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Instrukcja obsługi gęstościomierza DMA 4500 

1. Włączenie gęstościomierza: 

Gęstościomierz DMA 4500 włączyć przełącznikiem zasilania (pozycja 1), który znajduje 

się z tyłu urządzenia przy wtyczce przewodu zasilania.  

2. Wyświetlacz 

Po włączeniu gęstościomierza DMA 4500 wykonywana jest procedura samo sprawdzania 

oraz inicjalizacja (około 2 minut), a następnie pojawia się następujący obraz: 

 

Widok z przodu 

 

  

Gęstość, stan pomiaru 

Temperatura komory  

pomiarowej, stan pomiaru 

Zadana temperatura 

pomiaru 

Menu, wybór ustawień i 

konfiguracji. 

A B 

C D E F G 
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A Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 

B Wziernik do komory pomiarowej 

C Klawisze funkcyjne 

D klawisze góra i dół 

E Klawisz Enter – potwierdzenie 

F Klawisz pompka powietrzna  

G Klawisz podświetlenia wyświetlacza 

 

3. Procedura sprawdzenia przed pomiarem. 

Patrząc przez wziernik do komory pomiarowej sprawdzić czy U – rurka szklana jest 

czysta i sucha. 

 

Ustawić temperaturę komory pomiarowej na 25,00 
O
C w następujący sposób: 

- wybrać menu główne wciskając klawisz funkcyjny „Menu” 

- wybrać pozycję „temperature settings” przy pomocy klawiszy „góra” i „dół” 

- wcisnąć klawisz Enter 

- wybrać pozycję „set temperature (
O
C)” przy pomocy klawiszy „góra” i „dół” 

- wcisnąć klawisz Enter 

- na ekranie wyświetli się aktualnie ustawiona temperatura w postaci komunikatu 

(przykładowo dla 20,00
O
C) „set temperature + 20,00

 O
C. 

- aby zmienić  temperaturę nacisnąć przycisk Enter. 

- klawiszami funkcyjnymi „Left” i „Right” zmieniać pozycję kursora na ekranie. 

- klawiszami góra i dół nastawić żądaną temperaturę, można zmienić znak +/- i cyfry.  

- zatwierdzić ustawienie temperatury przyciskiem Enter 

- nacisnąć klawisz funkcyjny „ESC” 

- na ekranie wyświetli się komunikat „ Data has changed! Save changes?” 

- nacisnąć klawisz funkcyjny „YES”  

- na ekranie wyświetli się komunikat „saving data” przez kilka sekund 

- nacisnąć klawisz funkcyjny „Exit”. 

 

Po ustabilizowaniu się temperatury 25,00 
O
C odczytać wartość gęstości. Jest to 

gęstość dla powietrza – suchej, pustej U – rurki gęstościomierza pod ciśnieniem 

atmosferycznym. Ciśnienie atmosferyczne odczytać z barometru, który znajduje się  

w laboratorium. Gęstość odczytaną z aparatu należy porównać z wartością 

literaturową, tablica w załączniku 1. 

Jeżeli wartość jest zgodna w zakresie ±0.00005 g/cm
3
, to można wykonywać pomiary. 

Jeżeli wartość różni się o ponad  ±0.00005 g/cm
3
, to trzeba wymyć U - rurkę acetonem 

lub etanolem i osuszyć ją pompka powietrzną.  

Jeżeli pokazana wartość gęstości ciągle różni się o więcej niż ±0.00005 g/cm
3
 od 

odpowiadającej jej wartości z tablicy, powiadomić obsługę techniczną ćwiczenia, 

która przeprowadzi nową kalibrację. 
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4. Pomiar gęstości cieczy. 

U – rurka ma wlot, otwór bliżej przodu aparatu i wylot. Są to otwory teflonowe na 

prawym boku gęstościomierza DMA 4500.  

Upewnić się, że przy wylocie z komory pomiarowej znajduje się butelka na zlewki 

podłączona wężykiem do wylotu U – rurki. 

Przy pomocy strzykawki z końcówką Luera wprowadzić ciecz do U – rurki. W tym 

celu strzykawkę podłączyć do teflonowego wlotu U – rurki i powoli jednostajnie 

wciskać tłok dotąd, aż cała U – rurka będzie pełna, a w wężyku od butelki ze 

zlewkami pojawią się pierwsze krople cieczy. 

Prawidłowość napełniania komory próbką można obserwować przez wziernik. 

Zwrócić uwagę, aby cała komora pomiarowa była napełniona próbka. Wymagana 

ilość próbki wynosi ok. 2 cm
3
. Upewnić się, że w U – rurce nie ma pęcherzy 

powietrza.  

Aby ustrzec się przed wyciekiem próbki strzykawkę pozostawić w pozycji 

napełniania. Czekać do ustalenia się zadanej temperatury pomiarów. Wykonując 

pomiary dla różnych temperatur np. 25,00
O
C, 35,00

O
C i 45,00

O
C próbki nie usuwamy 

z U – rurki, a temperaturę pomiarów zmieniamy wg schematu z punktu 3. 

Po skończonych pomiarach gęstości próbkę wyciągnąć za pomocą tej samej 

strzykawki z U – rurki.  

U – rurkę wymyć acetonem lub etanolem. W tym celu wprowadzić końcówkę 

tryskawki do wlotu U – rurki i przepuścić przez nią kilkanaście ml. rozpuszczalnika, 

który będzie zbierał się w pojemniku na zlewki. Następnie podłączyć wężyk pompki 

powietrza do wlotu U – rurki i uruchomić pompkę przyciskiem „Pump”. Kilka minut 

przedmuchiwać powietrzem komorę pomiarową. Wyłączyć pompkę powietrza, wężyk 

powietrza wyjąć z wlotu U-rurki. Poczekać na ustabilizowanie się zadanej temperatury 

i sprawdzić, czy U – rurka jest czysta wg procedury z punktu 3.  

 

5. Wyłączenie gęstościomierza DMA 4500 

Gęstościomierz DMA 4500 można wyłączyć w momencie gdy U – rurka jest czysta  

i sucha, a wartości gęstości dla powietrza zgadzają się z literaturowymi – procedura 

taka sam jak w punkcie 3.  

Gęstościomierz wyłączyć przełącznikiem zasilania (pozycja 0), który znajduje się  

z tyłu urządzenia przy wtyczce przewodu zasilania. 
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Załącznik 1 

 


