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Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych 

 

 

 

ĆWICZENIE NR   9 

 

Temat ćwiczenia: Czujniki wielkości fizykochemicznych.  

                        Pomiary gęstości, lepkości oraz pH 

 

 
 

Cel ćwiczenia: Praktyczne zaznajomienie z densytometria oscylacyjną. Umiejętność 

wykonania laboratoryjnych pomiarów lepkości cieczy w funkcji temperatury; wyznaczenie 

energii aktywacji i entalpii swobodnej aktywacji przepływu lepkiego. Pomiary lepkości 

miernikiem do pracy ciągłej. Kalibracja pH-metru i pomiar pH. 

 

Zagadnienia do kolokwium:  

Czujniki pomiarowe, klasyfikacja czujników. Czujniki i układy do pomiaru wielkości 

fizykochemicznych (ciśnienie, temperatura, gęstość, lepkość, pH). Wzorce (gęstość, lepkość, 

pH). Metody pomiaru gęstości. Metody pomiaru lepkości. Prawo Hagena-Poisseuille’a, prawo 

Stokesa; rodzaje wiskozymetrów. Przepływ laminarny; liczba Reynoldsa. Lepkość 

dynamiczna i kinematyczna, jednostki, zależność Arrheniusa-Guzmana. Ultradźwięki, 

technika ultradźwiękowa w pomiarach lepkości, przepływu, gęstości. 
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Odczynniki i sprzęt laboratoryjny: 

Densytometr oscylacyjny DMA 5000M. Termostat UTU 4; regulator analogowy PI Unipan 

660; Viscoclock z wiskozymetrem Ubbelohde’a; wodny roztwór glikolu etylenowego, 

alkanodiol wskazany przez prowadzącego; wiskozymetr Höpplera; wiskozymetr 

ultradźwiękowy Unipan 505; pH-metr N-512 Elpo, roztwory buforowe.  

#    Karty charakterystyki stosowanych odczynników dostępne na pracowni. 

 

Przebieg ćwiczenia:  

Szczegółowy przebieg i zakres ćwiczenia ustalany po konsultacji z prowadzącym zajęcia.  

1. Pomiary lepkości. Pomiary lepkości i parametrów reologicznych płynów należą do 

jednych z najtrudniejszych zagadnień metrologicznych. Większość tego typu badań 
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dotyczy właściwości reologicznych (właściwości określających zdolność płynu do 

„płynięcia” w określonych warunkach hydromechanicznych). Znane są liczne metody 

wyznaczania lepkości cieczy. Do najczęściej stosowanych należą metody oparte na 

pomiarze szybkości przepływu cieczy przez rurkę kapilarną (lepkościomierze kapilarne) 

oraz metody oparte na pomiarze szybkości opadania kulki w badanej cieczy 

(lepkościomierze kulkowe). Bardzo rozpowszechnione są także metody rotacyjne 

(reometry), które umożliwiają badania zarówno cieczy newtonowskich jak i cieczy 

nienewtonowskich. Lepkościomierze kapilarne (np. Ubbelohde’a, Ostwalda, Pinkiewicza, 

Englera) działają w oparciu o prawo Hagena-Poiseuille’a, zaś lepkościomierze kulkowe  

w oparciu o prawo Stokesa.  

Bardzo istotną sprawą w trakcie pomiarów lepkości jest odpowiednia stabilizacja 

temperatury albowiem lepkość cieczy zmienia się wykładniczo z temperaturą zgodnie  

z zależnością Arrheniusa-Guzmana. I tak na przykład, stabilizacja temperatury na 

poziomie ±0.1 K nie pozwala uzyskać dokładności lepszej niż 1%. Stabilizacja 

temperatury i jej dokładny pomiar są zatem kluczowe dla uzyskania wiarygodnych 

wyników pomiarów lepkości. 

1.a. Pomiary lepkości wiskozymetrem Ubbelohde’a z automatycznym pomiarem czasu 

(Viscoclock) lub manualnie (decyduje prowadzący). Przyrząd umożliwia pomiar lepkości 

kinematycznej cieczy newtonowskich w zakresie zależnym od średnicy kapilary (Tablica 

1). Dostępne są wiskozymetry niekalibrowane i kalibrowane (bez i z podaną 

certyfikowaną stałą kapilary). Po odpowiednim napełnieniu wiskozymetru badaną cieczą  

i ustawieniu wiskozymetru w pionie mierzy się czas przepływu cieczy pomiędzy  

 

Tablica 1 

Measurement range of DIN Ubbelohde viscometers
 a 

Size 

No 

Inside diameter 

of 

capillary [mm] 

K (nominal) 

   [mm
2
/s] 

Kinematic viscosity 

range [mm
2
/s] 

0 0.36     0.001       0.2 …      1.2 

0c 0.46     0.003       0.5 …         3 

0a 0.53     0.005       0.8 …         5 

I 0.63     0.01       1.2 …         10 

Ic 0.84     0.03       3    …          30 

Ia 0.95     0.05       5    …          50 

II 1.13     0.1     10    …         100 

IIc 1.50     0.3     30    …          300 

IIa 1.69     0.5     50    …          500 

III 2.01     1   100    …         1000 

IIIc 2.65     3   300    …         3000 

IIIa 3.00     5   500    …         5000 

IV 3.60   10 1000    …         10000 

IVc 4.70   30 3000    …         30000 

IVa 5.34   50 6000    …         30000 

V 6.40 100                      >  10000 

             a
 Gebrauchsanleitung UBBELOHDE-Viscosimeter mit Hangendem Kugelniveau 

           Si-Analytics, Mainz, Deutschland 
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markerami. Należy dokonać min 4 pomiarów, które nie mogą się różnić więcej niż o 1%.  

Większe różnice, zwłaszcza dotyczące pierwszego pomiaru, sugerują brak stabilizacji 

temperatury – pomiar należy powtórzyć. Obliczyć średni czas przepływu oraz błąd 

średniej oraz pojedynczego pomiaru. Zanotować temperaturę pomiaru. 

W oparciu o wyznaczony średni czas wypływu w danej temperaturze wyznacza się 

lepkość kinematyczną 

 

 = Ktsr      (1) 

 

gdzie K oznacza certyfikowaną stałą kapilary (nie jest to stała nominalna!) danego 

egzemplarza wiskozymetru Ubbelohde’a, tsr średni czas wypływu. 

 

1.b. Pomiary lepkości wiskozymetrem Höpplera. Przyrząd przy użyciu zestawu 6 kulek 

(Tablica 2) umożliwia pomiary dużej grupy płynów newtonowskich w oparciu o prawo 

Stokesa w szerokim zakresie lepkości. Kulka powinna być odpowiednia do gęstości  

i lepkości badanego płynu – optymalny czas opadania kulki powinien wynosić 200 – 600 

s. Jeżeli czas opadania wynosi poniżej 30/60 s (zależy od kulki) należy użyć innej kulki o 

mniejszej średnicy. Wbudowany płaszcz umożliwia termostatowanie badanego płynu 

podczas pomiaru poprzez podłączenie termostatu. Dzięki temu każdy pomiar może 

odbywać się w wybranej temperaturze i z wysoką powtarzalnością. Po wypoziomowaniu 

lepkościomierza i napełnieniu rurki badana cieczą należy wybrać i umieścić w rurce 

kulkę. Pomiar polega na pomiarze czasu opadania kulki na określonym dystansie. Pomiar 

powtarzamy kilkakrotnie. Początkowo możemy otrzymać wyniki nieporównywalne ze 

sobą, co świadczyć może o tym, że temperatura badanej cieczy jeszcze nie ustaliła się. 

Gdy otrzymamy przynajmniej trzy powtarzające się wyniki (dopuszczalna różnica nie 

może przekraczać 2%), wyznaczamy z nich wartość średnią oraz odczytujemy 

temperaturę na termometrze. Obliczyć błąd otrzymanej średniej oraz pojedynczego 

pomiaru. 

Tablica 2.  

Zakresy pomiarowe i związane z nim kulki 

Nr kulki Średnica w 

20
o
C [mm] 

Minimalny czas 

opadania [s] 

Zakres pomiarowy 

[mPas] 

Stała kulki Kk  

(nominala)[mPacm
3
/g] 

1 15,805  60       0.6 … 5 0,009 

2 15,630  30       3    … 30 0,07 

3 15,560  30     25    … 250 0,13 

4 15,000  30   250    … 2500 1,2 

5 13,500  30 2500    … 25000 10,5 

6 10,000 30 8000    … 80000 40 

 

 

Lepkość dynamiczną η obliczamy z zależności 

 

η = Kk ( ρk - ρc ) tsr       (2) 

 

gdzie Kk oznacza certyfikowaną stałą (nie jest to stała nominalna!) aparaturową danego 

egzemplarza (kulki), k gęstość materiału kulki, c gęstość badanej cieczy zaś tsr 

wyznaczony średni czas przepływu. 
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2. Wiskozymetria ultradźwiękowa. Pomiar wiskozymetrem ultradźwiękowym Unipan 505 

do pomiarów ciągłych. Jest to przykład tzw. wiskozymetru procesowego, a więc 

przyrządu do kontroli i monitorowania lepkości danego medium w ciągu technologicznym 

lub w trakcie jakiegoś procesu w sposób ciągły. Przyrząd wyposażony jest w przetwornik 

magnetostrykcyjny umieszczony w głowicy umożliwiającej zabudowę w rurociągach, 

zbiornikach etc. Przetwornik w postaci paska wykonanego z materiału o właściwościach 

magnetostrykcyjnych jest zamocowany w węźle drgań tak aby zminimalizować tłumienie. 

Taka konstrukcja umożliwia jednoznaczne i powtarzalne zanurzenie jednej połowy 

przetwornika w badanej cieczy, podczas gdy druga połowa jest umieszczona wewnątrz 

cewki nadawczo-odbiorczej, która służy do generacji i pomiaru drgań. Drgania (o 

częstotliwości ok. 30 kHz) mają charakter sinusoidalny, eksponencjalnie tłumiony. 

Tłumienie drgań własnych przetwornika zależy od właściwości ośrodka, w którym się on 

znajduje. W ośrodku newtonowskim tłumienie drgań własnych jest proporcjonalne do 

iloczynu lepkości i gęstości. Wielkością mierzoną bezpośrednio jest zatem iloczyn 

lepkości i gęstości (). 

Po umieszczeniu czujnika w badanej cieczy i przeprowadzeniu kalibracji, dokonać 

odczytu wartości mierzonej wielkości dobierając uprzednio poprawnie zakres pomiarowy. 

Odczytać i zanotować temperaturę, w której przeprowadzono pomiar. Uwaga! Poprawny 

pomiar jest możliwy po 15 minutach od włączenia przyrządu.  

3. Pomiary gęstości. Densytometria oscylacyjna; praktyczne zaznajomienie z procedurą 

pomiarową przy pomocy densytometru DMA 5000M w ścisłej kooperacji z prowadzącym 

zajęcia. Pomiary w temperaturach ustalonych po dyskusji z prowadzącym zakresie 

(293.15 - 298.15) K i pod jego ścisłym nadzorem. Zanotowanie uzyskanych wartości  

i płukanie densytometru. 

4. Pehametria. Kompensacja temperatury. Kalibracja pH-metru N-512 Elpo przy pomocy 

roztworów buforowych. 

 

 

Opracowanie wyników: 

Zestawienie metod pomiaru gęstości. Zestawienie metod pomiaru lepkości. Obliczenie 

lepkości kinematycznej  zgodnie z zależnością (1). Obliczenie lepkości dynamicznej η 

zgodnie z zależnością (2). Wyznaczenie lepkości η w oparciu o zmierzony wiskozymetrem 

procesowym iloczyn . Wyznaczenie współczynników temperaturowej zależności lepkości 

dynamicznej (w razie pomiarów lepkości w funkcji temperatury) zgodnie z równaniem 

Arrheniusa-Guzmana (3). Wyznaczenie energii aktywacji przepływu lepkiego Ea. 

Wyznaczenie entalpii swobodnej aktywacji przepływu lepkiego G z godnie z zależnością 

(4). Wykresy. Analiza błędów. Wnioski. 

 

 

ln = A + Ea/(RT)      (3) 

 

G = RT ln (V/(hNA))      (4) 

 

gdzie  oznacza lepkość dynamiczną, R stałą gazową, h stałą Plancka, V objętość molową, a 

NA = 6.0210
23

 mol
-1

. 

Analiza błędów. Dyskusja wyników, porównanie z wartościami literaturowymi, wnioski. 

 

 


