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5.1.A. SKYSČIO DINAMINĖS KLAMPOS TYRIMAS 

STOKSO VISKOZIMETRU 

 
Darbo tikslas 

 

Nustatyti skysčio klampą. 

 

Darbo užduotys 
 

 Nustatyti skysčio dinaminę klampą Stokso būdu. 

 Patikrinti, ar Stokso būdu nustatoma klampa priklauso nuo rutuliuko medžiagos. 

 Patikrinti, ar Stokso būdu nustatoma klampa priklauso nuo rutuliuko matmenų. 
 

Teorinės temos 
 

 Skysčiai. Jų fizinės savybės. 

 Skysčių tekėjimas siaurais vamzdžiais. 

 Bernulio lygtis 

 Puazeilio ir Hageno dėsnis. 

 Dinaminė ir kinematinė klampos. Jų matavimo vienetai.  

 Klampomačiai (viskozimetrai) ir jų veikimo principai.  
 

Darbo priemonės ir prietaisai 
 

Sekundmatis, cilindras su tiriamuoju skysčiu, slankmatis, mikrometras, įvairūs rutuliukai. 
 

Darbo metodika 
 

Skysčio klampa šiame darbe nustatoma Stokso būdu. Dž. Stoksas (J. Stokes) nustatė, kad esant 
mažiems greičiams klampumo jėga tiesiog proporcinga skysčio dinaminei klampai, kūno judėjimo 

greičiui ir jo matmenims. Rutuliškiems kūnams ši jėga  

 

 vrF π6kl  , (5.1.A.1) 

 

čia η - dinaminė klampa, r – rutuliuko spindulys, v – jo judėjimo greitis. 

Mažu greičiu krintantį klampioje terpėje kūną veikia trys jėgos 

(5.1.A.1 pav.): 

 sunkio jėga Fs = mg = 4/3πρr3g, čia ρ yra rutuliuko medžiagos 
tankis, 

 Archimedo jėga FA = msg = 4/3πρsr3g, čia ms yra išstumto skysčio 

masė, o ρs yra jo tankis, 

 klampumo jėga Fkl, aprašoma (5.1.A.1) formule. 

Kadangi rutuliukas esant mažiems greičiams skęsta tolygiai, visos 
jėgos pagal 5.1.A.1 pav. turi būti pusiausvyroje: 

 

 klAs FFF  . (5.1.A.2) 
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Įstačius jėgų išraiškas: 
 

 vrgrgr  π6π3/4π3/4 3

s

3  . (5.1.A.3) 

 
Iš šios formulės galima išreikšti dinaminę klampą η: 
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 gr . (5.1.A.4) 

 
Tačiau ši formulė tinka tik tada, kai rutulėlis krinta neribotoje aplinkoje. Jei rutulėlis krinta 

išilgai uždaro vamzdžio ašies ar cilindre (5.1.A.1 pav.), kurio spindulys R, tai dinaminės klampos 
formulės (5.1.A.4) vardiklyje įvedama pataisa: 
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  (5.1.A.5) 

 

Darbo eiga 
 

1. Tiriamo skysčio tankį s galima nustatyti patiems arba galima jį rasti žinyne. Nustatant tankį 
patiems pirma svarstyklėmis nustatoma tuščio švirkšto masė m0. Tada į jį įsiurbiamas nedidelis 

tiriamojo skysčio tūris Vs ir nustatoma švirkšto su skysčiu masė m1. Apskaičiuojama tik skysčio 

masė ms = m1  m0 ir pagal tai - skysčio tankis s = ms/Vs. 
2. Mikrometru išmatuojamas rutulėlio skersmuo d, apskaičiuojamas spindulys (r = d/2). Rutulėlio 

tankis surandamas žinyne arba apskaičiuojamas savarankiškai svarstyklėmis nustačius jo masę 

mr. Tada rutulėlio tankis (  mr/V), o jo tūris yra V = 4/3πr3. 

3. Rutulėlis atsargiai panardinamas į skystį (jokiu būdu ne įmetamas!) ir nuo pasirinkto atskaitos 
taško, pavyzdžiui, paviršiaus arba keleto centimetrų po juo, paleidžiamas skęsti laisvai. Taip 

užtikrinama sąlyga, kad jo leidimosi greitis bus pastovus. Sekundmačiu matuojamas laikas ti (i 

1, 2, 3…), per kurį rutulėlis nugrimzta iki pasirinkto aukščio šiek tiek virš dugno. 

Pamatuojamas gylis h, kurį rutulėlis nugrimzdo. Visuose bandymuose su tuo pačiu rutuliuku 
būtina matuoti grimzdimo laiką tarp tų pačių aukščių! 

4. Bandymas su tuo pačiu rutulėliu atliekamas bent 5 kartus. 

5. Darbo eigos 2-4 punktai pakartojami pasirinkus kitokių matmenų ir/arba medžiagos rutuliukus. 
Iš viso bandymus reikia atlikti bent su trimis skirtingais rutuliukais. 

6. Slankmačiu išmatuojamas uždaro vamzdžio, kuriuo krinta rutulėliai, vidinis skersmuo D ir 
spindulys R = D/2. 

7. Pagal (5.1.A.5) formulę apskaičiuojamos dinaminės klampos vertės i. Matavimų bei 
skaičiavimų rezultatai surašomi į 1 lentelę: 

 
1 lentelė 

 

i ms , kg 0, kg/m3 di, m mr,i, kg i, kg/m3 ti, s i, Pas 

        

 

8. Apskaičiuojama vidutinė tiriamojo skysčio dinaminė klampa vid. Įvertinamas matavimų 
tikslumas. 
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