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Úloha č.4 
 

Měření hustoty kapalin a drobných t ělísek 
 
Pomůcky: Laboratorní váhy, sada závaží, pyknometr, teploměr, Mohrovy vážky, 
hustoměry, kapaliny neznámé hustoty, destilovaná voda, drobná tělíska 
 
Teorie : Hustota ρ tělesa je obecně definována 

V

m=ρ , 

(1) 
kde m je hmotnost a V objem tělesa.  
Hustotu kapalin můžeme měřit různým způsobem. 
 
a) Měření hustoty kapalin pyknometrem 
 

Pyknometr je skleněná nádobka se zabroušenou zátkou s kapilárním otvorem. Při 
zazátkování se otvorem vytlačí přebytečná kapalina a v pyknometru zůstane přesně 
stanovený objem, označený na nádobce. Protože se tento objem vztahuje pouze 
na teplotu uvedenou na baňce a je nutno používat původní zátky, pro kterou je baňka 
kalibrovaná (což ve školních praktikách lze těžko zabezpečit), nespoléháme se při 
měření na tento údaj a objem pyknometru určujeme pomocí destilované vody. Měření 
kapaliny tímto způsobem spočívá v trojím vážení.  

1. Zvážíme prázdný pyknometr se zátkou a zjistíme jeho hmotnost M1  
2. Naplníme pyknometr kapalinou známé hustoty ρ1 (destilovanou vodou) a určíme 

jeho hmotnost M2  
3. Zvážíme pyknometr naplněný kapalinou neznámé hustoty ρ a zjistíme 

hmotnost M3  
Objem pyknometru je 

1

12

ρ
MM

V
−= . 

(2 )  
Hustota neznámé kapaliny je 

V

MM 13 −=ρ . 

(3) 
Dosadíme-li sem za objem V z (2), obdržíme 

1
12

13 ρρ
MM

MM

−
−= . 

(4)  
 
b) Měření hustoty kapaliny Mohrovými vážkami 

Mohrovy vážky jsou nerovnoramenné pákové váhy. Jejich delší rameno je 
rozděleno na 10 stejných dílků. Pod 10. dílkem visí skleněné tělísko ve tvaru teploměru. 
Kratší rameno nese posuvné závaží Z, kterým lze přesně vyvážit tíhu tělíska ve vzduchu. 
K vážkám přísluší 3 závaží ve tvaru jezdců, jejichž hmotnost jsou 1:1, 1:0,1, 1:0,01. 
Největší jezdci jsou dva a jejich hmotnost je volena tak, že je-li jezdec zavěšen na 10. 
dílku (tj. na háčku na který se věší skleněné tělísko), vyrovnává vztlak, kterým je úplně 
ponořené tělísko vytlačováno z destilované vody 20 °C teplé. Kalibraci vážek provádíme 
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pomocí destilované vody. Správnou hustotu ρ0, odpovídající teplotě vody najdeme v 
tabulkách. Naměříme-li na vážkách hustotu ρ1, je třeba všechny naměřené hodnoty v 
dalším měření násobit konstantou K danou poměrem  
 

1

0

ρ
ρ=K  

(5)  
 

c) Měření hustoty kapaliny hustoměrem 
Hustoměry (areometry) jsou ponorná tělesa s nerovnoměrnou stupnicí udávající 

podle hloubky ponoření přímo hustotu kapaliny. 
 
d) Měření hustoty pevných látek metodou pyknometrickou 

Nejprve určíme vážením hmotnost tělisek m1 a hmotnost m2 pyknometru 
naplněného destilovanou vodou známé hustoty ρ1. Potom do pyknometru s destilovanou 
vodou nasypeme těliska, část vody vyteče a znovu zvážíme pyknometr s vodou a tělísky. 
Získáme hmotnost m3.  

Hmotnost vyteklé vody M, která bude mít objem tělisek V zřejmě bude 

321 mmmM −+=  

(6) 
a objem tělísek  

1

321

1 ρρ
mmmM

V
−+== . 

(7) 
Hustota tělisek ρ je  

V

m1=ρ  

a dosadíme-li sem z (7) obdržíme 

1
321

1 ρρ
mmm

m

−+
= . 

(8) 
  
3) Úkol :  

a) Změřte hustotu dvou daných kapalin pyknometrem. 
b) Změřte hustotu daných kapalin Mohrovými vážkami. 
c) Změřte hustotu daných kapalin hustoměrem.  
d) Porovnejte získané výsledky jednotlivými metodami vzájemně mezi sebou a s 

tabulkovými hodnotami. Pro porovnání vytvořte vhodnou tabulku. 
e) Změřte hustotu drobných tělísek pomoci pyknometru. Prověřte korekci na vztlak 

vzduchu podle vztahu 
( )

V
V

mmm

m ρρρρ +
−+

−=
321

11 , 

 kde ρv je hustota vzduchu.  
Porovnejte výsledek s tabulkovými hodnotami. 
 

4) Postup měření:  
a) Zvážíme prázdný pyknometr i se zátkou, získáme hmotnost M1. Pyknometr 

naplníme destilovanou vodou až po okraj, vsuneme do něj zátku a necháme 
přetéci přebytečnou kapalinu. Poté pyknometr osušíme a zvážíme. Získáme M2. 
Destilovanou vodu vylijeme a stejným způsobem naplníme pyknometr měřenou 
kapalinou. Získáme M3. Hustotu měřené kapaliny vypočítáme ze vztahu (4). 
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b)  Na háček zavěsíme ponorné tělísko, které na vzduchu vyvážíme závažím Z. 
Zkontrolujeme správnost vážek tak, že tělísko ponoříme do destilované vody a 
vyvážíme pomocí jezdců. Získáme hustotu destilované vody ρ1, změříme teplotu 
vody, z tabulek zjistíme správnou hodnotu hustoty ρ0 a podle (5) určíme 
opravného součinitele K.  Potom tělísko osušíme, ponoříme do měřené kapaliny a 
vyvážíme pomocí jezdců. Vyvažování se provádí tak, že jezdce klademe do 
zářezů nad dílky tak dlouho, až nastane rovnováha. Nejtěžší jezdec představuje 
stovky, lehčí desítky a nejlehčí jednotky (kg.m-3). Příklad odečtu uvádí obrázek.  
 

 
 

 
Obr. 1 – Odečítání hustoty na Mohrových vážkách  

 
c) Zvolíme hustoměr správného rozsahu tak, aby hladina kapaliny při ponořování 

byla v rozsahu hustoměru. Při odečítání je třeba, aby hustoměr nelpěl na stěně 
nádobky a musíme odečítat ve směru kolmém na stupnici. 

d) Postup měření hustoty tělísek je popsán v teoretické části.  
e) Všechna měření provedeme vícekrát, nejméně 2x a všechny naměřené hodnoty 

zapisujeme do vhodné tabulky. 


