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Na zlecenie firmy RHEOTEST Messgeräte Medingen GmbH Laboratorium techniki materia!ów 
p!yn"cych i sypkich R. VOGEL w mie#cie Weimar opracowa!o specjaln" komórk$ pomiarow", która 
zainstalowana w lepko#ciomierzu RHEOTEST

® 
RN 4 pozwala na !atwe, szybkie i dok!adne okre#lenie 

w!a#ciwo#ci technologicznych produktów o wysokiej zawarto#ci sta!ych drobin, które szybko ulegaj" 
sedymentacji. 

Komórka pomiarowa wykonana jest z wysokojako#ciowej stali zawieraj"ca naczynie pomiarowe i 
mieszad!o z wypustkami spe!nia warunki pomiarowe, takie jak: 

- Mieszad!o zapewniaj"ce warunki przep!ywu laminarnego w trakcie pomiaru 

- Moment oporu dzia!aj"cy na mieszad!o sk!ada si$ g!ównie z oporu ciernego, a opór profilowy 
jest praktycznie pomijalny 

- Zapobieganie sedymentacji nawet przy niewielkich pr$dko#ciach obrotowych dzi$ki 
optymalnej konstrukcji mieszad!a i naczynia. 

Wysoki moment obrotowy i zakres pr$dko#ci obrotowej oraz precyzyjny nap$d lepko#ciomierzy serii 
RHEOTEST

® 
RN 4 zapewnia mo%liwo#& stosowania specjalnych systemów do produktów ulegaj"cych 

sedymentacji w szerokim zakresie ok. 200 ... #00 000 mPas w!"cznie z produktami o w!a#ciwo#ciach 
newtonowskich. Mo%liwe jest tak%e przeprowadzanie pomiarów mniejszych lepko#ci po zamontowaniu 
specjalnych �butów� na klapki mieszad!a. 

G!ównym polem zastosowania jest przemys! materia!ów budowlanych. Przede wszystkim chodzi 
o okre#lanie w!a#ciwo#ci p!yni$cia mokrego betonu bez gruboziarnistych wype!niaczy (mokry beton � 
zaprawa budowlana) i #rodków spajaj"cych: 

- Wa%n" z technologicznego punktu widzenia w!a#ciwo#ci" mokrego betonu jest p!yni$cie, 
które mo%na zaobserwowa&, gdy mokry beton jest wylewany na poziom" powierzchni$ i pod 
wp!ywem grawitacji lub innego czynnika zewn$trznego osi"ga swój ko'cowy kszta!t i 
przykrywa przeszkody takie jak zbrojenia. Krzywe p!yni$cia s" brane z momentu obrotowego 
jako funkcji pr$dko#ci obrotowej i porównywane z pomoc" cia!a Binghama w celu zbadania 
w!asno#ci p!yni$cia z zastosowaniem lepko#ciomierza i specjalnego systemu pomiarowego. 
Rezultatem tych bada' s": 

Moment p!yni$cia MN=0 (moment obrotowy przy pr$dko#ci obrotowej = 0) zamiast 

granicy p!yni"cia 

Ekwiwalent lepko#ci ηä = (M / (N zamiast lepko#ci plastycznej 

- Wa%ne s" tak%e badania reakcji i procesu zestalania w czasie. W tym celu zmian$ momentu 
obrotowego okre#la si$ w odst$pach czasu przy sta!ej pr$dko#ci obrotowej. 

Z pomoc" tych metod pomiarowych mo%liwa jest analiza wp!ywu jako#ci i ilo#ci g!ównych sk!adników � 
cementu, wody i piasku oraz dodatków � na w!a#ciwo#ci mokrego betonu � zaprawy budowlanej. 

Zwyk!y pomiar w!a#ciwo#ci reologicznych betonu � zaprawy budowlanej za pomoc" systemów 
cylindra lub sto%ka i p!ytki jest niemo%liwy z uwagi na specyficzn" fizyczna i chemiczno-
minerologiczn" struktur$ produktu. St"d konieczno#& stworzenia specjalnej komórki pomiarowej. 

Kszta!t i wymiary specjalnego naczynia pomiarowego zosta!y dobrane pod k"tem warunków pomiarów 
przeprowadzanych w laboratoriach: 

- Próbka o obj$to#ci ok. 0,5 l odpowiada standardowej ilo#ci próbki 

- Kszta!t pier#cieniowego naczynia gwarantuje !atwe nape!nianie i sta!" wysoko#& warstwy 
próbki. 
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Pole zastosowania RHEOTEST
® 

RN 4 ze specjalnym systemem pomiarowym zaczyna si$ od: 

Cementu w stosunku masowym woda/cement od 0,3 do 0,6 do 
 Mokrego betonu � zaprawy budowlanej w stosunku masowym piasek/cement od 0 do 3 

Rys. 1 RHEOTEST RN
® 

RN 4 z komórk" pomiarow" 

Rys. 2 Komórka pomiarowa � specjalne naczynie pomiarowe i mieszad!o z wypustkami 
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Rys. 3 Prezentacja krzywej p!yni$cia 

Dalsze mo%liwo&ci zastosowania lepko&ciomierzy serii RHEOTEST
® 

RN 4 

Naturalnie, lepko#ciomierze serii RHEOTEST
® 

RN 4 s" dostarczane ze zwyk!ymi systemami 
pomiarowymi to jest z systemem cylindrycznym oraz systemem sto%ek-p!ytka. Oprogramowanie 
lepko#ciomierza pozwala na prowadzenie pomiarów lepko#ci wed!ug nast$puj"cych metod: 

badanie ze sta!" szybko&ci", sta!ym napr$%eniami i badanie oscylacyjne 

Wymiana systemu pomiarowego jest !atwa, szybka i nie wymaga u%ycia specjalnych narz$dzi. 

Przy bran%y przemys!u materia!ów budowlanych chcieliby#my zwróci& tak%e uwag$ na specjalne 
systemy pomiarowe do gipsów i klejów do p!ytek (patrz: przyk!ady zastosowa' �Gipsy i kleje do 
p!ytek�). 

Na naszej stronie internetowej www.rheotest.de mo%na znale)& dalsze szczegó!owe przyk!ady 
zastosowa' np. w przemy#le farmaceutycznym czy spo%ywczym, a tak%e w lakierowaniu i chemii 
polimerów.   

Dane techniczne lepko&ciomierza:  

- Zasilanie elektryczne: 230 V AC ± 10 % / 49 ... 61 Hz 
- Moc: 350 W 

- Moment obrotowy: 0.1 ! M ! 150 mNm 

 Dok!adno#&: 0,002 mNm 
- Pr$dko#& obrotowa: 0.1 * N * 1000 obr/min 
 Dok!adno#&: 0.015 obr/min 
- K"t obrotu: -50 do 300° 
 Dok!adno#&: 0.001° 
- Temperatura: -30 * T * +150 °C 
- Wymiary urz"dzenia: 550 x 400 x 550 mm

3
 (W x D x H) 

- Jednostka steruj"ca: 140 x 300 x 350 mm
3
 (W x D x H) 

Do u%ytku wraz ze sprz$tem potrzebny jest komputer PC z procesorem Pentium i systemem 
sterowania pod MS-Windows. Jednostka steruj"ce pod!"czona jest do komputera za pomoc" 
interfejsu szeregowego. 


