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Przedsiębiorctwo Przemysfu Ziemniaczanego
SA w Niechlowie
ul. Przemysłowa 8
56-215 Niechlów
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SPRAlttOZDAltllE

z badań laboratoryjnych zgodnościpróbki Rotonagu N z nornĘ APl 13A

zadanie,

zlec' wew' lNiG

4528/KW2018' zrealizowane zostało na zlecenie

Przedsiębiorstwa Przemysfu Zemniaczanąo SAw Niechlowie , z Kórego otŻymano próbkę
RotomaguN. Celem zadania były badania laboratoryjne dla oceny zgodnościotzymanej
próbki z zaleceniami normy APl 13A

Do badań użyto aparatury: mikser Hamilton Beach, lepkościomiez ofiTE 900, prasa
filtracyjna typu Baroid oraz środki i materiały: Wzorcowy

ił APl,

chlorek sodu, wodorowęglan

sodu oraz woda destylowana.

Badania według normy APl 13A
Pzeprowadzone badania dotyczyły okeślenia parametrów reologicznych

i filtracji

zawiesin Wodnych zawierających badany Rotomag N i Wzorcowy il, sporządzonych z
użyciem roztworu zawieĘącego 40 g/l Nac| oraz nasyconego roztworu NaCl. Badania
dotyczyły również określenia pozostałościna sicie 2000 pm.

Wyniki badań wraz

z

zaleceniami normy pŻedstawiono W poniższej tabeli. W

zakresie pomiaru lepkości zawiesin, tj' odczytu plzy 600 obr./min. na wiskozymetrze badana
próbka spelnia wymagania normy, wyniki uzyskane podczas badania zawiesiny w roztworze

zawierającym 40 g/l NaCl mieszczą się w zakesie '13,5

roztworze Nacl

'12,4

-

-

14,3 (średnio 'l3'9)

iw nasyconym

12,7 (średnio 12,6). Wyniki pomiaru filtracji zawiesiny spoządzonej

na solance zawierĄącĄ 40 gll NaCl mieszczą sięw zakresie 8,4

-

8,8 cm3 (średnio 8,6 cm3),

natomiast Wątpliwości budzą wyniki pomiaru filtracji zawiesiny sporządzonej na solance

KóĘ

uzyskano wyniki W zakesie 9,4 -'l2,0 cm3. Najbardziej odbiegający od
pozostałych wynik (12,0 cm3) odlzucono i r'zyskano średnią9,6 cm3. Próbka nie spelnia
nasyconej, dla

natomiast normy w zakesie pozostałcŚci na sicie 2000 pm. Wedfug normy cabśćpróbki
powinna przechodzić pŻ ez sito, natomiast podczas badania pozostawała zawsze niewielka

ilośćcząstek o rozmiarach większych niż 2000 pm, Kóra wynosiła Średnio 0,25 % wag'
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Kańa danych próbki: Rotomag N' data produkcji: 19.02.20'18

uł.pśclwośÓ

WYMAGAIIIE

WYNIK

co najwyżej 18

13,9

co najwyżej 20

12,6

objętośćfiltratu w solance 40 gń [ml]

co najwyżej 10

8,6

objętośćfiltratu w solance nasyconej [ml]

co najwyżej 10

9,6

Pozostałośćna sicie powyŻej 2000 pm

nie występuje

0,25 % rvag

Odczyt na wiskozymetze pzy 600 obr./min.
w solance 40 g/l
Odczyt na wiskozymetze pzy600 obr./min.

w solance nasyconej

Data badania
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