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2.2.9. МЕТОД КАПІЛЯРНОЇ ВІСКОЗИМЕТРІЇ

 ПРИНЦИП

Визначення в'язкості проводять за допомогою капі-
лярного віскозиметра (типу Уббелоде) відповідного 
розміру за температури (20 ± 0.1) °С, якщо не зазна-
чено інше. Вимірюють час, потрібний для зниження 
рівня рідини від однієї позначки віскозиметра до 
іншої. 

ОБЛАДНАННЯ

Основні складові частини капілярного віскозиметра 
типу Уббелоде наведено на Рис. 2.2.9.-1.

Рисунок 2.2.9.-1. Капілярний віскозиметр типу Уббелоде

ПРОЦЕДУРА

Вибирають капілярний віскозиметр відповідного 
розміру, так щоб мінімальний час витікання ста-
новив 200 с. 

Калібрування 

Капілярні віскозиметри калібрують через рівні про-
міжки часу, як це визначено в системі управління 
якістю та обумовлено частотою використання об-
ладнання та його застосуванням.

Прилад калібрують за температури проведення ви-
пробування, використовуючи щонайменше два сер-
тифікованих стандартних матеріали, в'язкість яких  
відповідає діапазону в'язкості віскозиметра. 

Сталу віскозиметра (k), у міліметрах квадратних на 
секунду квадратну, обчислюють за формулою:

  
де η — динамічна вязкість сертифікованого стан-

дартного матеріалу, у міліпаскаль-се кун-
дах;

η — густина сертифікованого стандартного ма-
теріалу, у міліграмах на міліметр кубічний;

t — час витікання сертифікованого стандартно-
го матеріалу від верхньої позначки віскози-
метра до нижньої, у секундах.

Обчислюють середнє значення одержаних даних.

Методика 

Заповнюють віскозиметр через трубку L (Рис. 2.2.9.-1) 
достатньою кількістю випробовуваної рідини (по-
передньо доведеною до температури 20 °С, якщо не 
зазначено інше), щоб заповнити резервуар (А), од-
ночасно слідкуючи, щоб рівень рідини в резервуарі 
(В) був нижче виходу до вентиляційної трубки (М). 
Віскозиметр занурюють у вертикальному положенні 
у водяну баню за температури (20 ± 0.1) °С, якщо не 
зазначено інше, і залишають  його на не менш ніж 
30 хв для встановлення температурної рівноваги. 
Трубку (М) закривають і затягують рідину в трубку 
(N) так, щоб її рівень  бувприблизно на 8 мм вище 
від позначки (Е). Утримують рідину на цьому рівні, 
закривши трубку (N) і відкривши трубку (М). Потім 
відкривають трубку (N) і вимірюють секундоміром 
із точністю до 1/5 секунди час, потрібний для того, 
щоб  рівень рідини опустився від позначки (Е) до 
позначки (F). 

Час витікання випробовуваної рідини визначають 
як середнє значення трьох послідовних вимірювань. 
Одержані дані є прийнятними за умови, що відносне 
стандартне відхилення трьох вимірювань не пере-
вищує 2.0 %. 

Розрахунок

Кінематичну в'язкість (2.2.8), у міліметрах у квадраті 
на секунду, обчислюють за формулою:

 ν = k × t, 
де k — стала віскозиметра, у міліметрах у квадраті 

на секунду в квадраті;
t — час витікання випробовуваної рідини, у се-

кундах.

Динамічну в'язкість  (2.2.8), у міліпаскаль-секундах, 
обчислюють за формулою:

	 η = k × ρ × t,	
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де ρ — густина випробовуваної речовини за темпе-
ратури, використаної у визначенні  в'язкості, 
у міліграмах на міліметр кубічний.

Густина може бути розрахована множенням від-
носної густини випробовуваної рідини на 0.99820 
(визначення за температури 20 °С) або 0.99704 (ви-
значення за температури 25 °С).




