
2. Προσδιορισμός της πυκνότητας και του ειδικού βάρους 
υγρού.

2.1. Γενικά
Πρόκειται για πείραμα προσδιορισμού της πυκνότητας και του ειδικού βάρους ενός υγρού, με τη 
μέθοδο  του  βυθιζόμενου  σωλήνα:  Ενας  δοκιμαστικός  σωλήνας  στον  οποίο  έχουν  τοποθετηθεί 
μικρά βαρίδια για να διεισδύει σε υγρά κατά κάποιο ικανοποιητικό βάθος, τοποθετείται στο σώμα 
του υγρού αγνώστων ιδιοτήτων που βρίσκεται σε δοκιμαστικό σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου. 
Καταγράφεται το μήκος (βάθος) βύθισης, καθώς και το αντίστοιχο μήκος βύθισης σε άλλον ίδιο 
σωλήνα που περιέχει υγρό γνωστής πυκνότητας και ειδικού βάρους, στην προκειμένη περίπτωση 
νερό. Ο λόγος των βυθίσεων είναι αντίστροφος με τον λόγο των πυκνοτήτων αλλά και των ειδικών 
βαρών  των  δύο  υγρών,  και  κατά  συνέπεια  προκύπτουν  η  πυκνότητα  και  το  ειδικό  βάρος  του 
“αγνώστου” υγρού.

2.2. Εκτέλεση του πειράματος – Επεξεργασία των μετρήσεων.
Στην φωτογραφία φαίνεται ο σωλήνας που περιέχει το υγρό αγνώστων ιδιοτήτων (στα δεξιά), ο 
σωλήνας  που  περιέχει  νερό  (στα  αριστερά),  στον  οποίο  υπάρχει  βυθισμένος  ο  δοκιμαστικός 
σωλήνας που περιέχει τα βαρίδια. Η διαδικασία 
είναι η εξής:

Ο  δοκιμαστικός  σωλήνας  βυθίζεται  στο  νερό. 
Καταγράφεται το μήκος βύθισης, Lν. Το μήκος 
βύθισης  ορίζεται  εδώ  από  την  ελεύθερη 
επιφάνεια  του  υγρού,  έως  το  κάτω  άκρο  του 
βυθιζόμενου  σωλήνα.  Τον  βγάζουμε  από  το 
νερό. Καθαρίζουμε την εξωτερική του επιφάνεια 
και  τον  βυθίζουμε  στο  υγρό  αγνώστων 
ιδιοτήτων. Καταγράφουμε το καινούργιο μήκος 
βύθισης Lυ. Σημειώνουμε την θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος του εργαστηρίου T. 

Στη  συνέχεια,  με  τη  βοήθεια  πινάκων  των 
ιδιοτήτων του νερού σε διάφορες θερμοκρασίες, 
προσδιορίζουμε  επακριβώς  την  πυκνότητα  ρν,Τ 

και  το  ειδικό  βάρος  γν,Τ του  νερού  στην 
θερμοκρασία T, χρησιμοποιώντας εάν χρειαστεί 
και  γραμμική  παρεμβολή.  Δηλαδή,  εξάγουμε 
την  τιμή  του  μεγέθους  που  αντιστοιχεί  στην 
συγκεκριμένη  θερμοκρασία,  από τις  τιμές  των 
15, 20 και 25° C που υπάρχουν στους πίνακες.

Κατόπιν,  προσδιορίζονται  τα  ρ  και  γ  του 
άγνωστου υγρού με τις σχέσεις:

 

Οι μονάδες των μεγεθών είναι αντίστοιχα kg/m3 και N/m3.

ρ υ = Lν

Lυ

ffffffff g
A ρ ν 1̀

a γ υ = Lν

Lυ

ffffffff g
A γ ν 2

` a


	2. Προσδιορισμός της πυκνότητας και του ειδικού βάρους υγρού.
	2.1. Γενικά
	2.2. Εκτέλεση του πειράματος – Επεξεργασία των μετρήσεων.


