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ŠPŠCH Pardubice
Opracowanie koncepcji pedagogicznych dla obszaru zawodowego „praca w laboratorium chemicznym“
Applied chemistry
Jednostka efektów uczenia się: 1. Wyznaczenie lepkości płynów
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.
Wiedza operacyjna
Charakterystyka działań
Etapy pracy
Zadanie:
 wyznaczenie lepkości
gliceryny w produktach
kosmetycznych
 pozyskanie danych
pomiarowych i obliczenia
 porównanie otrzymanych

Wiedza merytoryczna
Charakterystyka systemu pracy
Sprawności/
Umiejętności

Kontekst nauk przyrodniczych

Kontekst technologii

Lepkość cieczy jest wartością
pomiarową oporu wobec deformacji
poprzez naprężenie ścinające lub
naprężenie napięciowe. W
odniesieniu do cieczy określa się ją
również jako „gęstość”. Lepkość jest
właściwością, która polega na tarciu






lepkościomierz Höpplera
wiskozymetr kapilarny
Ubbelohde’a
piknometr
termostat
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wyników z warunkami
technicznymi odnośnie
zapewniania jakości

sąsiadujących cząsteczek w cieczy,
co powoduje występowanie różnych
prędkości. Gdy ciecz przepływa przez
rurkę, cząsteczki znajdujące się w
pobliżu osi rurki posiadają większą
prędkość niż cząsteczki w pobliżu
ściany rurki. Dynamiczna lepkość
cieczy stanowi jej opór wobec
przepływów ścinających, przy czym
graniczące ze sobą warstwy
poruszają się względem siebie z
różnymi prędkościami.
Grecka litera (η) stosowana jest w
chemii i w IUPAC. Proporcjonalny
czynnik η stosowany jest we wzorze:
F = η*S*v/l
Jednostką lepkości dynamicznej w
układzie SI jest Pa*s
(paskalosekunda), równoważny z
N*s/m2. Lepkość może być mierzona
różnego typu wiskozymetrami.
Wiskozymetr jest instrumentem, który
mierzy lepkość cieczy.
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Standardowymi wiskozymetrami
laboratoryjnymi są:
szklany wiskozymetr kapilarny
Ubbelohde'a, lepkościomierz kulkowy
Höpplera
Analiza zadania:
 analiza zadania
 planowanie i organizacja
pracy
 przestrzeganie przepisów i
wymagań dotyczących
bezpieczeństwa








Aparatura




lepkościomierz Höpplera
(metoda pomiaru szybkości
opadania kulki w cieczy)
wiskozymetr kapilarny





wykorzystanie źródeł informacji w
celu ustalenia relewantnych
właściwości fizycznych cieczy,
pojęcia lepkości i ich zależności
od temperatury
planowanie i organizacja
poszczególnych etapów pracy
przygotowanie urządzeń
pomiarowych
dokładne i sumienne
zastosowanie różnych metod
przestrzeganie wymogów w
zakresie bezpieczeństwa i
zdrowia
przygotowanie szklanego
osprzętowania laboratoryjnego,
chemikaliów, urządzeń
pomiarowych i wyposażenia
ogólnego
powtarzalność eksperymentów w

Znajomość funkcji systemu
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Ubbelohde’a
 piknometr
 wyskalowany cylinder
kalibrowany
 zlewki
 termostat
Chemikalia




gliceryna
etanol
dejonizowana woda

Pomiar
1. Lepkościomierz Höpplera


















podobnych warunkach
wyznaczenie lepkości cieczy w
stałej temperaturze
oszczędne obchodzenie się z
prądem, wodą i materiałami
zużywalnymi
identyfikacja ryzyka
bezpieczeństwa
przestrzeganie zwrotów H i P, a
przez to minimalizacja ryzyka
napełnienie sprzętów
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

Uwzględnienie potencjalnego ryzyka
związanego z substancjami
chemicznymi wg GHS

Lepkościomierz kulkowy –
metoda opiera się na prostej
zasadzie ustalenia czasów
między dwoma znacznikami
(kreskami) jako
wnioskowanej znanej
objętości. W celu wykluczenia
błędu wprowadza się dla
porównania ciecz o znanej
gęstości i lepkości
(standardowo jest to woda
dejonizowana).
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dejonizowanej
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
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wody
2. 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

Wiskozymetr kapilarny –
metoda opiera się na prostej
zasadzie ustalenia czasów
między dwoma znacznikami
(kreskami) jako
wnioskowanej znanej
objętości. W celu wykluczenia
błędu wprowadza się dla
porównania ciecz o znanej
gęstości i lepkości
(standardowo jest to woda
dejonizowana).

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie".
Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Odpowiedzialność za treść publikacji ponosi autor; Komisja nie odpowiada za dalsze wykorzystywanie
zamieszczonych w niej informacji.
Strona 6 z 9

Transfer doświadczeń w zakresie praktycznego kształcenia
zawodowego kompatybilnego z potrzebami gospodarki w struktury
szkolnego systemu edukacji zawodowej

Projekt Leonardo da Vinci Transfer Innowacji „TraWi“
Numer projektu: DE/13/LLP-LdV/TOI/147629
















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
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gliceryny (próbka 2)
3. Piknometr














Analiza:
 przedstawienie wszystkich




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

Gęstość jest podstawową
właściwością substancji. Dla
systemów homogenicznych
obowiązuje:
ρ = m/V
ρ - gęstość, m – masa, V - objętość

samodzielne wykonanie
wszystkich obliczeń
interpretacja danych

Wartości lepkości gliceryny (100
masa%) jest 1,48 Pa*s (20 °C)

Jednostką lepkości dynamicznej w
układzie SI jest kg/m3.
Gęstość jest silnie zależna od
temperatury i ciśnienia. Objętość
wzrasta, gdy wzrasta temperatura.
Przy czym gęstość spada. Gęstość
cieczy może być mierzona
następującymi metodami/sprzętami:




Piknometr – metoda opiera
się na prostej zasadzie
ustalania masy podanej
objętości. W celu wykluczenia
błędu wprowadza się dla
porównania ciecz o znanej
gęstości i lepkości jest to
woda dejonizowana).

szklane pływaki
piknometr
waga Westphala–Mohra
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danych w formie
tabelarycznej
obliczenie lepkości
porównanie wyników
lepkości obydwu
zastosowanych metod
analiza pomiarów






przeniesienie danych do tabeli
porównanie wartości
pomiarowych z wartościami
tabelarycznymi i określenie
dokładności metod
dyskusja na temat otrzymanych
wyników

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