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"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 
(57) 1. Ротаційний віскозиметр, що містить елект-

ричний двигун, чутливий елемент - ротор, перет-
ворювач і вимірювальний прилад, який відрізня-

ється тим, що чутливий елемент віскозиметра 

складається із закріпленого на валу двигуна і 
встановленого співвісно з ним порожнистого цилі-
ндра, закритого зверху і відкритого знизу, в стінках 
якого вирізані вікна. 
2. Ротаційний віскозиметр за п.1, який відрізня-
ється тим, що на корпусі порожнистого циліндра в 

проміжках між вікнами і на рівній відстані один від 
одного закріплені перпендикулярно осі циліндра 
диски, розміри вікон послідовно зростають в на-
прямі від низу до верху, а центри вікон знаходять-
ся на рівній відстані і по вертикалі, і по горизонта-
лі. 

 
 

 
 

Пропонована корисна модель відноситься до 
засобів виміру і може використовуватися для ви-
міру в'язкості будь-яких рідких середовищ, що від-
різняються хорошою текучістю (у тому числі рідких 
середовищ з мелкодисперсною твердою фазою - 
пульп, суспензій, шламів). 

Відомий віскозиметр, що містить електродви-
гун з роторною насадкою, поміщеною в зовнішній 
циліндр, ємкість для аналізованої рідини і вимірю-
вальний блок. Зовнішній циліндр забезпечений 
нагнітальним патрубком і перфорованим дном [1]. 

Недоліками даного віскозиметра є порушення 
показності дисперсних середовищ (пульп, суспен-
зій, шламів) унаслідок «викидання» відцентровою 
силою часток твердої фази із зони обертання ро-
торної насадки і нерівномірності розподілу часток 
твердої фази в рідкій, недостатня площа контакту 
поверхні роторної насадки з контрольованим се-
редовищем, що обмежує чутливість віскозиметра 
до зміни в'язкості. 

Найбільш близьким технічним рішенням, виб-
раним як прототип пропонованому віскозиметру, є 
ротаційний віскозиметр, що містить електродвигун, 
на валу якого за допомогою горизонтальних крон-
штейнів встановлений чутливий елемент, що за-
нурений в контрольоване середовище, складаєть-
ся з дугоподібних пластин, встановлених на рівній 
відстані один від одного, перетворювач і вимірю-
вальний прилад [2]. 

Недоліком даного віскозиметра є можливість 
порушення показності контрольованого середо-
вища в зоні контролю при розшаровуванні рідкої і 
твердої фаз пульп і суспензій і неспівпадання зна-
чень в'язкості контрольованого середовища в зо-
нах з різними радіусами дугоподібних пластин чу-
тливого елементу. Вказаний недолік пояснюється 
тим, що в разі нерівномірного розподілу часток 
твердої фази в рідкій фазі в'язкість контрольова-
ного середовища має різні значення в різних об-
ластях-частинах зони, в якій відбувається обер-
тання ротора, - чутливого елементу віскозиметра. 
Крім того, конструкція чутливого елементу виклю-
чає з процесу виміру в'язкості об'єм контрольова-
ного середовища у вигляді циліндра з радіусом, 
рівним відстані від осі обертання чутливого еле-
менту до першої дугоподібної пластини, оскільки 
на зміну в'язкості середовища (швидкості обертан-
ня ротора) реагують, в основному, лише дугоподі-
бні пластини, через які контрольоване середовище 
безперервно циркулює. Це наводить до утворення 
значного об'єму контрольованого середовища в 
зоні обертання ротора, яка не бере участь в про-
цесі виміру в'язкості - у формуванні і результату 
виміру, і порогу чутливості віскозиметра до зміни 
в'язкості середовища. 

Завданням корисної моделі є максимальне пі-
двищення показності контрольованого середови-
ща (пульп, суспензій, шламів) в зоні установки 
чутливого елементу, забезпечення участі всього 
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об'єму середовища в зоні обертання чутливого 
елементу, у формуванні результату виміру і під-
вищення за рахунок цього чутливості віскозиметра 
до зміни в'язкості і точності результату виміру. 

Рішення вказаної задачі досягається за раху-
нок того, що в прототипі, що містить електричний 
двигун, на валу якого за допомогою горизонталь-
них кронштейнів встановлений чутливий елемент, 
перетворювач і вимірювальний прилад, чутливий 
елемент - ротор виконаний з конструктивно подіб-
них блоків, кожен з яких містить не менш 2-х дуго-
подібних пластин, розташованих паралельно одна 
інший і встановлених на валу за допомогою гори-
зонтальних кронштейнів, причому кожна з пластин 
є частиною кола з центром, розташованим на осі 
валу, який обертає чутливий елемент, а пластини 
кожного блоку зміщені відносно одна інший з мож-
ливістю руху по різних траєкторіях, що не унемож-
ливлює порушення показності контрольованого 
середовища в зоні обертання чутливого елементу, 
до неучету при формуванні результату виміру в'я-
зкості середовища що знаходиться в межах відс-
тані від осі обертання чутливого елементу до пер-
шої дугоподібної пластини, і до зниження точності 
виміру, а відповідно до корисної моделі чутливий 
елемент віскозиметра складається із закріпленого 
на валу двигуна і встановленого співісно з ним 
порожнистого циліндра, закритого зверху і відкри-
того знизу (у вигляді перевернутого стакана), в 
стінках якого вирізані вікна, центри яких знахо-
дяться на рівних відстанях один від одного по вер-
тикалі і по горизонталі, в проміжках між вікнами на 
корпусі порожнистого циліндра на рівній відстані 
один від одного і перпендикулярно його осі закріп-
лені диски, при цьому розміри вікон в стінках по-
рожнистого циліндра послідовно зростають в на-
прямі від низу до верху. 

Схема пропонованого ротаційного віскозимет-
ра приведена 

на Фіг.1, на Фіг.2 показано розташування вікон 
в корпусі порожнистого циліндра по вертикалі, 

на Фіг.3 - розташування вікон в корпусі порож-
нистого циліндра по горизонталі. 

Ротаційний віскозиметр містить електричний 
двигун 1 з м'якою характеристикою, на валу якого 
2 закріплений чутливий елемент - ротор, що скла-
дається з порожнистого циліндра 3, відкритого 
знизу і закритого зверху (у вигляді перевернутого 
стакана), в стінках якого вирізані вікна 5, центри 
яких розташовані на рівній відстані один від одного 
по вертикалі і по горизонталі, в проміжках між вік-
нами на корпусі циліндра 3 на рівній відстані h 
один від одного закріплені диски 4, розташовані 
перпендикулярно осі циліндра 3, диск 6 з вмонто-
ваним в нього постійним магнітом 7, лічильник 
імпульсів 8, перетворювач 9 і вимірювальний при-
лад 10. 

При цьому диск 6 закріплений на валу 2 двигу-
на 1, а розміри вікон 4 в корпусі порожнистого ци-
ліндра 3 зростають послідовно в напрямі від низу 
до верху. 

Число дисків 4 і їх діаметр вибирається зале-
жно від заданого значення порогу чутливості віско-
зиметра до зміни в'язкості. Відстань h між дисками 
по вертикалі визначається, по-перше, заданою 

чутливістю віскозиметра до зміни в'язкості і, по-
друге, дозволеними габаритами чутливого елеме-
нту. 

Робота пропонованого віскозиметра здійсню-
ється таким чином. 

Чутливий елемент віскозиметра (3-5) занурю-
ється в контрольоване рідке середовище так, щоб 
над верхнім диском знаходився шар середовища 

Н100мм, двигун 1 наводиться в обертання. В 
процесі обертання чутливого елементу на рідке 
середовище, що знаходиться в порожнистому ци-
ліндрі і між дисками 4, діє відцентрова сила, під 
дією якої середовище витісняється з порожнистого 
циліндра і з простору між дисками. Внаслідок цьо-
го в порожнистій трубі 3 створюється розрідження, 
що забезпечує рух в ній контрольованого рідкого 
середовища в напрямі від низу до верху, що за-
безпечує безперервну циркуляцію середовища в 
зоні обертання ротора і рівномірний розподіл час-
ток твердої фази в рідкій - показність контрольо-
ваного середовища в зоні контролю. Збільшення 
розміру вікон в корпусі порожнистого циліндра, які 
розташовані між дисками, в напрямі від низу до 
верху дозволяє забезпечити рух контрольованого 
середовища в просторі між дисками з рівними 
швидкостями, що унеможливлює порушення в зоні 
установки ротора показності рідких середовищ з 
твердими включеннями (пульп, суспензій, шламів). 

Наявність вікон в корпусі порожнистого цилін-
дра (у вигляді перевернутого стакана) забезпечує 
можливість виконання чутливим елементом віско-
зиметра одночасно двох функцій. Він, по-перше, 
реагує на зміну в'язкості контрольованого середо-
вища - безперервно вимірюючи її поточне значен-
ня і, по-друге, активно перемішує середовище в 
зоні контролю за рахунок забезпечення безперер-
вного її руху від низу до верху через порожнистий 
циліндр, вікна в стінках циліндра і простір між дис-
ками. Крім того, в процесі виміру в'язкості в дано-
му випадку бере участь все рідке середовище, що 
знаходиться в зоні обертання чутливого елементу. 

В процесі обертання чутливого елементу на 
поверхні (верхню і нижню) дисків 4 діє сила тертя 
(пропорційна значенню в'язкості середовища), що 
наводить при збільшенні в'язкості до зменшення 
числа зворотів двигуна і навпаки. 

Число зворотів валу двигуна вимірюється без-
контактним пристроєм, що складається зі встанов-
леного на валу 2 (на верхньому кінці валу) двигуна 
1 ебонітового диска 6 з вмонтованим в нім постій-
ним магнітом 7 і лічильника імпульсів 8. Вихідний 
сигнал лічильника імпульсів 8 сприймається пере-
творювачем 9 і поступає після перетворенні на 
вхід вторинного приладу 10 з шкалою, програду-
йованою в одиницях виміру в'язкості. 

Пропонований ротаційний віскозиметр в порі-
внянні з прототипом має наступні позитивні влас-
тивості: 

забезпечує рівномірність розподілу твердої 
фази в рідкій фазі (показність контрольованого 
середовища) в зоні обертання чутливого елемен-
ту; 

забезпечує участь всього об'єму середовища, 
що знаходиться в зоні обертання ротора, у фор-
муванні результату виміру; 
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максимально збільшує площу контакту чутли-
вого елементу з контрольованим середовищем, 
що зменшує поріг чутливості віскозиметра до змі-
ни в'язкості. 
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