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Fogalom meghatározás
A viszkozitásviszkozitás az a nyíróerő, amely az anyag belsejében
az alakváltozással szemben hat, tehát tulajdonképpen
belső súrlódás.
Halmazállapottól függetlenül az anyag alakjának
maradó megváltoztatásához munka szükséges.
Áramló folyadékok esetében az egyes szomszédos
rétegek a viszkozitás (belső súrlódás) következtében
egymás mozgását gátolják.
Folyadékok esetén nyúlósságról („sűrűnfolyósságról”)
is beszélnek, amelynek kifejezője a viszkozitás.
A viszkozitás reciproka a fluiditás (folyékonyság).
A folyékonyabb anyag viszkozitása kisebb.
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A viszkozitás jelenségét a NewtonNewton-féle súrlódási törvény
írja le, amely a viszkozitással (belső súrlódással) jellemzett
valódi folyadék lineáris áramlása esetén a különböző „v”
sebességgel áramló szomszédos rétegek között fellépő, az
áramlás irányával párhuzamos erőre vonatkozó
erőtörvény.
Ha két szomszédos folyadékréteg felülete „A”  és  a
sebességváltozás az áramlási irányra merőleges „z” tengely
mentén dv/dz, akkor az „F” belső súrlódási erő nagysága a
Newton-féle súrlódási erőtörvény szerint:

ahol  „η” az ún. belső súrlódási tényező, más néven
dinamikai viszkozitás. Þ
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Az „η” belső súrlódási tényező, más néven dinamikai viszkozitás az
az erő, amely két egységnyi felületű (A = 1) folyadékrétegnek
egymáshoz képest egységnyi sebesség-gradienssel (dv/dz = 1 s-1) való
elmozdításához szükséges:

ahol Pa (pascal) = N/mm2 a feszültség mértékegysége
az SI mértékrendszerben;

s (másodperc) az idő mértékegysége
az SI mértékrendszerben;

P (poise) = g/(cm·s) a viszkozitás mértékegysége
a cgs mértékrendszerben;

cP (centipoise) = P/100 a cgs mértékrendszerben.
A 20,2 °C hőmérsékletű víz dinamikai viszkozitása:

ηvíz = 1 cP (centipoise) = 1 mPa·s (millipascal·secundum)
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Kinematikai viszkozitás = (dinamikai viszkozitás)/sűrűség
Mértékegysége a cgs mértékrendszerben a St (stokes):

az SI mértékrendszerben:
m2·s-1 = 104·St = 106·cSt (centistokes)

A dinamikai viszkozitás (belső súrlódás) nagymértékben
függ az anyag halmazállapotától és hőmérsékletétől.
A szilárd testek belső súrlódása a 1018 P-t is eléri, míg a
folyadékoké általában 10-10-3 P, a gázoké pedig 10-3-10-5 P.
A hőmérséklet emelkedésével a szilárd testek és folyadékok
belső súrlódása csökken, a gázoké növekszik.
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Viszkozitás mérés
Az építőiparban alkalmazott viszkózus anyagok viszkozitása széles határok
között változik. A viszkozitás mérésére alkalmazott számos eszköz,
egyrészt a mérési tar-tományban, másrészt a pontosságban különbözik, de
azonos célra használható eszköz is többféle van. A viszkozitás mérésére
lamináris mozgásban levő folyadékokat használnak. Ezekre a mozgásokra
a hőmérsékletnek nagy hatása van, ezért a mé-réseknél a hőmérsékletet
0,05 - 0,1 oC -ra pontosan kell leolvasni, illetve betartani.
A főbb viszkozitás mérő típusok a következők:

• Kapilláris viszkoziméterek (pl. OstwaldOstwald-féle viszkoziméter);
• Ejtőtestes viszkoziméterek (pl. HöpplerHöppler-féle viszkoziméter);
• Kifolyási viszkoziméterek (pl. BART viszkoziméter és egyéb, pl.
tölcséres eszközök, pl. az adalékanyagok szemalakjának vagy a
festékek hígításának vizsgálatára);
• Rotációs viszkoziméterek (pl. rugós plaszticiméter,
„konzisztométer");
• Dinamikus viszkoziméterek (pl. Humm-féle szonda, VEBE készülék);
• Penetrométerek (pl. Vicat-féle készülék a cement kötési idejének
vizsgálatára).



7Ostwald-féle viszkoziméterek, MSZ 3256:1957
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Az Ostwald-féle (módosított) viszkoziméter olyan kapilláris csővel
ellátott üvegedény, amely az állandó V térfogatú folyadék kifolyási
idejének mérésére alkalmas.
Poiseuille szerint az ℓ hosszúságú és r sugarú kapillárison keresztül,
p közepes nyomás mellett, τ idő alatt kifolyó, η dinamikai
viszkozitású (belső súrlódású) folyadék V térfogata lamináris
áramlás esetén:

Magyarázat: Lamináris áramlás olyan áramlás, amelyben a vékony
folyadék rétegek egymás mellett különböző sebességgel mozognak.
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A                                                 kifejezés a készülék-állandó.

Ha lemérjük egy ismert K készülék-állandójú
üvegedényben a V térfogatú folyadék τ kifolyási idejét
másodpercben, akkor a K·τ szorzat az η dinamikai
viszkozitást adja cP mértékegységben.
A mérést megelőzően a vizsgálandó folyadékot tartalmazó
Ostwald-féle üvegedényt (készüléket) termosztáló
vízfürdőbe merítjük, amelynek t hőmérsékletét
feljegyezzük.
A mérés során az üvegedény alsó, gömb-alakú részében
lévő vizsgálandó folyadékot megszívjuk úgy, hogy annak
szintje a kapillárison keresztül az üvegedény felső, kettős
gömb-alakú részébe emelkedjék.
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Ezután engedjük a
folyadékot visszafolyni.

Mérjük másodpercben azt a
τ időt, amely a folyadék
szintnek a két gömb-alak
közötti elvékonyított részen
lévő felső jeltől („J1”)  a
kettős gömb-alakú rész
alatti elvékonyított részen
lévő alsó jelig („J2”) történő
süllyedéséig eltelik.

A t hőmérsékletű folyadék
η viszkozitását cP-ban a
K·τ szorzat adja.

Ostwald-féle viszkoziméter
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A módosított Ostwald-féle viszkoziméter
rajza Weiss György könyvében (1976)
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Ostwald-féle készülékkel mért dinamikai viszkozitások

19,014,61,300048,2
23,318,01,294045,0
42,132,51,294031,9
51,840,01,294031,2
66,051,01,294023,3
85,866,01,300022,5

Glicerin
(87 %-os
analitikai
tisztaságú)

0,611600,003850,0
0,731910,003842,5
0,888,500,103631,0
1,1911,50,103623,2
1,062800,003823,0
1,132900,003923,0

Víz

Dinamikai
viszkozitás
η = K·τ [cP]

Kifolyási idő
τ

[s]

Készülék-
állandó
K [mPa]

Folyadék
hőmérséklete

t [°C]

Folyadék
megnevezése
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Ostwald -féle készülékkel mért dinamikai viszkozitás
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Höppler-féle viszkoziméter rajza
Weiss György könyvében (1976)
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A HöpplerHöppler--féleféle viszkoziméterrel a dinamikai viszkozitás mérhető
0,01-1000000 cP között. Általában híg olajoktól (kb. 0,5 cP)
kátrányokig (kb. 400000 cP) terjedő viszkózus anyagok vizsgálatára
alkalmazzák.
A vizsgálati hőmérséklet -35 °C és + 150 °C közé eshet.
A széles mérési tartományban a műszer hat különböző anyagú
golyóval működik. Az egyik golyó üvegből, a többi speciális
fémötvözetből készül.
A készülék tengelyét mérés előtt a függőlegestől pontosan előirt
szögbe állítják be, az ejtőcsövet megtöltik a vizsgálandó folyadékkal.
Az üveghengerbe betöltött hőtároló folyadék (általában víz)
hőmérsékletét egy ultratermosztát segítségével 0,01 °C pontosan az
előirt hőmérsékleten tartják, és mérik az excentrikusan eső golyónak
a mérőhossz menti esési idejét.
A készülék a lábban elhelyezett tengely körül 180°-kal elfordítható.
Ekkor a golyó az „a” jelű záródugó perselyébe kerül. Minden oda-
vissza fogatással egy-egy ismételt mérés végezhető. (Weiss, 1976)
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A HöpplerHöppler--féleféle viszkoziméter az ejtőtestes viszkoziméterek
csoportjába tartozik. Ezeknél a viszkozimétereknél a  viszkozitás egy
szabályos alakú (a Höppler-féle viszkoziméter esetén gömb alakú) és
méretű testnek a jellemezni kívánt folyadékban mért esési idejével
arányos.
Ha  a ρ sűrűségű, r sugarú, gömb alakú test g nehézségi gyorsulás
mellett állandó v sebességgel (ℓ úthosszon, t idő alatt) merül a ρ’
sűrűségű folyadékba, akkor a „végtelen kiterjedésű” folyadék
dinamikai viszkozitása:

A „végtelen kiterjedésű” folyadék ηvégtelen viszkozitását a d golyó
átmérőtől és D cső átmérőtől függő α tényezővel korrigálják a „véges
kiterjedésű” folyadék ηvéges viszkozitására, ahol a k műszer állandó:
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EmlékeztetőülEmlékeztetőül
néhány fényképnéhány fénykép

egyéb viszkoziméterekről,egyéb viszkoziméterekről,
penetrométerekrőlpenetrométerekről ésés

a konzisztencia mérésrőla konzisztencia mérésről
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BARTBART--féleféle
(Britisch Association Rood Tar)

kátrány viszkoziméterkátrány viszkoziméter
MSZ 3278-1953
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Folyadék kifolyás mérő edényFolyadék kifolyás mérő edény
cserélhető nyílás-átmérővel,
például festékekfestékek hígításának,
illetve sűrűségének mérésére

http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/festek-kifolyas.pdf

http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/festek-kifolyas.pdf
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TölcsérekTölcsérek
adalékanyag-

halmazok
kifolyási idejének
meghatározására

szemalak vizsgálathozszemalak vizsgálathoz
MSZ EN 933MSZ EN 933--6:20016:2001

MSZ 18288-3:1978

http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/tolcseres-kifolyas.pdf

http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/tolcseres-kifolyas.pdf
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Rugós, rotációsRugós, rotációs
plaszticiméterplaszticiméter

beton-
konzisztencia

mérésre
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A technológiai
konzisztencia mérés a

laboratóriumi vagy gyári
betonkeverőgép villamos
teljesítmény-felvételének

mérésén alapul.
A módszer gyors,

eléggé megbízható,
gyári konzisztencia javítást,
sőt automatizálható

beavatkozást tesz lehetővé.
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A betonkeverőgépeket hajtó
háromfázisú villamos motor
teljesítményét teljesítmény-

távadóval mérik. A távadóról
a teljesítménnyel arányos
egyenáramú feszültség jel

vehető le.
A „konzisztométer”-en

kijelzett feszültség változása
összefüggésben áll a beton

konzisztenciájával
(lásd a bal oldali diagramot),
de a víz-cement tényezővel,

a víztartalommal és a
cementtartalommal is

kifejezhető
(lásd a következő oldalon lévő

diagramot).
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HaegermannHaegermann--féleféle
ejtőasztalejtőasztal habarcsok

konzisztenciájának
vizsgálatára

MSZ EN 1015-3:2000
MSZ 16000-3:1990

> 260Önthető
210 – 260Folyós
150 – 200Képlékeny
≤ 140Kissé képlékeny

Terülés
mm

Habarcs
konzisztenciája

Osztályba sorolás az
MSZ 16000-2-1990 szerint
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TerülésTerülés mérő
ejtőasztal

http://www.betonopus.hu/notesz/konzisztencia/konzisztencia.pdf

http://www.betonopus.hu/notesz/konzisztencia/konzisztencia.pdf
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http://www.betonopus.hu/notesz/konzisztencia/konzisztencia.pdf

VEBEVEBE-méter

http://www.betonopus.hu/notesz/konzisztencia/konzisztencia.pdf
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WalzWalz-féle edény a
tömörítési mérték
meghatározására
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HummHumm--féleféle szondaszonda
betonkonzisztencia mérésre

MSZ 4714-3:1986

1  – 2Folyós
3  – 5Képlékeny

6 – 15Kissé képlékeny
16 – 20Földnedves

Humm-féle behatolási
ütésszám

Dmax = 16 mm esetén

Beton
konzisztenciája

Osztályba sorolás az MSZ 4714-3:1986 szerint

http://www.betonopus.hu/notesz/konzisztencia/konzisztencia.pdf

http://www.betonopus.hu/notesz/konzisztencia/konzisztencia.pdf
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CasagrandeCasagrande--féleféle csészecsésze a kötött talajok folyási határának meghatározására
MSZ 14045-8:1969
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VicatVicat--féleféle készülékkészülék cementek
szabványos folyósságának és

kötési idejének meghatározására
MSZ EN 196-3:1990

http://www.betonopus.hu/notesz/labor-ismeret/labor-tartalom.htm

http://www.betonopus.hu/notesz/labor-ismeret/labor-tartalom.htm


33

HabarcsHabarcs penetrométerpenetrométer
a habarcs konzisztenciájának

meghatározására
a kúpsülyedéssel

MSZ EN 1015-4:1999
MSZ 16000-3:1990

> 120Önthető
61 – 120Folyós
21 – 60Képlékeny
≤ 20Kissé képlékeny

Kúpsüllyedés
mm

Habarcs
konzisztenciája

Osztályba sorolás
az MSZ 16000-2-1990 szerint
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Kapcsolódó világhálós olvasmányokKapcsolódó világhálós olvasmányok
Kőanyaghalmazok (pl. zúzottkövek) szemalak vizsgálata tölcséres
kifolyással:

http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/tolcseres-kifolyas.pdf

Festékek sűrűségének vizsgálata tölcséres kifolyással:
http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/festek-kifolyas.pdf

Friss beton konzisztenciája és a cement kötési ideje:
http://www.betonopus.hu/notesz/fogalomtar/17-betonkonz/17-
betonkonz.htm (később tervezem pdf-re változtatni)
http://www.betonopus.hu/notesz/konzisztencia/konzisztencia.pdf
http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/konzisztencia-atszam-
abra.pdf
http://www.betonopus.hu/notesz/labor-ismeret/labor-tartalom.htm

Folyósító és egyéb adalékszerek:
http://www.betonopus.hu/notesz/fogalomtar/49-50-adalekszerek.pdf

http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/tolcseres-kifolyas.pdf
http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/festek-kifolyas.pdf
http://www.betonopus.hu/notesz/fogalomtar/17-betonkonz/17-betonkonz.htm
http://www.betonopus.hu/notesz/konzisztencia/konzisztencia.pdf
http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/konzisztencia-atszam-abra.pdf
http://www.betonopus.hu/notesz/labor-ismeret/labor-tartalom.htm
http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/konzisztencia-atszam-abra.pdf
http://www.betonopus.hu/notesz/fogalomtar/49-50-adalekszerek.pdf


35

IrodalomIrodalom
Höppler, F. Über Zähigkeitsmessungen flüssiger
Stoffe und ein neues Universal-Viskosimeter.
Chemiker Zeitung, 1933.
Weiss György: Építőipari Laboratóriumi
méréstechnika és műszerismeret. III. Építésügyi
Tájékoztatási Központ. Budapest, 1976.



36

KÖSZÖNÖMKÖSZÖNÖM
SZÉPENSZÉPEN

A FIGYELMÜKETA FIGYELMÜKET



Vissza a
Noteszlapok abc-ben Noteszlapok tárgykörönként

tartalomjegyzékhez
Vissza a

Kutyanyelv könyvtár tartalomjegyzékéhez

http://www.betonopus.hu/notesz/notesz-tart-abc.htm
http://www.betonopus.hu/notesz/notesz-tart-tem.htm
http://www.betonopus.hu/notesz/kutyanyelv/kutyanyelv.htm

