
Lucrarea XXV 
 
 
 

DETERMINAREA  COEFICIENTULUI  DE  VÂSCOZITATE 
AL  LICHIDELOR  CU  VÂSCOZIMETRUL  HŐPPLER 

 
 

Consideraţii teoretice 
 
În lucrarea de faţă se va determina coeficientul de vâscozitate al unui lichid folosind 

căderea uniformă într-un tub vertical umplut cu lichid a unei bile sferice de diametru 
apropiat de cel al tubului. 

Asupra unei bile rigide care cade într-un lichid vâscos se exercită trei forţe: 
greutatea G, forţa ascensională Fa, dată de legea lui Arhimede, precum şi o forţă de 
rezistenţă opusă de lichidul vâscos la înaintarea bilei prin el – f. (Fig.1). În cazul în care 
lichidul de studiat aderă la materialul din care e confecţionată 
bila, rezistenţa pe care o întâmpină bila la înaintarea sa prin 
lichid depinde de coeficientul de frecare internă al lichidului 
(vâscozitatea lichidului), deoarece prin aderarea lichidului la 
bilă frecarea nu se va exercita între bilă şi lichid, ci între stratul 
de lichid aderat care se mişcă odată cu bila şi straturile imediat 
învecinate. 

Problema căderii unei bile de diametru apropiat de cel al 
tubului prin care cade bila este echivalentă cu cea a deplasării 
unui strat de fluid de vâscozitate η   printr-un inel cilindric de 
rază maximă R egală cu raza tubului şi rază minimă r egală cu 
raza bilei. 

Fie d distanţa pe care cade bila (deci înălţimea inelului 
cilindric). 

Viteza de deplasare a stratului de fluid la contactul cu bila este 
egală cu viteza de deplasare a bilei vb, în timp ce viteza de deplasare 
a acestuia la contactul cu tubul este nulă. 

Să considerăm în interiorul inelului cilindric de fluid cilindru 
de rază oarecare y şi de lungime d (Fig.2). Forţa de frecare totală 
repartizată pe suprafaţa S = ydπ2  a acestui cilindru va fi dată de 
relaţia: 

    
dy
dvydf πη2=          (1) 

În cazul unei mişcări staţionare (cu viteză constantă) această 
forţă de frecare va fi egală şi de sens contrar cu forţa care produce deplasarea bilei prin 
fluid. Notând cu 2ρ densitatea materialului din care este confecţionată bila şi cu 1ρ   
densitatea fluidului, forţa care produce deplasarea bilei prin fluid (G – Fa) este egală cu: 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 
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Integrând ecuaţia (4) obţinem: 
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Constanta de integrare se determină punând condiţia ca la peretele tubului viteza să 
fie nulă, de unde se obţine: 
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La limita de contact cu bila, viteza fluidului este egală cu viteza bilei, vb, adică: 
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Introducând expresia timpului de cădere a bilei pe distanţa d, t = d/vb, şi explicând 
mărimea coeficientului de vâscozitate η , rezultă că: 
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sau                                           tK )( 12 ρρη −=              (9) 
unde K este o constantă care caracterizează aparatul şi bila folosită, iar t timpul. 

În cazul aparatului folosit în lucrarea de faţă, frecările dintre bilă şi pereţii vasului 
sunt neuniforme, din care cauză constanta K s-a determinat prin etalonare pentru fiecare 
bilă în parte. 

 
Descrierea aparatului 
 

Aparatul este format dintr-un tub de sticlă (1) prevăzut cu o cămaşă de termostatare 
(2) susţinută pe stativul (3), aşa cum se arată în Fig.3. Tubul vâscozimetrului are o 
înclinare de 10º faţă de verticală. El poate fi fixat în poziţia în care se fac măsurătorile 
prin acţionarea opritorului (4) şi răsturnat prin tragerea butonului opritorului. Cămaşa de 
termostatare este prevăzută cu ştuţurile (5) şi (6), respectiv pentru intrarea şi ieşirea apei 
de termostatare, atunci când reglarea temperaturii se face cu ajutorul unui termostat 
separat. Pentru cazul în care reglarea temperaturii se face cu ajutorul încălzitorului (7), pe 
ştuţul (5) se ataşează un furtun cu o pară de cauciuc cu ajutorul căreia se face agitarea 
lichidului din cămaşa de termostatare, iar ştuţul (6) se închide cu un capac. Evacuarea 
aerului pompat cu para de cauciuc se face prin deschiderea (10). Cămaşa de termostatare 
este prevăzută cu un termometru (8) pentru citirea temperaturii. Stativul (3) este prevăzut 
cu o nivelă cu bulă de aer (9). Pe tubul vâscozimetrului sunt trasate trei cercuri, notate pe 
Fig.3 cu A, B, C. Distanţele dintre ele sunt AB = 100mm şi  
AC = 50 mm. Caracteristicile bilelor folosite sunt trecute în Tabela 1. 



 
Bila Diametrul 

m·103 
Densitatea 
Kg/m3·10-3 

Constanta 
m2/s2 ·106 

1 15,560 8,13 0,1318 
2 15,000 7,69 1,242 

 

 
Fig. 3  

 
Modul de lucru 
 
1. Se reglează verticalitatea aparatului cu ajutorul şuruburilor stativului privind 

nivela cu bulă de aer (9). Se verifică ca termostatul (8) să fie bine înşurubat în support, iar 
deschiderea (10) bine închisă. 

2. Se reglează termometrul de contact al termostatului astfel ca să se obţină 
temperatura constantă de 25oC în vîscozimetru. Reglajul fin al temperaturii se realizează 
urmărind termometrul (8). 

3. Se trece la măsurarea timpului de cădere a bilei mai mici în glicerină între 
reperele A şi B la 25oC, cu ajutorul cronometrului. Pentru aceasta se răstoarnă tubul 
aparatului, după ce se deblochează trăgând de opritorul (4). După ce bila mică ajunge la 
fundul vasului, timpul de cădere a bilei între reperele A şi B. Se repetă operaţia de 3 ori. 
Se face media aritmetică a timpului de cădere. 

 
Observaţie  
   

Cronometrul se declanşează în momentul când, privind reperul A dintr-o poziţie în 
care inelul de pe cilindru se vede ca o singură linie,  partea inferioară a bilei mici atinge 
reperul. El se opreşte în momentul în care partea inferioară a bilei atinge reperul B. 



4. Se reglează termostatul pentru obţinerea temperaturii de 30oC şi se aşteaptă 10-
15 minute pentru a se obţine o egalizare perfectă a temperaturii. 

5. Se fac câte 3 determinări ale timpului de cădere al uneia dintre cele două bile 
din aparat la temperaturile de 30o, 35o, 40o, 500 şi 60oC, alegând acea bilă pentru care 
timpul de cădere între reperele A şi B este de minim 30s şi se calculează timpul mediu de 
cădere la fiecare dintre aceste temperaturi. 

6. Se calculează vâscozităţiile glicerinei la diverse temperaturi cu formula (9), 
ştiind că densitatea glicerinei la temperatura de 0o este 12601 =ρ  kg/m3, coeficientul de 
dilatare în volum al glicerinei este 00050,0=α grd–1, iar constanta K corespunzătoare 
bilei folosite se ia din tabela 1. Coeficientul de dilatare în volum al materialului bilelor 
este foarte mic şi se neglijează. 

7. Rezultatele se înscriu în tabela următoare: 
 

Temperatura 
Timpul de 

cădere 
(s) 

Timpul mediu de 
cădere 

(s) 
1ρ  

(kg/m3) 
k 

η  
(daP) 

     
 

8. Se trasează graficul vâscozităţii dinamice a glicerinei în funcţie de temperatură. 
9. Se calculează eroarea maximă asupra rezultatului. 

 


