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Vysv tlivky:
D – demonstra ní pokus, Ž – žákovský pokus

' pyknometr, filtra ní papír, váhy, hustom ry, odm rný válec, teplom r

$ " (!" ' roztok chloridu sodného neznámé koncentrace
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HUSTOM RY:
P ibližné stanovení hustoty kapalin provádíme pomocí hustom r . Tato metoda však vyžaduje v tší
množství kapaliny.
Hustom r (nazývaný také areometr) je ponorné t leso v tšinou ve tvaru ba ky s vystupující stopkou,
ve které je umíst na stupnice udávající nam enou hustotu kapaliny.
Hustom ry slouží k m ení hustoty kapalin na základ Archimedova zákona.
Hustom ry slouží pro provozní a orienta ní m ení p i zjiš ování hustoty nebo koncentrace ur itých druh
kapalných látek. Vyráb jí se v r zných m ících rozsazích. Ozna ení kapaliny, pro jejíž m ení je
hustom r ur en, je obvykle uvedeno na zadní stran stupnice.Mohou být vybaveny i teplom rem.
Postup práce s hustom rem:
Po opatrném vložení do kapaliny ve válci se musí hustom r voln vznášet a nedotýkat se st n nebo dna
válce. Hodnotu hustoty ode ítáme na stupnici uvedené na hustom ru.
Pro analytické ú ely se používá sada laboratorních hustom r s rozsahy m ení 0,630 až 2,000 g/cm3
(viz tabulka).

PYKNOMETRY

Stanovení hustoty pyknometry spo ívá na ur ení hmotnosti známého objemu. Nejprve zvážíme istý
a suchý pyknometr s p esností na +/- 0,001 g,, naplníme p íslušnou kapalinou a uzav eme citlivým
vtla ením kapilární zátky, kterou oto íme do ozna ené polohy. P i pln ní nesmí v pyknometru z stat
žádné vzduchové bublinky a teplota má být p ibližn stejná jako p i m ení (v žádném p ípad nemá být
vyšší). Protože objem kapaliny se zna n m ní v závislosti na teplot , musíme pyknometr temperovat
v termostatu. Kapalinu, která by vystoupila z kapiláry, odsajeme istým filtra ním papírem, jenž
nezanechává chloupky a po osušení pyknometr zvážíme. Provedeme dv stanovení a hustotu v g/cm3
p i p íslušné teplot t vypo ítáme podle rovnice:
t

= m – m0 / Vt

m – hmotnost pyknometru se zkoumanou látkou na vzduchu
m0 - hmotnost pyknometru na vzduchu
Vt - objem pyknometru p i teplot m ení
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HUSTOM RY:
1. Do odm rného válce nalijeme 250 cm3 roztoku chloridu sodného neznámé koncentrace.
2. Postupn do roztoku ve válci vkládáme hustom ry a zjiš ujeme, který je vhodný pro zjišt ní hustoty
zkoumaného roztoku.
3. Hustotu zjišt nou hustom rem zapíšeme.
PYKNOMETR:
1. Vezmeme istý vysušený pyknometr a zjistíme jeho hmotnost ( i se zátkou).
2. Do p ipraveného pyknometru nalijeme zkoumaný roztok chloridu sodného až po okraj, vložíme zátku a
kapi ku
na zátce ot eme filtra ním papírem.
3. Pyknometr s roztokem op t zvážíme. Celý postup (body 1-3) opakujeme t ikrát. Mezi jednotlivými
m eními pyknometr vždy znovu vymyjeme destilovanou vodou a vysušíme.
4. Pomocí vzorce (viz. výše – Princip) vypo teme hustotu zjišt nou pyknometrem.
5. Porovnáme hustotu zjišt nou pyknometrem s hustotou nam enou hustom rem a následn
v chemických tabulkách, abychom ur ili koncentraci zkoumaného roztoku chloridu sodného.
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Hustom r s teplom rem
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s údaji

Hustom r bez teplom ru

Pokud pracujete s pyknometrem, používáte pro celé m ení neustále jeden a tentýž pyknometr,
nebo m žete jeden z pyknometr zvážit a jiný naplnit roztokem? Odpov zd vodn te.

