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STUDIUL  VÂSCOZITĂŢII  DINAMICE 

 
 

Teoria metodei 
 

În experimentele legate de comportarea fluidelor, trebuie să se ţină seama de 
frecarea internă care apare între straturile de fluid în curgere, frecare numită viscozitate. 

Se spune despre fluide că sunt vâscoase sau mai puţin vâscoase după cum aceste 
forţe de frecare internă (sau viscozitate)  sunt mai mari sau mai mici.  

Ca să obţinem o măsură a forţelor de frecare internă care pot să apară în fluid, vom 
încerca următorul experiment: 

Presupunem două suprafeţe 
plane solide cu apă între ele, ca în 
fig. 1 şi menţine, una dintre ele fixă 
şi o mişcăm pe cea de a doua 
paralelă cu ea, cu o viteză v0. Dacă se 
măsoară forţa necesară menţinerii 
plăcii superioare în mişcare cu v0 se 
găseşte că ea este proporţională cu 

aria plăcilor şi cu 
d
v0 , d fiind distanţa 

dintre plăci 
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adică tocmai legea de transport a impulsului dată de Newton (1686): 

dr
dV

dr
dVSF cu          η=           gradientul vitezei. 

Constanta de proporţionalitate este numită coeficient de vâscozitate. 

Vom considera o situaţie mai complicată, în care avem un volum elementar (de 
forma unui cub) de apă şi luăm una din feţele sale paralelă cu curgerea ca în fig. 2. 

 
Fig. 1. Antrenarea vâscoasă între două plăci 

paralele 



 
Fig. 2. Forţa de frecare într-un fluid vâscos. 

 

Forţa de rezistenţă pentru aria elementară din fluid va fi dată de: 
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unde 
y
vx

∂
∂  este variaţia vitezei vx pe direcţia perpendiculară y sau gradientul componentei 

vx a vitezei. 
Dar la aceeaşi faţă a paralelipipedului de fluid va apare şi un gradient al 

componentei vy a vitezei pe direcţia perpendiculară x. Ca urmare, se poate scrie în cazul 
general: 
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Dacă fluidul se mişcă cu o viteză constantă, atunci dFxy = 0. Se pot scrie de 
asemenea expresii asemănătoare pentru dFyz şi dFxz în cazul celorlalte feţe în cazul 
celorlalte feţe. 

Ca un exemplu vom considera mişcarea unui fluid între doi cilindri coaxiali. 
Considerăm că cel interior de rază ,,a” are viteza periferică v şi cel din exterior de 

rază ,,b” are viteza periferică zero. 
Problema este legată de distribuţia vitezelor între cei doi cilindri. 
Pentru aceasta va trebui să găsim o formulă pentru forţa de frecare vâscoasă în fluid 

la o distanţă r de axă. 
Din simetria problemei putem presupune că întotdeauna curgerea este tangenţială şi 

valoarea vitezei va depinde numai de r, v = v(r). 
Dacă urmărim un punct care se găseşte în apă la raza r, coordonatele sale ca funcţie 

de timp sunt: 
x = r cos ω t 
y = r sin ω t 

Unde 
r
v

=ω  . Ca urmare componentele vitezei pe x şi y vor fi: 

                                              Vx = – r ω sin ωt = – ωy 
                                                Vy = r ω cos ωt = ω x                                            (4) 



Din ecuaţia (3) obţinem: 
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Pentru un punct în care y = 0, 0=
∂
ω∂
y

 şi 
x

x
∂
ω∂  

este identic cu 
dr
dr ω  

Prin urmare în acel punct: 
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(Este rezonabil ca F să depindă de 
r∂
ω∂ ) 

Forţa calculată este forţa de frecare internă care este aceeaşi valoare în orice punct 
situat pe suprafaţa laterală a unui cilindru de fluid de rază r. Se poate obţine cuplul ce 
acţionează asupra suprafeţei cilindrice de rază r, înmulţind forţa de frecare cu braţul forţei 
r. Suprafaţa este 2πrl, cu 1 înălţimea cilindrului care se roteşte; se obţine: 

                                            
dr
drM ω
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Deoarece mişcarea fluidului este staţionară – nu există acceleraţie unghiulară – cuplul 
net asupra stratului cilindric de lichid dintre r şi r + dr trebuie să fie zero, adică cuplul în r 
trebuie să fie echilibrat de un cuplu egal şi opus în r + dr, astfel ca M să fie independent de 

r. În acest caz 
dr
dr ω3  este egal cu o constantă A şi deci 
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Integrând ecuaţia (8) găsim: 
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Constantele se determină din condiţiile la limită: 
v = ωa   pentru  r = a 
v = 0    pentru   r = b 

Se obţine: 
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Ca să obţinem momentul cuplului, folosim ecuaţia 7 şi 8: 

 
Fig. 3. Curgerea într-un 
fluid între 2 cilindri coaxiali 
identici dintre care cel 
interior se roteşte cu o 
viteză unghiulară dată. 
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Un dispozitiv standard pentru măsurarea coeficientului de 
viscozitate este construit tocmai pe acest principiu iar lucrarea de 
faţă foloseşte în acest scop vâscozimetrul rotaţional Rheotest 2. 
Figura 4 prezintă sistemul de cilindri. Cilindrul interior de rază r şi  
înălţimea l se roteşte cu viteza unghiulară ω şi este cuplat printr-un 
ax de antrenare cu un arc special cilindric care atunci când este 
acţionat va indica momentul M aplicat cilindrului. Antrenarea 
arcului se măsoară cu un potenţiometru cu puncte: curentul prin 
diagonala punţii este proporţional cu momentul M aplicat arcului. 

Din formula 11 vom nota raportul 
l24 a

M
π

 cu τ, şi ştiind  că 

M este măsurat prin deviaţia unghiulară α, rezultă că putem scrie 
că este proporţional cu α, sau τ = zα unde z este o constantă 
caracteristică fiecărui cilindru. 

În acest caz vom putea deduce din 11 coeficientul de viscozitate dinamică: 
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Sau notând  
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D este o mărime care depinde de ω şi de parametri de construcţie şi va avea valori 
corespunzătoare fiecărui sistem de cilindri şi fiecărei viteze de antrenare. 

În cazul lucrării, D este dat în tabelul 1 pentru sistemul de cilindri cu care se 
lucrează, a şi b reprezentând domeniile schimbătorului de viteză. Din ecuaţia 14 se poate 
aşadar determina coeficientul de viscozitate dinamică η. Se mai poate determina 
cunoscând pe η, vâscozitatea cinematică pentru fluidul respectiv. Aceasta se defineşte ca 
raportul dintre η şi ρ (densitatea fluidului): 
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Fig. 4. Sistemul de 
cilindrii coaxiali ai 
vâscozimetrului 
Rhotest 2. 



Calculul vâscozităţii se consideră corect numai în cazul în care frecvenţa curentului 
este de 50Hz. Dacă frecvenţa este diferită se corectează valoarea vâscozităţii dinamice 
astfel: 
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Tabelul 1 
Valoarea vitezei de deformare D pentru sistemul de cilindri N în domeniul 

de forţe I şi domeniile a şi b ale schimbătorului de viteze. 
 

D  

Treapta de viteză A b 

1 3,00 1,50 

2 5,40 2,70 

3 9,00 4,50 

4 16,20 8,10 

5. 27,00 13,50 

6 48,60 24,30 

7 81,00 40,50 

8 145,80 72,90 

9 243,00 121,50 

10 437,40 280,70 

11 729,00 364,50 

12. 1312 656 

 



 
1. Picior 
2. Motor 
3. Cutia de viteze 
4. Puntea de antrenare 
5. Dispozitiv de măsură 
6. Maneta cutiei de viteze 
7. Scala cutiei de viteze 
8. Schimbător de turaţie a, b 
9. Ax de măsură 
10.  Ax de antrenare 
11.  Dinamometru 
12.  Potenţiometru 
13.  Schimbător domeniu 

dinamometrului I, II 
14.  Cilindru interior, de măsură 
15.  Cilindru exterior, fix 
16.  Acumulator Hoppler (cameră 

de termostatare) 
 

 
 
 

Descrierea aparatului 
 
Vâscozimetrul de rotaţie Rheotest-2 se compune din: 
– vâscozimetrul propriu-zis (fig. 5) 
– aparatul de măsură (fig. 6). 
Vâscozimetrul  este format din: partea de antrenare, dispozitivul de măsură, sistemul 

de cilindri coaxiali (Couette). 
Sistemul de antrenare cuprinde un picior (1), motorul sincron (2), cutia de viteze cu 

12 trepte (3) şi puntea de antrenare (4). Cu ajutorul cutiei de viteze se poate alege o anumită 
viteză de rotaţie, viteze ce diferă între ele printr-un factor 3. Alegerea vitezei de rotaţie se 
face prin rotirea pârghiei (6), fiecărei poziţii a pârghiei corespunzându-i o viteză, a cărei 
treaptă este indicată de scala (7). În piciorul (1) se află un buton (8) care permite 
schimbarea turaţiei din domeniul a în domeniul b. 

Sistemul de măsură este un dispozitiv schimbător de moment mecano-electric, bazat 
pe rotaţia relativă a axului de măsură (9), cuplat cu axul de antrenare (10). Un 
dinamometru (11) legat în punte cu un potenţiometru (12) măsoară rotaţia relativă, astfel 
încât  semnalul obţinut este proporţional cu momentul care acţionează asupra axului. 
Comutarea poziţiilor I, II ale dinamometrului permite schimbarea tensiunilor mecanice de 
aproximativ 10 ori, astfel că fără a schimba domeniul de măsură, se modifică mult 
tensiunile. Comutarea se poate face în timpul funcţionării aparatului. 

Sistemul cilindrilor se compune din: 
– cilindrul interior, rotitor (14) 
– cilindrul exterior, fix, în care se pune substanţa de lucru (15) 

 
Fig. 5. Vâscozimetrul 



– camera de termostatare (acumulator Hoppler) (16). 
 
Aparatul de măsură 
 
Conţine părţile electronice de măsură. Simbolurile de pe panoul frontal au 

următoarele semnificaţii: 

 
Fig. 6. Aparatul de măsură 

 

 

1. Întrerupător motor 
2. Întrerupător sistem măsură 
3. Reglaj zero mecanic 
4. Reglaj zero electric 
5. Scala instrumentului de măsură 
6. Frecvenţometru 
7. Becuri de control al funcţionării 

întrerupătoarelor 

 – pornirea motorului şi oprirea sa 
α  – pornirea sistemului de măsură şi 

oprirea sa 
→O←  reglajul mecanic pentru zero 
→O←

– reglajul electric pentru zero  
 

Cu ajutorul întrerupătoarelor , respectiv α, pot fi puse în funcţie separat motorul 
sau partea de măsură. 

Rheotest-2 se alimentează la 220 V. Atunci când întrerupătoarele sunt închise se 
aprind nişte becuri de control. Instrumentul de măsură cu scală, indică o deviaţie 
proporţională cu intensitatea curentului din diagonala punţii, corespunzător antrenării 
dinamometrului. 

 
ATENŢIE! 
 

Pentru a pune în funcţiune aparatul se închide întâi întrerupătorul α – corespunzător 

părţii de măsură, şi apoi întrerupătorul  – corespunzător motorului. La întreruperea 
funcţionării aparatului se opreşte întâi motorul şi apoi partea de măsură. 

 
 
Modul de lucru 
 



Substanţa de cercetat este uleiul de parafină.  
Se va studia dependenţa vâscozităţii dinamice în funcţie de temperatură, în 

domeniul 20-80°C. 
NU UMBLAŢI la camera de termostatare şi la cilindrii coaxiali. Dispozitivul este 

gata montat. 
1) Se alege o valoare iniţială de termostatare (de ex. 20°C) şi se pune termostatul 

în funcţiune. 
2) Prin rotirea manetei termostatului se pompează apă din termostat în camera de 

termostatare a sistemului de cilindri. 
3) După stingerea becului roşu al termostatului se aşteaptă câteva minute şi se 

citeşte temperatura apei de termostatare. 
4) Verificăm că vâscozimetrul lucrează în domeniul I al forţei (buton 13, fig. 5) şi 

domeniul a al schimbătorului de viteză (buton 8 Fig. 5). 
5) Alegem o treaptă de viteză destul de mică (de ex. 6) cu ajutorul manetei 6 fig. 5. 
6) Se închide întrerupătorul α corespunzător părţii de măsură şi apoi 

întrerupătorul corespunzător motorului. 
7) Dacă indicaţia pe scală este mai mică de 40–50 diviziuni se  comută treapta de 

viteză la o valoare superioară, astfel încât indicaţia să depăşească jumătatea scalei, 
mărindu-se precizia măsurătorii. 

8) Se citeşte frecvenţa tensiunii de alimentare pe scala 6 fig. 6. Dacă frecvenţa este 
diferită de 50 Hz se vor corecta corespunzător valorile vâscozităţii dinamice. 

9) Se citeşte, la temperatura respectivă, indicaţia α pe scală şi se calculează 
tensiunea de forfecare α⋅=τ z  

Pentru cilindrul N folosit z = 3,27 dyn/cm2.s = 0,327 daP 
10) Se citeşte treapta de viteză şi se determină din tabel valoarea vitezei de 

deformare D. 

11) Se calculează vâscozitatea dinamică 
D
τ

=η , făcându-se dacă este cazul corecţia 

de frecvenţă. 

12) Se întrerupe întâi motorul  şi apoi partea de măsură �, se alege o altă 
temperatură de termostatare şi se repetă operaţiile la noua temperatură. Determinările se 
vor face din 5 în 5 grade Celsius, între 20–80°C. 

13) Se trasează graficul vâscozităţii dinamice de temperatură. 
În timpul lucrului se va alcătui un tabel de forma: 

 
t (°C) α v 

(treapta) 
D τ η (daP) 

(vâsc.din.) 
      

 

 


