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Wstęp 

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych technik oraz metod postępowania stosowanych 

do wydzielania i rozdzielania materiałów ziarnistych. Studenci zapoznają się także z zasadami 

analizy sedymentacyjnej na przykładzie metody z obserwacją tworzenia się warstwy osadu 

żelu krzemionkowego lub innego materiału ziarnistego, o wewnętrznej porowatości ziaren lub 

o ziarnach nieporowatych, opadającego w określonym medium (woda, metanol, aceton lub 

inna ciecz polarna).  

Studenci przystępujący do odrabiania ćwiczenia zobowiązani są do opanowania zakresu 

materiału przedstawionego w instrukcji oraz znać metody postępowania opisane 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.). W przypadku występowania niejasności zalecane jest zapoznanie się  

z podstawową literaturą przedmiotu dotyczącego omawianych zagadnień lub skorzystać  

z konsultacji.  

1. Wprowadzenie 

 Najważniejsze cechy cząstek to ich skład, wielkość, kształt, a także – w przypadku 

cząstek porowatych – porowatość ziaren wypełnienia, wielkość i rozkład wielkości porów. 

Skład określa takie właściwości, jak gęstość i przewodność elektryczna, polarność itp.  

W wielu przypadkach, cząstki materiału są porowate lub mogą stanowić formę ciągłej 

matrycy cząstek większych, w których znajdują się mniejsze cząstki drugiego materiału. 

Wielkość cząstek ma znaczenie, ze względu na jej wpływ na właściwości ziaren materiału, 

takie jak powierzchnia na jednostkę objętości czy szybkość z jaką cząstki opadają w płynie. 

Cząstki mogą mieć kształt regularny, np. kulisty lub sześcienny, lub mogą być nieregularne - 

np. kawałek rozbitego szkła. Regularne kształty są możliwe do precyzyjnego określenia 

poprzez równania matematyczne. Nie jest to możliwe w przypadku cząstek o nieregularnym 
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kształt i w takim przypadku, niektóre właściwości cząstek nieregularnych, zwykle, wyraża się 

w odniesieniu do cech cząstek o kształcie regularnym. 

Duże ilości materiałów sypkich są stosowane w skali przemysłowej i niejednokrotnie istnieje 

konieczność charakterystyki układu w ujęciu całościowym. Stąd, istnieje potrzeba określania 

wielkości cząstek, a także rozkładu wielkości cząstek w mieszaninie. Pozwala to na 

określenie średniego rozmiaru, który w wielu przypadkach pozwala na określenie zachowania 

układu cząstek, jako całości. 

Do ważniejszych operacji, w których znajomość charakterystyki materiałów sypkich ma 

szczególne znaczenie można zaliczyć składowanie w zbiornikach, przepływ przez otwory  

i rury, warstwy porowate oraz pomiary przepływu. Często konieczne jest zmniejszenie 

wielkości cząstek, lub też utworzenie agregatów lub spieków. Czasem występuje potrzeba 

zmieszania dwóch lub więcej frakcji materiałów sypkich, a także rozdzielenia mieszaniny 

względem składu lub wielkości cząstek. 

W niektórych przypadkach oddziaływania między cząstkami i otaczającym je płynem mają 

niewielkie znaczenie, choć zdarzają się sytuacje, w których oddziaływania mogą mieć 

dominujący wpływ na zachowanie rozpatrywanego układu. Dlatego, szczególnie w przypadku 

filtracji i przepływu płynów przez warstwy złoża materiałów sypkich, charakterystyka 

warstwy wypełnienia jako całości jest główną cechą, a opór przepływu jest zdominowany 

przez wielkość i kształt wolnej przestrzeni pomiędzy cząstkami. W takiej sytuacje, cząstki są 

w fizycznym kontakcie z sąsiednimi cząstkami. W procesach takich jak sedymentacja cząstek 

w cieczy, jednak, każda cząstka jest otoczone płynem i może się swobodnie przemieszczać 

względem innych cząstek. Tylko bardzo proste przypadki są możliwe do precyzyjnej 

charakterystyki z zastosowaniem teorii opisanej prawem Stokesa, który opisuje opór ośrodka 

względem pojedynczej cząstki kulistej związanego z jego ruchem względem otaczającego 

płynu w bardzo niskim przedziale prędkości.  Przez lata, powstało wiele empirycznych praw  

i zależności opartych na analizie czynników pozwalających na określenie współczynników 

korygujących stosowanych do prawa Stokesa. 
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2. Informacje podstawowe 

2.1 Sedymentacja 

Sedymentacją określa się opadanie cząstek ciała stałego w cieczy. Zjawisko to jest 

wykorzystywane do określania wielkości cząstek proszku metodą analizy sedymentacyjnej. 

Ciało opadające swobodnie w ośrodku (powietrze, woda etc.) spotyka się z oporem, którego 

wielkość można opisać równaniem (1): 

F

u
AR ρλ

2

2
0=     (1) 

gdzie: R - opór ośrodka, λ - opór ośrodka λ=f(Re), u0 - prędkość opadania, ρF - gęstość płynu. 

Liczbę Reynoldsa obliczana jest zgodnie z zależnością (2): 

F

Fdu

η
ρ0Re=     (2) 

gdzie: d - średnica cząstki lub średnica zastępcza dla cząstek innych niż kuliste, ηF - lepkość 

płynu. 

Po przyjęciu założeń o opadaniu uwarstwionym cząstek w płynie oraz dalszym 

przekształceniom, opór ośrodka można obliczyć z zależności (3), która nosi nazwę równania 

Stokesa.  

03 udR Fηπ=      (3) 

Z równania (3) wynika ważna zależność mówiąca o wprost proporcjonalnym wzroście oporu 

ośrodka względem wzrostu lepkości ośrodka dla opadania uwarstwionego. Dalsze rozważania 

nad sensem równania Stokesa oraz opadaniem cząstek, są przystępnie opisane w pozycjach 

[2,4]. 

Powiązanie oporu ośrodka i siły ciężkości po kilku przekształceniach pozwala na 

wyznaczenie zależności na prędkość opadania cząstki w płynie dla opadania uwarstwionego 

(4). 
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gdzie: ρs - gęstość cząstki. 

Powyższe równanie (4) po przekształceniu do (5) pozwala również na obliczenie promienia 

cząstki (d/2). 
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sedymentacyjnej, ciecz sedymentacyjna powinna: 

nie mniejszą gęstość od proszku oraz charakteryzować

ędem proszku (wraz ze wzrostem różnicy gęstości wzrasta pr

ć z nim chemicznie,  

 dobre rozdzielanie cząstek proszku, 

nie powinna wywoływać pęcznienia, kurczenia ani aglomeracji cząstek proszku.

Rys. 1 Krzywa sedymentacji zawiesiny monodyspersyjnej. 

żności (6). 

oraz charakteryzować się dużą różnicą 

ę ści wzrasta prędkość 

cznienia, kurczenia ani aglomeracji cząstek proszku. 

 

 



 

 

  

 

Rys. 2 Krzywa 

Prawo Stokesa jest spełnione przy zało

• opadająca cząstka ma kształt kulisty, posiada gładk

i sztywna, 

• cząstka opada w naczyniu o niesko

• cząstka osiąga prędkość

• zjawiska związane z bezwładno

prędkość opadania cząstki, 

• w obszarach porównywalnych z wielko

homogeniczna. 

W warunkach rzeczywistych powy

względu na: 

• powstawanie skupisk czą

• opadanie dwóch cząstek obok siebie, o ró

• większa powoduje rotacj

prędkości opadania, 

• mają miejsce oddziaływania cz

• występuje konwekcja wywołana ró
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Rys. 2 Krzywa sedymentacji zawiesiny polidyspersyjnej. 

spełnione przy założeniu, że: 

ąstka ma kształt kulisty, posiada gładką powierzchnię

stka opada w naczyniu o nieskończenie dużych wymiarach, 

ędkość ustaloną, 

ązane z bezwładnością cząstki można pominąć, z uwagi na bardzo nisk

 opadania cząstki,  

w obszarach porównywalnych z wielkością cząstki ciecz sedymentacyjna jest 

W warunkach rzeczywistych powyższe założenia praktycznie nigdy nie s

owstawanie skupisk cząstek, które opadają szybciej, 

ąstek obok siebie, o różnej wielkości powoduje, ż

ksza powoduje rotację cząstki mniejszej, co przyczynia się do zmniejszenia jej 

oddziaływania cząstek proszku ze ściankami naczynia,

puje konwekcja wywołana różnicą temperatur w różnych punktach cieczy.

 

 powierzchnię, jest jednorodna  

z uwagi na bardzo niską 

ciecz sedymentacyjna jest 

enia praktycznie nigdy nie są spełnione, ze 

ci powoduje, że cząstka, 

ę do zmniejszenia jej 

ciankami naczynia, 

żnych punktach cieczy. 
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2.2 Dekantacja 

Dekantacja - zlewanie klarownej cieczy znad osadu. Z reguły dekantację wykonuje się po 

wytrąceniu się osadu z roztworu i opadnięciu go na dno naczynia lub też mniej czy bardziej 

trwałym osadzeniu się tego osadu na ściankach naczynia. Zastosowanie dekantacji pozwala 

na skrócenia czasu trwania operacji filtracji fazy stałej w celu jej dalszego wykorzystania, lub 

też odwrotnie - dla oczyszczenia fazy ciekłej. 

Dekantację wykonuje się na cieczy odstanej, poprzez ostrożne pochylanie naczynia tak, aby 

nadmiar cieczy wypływał jak najspokojniejszym strumieniem, a ciecz, która jeszcze nie 

wypłynęła, wykonywała w naczyniu jak najmniejszy ruch. 

W przemyśle dekantacje przeprowadza się w dekanterach lub odstojnikach, które mogą działa 

w sposób ciągły (dekanter z grabkami, rys. 3 B) lub okresowy (odstojnik stożkowy, rys. 3 A). 

Aparaty te najczęściej działają najczęściej w postaci baterii, składającej się z kilku lub 

kilkunastu urządzeń, połączonych szeregowo. Najczęściej używany odstojnik z grabkami, 

posiadający lekko stożkowe dno to tzw. odstojnik Dorra, w którym jednocześnie 

przeprowadzana jest sedymentacja. Dekantery znajdują zastosowanie m. in. w procesie 

otrzymywania sody, przy oczyszczaniu solanki, a także w procesach oczyszczania ścieków.  

 

 
 

A  

1- rynna doprowadzająca roztwór z zawiesiną, 3 – lejek, 3 – 

pierścień pływający, 4 – stożek, 5 – rynna odprowadzająca 

ciecz oczyszczoną, 6 – odprowadzenie osadu, 7 – 

odprowadzenie cieczy myjącej 

B 

1 – zbiornik, 2 – grabki, 3 – rynna doprowadzająca 

zawiesinę, 5 – rynna do odprowadzania cieczy oczyszczonej 

Rys. 3. Ilustracja stosowanych w przemyśle odstojników: A – stożkowy, B – z grabkami [5]. 
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2.3 Elutracja / Separacja powietrzna 

Elutriacja  – operacja rozdzielania cząstek lżejszych od cięższych przy użyciu pionowo 

skierowanego strumienia cieczy lub gazu. Metoda ta jest używana przeważnie dla cząstek  

o rozmiarach większych niż 1μm. Wykorzystuje się różnice prędkości granicznych dla 

cząstek o różnych rozmiarach. Lżejsze cząstki wznoszą się w górę, ponieważ ich prędkość 

graniczna jest mniejsza od prędkości strumienia cieczy lub gazu. 

Elutriację wykorzystuje się w tzw. klasyfikatorze powietrznym, który służy do rozdzielania 

cząstek na grupy o różnych rozmiarach. Próbka zawierająca cząstki różniące się wielkością 

umieszczona jest na dnie pionowej komory klasyfikatora. Boczną rurą wprowadzany jest gaz, 

którego natężenie przepływu regulowane jest za pomocą zaworu. Przepływający gaz unosi 

cząstki próbki powodując powstanie złoża fluidalnego. Regulując natężenie przepływu gazu 

można rozdzielić cząstki na grupy o różnych rozmiarach. Stosując mniejsze natężenia 

przepływu cząstki o mniejszych rozmiarach są unoszone ze strumieniem i zbierane. 

Zwiększając natężenie przepływu można zbierać kolejne frakcje coraz cięższych cząstek. 

Innym rodzajem klasyfikatora powietrznego jest separator powietrzny typu odśrodkowego 

(rys. 4). Wykorzystywany jest on przede wszystkim do sortowania materiału po 

rozdrobnieniu. Umieszczony wewnątrz urządzenia wentylator porywa drobne cząstki w górę  

i kierowane są do stożka zewnętrznego. Większe cząstki opadają w dół i usuwane są z stożka 

wewnętrznego. 

 

Rys. 4. Separator powietrzny – schemat. 1 – talerz obrotowy, 2 – skrzydło wentylatora, 3 – 
stożek zewnętrzny, 4 – stożek wewnętrzny [6]. 
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3. Wymagania do sprawdzianu 

Na sprawdzianie obowiązuje materiał z niniejszej instrukcji oraz: 

- zasady klasyfikacji hydraulicznej (przystępnie opisane w [4]) - schemat klasyfikatora 

hydraulicznego oraz podstawowe obliczenia dotyczące określania możliwych do otrzymania 

frakcji. 

4. Wykonanie ćwiczenia 

4.1 Analiza sedymentacyjna 

1. Umieścić w cylindrach miarowych podaną przez prowadzącego ilość barwionego żelu 

krzemionkowego o różnych wymiarach ziaren.  

2. Napełnić cylindry  

a. 100ml dichlorometanu  

b. 165ml wody.  

3. Wzburzyć osad żelu do uzyskania jednorodnej zawiesiny  

4. Następnie mierzyć grubość powstającego osadu oraz warstwy klarownej cieczy nad 

osadem/zawiesiną w czasie.  

5. Z zawiesiny 5g szerokiej frakcji żelu krzemionkowego w 200ml wody należy zebrać 

dwie frakcje opadających cząstek a następnie zmierzyć średnice cząstek obu frakcji 

pod mikroskopem. 

6. Wykonać krzywe sedymentacyjne szerokiej i wąskiej frakcji żelu krzemionkowego  

o znanym rozkładzie wielkości ziaren i znanej gęstości fazy. 

7. Obliczyć prędkość opadania ziaren dla wąskiej frakcji żelu (wzór 4) i porównać ją  

z praktycznie wyznaczoną prędkością opadania ziaren w cylindrze V=s/t, omówić 

różnice.  

8. Niezależnie od obliczeń w pkt.6-7, dokonać obliczeń na podstawie wzorów 5-6. 

5. Sprawozdanie 

Nad sprawozdaniem pracuje podgrupa wyznaczona przez prowadzącego do 

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