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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób okre lania sk adu materia ów sta ych metod  elektryczn ,

zw aszcza ska  i minera ów ilastych, znajduj cy zastosowanie w przemy le wiertniczym, wydobyw-

czym, ceramicznym, budowlanym oraz laboratoriach fizykochemicznych. 

Znane sposoby okre lania zawarto ci wilgoci w materia ach sta ych metod  elektryczn  polega-

j  na pomiarze parametru elektrycznego badanego materia u, na przyk ad pojemno ci lub rezystancji, 

b d cych funkcj  jego wilgotno ci i porównaniu z wielko ciami wzorcowymi uzyskanymi dla materia-

ów o sk adzie uprzednio okre lonym innymi metodami termochemicznymi. 

Znany z opisu patentowego nr PL 172 784 sposób analizy ilo ciowej mieszaniny sk adników  

o ró nych w asno ciach dielektrycznych dla okre lania zawarto ci t uszczu w tkance organizmów y-

wych polega na pomiarze dobroci obwodu rezonansowego przed umieszczeniem badanej próbki oraz 

dobroci t umionej przez umieszczon  w obwodzie rezonansowym badan  próbk  o sko czonej prze-

wodno ci elektrycznej. Sk ad badanej mieszaniny okre la si  z ró nicy mierzonych dobroci obwodu 

rezonansowego, której wielko  zale y od ca kowitej przewodno ci badanej próbki. Znajomo  masy 

tej próbki oraz ró nicy w przewodno ci elektrycznej pomi dzy sk adnikami próbki pozwala okre li

zawarto  poszczególnych sk adników w badanym obiekcie o znanej masie. 

Ponadto znany jest z polskiego opisu patentowego nr 198829 sposób okre lania sk adu sub-

stancji, zw aszcza cieczy, polegaj cy na pomiarze wielko ci elektrycznej charakteryzuj cej próbk

badanej substancji umieszczonej pomi dzy elektrodami kondensatora pomiarowego, który wyró nia

si  tym, e za pomoc  elektronicznego miernika impedancji, wyposa onego w generator o prze czanej 

cz stotliwo ci pomiarowego sygna u sinusoidalnego, a po czonego z kondensatorem pomiarowym, mie-

rzy si  k t przesuni cia fazowego pomi dzy impedancj  wypadkow  kondensatora z próbk  substancji,  

a jej sk adow  rezystancyjn  w zale no ci od zmian cz stotliwo ci zawartej w zakresie 0 < f < 10
8
 Hz dla 

próbek wzorcowego roztworu mieszaniny o okre lonych st eniach, a po przeliczeniu przedstawia si

obrazowo przebiegi zmian k ta przesuni cia fazowego w skali logarytmicznej w zale no ci od cz sto-

tliwo ci przy okre lonych st eniach. Nast pnie obrazuje si  przebieg zmian k ta przesuni cia fazo-

wego w zale no ci od zmian warto ci przy wybranej co najmniej jednej cz stotliwo ci. Z kolei po 

wprowadzeniu próbki badanego roztworu o szukanym st eniu pomi dzy elektrody kondensatora 

pomiarowego mierzy si  k t przesuni cia fazowego przy wybranej uprzednio co najmniej jednej cz -

stotliwo ci sygna u pomiarowego i odczytuje si  warto  st enia badanego roztworu bezpo rednio  

z wyznaczonej uprzednio zale no ci k ta przesuni cia fazowego od zmian st enia dla okre lonego 

roztworu. 

Sposób wed ug wynalazku, polegaj cy na pomiarze wielko ci elektrycznej, charakteryzuj cej

próbk  badanego materia u sta ego umieszczon  pomi dzy elektrodami kondensatora pomiarowego 

charakteryzuje si  tym, e za pomoc  elektronicznego miernika impedancji, po czonego z kondensa-

torem pomiarowym, mierzy si  k t przesuni cia fazowego pomi dzy impedancj  wypadkow  konden-

satora z próbk  badanego materia u sta ego, a jej sk adow  rezystancyjn  przy wybranej co najmniej 

jednej cz stotliwo ci sinusoidalnego sygna u zasilaj cego kondensator pomiarowy zawartej w zakre-

sie 0,5 - 10
8
 Hz, po czym uzyskane wyniki porównuje si  z warto ciami wyznaczonymi uprzednio przy 

okre lonej cz stotliwo ci dla wzorcowych próbek danego materia u sta ego o ró nych udzia ach obj -

to ciowych okre lonych innymi znanymi metodami. 

Sposób okre lania sk adu materia ów sta ych metod  elektryczn , wed ug wynalazku, dzi ki

swojej prostocie pozwala na szybkie wyznaczanie sk adu obj to ciowego materia ów sta ych zarówno 

w warunkach przemys owych jak i laboratoryjnych. 

Sposób okre lania sk adu materia ów sta ych metod  elektryczn  wed ug wynalazku zosta  bli-

ej obja niony w oparciu o rysunek, na którym fig. 1 przedstawia wykres zale no ci zmiany k ta prze-

suni cia fazowego  od cz stotliwo ci przy okre lonym udziale i u w materiale sta ym w postaci mie-

szaniny i u i piasku, a fig. 2 - wykres regresji liniowej zale no ci udzia u i u wzgl dem piasku w funkcji 

k ta przesuni cia fazowego przy okre lonej cz stotliwo ci fk=1 dla tego materia u.

Sposób wed ug wynalazku, polega na tym, e pomi dzy ok adzinami kondensatora pomiarowe-

go, po czonego z elektronicznym miernikiem impedancji, który wyposa ony jest w generator napi cia

sinusoidalnego o prze czalnej cz stotliwo ci, umieszcza si  kolejno n próbek wzorcowych materia u

sta ego w postaci mieszaniny i u i piasku o ró nych udzia ach obj to ciowych i u C1, C2,....,Cn okre lo-

nych uprzednio innymi, znanymi metodami, gdzie C1 = 0% i u, C2 = 5% i u, C3 = 10% i u, a nast pnie 

co 10% do 100% i u dla Cn. Z kolei mierzy si  k t przesuni cia fazowego  pomi dzy impedancj
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wypadkow  kondensatora z próbk  wzorcow  danego materia u, a jej sk adow  rezystancyjn  dla 

ró nych warto ci cz stotliwo ci fk sinusoidalnego sygna u napi ciowego zawartych w zakresie 0,5 - 

10
8
 Hz, którym zasila si  kondensator pomiarowy, a po przeliczeniu za pomoc  uk adu przetwarzania 

danych przedstawia si  obrazowo przebiegi zmian k ta przesuni cia fazowego  w zale no ci od 

zmian cz stotliwo ci sinusoidalnego sygna u napi ciowego przy ró nych udzia ach obj to ciowych i u

C1, C2,...,Cn w mieszaninie materia u sta ego (fig. 1). Nast pnie po wprowadzeniu próbki o szukanym 

udziale obj to ciowym pomi dzy elektrody kondensatora pomiarowego mierzy si  k t przesuni cia 

fazowego  przy wybranej uprzednio cz stotliwo ci wynosz cej fk=1 i odczytuje si  warto  udzia u

obj to ciowego badanego materia u z równania regresji liniowej (fig. 2). 

Zastrze enie patentowe 

Sposób okre lania sk adu materia ów sta ych metod  elektryczn  polegaj cy na pomiarze wiel-

ko ci elektrycznej, charakteryzuj cej próbk  badanego materia u umieszczon  pomi dzy elektrodami 

kondensatora pomiarowego, znamienny tym, e za pomoc  elektronicznego miernika impedancji 

po czonego z kondensatorem pomiarowym mierzy si  k t przesuni cia fazowego  pomi dzy impe-

dancj  wypadkow  kondensatora z próbk  badanego materia u, a jej sk adow  rezystancyjn  przy 

wybranej co najmniej jednej cz stotliwo ci fk sinusoidalnego sygna u zasilaj cego kondensator pomia-

rowy zawartej w zakresie 0,5 - 10
8
 Hz, po czym uzyskane wyniki porównuje si  z warto ciami wyzna-

czonymi uprzednio przy okre lonej cz stotliwo ci dla wzorcowych próbek danego materia u sta ego  

o ró nych sk adach okre lonych innymi znanymi metodami. 
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Rysunki 
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