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REZUMAT 
Problema măsurării concentraţiilor de lichide se pune frecvent în activitatea de cercetare din foarte multe domenii ştiinţifice. Foarte 
des, în instalaţiile pilot şi de laborator sunt necesare aparate sau dispozitive care să determine conţinutul unor substanţe. În 
această lucrare se descrie un nou procedeu fizic de analiză automată continuă a  amestecurilor de lichide bazat pe variaţia 
densităţii şi căldurii specifice molare a componentelor. Totodată, pentru o mai bună înţelegere a fenomenelor se prezintă o serie de 
modele analitice care caracterizează procedeul. 
 
ABSTRACT 
The accurate measurement of liquid concentrations is an important problem in the research field. Often, in pilot and laboratory 
plant, devices are necessary for measurements of liquids composition. In this paper is presented a new physical method that involve 
the continuous analyze of liquid mixtures based on densities and specific heat variation of the mixtures components. Concomitantly, 
for a better understand of phenomenon, a series of analytical models are presented.  
 
Cuvinte cheie: analizor, măsurare, concentraţii amestecuri de lichide, procedeu termodensimetric 

Keywords: analyzer, measurement, liquid concentrations, thermodensimetric procedure 

 
1. INTRODUCERE  

Dezvoltarea impetuoasă şi perfecţionarea continuă a 
diferitelor procedee industriale, în care apar transformări 
de substanţă, însoţite de modificări de concentraţii, duc la 
necesitatea creşterii continul a preciziei şi a siguranţei în 
funcţionarea aparatelor şi metodelor de măsurare. 

În industria chimică, pentru asigurarea unei desfăşurări 
corecte a proceselor tehnologice este necesar să se controleze 
compoziţia şi calitatea materialelor iniţiale, ale semipro-
duselor şi ale produsului finit. Principala metodă de control o 
constituie analiza chimică de laborator. Această analiză, însă, 
necesită mult timp şi nu asigură conducerea operativă a 
proceselor tehnologice din industria chimică modernă.  

Continuitatea şi viteza mare a proceselor tehnologice 
sunt incompatibile cu efectuarea relativ lentă a analizelor 
de laborator; întârzierea rezultatelor acestor analize poate 
să ducă la dereglarea întregului proces de fabricaţie.  

Pentru comanda sigură şi optimizarea proceselor de 
fabricaţie apare nevoia unui control curent, cu ajutorul 
unor aparate automate cu acţionare continuă, care permite 
să se obţină datele necesare cu o întârziere minimă. 

Funcţionarea acestor aparate se bazează, în majoritatea 
cazurilor, pe metode fizice, chimice sau fizico-chimice, 
care asigură controlul compoziţiei şi al calităţii 
materialelor din diferite ramuri ale industriei chimice. 

Problema măsurării cu precizie a concentraţiilor de 
lichide şi gaze se pune frecvent şi în activitatea de 
cercetare, în foarte multe domenii ştiinţifice.  

Ca atare, foarte des, în instalaţii de laborator şi pilot 
sunt necesare aparate sau dispozitive cu care se determină 
concentraţia unor substanţe. Aparatura de măsurare 
destinată scopurilor mai sus amintite este cea cunoscută, în 
general, sub numele de analizoare. Prin analizor se în-
ţelege un aparat de măsură care indică conţinutul calitativ 
sau cantitativ al soluţiei de analizat pe baza măsurării 
parametrilor ce caracterizează proprietăţile fizice, chimice 
sau fizico-chimice ale acesteia. 

Scopul lucrării îl constituie descrierea unui procedeu 
fizic de analiză automată continuă a amestecurilor de 
lichide, bazat pe deosebirea componentelor  în privinţa 
căldurii specifice molare şi a densităţii.  

2. PRINCIPIUL PROCEDEULUI 
TERMODENSIMETRIC 

Procedeul termodensimetric este un procedeu de analiză 
continuă bazat pe deosebirea amestecurilor de fluide în 
privinţa densităţii şi căldurii specifice molare. El se realizează 
prin legarea în serie a unei duze R, în calitate de rezistenţă cu 
regim de curgere turbulent, şi a unui debitmetru electrotermic 
D.E.T [1-3], care sunt parcurse consecutiv de proba 
amestecului lichid supus analizei continue.  

Montajul astfel realizat permite măsurarea căderii de 
presiune din rezistenţa turbulentă şi a tensiunii generate de 
debitmetrul electrotermic. 

 

 
 

Fig. 1. Schema de principiu a procedeului termodensimetric. 
 

După caracterul transferului de căldură, debitmetrele 

termice se împart în trei grupe mari: 

 debitmetre cu strat limită termic; 

 debitmetre calorimetrice;  

 debitmetre termoanemometrice. 

În cazul debitmetrelor calorimetrice, căldura de la 

încălzitor se transmite întregii mase de fluid al cărui debit 

se măsoară.  
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În literatura de specialitate, în privinţa regimului de 

curgere, rezistenţele se împart în două clase [4, 5]: 

 rezistenţe  cu regim de curgere laminar (rezistenţe 

laminare); 

 rezistenţe  cu regim de curgere turbulent (rezistenţe 

turbulente). 

Curgerea este turbulentă atunci când peste direcţia 

principală de mişcare a fluidului se suprapune o mişcare 

fluctuantă (pulsatorie, oscilatorie), dezordonată, a parti-

culelor de fluid. Acest fapt conduce la amestecuri laterale 

ale straturilor adiacente de fluid, condiţii în care transferul 

de impuls în masa de fluid în mişcare are loc atât prin 

mecanism molecular, cât mai ales, la nivelul macro-

particulelor de fluid. În acest caz, tensiunile tangenţiale 

totale (τtT) sunt date de suma tensiunilor tangenţiale 

determinate de mecanismul molecular (τtM) şi a tensiunilor 

tangenţiale determinate de mecanismul turbulent al curge-

rii (τtt): 

 τtT = τtM + τtt (1) 

Rezistenţele turbulente [6] sunt, de obicei, formate din 

strangulări care au raportul l/d cuprins între 0,5 şi 1,5. 

Aceste strangulări poartă numele de duze. Caracteristica 

statică a acestor rezistenţe este neliniară şi se deduce din 

relaţia cunoscută din hidrodinamică [7]: 

 2mq S p  (2) 

în care: este coeficient de compresibilitate; 

α – coeficient de debit; 

ρ – densitatea lichidului [kg
.
m

-3
]; 

2d
S

4
 – suprafaţa duzei [m

2
].

 

În cazul amestecurilor de lichide sau al suspensiilor, 

considerând că volumul amestecului este egal cu suma 

volumelor componentelor, densitatea amestecului se 

calculează cu relaţia [8]: 

 ..... .3 n1 2

sol 1 2 3 n

n nn n1
 (3) 

în care: n1, n2, nn sunt fracţii masice ale componentelor 

amestecului; 

ρ1, ρ2, ρn – densităţile componentelor; [kg.m
-3

]. 
 

Diferenţele între valorile densităţilor apar datorită con-

centraţiilor diferite ale soluţiei sau suspensiei în diferite 

zone, respectiv a unor temperaturi diferite.  

Densitatea fluidelor variază cu presiunea şi cu 

temperatura. La lichide, această variaţie este relativ mică, 

aşa încât în practica tehnologică se adoptă valori medii 

constante ale densităţilor acestora. În mod obişnuit, pentru 

lichide se utilizează ca referinţă apa (ρapă=1000 kg·m
-3

). 

La trecerea amestecului de lichide prin rezistenţa pne-

umatică în care regimul de curgere este turbulent, apare o 

cădere de presiune ∆p, descrisă de relaţia (4). Comportarea 

debitmetrului electrotermic este caracterizată prin relaţia 

(5) [1-3, 9, 10]: 

 
2

m

sol 2

sol

q
p

S 2
 (4) 

 mpsolsol qCAU  (5) 

unde: Δp – căderea de presiune de pe duză [N·m
-2

]; 

qm – debitul masic de fluid [kg·s
-1

]; 

 – coeficient de debit;  

S – suprafaţa duzei [m
2
]; 

Usol  – tensiunea de ieşire a debitmetrului [V]; 

Cpsol  – căldura specifică a lichidului [kJ·kg
-1.

 
o
C

-1
];  

A– constantă de proporţionalitate [V·s 
. o

C
.
J

-1
]. 

Pentru cele două componente constructive legate în 

serie, rezistenţa cu regim de curgere turbulent şi debitmetrul 

electrotermic, debitul masic este acelaşi. Eliminând în 

relaţiile (4) şi (5) debitul masic qm, se obţine [11]: 
 

 
2

2 2sol

sol psol

sol

U
K 2 C

p
  (6) 

unde: 2 2 2 2K =A S  

Din relaţia (6) rezultă că raportul dintre pătratul 

tensiuni de ieşire a debitmetrului electrotermic şi căderea 

de presiune pe rezistenţa turbulentă este proporţional cu 

produsul dintre pătratul căldurii molare şi densitatea 

amestecului. 

Modificarea raportului /2

sol solU p odată cu modificarea 

concentraţiei fluidului stă la baza funcţionării analizoarelor 

termodensimetrice. 

3. POSIBILITĂŢI DE REALIZARE A 

PROCEDEULUI TERMODENSIMETRIC 

Procedeul termodensimetric conform relaţiei (6) poate 

fi realizat în două variante funcţionale: 

– analizor termodensimetric pentru lichide în varianta 

cu mărime de ieşire electrică; 

– analizor termodensimetric pentru lichide în varianta 

cu mărime de ieşire pneumatică. 
 

Analizor termodensimetric pentru lichide în varianta 

cu mărime de ieşire pneumatică. Pentru acest tip de 

analizor principiul de funcţionare îl constituie menţinerea 

constantă, prin reglare automată, a tensiunii de ieşire a 

debitmetrului electrotermic. Dispozitivul experimental 

este prezentat în figura 2. 
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Fig. 2. Schema de principiu a analizorului termodensimetric cu mărime de ieşire pneumatică. 
 

Comportarea debitmetrului electrotermic [6,12] este 

dată de relaţia: 

 msolpsol qCAU   (7) 

La trecerea amestecului de lichide prin rezistenţa 

pneumatică în care regimul de curgere este turbulent, 

apare o cădere de presiune ∆p, descrisă de relaţia (4). 

Ecuaţia de funcţionare a analizorului termodensimetric 

pentru lichide, în varianta cu mărime de ieşire pneumatică, 

este: 

 sol

psol sol

1
p K

C
 (8) 

unde: 
2

2
sol

K2

U
K . 

 

În această variantă funcţională se determină concentraţia 

lichidului prin măsurarea căderii de presiune din duză. 

Căldura molară a amestecurilor binare rezultă din 

căldurile molare Cp1 şi Cp2 ale componentelor, pe baza 

legii aditivităţii [11,13]: 

 1 1 2 2psol p p pC n c c c   (9) 

unde: Cpsol  este căldura specifică molară a amestecului 

[kJ·kg
-1.

 
o
C

-1
]; 

Cp1,2 – căldurile specifice molare ale componenţilor 

1 şi 2 [kJ·kg
-1.

 
o
C

-1
]; 

n1,2 – fracţiile masice pentru componentele 1 şi 2.  

Densitatea amestecurilor se poate exprima prin următoarea 

relaţie: 

 sol

1n
  (10) 

în care:  n1 este fracţia masică a componentului 1; 

 ρ1,2 – densităţile componentelor 1 şi 2 [(kg·m
-3

]; 

 

În cazul în care prin analizor trece amestecul de lichid 

care trebuie analizat, căderea de presiune va fi aşa cum s-a 

stabilit prin relaţia (8), iar în cazul în care avem doar 

substanţa de referinţă (componentul 2) prin analizor, 

relaţia devine: 

 
''

ref 2

p

1
p K

C
  (11) 

Efectuând raportul  Δpsol/Δpref, se obţine: 
  

2 2

2 3 4 1 3 4 5

2 2 2

1 4 5 1 1 3 4 5 1 3 4 5

sol

ref

p a a a n a a a

p a a a n 2 a a a a n a a a
 (12) 

 

unde: a1= Cp1-Cp2; a2=ρ2-ρ1; a3=Cp2; a4= ρ2; a5=ρ1. 
 

Relaţia (12) reprezintă ecuaţia de funcţionare a 

analizorului termodensimetric în varianta cu mărime de 

ieşire pneumatică, pentru cazul amestecurilor binare de 

lichide.  

Relaţia de mai sus nu cuprinde termeni dependenţi de 

dimensiunile rezistenţei şi, ca atare, are un caracter general 

în cazul amestecurilor binare de lichide, în varianta pro-

cedeului termodensimetric cu mărime de ieşire pneumatică 

pe aceeaşi rezistenţă turbulentă.  

Pentru analizorul în variantă cu mărime de ieşire 

pneumatică am verificat dependenţa căderii în presiune pe 

duză în funcţie de concentraţia soluţiei.  

4. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În vederea validării principiului de funcţionare al 

procedeului termodensimetric în varianta cu mărime de 

ieşire pneumatică, s-au realizat o serie de determinări 

experimentale pentru diverse soluţii apoase de acid 

sulfuric. 

Compoziţia amestecurilor studiate, împreună cu ra-

portul căldurilor lor specifice şi raportul densităţilor pentru 

cei doi componenţi (component 1,H2SO4; component 

2,H2O) sunt prezentate în tabelul 1. 
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Tabel 1. Valori experimentale 

n1 [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

n2 [%] 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Cpsol_exp 

[kJ·kg-1· oC-1] 

0,92 0,82 0,785 0,695 0,615 0,58 0,5 0,425 0,395 

ρsol_exp[kg·m-3] 1,07 1,14 1,22 1,30 1,40 1,50 1,61 1,73 1,82 

Psol [N·m-2] 1,10 1,29 1,33 1,58 1,88 1,98 2,47 3,19 3,52 

 

Pornind de la proprietăţile fizice ale componenţilor 

puri ce alcătuiesc amestecul, se calculează, cu ajutorul 

relaţiei (12), valorile teoretice ale căderii de presiune în 

duză pentru fiecare dintre amestecurile studiate. Atât 

rezultatele teoretice cât şi cele experimentale au fost 

raportate la căderea de presiune generată în duză pentru 

lichidul de referinţă apă. Valorile obţinute sunt prezentate 

în tabelul 2. 

Reprezentarea comparativă a rezultatelor experimentale şi 

a celor teoretice este redată în figura 3. 
 

Tabelul 2. Valorile teoretice şi experimentale 

n1[%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

(Δpsol/Δpref)exp 1,10 1,30 1,33 1,59 1,89 1,98 2,48 3,19 3,52 

(Δpsol/Δpref)teoretic 1,09 1,21 1,34 1,51 1,72 2,00 2,36 2,86 3,59 
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Fig. 3. Curba teoretică şi punctele determinate experimental pentru amestecul H2SO4-H2O. 

 

Analizând dependenţele obţinute în urma calculelor 

efectuate cu ajutorul formulei deduse pentru analizorul 

termodensimetric în varianta cu mărime de ieşire pneuma-

tică, se constată că relaţia dedusă aproximează bine 

dependenţa căderii de presiune faţă de concentraţie, apro-

piindu-se mult de dependenţa dedusă pe baza valorilor 

teoretice. Acest fapt este confirmat şi de valorile mici ale 

erorilor absolute prezentate în figura 4 [14]. 

4. CONCLUZII 

Analizorul termodensimetric se utilizează la prepararea 

unor amestecuri de lichid cu concentraţie cunoscută. 

Avantajele principale ale acestui aparat de măsură derivă 

din simplitatea metodei de măsurare utilizate, precum şi 

din simplitatea elementelor constructive. 

Analizorul termodensimetric cu mărime de ieşire 

pneumatică are o precizie bună de măsurare. 

În cazul analizorului cu variantă de ieşire pneumatică 

se constată o concordanţă bună între curba teoretică şi 

valorile experimentale, fapt ce demonstrează, încă o dată, 

valabilitatea bazei teoretice şi posibilitatea  realizării 

acestui procedeu în condiţii aparative relativ simple. 

Analizorul termodensimetric poate fi utilizat şi la 

analiza unor amestecuri ternare, cu condiţia ca fracţia 

masică a unuia dintre componenţi să fie menţinută 

constantă. 
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Fig. 4. Evoluţia erorilor absolute. 
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