
PYKNOMETRICKÉ STANOVENIE  HUSTOTY 

Hustota  homogénnej látky je veličina definovaná ako podiel jej hmotnosti m a objemu V, 

ktorý látka zaberá. 

𝝆 =
𝒎

𝑽
          (1) 

Základnou jednotkou hustoty v SI je kg m–3. Slovenské normy umožňujú používať aj ďalšie 

jednotky, napr. g cm–3. Jednoducho môžeme odvodiť prevodové vzťahy medzi jednotkami 

hustoty, napr.: 

1 g cm-3 = 1 kg dm-3 

1 g cm-3 = 1000 kg m-3 

1 kg m-3 = 10-3 g cm-3 

Hustota je významnou fyzikálnou veličinou používanou pre charakteristiku látok a je tiež 

kritériom čistoty chemického indivídua. Často sa využíva na stanovenie koncentrácie roztokov. 

Pri príprave roztokov však dochádza k zmenám objemu (výsledný objem roztoku je odlišný od 

súčtu objemov zložiek roztoku), preto hustotu roztoku nie je možné určiť výpočtom, ale je 

potrebné ju experimentálne odmerať. 

Keďže objem väčšiny látok zvyšovaním teploty plynule rastie a hustota je podľa vzťahu (1) 

nepriamoúmerná objemu, musí teda hustota zvyšovaním teploty klesať. Pri údaji o hustote látok 

v tabuľkách musí byť preto udaná i teplota, pri ktorej bola hustota stanovená (najčastejšie sú to 

teploty 20 alebo 25 °C). Výnimkou je voda, ktorej hustota pri normálnom tlaku v teplotnom 

intervale 0-3,98 C narastá, až v oblasti teplôt vyšších ako 3,98 C s rastúcou teplotou klesá.  

Na laboratórnych cvičeniach z fyziky ste sa oboznámili s tromi spôsobmi stanovenia hustoty 

kvapalín: pyknometricky, hustomerom a Mohrovými-Westphalovými vážkami. 

 

Stanovenie hustoty kvapalín pyknometricky 

Pyknometer je malá sklenená nádobka so zátkou so zábrusom. Stredom zátky prechádza 

kapilára (na obrázku 1 označená šípkou). Ak je pyknometer naplnený až po horný okraj 

kapiláry v zátke ľubovoľnou kvapalinou, obsahuje vždy s vysokou presnosťou rovnaký 

objem kvapaliny V. Dosiahne sa to vďaka malej ploche voľnej hladiny kvapaliny v kapiláre. 



Ak na stanovenie hmotnosti kvapaliny použijeme analytické váhy s presnosťou  0,1 mg alebo 

lepšou, bude aj hustota stanovená veľmi presne. Objem V predstavuje zároveň vnútorný 

objem pyknometra. 

 

 

 

Obrázok 1: Pyknometer 

 

 

Na pyknometrické stanovenie hustoty potrebujeme porovnávaciu kvapalinu so známou 

hustotou. Na tento účel najčastejšie slúži destilovaná voda, lebo jej hustota je známa v širokom 

rozsahu teplôt. Ak pyknometer naplníme po horný okraj zátky vodou, objem vody V určíme 

podľa vzťahu (2)  

𝑉 =
𝑚𝑉

𝜌𝑉
        (2) 

kde mV je hmotnosť destilovanej vody naplnenej v pyknometri a V je hustota vody pri danej 

teplote zistená z tabuliek. Ak pyknometer naplníme po horný okraj zátky skúmanou 

kvapalinou, ktorej hustotu chceme určiť, jej objem V je opäť daný vzťahom 

𝑉 =
𝑚𝐾

𝜌𝐾
        (3) 

kde mK je hmotnosť skúmanej kvapaliny naplnenej v pyknometri a K je jej hustota. Hustotu 

neznámej kvapaliny K potom určíme zo vzťahu 

𝜌𝐾 =
𝑚𝐾

𝑉
=

𝑚𝐾

𝑚𝑉
𝜌𝑉        (4) 

kde sme dosadili objem V podľa rovnice (2). Zo vzťahu (4) vyplýva, že ak obidve hmotnosti 

mV a mK dosadíme do vzorca v rovnakých jednotkách, hľadanú hustotu K dostaneme 

v takých jednotkách, aké sme použili pre V.  

Zo vzťahu (4) môžeme vidieť, že na stanovenie hustoty K neznámej kvapaliny potrebujeme 

vážením určiť hmotnosť mK skúmanej kvapaliny, ktorá dokonale napĺňa pyknometer, tak isto 



hmotnosť vody mV, ktorá dokonale napĺňa ten istý pyknometer. Hustotu vody V po zmeraní 

jej teploty je možné nájsť v tabuľkách. 

Pri pyknometrickom stanovení hustoty kvapaliny sme zanedbali vplyv vztlaku vzduchu. 

 

PYKNOMETRICKÉ STANOVENIE HUSTOTY TUHÝCH  LÁTOK 

Pyknometricky je možné stanoviť hustotu tuhých látok, ktoré sa nerozpúšťajú v 

porovnávacej kvapaline (vode). Podmienkou je, aby tuhá látka bola vo forme malých teliesok, 

ktoré je možné umiestniť do pyknometra. Hustotu S materiálu, z ktorého telieska 

pozostávajú, určíme opäť podľa vzťahu 

𝜌𝑆 =
𝑚𝑆

𝑉𝑆
        (5) 

kde mS je hmotnosť teliesok a VS ich objem. Telieska nasypeme do pyknometra (asi do 1/3) 

a ich hmotnosť mS vo vzťahu (5) zistíme jednoducho vážením. Objem tuhej látky VS vo 

vzťahu (5) zistíme nasledovne. Pyknometer s telieskami doplníme vodou tak, aby bola vodou 

úplne naplnená aj kapilára v zátke. Hmotnosť tejto „doplnenej“ vody mV1 určíme vážením. 

Objem "doplnenej" vody VV1 vypočítame pomocou známeho vzťahu 

𝑉𝑉1 =
𝑚𝑉1

𝜌𝑉
        (6) 

kde V  je hustota vody, ktorú možno nájsť v tabuľkách v závislosti od teploty vody. Vnútorný 

objem pyknometra V je teraz vyplnený čiastočne telieskami tuhej látky s objemom VS a 

čiastočne doplnenou vodou s objemom VV1, pričom  

𝑉 = 𝑉𝑆 + 𝑉𝑉1        (7) 

Po dosadení za V (rovnica 2) a za VV1 (rovnica 6) vypočítame objem teliesok VS 

𝑉𝑆 = 𝑉 − 𝑉𝑉1 =
𝑚𝑉−𝑚𝑉1

𝜌𝑉
      (8) 

Takto sme určili mS a VS, ktoré potrebujeme na stanovenie hustoty S tuhej látky podľa 

vzťahu (5). 

Pri pyknometrickom stanovení hustoty tuhej látky sme zanedbali vplyv vztlaku vzduchu. 
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