
Lucrarea XVI 
 
 

 
DETERMINAREA  DENSITĂŢII RELATIVE  ŞI  A  MASEI 

MOLARE  A  UNUI  GAZ  PRIN  METODA  EFUZIUNII 
 
 

Consideraţii teoretice 
 
Densitatea unei substanţe ρ, după cum este bine cunoscut, este raportul dintre masa 

şi volumul acelei substanţe: 
ρ = m/V 

unde m este masa volumului V din substanţa respectivă. 
Deoarece în cazul gazelor, densitatea se exprimă prin valori mici, se foloseşte mai 

des densitatea relativă a gazului decât densitatea absolută: 
                                                     ρr = ρ'/ρ"                                                 (2) 
Dacă cele două gaze sunt luate în aceleaşi condiţii de temperatură şi presiune, 

atunci densitatea relativă se poate exprima în funcţie de masa molară. Pentru a arăta 
aceasta, vom scrie expresia densităţii fiecărui gaz în parte, în cazul în care masa, de 
volum cunoscut, este egală cu masa molară: 

                                      ρ' = m'/V'm'       ρ' = µ"/V"µ                                     (3) 
unde ρ', ρ" sunt densităţile respective ale celor două gaze, µ', µ" sunt masele lor molare, 
V'µ şi V"µ sunt volumele lor molare. 

În aceleaşi condiţii de temperatură şi presiune, conform legii lui Avogadro, 
volumele molare sunt egale între ele, astfel că: 
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şi atunci: 
                                                 ρr = µ'/µ"                                                     (4) 
Adică: densitatea relativă a unui gaz în raport cu un alt gaz aflat în aceleaşi condiţii 

de temperatură şi presiune este egală cu raportul maselor molare ale celor două gaze. 
Cunoscând densitatea relativă a unui gaz în raport cu alt gaz ales ca preferinţă, 

precum şi masa molară a acestui gaz, putem afla masa molară a gazului studiat, prin 
relaţia: 

                                                µ' = ρr · µ"                                                    (5) 
În lucrarea de faţă, pentru determinarea densităţii relative ne vom folosi de legea 

curgerii gazelor prin orificii mici. Pentru aceasta, să stabilim expresia matematică a legii 
amintite. Presupunem că peretele 1 (fig. 
1) separă spaţiul în care se află gazul la 
presiunea p1 de spaţiul în care trece prin 
curgere la presiunea p2. Considerăm că 
gazul curge de la presiunea p1 din vasul 
2 (fig. 1) în locul cu presiunea p2 (p1 > 

 
Fig. 1



p2) printr-un orificiu 3 sub forma unei vine cilindrice. 
Să aplicăm legea lui Bernoulli acestei curgeri, considerând curgerea prin orificiu 

laminară şi neglijând frecarea dintre gaz şi pereţii orificiului: 

                                 2

2
2

21

2
1

1 22
ghvpghvp ρ+

ρ
+=ρ+

ρ
+                           (6) 

În această formulă s-a notat cu ρ densitatea gazului care se scurge şi pe care o vom 
considera constantă, cu v1 viteza de curgere a gazului în vasul 2, cu v2 viteza de curgere a 
gazului după ce a ieşit prin orificiul 3, cu h1 şi h2, respectiv înălţimea de la nivelul din vas 
la care se referă membrul stâng al ecuaţiei (6) până la nivelul arbitrar ales şi înălţimea de 
la nivelul din vâna de gaz la care se referă membrul drept al ecuaţiei (6) până la acelaşi 
nivel arbitrar ales (deoarece în formula (6) intervine numai diferenţa dintre h1 şi h2). 

Formula (6) se scrie cu o bună aproximaţie: 
                                      p1 – p2 = r/2 (v2

2 – v2
1)  ,                                        (6') 

căci datorită valorii mici a densităţii gazului, mărimea ρg (h1 – h2) este neglijabilă în 
formula de mai sus faţă de diferenţa de presiune statică (p1 – p2)*. Formula (6') se mai 
poate simplifica ţinând seama de faptul că viteza de curgere a gazului la ieşirea prin 
orificiul îngust este mult mai mare decât viteza de curgere în tubul 1 (fig. 1). Dacă vom 
nota cu S1 aria secţiunii transversale a tubului 2 şi cu S2 aria orificiului 3, atunci conform 
legii de continuitate a curgerii gazului, vom putea demonstra această afirmaţie. Conform 
regulii amintite: 

                                            v1S1 = v2S2                                                         (7) 
sau                                               v2/v1 = S1/S2 

Deoarece S1 [ S2, atunci S1/S2 [1 şi deci, rezultă că v2 [ v1, astfel că cu cât mai mult 
v2 poate fi neglijat faţă de v1 în formula (6')**. 

Notând v2 prin v şi înmulţind relaţia (6') cu 2/ρ, legea lui Bernoulli se scrie în cazul 
nostru particular: 

                                             v2 = 2(p1 – p2)/ρ                                               (8) 
Deducerea ecuaţiei (8) este făcută în anumite condiţii care o fac să fie aproximativă. 

Astfel, am considerat că densitatea gazului este constantă în timpul curgerii, am neglijat 
frecarea dintre gaz şi pereţii orificiului etc. În realitate, aceste condiţii nu sunt îndeplinite 
decât aproximativ, totuşi experienţa arată că relaţia (8) se verifică în mod satisfăcător. 

În cazul lucrării din laborator, gazul va ieşi dintr-un vas, unde se găseşte la 
presiunea p1 = H + p (unde H este presiunea atmosferică) în atmosferă, adică la presiunea 
p2 = H. Atunci relaţia (8) se scrie: 

                                                 
* Pentru a arăta că într-adevăr aşa stau lucrurile, să facem o evaluare numerică a valorii diferenţei de 
presiune datorită atracţiei gravitaţionale dintre un punct în jetul de gaz, după ce acesta a ieşit din tub şi un 
punct din tub. Vom alege pentru h1 – h2 valoarea cea mai mare posibilă (cazul cel mai favorabil) şi anume, 
egală cu lungimea totală a tubului de experienţă. De exemplu, în cazul în care h1 – h2 = 0,5 m, deoarece 
densitatea aerului ρ ≈ 1,3 kg/m3, iar g ≈ 10 m/s2 rezultă pentru această presiune: ρg (h1 – h2) ≈ 1,3 · 10 · 0,5 
N/m2 ≈ 0,05 Torr, adică o presiune neglijabilă pe lângă diferenţa de presiune p1 – p2 care este de ordinul 
zecilor de Torr. 
** Vom da o evaluare a raportului 2
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experimental. Dacă orificiul (3) are diametrul de 1 mm şi tubul (2) diametrul de 50 mm, atunci v2/v1 = S1/S2 

= 502/12 = 2500 şi deci, 2
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                                                 v2 = 2p/ρ                                                      (9) 
La un moment dat, când suprapresiunea în vasul de experienţă este p, viteza de 

curgere a gazului este dată de relaţia (9). Cum v2 variază liniar cu presiunea şi 
presupunând o variaţie liniară în timp a presiunii, valoarea medie în timp a lui v2, notată 

2v , va fi dată chiar de media aritmetică: 
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unde pI şi pII sunt două valori cunoscute ale suprapresiunii gazului din vasul din care 
acesta curge, iar vI şi vII sunt vitezele de curgere ale gazului respectiv, corespunzătoare 
celor două presiuni.  

Dacă prin acelaşi orificiu curg pe rând cele două gaze ale căror viteze, presiuni şi 
densităţi le vom nota, respectiv cu semnul ' şi ", atunci: 
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Dacă alegem acum condiţiile de experienţă, astfel ca p'
I = p"

I şi p'
II = p"

II (gazele 
curg în condiţii identice de presiune), vom avea: 

                                          rvv ρ=ρ ′′ρ′=′′′ // 22                                       (10) 
Lăsăm să curgă prin orificiu acelaşi volum de gaz pentru fiecare dintre gaze: 
                                                     V' = V"                                                   (11) 
Prin ridicarea ambilor membri la pătrat, egalitatea (11) devine: 
                                                (V')2 = (V")2                                                (12) 
Notând cu τ' şi τ" timpul de curgere al celor două gaze pe rând aflate în acelaşi 

volum, curgerea având loc sub aceeaşi presiune, egalitatea (12) se scrie, presupunând că 

aproximativ ( ) 22
vv = : 
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de unde: 

                                          2222 // τ ′′τ′=′′′ vv                                            (13) 
şi înlocuind relaţia (13) în (10), obţinem: 

                                        ρ r = ρ'/ρ" = τ' 2/τ" 2                                          (14) 
În felul acesta, măsurarea timpului de curgere al celor două gaze, în condiţiile 

specificate mai sus, face posibilă determinarea densităţii relative, după relaţia (14), şi a 
masei lui molare, după relaţia (5). 

În lucrarea de faţă se va determina densitatea relativă a gazului metan faţă de aer, 
precum şi masa lui molară a gazului metan, ştiind că: 

µ" = µaer = 28,95 kg/kmol 



 
Descrierea aparatului 

 

Aparatul cu care se lucrează este 
prezentat în figura 2. El este format dintr-un 
tub de sticlă 1 deschis la partea inferioară, ce 
are la partea superioară un robinet 2 cu trei 
deschideri, dintre care deschiderea 3 are 
diametrul foarte mic pentru curgerea 
gazului. Tot aparatul este introdus în vasul 
de sticlă 6, în care se găseşte apă, fiind fixat 
cu ajutorul stativului 8. Prin ramificaţia 4 a 
robinetului 2 şi cu ajutorul unui tub de 
cauciuc, tubul 1 poate fi pus în legătură pe 
rând cu o pompă 7 şi cu rezervorul de gaz 
metan 5. (Pentru modul de manipulare a 
robinetului triplu, vezi fig. 3, în care notaţiile corespund cu cele din fig. 2). 

 
 
Modul de lucru 
 

1. Se aleg pe tubul 1 două repere convenabile a şi b. 
2. Se fixează robinetul 2 în poziţia 1 (fig. 3), făcându-se legătura cu tubul (1), 

legătura de deschidere 3 fiind închisă. 

 
Fig. 3 

 
Cu ajutorul pompei 7 se introduce aer în vasul 1 până ce nivelul apei din acesta 

coboară sub nivelul b, după care se aduce imediat robinetul în poziţia 2, închizând în felul 
acesta orice comunicaţie a tubului 1. 

4. Se aduce robinetul 2 în poziţia 3, se stabileşte legătura tubului 1 cu deschiderea 3 şi 
se urmăreşte până ce nivelul apei din tubul 1 ajunge în dreptul reperului b, când se dă 
drumul la cronometru. Cronometrul este oprit când nivelul apei din tubul 1 este în dreptul 
reperului a. Timpul de curgere a aerului τ' este timpul în care nivelul apei s-a deplasat de la 
reperul b la a. Se repetă această operaţie cel puţin de cinci ori. Se aleg apoi alte două 
repere, pentru care se repetă operaţia de mai sus cel puţin de cinci ori volumul de aer dintre 
repere fiind acelaşi.. 

 
Fig. 2 



5. Se aduce robinetul 2 în poziţia 1 şi se face legătura cu conducta de gaz metan, 
învârtind robinetul 5 de la instalaţia de aprovizionare cu gaz metan a laboratorului. După 
ce gazul metan a intrat în vasul 1, se aduce robinetul 2 în poziţia 3 şi se aşteaptă ca gazul 
metan să iasă din tub. Se repetă această operaţie (de introducere şi scoatere a gazului 
metan din tubul 1 de cinci-şase ori, pentru a avea în tub gaz metan curat). 

6. Se repetă cu gaz metan operaţia de la punctul 4, obţinându-se timpul în care gazul 
metan curge între aceleaşi repere b şi a, ca şi pentru aer. Se măsoară timpul τ' de cel puţin 
zece ori. 

Densitatea gazului metan în raport cu aerul va fi: 
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Se va calcula apoi masa molară a gazului metan, ţinând seama de relaţia (5). 
Rezultatele se trec în următorul tabel: 

Reperul folosit τ’ 
(s)

τ” 
(s)

τ′
(s)

τ ′′
(s)

ρr µ 
(kg/kmol)

       
Calculul erorilor 
 
Deoarece în lucrarea de faţă, timpii τ' şi τ" de curgere a gazelor prin orificiu se 

determină dintr-un număr suficient de măsurători sub forma unor medii, se va calcula 
eroarea statistică de care este afectată măsurătoarea lui ρr pentru unul dintre reperele 
folosite. Pentru aceasta, se va folosi formula (4.33) din „Lucrarea pregătitoare B” 
intitulată „Elemente de calcul al erorilor”, în care ετ' şi ετ" sunt erori relative statistice date 
de o formulă de tip: 
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conform formulei (3.40) din aceeaşi lucrare pregătitoare. 
Cunoscând rρε , se află eroarea absolută statistică de determinare a densităţii, rρσ  

şi rezultatul se scrie sub forma: 

rrr ρσ±ρ=ρ  

Luând masa molară a aerului cu un număr suficient de zecimale, încât eroarea aerµε  

să fie neglijabilă pe lângă rρε  se poate scrie: 

4CHµε  ≅ rρε  

de unde se află 
4CHµσ  şi se scrie rezultatul ca: 

kmolkg / 
444 CHCHCH 
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Rezultatele vor fi trecute într-o tabelă de felul următor: 
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