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Sposób, polegający na pomiarze wielkości elektrycznej 
charakteryzuje próbkę badanej substancji umieszczonej 
pomiędzy elektrodami kondensatora pomiarowego, zna-
mienny tym, że za pomocą elektronicznego miernika 
impedancji, wyposażonego w generator o przełączanej 
częstotliwości pomiarowego sygnału sinusoidalnego, 
a połączonego z kondensatorem pomiarowym mierzy się 
kąt (ϕ) przesunięcia fazowego pomiędzy impedancją wy-
padkową (Z) kondensatora z próbką substancji a jej skła-
dową rezystancyjną (RS) w zależności od zmian częstotli-
wości zawartej w zakresie 0 < f < 108 Hz dla próbek wzor-
cowego roztworu mieszaniny o określonych stężeniach, 
a po przeliczeniu przedstawia się obrazowo przebiegi zmian 
kąta (ϕ) fazowego przesunięcia w skali logarytmicznej od 
częstotliwości przy określonych stężeniach, po czym obra-
zuje się przebiegi zmian kąta (ϕ) przesunięcia fazowego 
w zależności od zmian wartości stężenia roztworu przy 
wybranej co najmniej jednej częstotliwości. Następnie po 
wprowadzeniu próbki badanego roztworu o szukanym 
stężeniu pomiędzy elektrody kondensatora pomiarowego 
mierzy się kąt (ϕ) przesunięcia fazowego przy wybranej 
uprzednio co najmniej jednej częstotliwości sygnału pomia-
rowego i odczytuje się wartość stężenia badanego roztworu 
bezpośrednio z wyznaczonej uprzednio zależności kąta (ϕ) 
przesunięcia fazowego od zmian stężenia dla określonego 
roztworu. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sposób określania składu substancji, zwłaszcza cieczy z wykorzy-

staniem elektrycznej metody pojemnościowej, znajdujący zastosowanie w przemyśle chemicznym 
oraz w laboratoriach fizykochemicznych do wyznaczania stężenia mieszanin. 

Dotychczas skład mieszanin dwuskładnikowych określano poprzez wyznaczanie ich stężenia 
wykorzystując zmiany właściwości elektrycznych badanych substancji w zależności od ich stężenia. 

Znane sposoby określania składu substancji polegają na pomiarze konduktywności, albo wy-
znaczaniu stałej dielektrycznej badanej substancji z pomiaru przyrostu pojemności kondensatora  
z umieszczoną pomiędzy jego elektrodami próbką badanej substancji względem pojemności konden-
satora bez próbki albo pomiarze współczynnika stratności, a następnie porównywaniu uzyskanych 
wyników z wykresami lub tabelami tych wielkości wyznaczonych dla określonych substancji, przy 
czym pomiary realizuje się przy jednej określonej częstotliwości za pomocą odpowiednich wysokoczę-
stotliwościowych układów pomiarowych. 

Istotą sposobu, według wynalazku, polegającego na pomiarze wielkości elektrycznej charakte-
ryzującej próbkę badanej substancji umieszczonej pomiędzy elektrodami kondensatora pomiarowego 
jest to, że za pomocą elektronicznego miernika impedancji, wyposażonego w generator o przełącza-
nej częstotliwości pomiarowego sygnału sinusoidalnego, a połączonego ze znanym kondensatorem 
pomiarowym mierzy się kąt przesunięcia fazowego pomiędzy impedancją wypadkową kondensatora  
z próbką substancji a jej składową rezystancyjną w zależności od zmian częstotliwości zawartej  
w0 zakresie 0 < f < 108 Hz dla próbek wzorcowego roztworu mieszaniny o określonych stężeniach, a 
po przeliczeniu przedstawia się obrazowo przebiegi zmian kąta przesunięcia fazowego w skali loga-
rytmicznej w zależności od częstotliwości przy określonych stężeniach, po czym obrazuje się przebieg 
zmian kąta przesunięcia fazowego w zależności od zmian stężenia roztworu przy wybranej co naj-
mniej jednej częstotliwości. Następnie, po wprowadzeniu próbki badanego roztworu o szukanym stę-
żeniu pomiędzy elektrody kondensatora pomiarowego mierzy się kąt przesunięcia fazowego przy wy-
branej uprzednio co najmniej jednej częstotliwości sygnału pomiarowego i odczytuje się wartość stężenia 
badanego roztworu bezpośrednio z wyznaczonej uprzednio zależności kąta przesunięcia fazowego od 
zmian stężenia dla określonego roztworu. 

Sposób określania składu substancji, według wynalazku, charakteryzuje się prostotą. Pozwala 
w szybki sposób określić stężenie dowolnych substancji zarówno w warunkach przemysłowych jak  
i laboratoryjnych. 

Rozwiązanie, według wynalazku, uwidocznione jest w przykładowym wykonaniu na rysunku, na 
którym fig. 1 przedstawia wykres wektorowy impedancji wypadkowej kondensatora z próbką substan-
cji, fig. 2 - przebieg zmian kąta φ przesunięcia fazowego w zależności od zmian częstotliwości f sy-
gnału pomiarowego i stężenia roztworu mieszaniny w skali logarytmicznej, a fig. 3 - przebieg zmian 
kąta φ przesunięcia fazowego w zależności od zmian stężenia roztworu mieszaniny. 

Sposób, według wynalazku, realizuje się za pomocą elektronicznego miernika impedancji, wy-
posażonego w generator o przełączanej częstotliwości napięciowego sygnału pomiarowego o prze-
biegu sinusoidalnym, a połączonego z kondensatorem pomiarowym. Pomiędzy elektrody kondensato-
ra pomiarowego wprowadza się kolejno n próbek wzorcowych danej substancji w postaci roztworu 
wodnego soli NaCI o różnych stężeniach c1, c2, …cn, określonych uprzednio innymi, znanymi meto-
dami. Następnie mierzy się kąt φ przesunięcia fazowego pomiędzy impedancją wypadkową Z kon-
densatora z próbką wzorcową danej substancji a jej składową rezystancyjną Rs dla różnych wartości 
częstotliwości f sygnału pomiarowego zawartych w zakresie 0 < f < 108 Hz, a po przeliczeniu za po-
mocą układu przetwarzania danych przedstawia się obrazowo przebiegi zmian kąta φ przesunięcia 
fazowego w skali logarytmicznej w zależności od zmian częstotliwości f przy różnych stężeniach c1, c2, 
…cn roztworu, po czym, uwzględniając wymogi dokładności pomiaru w określonym zakresie stężenia, 
obrazuje się przebiegi zmian kąta φ przesunięcia fazowego od zmian stężenia c danego roztworu przy 
wybranych dwóch częstotliwościach fk=1 = 1kHz i fk=2 = 1MHz. 

Następnie, po wprowadzeniu badanej próbki o szukanym stężeniu cx pomiędzy elektrody kon-
densatora pomiarowego mierzy się kąt φ przesunięcia fazowego przy wybranych uprzednio częstotli-
wościach fk=1,/fk=2 sygnału pomiarowego i odczytuje się wartość stężenia cx badanego roztworu bez-
pośrednio z wyznaczonego uprzednio wykresu zależności kąta φ przesunięcia fazowego od zmian 
stężenia c dla określonego roztworu mieszaniny. 
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Zastrzeżenie patentowe 

Sposób określania składu substancji polegający na pomiarze wielkości elektrycznej charaktery-
zującej próbkę badanej substancji umieszczonej pomiędzy elektrodami kondensatora pomiarowego, 
znamienny tym, że za pomocą elektronicznego miernika impedancji, wyposażonego w generator  
o przełączanej częstotliwości pomiarowego sygnału sinusoidalnego, a połączonego z kondensatorem 
pomiarowym mierzy się kąt (φ) przesunięcia fazowego pomiędzy impedancją wypadkową (Z) konden-
satora z próbką substancji a jej składową rezystancyjną (Rs) w zależności od zmian częstotliwości (f) 
zawartej w zakresie 0 < f < 108 Hz dla próbek wzorcowego roztworu mieszaniny o określonych stęże-
niach (c1, c2, …cn), a po przeliczeniu przedstawia się obrazowo przebiegi zmian kąta (φ) przesunięcia 
fazowego w skali logarytmicznej od częstotliwości (f) przy określonych stężeniach (c1, c2, …cn), po 
czym obrazuje się przebiegi zmian kąta (φ) przesunięcia fazowego w zależności od zmian wartości 
stężenia (c) roztworu przy wybranej co najmniej jednej częstotliwości (fk), a następnie po wprowadze-
niu próbki badanego roztworu o szukanym stężeniu (cx) pomiędzy elektrody kondensatora pomiaro-
wego mierzy się kąt (φ) przesunięcia fazowego przy wybranej uprzednio co najmniej jednej częstotli-
wości (fk) sygnału pomiarowego i odczytuje się wartość stężenia (cx) badanego roztworu bezpośrednio 
z wyznaczonej uprzednio zależności kąta (φ) przesunięcia fazowego od zmian stężenia (c) dla okre-
ślonego roztworu. 
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