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ALUMNO: GRUPO:                 DATA:                 

DETERMINACIÓN DA DENSIDADE DUN LÍQUIDO E DUN SÓLIDO
A PARTIR DAS MEDIDAS DA MASA E O VOLUME

OBXECTIVOS
• Determina–la densidade dun líquido e dun sólido a partir das medidas das súas masas e volumes e

utilizando a expresión .

• Utilizar correctamente os aparatos de laboratorio.

MATERIAL SUBSTANCIAS
Balanza granatario Líquido: Auga
Probeta Sólido: Esfera metálica
Vaso de precipitados

ALGUNHAS NORMAS BÁSICAS DE USO DA BALANZA
• Antes de comenzar a usala, equilibrala mediante os tornillos dos extremos dos brazos.
• Corpos e pesas sempre se colocan na balanza estando esta amordazada. Só se libera para

comprobar se alcanzou o equilibrio.
• Os corpos colócanse no prato da esquerda. As pesas, mediante a pinza, no da dereita.
• A pesada comenza sempre polas pesas máis grandes. Retírase a última colocada máis grande se

se sobrepasa o peso do corpo.

DENSIDADE DO LÍQUIDO

Medi–la masa do vaso de precipitados vacío: mvaso = g

Verte–lo líquido no vaso de precipitados e determina–la nova masa: mvaso + líquido = g

Calcula–la masa do líquido por diferencia:  

mvaso+líquido = g

– mvaso = g

m = g

Transvasa–lo líquido á probeta e medi–lo seu volume: V = ml

Calcula–la densidade do líquido e expresala en g/ml e en unidades do SI: 

DENSIDADE DO SÓLIDO

Medi–la masa do sólido: m = g

Verter auga na probeta e medi–lo seu volume: Vauga = ml

Introduci–lo sólido na probeta e medi–lo novo volume: Vsólido+auga = ml
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Calcula–lo volume do sólido por diferencia:

Vsólido+auga = ml

– Vauga = ml

V = ml

Calcula–la densidade do sólido e expresala en g/ml e en unidades do SI:

ACTIVIDADES E CUESTIÓNS
1. Debuxa–los aparatos e material utilizado. Identificaos. No caso da balanza, indica–lo nome das súas
partes fundamentais.

2. Define o termo balanza:

3. Investiga outros tipos de balanzas. Debuxaas e identifícaas.

4. Identifica–las posibles fontes de erros nesta práctica.

5. Determinouse a densidade de 8 moedas de un euro. A masa das oito moedas foi de 60,05 g e o
volume tamén das oito foi de 6,7 ml.

a. Obte–la densidade en g/ml e en unidades do SI.

b. ¿Canto vale a densidade dunha soa moeda de euro?


