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1. WSTĘP 

Zawartość wody decyduje w istotny sposób o właściwościach technologicznych 
przerabianego suro~ca oraz o jakości produktu finalnego [5J. Istnieje w dalszym 

ciągu problem znalezienia odpowiedniej metody oraz urządzenia, które UITKJżliwiłoby 

pomiary zawartości wody w trakcie zatężania mas. Dotyczy to szczególnie mas cu
kierniczych, a zwłaszcza . mas pomadkowych [lJ. 

2. ANALIZA METOD 

Spośród wielu metod pomiarowych wydzielić ITKJżna podlegające tu analizie meto

dy instrumentalne. Podział rozpatrywanych metod przydatnych do pomiarów zawartoś

ci wody w materiałach w trakcie ich zatężania przedstawiono na rys. 1. Wyodrębnio

ne tu metody bezpośrednie polegają wprost na wyznaczeniu zawartości wody, a poś

rednie - na określeniu różnych parametrów skorelowanych z tą zawartością. Niektó

re z proponowanych metod nie były dotychczas stosowane, niektóre zostały zapropo

nowane przez autorów[2, 3, 4]. Poszczególne metody analizowano pod względem przy

datności stosując następujące kryteria porównawcze: 
- ITKJżliwość pracy w układach automatyki, 

- prostota konstrukcji, 

- uniwersalność urządzenia pomiarowego, 
- konieczność zmian konstrukcyjnych wyparki, 

- koszty urządzenia, 

- niezawodność, 

- niewrażliwość na nieprawidłową obsługę, 
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Metody pomiaru z~ 

Metody Metody 
bezpośrednie średnie 

Metody o parametrach 

~ 
Elektryczne Mechaniczne 

Rys. 1. Podział metod pomiaru zawartości wody w masach zatężanych w wyparkach. 
* - metody przebadane przez autorów 

niewrażliwość na zmiany składu masy, 

niewrażliwość na zmiany temperatury, 

niewrażliwość na zmiany jednorodności i stopnia rozdrobnienia, 

- uniwersalność zastosowań dla różnych mas, 

- realizowalność odpowiedniego zakresu pomiarowewgo (np. dla mas pomadkowych 
5-20%), 

- błędy pomiarowe w warunkach istnienia dużych zakłóceń. 

2 

Rys. 2. Możliwości realizacji różnych wersji pomiarowych: 1 - wyparka, 2 - urzą
dzenie pomiarowe; a) wersja TA, b) wersja TB, c) wersja PT 

Każdę z metod analizowano również pod kętem możliwości realizacji w trzech 
różnych wersjach pomiarowych (rys. 2). Wersja techniczna A (rys. 2a) oznacza, że 

pomiar odbywa się bezpośrednio w strefie roboczej wyparki w sposób ciągły. Wersja 

techniczna B (rys. 2b) oznacza, że pomiaru dokonuje się w sposób cięgły nie bez

pośrednio w przestrzeni roboczej wyparki, lecz w dodatkowym obiegu na zewnętrz wy-



O l'ł02LIWOSCIACH POMIARÓW ZAWARTOSCI WODY W MASACH ZATĘŻANYCH 103 

parki. Wymaga to np. zastosowania dodatkowego urzędzenia przetłaczajęcego masę 

przez strefę pomiarowę czujnika. Wersja półtechniczna (rys. 2c) wymaga pobierania 

próbek i dostarczania ich do oddzielnego urzędzenia pomiarowego. Szczegółowe wy

niki analiz przedstawiono w pracy [4]. 

3. WYNIKI BADAŃ 

Autorzy przebadali doświadczalnie szereg metod. Metody te zaznaczono na rys. 

1. Przykładowe wyniki pomiarów metodami : konduktometrycznę, oporów penetracji, i 

oporów drgań skrętnych przedstawiono na rys. 3-5 . Wszystkie te metody sę meto

dami pośrednimi, a wyniki pomiarów zależę też od temperatury . 
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Rys. 3. Wykres zmian konduktancji w funkcji zawartości wody przy ustalonej tempe
raturze masy pomadkowej (krówka nt-'ulatka") 

W metodzie konduktometrycznej wykorzystano .konduktometr typu N571 ze specjal

nie zbudowanym systemem elektrod umożliwiajęcym pomiar bezpuśrednio w wyparce 

(wersja TA). Schemat konduktometru pokazano na rys. 6. 
W metodzie oporów penetracji (czasu penetracji) wykorzystano reowiskozymetr 

Hoepplera firmy Gebruder Haake wymagajęcy pobierania próbek (wersja PT). Schemat 

reowiskozymetru pokazano na rys. 7. 

W metodzie oporów drgań skrętnych zastosowano urzędzenie własnej konstrukcji 

(2], którego schemat przedstawiono na rys. 8. Działanie urzędzenia według tej me-
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Rys. 4. Wykres zmian czasu penetracji w funkcji zawartości wody w płynnej masie 
pomadkowej dla ustalonych temperatur (krówka 11Mulatka"): P - siła nacisku, R - pro

mień kulki, 1 - droga penetracji 
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Rys. 5. Wykres zmian tłumienia w funkcji zawartości wody dla ustalonych tempera
tur masy pomadkowej (krówka ntł.Jlatka"), pomiar metodę „Sarez" 
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Rys. 6. Schemat konduktanetru N571 
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Rys. 7. Schemat reowiskozymetru Hoepplera 
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Rys. B. Schemat budowy urzędzenia wykorzystujęcego metodę drgań skrętnych do okre
ślania zawartości wody, pomiar metodę, 11Sarez" 
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tody, zwanej przez autorów 11Sarez", można przedstawić następująco: Układ składa 

się z dwóch urządzeń: czujnika pomiarowego I, urządzenia sterującego II. Czujnik 

I składa się z zawieszonego sprężyście na strunie 1 elementu drgającego sk~ętnie 

2 zanurzonego w badanej masie i pobudzanego do drgań za pomocą układu elektrycz
nego 3. Amplituda prędkości drgań Qelementu 1 zależna jest od wartości momentu 

napędowego Mi tłumienia drgań wywołanego przez badaną masę. Sygnał elektryczny o 

amplitudzie Ux proporcjonalny do amplitudy prędkości Q generowany jest w elemen

cie przetwarzającym 4. Wynik pomiarów w postaci stosunku amplitudy mo

mentu siły do amplitudy prędkości drgań, zwany tłumieniem b, jest poś

rednią miarą zawartości wody w masie przy założeniu określonej tempera

tury i składu masy. Ponieważ współpracujące z czujnikiem urządzenie ste

rujęce II realizuje stabilizację amplitudy momentu napędowego, to tłumie

nie b jest odwrotnie proporcjonalne do amplitudy prędkości. W układzie steru

jącym II znajduje się miernik amplitudy prędkości 5 wyskalowany bezpośrednio w 
jednostkach tłumienia. Wspormiane zadanie stabilizacji momentu M dokonywane jest 

w układzie sterującym II za pomocą zespołu 6 automatycznej regulacji wzmocnienia 

współpracującego ze wzmacniaczem 7 i elementem porównującym 8. W tym ostatnim po

równywany jest sygnał wyjściowy o amplitudzie UY, proporcjonalnej do amplitudy mo

mentu M z sygnałem odniesienia U
0

, który można nastawiać za pomocą potencjometru 9. 

4. WNIOSKI 

W wyniku badań oraz analizy porównawczej poszczególnych metod stwierdzono, że 

do realizacji pomiarów w wersji TA najbardziej przydatne są metody: skraplaczowa, 

pneumatyczna, oporów ruchu mieszadła i konduktometryczna, w wersji TB metody: opo

rów przetłaczania, pneumatyczna, oporów drgań skrętnych, refraktometryczna, a w 
wersji PT najbardziej przydatne są metody: penetracyjna, oporów przetłaczania, 

oporów drgań skrętnych, konduktometryczna, pojemnościowa refraktometryczna. 
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O BO3MOJKHOCTHX H3MEPElOOI COĄEPJKAHIDł BO,!JJi 
B MATEPH.HJIAX CrYIIWłHW< B Bl:lIIAPHHX AilIIAPATAX 

P e 3 r:> u e 

B paOoTe npeACTaBneHO aaana3 B03MO~HOCTel DpHMeHeHHR p03Ae~bHblX 
MeTOAOB H3MepeHHR COAepUHHH BOAN B MSTepaanax cry~aHH~X B BND8PRWC 
annapaTax oepeAHqecKoro ~elCTBHR. 0nHC8HO HeKOTOpNe H3 MeTOAOB B 
peay~bT8TN • X accneAOB8HHH. 

J. Milanowski, J. Maceluch, J. Owczarzak 

AB0UT P0SSIBILITIES OF WATER C0NTENT t-1:ASUREMENTS IN EVAP0RATED MATERIALS 

S u m m a r y 

The paper gives an analysis of possibilities in applications of different 
water content measurements during evaporating processes in periodical evaporators. 
Some of the methods and ~esults of their investigations are described in the work. 


