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1. Wprowadzenie 
 

W ramach kontroli jakości paliw płynnych wykonuje się szereg oznaczeń różnych parametrów 

mających decydujący wpływ na jakość produktów. Wśród nich ważną rolę odgrywają parametry tj. 

lepkość oraz temperatura zapłonu. Przykładowo zbyt wysoki współczynnik lepkości oleju 

napędowego  może wpływać na zmniejszenie mocy silnika na skutek utrudnionego przepływu przez 

filtry, przewody i inne elementy układu zasilania, natomiast zbyt niska lepkość paliwa powoduje 

niedostateczne smarowanie poszczególnych elementów, powodując ich szybsze zużycie.  Pomiar 

temperatury zapłonu dostarcza informacji o ewentualnym zanieczyszczeniu cięższych frakcji lotnymi 

związkami, a przede wszystkim warunkuje bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas użytkowania 

paliwa. 

Przedmiotem niniejszego ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie studentów z metodami oznaczenia 

podstawowych parametrów paliw płynnych, w tym: 

− oznaczenia temperatury zapłonu metodą  Martensa-Pensky’ego, 

− oznaczenia temperatury zapłonu metodą Cleveland’a, 

− wyznaczenia lepkości kinematycznej z zastosowaniem wiskozymetru kapilarnego typu  

Canon-Fensky i obliczenia indeksu lepkości, 

− wyznaczenia lepkości dynamicznej z zastosowaniem wiskozymetru Höpplera, 

− wyznaczenia lepkości dynamicznej z zastosowaniem wiskozymetru rotacyjnego Brookfielda. 

2. Opis parametrów i metody wyznaczania  

2.1 Temperatura zapłonu  

Temperaturą zapłonu określamy najniższą temperaturę odniesioną do ciśnienia 

barometrycznego równego 101,3 kPa (760mmHg), w której zbliżenie płomienia do tygla 

zawierającego badany produkt powoduje zapalenie się par tego produktu. Nie jest to wystarczająca 

temperatura do podtrzymania palenia. Dopiero dalsze podnoszenie temperatury do osiągnięcia stanu 

równowagi, w którym ilość wydzielonych par w jednostce czasu jest równa ilości par spalanych, 

pozwala na podtrzymanie palenia i jest to tzw. temperatura palenia.  

Wyróżniamy także temperaturę samozapłonu (zapłonienia), czyli najniższą temperaturę, w 

której następuje samoczynne zapalenie się par cieczy w atmosferze powietrza, bez udziału 

zewnętrznych źródeł ciepła. 

Wartości omawianych temperatur dla wybranych przetworów naftowych zostały zestawione 

w tabeli 1.  

 
Tabela 1 Wartości temperatur zapłonu, palenia oraz samozapłonu dla wybranych przetworów naftowych. 

Rodzaj przetworu naftowego 
Temperatura [°°°°C] 

Zapłonu Palenia Samozapłonu 

Benzyna silnikowa (-40) ÷ (-20) (-35) ÷ (-5) 460 ÷ 550 

Benzyna lotnicza (-42) ÷ (-30) (-35) ÷ (-20) 460 ÷ 670 

Nafta lotnicza 28 ÷ 60 40 ÷ 70 220 ÷ 300 

Olej napędowy 35 ÷ 75 40 ÷ 90 320 ÷ 360 

Olej opałowy 40 ÷ 115 50 ÷ 125 280 ÷ 350 
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Olej silnikowy 180 ÷ 250 200 ÷ 280 300 ÷ 350 

Olej przekładniowy 220 ÷ 260 210 ÷ 280 300 ÷ 400 

Olej hydrauliczny  170 ÷ 260 200 ÷ 300 300 ÷ 380 

Olej mineralny do turbinowych 

silników lotniczych 
140 ÷ 160 155 ÷ 220 400 

Olej syntetyczny do turbinowych 

silników lotniczych 
195 ÷ 280 220 ÷ 300 430 

 

Temperatura zapłonu jest ważnym parametrem każdego paliwa charakteryzującym jego 

właściwości użytkowe i każda specyfikacja jakościowa paliwa wymaga oznaczenia tego parametru. 

Wyznaczając temperaturę zapłonu można w prosty sposób stwierdzić czy dany produkt nie został 

zanieczyszczony. Przykładowo czy paliwo charakteryzujące się niską lotnością nie zawiera 

zanieczyszczeń w postaci paliwa o znacznie wyższej lotności. Stwierdzenie niewielkich ilości lekkich 

frakcji w ciężkim paliwie jest bardzo trudno określić za pomocą innych prostych metod tj. pomiar 

gęstości, lepkości, czy współczynników załamania światła. Możliwe jest natomiast z zastosowaniem 

bardziej kosztownych i skomplikowanych technik opartych na chromatografii gazowej z detektorem 

płomieniowo-jonizacyjnym (FID) lub w trybie destylacji symulowanej (SIMDIS). Nie można, jednak 

otrzymać w ten sposób informacji o temperaturze zapłonu, a jedynie o obecności i zawartości lotnych 

składników paliwa.  

Istnieje klika metod oznaczania temperatury zapłonu, które dzieli się na dwie zasadnicze 

grupy: 

− metoda oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym, w którym przestrzeń nad 

produktem jest zakryta specjalną pokrywą. Wyróżnia się aparaty typu: 

o Martens-Pensky 

o Abel-Pensky 

− metoda oznaczania temperatury zapłonu w tyglu otwartym, w którym przestrzeń nad 

produktem jest odkryta. Pomiary wykonuje się z zastosowaniem aparatów typu: 

o Cleveland 

o Marcusson 

 

2.1.1 Pomiar temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa-Pensky’ego 

Pomiar temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym wykonuje się m.in. dla biodiesla, paliw 

destylowanych, olejów opałowych i nafty, a także do badania potencjalnie palnych cieczy, takich jak 

oleje smarowe i oleje jadalne do temperatury 400°C.  

Metoda Martensa-Pensky’ego polega na ogrzewaniu próbki w tyglu zamkniętym przy 

określonej prędkości mieszania i zbliżaniu w ustalonych odstępach czasu płomienia, aż do momentu 

w którym nastąpi zapalenie się par produktu. Za temperaturę zapłonu przyjmuje się najniższą 

temperaturę w której nastąpi zapalenie par produktów. 

Schemat aparatu Martensa-Pensky’ego został przedstawiony na rysunku 1. 

 

Wykonanie oznaczenia: 

 

− Napełnić tygiel badaną cieczą do wyznaczonego poziomu (do kreski zaznaczonej wewnątrz 

tygla), 

− Na tygiel nałożyć pokrywę z termometrem i umieścić całość w termostacie, 
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− Sprawdzić szczelność zamknięcia pokrywy oraz zasuwy obrotowej, 

− Rozpoczęć ogrzewanie i mieszanie próbki (Ogrzewanie należy tak uregulować, aby przyrost 

temperatury wynosił 5÷6°C/min, mieszadło uregulować tak, aby prędkość obrotowa wynosiła 

90÷120 obr/min) 

− Zapalić palnik i uregulować jego płomień tak, aby miał kształt zbliżony do kulki o średnicy 4mm, 

− Przeprowadzić pomiar, przy czym pierwszą próbę pomiaru temperatury zapłonu przeprowadzać 

w temperaturze o 23 +/- 5 °C niższej od przewidywanej temperatury zapłonu. 

− Kolejne pomiary wykonywać co 1°C, przy wyłączonym mieszaniu, 

− Za temperaturę zapłonu przyjąć temperaturę, przy której nastąpi pierwsze nagłe zapalenie się 

par produktu wewnątrz tygla. 

 
Rysunek 1 Schemat aparatu Martensa-Pensky’ego do pomiaru temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym: 1 – mosiężny 

tygiel, 2 – płaszcz, 3 – mosiężna pokrywa, 4 – termometr, 5 – mieszadło, 6 – rękojeść, 7 – palnik, 8 – komora.  

2.1.2 Pomiar temperatury zapłonu w tyglu otwartym metodą Cleveland’a 

Metodą Cleveland’a wykonuje się oznaczenia temperatury zapłonu oraz temperatury palenia 

olejów smarowych, olejów przepracowanych oraz asfaltów do temperatury 400°C. 

Na rysunku 2 przedstawiono schemat aparatu do pomiaru temperatury zapłonu w tyglu 

otwartym, metodą Cleveland’a. Budowa przedstawionego aparatu jest zgodna z normą  PN-EN ISO 

2592. 

  

Wykonanie oznaczenia: 

 

− Napełnić tygiel badaną cieczą do wyznaczonego poziomu (do kreski zaznaczonej wewnątrz 

tygla), 

− Tygiel umieścić w aparacie Cleveland’a 

− W tyglu umieścić termometr w pozycji pionowej,  

− Uregulować ustawienie urządzenia zapalającego, 

− Długość płomienia nastawić możliwie dokładnie na 10 mm i kontrolować kilkakrotnie w czasie 

wykonywania oznaczania, 

− Rozpocząć ogrzewanie (przyrost temperatury 14 - 17°C/min),  
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− Po osiągnięciu temperatury o 56°C niższej od przewidywanej, zmniejszyć ogrzewanie tak aby 

przyrost temperatury mieścił się w zakresie 5 – 6°C/min aż do osiągnięcia temperatury o 23°C 

niższej od przewidywanej, 

− przesuwać płomień urządzenia zapalającego nad powierzchnią tygla tam i z powrotem 

jednostajnym ruchem i tak, aby czas przebywania płomienia nad powierzchnią tygla w jednym 

kierunku wynosił 1s, 

− Próby oznaczenia powtarzać co 1°C, 

− Za temperaturę zapłonu  przyjąć temperaturę, w której nastąpi pierwsze zapalenie się par 

produktu, 

− Oznaczenie powtórzyć 3-krotnie. 

 
Rysunek 2 Schemat aparatu Cleveland’a do pomiaru temperatury zapłonu w tyglu otwartym: 1 – palnik, 2 – płytka 

metalowa, 3 – dźwignia do przemieszczania palniczka, 4 – tygielek na badaną próbkę, 5 – palniczek, 6 – termometr, 7 – 

badany produkt. 

 

Podczas wykonywania pomiarów z zastosowaniem aparatury typu Martensa-Pensky’ego oraz  

Cleveland’a, przy ciśnieniu różnym od 101,3 kPa, należy uwzględnić poprawkę do wyznaczonej 

temperatury zapłonu zgodnie z równaniem: 

∆� =
101,3 − 	

3,3
∙ 0,9 

Gdzie: 

p- ciśnienie barometryczne, przy którym dokonano oznaczenia [kPa] 

Ponadto podczas przygotowywania raportu z oznaczania temperatury zapłonu należy zawsze 

określić jaką metodą były prowadzone badania. Jest to ważna informacja gdyż temperatura zapłonu 

wyznaczona w aparacie z tyglem zamkniętym jest o kilkanaście stopni niższa od wartości uzyskanej w 

aparacie z tyglem otwartym. Różnice w wartościach wynikają z zawartości w badanym produkcie 

składników lotnych. Duża różnica pomiędzy wartościami świadczy o dużej zawartości substancji 

lotnych.  
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2.2 Lepkość kinematyczna, dynamiczna oraz indeks lepkości  

Lepkość jest to parametr charakteryzujący opór cieczy podczas jej płynięcia wywołanego 

siłami zewnętrznymi. Określany jest także mianem tarcia wewnętrznego. Parametr definiowany jest 

dla laminarnego modelu przepływu, który opisuje w sposób uproszczony przepływ zachodzący przy 

małych prędkościach w postaci warstw nie ulegających mieszaniu. Model przepływu laminarnego 

został przedstawiony na rysunku 3, gdzie dwie warstwy cieczy o powierzchni S, odległe od siebie o dx, 

poruszają się niezależnie, pierwsza z prędkością v natomiast druga z prędkością v+dv. 

Przemieszczanie względem siebie dwóch warstw cieczy, w celu przezwyciężenia oporów stycznych 

cieczy, wymaga siły F. Współczynnik proporcjonalności η, pomiędzy naprężeniem stycznym F/S, a 

gradientem prędkości dv/dx, określa się jako lepkość dynamiczną cieczy. Zależność tę wyraża wzór 

Newtona: 

�


= ŋ ∙

��

��
 

Przy założeniu liniowej zależności między prędkością przepływu v i odległością między 

warstwami x, przekształcając odpowiednio powyższy wzór otrzymuje się wyrażenie na lepkość 

dynamiczną ŋ: 

ŋ =
�


∙

�

�
 

Jednostką współczynnika lepkości dynamicznej jest paskalosekunda [Pa·s], jednak w praktyce 

wykorzystuje się milipaskalosekundę [mPa·s]. W różnych opracowaniach można znaleźć także 

wyrażenia jednostki tj. pauz [P] lub centypauz [cP], przy czym 1cP = 1mPa·s.  

 

Rysunek 3 Model laminarnego ruchu cieczy – definicja jednostki lepkości dynamicznej. 

Lepkość kinematyczna lub kinematyczny współczynnik lepkości wyraża stosunek lepkości 

dynamicznej do gęstości płynu, zgodnie ze wzorem:  

� =
ŋ

�
 

Gdzie: 

 

ν – lepkość kinematyczna [m
2
/s] 

ρ – gęstość cieczy  [kg/m
3
] 
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ŋ – lepkość dynamiczna [kg/m
.

s] 

Kinematyczny współczynnik lepkości wyrażamy w [m
2
/s] lub w stokesach [St], gdzie 1 St = 1 cm

2
/s 

Lepkość cieczy na ogół znacząco zmienia się wraz z temperaturą. W miarę wzrostu 

temperatury, w wyniku zwiększania się energii kinetycznej cząsteczek, zmniejszają się siły 

przyciągania działające między cząsteczkami. Efektem tego jest zmniejszenie się tarcia 

wewnętrznego. Zmianę lepkości ze wzrostem temperatury podaje empiryczne równanie Arrheniusa - 

Guzmana i ma ono postać funkcji wykładniczej: 

ŋ = ��
��
�� 

Gdzie: 

A – wielkość charakterystyczna dla danej cieczy, 

EA - energia aktywacji lepkości 

T – bezwzględna temperatura cieczy  

R – uniwersalna stała gazowa [8,313 J/mol·K] 

 

Na podstawie lepkości kinematycznej można wyznaczyć tzw. indeks lepkości (WL). Jest to 

bezwymiarowa wielkość charakteryzująca zmienność lepkości w warunkach zmiany temperatury. 

Wyznacza się na  podstawie porównania lepkości ze zmianami lepkości dwóch serii olejów (H i L), 

różniących się zasadniczo właściwościami chemicznymi. Litera H oznacza olej charakteryzujący się 

wysoką odpornością na zmiany temperatury, natomiast L niską odpornością na zmiany temperatury.  

W praktyce do wyznaczenia indeksu lepkości dla produktów, których lepkość kinematyczna  

jest niższa niż 70 mm
2
/s (cSt) w 100°C, wykonuje się oznaczenia lepkości kinematycznej w 40 i 100°C. 

Pozostałe dane  odczytuje się tablic znajdujących się m.in. w normie ASTM D 2270 – 93  i podstawia 

się do wzoru: 

 

�� =
� − �

� −  
∙ 100 

Gdzie: 

 

WL – Wskaźnik lepkości  [-], 

L – lepkość kinematyczna oleju wzorcowego serii L w temperaturze 40°C (olej ten ma w 100°C taką 

samą lepkość jak olej badany) [mm
2
/s], 

H – lepkość kinematyczna oleju wzorcowego serii H w temperaturze 40°C (olej ten ma w 100°C taką 

samą lepkość jak olej badany) [mm
2
/s], 

U - lepkość kinematyczna oleju badanego w temperaturze 40°C [mm
2
/s]. 

 

W przypadku produktów, których lepkość kinematyczna jest wyższa niż 70 mm
2
/s (cSt) w 100°C, 

należy wartości H i L obliczyć z poniższych równań, a następnie wyznaczone wartości podstawić do 

wzoru na WL: 

 

� = 0,8353 ∙ #$ + 14,67 ∙ # − 216 
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 = 0,1684 ∙ #$ + 11,86 ∙ # − 97 

Gdzie: 

 

Y – wartość współczynnika lepkości kinematycznej badanego płynu w temperaturze 40°C [mm
2
/s]. 

 

Im wyższa wartość indeksu lepkości, tym lepkość oleju jest mniej wrażliwa na zmiany 

temperatury. Wskaźnik lepkości jest więc ważnym kryterium oceny przydatności eksploatacyjnej 

olejów. Jednak parametr ten w praktyce może być oznaczany w wąskim przedziale temperatury (50-

100°C) i nie należy znacząco odbiegać od tych wartości.  

2.2.1 Wyznaczanie lepkości z zastosowaniem wiskozymetru Höpplera 

Wiskozymetr Höpplera jest to przyrząd do pomiaru lepkości dynamicznej płynów 

newtonowskich w granicach 10
-5

 - 10
3
 N⋅s⋅m-2

. Jego zasada działania oparta jest na prawie Stokesa, 

które określa siłę oporu występującą podczas ruchu ciała kulistego w cieczy lepkiej. W praktyce 

zasada działania wiskozymetru opiera się na określeniu czasu opadania ściśle znormalizowanej kulki 

w szklanej rurce pomiarowej wypełnionej badaną cieczą o promieniu zbliżonym do promienia kulki i 

ustawionej pod określonym kątem. Miarą lepkości jest prędkość opadania kulki w badanym ośrodku 

pod wpływem działania siły – zazwyczaj siły ciężkości. W warunkach zachowania poprawnej 

temperatury próbki, lepkościomierz Höpplera jest najdokładniejszym z wiskozymetrów. 

Lepkość dynamiczną w określonej temperaturze oblicza się zgodnie ze wzorem: 

ŋ = +(�- − �.)0 

gdzie: 

ŋ – lepkość dynamiczna [mPa
.
s] 

k – stała kulki wiskozymetru [mPa
.
cm

3
/g] 

ρk – gęstość kulki [g/cm
3
] 

ρc – gęstość badanej cieczy [g/cm
3
] 

τ – czas opadania kulki [s] 
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Rysunek 4 Wiskozymetr Höpplera: 1 – szklana rurka pomiarowa, 2 – szklane naczynie termostatyczne, 3 – rurka wlotowa z 

otworem dla cieczy termostatycznej, 4 - rurka wylotowa z otworem dla cieczy termostatycznej, 5 i 6 – króćce, 7 – nakrętka 

kołpakowa, 8 – śruba odpowietrzająca, 9 – korek, 10 – uszczelka, 11 – nakrętka kołpakowa na rurkę pomiarową, 12 – korek 

wydrążony, 13 – kapilara, 14 – pokrywa na korek metalowy, 15 – grzałka, 16 – gwintowany otwór na termometr, 17 – 

poziomica, 18 – statyw, 19 – kulka, 20 – zapadka mocująca szklane naczynie termostatyczne, 21 – śruby poziomujące, 22 – 

trzpień obrotowy  

Wykonanie oznaczenia: 

− Wypoziomować wiskozymetr, 

− Ustawić temperaturę w termostacie na 20°C oraz włączyć obieg cieczy termostatującej, 

− Dokręcić korek znajdujący się w dolnej części wiskozymetru (pkt. 9 na rysunku 3) i napełnić 

rurkę pomiarową (pkt. 1) badaną cieczą, 

− Umieścić wewnątrz rurki kulkę, którą dobiera się tak aby czas jej opadania pomiędzy 

znacznikami A  i B mieścił się w zakresie 15 – 300 s (tabela 2), 

− Skręcić przyrząd i odciągając zatyczkę obrócić o 180° komorę wiskozymetru i poczekać na 

opadnięcie kuli, 

− Obrócić komorę do poprzedniego położenia i rozpocząć pomiar czasu opadania kulki od 

znacznika A do znacznika B, przyjmując graniczne momenty tzn. początek lub koniec kulki. 

− Zlać badaną próbkę i wytrzeć do sucha kulkę i rurę pomiarową.  

Tabela 2 Parametry poszczególnych kulek wykorzystywanych w ćwiczeniu. 

Nr kulki 
Średnica kulki dla 

20°C [mm] 
Masa kulki [g] 

Gęstość kulki dla 
20°C [g/cm3] 

Stała kulki k 
[cP.cm3/g.s] 

1 15,803 4,9812 2,410 0,00913 

2 15,628 4,8170 2,410 0,0741 

3 15,148 4,3862 2,410 0,789 

4 14,148 3,5781 2,413 5,37 

5 13,500 10,0269 7,784 10,6 

6 10,000 4,0835 7,800 40,5 

 



11 

 

2.2.2 Wyznaczanie lepkości z zastosowaniem wiskozymetru kapilarnego typu Canon-

Fensky 

Do pomiaru lepkości kinematycznej najczęściej stosuje się lepkościomierze kapilarne. Do 

najpopularniejszych należą lepkościomierze typu Canon-Fensky, Ubelhode’a oraz Ostwald’a (rysunek 

5). Różnią się one pod względem budowy, jednak zasada działania jest bardzo zbliżona. W każdym z 

tych przypadków dokonuje się pomiaru względnego tzn. lepkość badanej cieczy określa się względem 

substancji wzorcowej.  

Zasada działania lepkościomierzy kapilarnych oparta jest na równaniu Poiseuille’a, w którym objętość 

cieczy (V) przepływająca przez kapilarę o promieniu R i długości L, w czasie τ, pod wpływem różnicy 

ciśnień (∆p) wynosi: 

1 =
2 ∙ 34 ∙ ∆	 ∙ 0

8 ∙ ŋ ∙ 5
 

Zakłada się przy tym, że:  

− badana ciecz jest nieściśliwa  

− przepływ jest laminarny  

− przepływ cieczy następuje na skutek istnienia różnicy ciśnień na obu końcach kapilary. 

 

Rysunek 5 Wiskozymetry kapilarne typu: A - Canon-Fensky (1 - zbiorniczek na badany produkt, 2, 3 – kreski wyznaczające 
poziom badanej cieczy przed pomiarem i po pomiarze, 4 – kalibrowana kapilara, 5 – zbiorniczek dolny na spływającą ciecz), 
B - Ubelhode’a, C – Ostwald’a. 
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Wykonanie oznaczenia: 

Podczas oznaczania lepkości cieczy lepkościomierzem Canon-Fensky należy wprowadzić badaną 

substancję do zbiorniczka 5 (zgodnie z rysunkiem 5) i umieścić kapilarę na około 30 min w 

termostatowanej łaźni. Po upływie tego czasu należy zastosować podciśnienie, w celu zassania cieczy 

do ok. 5 mm powyżej znacznika 2, nad zbiorniczkiem 1. Następnie na podstawie zmierzonego czasu 

przepływu cieczy z poziomu 2 do poziomu 3 wyznacza się lepkość kinematyczną, zgodnie ze wzorem: 

� = + ∙ 0 

Gdzie: 

ν – lepkość kinematyczna [mm
2
/s] 

k – stała kapilary [mm
2
/s

2
] 

τ – średnia arytmetyczna czasu przepływu badanej substancji [s] 

 

Pomiar należy wykonać w temperaturze 40°C i 100°C, w minimum 3 powtórzeniach dla każdej z 

temperatur.  

2.2.3 Wyznaczanie lepkości z zastosowaniem wiskozymetru rotacyjnego Brookfielda 

Stosowanie wiskozymetrów kapilarnych oraz wiskozymetru Höpplera pomimo prostoty 

wykonania  oznaczeń, stwarzają wiele uciążliwości związanych z koniecznością ciągłego mycia 

elementów (kulki i rurki pomiarowej lub samych kapilar) oraz długiego wykonania pomiaru, 

szczególnie w przypadku płynów charakteryzujących się dużą lepkością. Dlatego obecnie w 

laboratoriach coraz częściej stosuje się wiskozymetry rotacyjne, które zapewniają znacznie krótszy 

czas pomiaru oraz zdecydowanie mniej złożoną procedurę oznaczeń.  

Zasada działania lepkościomierzy rotacyjnych polega na pomiarze momentu siły oporu ruchu 

obrotowego wywołanego lepkością cieczy. Istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych lepkościomierzy 

rotacyjnych. Najczęściej jest stosowany ściśle znormalizowany lepkościomierz Brookfielda który 

został przedstawiony na rysunku 6. Procedura oznaczeń polega na zanurzeniu wirnika (wrzeciona) 

lepkościomierza w zlewce zawierającej badaną ciecz i włączeniu ruchu obrotowego wrzeciona. Ruch 

obrotowy wirnikowi nadaje ściśnięta sprężyna i silnik elektryczny, które znajdują się w głowicy 

lepkościomierza. Wynik pomiaru (współczynnik lepkości dynamicznej) wyświetlany jest bezpośrednio 

na wyświetlaczu wiskozymetru.  

Wykonując pomiary przy użyciu lepkościomierzy rotacyjnych trzeba zwrócić uwagę na szereg 

czynników. Wiskozymetr taki wymaga stosowania kilku rodzajów wymiennych elementów - wirników 

w celu mierzenia lepkości w szerokim zakresie. Zakres pomiarowy pojedynczego elementu jest dosyć 

wąski. Dłuższy pomiar powoduje istotny wzrost temperatury płynu będący wynikiem sił tarcia. 

Dodatkowym problemem może być także emulgowanie badanej cieczy z powietrzem. 
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Rysunek 6 Schemat budowy wiskozymetru rotacyjnego Brookfielda. 

Wykonanie oznaczenia: 

− Zamontować lepkościomierz w statywie i wypoziomować, 

− Nalać próbkę do naczynia w odpowiedniej objętości, po ściance tak aby nie spowodować 

napowietrzenia próbki, które fałszuje wyniki, 

− Połączyć wrzeciono z nakrętką mocującą przy pomocy spinki. Wolno puścić wrzeciono do 

naczynia z badaną próbką i przykręcić nakrętkę do końcówki osi lepkościomierza, 

− Sprawdzić ponownie wypoziomowanie lepkościomierza i rozpocząć pomiar.  

3. Sprawozdanie 
 

W sprawozdaniu należy: 

 

− Zestawić wyniki temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym (dla 3 powtórzeń) oraz w tyglu 

otwartym i dla każdej z serii badań  obliczyć odchylenie standardowe. Uzyskane wyniki 

porównać z wartościami literaturowymi. 

− Obliczyć wartości lepkości kinematycznej na podstawie wyników uzyskanych podczas 

wykonywania ćwiczenia z zastosowaniem wiskozymetru kapilarnego. Dodatkowo należy obliczyć 

lepkość dynamiczną, a także indeks lepkości.  

− Obliczyć wartość lepkości dynamicznej oraz wyznaczyć lepkość kinematyczną dla badanej cieczy 

z zastosowaniem wiskozymetrów Hopplera oraz Brookfielda.  

− Wyniki zestawić i porównać.  

Sprawozdanie „podgrupy” powinno zawierać – tytuły, numery, zakresy stosowania norm 

opisujących zastosowane / poznane podczas ćwiczenia, albo podobne, metody badań i testów 

właściwości produktów naftowych i podobnych, zakresy stosowania tych metodyk, ich 

powtarzalności i odtwarzalności, wyniki wykonanych obliczeń laboratoryjnej powtarzalności  
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i porównanie z wartościami w normie. Sprawozdanie podgrupy powinno zostać zakończone 

wnioskami, jakie można sformułować na podstawie wyników otrzymanych przez podgrupę.  

Sprawozdanie całej grupy powinno zawierać porównanie rezultatów obu podgrup i dodatkowe 

wnioski. Każde sprawozdanie powinno mieć stronę tytułową z nazwą ćwiczenia, datą jego wykonania 

oraz z nazwiskami i podpisami autorów – wykonawców. 
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