na frakcje zawierające ziarna o różniej wielkości, 

poprzez przesiewanie próbki przez zestaw sit, w wyniku czego ziarna o odpowiednich 

zakresach średnic pozostają na kolejnych sitach (o coraz mniejszych oczkach). Po zważeniu 

poszczególnych klas ziarnowych określa się ile procent materiału pozostało na każdym sicie 

w stosunku do całości materiału. 

Analizę sitową wykonuje się używając sit o średnicach oczek dobranych odpowiednio do 

przesiewanego materiału. Część próbki, która przechodzi przez oczka sita to przesiew, a część 

pozostała na sicie to odsiew. 

Stosowane dla sit wymiary oczek kwadratowych to: 40 mm, 25 mm, 10 mm, 5 mm, 2 mm, 1 

mm, 0,5 mm, 0,25 mm, 0,1 mm (dla materiałów zawierających kruszywo, kamienie, żwir, 

piasek lub inne grubsze ziarna) czy też 0,071 mm lub 0,063 mm (dla bardziej 

drobnoziarnistych materiałów takich jak mączka kwarcowa, piaski z pyłami); dopuszcza się 

zastąpienie sit 0,071 i 0,063 mm sitami o wymiarach oczek 0,074 i 0,06 mm. W różnych 

działach nauki i gospodarki mogą być używane sita o nieco różniących się średnicach oczek. 

Najczęściej stosuje się sita: 

• blaszane (blacha grubości 3-12 mm) o otworach kwadratowych lub okrągłych 

wierconych lub wytłaczanych; 

• druciane o otworach kwadratowych, wykonane z drutu stalowego, miedzianego i 

innych; 

• plecione mieszane/tkane - wykonane z tworzywa sztucznego lub jedwabiu. 

Analizę sitową można przeprowadzić 2 metodami: 

• na sucho (najczęściej) - dla suchych gruntów, sorbentów i kruszyw nie zawierających 

grudek gliny lub ziaren oblepionych gliną, cząstek katalizatora, miału węglowego, 

nawozów sztucznych, kaolinu itp. 

• na mokro - dla materiałów zawierających grudki gliny lub ziarna oblepione gliną lub 

pyłem, a także dla materiałów zawierających duże ilości bardzo drobnych ziaren, które 

przy przesiewaniu na sucho mogą pylić, ulegać silnemu naelektryzowaniu i nie być 

frakcjonowane na sucho. Generalnie, jeśli wielkość ziaren jest niższa od 50 μm. 
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2.1.1 Charakterystyka sit - parametry 

• Współczynnik prześwitu - stosunek sumarycznej powierzchni otworów do całkowitej 

powierzchni sita; 

• Przesiewalność sita - masa przesiewu otrzymana w jednostce czasu z jednostki 

powierzchni sita; 

• Sprawność sita - iloraz wielkości przesiewu do całkowitej ilości przesiewanego 

materiału. Obliczanie zgodnie z zależnością (1): 

%
100

100
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gdzie: a - procentowa zawartość frakcji w materiale, G1 - masa uzyskanego przesiewu [kg], G - całkowita masa 

przesiewanego materiału [kg]. 

• współczynnik sprawności przesiewania/współczynnik niedosiewu (ε) - określa ilość 

materiału, zdolną do przejścia przez oczka sita, a pozostającą w odsiewie (znaczenie 

przemysłowe) (2): 

ηε −= 1      (2) 

• Numer sita - liczba oczek znajdujących się na 1 cm długości sita; 

• Liczba "mesh" - liczba oczek sita znajdujących się na 1 cal-u (~25,4 mm) długości sita 

Należy mieć na uwadze, że efektywne przesiewanie jest operacją wymagającą czasu 

potrzebnego na zapewnienie ilościowego przesiania materiału. Ogólne równanie opisujące 

zależność uzyskanej masy przesianego materiału w zależności od czasu operacji można 

opisać równaniem (3): 
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MMk
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dM )(* −
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gdzie: Mt - sumaryczna masa [g] materiału pozostająca na sicie po czasie t [s], Mr - masa 

materiału, która nie przejdzie przez oczka sita (odsiew), k - prawdopodobieństwo przejścia 

materiału o danej wielkości cząstek w czasie t [s-1] lub stała szybkości przesiewania 

Po rozwiązaniu równania (3) dla M oraz zastąpienie w równaniu stałej m przez 1-n otrzymuje 

się (4): 



 

 

M

Graficzne przedstawienie operacji opisanej równaniem (4) przedstawiono na rysunku 

tej podstawie możliwa jest optymalizacja operacji dla skali procesowej.

Rysunek 3. Przykłady trzech krzywych przesiewania dla równania (4). 
k=0,025, kropkowana k=0,050, 

[źródło: M.Cooke, Encyclopedia of Separation Science]

2.2 Analiza mikroskopowa
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Graficzne przedstawienie operacji opisanej równaniem (4) przedstawiono na rysunku 

liwa jest optymalizacja operacji dla skali procesowej. 

. Przykłady trzech krzywych przesiewania dla równania (4). n=0,8.Linia kreskowa 
k=0,025, kropkowana k=0,050, ciągła k=0,1.  

ródło: M.Cooke, Encyclopedia of Separation Science]  

Analiza mikroskopowa 

Alternatywnym sposobem do analizy sitowej cząstek małych i bardzo małych 
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2.3 Charakterystyka rozmiaru ziaren 

Istnieje kilka alternatywnych sposobów charakteryzowania wielkości ziaren. Wynika to z 

geometrii analizowanych cząstek, które mogą być ziarnami: 

• kulistymi - rozmiar reprezentujący kulę, to średnica 

• sześciennymi - rozmiar reprezentujący sześcian to krawędź. 

W rzeczywistości ziarna proszków mają kształ znacznie odbiegający od brył foremnych. Stąd, 

wprowadzono pojęcie nominalnej wielkości ziarna. W tabeli 1 przedstawiono przykładowe 

sposoby charakteryzowania rozmiaru cząstek. 

Tabela 1. Sposoby charakteryzowania rozmiaru cząstek 

Symbol Nazwa Sposób wyznaczania 

d
s
 rozmiar sitowy  

minimalny rozmiar boku kwadratowego oczka w 
sicie, przez które zdołało przejść ziarno  

d
p
 rozmiar powierzchniowy  

średnica kuli o takiej samej powierzchni jak 
ziarno  

d
v
 rozmiar objętościowy  średnica kuli o takiej samej objętości jak ziarno  

d
R

 rozmiar projekcyjny  
średnica kuli o takiej samej powierzchni przekroju 
jak powierzchnia rzutu ziarna na płaszczyznę jego 
stabilnego spoczynku  

d
sw

 rozmiar wg powierzchni właściwej  
średnica kuli o takim samym stosunku S/V jak 
ziarno  

d
st

 rozmiar wg Stokesa  
średnica kuli o takiej samej gęstości i opadającej 
w lepkim ośrodku z taką samą szybkością jak 
rozpatrywane ziarno (Re<0,2)  

d
F
 rozmiar Fereta  

średnia odległość pomiędzy dwoma równoległymi 
liniami stycznymi do rzutu ziarna  

d
M

 rozmiar Martina  średnia długość cięciwy rzutu ziarna  
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3. Wymagania do sprawdzianu 

Na sprawdzianie obowiązuje materiał z niniejszej instrukcji oraz: 

- zasada działania mikroskopu (światło przechodzące i odbite) - budowa, obliczanie 

powiększenia 

- przeliczanie jednostek długości. 

4. Wykonanie ćwiczenia 

4.1 Analiza sitowa 

1. Odważyć 100 g wskazanej przez prowadzącego próbki materiału sypkiego, po 

uprzednim uśrednieniu składu w naczyniu z materiałem. 

2. Przygotować zestaw sit o określonej wielkości oczek ustawionych jedno na drugim w 

kolejności - największe oczka na górze najmniejsze na dole. Przy doborze sit należy 

kierować się oczekiwanym zakresem wielkości ziaren materiału. 

3. Sita ustawić na wytrząsarce (rys.4). 

4. Ilościowo przenieść odważony materiał na pierwsze sito i równomiernie 

rozprowadzając 

5. Uruchomić wytrząsarkę 

6. Po ok. 15-20 minutach zatrzymać urządzenie 

7. Materiał zebrany na poszczególnych sitach przenieść ilościowo na szalki i zważyć. 

8. Na podstawie uzyskanych wyników wykonać wykres rozkładu granulometrycznego 

oraz zestawić dane w tabeli. Wykonać obliczenia wg zależności 5-8, a także obliczyć 

ewentualny ubytek masy (straty). 

 

Rysunek 4. Przykład ustawienia sit na wytrząsarce wraz z ich numeracja i oznaczeniem frakcji. 
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Średnią wielkość cząstek di we frakcji zatrzymanej pomiędzy dwoma kolejnymi sitami o 

krawędziach otworów a1 i ai-1 oblicza się ze wzoru (5 lub 5'): 

2,1 >⋅= −
−

i

ai
iii a

a
gdyaad   (5) 

2,
2

1 ≤+= −−

i

aiii
i a

a
gdy

aa
d    (5') 

Uzyskane w doświadczeniu dane pozwalają również na obliczenie: 

• przeciętnej średnicy przesiewu (6) 

∑
∑=

3

2

/

/

iFr

iFr
pa dP

dP
d     (6) 

• przeciętnej średnicy cząstki obliczonej na podstawie powierzchni cząstki (7) 

∑

∑=
3/

/

iFr

iFr
pb

dP

dP
d    (7) 

• przeciętnej średnicy cząstki obliczonej na podstawie objętości cząstki (8) 

3
3/∑

∑=
iFr

Fr
pb

dP

P
d    (8) 

w zależnościach 6-8: PFr - procentowy udział frakcji zatrzymany na każdym sicie. 

��� =
��

�
∙ 100%   (9) 

Gdzie: mi – masa frakcji zatrzymanej na sicie i 

m – masa całej próbki. 

4.2 Analiza mikroskopowa 

1. Nanieść niewielką ilość próbki materiału wskazanego przez prowadzącego nanieść na 

szkiełko mikroskopu, w postaci suchej (gdy materiał nie ma tendencji do zbrylania i 

aglomeracji, lub w cieczy np. w wodzie gdy ma miejsce aglomeracja i zbrylanie). 

2. Dokonać pomiaru średnicy 200 ziaren. 

3. Odczytać wszystkie niezbędne dane z mikroskopu pozwalające na obliczenie 

rzeczywistej średnicy ziaren. 
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4. Na podstawie uzyskanych wyników wykonać wykres rozkładu granulometrycznego 

oraz zestawić dane w tabeli. 

5. 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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