
Balança de Gouy

Figura 1 – Balança de Gouy:
1-Eletroíman e suporte para balança, tipo C73395, fabricado por
Newport Instruments Limited em Inglaterra;
2-Termómetro, S.39/100, 0-50 oC/15 cm, fabricado por Griffin &
George;
3-Fonte de alimentação, tipo VR. 3, 150 V, 3 A d.c., fabricada por
Newport Instruments Limited;
4-Amperímetro, 102 Precision, 0–3 A d.c., fabricado por
Electrical Instruments Ltd.

Este conjunto de peças esteve em uso no Laboratório de
Química-Física e atualmente pertence à coleção de instrumentos
antigos didáticos e de investigação do IST-DEQ.
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Balança de Gouy

Mede a suscetibilidade magnética de um sólido ou líquido à temperatura ambiente, usando
um eletroíman de uma polegada e meia do tipo C.
O aparelho é constituído por uma balança Mettler, type H16, situada na vertical
relativamente aos polos do íman com a amostra suspensa contida num tubo de vidro. A
temperatura da amostra é medida com o termómetro colocado junto ao tubo.

A suscetibilidade magnética por grama de amostra é dada por:

𝜒" =
𝐾𝜈 + 𝐵𝑤

𝑊

onde: K é a suscetibilidade do volume de ar = 0.029×1001;
𝜈 é o volume da amostra (cm-3);
B constante do tubo no campo de força;
w é o aumento de peso aparente da amostra quando o campo é aplicado;
W é o peso da amostra (g).

Os valores de ν e B têm de ser determinados previamente numa calibração com uma
amostra de suscetibilidade conhecida.
Uma amostra diamagnética tende a ser repelida pelo campo, sendo assim o seu peso
aparente é menor quando o campo está ligado ( χ < 0). O inverso ocorre no caso de
amostras paramagnéticas sobre as quais o campo magnético exerce uma força no sentido
descendente, levando a um peso aparente mais elevado do que o determinado na ausência
de campo. Como resultado as amostras paramagnéticas apresentam valores de 𝜒 positivos .
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