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LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu
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.

Věcné znalosti

Charakteristika
pracovní činnosti

Pracovní postup
Zadání úkolu:
analýza úkolu stanovení viskozity
v kosmetickém produktu
změření dat a výpočet viskozity,
její závislost na dalších fyzikálních
veličinách
srovnání výsledků s technickými
parametry deklarovanými
výrobcem glycerolu

Charakteristika pracovního systému

Dovednosti/
Schopnosti

Přírodovědné
souvislosti
Viskozita je mírou odporu, který si
kladou částice pohybující se
kapaliny. Sousední vrstvy kapaliny
se po sobě posunují. Každá vrstva
uvádí do pohybu další vrstvu, která
zase brzdí vrstvu předešlou. Dvě
vrstvy kapaliny na sebe působí ve
styčné ploše silou F (brzdící), zvanou
vnitřní tření kapaliny a konstantou
úměrnosti působení těchto sil je
právě tzv. dynamická viskozita (značí
se řeckým písmenem ETHA: η).
F = η.S.v/l

Technologické
souvislosti





Höpplerův viskozimetr
(kuličkový viskozimetr),
Ubbelohdeho viskozimetr
(kapilární viskozimetr),
pyknometr,
termostat
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Jednotkou je Pa.s.
Tzv. kinematická viskozita (značí se
NU: ν) vyjadřuje viskozitu kapaliny
se zřetelem na její hustotu. ν = η/ρ
K měření slouží viskozimetry.
Stanovení dynamické viskozity u
průtokových viskozimetrů je založeno
na měření doby výtoku určitého
objemu kapaliny samospádem
tenkou trubicí nebo kapilárou. Doba
výtoku závisí (kromě hustoty a
dalších vlivů) především na viskozitě
kapaliny. Použitím srovnávací
metody můžeme (podle doby za
kterou vyteče určitý objem neznámé
kapaliny a doby za kterou vyteče
srovnávací kapalina) za pomocí
hustot obou kapalin viskozitu snadno
vypočítat.
Pro měření viskozity kapalin
kuličkovým viskozimetrem
používáme Höpplerův viskozimetr a
princip stanovení vyplývá z toho, že
při rovnoměrném pohybu kuličky
viskózním prostředím je její rychlost
přímo úměrná viskozitě. Pokud
změříme čas, za který urazí kulička
vzdálenost mezi dvěma ryskami,
můžeme viskozitu vypočítat.
Analýza:
Analýza úkolu
Plánování a organizace práce




analýza úkolu
vysvětlení pojmu viskozita, její
závislost na dalších fyzikálních
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Nakládání s použitými látkami






Apparatura












Höpplerův viskozimetr
(kuličkový viskozimetr),
Ubbelohdeho viskozimetr
(kapilární viskozimetr),
pyknometr,
termostat
kádinky





Chemikálie









glycerol
etanol
destilovaná voda

Měření
1. Höpplerův viskozimetr





veličinách
naplánování jednotlivých kroků
pracovního postupu
zacházení s laboratorní technikou
organizace práce
přesná a svědomitá práce
zacházení s chemikáliemi (důraz na
bezpečnost práce a ochranu zdraví a
životního prostředí)
připravení laboratorních pomůcek a
přístrojů
správné zacházení s laboratorní
technikou
zopakování měření za stejných
podmínek se stejnými výsledky,
reprodukovatelnost měření
měření viskozity prováděné za
konstantní teploty
šetření energiemi, vodou a
chemikáliemi

Porozumět měřícímu systému

určení potenciální rizika při nakládání
s chemikáliemi
minimalizování rizika při nakládání s
chemikáliemi

Potenciální rizika vyhodnotit na
základě systému GHS.

Nastavit teplotu termostatu
Temperovat viskozimetr po dobu 15
minut při teplotě 20 °C
Zkontrolovat teplotu na termostatu,

Pro měření viskozity kapalin
kuličkovým viskozimetrem
používáme Höpplerův viskozimetr a
princip stanovení vyplývá z toho, že
při rovnoměrném pohybu kuličky
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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
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

viskózním prostředím je její rychlost
přímo úměrná viskozitě. Pokud
změříme čas, za který urazí kulička
vzdálenost mezi dvěma ryskami,
můžeme viskozitu vypočítat.
η=

(𝜌𝑘𝑢𝑙 − 𝜌𝑘𝑎𝑝 ) . 𝜏 . η𝑣𝑜𝑑𝑎
(𝜌𝑘𝑢𝑙 − 𝜌𝑣𝑜𝑑𝑎 ) . 𝜏𝑣𝑜𝑑𝑎

S podporou Programu celoživotního učení Evropské unie.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise
neodpovídá na použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Seite 4 von 9

Sächsische Bildungsgesellschaft für
Umweltschutz und Chemieberufe
Dresden mbH
Gutenbergstraße 6, 01307 Dresden
Tel.:
0351 4445-60
Fax:
0351 4445-612
E-Mail: info@sbgdd.de
Home: www.sbgdd.de




1. Ubbelohdeho viskozimetr:

Provést měření dvakrát
Spočítat průměrný čas průchodu
kuličky měřenými vzorky glycerolu
(vzorky 1 a 2) a vodou














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

Stanovení dynamické viskozity u
průtokových viskozimetrů je
založeno na měření doby výtoku
určitého objemu kapaliny
samospádem tenkou trubicí nebo
kapilárou. Doba výtoku závisí
(kromě hustoty a dalších vlivů)
především na viskozitě kapaliny.
Použitím srovnávací metody
můžeme (podle doby za kterou
vyteče určitý objem neznámé
kapaliny a doby za kterou vyteče
srovnávací kapalina) za pomocí
hustot obou kapalin viskozitu
snadno vypočítat.
η=

𝜌𝑘𝑎𝑝 . 𝜏 . η𝑣𝑜𝑑𝑎
𝜌𝑣𝑜𝑑𝑎 . 𝜏𝑣𝑜𝑑𝑎
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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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3. Pyknometr










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
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

Hustota je základní vlastností látek.
Pro homogenní systémy je
jednoznačně dána jako podíl
hmotnosti a objemu: ρ = m/V [kg.m -3]
Hustota je závislá na teplotě a tlaku,
přičemž u tuhých a kapalných látek
lze vliv tlaku zanedbat. Většina látek
zvětšuje svůj objem s teplotou,
hustota tedy klesá. Hustotu kapalin
lze zjišťovat různými způsoby,
například:
1) Plovákovým hustoměrem
2) Pyknometricky
3) Mohr – Westphalovými váhami

Pyknometrické stanovení hustoty je
jednoduchý postup založený ba
určení hmotnosti daného objemu
kapaliny. Abychom vyloučili chybu
ve stanovení objemu, používá se
srovnávací metoda, kdy porovnáme
hmotnost daného objemu měřené
kapaliny s hmotností stejného
objemu kapaliny o známé hustotě.
𝜌=

𝑚𝑘𝑎𝑝
(𝜌
− 𝜌𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ ) + 𝜌𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ
𝑚𝑣𝑜𝑑𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑎
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Vyhodnocení:
 Zanesení všech dat do
přehledné tabulky.
 Vypočítání viskozity oběma
způsoby.
 Porovnání výsledků obou
použitých metod, tedy pomocí
kapilárního a pomocí
kuličkového viskozimetru.
Použití výpočtu hustoty
pomocí pyknometrického
stanovení.
 Zhodnocení výsledků







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)

Provedení všech výpočtů pečlivě a
bez nápomoci
Interpretace naměřených dat
Shrnutí naměřených dat do přehledné
tabulky
Porovnání naměřených dat mezi
sebou a také s tabelovanými
hodnotami deklarovanými výrobcem
Diskuse nad vyvozenými závěry

Hodnota viskozity deklarovaná
výrobcem: glycerol (100 hm%) 1,48
Pa·s (20 °C)

Nakládání s odpady:
Použité chemikálie vrátit do
reagenčních lahví.
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