
Pomiar lepkości kinematycznej i dynamicznej

I. Mając do dyspozycji strzykawki oraz igły iniekcyjne o zadanych średnicach wyznacz lepkości
kinematyczne oraz dynamiczne wybranych cieczy. Na podstawie otrzymanych wyników odpowiedz
na kilka pytań dotyczących analizowanych roztworów.

II. Potrzebne artykuły:

• strzykawki o pojemności 20 ml (lub 30 ml)

• igły o średnicy 1,2 mm oraz 0,7 mm o długości 40 mm (standardowe rozmiary dostępne w
aptekach)

– w przypadku braku igieł o zadanych średnicach można zastosować średnice 0,8 mm oraz
1,1 mm.

• woda (nie musi być destylowana)

• roztwór etanolu 40% obj. lub bliski (czysta wódka)

• roztwór kwasu octowego (ocet spożywczy, roztwór 10%)

• dwa wybrane oleje spożywcze innego pochodzenia, np. olej rzepakowy i oliwa z oliwek

Wykonanie ćwiczenia

Informacje wstępne

Pomiar lepkości cieczy przepływajacej przez kapilarę (w roli której występuje igła iniekcyjna)
jest uproszczoną formą pomiaru lepkości za pomocą wiskozymetru Ostwalda i opiera się na prawie
Hagena-Poiseuille’a. W najprostszym przypadku, lepkość dynamiczna badanej cieczy (w literaturze
zazwyczaj [η] = mPa · s) jest związana z czasem przepływu poprzez, między innymi, parametry kapi-
lary (promień i długość), wysokość początkową i końcową słupa cieczy, gęstość oraz objętość cieczy,
która przepłynęła. W rzeczywistości efekty na wejściu i wyjściu kapilary oraz spadek energii kine-
tycznej strugi cieczy powodują wydłużenie czasu pomiaru – w dokładniejszych pomiarach uwzględnia
się więc poprawki zwane poprawkami Hagenbacha. Można jednak je pominąć, gdy przepływ jest wy-
starczająco wolny (pytanie 1 ).
Gdy nie uwzględnia się poprawek, otrzymuje się prostą zależność między lepkością kinematyczną

([ν] = mm2/s), a czasem przepływu.
ν = K · t

Lepkość kinematyczna jest związana z lepkością dynamiczną danej cieczy poprzez jej gęstość.

ν =
η

ρ

W stałej kapilary K ujęte są wszelkie parametry pomiaru, tym samym bardzo ważne jest, by
pamiętać, iż dotyczy ona tylko wybranej średnicy igły oraz stałych punktów pomiarowych – tzn. każdy
pomiar musi odbywać się między tymi samymi wybranymi wcześniej punktami na strzykawce (by
zachować stałe początkowe i końcowe wysokości słupa cieczy związane z ciśnieniem hydrostatycznym)
i obejmować tę samą objętość cieczy – przedstawiono to na rys. 1.
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Rysunek 1: Po lewej – strzykawka przygotowana do pomiaru (z igłą o średnicy 1,2 mm) z zazna-
czonymi punktami, między którymi wykonywane były wszystkie pomiary kontrolne (V = 10 ml).
Można obrać inne widełki, jednak należy unikać obierania punktu końcowego zbyt nisko – nie zaleca
się schodzenia w trakcie pomiaru do objętości poniżej 5 ml w rezerwuarze. Po prawej – przykładowa
domowa konstrukcja stelaża – tutaj możliwa jest pełna interpretacja własna.

Pomiary

Podczas każdego pomiaru należy wykonać następujące czynności:

• przygotować strzykawkę z wyjętym tłoczkiem wraz z odpowiednią igłą i zamontować ją pionowo

• przygotować pojemnik na spływającą ciecz

• napełnić strzykawkę badaną cieczą lekko ponad punkt startowy

• rozpocząć pomiar stoperem, gdy poziom cieczy zrówna się z obranym punktem startowym na
strzykawce

• zakończyć pomiar stoperem, gdy poziom cieczy zrówna się z obranym punktem końcowym na
strzykawce

Na podstawie zmierzonego czasu i stałej kapilary używanego wiskozymetru należy wyznaczyć
lepkość kinematyczną badanej cieczy. Wraz z dwoma średnicami igieł, do dyspozycji są dwa wiskozy-
metry, których stałe należy wyznaczyć poprzez pomiar lepkości wody. W temperaturze 298 K lepkość
dynamiczna wody wynosi η = 0, 89 mPa · s, podobnie jak lepkość kinematyczna (ν = 0, 89 mm2/s) –
z racji przyjęcia gęstości wody równej ρ = 1, 00 g/cm3. Zmiana temperatury silnie wpływa na wartość
lepkości cieczy – w razie potrzeby można użyć wartości podanych w tab. 1 dla temperatury 293 K.
Jeżeli w pomieszczeniu nie ma termometru, zaleca się użycie wartości dla 298 K.

Użycie wody niedestylowanej prowadzi do zauważalnie zmniejszającej się drożności igły o mniej-
szej średnicy – tym samym zaleca się wymienienie igły o średnicy 0,7 mm na nową przed każdym
pomiarem, mimo iż prowadzi to do pewnych zmian parametrów kapilary.

Podczas pomiaru należy pamiętać o tym, by kapilara (igła) nie była zanurzona w zbierającej się
spływajacej cieczy. Dodakowo, niektóre badane ciecze tworzą wyraźny menisk wklęsły – dla cieczy
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przejrzystych za punkt orientacyjny przyjmuje się dół menisku – należy pamiętać, iż obserwacja musi
być poczyniona przez zrównanie poziomu menisku i linii wzroku (nie wolno szacować poziomu cieczy
patrząc nań np. z góry).

Następnie należy wykonać następujące pomiary:

• pomiary za pomocą strzykawki z igłą o mniejszej średnicy (0,7 mm) – roztwór etanolu (wódka),
roztwór kwasu octowego (ocet) – poleca się wymieniać igłę między pomiarami

• pomiary za pomocą strzykawki z igłą o większej średnicy (1,2 mm) – roztwór etanolu, roztwór
kwasu octowego

• pomiary za pomocą strzykawki z igłą o większej średnicy (1,2 mm) – dwa wybrane oleje jadalne

Analiza wyników i pytania

Na podstawie wykonanych pomiarów należy:

• wyznaczyć stałe obu skonstruowanych wiskozymetrów

• wyznaczyć wartości lepkości kinematycznych i dynamicznych badanych roztworów wodnych
etanolu i kwasu octowego – oddzielnie dla obu średnic używanych igieł

• wyznaczyć wartości lepkości kinematycznych badanych olei jadalnych

Odpowiednie wartości literaturowe można znaleźć w poniższej tabeli.

Tabela 1: Wartości literaturowe lepkości dynamicznych i gęstości badanych cieczy dla dwóch tempe-
ratur.

woda etanol
roztwór etanolu
40% obj. (aq)

roztwór kwasu octowego
10% obj. (aq)

gęstość
ρ [g/cm3] (T = 298K)

1,00 0,78 0,94 1,00

lepkość dynamiczna
η [mPa · s] (T = 298K) 0,89 1,07-1,10 2,00-2,29 1,00-1,10

gęstość
ρ [g/cm3] (T = 293K)

1,00 0,79 0,95 1,01

lepkość dynamiczna
η [mPa · s] (T = 293K) 1,00 1,19 2,27-2,74 1,17-1,21

Pomiar lepkości niesie ze sobą jednak więcej informacji, niż tylko wyniki liczbowe – tym samym
w ramach analizy danych należy również odpowiedzieć na poniższe pytania.

1. Czy nieuwzględnienie poprawki Hagenbacha prowadzi do zawyżonego czy zaniżonego pomiaru
lepkości kinematycznej?
2. Za pomocą której z kapilar pomiar lepkości kinematycznej roztworów wodnych etanolu i kwasu

octowego pozwolił na otrzymanie wyników bliższych wartościom literaturowym? Z czego może wy-
nikać różnica w wynikach otrzymanych za pomocą drugiej średnicy igły?
3. Porównaj literaturową lepkość czystego etanolu i czystej wody z wyznaczoną lepkością ba-

danego roztworu etanolu. Wyjaśnij (na podstawie chemicznych właściwości obu związków), co jest
powodem obserwowanego zjawiska.
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