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5.8. OznaczaniegpstoScicieczy cial stalvch
Gpsto5ci4, inaczej mas4 wlaSciw4 p nazywa siQ wielkoScodpowiadaj4c4masie jednostki objqtoSciciala:

p-

ilt

V

kgim3,g/cm3,kg/dm3l
lna przyrctad:

GEstoSi zaleZrtajest od temperatury- zrnniejszasrQwraz ze wzrostetntemperatury,co
substancji.Dlatego przy warloSciachliczbowych
objEtoSciowej
wynlka z rozszerzalnoSci
ggstoScipodaje siq temperaturEoznaczenta.WielkoSc ta, szczegolniew przypadl<ugazow
zaleZytakle od ciSnienia.
i cieczy,wskutekich SciSliwoSci,
nazywasig Iiczbq nie(zwyczajowo
nazywan4czEstogqstoSciq)
tl
wzglgdnA,
GgstoSci4
badanejsrrbstancjiw ten-rpemianowanfuwskazuj4c4stosunekmasy okreslonejob-iqtoSci
przyjEtejza porownawczE
substancji
raturzeodpiesienia(t) do masy takiej samej objqtoSci
odniesienia(t,). lnacze.imowi4c,jest to stosunekgqstoScibadanejsubstanw ternperaturze
cji w temperaturzeodniesienia(p,) do gqstoScisubstancjiprzyjqteJza por6wnawczEwtemperaturzeodniesienia(P*u) :
r =
(lr r'

pr
p,*

dla gqstoScibadanejcieczy (na przyktaddla produktow
Zwykle temperatur4odr-riesienia
naftowych)jest temperarura20oC. Substancj4porownawczEjestwoda o temperaturze4oC.
w kt6rej I cm3 wody ma masQ1 grama (dokladniew temperaturze3,98oC),lub woda
o temperarurze20oC.SyrnbolerngqstoSciwzglqdnejjest wiq ,l?o lub r/13; indeksy przy
"
syrnbolu gqstoScizawszeoznaczaj4ternperaturqokreslon4w stopniachCelsjusz3.
Poniewaz masa wlaSciwawody w temperaturze4uC rSwna jest I g/cm3 to gqstoSi
r6wna jest liczbowo jej tnasiewlaSciwej
wzglqdpa badanejsubstancjiw tej ternperaturze
i moze byc podawanaz mianern[na przyklad:g/crn3].
Do pomiaru gqstoScicieczy u|ywa siq areometrow,piknometr6woraz wagi WestphalaMohra.

cieczyza pomocQareometru
5.8.1.WyznaczanieggstoSci
Metody oznaczaniagqstoSciza pomoc4areolnetru(rysunek5.8.1) oparte s4 na prawie
Archimedesa: cialo zanurzonew cieczy doznaje od niej parcia skierowanegoku g5rze,,
r6wnego co do wielkoScr cigZarowicieczywypartej przez to cialo. BezpoSrednieodczytywanie ggstoScina szyjce areometrujest wlaSciwieodmierzeniemobjqtoScicieczy, ktora
waZy tyle, ile areometr.Im wiqc ereczma wipksz4gqstoSi,tyrn mrriej areometrbgdzie siq
w niej zanurzal.
Areometr jest plywakiem o ksztalciewrzecionowatyrn,wykonany najczpsciejze szkla,
czgsto wyposazony dodatkowo w termornetr,nieraz z podwojn4 skal4 wskazuj4c4ternperaturq w stopniachCelsjuszaoraz odpowiedniepoprawki gqstoScidla danej temperatury
i danego rodzaju cieczy. W przypadku temperatury wyZszej od przyjqtej za wzorcow4
nalezypoprawkEdodai, w przypadkuniZszej- odj4c (patrztabela 5.8.1). W dolnej czq5ci
areometru znajduje siq zbiornik wypelniony Srutemlub innym rnaterialemobciqzaj4cym,
natonriastgorna czpscjest zaopatrzonaw podziatkq wyskalowanQzwykle w jednostkach
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gqstoSci
, rzadziejjest to ciELarwlaSciwy a czasami- stEzenieskladnika
roztworu (na przyklad, alkoholomierzelub cukromierze),co jest zawsze
zaznaczone
na areometrze.
Wykonanie eznaczeniawymaga pewnych ostroznoSci,bez zachowania ktorych pomiar moze byi niedokladny.Przede wszystkim, areometr
powinien byc skalowany za pomocE roztwor6w o dokladnie znanym
skladzie lub gqstoSci starannie oznaczonej w piknometrze (rozdzial
5.8.3). Areometr powinien byi czysty i odtluszczony.Zanurza siQ go
swobodniew cylindrze z badanqciecz4 tak aby jego czQscpozostaj4ca
nad powierzchni4 cieczy pozostala sucha. Cylinder powinien byi
umieszczony w termostatowanejta2ni. Po odczekaniu na wyr6wnanie
temperaturyprzyrzqdui cieczy, odczytujesiq wartoScigqstoSci(na skali
trzpienia) w miejscu zetkniqciasiq poziomu cieczy z trzpieniemprzyrzEdu.WartoSi gqsto6cina skali areometruodczytuje siq z dokladnoSci4
do najblizszej dzialki elementarnej
, zwracajqcuwagQ, aby oczy obserwatora znajdowaly siE na poziomie menisku cieczy. Przy odczycie
gEstoScizwykle uwzglqdnia siQ rnenisk gorny ale zawsze nale?y tu
postqpowai zgodnie z zaleceniemproducentapodanym na areometrze.
Menisk, ktory tworzy sip wokol szyjki areometru,wynika z wlasciwoSci
wloskowatych cieczy. Poniewa? wlaiciwoSci wloskowate cieczy nieraz
rolniq siE znaczniepomiqdzy sob4 kaldy areometrpowinien byd skaloR y s u n e5k. 8 . 1 .
Areometr
wany w tej creczy,do kt6rej badaniajest przeznaczony.
Wyniki oznaczeniagqstoSciprzez tego samego wykonawcQ,w tych
samych warunkach i przy uzyciu tego samego przyrzqdu molna uznal za prawidlowe,
jezelinie rozni4siEmiqdzy sob4wiEcejniz o 0,001g/cm'.

5.8.2.OznaczanieggstoScicieczyza pomoc4wagi hydrostatycznej
Zasadapomiaru ggstoSciza pomoc4 wagi hydrostatycznejWestphala-Mohraopartajest,
podobniejak w przypadku areometru,na prawie Archimedesa.Roznica pomiqdzy tymi
przyrzEdamipolega na tym, 2e w przypadku areometrustaly jest jego ciqLar, natomiast
w przypadku wagi stal4 jest objqtoSc plywaka, ktory zawsze musi byi caly zanurzony
w creczy.

Budowa i monta?wagi
PodstawowqczqSci4wagi hydrostatycznej(rysunek5.8.2) jest belka (1) o ramionach
rolne1 dlugoSci.Pryzmat belki wagi opiera siq na podkladcezamontowanejna widelkach
(2) rozsuwalnegostatywu (3) wyposazonegow SrubEdociskow4 (4) i Srubqpoziornuj4c4
(5).Na krotszym ramieniu belki zamocowanyjest staly ciqzarekprzeciwwagi(6) oraz
wskaz6wkaskali (10), znajduj4cejsig na koncu ruchomegoprqta regulacyjnegostatywu.
Na dluzszym>ale lzejszym,ramieniu belki, na haczyku(7) na cienkirn druciku zawieszony
jest szklanyplywak (B) wypelniony rtEci4.Plywak ten ma okreSlon4objEtoSc,zwykle 10
cm'. RamiE belki, na ktorym zawieszonyjest plywak podzielonejest na 10 rownych,
ponumerowanychczq{ci, z zaczepamrsluz4cymido zawieszaniaodwaznikow.Na koncu
dlulszego ramienia belki znajduje siq regulowany obci4znik (tarownik) przeznaczonydo
wstppnegor6wnowazeniawagi
Integralnymi czqSciarniwagi s4 takze: komplet obciqznikow- 2 sztuki po 10 gram6w
oraz po jednyrn 1 gram, 0,1 grama i 0,01 gramaoraz cylinder(9) o wysokoScii Srednicy
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r a g i h y d ro s ta ty c z n (ejl - bel ka w agi ,2 w i del ki ,3 statyw ,4 srubadoci skowa,
Ry s unek5. g. 2. S c h e ma w
l0-skala,
5 - S r u b a p o z i o r n u j 4 c a , 6 - p r z e c i w w a1g-az,a c z e p p l y w a k a , B - p l y w a k , 9 - c y l i n d e r ,
i 1 - termometr)

zapewniaj4cychswobodne zanurzeniew badanej cieczy calego plywaka wraz z czQSciE
na wewnqtrznejScianie
i termometr(11) zawieszany
drucika,na ktorymjest zawreszony
cylindra.
czqsciwagi zmontowacw nastQpuprzed rozpoczQciem
pomiarownaleZyposzczegolne
j EcejkolejnoSci:
l. ZloZyi rozsuwalnystafyw(3), wkladaj4cprQtregulacyjnystatywudo otworuw kolumw jednej,
prqtareguluj4cego
nie podstawy,zaihowujqc przy tym ustawienieramiqczka
ze Srub4poziomuj4c4(5)- NastEpnieunieruproriopudlej do podstawy,plaszczyfunie
chomif prqtregulacyjnyza pomoc4Srubydociskowej(4).
j4 do widelek(2)'
belkqwagi(1), wktadaj4c
2. Na statywnaloZyc
plywak(B).
3. Zawiesicna haczyku(7) doktadniewymytyi wysuszony
4. Srub4poziomuj4ce(5) i tarownikiemustalii r6wnowaggbelki tak, aby wskazowka
(6) pokrylasiq z kresk4Srodkow4skali
koricuramieniaz przeciwwaBq
umieszczonana
(l0)
(11).
tennometr
5. W cylindrze(9) zawiesid
Wykonanie ozn^czeniagPstoSci
jej temperaturq
przy
Do czystegoi suchegocylindra(9) wlai badan4ciecz i zmierzyi
pomocyrermometru(11) - nie powinnaroznicsiq od temperaturyotoczeniawiEcejntZ
S"C. Iriastqpniedo badanej cieczywprowadzic czysty i suchy ptywak (8). Dopasowai
wysokoSistatywutak, aby po ostroznym(przytrzymuj4cprgt regulacyjnystatywu)zluzow wodzie
siq belki byt on calkowiciezanurzony
waniuSrubydociskowej(a) i podniesieniu
Plywakpowinienznajdodrutu (okolo 15 mrn),na ktorymjest zawreszony.
wraz z czE1ci4
wai siqw srodkucylindrai nie moaedotykaij.go scian.
co powoduje,2e ramrqbelki
po zanurzeniu
wagi zostajenaruszona,
plywakar6wnowaga
r6wnowaginalezyzawtesiina ramieniubelki, na
podnosisiq. Dla ustalenia
z plywakiern
dziesi4tejkrescepodzialkiduzy obci4znik(10 g).
haciyku (7), w miejscuodpowiadaj4cym
to:
JeZehr6wnowaganie zostalaosi4gniEta,
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W przypadkugdy duzy obciqznikbpdzie zbyt lekki, nalely dodatkowo zawiesii rnniejszy (1 gram) obci4znik na pierwszym lub kolejnym nastqpnym zaczepiena dlulszynr
ramieniubelki a nastqpnie,kolejno,j eszczemniejszeobci4znikiaZ do osi4gniqciarownowagi.
W przypadkugdy duzy obci4znik bqdzie za ciEzki, trzeba przenie6i go na dziewiEty
zaczepna dluzszyrrrramieniubelki a mniejszy(1 grarn)obci4znikzawiesii rownieZna
dziewi4tym zaczepie lub na kolejnych nilszych i w razie potrzeby zawreszacdalsze,
mrriejszeobci4znikiaZ do osi4gniEcia
r6wnowagi.
Zasada odczytu obci4zenia lvagi
Zgodnie z prawent Archintedesa,dla zrownowazeniawagi z plywakiem zanvrzonym
w cteczy, przeciwnie dzialaj4cesily parcia cieczy (F) i ciEzaruobci4znikow (P) powinny
miei jednakow4wartoSiliczbow4:
. i
F = fttr;"rry . I = P = lllp6r,1a1+p111i
I

Ill,.ir,,.7y, =

111,,116.176p1
ft1

gdzie: nla.;1,171, lrasa cieczyrvypartc.jprz,ezplyr.vak.
nt116g1q211iti1
lnasaobci4znikowrotvnor,vaz4cyclt
wagQ,
g
p rz y s p i e s z e nzi ei e m s k i e.

Obci4zenie zr6wnowaZonejwagi musi byc wiqc r6wne masie cieczy wypartej przez
plywak.
W konstrukcji wagi wykorzystano zasadq dzwigni, wedlug kt6rej sila dzialaniaj est
wprost proporcjonalnado dlugoSciranrieniadzwigni. W przypadkugdy objgtoSi plywaka
wynosi dokladnie 10 cm3 to obci4znik l0 g zawieszonyna dziesi4tymwyciEciu na dtu1szym ramieniubelki bqdzie dzialalsil4 rown4 10.g,na dziewi4tyrnwyciqciu - 9.g, itd.
Jednakw niekt6rychwagachobjptoScplywaka moZebyi inna niz 10 cm3 a dopasowanedo
niego obciEznikirnog4nie byi opisane.(Ogolna zasadadopasowaniamasy obci4znikowdo
plywaka jest taka, 2e najwiqkszyobci4znik odpowiadamasie wody o temperaturze4oC
jest l0 razy lzejszy,itd.) Dlatego,dla ulikpipcia pornylek
wypartejprzez plywak, nastEpny
przy stosowaniuwag hydrostatycznychroZnychproducent6w,przyiEtonastApuj4cyspos6b
odczytuobci4zenia:
Najciqzszy obci1znik ( I 0 gramow) urnieszczonyw miejscu podwieszeniaplywaka odczyttrjesiEjako 1,0000 a odpowiednio na zaczepachod dziewi4tegodo pierwszego- jako
pierwsz4cyfrQpo przecinku.
Nastqpnyco do wielkoSciobci4znik(l grarn),na tych sarnychzaczepachodczytuje siq
jako drugi znakpo przecinku.
Trzeci co do wielkoSciobci4Znik(0,1 grama) odczytujesiq jako trzeci znak po przecinku, anajl2ejszyodwaznik (0,01 grama)jako czwarty znakpo przecinku.
Zrozumieniesposobuodczytur"rlatwi
rysunek5.8.3orazprzykladyt i 2.
Przyklad l: Jeleli po ustaleniurownowagibelki wagi ol<a\esiq, ze pierwszy l0 gralrrowy
(najwiqkszy)obci4znik znajdujesip na osmym zaczepie,drugi 1 gramowy - na si6dn"rym
zaczepie,trzeci obci4znik 0, 1 gramowy
na sz6stym zaczepiei czwarty najmniejszy
0,0lgramowy- na pi4tyrnzaczepie,wowczasobci4zenie
wagi odczytujesigjako 0,8165.
Przyklad 2. Ie2eli po ustaleniur6wnowagi belki wagi pierwszy 10 grarnowy(najwiqkszy)
obci4znikbpdzie znajdowaisiE na dziewi4tyrnzaczepie,drugi 1 grarnowy- tak2ena clziewi4tyrrrzaczepie,trzeci obci4znik0,1 grantowy- na 6smym z&czepiei czwarty najmniejszy 0,0lgramowy- na drugirnzaczepie,wowczasobciEzenie
wagi wynosi0,9982.
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Ry s ur r ek
5. 8. 3.O d c z y to b c i 4 z e rriwaa g i h y d ro s tatyczrre.i

ObliczenieggstoSciwzglgdnej
wzglqdnejwymagaporownaniasil parciabadanejcieczyFu r cteczy
ObliczenieggstoSci
por6wnawczejF,.u.
F b , = t t l 6 , .I' = V ' d t , , , 'I
F.p=tll(p.E=V'drp.S
wagQpodczasoznaczaltia
przezplywak; obci4zcniero\,vrlowazqce
gclzie:nrr)(- masabadanejcieczyr,vyparte-j
gpstoScibadanejcieczy,
wyparte-lprzezplywak; obci4zerrierownowaz4cewagQ
tn(.t,- ntasacieczy porownawczc-j
gqstoSci creczyporownawczej,
podczas ozstaczania
V - objqtoScwyparte.jcieczy rowna ob.iEto(ciplywaka,
db,, - gqstoScbadanejcieczy,
cieczyporownawczej,
d,,, - gEstoSd
- przyspieszenie
g
ziernskie.
Fbc,

t'ttbc:

dbc

F,'p

Illt:p

dt,p

Illbc
db,,=

' d,t)

lllcp

d* wynosi I
Jezeli cieczqporownawcz4jest woda o temperaturze4oC to jej gQStoSc
a obciEzenie
betki m(pwagitakzepowinno byi rowne 1, a wiEc w takim przypadkunie jest
konieczne oznaczalnegQstoScicieczy por6wnawczei. GgstoSi badanej cieczy do,, = d'o
w temperaturzepomiaru / r6wnajest wiqc obci4leniuwagi.
Po wyznaczeniugEstoScidto nale|y jEprzeliczyc do warto sci d240zgodnie ze wzorem.

,t'o' - d'+ + a,' (t - 2o)
w kt6ryrn: a
t

(odczytany
z tabel i5.8.1),
rv s p o l c z y n n icki e p l n y c lzt rn i a ng qstoS ci
baclanejcieczy,w stopniachCelsjusza.
ternperatura

351

Tabela5.8.1.Wspolczynnik(a) cieplnyclrzrniangEstoSci
cieczy(danedla produkt6wnaftowych)

CEstoSe
at* (oclczytana
z wagi)

0,6900do 0,6999
0,7000 0,l0gg
0,7100 0,1lgg
0,1200 0,7299
0,7300 0.1399
0,7400 0.1499
0,7500 0,l5gg
0,7600 0,l699
0,7700 0,llgg
0,7800 0,7ggg
0,7900 0,7ggg
0,8000 0,g0gg
0 , 81 0 0 0 , g1 g g
0.8200 0.8299
0,8300 0,g3gg
0,8400 0,g4gg
0,8500 0,g5gg
0,8600 0,g699
0,8700 0,glgg
0,8800 0,gBgg
0,8900 0,gggg
0,9000 0,g0gg
0,9100 0,9199
0,9200 0,g2gg
0,9300 0,g3gg
0,9400 0,g4gg
0.9500 0.9599
0,9600 0.9699
0,9700 0,glgg
0,9800 0,gggg
0.9900 1.0000

a

19' cm-3." C -l ;

0,000910
0,000897
0,000884
0,000970
0,000857
0,000844
0,000831
0,000819
0,000805
0,000792
0,000778
0,000765
0,000752
0,000739
0,000125
0,000712
0,000699
0,000686
0,000673
0,000660
0,000647
0,000633
0,000620
0,000607
0,000594
0,000591
0,000567
0,000554
0,000541
0,000528
0,000515

Za ostateczny wynik oznaczenia naleZy przyjqc Sredni4arytmetycznE kilku pomiar5w
nie r6zni4cychsiq miqdzy sob4wipcej niZ o 0,001. WartoScgqstoScibadanejcieczy podac
takZez dokladnoScia
do 0.001.

5.8.3. oznaczanieggstoScicieczyza pomocapiknometru
Do pomiarugqstoScizarownocieczyjak i cial stalychsluz4piknornetry(rysunek5.8.4).
Piknometrycznypomiar gEstoScipolega na Scislym oznaczeniuobjEtoSci i masy creczy
wypetniaj4cej p iknometr.
Piknometrjest to naczyntepomiarowe o objqtoSciod kilkunastu do kilkudziesigciu
centymetrow szeSciennych,wykonane ze szkla, czqsto o podwojnych Sciankach dla
ochrony zawartejw nim cieczy przed zmianamiternperatury.
Naczynieto, dzigki wyposazeniu go w kapilarn4rurkq lub wysoki korek z otworem kapilarnym, moananapelnic ciecza,
zawsze,,dopelna"itak samo.
Piknometrmoze byc dodatkowowyposazonyw termometr(jak jeden z przedstawionych
na rysunku 5.8.4), ktory oprocz okresleniaternperaturycieczy sluzy jako zamkniqcienaczynla.Bocznaszklanarurka kapilarnaumozliwiawyciekanienadmiarucieczy po napelnieniu zbiornika i zwiEkszeniutemperaturyprzyrzqdudo warloSciodpowiadaj4cejternpe-
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a i k n o n l e tro w
Ry s .5. 8. 4.P r zy k l a d o rvbau rd o w p

o nilszel
raturze oznaczenia.Dlatego przyrzqd powinien byc zawsze napelniany ciecz4
pomiaru.
n iz ternperatura
temperaturze
Wyznac zaniestalej Piknometru
przed,przyst4pieniemdo wlaSciwego oznaczeniagEstoScicieczy nalezy wyznaczyc rak
zwanEstal4piknornetru.W tyrn celu naleZy:
kapturkierrr)
1. Czysty i wysuszony piknometr (l4cznie z korkiem i/lub termometremczy
0,0001 g)
zwlalycna wadze analitycznej(z doktadnoSci4
nie wyzszeiniz
2. piknometrnapelnii za pomola pipety wod4 destylowan4o tetnperaturze
18-19'C (l4c zniez ,,szyjkd', w ktorej potem znajdziesiq korek)'
piknorne3. Zamkn4cpiknometr korkiem (lub termometrem,jesli uzywa siq tego rodzaju
korka lub
tru), nadrniar wody powinien wyplyn4i na zewn4trz naczyniaprzez kapilarq
z kapilary
kapilarE boczn4. podczas termostatowaniakapturek powinien byi zdigty
bocznej,natomiastdo waizenianaleZygo ponowniezaloZyc'
20"C na okres
4. piknometr umiescii w ultratermostacieo SciSleokreslonejternperarurze
wody w pik30J0 miput (czas niezbqdnydla ustabilizowaniawtaSciwejtemperatury
tennostatowaw termotnetr,
nometrze).W przypadkuuzycia piknometru zaopatrzonego
nie moznaprzerwai po osi4gnipciuprzezwodqw piknometrzetemperatury20"C.
wysuszyc
5. po ustabilizowaniuternperaiurypiknometr wyjqi z ultratermostatu,dokladnie
termomez zewnqtrz(bibuld i zwazyc na wadze analitycn'rej, lqcznie z korkiem i/lub
pomieszw
i
szybko
trem czy kapturkiem.Operacjesuszenra i wazenianalezywykonai
wypadku
czeniu,w ktdrym temperaturaotoczeniazblizonajest do 20"C. W przeciwnym
zasadniczo
moznaspodziewai siq zmianytemperatury creczyw piknometrze,co moze
wplyn4cna wYnik Pomiaru.
C, stanowi4cqmasQwody wypelniaj4cejprzyrzqd:
O. Ottic zyc sl"al4piknornetru
C - nb - n'tr
Dt1 - masapustegopiknornetru w gtamach,
gcJzie:
nI2 - lnasapikrrometruz wod4 w gratnach'
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Oznaczaniegpsto5cibadanej cieczy
gqstoScibadanejcieczy nale?y:
W celu oznaezenia
1. Postgpuj4ctak jak przy oznaczaniustalej pilcnometrunapelnii piknometr badan4cieczq
(o temperaturzenie wylszej niz I B-19'C).
2 . Piknornetrumiescii w ultratermostacieo temperaturze20"C. Dalej postQpowaijak przy
wyznaczaniu stalej piknometru.
3 . Poniewa| objEto5cbadanejcieczy w piknometrzebyla taka samajak objqtoSi wody przy
wyznaczaniustalej piknometru, gEstoSi badanej cieczy oblicza siq jako stosunekjej
masy i stalejpiknometru:
r 20

0zo:

lll.l - lll l

C
gdzie: /n.r rnaS?piknometruz badarrE
ciecz4 w granrach.

Wyniki dwoch oznaczengpstoScicieczy wykonanych przez tq samq osobp, w tym
samym piknornetrzer w tych sarnychwarunkachuznajesiq zaprawidlowe, jeleli nie roZni4
siQ miqdzy sob4 wiqcej niz o 0,0006. W przypadkukoniecznoScibardzo dokladnego
okreSleniagEstoScinalezy uwzglEdnii poprawkQna vvyporpowietrza(patrz Polska Norma
PN-90/C-04004).

5.8.4.Oznaczanieggsto5cicial stalychza pomoc4piknometru
PiknornetryczneoznaczaniegEstoScisubstancjistalych polega na okreSlaniuich obje. Crecz
toSci i masy, przez umieszczeniew piknometrzewraz z cieczq o znanej gqstoSci
wypelniajqcapiknometrpowinnamiei gEstoSimniejszqniZ badanasubstancjastala.
W przypadku,w ktorym nie ma mozliwo5cidobraniatakiej cieczy lub z innych powodow, na przykladcialo stalema bardzo nal4gqstoSi,tnoZnaj4okreSlii poSrednio.W takirn
przypadkudo5wiadczalniedobierasiq mieszaninEdwoch cieczy,ktorej gpstoScjest rowna
gqstoScibadanej substancjistatej (po umieszczeniuw takiej cielclejmieszaninieprobka
substancji statej pozostaje w niej w stanie zawieszenia).Piknometryczne oznaczenle
gqstoSciciala stalego.
ggstoScitakiej mieszaninypoSredniodoprowadzido okreSlenia
BezpoSredniepiknometryczne wyzn^cz^niegpsto5cicial stalych
W celu piknometrycznegooznaczeniagqstoSciciala stalego nale?y:
l . Wyznaczycstalqpiknometruw sposobopisanywcze6niejw rozdziale5.8.3.
2 . Do czystego,suchegoi zwalonegoz dokladno5ci40'0001 g piknometruwsypai badane
cialo staledo okolo polowy jego objEto6ci.Piknometrzamknelikorkierni calo5i zwaZyc
na wadzeanalitycznej.
cialo stalewlai tak4 iloSi wody (lub innej cieczy o znanej
3 . Do piknometruzawieraj4cego
gqsto5ci),aby probka ciala stalegobyla calkowiciew niej zanurzona.Wstawii odkryty
(bez korka) piknometrdo eksykatoraprolniowegoi odpowietrzycprobkq (podci6nienie
z pompki wodnej) w ciEgu kilku do kilkunastuminut (w zalelnolci od porowatoSci
badanelsubstancji).
4 . Po odpowietrzeniupiknornetrdopelnii wod4 (lub t4 creczauktor4 wprowadzono tatn
wczesniej) o temperaturzenie wyZszej niL 17-l B'C i dalej postqpowai jak przy
gqstoScicieczy(rozdzial5 8 3).
oznaczaniu
badanego
cialastalegoobliczasiq wedlugwzoru:
5 . GEstoSi
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,20

0zo

lllt
a

-

lllr
l

C - ( n t 5 - r t l 4)

gdzie: nta - masapiknornetruz cialenlstalyrrrw grttlnach,
nr5 - rnasapiknometruz cialenlstalymi rvod4 w gramach.

W przypadkuuZyciado oznaczaniagqstoScicra+astalegocieczy innej niz woda nalezy
wyznaczyc dla niej stal4piknometrui uwzglQdnidj4 w powylszym r6wnaniu.
gQstoSci
ciala stalegometod4bezpoSredni4wykonanycltprzez
Wyniki dwoch oznac,zen
t4 sam4 osobQ,w tym samym piknornetrzei w tych samych warunkach uznaje siQ za
prawidlowe, jezeli nie roZniq siQ rniqdzy sob4 wiqcej niZ o 0,0006. W przypadku
gEstoScinaleZyuwzglpdnii poprawkEna wypor
korriecznoSci
bardzodokladnegookreSlenia
powietrza(patrzPolskaNorma PN-90/C-04004).
cial stalych
PoSredniepiknometrycznewyznaczanieggstoSci
gpstoScicial stalychpolegana wymieszaniudwoch cieczy (Jedna
Po5rednieoznaczente
o gqstoSciwipkszejniZ badanecialo stale,na przykladwoda, a druga o mniejszejgqstoSci,
na przyktad alkohol) w celu uzyskaniamieszaninyo gqstoScirownej gqstoScibadanego
ctalastalegoi oznaczeniugpstoScitego roztworuza pomoc4piknometru.
Ten sposobwyznaczaniagqstoScistosujesiq w zasadzietylko dla cial stalycho gqsto5ci
wyznaczeniagqstoSciciala stalego
mniej szejniz wynosi gqstoSiwody. W celu poSredniego
naIeZy.
1. Probkg cialastalegoo objEtoSciokolo 10 cm, urniesciiw cylindrzelub innyrnszklanym
wysokim naczyniu
(lub innej cieczy,ktorej gqstoSijest znana)
2. Do cylindrawlai 50 cm' wody destylowane3
w ten
o temperaturzenie wyhszej niZ l8-19'C i caloSi urnieScicw ultratermostacie
zachowania
siq
ciala
stalego
mozliwoSi
ci4gtej
obserwacji
zapewniona
aby
byta
sposSb,
w cylindrze. W cylindrze umiescii tennometr dla kontroli temperatury.Cialo state
powinno utrzymywai siq na powierzchniwody.
3. Do naczyniaz cialem stalyrn i wod4 dodawai porcjami (2-5 cm') alkohol o temperaturze poniZej 20"C (lub inn4 ciecz o gqstoScimniej szejniz gEstoSibadanegociala stalego)
do momentu,w ktorym cialo stale zacznrcopadai i znajdziesiE w polowie wysokoSci
creczy w cylindrze. Ewentualnezmiany pololenia badanej probki korygowai dodawaniem odpowiedniornalychporcji wody ialkoholu. Podczasobserwaclizachowaniasiq
c\ala stalego w cieczy nale|y kontrolowai temperaturq mieszaniny, ktora powinna
wynosic 20"C.
4. Po otrzymaniu mieszaninywody i alkoholu o gqstoScirownej ggstoSciprobki ciala
stalego (probka pozostajew niej w stanie zawieszonym)wyznaczyi gqstoSitej cieczy
piknometrycznie (wedtug sposobu na oznaczeniegEstoScicieczy rnetod4 piknornew rozdziale5.8.3).
trycznauopisanego
badanegoc iala stalego.
5 . WyznaczonagEstoSicieczy jest zarazemgEstoSci4

5.8.5.Opis cwiczenia
Cel iwi czenia
Celem iwiczenia jest praktyczne zapoznaniez pomiarami gqsto5cicieczy i cial stalych
za pomoc4wagi hydrostatycznejWestphala-Mohrai/lub piknometru.
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Zadania
I. Za pomoc4 wagi hydrostatycznejWestphala-MohraokreSlicgqstoScwzglQdnqbadanej
cieczy w temperaturzeodniesienia20oC.
2. Wyznaczyi ggstoSiwzglqdn4badanejcreczyw temperaturze20oC za pomoc4 piknoffretru.
pomiaru bezpoSredniegowyznaczyi piknometryczniegqstoSi wzglEdn4 badaMetod4
3.
nego ciala stalegow temperaturze20oC.
4. Metod4 pomiaru poSredniegowyznaczyi piknometryczniegqstoSiwzglqdn4 badanego
ciala stalegow temperaturze20oC.
Sprzgt i odczynniki
Sprzgt
Do zadania1:
l. Waga hydrostatycznaz kompletemwyposazenia.
Do zadah2, 3 i 4:
2. Piknometr.
3. Pipetydo napelnianiapiknornetru.
4. Ultratermostat.
Do zadania4 (oprocz wyrnienionychwyzej):
5. Cylinder do sporz4dzaniamieszaninycieczy o gqstoScirownej gEsto$cibadanegociala
stalego.
Odczynniki
Do zadanial:
1. Czystabenzynado mycia sprzgtui naczynpomiarowych.
Do zadan2. 3 i 4:
2. Woda destylowana
Do zadania4 (oprocz wymienionychwyzej):
3. E,tanol.
Wykonanie iwiczenia
ZadanieI
I. Za pomoc4wagi hydrostatycznejokreslii gpstoSc(d'r) badanej cieczyw temperaturze
pomiaru,w sposSbopisanyw rozdziale5.8.2.
2. Obliczyc ggstoSi (dtoo) badanej creczy w temperaturzeodniesienia 20oC, w spos6b
opisanyw rozdziale5 .8.2.
Zadante 2
w sposobopisanyw rozdziale5.8.3.
1. Wyntaczyc stal4piknornetru,
2. OkreSlicgqstoS
e @;3) badanejcteczy,w sposobopisanyw rozdziale5.8.3.
Zadanie3
w sposobopisanyw rozdziale5.8.3.
l. Wyznaczycstalqpiknornetru,
2. Okre6licgqstoSc
Gt13)badanegocialastalego,w sposobopisanyw rozdziale5.8.4.

356

Z a d a m e4
gqstoScibadanego
1. Dobrai skiad mieszaninywody i etanoluo gqstoSciodpowiadajace.i
cialastalego,w spos6bopisanyw rozdziale5.8.4.
2. Wyznaczyi stal4piknometru,w sposobopisanyw rozdziale5.8.3.
gEstoSci
SC(dlff; ot.rymanejmieszaninywody i etanolu,odpowiadai4cej
3. Okreslii gEsto
badanegociatastalego,w spos6bopisanyw rozdziale5.8.3.
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