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Komentarz 
do wyników pomiaru czasu relaksacji Tı wody, przeprowadzonego przez 

Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie w dniu 24.06.1994r. 
 
Celem przeprowadzonych przez Instytut pomiarów było ustalenie czy następują zmiany czasu 
relaksacji w wodach poddanych działaniu pola magnetycznego urządzenia RAM. Do pomiaru 
przekazano próbki wody surowej i kondensatu pary z instalacji chłodzenia wyparnego pieców 
martenowskich w Hucie £abędy  
Próbki oznaczone zostały odpowiednio:  
A1 – woda surowa, przed przepływem w polu magnetycznym  
B1 -  woda surowa A1 już po przepływie w polu magnetycznym  
C1 – kondensat pary z wody B1 
 

 
 
oraz próbki wody surowej z instalacji w laboratorium Politechniki Śląskiej: 
A – woda surowa przed urządzeniem RAM  
B -  woda surowa A po przepływie w polu magnetycznym  
 
 

 
 
Próbkę C1 przekazano do pomiaru pomimo braku możliwości technicznych porównania jej z 
kondensatem pary z wody surowej A1. Wynikało to z chęci poznania czasu relaksacji 
kondensatu, który - jak zaobserwowano - rozkładał osady powstałe w instalacji w okresie 
wcześniejszym. Zostało to zawarte w sporządzonym protokole.  
 
Pomiar przeprowadzony dla próbek oznaczonych jako A i B nie wykazał różnic w granicach 
błędu. Spowodowane to zostało, jak się przypuszcza, zbyt małą prędkością przepływu wody 
(poniżej 0,5m/sek.) przez urządzenie. Taka prędkość wynikała z obecności dużej ilości 
osadów w odcinku rurociągu laboratorium Politechniki Śląskiej. 
Odpowiednio duża prędkość przepływu wody w polu magnetycznym urządzenia RAM ma 
decydujące znaczenia dla uzyskania zmian jej właściwości fizycznych. Potwierdzają to efekty 
uzyskane w instalacjach przemysłowych oraz wyniki prac badawczych. 
 
Wobec powyższego jedynymi porównywalnymi wynikami, które znajdują równocześnie 
potwierdzenie w procesach zachodzących w instalacjach chłodzenia wyparnego pieców 
martenowskich w Hucie £abędy a opisanych w załączonym dalej protokole, są - wykazujące 
10-cio % różnice czasu relaksacji - wyniki pomiarów pomiędzy próbką A1 a próbką B1. 
 
Pomiar czasu relaksacji przeprowadzony przez Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie, którego 
wyniki prezentowane są powyżej (z polem magnetycznym o częstości 270 MHz dla 
protonów) poprzedzony został pomiarem nie ujętym w tym protokole (z polem 



magnetycznym o częstości 27 MHz i temperaturze wody również 22 °C) dla tych samych 
próbek wody i wynosił odpowiednio: 
 
- dla wody surowej A1, przed jej przepływem w polu magnetycznym urządzenia RAM -  
1100 µsek. 
- dla wody surowej B1, po jej przepływie w polu magnetycznym -  
1300 µsek. 
- dla kondensatu C1, pary uzyskanej po odparowaniu wody zdemineralizowanej -  
1500 µsek. 
 
Jak wynika z przytoczonych faktów, po przejściu wody przez pole magnetyczne urządzenia 
„RAM” i przy zachowaniu odpowiednich parametrów przepływu, doszło do zmian jej czasu 
relaksacji. Niewielki zakres badań nie pozwala jeszcze na stworzenie pełnych podstaw 
teoretycznych mechanizmów determinujących te zmiany, dlatego też badania te będą 
kontynuowane. 


