
Lucrarea XXVI 
 
 
 

DETERMINAREA  COEFICIENTULUI  
DE  VISCOZITATE   A  AERULUI 

 
 
Consideraţii teoretice 
 
Prin vâscozitate (sau frecare internă) se înţelege propietatea fluidelor 

(lichidelor şi a gazelor) de a opune rezistenţă deplasării (alunecării) unui strat de 
fluid faţă de alt strat. Forţele de frecare internă, care apar între straturile unui fluid 
ce se mişcă cu viteze diferite, sunt tangente la straturile de fluid şi acţionează astfel 
încât tind să egaleze vitezele tuturor straturilor de fluid. Forţele de frecare internă se 
datoresc schimbului de molecule dintre straturile de fluid ce se mişcă cu viteze 
diferite. Moleculele din stratul cu viteză mai mare care pătrund în stratul cu viteză 
mai mică (datorită mişcării lor dezordonate) transmit acestuia un impuls anumit şi 
prin acesta accelerează stratul cu viteză mai mică. Invers, moleculele care ajung de 
la stratul cu o viteză mai mică la un strat cu viteză mai mare primesc în acest strat 
un anumit impuls. Acesta duce la frânarea stratului cu viteză mai mare. 

Luăm un fluid care se mişcă după o direcţie 
pe care o notăm cu Ox (fig.1). Considerăm că 
straturile de fluid se mişcă cu viteze diferite. Pe axa 
Oz luăm două puncte ce se află la distanţa dz unul 
faţă de altul. Viteza între aceste puncte diferă cu 

mărimea dv. Raportul 
dz
dv  caracterizează variaţia 

vitezei fluidului pe direcţia axei Oz (perpendiculară 
pe direcţia de mişcare a fluidului) şi se numeşte 
gradientul vitezei. Dacă distanţa dz este egală cu 
unitatea, atunci gradientul vitezei este numeric egal 

cu variaţia vitezei pe unitatea de lungime în direcţie perpendiculară pe direcţia de 
mişcare a fluidului. Ca urmare a diferenţei de viteză, între straturile de lichid apare 
o forţă de frecare internă f, a cărei valoare este dată de expresia : 

                                               f =
dz
dvSη                                                    

(1) 

 
Fig. 1 



unde η  este un coeficient dependent de natura fluidului numit coeficient de 
vâscozitate (dinamică), S este aria suprafeţei de contact dintre cele două straturi. 

Dacă în relaţia (1) luăm
dz
dv  = 1 sec–1, S egală cu o unitate, avem  η   = f, adică 

coeficientul de vâscozitate a unui fluid este numeric egal cu forţa de frecare 
internă ce apare pe fiecare unitate de suprafaţă între două straturi de fluid care se 
mişcă unul faţă de altul, având un gradient al vitezei egal cu unitatea. 

Formula dimensională a coeficientului de vâscozitate rezultă din relaţia (1) : 
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În sistemul internaţional el se măsoară în Kg m–1 s–1 (da P) 1 da P = 10  
P = 10g/cm s. 

Fenomenul de frecare internă apare aproape în toate cazurile curgerii unui 
fluid real; de aceea, studiul lui, calitativ şi cantitativ, a constituit mult timp 
obiectul unor ample cercetări de laborator. În present există mai multe metode de 
determinare a coeficientului de vâscozitate atât la gaze cât şi la lichide. 

Amintim câteva dintre cele mai răspândite: 
– scurgerea fluidului printr-un tub capilar; 
– căderea unei bile în lichidul de studiat; 
– amortizarea oscilaţiilor unui pendul de torsiune în fluidul respectiv. 

În lucrarea de faţă este folosită prima metodă pentru determinarea 
coeficientului de vâscozitate a aerului. 

 
Teoria metodei  
 

Vom considera scurgerea unui fluid printr-un cilindru sub acţiunea diferenţei 
de presiune ∆ p de la capetele lui. Stratul de fluid adiacent pereţilor tubului, 
datorită adeziunii la pereţi, se va afla în repaus. Pe măsură ce ne apropiem de axa 
de simeteie a tubului, viteza fluidului va creşte (fig.2). Aflăm în acest caz 
mărimile de care depinde coeficientul de vâscozitate. Delimităm în tub un cilindru 
de fluid de rază oarecare y şi de lungime l (fig.3). Conform relaţiei (1), forţa de 
frecare totală repartizată pe suprafaţa acestui cilindru va fi dată de relaţia :   

                                                
dy
dvlyf πη2=           (2) 



 
Fig. 2 Fig. 3 

În cazul unei scurgeri staţionare (cu viteză constantă), această forţă de frecare, 
aplicată cilindrului de fluid delimitat şi orientată în sens invers mişcării, vafi 
echilibrată de către rezultanta forţelor ce acţionează normal pe secţiunile S şi S’. 

Dacă notăm cu∆ p diferenţa de presiune dintre cele două secţiuni, această 
rezultantă va fi egală cu: 

                                                2ypR π∆=                                                     (3)  
Sensul de mişcare al lichidului este determinat de sensul acestei forţe. 

Folosind relaţiile (2) şi (3), condiţia de staţionaritate se scrie: 

                                   – =
dy
dvylπη2 2ypπ∆           (4) 

Sensul minus apare deoarece membrul din dreapta este > 0, iar 
dy
dv  < 0 

(viteza fluidului scade de la axul tubului spre perete). Din relaţia (4) putem afla 
distribuţia vitezei fluidului de-a lungul razei cilindrului pentru o secţiune dată, în 
felul următor: 

                                                 ydy
l

pdv
η2
∆
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Curgerea fiind staţionară, distribuţia este aceeaşi în orice secţiune a 
cilindrului. Integrând relaţia (5) obţinem: 
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Valoarea constantei de integrare se obţine punând condiţia ca la peretele 
tubului, viteza stratului de fluid să fie egală cu zero (lucru correct pentru un lichid 
ce udă pereţii tubului), adică pentru y = r, v = 0. Din (6) obţinem: 
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Introducând pe (7) în (6) obţinem următoarea expresie pentru v: 
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Dacă am cunoaşte valoarea vitezei în câteva puncte aflate la distanţe diferite 
faţă de axa cilindrului de fluid, folosind formula (8), am putea afla valoarea 
coeficientului de vâscozitate al fluidului dat. Deoarece experimental este dificil de 
realizat asemenea măsurători, s-a căutat să se exprime coeficientul de vâscozitate în 
funcţie de unele mărimi uşor de măsurat. Pentru aceasta procedăm în felul următor: 
Din definiţia debitului de fluid printr-un tub avem : 

                                                    q = v S ,                                                     (9) 
în cazul când viteza de curgere a fluidului este constantă pe toată secţiunea tubului. 
Dacă viteza este o funcţie de raza tubului (raza secţiunii, fig. 4), atunci debitul se 
află însumând (integrand) contribuţiile diferitelor straturi cilindrice de fluid de 
grosime infinitezimală dy pentru care viteza se consideră constantă, adică : 
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Această formulă a fost obţinută de către 
Poiseuille şi adevărată numai în cazul curgerii unui 
lichid real prin tuburi cu raze mici (tuburi capilare). 

Volumul de fluid V ce se scurge prin tub în 
timpul τ se obţine uşor folosind formula (10): 
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De aici aflăm pe: 
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Toate mărimile de care depinde  η    sunt uşor de măsurat în laborator. 
Formula (12) o vom folosi pentru a calcula valoarea numerică a 

coeficientului de vâscozitate a aerului. 
 
Descrierea aparatului      
 

Se foloseşte o instalaţie schematic redată în figura 5. 
Robineţii 2 şi 3 sunt închişi, iar robinetul 4 deschis. Balonul 5, de capacitate 

mare este umplut cu apă. Dacă deschidem robinetul 1, apa va curge din balon, iar 
în el se va absorbi aer din atmosferă prin tubul capilar 6 şi prin tuburile de 
legătură (acestea nu sunt capilare). 

 
Fig. 4 



 
Fig. 5 

 
Datorită frecării interne, presiunea la capetele capilarului nu va fi aceeaşi. 

Această diferenţă de presiune este măsurată cu ajutorul manometrului cu apă 7. 
Lungimea 1 şi raza r a capilarului pot fi măsurate direct (valorile lor sunt indicate 
pe aparat). Volumul V de aer ce trece prin capilar în timpul τ , cât durează 
experienţa, poate fi măsurat pe scala balonului de absorţie care este gradată în litri. 

Modul de lucru 
 
1.  Se umple balonul de absorţie cu apă. Pentru aceasta : 

   –  închidem robineţii 1şi 4; 
   – deschidem robineţii 2 şi 3 .Robinetul 3 permite evacuarea aerului 

din balonul de absorţie la umplerea lui cu apă. Robinetul 2 permite 
punerea balonului de absorţie în legătură cu un tub de cauciuc prin care 
să fie adusă apa pentru umplerea lui. 

2.  După ce s-a terminat umplerea balonului de absorţie 5 cu apă se inchid 
robineţii 3 şi 2. 

3.  Se deschide robinetul 4, după care deschidem foarte încet robinetul 1. 
Apa din balon va începe să curgă, fapt pus în evidenţă prin denivelarea apei din 
manometrul 7. Prin manevrare robinetului 1 se va avea grijă ca denivelarea în 
manometru să nu depăşească circa 160 mm H2O (în caz contrar, apa din 
manometru ar putea pătrunde în celelalte părţi ale aparatului). 

4.  După ce s-a stabilit regimul staţionar (denivelarea în manometru rămâne 
constantă), se aşteaptă ca nivelul apei din balonul de absorţie să ajungă în dreptul 
unei diviziuni. În acest moment se porneşte cronometrul şi se măsoară timpul 
necesar scurgerii unui volum de apă de circa 1–1,5 litri din balonul de absorbţie. 
Volumul aerului V ce trece prin capilar în timpul τ este egal cu volumul apei care 
s-a scurs în acelaşi timp. 



5.  În timpul scurgerii apei din balon se va citi şi depresiunea la manometru. 
Citirea corectă se va face conform figurii 6. 

 
6.  După ce s-a măsurat timpul τ , se 

vor închide robineţii 4 şi 1. 
7.  Se vor face 10 determinări, alegând 

diferite depresiuni. 
8.  Cunoscând pe V, p∆,τ se va calcula 

η  după formula (12). 
9.  Se va calcula η  şi se va face 

calculul erorilor. 
10.  Se va completa următoarea tabelă: 

 

 
       Rezultatul final se va scrie sub forma : 

η = 11)( −−± skgmδηη  

 
Fig. 6 
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