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1.  WPROWADZENIE 
 

1.1 Problematyka kontroli parametrów produktu w opakowaniach 
jednostkowych w odniesieniu do parametrów świadectwa jakości produktu 

 

Jednym z bardzo ważnych „codziennych” zadań laboratorium analizy technicznej i 

kontroli jakości produktów jest wykonywanie tzw. ”analiz kontrolnych” , tzn. sprawdzenie, 

czy produkt przygotowany do ekspedycji w opakowaniach transportowych jest zgodny z 

parametrami świadectwa jakości, a jeśli nie ma pełnej zgodności, czy ma miejsce zgodność z 

wymaganiami specyfikacji.  

W ramach laboratoryjnej analityki procesowej, albo technicznej określa się, natomiast, 

nierzadko bezpośrednio, albo pośrednio stopień zmieszania (niepożądanego), albo 

wymieszania (oczekiwanego) strumieni cieczy – zmieszania zamierzonego, lub powstałego w 

wyniku wykonania operacji mieszania komponentów wprowadzonych do zbiornika 

procesowego lub magazynowego, albo reaktora, ale także w rezultacie zakłóceń procesowych, 

błędu operatora instalacji, w tym instalacji nalewu produktu finalnego (otwarcie 

nieprawidłowej linii nalewczej, niecałkowite zamknięcie jakiegoś zaworu, niewystarczające 

przepłukanie produktem linii nalewczej, albo zbiornika), albo w wręcz zmieszania strumieni 

powstałego w wyniku awarii.  

 W tym celu oznacza się wartość jakiegoś jednego, albo kilku tzw. podstawowych 

parametrów materiału. Wykorzystuje się szybkie, proste w wykonaniu, ale, co bardzo ważne 

– bardzo dokładne i precyzyjne techniki i metody badań. Niekiedy tylko stosowane metody 

zależą od rodzaju badanego produktu / materiału. Stosuje się takie techniki i metody analityki 

technicznej, jak: pomiar gęstości, współczynnika załamania światła, barwy, absorbancji dla 

określonej długości fali, albo „zdejmuje się” całe widmo w określonym zakresie długości fali, 

wykonuje się pomiar temperatury topnienia, albo krzepnięcia, temperatury zastygania (np. 

parafiny technicznej), kąta skręcalności optycznej (np. roztworu cukru), pH, albo 

przewodnictwa próbki materiału, albo jego wyciągu wodnego, np. w przypadku przecieków 

kwasów, albo zasad do wód procesowych, badanie wizualne obecności zanieczyszczeń 

mechanicznych, wody, badanie tzw. „suchej, albo niskolotnej pozostałości” itp. Niekiedy 

stosuje się, dodatkowo, inne techniki analizy technicznej, niż tzw. techniki podstawowe, takie, 

jak, pomiar temperatury zapłonu (w przypadku zanieczyszczenia palnej cieczy mniej lotnej – 
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palną cieczą o wysokiej lotności, pomiar penetracji (w przypadku zmieszania jednego 

polimeru termoplastycznego z drugim, o znacznej różnicy zakresów mas molekularnych (np. 

w przypadku zmieszania różnego typu asfaltów) i inne. 

 

1.2 Świadectwo jakości szarży produktu i ekspedycja produktu do tzw. opakowań 
jednostkowych – zasady postępowania 

Świadectwo jakości szarży produktu przygotowuje się w rezultacie zakończenia 

produkcji szarży i w następstwie wykonania z wynikiem pozytywnym tzw. „analizy 

całkowitej”, która jest realizowana w następstwie pobrania - najczęściej przez pracowników 

laboratorium - reprezentatywnej próbki dla określonej szarży produktu finalnego. Produkt 

finalny znajduję się w znacznej, a czasem w ogromnej ilości (np. 50 tys. ton) w zbiorniku 

magazynowym, albo - w przypadku stosowania tzw. „komponowania w linii” - w wielu, albo 

bardzo wielu opakowaniach jednostkowych, w magazynie ekspedycyjnym zakładu. 

W celu sporządzenia świadectwa jakości dla szarży produktu, wykonuje się badania 

zgodności z wymaganiami specyfikacji / umowy wszystkich, albo najważniejszych 

parametrów produktu. Gdy produkt jest komponowany w zbiorniku, po jego wymieszaniu 

pobiera się kilka, a czasem tylko jedną próbkę jednostkową.  

Jedną próbkę można pobrać tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości o doskonałym wymieszaniu 

produktu w zbiorniku.  

Gdy takiej pewności nie ma należy pobrać kilka próbek punktowych – z różnych miejsc 

zbiornika. Zbadać z zastosowaniem próbek pierwotnych rozkład zmienności parametrów 

produktu w zbiorniku, dokonując dla każdej z nich pomiaru szybko i dokładnie oznaczanego 

parametru (np. gęstości, współczynnika załamania światła, absorpcji w świetle UV, pH, 

przewodnictwa, itp.). Statystyczne opracowanie takich rezultatów pozwala na wyznaczenie 

wartości średniej, odchylenia standardowego, przedziału ufności i stopnia zmienności. 

Następnie należy przygotować średnią próbkę laboratoryjną, która podlega badaniom na 

zgodność ze specyfikacją / umową różnych parametrów produktu w zakresie wartości średniej 

i rozrzutu (gdy to uzasadnione). Charakterystykę zmienności pozostałych parametrów 

przyjmuje się dla wszystkich jako jednakową, określoną na podstawie pomiaru rozkładu 

zmienności dokładnie, łatwo i szybko oznaczanego parametru podstawowego próbek 

pierwotnych.  
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Produkt zawarty w zbiorniku - w przypadku spełniania wszystkich wymagań specyfikacji jest 

następnie ekspediowany do opakowań jednostkowych, albo o dużej objętości, takich, jak, 

zbiorniki statku, lub barki rzecznej, cysterny kolejowe, czy samochodowe,  albo do opakowań 

o mniejszej (średniej) pojemności, takich, jak tzw. „mauzery”, albo beczki, lub tzw. „hoboki” 

itp. Nie jest też rzadkością, że cała szarża finalnego produktu, zawarta w zbiorniku, zostaje 

przepompowana za pośrednictwem tzw. linii nalewczej do bardzo wielu opakowań 

jednostkowych o niewielkiej, czasem o bardzo małej pojemności, typu kanistry, słoiki, 

butelki, itp.  

Dla opakowań jednostkowych należy wykonać tzw. analizę kontrolną / analizy kontrolne, w 

celu wyjaśnienia następujących kwestii: 

- czy parametry materiału w każdym opakowaniu jednostkowym / opakowaniach 

jednostkowych są w co najmniej granicach odtwarzalności ( R ), najkorzystniej, w granicach 

powtarzalności ( r ) techniki analitycznej, tożsame z parametrami świadectwa jakości całej 

szarży (?); 

Jeśli nie ma takiej zgodności należy odpowiedzieć na pytanie - czy materiał w opakowaniach 

jednostkowych spełnia wymagania specyfikacji oraz, jak wysokie są stwierdzone 

rozbieżności, a także, co jest przyczyną niezgodności parametrów w opakowaniach 

jednostkowych z parametrami świadectwa jakości (?). Celowe bywa także określenie wartości 

stopnia zanieczyszczenia, np. produktem poprzednio nalewanym. Jest to możliwe, gdy znane 

są właściwości poprzednio nalewanego produktu oraz wartość granicy oznaczalności (LOQ) 

la tego zanieczyszczenia.   

Pozostaje jeszcze kilka problemów: 

- dla ilu i w jaki sposób wybranych opakowań należy pobrać próbki i wykonać analizy 

kontrolne ? 

- jakie parametry należy oznaczyć, aby wykonać to szybko i tanio ? 

- jakie należy przyjąć kryteria zgodności / niezgodności produktu w opakowaniach 

jednostkowych w odniesieniu do parametrów materiału w świadectwie jakości ? 

-  jakie postępowanie przyjąć, w tym jakie dodatkowo oznaczyć parametry i jakie kryteria 

przyjąć, aby zdecydować: 

a) albo o dyskwalifikacji produktu, 



6 

 

b) albo o jego ekspedycji do odbiorcy z pierwotnym świadectwem jakości, 

c) albo o jego ekspedycji do odbiorcy ze skorygowanym świadectwem jakości. 

 

2. Pojęcie, znaczenie, wyznaczanie doświadczalnie - powtarzalności (r) 
i powtarzalności laboratoryjnej (r L ), odtwarzalności (R) procedury 
analityki technicznej 
 

2. 1. Pojęcia i zastosowania powtarzalności / odtwarzalności 

Powtarzalność (r) …, to maksymalna (dopuszczalna) wartość bezwzględna rozstępu między 

rezultatami kolejnych dwóch wyników badania tej samej próbki, a jeżeli badanie jest 

niszczące dla próbki, kolejnych części tej samej próbki, dla określonego parametru, albo 

jakiejś właściwości materiału, lub produktu, jaki powinien mieć w praktyce miejsce na 

określonym, przyjętym a’priori poziomie ufności (p), uzyskana w tym samym laboratorium, 

przez konkretnego tego samego wykonawcę, z zastosowaniem identycznej procedury 

badawczej (analitycznej), wyznaczona w sposób statystyczny /w2-w1/.  

Najbardziej prawidłowa metodyka określania (r) polega na zbadaniu rozkładu statystycznego 

wartości wszystkich kombinacji rozstępów dla wykonania co najmniej 5-ciu kolejnych 

pomiarów w warunkach powtarzalności.  

Zastosowania i warunki stosowania pojęcia „powtarzalności” ( r ) 

Umożliwia „ograniczenie się” w praktyce do wykonywania dwóch oznaczeń określonego 

parametru.  

Pojęcie stosowane, wg definicji, do sterowania wykonywaniem kolejnych badań tej samej 

próbki we wszystkich automatycznych analizatorach. 

W różnych zakresach wartości badanego parametru / wielkości wartości powtarzalności 

różnią się między sobą, tzn., z reguły : r = f(zakresu pomiarowego)  

Odtwarzalność (R) ..., to maksymalna (dopuszczalna) wartość bezwzględna rozstępu między 

rezultatami wartości średnich wyników badania jakiegoś określonego parametru, albo jakiejś 

właściwości materiału, lub produktu, jaka powinna mieć w praktyce miejsce, na określonym 

poziomie ufności (p), uzyskana w różnych laboratoriach (najczęściej przez różnych 

wykonawców), z zastosowaniem identycznej procedury badawczej (analitycznej) i takiego 

samego sprzętu / aparatury analitycznej, wyznaczona w sposób statystyczny /W2-W1/.  
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Najbardziej prawidłowa metodyka określania (R) polega na zbadaniu rozkładu 

statystycznego wartości wszystkich kombinacji rozstępów dla wyników co najmniej 5-ciu 

pomiarów tej samej próbki, albo różnych części tej samej próbki, w warunkach 

odtwarzalności. Przy czym, najczęściej odtwarzalność jest rezultatem serii badań między-

laboratoryjnych (tzw. porównań między-laboratoryjnych), wykonanych dla próbek tego 

samego materiału w różnych zakresach zastosowania metodyki badań.  

Zastosowania i warunki stosowania pojęcia „odtwarzalności” ( R ) 

Pojęcie stosowane, wg definicji, do porównań między-laboratoryjnych. 

Pojęcie odtwarzalności (R) ma znaczenie, przede wszystkim, rozjemcze 

W różnych zakresach wartości badanego parametru / wielkości wartości odtwarzalności 

różnią się między sobą, tzn., z reguły : R = f(zakresu pomiarowego) 

Wzajemne relacje „r” i „R” 

R > r  

R = w przybliżeniu 1.25 r do 1.75 r  

Najprostszy sposób wyznaczania „r” i „R”   

1.98 x odchylenie standardowe (S) wartości pojedynczego wyniku, dla kolejnych dwóch 

oznaczeń, nieobarczonych błędem grubym i należących do tej samej statystyki 

 3. Granulometria, analiza sitowa, analiza mikroskopowa 
 

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 

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 
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laboratoryjnej, jak technicznej. W skali technicznej cz
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Każdy materiał ziarnisty, w tym
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Rysunek 2. Rozkład granulometryczny przedstawiony w postaci krzywej sumacyjnej 
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• 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)). 

3.2 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 
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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. 

3.3 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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Ga

G

a
G

G

⋅

⋅
=

⋅

=η     (1) 

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): 



 

ε −= 1

• Numer sita - liczba oczek znajduj

• Liczba "mesh" - liczba oczek sita z

Należy mieć na uwadze, że efektywne przesiewanie jest operacj

potrzebnego na zapewnienie ilo

zależność uzyskanej masy przesianego 

opisać równaniem (3): 

 

dt

dM

gdzie: Mt - sumaryczna masa [g] materiału pozostaj

przejdzie przez oczka sita (odsiew), k 

czasie t [s
-1

] lub stała szybkości przesiewania

 

Po rozwiązaniu równania (3) dla M oraz zast

się (4): 

M

Graficzne przedstawienie operacji opisanej równaniem (4) przedstawiono na rysunku 3. Na 

tej podstawie możliwa jest optymalizacja operacji dla skali procesowej.

Rysunek 3. Przykłady trzech krzywych przesiewania dla równania (4). n=0,8.Lini
k=0,025, kropkowana k=0,050, ci

η−      (2) 

liczba oczek znajdujących się na 1 cm długości sita; 

liczba oczek sita znajdujących się na 1 cal-u (~25,4 mm) długo

że efektywne przesiewanie jest operacją wymagaj

potrzebnego na zapewnienie ilościowego przesiania materiału. Ogólne równanie opisuj

 uzyskanej masy przesianego materiału w zależności od czasu operacji mo

m

rt

t

MMk

dt

dM )(
*

−
−=   (3) 

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 wielko

ci przesiewania 

zaniu równania (3) dla M oraz zastąpienie w równaniu stałej m przez 1

)1(0

n
tk

eMM
⋅−

−=
  (4)

 

przedstawienie operacji opisanej równaniem (4) przedstawiono na rysunku 3. Na 

liwa jest optymalizacja operacji dla skali procesowej. 

. Przykłady trzech krzywych przesiewania dla równania (4). n=0,8.Lini
k=0,025, kropkowana k=0,050, ciągła k=0,1. [M.Cooke, Encyclopedia of Separation Science
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u (~25,4 mm) długości sita 

ą wymagającą czasu 

ciowego przesiania materiału. Ogólne równanie opisujące 

ci od czasu operacji można 

masa materiału, która nie 

cia materiału o danej wielkości cząstek w 

pienie w równaniu stałej m przez 1-n otrzymuje 

przedstawienie operacji opisanej równaniem (4) przedstawiono na rysunku 3. Na 

 
. Przykłady trzech krzywych przesiewania dla równania (4). n=0,8.Linia kreskowa 

M.Cooke, Encyclopedia of Separation Science]  



 

W tabeli 1 przedstawiono porównanie dwóch sposobów charakteryzowania wielko

poprzez ich średnicę oraz rozmiar mesh.

Tabela 1. Porównanie rozmiaru ziaren wyra

W tabeli 1 przedstawiono porównanie dwóch sposobów charakteryzowania wielko

 oraz rozmiar mesh. 

ru ziaren wyrażonych w jednostkach mesh, calach, mikrometrach oraz 

milimetrach 
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W tabeli 1 przedstawiono porównanie dwóch sposobów charakteryzowania wielkości ziaren – 

onych w jednostkach mesh, calach, mikrometrach oraz 
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Understanding Mesh Sizes and Microns  

(źródło: 

http://www.skylighter.com/fireworks/making-fireworks-projects/screen-mesh-metal-particle-size.asp) 

What does mesh size mean? Figuring out mesh sizes is simple. All you do is count the number of openings in 

one inch of screen (in the United States, anyway.) The number of openings is the mesh size. So a 4 mesh screen 

means there are four little squares across one linear inch of screen. A 100 mesh screen has 100 openings, and so 

on. Note, therefore that as the number describing the mesh size increases, the particle size decreases. Higher 

numbers = finer powder. Mesh size is not a precise measurement of particle size. Screens can be made with 

different thicknesses of wire, the thicker the wires, the smaller the particle size passing through that screen, and 

vice versa. 

What do the minus ( - ) and plus ( + ) plus signs mean when describing mesh sizes? Here’s a simple example of 

how they work. -200 mesh aluminum would mean that all particles would pass through a 200 mesh screen. A 

+200 mesh aluminum means that all the particles are retained on a 200 mesh screen. 

How fine do screens get? That depends on the wire thickness. If you think about it, the finer the weave, the 

closer the wires get together, eventually leaving no space between them at all. So, beyond 325-400 mesh, we 

usually describe particle size in "microns." 

What is a micron? A micron is another measurement we use for measuring particle size. A micron is one-

millionth of a meter or one twenty-five thousandth of an inch. 

This table is adapted from a post made by Ken Kosanke to the PML and previously published in a PGII Bulletin. 

Tabela 2. Rozmiary wybranych materiałów 

U.S. 

Standard * Space between wires   

Sieve Mesh 

No. Inches Microns** 

Typical 

material 

14 0.056  1400   

28 0.028 700 Beach sand 

60 0.0098 250 Fine sand 

100 0.0059 150   

200 0.0030 74 

Portland 

cement 

325 0.0017 Silt 44 

400 0.0015 37 

Plant 

Pollen 

-1200 0.0005 12 

Red Blood 

Cell 

-2400 0.0002 6   

-4800 0.0001 2 

Cigarette 

smoke 

* The mesh numbers in parentheses are too small to exist as actual screen sizes; they are estimated 

and included just for reference. 
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4. Analiza mikroskopowa 
 

Alternatywnym sposobem do analizy sitowej cząstek małych i bardzo małych – w zakresie od 

ok. 1 µm do ok. 300 µm, jest wyznaczania rozkładu granulometrycznego przy pomocy analizy 

mikroskopowej. Jest to metodyka rozjemcza stosowana w przypadku stwierdzenia 

rozbieżności wyników wykonanych np. przez dostawcę i odbiorcę określonego materiału. 

Analiza polega na zliczaniu ilości cząstek/ziaren próbki materiału analizowanej pod 

mikroskopem w funkcji średnicy cząstek. Przy czym, jeśli cząstki nie są kuliste, należy 

zawsze wyjaśnić, w jaki sposób definiuje się średnicę. Na tej podstawie określa się udział 

poszczególnych frakcji o zdefiniowanych zakresach średnic cząstek w próbce materiału.  

Norma przedmiotowa wymaga zmierzenia co najmniej 600 ziaren, cząstek lub kropel emulsji. 

Obecnie, gdy dysponuje się cyfrowymi systemami analizy obrazu, nie jest to większy 

problem. Wcześniej ta technika była uważana za szczególnie czaso- i pracochłonną. 

4.1 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 3. 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  
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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  

 
5. CEL I PRZEDMIOT ĆWICZENIA ORAZ SPRAWOZDANIA 
 

Celem ćwiczenia jest poznanie w praktyce zasad postępowania w powyższych 

kwestiach oraz przy okazji, przypomnienie sobie zasad, technik, i metod oznaczania 

podstawowych parametrów produktów i materiałów, takich, jak,  

- gęstość cieczy, albo materiału stałego, w tym gęstości usypowej, albo gęstości fazy skałej 

materiału porowatego, 

- współczynnik załamania światła, 

- barwa, absorbancja dla określonej długości fali, albo zakresu długości fali,  

- temperatura topnienia, albo krzepnięcia, temperatura zastygania (np. parafiny technicznej), 

- penetracja (dla asfaltów, albo parafiny); 

- pH, albo tzw. pH wyciągu wodnego, np. w przypadku zanieczyszczenia badanego produktu 

produktem kwaśnym, bądź zasadowym, czy charakteryzującym się tzw. liczbą zasadową 

(rezerwą zasadową); 

- obecność zanieczyszczeń mechanicznych, alb / i wody, czasem z zastosowaniem, 

dodatkowo, wirowania, 

- określenie zawartości tzw. „suchej, albo niskolotnej pozostałości” i inne 

Na podstawie uzyskanych wyników studenci powinni: 

- obliczyć granicę detekcji (LOD) i granicę oznaczalności (LOQ) zastosowanych technik i 

metod badań; należy z zastosowaniem testu Q-Dixon’a (poziom ufności = 0.95) uprzednio 

odrzucić rezultaty obarczone błędem grubym; 

- wyznaczyć „laboratoryjną” powtarzalność oznaczania badanych parametrów materiału i 

porównać ją z odpowiednią powtrzalnością zamieszczoną w normie przedmiotowej; 
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 - obliczyć, ewentualnie ocenić, gdy obliczenie nie będzie możliwe, stopień zmieszania dwóch 

materiałów, tzn. stopień „wzajemnego” zanieczyszczenia (w jednostkach stężenia 

objętościowego). 

We wstępnej części sprawozdania studenci powinni krótko, ale bardzo „precyzyjnie” opisać 

zasady zastosowanych technik i metod oznaczania poszczególnych parametrów 

podstawowych, które były oznaczane podać numery i tytuły odpowiednich norm 

przedmiotowych, opisujących sposób wykonania zastosowanych technik i metod oznaczania 

oraz podać zawarte w normach wartości powtarzalności i odtwarzalności, albo zamieszczone 

zależności funkcyjne dla obliczania powtarzalności i odtwarzalności odpowiedniej metody 

badań. 

Ważną częścią sprawozdania powinna być część zawierająca wnioski oraz uwagi. Tam 

powinny zostać podane i ocenione wartości LOQ poszczególnych zastosowanych metod 

badań. 

 
6. Przebieg ćwiczenia, zalecenia bezpieczeństwa  
 

Wykonanie na przykładzie kilku różnych typowych produktów chemicznych / 

technicznych, tzn., paliw ciekłych, ewent. odczynników chemicznych, olejów smarowych, 

asfaltów drogowych, sorbentów studenci wykonają 

• Ocenę wizualną produktu, 

• Ocenę istnienia zanieczyszczeń oraz poznanie metodyki pomiaru tzw. „suchej 

pozostałości”, 

• Pomiar gęstości płynu / litego / porowatego materiału stałego / półstałego / 

półpłynnego oraz ziarnistego, a także zasady wyznaczania gęstości gazów i mieszanek 

gazowych ;  

• Pomiar współczynnika załamania światła, 

• Pomiar rozkładu granulometrycznego, 

• Pomiar penetracji 2-óch / trzech asfaltów / parafiny, 

Obowiązkowy fartuch i okulary ochronne oraz stosowanie odpowiednich rękawic w 

przypadku czynności umożliwiających kontakt materiałów badanych ze skórą – gumowe w 
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przypadku materiałów o temperaturze pokojowej, skórzane, lub inne termo-ochronne, w 

przypadku materiałów gorących. 

 

LITERATURA I NORMY 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia studenci powinni przypomnieć sobie 

zasady i sposoby wyznaczania w/w parametrów – podręczniki fizyki i chemii fizycznej, a 

także, zapoznać się z treścią (szczególnie z „zakresem stosowania” oraz „zasadą wykonania 

pomiaru / oznaczenia”)   norm metodycznych spośród norm PN, PN-ISO, ASTM, IP, DIN, 

AFNOR itp., dla dowolnej branży przemysłu chemicznego, albo spożywczego, dotyczących 

technik i metod: 

• Oceny wizualnej jakości produktów;  

• Oceny / pomiaru zawartości zanieczyszczeń mechanicznych, albo tzw. „suchej 

pozostałości”; 

• Pomiaru gęstości płynu / litego materiału stałego / półstałego / półpłynnego; 

• Pomiaru gęstości usypowej;  

• Pomiaru współczynnika załamania światła; 

• Pomiaru penetracji; 

• Pomiaru pH wyciągu wodnego; 

Większość z w/w norm dla branży naftowo – petrochemicznej znajduje się w pok. 9. w Ch. C. 

(w języku angielskim), jako normy ASTM; Normy PN, są dostępne w Bibliotece Norm i 

Patentów. 

 


