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INSTRUKCJA OBSŁUGI TENSJOMETRU SIGMA 702 
Wykonanie pomiarów napięcia powierzchniowego 

 
1. Włączyć zasilanie przyrządu (wyłącznik znajduje na dole tylnej ściany przyrządu). 
2. Przyciskiem oznaczonym niebieskim trójkątem sprawdzić, czy naczynie termostatowane znajduje się w 

skrajnej dolnej pozycji. 
3. Przy pomocy przycisków oznaczonych strzałkami podświetlić pozycję oznaczoną measure. 
4. Potwierdzić wybór przyciskiem OK. 
5. Potwierdzić przyciskiem OK wybór surface tension/ring. 
6. Potwierdzić przyciskiem OK wybór adjust density diff. 

aktualną wartość różnicy gęstości roztworu i fazy gazowej należy wprowadzić używając przycisków 
oznaczonych strzałkami i zatwierdzać każdą cyfrę przyciskiem OK. 

7. Podświetlić pozycję use the same value. 
8. Potwierdzić wybór przyciskiem OK. 
9. Zdjąć osłonę. 
10. Wykonuje prowadzący. Zawiesić na haczyku pierścień DuNouya (pierścień trzymać przy pomocy 

pęsety). 
11. Odaretować dynamometr (w tym celu należy odkręcić śrubę blokującą znajdującą się tuż za haczykiem 

tensjometru – ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara). 
12. Zaakceptować przyciskiem OK wyświetlaną liczbę pomiarów (liczbę pomiarów można zmienić przy 

pomocy przycisków oznaczonych strzałkami – zalecana wartość 7). Jeżeli pojawi się komunikat o 
błędzie – wcisnąć przycisk OK, przyrząd wyświetli menu z podświetloną wartością measure, ostatnio 
wpisana wartość density diff pozostaje zapamiętana. 

13. Wstawić naczynko z roztworem badanym (wysokość poziomu cieczy – 1 cm). Zablokować ewentualny 
ruch naczynia szklanego przy pomocy „klocka” umieszczając go za naczyniem szklanym. Wlać do 
komory termostatowanej, przy pomocy tryskawki, wodę (tyle aby jej poziom był nieco niższy niż 
poziom cieczy badanej (o ok.. 2 mm). 

14. Umieścić osłonę. 
15. Przy pomocy przycisków oznaczonych niebieskimi trójkątami podsunąć naczynie z próbką tak wysoko 

aby powierzchnia cieczy znalazła się w odległości ok. 1 cm od pierścienia DuNouya. 
16. Po upływie ok. 15 minut wcisnąć przycisk OK. 
17. Po zakończeniu wykonywania serii pomiarów pierścień DuNouya znajduje się nad powierzchnią cieczy 

a na wyświetlaczu pojawia się wartość średnia zmierzonego napięcia powierzchniowego oraz wartość 
odchylenia standardowego. Spisać wyświetlane wartości. 

18. Zdjąć osłonę. 
19. Obniżyć położenia naczynia termostatowanego i umieścić na nim przygotowany arkusik bibuły. 

Podnieść położenie naczynia tak aby pierścień DuNouya dotknął powierzchni bibuły, drugą bibułą 
usunąć ewentualne resztki cieczy z górnej części pierścienia. 

20. Opuścić naczynie do jego skrajnego dolnego położenia. Osiągnięcie tego położenia powoduje 
wyświetlenie stosownego komunikatu a wartość napięcia powierzchniowego z ostatniej serii 
pomiarowej jest wymazywana. 

21. Wyjąć naczynko z roztworem, opróżnić do pojemnika na zlewki (pojemnik znajduje się pod 
sąsiadującym dygestorium), osuszyć papierowym ręcznikiem i ponownie napełnić kolejnym roztworem. 

22. W przypadku zakończenia pomiarów wkręcić śrubę aretującą wagę tensjometru. 
23. Wykonuje prowadzący. Zdjąć pierścień DuNouya przy pomocy pęsety i oczyścić w płomieniu palnika 

część kontaktującą się z roztworem. Pierścień umieścić w otworze pojemnika służącego do jego 
przechowywania. Sprawdzić, czy jest poprawnie ułożony i zamknąć pokrywę. 

24. Przy pomocy pompki wodnej odessać wodę znajdującą się w naczyniu termostatowanym a naczynie 
osuszyć papierowym ręcznikiem. 

25. Wyłączyć zasilenie tensjometru. 
26. Założyć osłonę. 
UWAGA:  

• W celu powrotu do menu nadrzędnego należy wcisnąć przycisk STOP/CANCEL. 
• W celu przerwania serii pomiarowej należy wcisnąć przycisk STOP/CANCEL. 
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Gęstość roztworów wodnych butanolu obliczyć z poniższego równania: 
d = -6,188*10-4 *c2 – 1,565*10-2*c + 9,982*10-1 
[d] = g/cm3, [c] = mol/dm3 
 
 
 


