
Instrukcja do ćwiczenia Nr 19 
 

Temat:   BADANIE  ZALEŻNOŚCI  LEPKOŚCI  OD  TEMPERATURY. 
WYZNACZANIE  ENERGII  AKTYWACJI. 

 
Cel ćwiczenia:  
Badanie temperaturowej zależności lepkości cieczy. Określenie wartości energii 
aktywacji.  
 
Przyrządy:  
Wiskozymetr rotacyjny, termostat.  
Opis urządzenia - instrukcja fabryczna w załączeniu.  
 
W ćwiczeniu wykorzystuje się wiskozymetr rotacyjny typu RN-211.  
Porównując moment siły tarcia lepkości między ściankami dwóch współosiowych 
walców (ruchomego i stałego) z momentem siły skręcającej sprężyny połączonej z 
silnikiem synchronicznym tj.:  
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wyznaczamy wartość współczynnika lepkości dynamicznej, zgodnie z wyrażeniem:  
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gdzie:  

r, L - parametry walca,  
c - współczynnik,  

 - kąt wychylenia wskazówki na skali,  
N - zakres prędkości (1, 2, 4 i 10),  
K - współczynnik, zależny od wykorzystanych własności cylindra i walca.  

 
Dla termostabilizacji badanej cieczy cylinder pomiarowy znajduje się w 

naczyniu, przez które przepływa woda z termostatu.  
Zależność współczynnika lepkości od temperatury wyraża się wzorem:  
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gdzie:  

A - współczynnik proporcjonalności,  
k - stała Boltzmana,  
T - temperatura w skali Kelvina,  
W - energia aktywacji przepływu lepkiego.  

 

Sposób wykonania ćwiczenia:  

 1. Zmierzyć temperaturę wody.  

 2. Włączyć wiskozymetr do sieci i ustawić przełącznik zakresu prędkości na N = 1.  

 3. Wykonać pomiar współczynnika lepkości korzystając z zależności:   = K  N    

     Dla cylindra N i walca N1    K = 0.97 [cP/Skt]         ( 1 cP = 10 3 Nsm 2 ) 



 4. Przy danej temperaturze wykonać co najmniej 5 pomiarów    (dla N = 1). 

  5. Zmieniając temperaturę w termostacie co 5 C (w zakresie od 30 C do 80 C) 

wykonać pomiar dla każdej temperatury. Pomiary wykonywać przez 3  5 min. 
po ustaleniu się temperatury na termometrze kontrolnym.  

  6. Dla każdej temperatury wyznaczyć średnią wartość współczynnika lepkości .  

  7. Otrzymane wyniki umieścić w tabeli:  
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  8. Na podstawie otrzymanych wyników badań, wykreślić zależność lepkości od 

tempera-tury w układzie współrzędnych (T, ) oraz (T 1, ln ).  

  9. Metodą regresji liniowej obliczyć współczynniki prostej:  
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10. Wykorzystując znalezione współczynniki regresji obliczyć energię aktywacji W.  
 
 
Pytania kontrolne:  

1. Cel ćwiczenia.  

2. Siły tarcia wewnętrznego.  

3. Lepkość cieczy i jej rodzaje.  

4. Co to jest energia aktywacji przepływu lepkiego?  

5. Równanie ruchu płynu lepkiego.  

6. Budowa i zasada działania wiskozymetru rotacyjnego.  
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  WISKOZYMETR  RN-211 
 
 
 
  1. Korpus.  
  2. Walec pomiarowy.  
  3. Pojemnik pomiarowy.  
  4. Naczynie z cieczą termostatyczną.  
  5. Kolumna statywu.  
  6. Tarcza wskaźnika ze skalą.  
  7. Przełącznik zakresów prędkości.  
  8. Trzpień.  
  9. Oś.  
11. Tuleja sprzęgła.  
12. Sprzęgło.  
13. Uchwyt blokujący.  
14. Pokrywa pojemnika.  
15. Nakrętka pojemnika.  
16. Termometr.  
17. Uchwyt blokujący.  
18. Śruba blokująca.  
19. Ramię statywu.  
20. Uchwyt.  
21. Śruba blokująca.  
22. Blokada.  
23. Wyłącznik.  
24. Śruba blokująca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawianie zakresu prędkości 
 
 
 

 
 

- Odblokowanie (wcisnąć) 

- Przełączanie zakresów (obrócić) 

- Blokowanie (wyciągnąć) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


