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2.9.14.	 ВИЗНАЧЕННЯ	ПИТОМОЇ	ПЛОЩІ	
ПОВЕРХНІ	МЕТОДОМ	ПРОНИКНОСТІ	
ПОВІТРЯ

Випробування призначене для визначення пито
мої площі поверхні сухих порошків (у квадратних 
метрах на грам), для яких незастосовний ситовий 
аналіз. Ефект молекулярного потоку («ковзаюча 
течія»), який може бути важливим, коли випробо
вувані порошки складаються із частинок, розмір 
яких менший декількох мікрометрів, не врахову
ють в рівнянні, використовуваному для визначення 
питомої площі поверхні.

ОБЛАДНАННЯ 

Прилад складається із таких частин:

(а) дифузійна комірка (див. Рис. 2.9.14.1), яка 
складається із циліндра з внутрішнім діаметром 
(12.6 ± 0.1) мм (А), виготовлена зі скла або корозій
ностійкого металу. Дно комірки герметично (на
приклад, через перехідник) з'єднується з маноме
тром (Рис. 2.9.14.2). Виступ завширшки від 0.5 мм 
до 1 мм знаходиться на відстані (50 ± 15) мм від 
верхньої частини комірки. Це вбудована частина 
комірки або щільно фіксована, щоб бути повітро
непроникною. Виступ підтримує перфорований 
металевий диск (В), виготовлений із корозійностій
кого металу. Диск завтовшки (0.9 ± 0.1) мм має від 
30 до 40 просвердлених отворів з діаметром 1 мм, 
рівномірно розподілених на всій площі.

Поршень (С) виготовлений із корозійностійко
го металу і входить у комірку із зазором не більше 
0.1 мм. Нижня частина поршня має гострі ква
дратні краї із прямими кутами відносно основної 
осі. На одній стороні поршня є отвір для повітря 
завдовжки 3 мм і завглибшки 0.3 мм. На верхній 
частині поршня є така манжета, що коли поршень 
уведений в комірку, а манжета доходить до верхньої 
частини комірки, відстань між нижньою частиною 
поршня і верхньою частиною перфорованого диска 
(В) становить (15 ± 1) мм.

Рисунок 2.9.14.1. Дифузійна комірка   
Розміри зазначені в міліметрах

Паперові фільтри (D) мають рівні краї і такий са
мий діаметр, як внутрішня частина комірки.

(b) манометр у вигляді Uподібної трубки (Е) 
(Рис. 2.9.14.2) виготовлений зі скляної трубки з 
но мінальним зовнішнім діаметром 9 мм і внутріш
нім діаметром 7 мм зі стандартними стінками. Верх
ня частина одного рукава манометра герметично 
з'єднується з коміркою проникності (F). На рукаві 
манометра, з'єднаного з коміркою проникності, на
несена мітка навколо трубки на відстані від 125 мм 
до 145 мм нижче за верхню частину з боку бічно
го вихідного отвору і три інші мітки на відстані 
15 мм, 70 мм і 110 мм вище зазначеної (G). Бічний 
вихідний отвір на висоті від 250 мм до 305 мм від 
дна манометра використовується для спорожнення 
рукава манометра, приєднаного до комірки про
никності. Вентиль встановлений на стороні бічно
го вихідного отвору на відстані не більше 50 мм від 
рукава манометра.

Манометр надійно встановлюють так, щоб рукави 
були вертикальні. Він наповнений до нижньої міт
ки рідіною, що рекомендована виробником при
ладу або водою. 

МЕТОДИКА

Якщо зазначено, випробовуваний порошок вису
шують і просіюють крізь підхоже сито (наприклад, 
за номером 125) для того, щоб диспергувати агло
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мерати. Масу (М) випробовуваного порошку об
числюють за формулою:

  (1),

де:
V — об'єм, зайнятий ущільненим шаром порошку;
ρ — густина випробовуваного порошку, в грамах 

на мілілітр;
ε — пористість ущільненого шару порошку. 

 

Рисунок 2.9.14.2. Манометр

Розміри зазначені в міліметрах

Спочатку приймаючи пористість за 0.5, і підставля
ючи це значення в рівняння (1), обчислюють масу 
(М) випробовуваного порошку. 

Поміщають паперовий фільтр на верхню частину 
перфорованого металевого диска (В). Зважують 
розраховану масу (М) випробовуваного порошку 
з точністю до 1 мг. Обережно переносять порошок 
у чисту зважену комірку проникності і обережно 
обстукують комірку, щоб поверхня шару порошку 
стала гладкою, покривають його другим паперо
вим фільтром. Повільно ущільнюють порошок за 
допомогою поршня, уникаючи обертальних рухів. 
Поршень тиснути доти, поки він повністю не уві
йде до комірки проникності. Якщо це неможливо 
зробити, слід зменшити кількість випробовуваного 
порошку. Якщо навпаки немає достатнього опору, 
слід збільшити кількість випробовуваного порош
ку. У цьому разі повторно розраховують пористість. 
Поршень видаляють не менше як через 10 с.

Комірку проникності герметично приєднують до 
трубки манометра. З манометра видаляють пові

тря за допомогою гумової груші доти, поки рівень 
забарвленої рідини не досягне найвищої мітки. 
Закривають вентиль манометра і перевіряють по
вітронепроникність всього приладу, закриваючи 
верхній кінець комірки, наприклад, гумовою проб
кою. Пробку видаляють і, використовуючи секун
домір, засікають час, за який рівень забарвленої 
рідини спаде з другої мітки до третьої.

Використовуючи виміряний час потоку, розрахо
вують питому площу поверхні (S), у квадратних ме
трах на грам, за формулою:

  

(2),

де:
t — час потоку, в секундах;
η — динамічна густина повітря, в міліпаскалях в 

секунду (див. Табл. 2.9.14.1);
K — константа приладу, розрахована за формулою 

(4);
ρ — густина випробовуваної речовини, в грамах на 

мілілітр;
ε — пористість ущільненого шару порошку.

КАЛІБРУВАННЯ ПРИЛАДУ

Об'єм,	зайнятий	ущільненим	шаром	порошку,	визнача
ють методом витіснення ртуті таким чином.

У комірку проникності поміщають два паперові 
фільтри. Паличкою трохи менше діаметра комір
ки придавлюють краї фільтрів до їх плоского роз
ташування на перфорованому металевому диску. 
Комірку наповнюють ртуттю, видаляючи всі буль
башки повітря, що прилипають до стінок комірки, 
витирають надлишок, розгладжуючи поверхню 
ртуті у верхній частині комірки. Якщо комірка ви
готовлена з матеріалу, що амальгамується, комірку 
і металевий диск попередньо покривають тонким 
шаром вазелінового масла. Зливають ртуть у зазда
легідь зважену мензурку і визначають масу (MA) і 
температуру ртуті.

Готують ущільнений шар, використовуючи стан
дартний зразок порошку, і знов наповнюють ко
мірку ртуттю із розгладженою поверхнею у верхній 
частині. Потім зливають ртуть в зважену мензурку 
і знов визначають масу ртуті (МВ). Об'єм (V) ущіль
неного шару обчислюють за формулою:

  
(3),

де:
MA – МВ — різниця мас ртуті, в грамах;
ρHg — густина ртуті при певній температурі, в 

грамах на мілілітр.

Процедуру повторюють двічі, щоразу міняючи по
рошок; відхилення розрахованого об'єму не має 
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перевищувати 0.01 мл. Для розрахунків використо
вують середнє значення трьох визначених об'ємів.

Константу	приладу	К	визначають, використовуючи 
стандартний зразок порошку з відомою питомою 
площею поверхні і густиною, таким чином.

Обчислюють необхідну кількість стандартного 
порошку за формулою (1), використовуючи но
мінальну густину і визначений об'єм ущільненого 
шару порошку,  обчислений за формулою (3).

Гомогенізують і розпушують порошок, струшуючи 
протягом 2 хв у 100 мл пляшці. Готують ущільне
ний шар і вимірюють час потоку повітря, як опи
сано вище. Обчислюють константу приладу (К) за 
формулою:

  
(4),

де:
Ssp — номінальна питома площа поверхні стан

дартного порошку;
ρ — густина випробовуваного порошку, в грамах 

на мілілітр;
ε — пористість ущільненого шару порошку; 
t — час потоку, в секундах;
η — динамічна в'язкість повітря, в міліпаскалях у 

секунду.

Густина ртуті і густина повітря у зазначених межах 
температури наведені в Табл. 2.9.14.1.

Таблиця 2.9.14.1

Температура	
(°С)

Густина	ртуті	
(г/мл)

Густина	повітря(η)	
(мПа.с)

√η

16
17
18
19
20
21
22
23
24

13.56
13.56
13.55
13.55
13.55
13.54
13.54
13.54
13.54

0.01800
0.01805
0.01810
0.01815
0.01819
0.01824
0.01829
0.01834
0.01839

0.1342
0.1344
0.1345
0.1347
0.1349
0.1351
0.1353
0.1354
0.1356


