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Instrukcja postępowania w pracy dla ucznia
Wyznaczenie lepkości płynów
1. Wprowadzenie
Jesteś laborantem chemicznym w salonie piękności i obok innych czynności twoim
zadaniem jest analiza gliceryny w produktach kosmetycznych. Twoim dzisiejszym
zadaniem jest wyznaczenie lepkości gliceryny w jednym produkcie kosmetycznym. Do
wyznaczenia lepkości gliceryny powinieneś zastosować 2 aparatury. Na zakończenie
porównaj otrzymane wyniki z wartościami tabelarycznymi.

2. Aparatura i chemikalia


lepkościomierz Höpplera (wiskozymetr kulkowy)



lepkościomierz Ubbelohde’a (wiskozymetr kapilarny)



piknometr



wyskalowany cylinder kalibrowany, zlewki



termostat



gliceryna, etanol, woda dejonizowana

3. Wykonanie zadania
Lepkościomierz Höpplera:


ustawienie temperatury na termostacie



temperowanie lepkościomierza przez 15 min. w temp. 20 °C



kontrola temperatury



przygotowanie wiskozymetru Höpplera



płukanie lepkościomierza wodą dejonizowaną



złożenie wiskozymetru



napełnienie wiskozymetru wodą dejonizowaną



pomiar czasu opadania kulki między dwiema kreskami wody dejonizowanej
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dwukrotnie przeprowadzenie pomiaru



płukanie wiskozymetru etanolem



wysuszenie lepkościomierza



płukanie wiskozymetru niewielką ilością gliceryny (próbka 1)



napełnienie wiskozymetru gliceryną (próbka 1)



pomiar czasu opadania kulki między dwiema kreskami gliceryny (próbka 1)



dwukrotnie przeprowadzenie pomiaru



płukanie wiskozymetru etanolem



wysuszenie lepkościomierza



płukanie wiskozymetru niewielką ilością gliceryny (próbka 2)



napełnienie wiskozymetru gliceryną (próbka 2)



pomiar czasu opadania kulki między dwiema kreskami gliceryny (próbka 1)



dwukrotnie przeprowadzenie pomiaru



ustalenie średniego czasu dla gliceryny w próbce 1 i 2 oraz wody

Lepkościomierz Ubbelohde’a:


przygotowanie wiskozymetru – musi być czysty i suchy



płukanie wiskozymetru wodą dejonizowaną



napełnienie lepkościomierza wodą dejonizowaną



woda musi się znajdować między dwiema kreskami w dolnej części wiskozymetru



włączenie termostatu TV 2000



temperowanie wiskozymetru przez 15 min. w temp. 20 °C



kontrola temperatury



wyjęcie lepkościomierza z termostatu



pomiar czasu między dwiema kreskami (jedna powyżej, druga poniżej jako
wnioskowana znana objętość)



dwukrotnie przeprowadzenie pomiaru



ustalenie średniego czasu dla wody



płukanie wiskozymetru etanolem
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wysuszenie lepkościomierza



płukanie wiskozymetru gliceryną (próbka 1) z roztworu podstawowego



umieszczenie lepkościomierza w termostacie (kontrola temperatury)



pomiar czasu między dwiema kreskami (jedna powyżej, druga poniżej jako
wnioskowana znana objętość)



ustalenie średniego czasu dla gliceryny (próbka 1)



płukanie wiskozymetru etanolem



wysuszenie lepkościomierza



płukanie wiskozymetru gliceryną (próbka 2) z roztworu



napełnienie wiskozymetru gliceryną (próbka 2)



umieszczenie lepkościomierza w termostacie (kontrola temperatury)



pomiar czasu między dwiema kreskami (jedna powyżej, druga poniżej jako
wnioskowana znana objętość)



ustalenie średniego czasu dla gliceryny (próbka 2)

Piknometr:


ważenie suchego i czystego piknometru z korkiem szlifowym



napełnienie piknometru wodą dejonizowaną do ok. połowy szyjki



temperowanie w termostacie w temp. 20 °C przez 15 min.



wyjęcie piknometru i zamknięcie korkiem



wysuszenie piknometru i ważenie



wylanie zawartości piknometru i jego wysuszenie



płukanie piknometru gliceryną i napełnienie do połowy szyjki



temperowanie w termostacie w temp. 20 °C przez 15 min.



wyjęcie piknometru i zamknięcie korkiem



wysuszenie piknometru i ważenie



wylanie zawartości piknometru i jego wysuszenie



powtórzenie czynności z próbką 2
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Należy przedstawić dane pomiarowe w formie tabelarycznej. Proszę obliczyć lepkość i
porównać wyniki obydwu zastosowanych metod.

5. Utylizacja
Próbki gliceryny mogą zostać z powrotem umieszczone w butelce.
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