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Kontrola a měření strojních zařízeníNázev:
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Prezentace slouží jako podpora k výkladu o podstatě a 
způsobech zjišťování hustoty kapalin v technické praxi.
DUM je určen především pro čtvrté ročníky všech oborů
středních průmyslových škol strojnických.
Materiál byl vytvořen v září 2012
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Zkoušky technických kapalin – měření hustotyTéma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTŠablona:
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Hustota, měrná hmotnost:

• Vážením známého objemu (pyknometru);

• Hustoměrem (areometrem);

• Mohr-Westphalovými váhami;

ρ=m/V         [kg.m-3]
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Měrné nádoby:
(odměrný válec, byreta, volumometr, pyknometr, pipeta)
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Pyknometry:
(pyknos- řecky hustý)
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Metoda tří kyvů:
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Určení hustoty pyknometrem:
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Anomálie vody:
Závislost měrné hmotnosti (hustoty) vody na teplotě:
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Měření hustoty hustoměrem 
(areometrem):

• Baumého hustoměr;

• cukroměr;
• moštoměr;
• lihoměr;
• hustoměr pro kontrolu stavu nabití 

akumulátoru;
• hustoměr pro kontrolu chladicí kapaliny;
• ...
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Baumého hustoměr:
A- pro kapaliny hustější jak voda

B- pro kapaliny méně husté jak voda
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Hustoměr pro zjišťování hustoty chladicích 
směsí na bázi etylenglykolu:
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Mohr-Westphalovy vážky:
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Mohr-Westphalovy vážky:
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Příklad rozmístění „jezdců“:
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Pneumatický hustoměr:
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Manometrický hustoměr:
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si poznamenávejte klíčové informace;

• Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysvětlete funkci, 
atp.);

• Pokuste se nalézt v právě probrané prezentaci nepřesnosti, 
pro svůj názor formulujte argumenty;
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