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Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém
produktu
1. Znění úkolu do praxe:
Jsi chemikem ve farmaceutické společnosti, mezi jejíž činnosti, mimo jiné, patří analýza glycerolu
pro kosmetické produkty. Dnešní úkol zní stanovit viskozitu glycerolu pomocí dvou typů
viskozimetrů. Dále srovnat naměřená data s tabelovanými.
2. Přístroje a chemikálie
 Höpplerův viskozimetr (kuličkový viskozimetr)
 Ubbelohdeho viskozimetr (kapilární viskozimetr)
 pyknometr
 odměrný válec
 kádinka
 analytické váhy
 termostat
 glycerol
 etanol
 destilovaná voda
3. Pracovní postup
Höpplerův viskozimetr:
















Nastavit teplotu termostatu
Temperovat viskozimetr po dobu 15 minut při teplotě 20 °C
Zkontrolovat teplotu na termostatu, musí být po celou dobu měření konstantní
Připravit Höpplerův viskozimetr
Vypláchnout viskozimetr destilovanou vodou
Sestavit viskozimetr
Naplnit viskozimetr destilovanou vodou
Změřit čas průchodu kuličky destilovanou vodou mezi dvěma ryskami
Provést měření dvakrát
Vypláchnout viskozimetr etanolem
Vysušit viskozimetr
Vypláchnout viskozimetr malým množstvím glycerolu (vzorek 1)
Naplnit viskozimetr glycerolem (vzorek 1)
Změřit čas průchodu kuličky vzorkem glycerolu (vzorek 1) mezi dvěma ryskami
Provést měření dvakrát
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Vypláchnout viskozimetr etanolem
Vysušit viskozimetr
Vypláchnout viskozimetr malým množstvím glycerolu (vzorek 2)
Naplnit viskozimetr glycerolem (vzorek 2)
Změřit čas průchodu kuličky vzorkem glycerolu (vzorek 2) mezi dvěma ryskami
Provést měření dvakrát
Spočítat průměrný čas průchodu kuličky měřenými vzorky glycerolu (vzorky 1 a 2) a vodou
Ubbelohdeho viskozimetr:































Připravit Ubbelohdeho viskozimetr, je čistý a vysušený
Vypláchnout viskozimetr destilovanou vodou
Naplnit viskozimetr destilovanou vodou
Kapalina musí dosahovat množstvím mezi dvě rysky v dolní části viskozimetru
Použít termostat Tamson TV 2000
Nastavit teplotu na termostatu
Nechat viskozimetr temperovat po dobu 15 minut zavěšený v termostatu při teplotě
20 °C
Zkontrolovat teplotu na termostatu, musí být po celou dobu měření konstantní
Vyndat viskozimetr z termostatu
Změřit čas průtoku destilované vody mezi dvěma ryskami (kapalinu natáhnout pomocí
balónku do horní části viskozimetru, nad vyšší značku)
Provést měření dvakrát
Vypočítat průměrný čas průtoku destilované vody
Vypláchnout viskozimetr etanolem
Dát viskozimetr do sušárny k vysušení
Vypláchnout viskozimetr glycerolem (vzorek 1)
Naplnit viskozimetr glycerolem (vzorek 1)
Umístit viskozimetr do termostatu
Nechat viskozimetr temperovat po dobu 15 minut zavěšený v termostatu při teplotě
20 °C
Zkontrolovat teplotu na termostatu, musí být po celou dobu měření konstantní
Vyndat viskozimetr z termostatu
Změřit čas průtoku glycerolu mezi dvěma ryskami
Provést měření dvakrát
Vypočítat průměrný čas průtoku glycerolu (vzorek 1)
Vypláchnout viskozimetr etanolem
Dát viskozimetr do sušárny k vysušení
Vypláchnout viskozimetr glycerolem (vzorek 2)
Naplnit viskozimetr glycerolem (vzorek 2)
Umístit viskozimetr do termostatu
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Nechat viskozimetr temperovat po dobu 15 minut zavěšený v termostatu při teplotě
20 °C
Zkontrolovat teplotu na termostatu, musí být po celou dobu měření konstantní
Vyndat viskozimetr z termostatu
Změřit čas průtoku glycerolu mezi dvěma ryskami
Provést měření dvakrát
Vypočítat průměrný čas průtoku glycerolu (vzorek 2)
Vypláchnout viskozimetr etanolem
Dát viskozimetr do sušárny k vysušení
Pyknometr:


















Zvážit suchý a čistý pyknometr se zátkou na analytických vahách
Naplnit pyknometr destilovanou vodou do poloviny zábrusu
Nechat temperovat 15 minut v termostatu při teplotě 20 °C
Pyknometr vyjmout z termostatu a uzavřít zátkou
Osušit pyknometr a zvážit
Vylít pyknometr, vypláchnout etanolem
Vysušit pyknometr v sušárně
Naplnit pyknometr glycerolem (vzorek 1) do poloviny zábrusu
Nechat temperovat 15 minut v termostatu při teplotě 20 °C
Pyknometr vyjmout z termostatu a uzavřít zátkou
Osušit pyknometr a zvážit
Vylít pyknometr, vypláchnout etanolem
Vysušit pyknometr v sušárně
Všechny kroky provést s druhým suchým a čistým pyknometrem, změřit destilovanou vodu a
vzorek glycerolu (vzorek 2)

4. Vyhodnocení
Zapište data do přehledné tabulky. Vypočítejte viskozitu. Srovnejte výsledky obou metod.

5. Nakládání s použitými látkami
Vzorky glycerolu vracejte zpět do reagenčních lahví.
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