
Witam !  

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w cukiernictwie 

Dział nr 2  to:  Aparatura kontrolno-pomiarowa. 
Zapoznaj się z treścią nauczania w pliku.  

Wszelkie  zapytania możesz zadać na czacie na 
platformie Teams lub wysyłaj pocztą mailową na adres:  
jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl  

 

Pozdrawiam. M.Jeziorek 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat1: Klasyfikacja i charakterystyka urządzeń do 
pomiaru i kontroli typowych parametrów fizycznych 
w produkcji cukierniczej 

1. W określaniu cech jakościowych produktów żywnościowych pomiar 
odgrywa ważną rolę.                                                                                                 
Metrologia to nauka, która zajmuje się pomiarami i przyrządami 
pomiarowymi. 

2. Pomiar to liczbowe określenie zjawiska  polegające na 
porównaniu wielkości mierzonej z określoną jednostką miary. 
 

3. W Polsce obowiązuje Międzynarodowy Układ Jednostek Miar w 
skrócie Układ SI. Układ SI przyjęto na XI Generalnej Konferencji Miar 
w Paryżu w 1960 roku, a w Polsce obowiązuje od 1966 roku. Obecnie 
stosowanie ich reguluje Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o 
miarach, z późn. zm. 
 

4. Rozróżniamy następujące jednostki podstawowe: 

 

 
wielkość 
 

 
Jednostka miary Definicja  

Nazwa 
Ozna- 
czenie 

Długość metr  m Metr, to długość drogi przebytej w próżni przez 
światło w czasie 1/299 792 458 sekundy. 

Masa  kilogra
m  kg 

Kilogram, to jednostka masy, która jest równa 
masie międzynarodowego prototypu kilograma 
przechowywanego w Międzynarodowym Biurze 
Miar wSevres we Francji. 

Czas  sekunda  s 

Sekunda, to czas równy 9 192 631 770 
okresom promieniowania odpowiadającego 
przejściu między dwoma nadsuptelnymi 
poziomami stanu podstawowego atomu cezu 133. 

Temperatura 
termodynami
czna  

kelwin  K 
Jednostka temperatury równa1/273,16 części 
temperatury termodynamicznej punktu potrójnego 
wody. 

Liczebność 
materii  mol  mol 

Mol to liczebność materii układu zawierającego 
liczbę cząstek równą liczbie atomów w masie 0,012 
kg węglaC12. Cząstki występują w postaci atomów, 
cząsteczek, jonów, elektronów lub 4 innych cząstek 



albo ich zespołów. 

Prąd 
elektryczny  amper  A  

Amper to jednostka natężenia prądu elektrycznego 
niezmieniającego się, który występując w dwóch 
równoległych prostoliniowych, nieskończenie 
długich przewodach o przekroju kołowym znikomo 
małym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m 
od siebie, wywołałby między tymi przewodami 
siłę 2 × 10-7 niutona na każdy metr. 

 

Światłość kandela  cd 

Kandela to jednostka światłości źródła emitującego 
w określonym kierunku promieniowanie 
monochromatyczne o częstotliwości 540 × 1012 

herców i o natężeniu promieniowania w tym kie 
runku równym 1/683 wata na steradian. 

 

Wzorce są ciałami lub zjawiskami fizycznymi, które określają miarę 
wielkości z określoną dokładnością. 

5. Drugą grupę stanowią jednostki pochodne, które powstają przez 
wzajemne zależności jednostek podstawowych. Są to np. 

 Prędkość liniowa  [m/s] 
 Objętość [m³] 
 Siła [N] 
 Ciśnienie [Pa] 
 Moc [W] 
 Napięcie elektryczne [V] 

 

6. Używa się również tzw. jednostek krotnych. Są to dziesiętne 
wielokrotności i podwielokrotności  jednostek miar.  
W wielu przypadkach jednostki główne są zbyt małe lub zbyt duże, 
aby  podać mierzoną wartość bez użycia wielocyfrowych liczb, 
dlatego wprowadzenie jednostek krotnych usunęło te 
niedogodności.  
Symbole jednostek krotnych tworzone są przez dodawanie do nazwy 
jednostki głównej odpowiedniego przedrostka  
 
 
 



Jednostka miary 
 Mnożnik  

Nazwa przedrostka Oznaczenie 

Tera  T   Giga  G  1 000 000 000 
Mega  M   1 000 000 
Kilo  k  1 000 
Hekto  h  100 
Deka  da  10 
Decy  d  0,1 
Centy  c  0,01 
Mili  m  0,001 
Mikro  µ  0,000 001 
Nano  n  0,000 000 001 
Piko  p  0,000 000 000 001 
 

7. W przemyśle spożywczym właściwy przebieg większości procesów 
technologicznych i idąca za tym, jakość produktów, zależy od 
stosowania dokładnej aparatury, wykonywania poprawnych 
pomiarów oraz od utrzymania na określonym poziomie 
następujących parametrów fizycznych: 
temperatury, 
ciśnienia, 
strumienia masy i objętości, 
masy, 
stężenia roztworów, 
składu chemicznego (zawartości tłuszczu, białka, węglowodanów 
itd.), 
wilgotności powietrza. 
 

8. TERMOMETRY. 
Pomiar temperatury polega na określeniu energii kinetycznej ruchu 
cząsteczek lub atomów tego ciała i odbywa się przez porównanie 
temperatury ciała badanego ze ściśle określoną temperaturą przyjętą 
jako punkt stały skali do pomiaru temperatur. Do pomiarów 
temperatury używa się termometrów. 
 Jednostką temperatury w układzie SI jest kelwin [K], u nas stosuje się 
jednostkę regionalną: stopień Celsjusza [°C]. 



 
Najbardziej popularne są termometry cieczowe wykorzystujące 
zjawisko rozszerzalności cieplnej cieczy. Temperatura jest 
wskazywana przez wysokość poziomu cieczy zamkniętej w naczyniu, 
szklanej rurce o możliwie najmniejszej powierzchni przekroju. 
Zamknięta ciecz znajduje się w zbiorniczku o znacznej objętości oraz 
rurki o małej średnicy. W rurce zmienia się położenie powierzchni 
cieczy w zależności od badanej temperatury. 
Inne rodzaje termometrów:  
- termometry manometryczne w których wykorzystano zależność 
ciśnienia od temperatury w wypełnionych cieczami lub gazami 
zamkniętych naczyniach, będących czujnikami manometru. 
- termometry termobimetalowe 
-  termometry elektryczne, zaletą ich jest wykonanie pomiaru, 
zarejestrowanie wyniku i przesłanie go do pomieszczenia technologa 
dyżurującego. 
 

9. MANOMETRY- służą do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy. 

Jednostką ciśnienia jest paskal  [Pa].  Paskal to ciśnienie, jakie wywiera   
siła 1 N powierzchnię 1 m².  Często stosuje się jednostkę krotną  hPa 
(hektopaskal), która odpowiada 100Pa. 

W zależności od charakteru mierzonego ciśnienia rozróżniamy manometry: 
podciśnienia (wakuometry), nadciśnienia, małych ciśnień, różnicy ciśnień, 
ciśnienia bezwzględnego (barometry) i wielkich ciśnień 

Ze względu na zasadę działania, manometry możemy podzielić na: 

  hydrostatyczne   (pomiar poniżej 100hPa )                                                                                                 
 prężne  (pomiar powyżej 100hPa ),  wykorzystują zjawisko 

odkształcenia elementów sprężystych pod wpływem 
różnicy ciśnień. Elementami sprężystymi może być 
sprężyna (rurka Bourdona) lub membrana 

 

 



 

 
Manometr membranowy 

 

 
 Cyfrowe       

 

 
 
 
 
 
10.WAGI – urządzenia służące do pomiaru masy. Jednostką masy 
w układzie SI jest kilogram. 
Wagi działają na zasadzie porównywania siły, z jaką Ziemia 
przyciąga ważone ciało (ciężar), z siłą równoważącą, 
wytworzoną w układzie pomiarowym wagi 
 
Wagi ze względu na sposób wytwarzania siły równoważącej dzielimy 
na: 

 Odważnikowe – gdzie siła równoważąca jest wytwarzana przez 
masy wzorcowe (odważniki) oddziałujące na badaną masę za 
pośrednictwem dźwigni lub układu dźwigniowego 



 

 

 

 

 

 

 Uchylne – w których siła równoważąca jest wytwarzana przez 
moment siły odchylonej masy, której środek ciężkości leży poza osią 
obrotu 

 

 



                                                                                Waga odważnikowa uchylna 

 

 Przesuwnikowe – gdzie siła równoważąca jest wytwarzana przez 
moment siły, a zmiana momentu dokonywana jest przez przesuwanie 
masy względem osi obrotu. 
 
 

 

 
 

 

 

Do wag przesuwnikowych należą wagi pomostowe, które służą do ważenia 
całych samochodów . 

 Sprężynowe – w których siła równoważąca jest wytwarzana przez 
odkształcenie elementu sprężystego, jak sprężyna śrubowa  



 

 

 

 Elektroniczne – wykorzystujące zależność parametrów 
elektrycznych od przyłożonej siły do czujnika. Wagi elektroniczne są 
powszechnie stosowane w  produkcji do ważenia surowców, 
porcjowania produktów masowych (jak: kawa, cukier, produkty 
zbożowe, napoje itp.), półproduktów, kontroli masy wyrobu 
gotowego. 

  
 

 

10. WILGOTNOŚCIOMIERZE - HIGROMETRY 

W pomieszczeniach produkcyjnych, magazynach żywności, surowców 
sypkich, produkty pod wpływem wilgoci zmieniają właściwości na 
niekorzystne.   



Zawartość pary wodnej w powietrzu jest określana miarą wilgotności 
względnej, czyli stosunkiem ilości pary zawartej w powietrzu do 
największej ilości wody, jaka w tej ilości powietrza w danych warunkach 
może odparować tworząc stan nasycenia. Parametr wskazuje, jak daleki od 
nasycenia jest stan pary wodnej zawartej w powietrzu. 

Wilgotność podajemy w procentach [%]. 

Rodzaje wilgotnościomierzy: 

 higrometry włosowe , które wykorzystują zjawisko zmiany długości 
substancji, np. włosów pod wpływem wilgoci. Podczas zmiany 
wilgotności w powietrzu, włos ulega wydłużeniu lub skróceniu i 
powoduje to obrót związanej z nim wskazówki umożliwiającej odczyt 
wilgotności na tarczy 

 

 
Schemat  higrometru 
włosowego 
 

1. Wiązka włosów 
2. Dźwignia 
3. Sprężyna dźwigni 
4. Wskazówka 
5. Punkt podparcia 

dźwigni 
6. Skala 

 

 

 

 

 

 psychrometry, gdzie głównymi elementami są umieszczone obok 
siebie dwa dokładne termometry rtęciowe (mokry  i suchy) 
Zbiornik rtęci termometru mokrego jest owinięty są tkaniną, której 
wolny koniec zanurzony jest w naczyniu z wodą destylowaną. Dzięki 
włoskowatości tkaniny woda jest doprowadzana do miejsca, w 
którym  znajduje się zbiorniczek rtęci termometru, tzw. termometr 
mokry, który poddawany jest działaniu strumienia powietrza 
wytworzonego przez wentylator. Termometr suchy  wskazuje 



temperaturę otaczającego powietrza, a na skutek parowania wody, 
termometr mokry wskazuje niższą temperaturę. Pomiar polega na 
odczytaniu wskazań z obu termometrów i ustaleniu na tej 
podstawie wilgotności względnej odczytanej z nomogramu lub 
wykresu zależności 

 

 higrometry  cyfrowe 
        

                         
 
W praktyce produkcyjnej często stosuje się urządzenia 
wielofunkcyjne np. termo-higrometr, na którym odczytujemy 
temperaturę pomieszczenia i wilgotność powietrza. 

 
 

 



 

Temat 2: Dobór urządzeń i aparatury 
kontrolno-pomiarowej 
 

Pomieszczenie  Parametry 
( mierzone wielkości) 

Jednostka 
pomiaru 

urządzenie 

 
magazyn 

Surowców  

wilgotność powietrza % higrometr 
temperatura °C termometr 

masa kg waga 
hala 

produkcyjna 
wilgotność powietrza % higrometr 

temperatura °C termometr 
masa kg waga 

piecownia wilgotność powietrza % higrometr 
temperatura °C termometr 

komora  
fermentacyjna 

wilgotność powietrza % higrometr 
temperatura °C termometr 

 
deserownia 

wilgotność powietrza % higrometr 
temperatura °C termometr 

masa kg waga 
Magazyn  
wyrobów 
gotowych 

wilgotność powietrza % higrometr 
temperatura °C termometr 

masa kg waga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


