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Tradycje: 

W Medingen od ponad 40 lat projektuje si!, prowadzi mi!dzynarodow" sprzeda# i konserwuje si! 
urz"dzenia do pomiaru lepko$ci. Sprzedano ju# du#o ponad 1000 lepko$ciomierzy przemys%owych. 

 

Cechy: 

Podstawowym zadaniem lepko$ciomierzy przemys%owych jest sta%a kontrola lepko$ci produktów p%yn"cych w 
trakcie procesu ich produkcji lub przetwarzania. Jest to podstawowy wyznacznik systemu jako$ci w wielu 
procesach produkcyjnych. 

Znacznie wa#niejsze od zapewnienia prostej instalacji urz"dzenia jest sprawne wype%nianie wszystkich 
zada& stawianych podczas kontroli jako$ci w procesie produkcji. Najlepszym rozwi"zaniem jest zawsze 
produkt wspó%pracy pomi!dzy producentem, dostawc", instalatorem i u#ytkownikiem, która zaczyna si! ju# 
na etapie produkcji i jest pó'niej kontynuowana w trakcie pracy instrumentu w postaci serwisu. 

Bliska wspó%praca jest szczególnie wa#na w przypadku lepko$ciomierzy przemys%owych, poniewa# ilo$( 
wariantów zastosowania i niuansów technologicznych, z jakimi spotyka si! konsument nie pozwalaj" na 
zastosowanie rozwi"za& standardowych i wymaga szczególnych rozwi"za& technicznych. 

Nie mniej jednak specjalne techniki pomiarowe sprawdzaj" si! wtedy, gdy z szerokiej palety zostanie 
dobrany odpowiedni ich wariant. Jak mo#na wywnioskowa( z naszych materia%ów informacyjnych, 
posiadamy obecnie prawdopodobnie najszerszy na $wiecie asortyment lepko$ciomierzy przemys%owych.  

Rozwi"zania zada& techniki pomiarowej to tylko jedna strona proponowanych przez nas mo#liwo$ci. Nie 
mniej wa#ne jest dobranie miejsca i sposobu instalacji, konfiguracji i zgodno$ci z wymaganiami stawianymi 
przez system pomiarowy oraz w%asno$ci badanego produktu i techniczne warunki pracy � wszystkie te 
czynniki maj" wp%yw na osi"gni!cie powtarzalnych wyników pomiarów w trakcie d%ugotrwa%ej eksploatacji. 
Warunki pracy lepko$ciomierzy przemys%owych nie mog" by( rozpatrywane ogólnie, lecz jedynie w 
konkretnych przyk%adach zastosowania. Nasi in#ynierowie i specjali$ci posiadaj" odpowiedni" wiedz! i 
d%ugoletnie praktyczne do$wiadczenie w udanym rozwi"zywaniu problemów zada& pomiarowych przy 
wspó%pracy ze specjalistami stosuj"cymi nasze produkty. W ten sposób oferujemy Pa&stwu nieodp%atnie 
nasz" wiedz!. 

Do opracowania szczegó%owej konfiguracji potrzebne s" dok%adne informacje o badanym produkcie, 
zadaniach pomiarowych oraz technologiach, do których trzeba wprowadzi( pomiar lepko$ci za pomoc" 
lepko$ciomierza przemys%owego. W tym celu przygotowali$my formularz, który po wype%nieniu nale#y 
przekaza( nam lub naszemu zagranicznemu przedstawicielowi. Formularz oraz informacje dodatkowe, np. 
szczegó%owy opis pola zastosowania mo#na wype%ni( na naszej stronie internetowej lub otrzyma( na 
#yczenie. 

Przy wprowadzaniu do u#ytku lepko$ciomierza przemys%owego wa#na jest przede wszystkim pomoc 
specjalistów, poniewa# praktyka wskazuje, #e cz!sto konieczne s" pewne regulacje zwi"zane z konkretnymi 
warunkami technicznymi i technologicznymi, przede wszystkim z urz"dzeniami steruj"cymi zainstalowanymi 
wcze$niej. Poza tym nasi specjali$ci udzielaj" szczegó%owych informacji personelowi serwisowemu na temat 
zasady dzia%ania sprz!tu do pomiaru lepko$ci oraz obs%ugi i konserwacji. 

Wspó%praca pozwala stworzy( podstawy d%ugiej i bezproblemowej eksploatacji urz"dze& do pomiaru 
lepko$ci. 

 

Lepko$ciomierz rotacyjny Lepko$ciomierz kapilarny Lepko$ciomierz kapilarny 
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#. Lepko"ciomierze rotacyjne 

#.# Seria PV #00  

Stanowisko do pomiaru lepko"ci w jednym punkcie w wykonaniu przeciwwybuchowym. 
Nap!d zapewnia 8 ró#nych pr!dko$ci obrotowych. Dzi!ki temu mo#na kontrolowa( procesy o bardzo du#ych 
ró#nicach w lepko$ci (np. proces polimeryzacji) bez konieczno$ci zmiany g%owicy pomiarowej. 

Podstawowe kryteria zastosowania: 

- Zakresy pomiaru lepko$ci: ok.  5 ... 10 000 mPas 
  ok. 20 ... 100 000 mPas 
  ok. 2 000 ... 10 000 000 mPas 

- Zakres temperatury badanego produktu: ok. - 30 ... + 300°C (czujniki ci$nieniowe) 
ok. - 30 ... + 150°C (zbiorniki o ci$nieniu normalnym) 

- Ci$nienie w miejscu pomiaru: max. 6.4 MPa (czujniki ci$nieniowe) 
  max. 0.6 MPa (zbiorniki o ci$nieniu normalnym) 

- Przep%yw w miejscu pomiaru: max. 6 m
3
 / h (czujniki przep%ywowe) 

- Klasa przeciwwybuchowa: EX II 2G EEx de II B T6 

- Materia%y elementów maj"cych kontakt z  Stal wysokiej jako$ci 1.4571 wed%ug DIN, 
  badan" substancj":  Szafir wed%ug DIN 8262 
   (%o#yska $lizgowe czujników ci$nieniowych) 

- W czujnikach ci$nieniowych stosowany jest magnetyczny system transmisji momentu obrotowego. Z tego 
wzgl!du nale#y zapobiega( przedostawaniu si! di systemu pomiarowego drobin magnetycznych z badanej 
substancji (np. pochodz"cych ze zu#ytych cz!$ci maszyn linii produkcyjnej). 

Funkcjonalne stanowisko pomiaru lepko"ci sk!ada si$ z: 

- czujnika lepko$ci (szeroki wybór czujników zanurzeniowych lub przep%ywowych). 

- g%owicy pomiarowej (nap!d, urz"dzenie mierz"ce moment obrotowy i p!tla sygna%u pomiarowego) 

- jednostka zasilaj"ca (2 x 24V DC) 

Mo#na skorzysta( z proporcjonalnego do lepko$ci sygna%u wyj$ciowego 4 ... 20 mA w celu pod%"czenia 
g%owicy pomiarowej do urz"dzenia przetwarzaj"cego dane pomiarowe. Standardowy zasilacz jest 
przystosowany do zasilania nap!du lepko$ciomierza, p!tli sygna%u pomiarowego i opcjonalnie tak#e 
przeka'nika sygna%u temperatury. 

Istniej" tak#e procesory lepko$ci ze specjalnym oprogramowaniem zwi!kszaj"ce wygod! i udost!pniaj"ce 
dodatkowe funkcje, np. elektroniczne przeliczanie wyniku lepko$ci do temperatury wzorcowej. 

G%owica pomiarowa G%owica pomiarowa G%owica pomiarowa 

Czujnik zanurzeniowy, 
ci$nieniowy 

Czujnik zanurzeniowy, 
do ci$nienia normalnego 

Czujnik przep%ywowy, 
ci$nieniowy 
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#.#.# G!owice pomiarowe lepko"ciomierzy (nap$dy) 

G!owica pomiarowa MH#0 (zakres pomiaru do #0
4
 mPas) z lub bez certyfikatu �Ex-proof� 

Maksymalny moment obrotowy: 10 mNm 
Zakres pr!dko$ci obrotowej: 1 ... 250 min

-1
 

Stopnie regulacji pr!dko$ci: 1 / 2.5 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 min
-1

 

G!owica pomiarowa MH#6 (zakres pomiaru do #0
5
 mPas) z lub bez certyfikatu �Ex-proof� 

Maksymalny moment obrotowy: 16 mNm 
Zakres pr!dko$ci obrotowej: 1 ... 250 min

-1
 

Stopnie regulacji pr!dko$ci: 1 / 2.5 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 min
-1

 

G!owica pomiarowa MH#6G (zakres pomiaru do #0
6
mPas) z lub bez certyfikatu �Ex-proof� 

Maksymalny moment obrotowy: 16 mNm 
Zakres pr!dko$ci obrotowej: 0.01 ... 2.5 min

-1
 

Stopnie regulacji pr!dko$ci: 0.01 / 0.025 / 0.05 / 0.1 / 0,25 / 0.5 / 1 / 2.5 min
-1

 

G!owica pomiarowa MHZ z dwiema spr$%ynami pomiarowymi (2 pasma pomiarowe) 
Maksymalny moment obrotowy: 7,5 i 75 mNm 
Zakres pr!dko$ci obrotowej: 1 ... 250 min

-1 
 

Stopnie regulacji pr!dko$ci: 1 / 2.5 / 5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 min
-1

. 

#.#.2 Czujniki lepko"ci (sondy) z przyk!adami zastosowania: 

Czujniki pomiarowe w wersji ci"nieniowej z pustym cylindrem wirnika i podwójnym %o#yskowaniem, 
d%ugo$( standardowa 250, 500, 1000 lub 1500 mm, do instalacji w zbiornikach i reaktorach. wersja 
ci$nieniowa zapewnia stabilne funkcjonowanie tak#e w trudnych warunkach (np., wysoka temperatura, 
szybko obracaj"ce si! mieszad%a i ci$nienie robocze do 6,4 MPa). 

Stabilna pr!dko$( obrotowa uzyskiwana jest dzi!ki %o#yskom $lizgowym wykonanym z pó%szlachetnego 
kamienia (agatu), które w razie konieczno$ci mog" %atwo zosta( odnowione lub wymienione. Czopy wa%u 
rotoru s" pokryte specjaln" pow%ok", co znacznie zmniejsza ich zu#ycie. Rotor w razie zu#ycia wymienia si!. 

Lepko$ciomierze dostarczane s" z ko%nierzem mocuj"cym, który dobierany jest do warunków stosowania. 

Przyk!ady zastosowania: 

- Produkcja farb, lakierów, substancji wi"#"cych 

- Produkcja substancji smaruj"cych i uszczelniaczy 

- Produkcja polimerów (np. poliuretan, poliamid) 

- Produkcja kremów i ma$ci 

- Produkcja czekolady i dresingów 

Produkcja #ywic 
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Czujniki zanurzeniowe z systemami pomiarowymi do zastosowania przy ci"nieniu normalnym 
sk%adaj"ce si! z cylindrycznego rotoru z rur" pomiarow" lub bez, gdzie lepko$ciomierz przy%"czony jest 
bezpo$rednio przez wa% do nap!du (porównywalnie z reometrami laboratoryjnymi). 

System pomiarowy z swobodnie obracaj"cym si! korpusem pomiarowym nie posiada %o#yskowa& maj"cych 
kontakt z badan" substancj", dzi!ki czemu $wietnie sprawdza si! w badaniu substancji o w%a$ciwo$ciach 
$ciernych. 

Obci"#enia mechaniczne %o#ysk kulkowych, znajduj"cych si! poza badanym produktem, oraz rotoru s" 
relatywnie wysokie w przypadku swobodnie obracaj"cego si! korpusu. Z tego wzgl!du zwykle proponujemy 
systemy pomiarowe o d%ugo$ciach 150 mm i 250 mm. W pewnych przypadkach mo#na u#y( czujnika 
zanurzeniowego o maksymalnej d%ugo$ci 500 mm pod warunkiem, #e obci"#enia %o#ysk i wa%u rotoru s" 
niewielkie. 

Oferujemy specjaln" wersj! z serii PV 100 do pracy w pró#ni i niewielkim ci$nieniu (maksymalnie do 0,6 
MPa). Jest to mo#liwe dzi!ki zastosowaniu suchego i wolnego od olejów powietrza. Spr!#one powietrze o 
ci$nieniu do 0,6 MPa dostarczane jest przez specjaln" dysz! wewn"trz systemy pomiarowego 
lepko$ciomierza. 

Lepko$ciomierze dostarczane s" z ko%nierzem mocuj"cym, który dobierany jest do warunków stosowania. 

Przyk!ady zastosowania: 

- Kontrola atramentu przy g%!bokim drukowaniu (drukowanie magazynów i tapet) 

- Kontrola procesu krystalizacji cukru 

- Kontrola lepko$ci przy nanoszeniu pow%oki na ta$my magnetyczne 

- Kontrola lepko$ci pobia%ek i emulsji przy szkliwieniu p%ytek ceramicznych 

Czujniki przep!ywowe w wersji ci"nieniowej z pustym rotorem cylindrycznym i podwójnym %o#yskowaniem 
di zamontowania bezpo$rednio w ruroci"gu. Maksymalny przep%yw nie powinien by( wi!kszy ni# 6m

3
/h. 

Zalecamy jednak monta# w rurze obej$ciowej, co znacznie u%atwia wykonywanie czynno$ci 
konserwacyjnych. 

Komora przep%ywowa dostarczana jest z odpowiednimi do zastosowania ko%nierzami mocuj"cymi. Je$li to 
konieczne, mo#e zosta( wyposa#ona w funkcj! kontrolowania temperatury systemu pomiarowego. 

Bior"c pod uwag! ci"g%" wymian! badanego produktu w systemie pomiarowym lepko$ciomierza 
proponujemy dwie wersje komór przep%ywowych: 

prosta do substancji o niskiej lepko$ci i wzgl!dnie du#ej szybko$ci przep%ywu, 
k&towa do substancji o wysokiej lepko$ci i wzgl!dnie ma%ej szybko$ci przep%ywu; badany produkt 
wprowadzany jest do komory od spodu a wylot usytuowany jest na boku pod k"tem 90°. 

Krystalizacja cukru G%!bokie drukowanie 
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Przyk!adny zastosowania: 

- Kontrola lepko$ci w procesie polimeryzacji (np. produkcja poliamidu i poliuretanu) 

- Produkcja kremów  

- Kontrola lepko$ci w procesie produkcji silikonu 

#.#.3 Akcesoria specjalne � Procesory lepko"ci dla serii PV #00 

• Procesor lepko"ci KS 98 w postaci wysuwanego panelu z nast!puj"cymi funkcjami: 

o Sygna% wyj$ciowy 4 ... 20 mA z opcj" lepko$ci zmierzonej lub skompensowanej elektronicznie 

o Wyj$cie przeka'nika, np. do alarmu informuj"cego o osi"gni!ciu warto$ci granicznych 

o Oprogramowanie PV 100 umo#liwiaj"ce automatyczny wybór zakresu, ci"g%e wy$wietlanie 
lepko$ci, temperatury i numeru zakresu z mo#liwo$ci" elektronicznej kompensacji lepko$ci i 
temperatury. 

•••• Procesor lepko"ci KS 98 / RS485 w postaci wysuwanego panelu, równie# z wymienionymi wy#ej 
funkcjami, dodatkowo z interfejsem RS485 do dalszego przetwarzania warto!ci pomiarowych 

•••• System sterowania VC # w obudowie montowanej na $cianie z: 

o Jednostka zasilaj"c" nap!d lepko$ciomierza, sygna% pomiarowy i (je$li to konieczne) przeka'nik 
sygna%u temperatury 

o Procesor lepko$ci KS 98 z wspomnianymi wcze$niej funkcjami 

•••• System sterowania VC # / RS 485 w obudowie montowanej na $cianie z wymienionymi wy#ej funkcjami 
i elementami dodatkowo z interfejsem RS485 do dalszego przetwarzania warto!ci pomiarowych. 

Produkcja w%ókien poliamidowych 

 System sterowania VC 1 do monta#u na $cianie Wysuwany procesor lepko$ci KS 98 
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#.2 Seria RHEOTEST® PR 4.# 

Sterowany komputerowo lepko$ciomierz serii RHEOTEST
®
 PR 4.1 jest nowopowsta%ym urz"dzeniem. 

Dodatkowo pozwala na zbieranie krzywych p%yni!cia w procesach produkcyjnych i dzi!ki temu pozwala na 
ci"g%" kontrol! substancji o newtonowskich w%a$ciwo$ciach reologicznych. Jest to szczególnie przydatne w 
instalacjach i reaktorach eksperymentalnych, gdzie umo#liwia zapoznanie si! z charakterystyk" p%yni!cia 
produktu przed uruchomieniem produkcji na pe%n" skal!. Wyniki otrzymane w ten sposób s" znacznie 
bardziej obiektywne, ni# pó'niejsze badania z u#yciem lepko$ciomierzy laboratoryjnych. 

Z pomoc" lepko$ciomierza serii RHEOTEST
®
 PR 4.1 mo#liwe jest dok%adne i w 100% powtarzalne 

odtworzenie i kontrolowanie procesu produkcyjnego wed%ug danych otrzymanych w laboratorium.  Wcze$niej 
by%o to mo#liwe w bardzo ograniczonym stopniu z pomoc" lepko$ciomierzy z jednym punktem pomiarowym. 

Podstawowe kryteria zastosowania: 

- Zakres pomiaru lepko$ci: ok. 2 ... 10 000 000 mPas 

- Zakres pr!dko$ci obrotowej: 0 ... 1 000 min
-1

; p%ynna regulacja 

- Napi!cie zasilania: 230 V AC ± 10%; 49 ... 61 Hz 

- Stopie& ochrony: IP 24 

- Zakres temperatury badanych substancji: - 30 ... + 200°C 

- Ci$nienie w punkcie pomiaru: max. 6.4 MPa (czujniki ci$nieniowe) 
 max. 0.6 MPa (ci$nienie normalne) 

- Przep%yw w punkcie pomiaru: max. 6 m
3
 / h (czujniki przep%ywowe) 

- Materia%y elementów maj"cych kontakt z   Stal wysokiej jako$ci 1.4571 wed%ug DIN, 
  badan" substancj":   Szafir wed%ug DIN 8262 
    (%o#yska $lizgowe czujników ci$nieniowych) 

 

Funkcjonalne stanowisko pomiarowe sk!ada si$ z: 

- Czujnika lepko$ci (szeroki wybór czujników zanurzeniowych i przep%ywowych, patrz rozdzia% 1.1.2) 

- G%owica pomiarowa z osobnym systemem sterowania (nap!d i system przetwarzania wyników pomiarów) 

- Stanowisko komputerowe z monitorem i specjalnym oprogramowaniem $rodowiska Windows do 
przetwarzania wyników bada& z kontrolowan" szybko$ci" i kontrolowanymi napr!#eniami. 

 

 Stanowisko pomiarowe RHEOTEST PR 4.1 Czujniki pomiarowe
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#.3 Zalety stosowania rotacyjnych lepko"ciomierzy serii PV #00 i RHEOTEST
®
 PR 4.# 

Wyniki pomiarów s& fizycznie dok!adne i posiadaj& dobr& powtarzalno"' zgodnie z DIN #342, cz$"' 2. 

Dok%adnie zaprojektowane fizycznie i matematycznie oraz posiadaj"ce ró#n" geometri! systemy pomiarowe 
o zmiennej pr!dko$ci obrotowej pozwalaj" sprosta( wymaganiom stawianym przez ró#ne technologie 
produkcyjne. Oznacza to, #e na przyk%ad badane produkty o lepko$ci zale#nej od szybko$ci $cinania mog" 
by( badane przy ró#nych szybko$ciach wytwarzanych przez system mieszade% w reaktorze lub pompy w 
ruroci"gach w zale#no$ci od technologii. 

Dla porównania, inne metody pomiaru lepko!ci cz"sto nie pozwalaj# na osi#gni"cie powtarzalnych wyników, 
poniewa$ stosuje si" w nich jedynie du$e i/lub nieokre!lone szybko!ci !cinania, których nie mo$na zmienia% 
lub te$ mo$na w ograniczonym stopniu dla produktów nienewtonowskich. 

Budowa systemu pomiarowego zapewnia ci"g%" wymian! produktu w wi!kszo$ci przypadków. Udaje si! to 
osi"gn"( dzi!ki systemowi pomiarowemu sk%adaj"cemu si! ze sta%ego cylindra wewn!trznego z bocznymi 
szczelinami i otworem na spodzie oraz z wewn!trznym cylindrem obrotowym (rotorem). Dzi!ki temu wyniki 
pomiaru dla produktów niejednorodnych s" tak#e miarodajne. 

Dla porównania, inne metody pomiaru pozwalaj# na okre!lenie lepko!ci niewielkiej próbki badanego 
produktu, która nie zawsze jest reprezentatywna dla ca&o!ci produktu. 

Wyniki pomiarów przeprowadzonych za pomoc" lepko$ciomierzy rotacyjnych osi"gaj" znacznie lepsz" 
powtarzalno$( w porównaniu z metodami po$rednimi, tak#e w przypadku substancji zawieraj"cych cz"stki 
sta%e lub chemicznie niejednorodnych. 

W metodach po!rednich badaniu poddawana jest cz"sto tylko niewielka próbka. Przez to obecno!% sta&ych 
cz#stek powoduje odchylenie wyniku pomiaru, który nie jest reprezentatywny dla ca&o!ci produktu.  

Istnieje mo%liwo"' kompensowania waha( lepko"ci ze zmian& temperatury 

Poniewa# lepko$( silnie zale#y od temperatury, stabilne warunki temperaturowe maj" decyduj"cy wp%yw na 
powtarzalno$( i dok%adno$( pomiarów. Z tego wzgl!du proponujemy mo#liwo$( elektronicznej kompensacji 
temperatury dla ka#dego stanowiska pomiarowego. Dodatkowo czujniki przep%ywowe mo#na wyposa#y( w 
obudow! kontroluj"c" temperatur!. Pod%"cza si! j" do zewn!trznego systemu kontroli, co pozwala na 
utrzymanie sta%ej temperatury badanego produktu w systemie pomiarowym. 

Wyniki pomiarów przeprowadzanych w laboratoriach oraz w trakcie produkcji staj& si$ 
bardziej porównywalne 

Cylindryczny system pomiarowy stosowany w naszych lepko$ciomierzach zapewnia powtarzalne wyniki 
pomiarów na podstawie zasady pomiarowej Searle. Metoda ta stosowana jest w wielu lepko$ciomierzach 
laboratoryjnych. Dzi!ki temu osi"ga si! du#" zgodno$( pomi!dzy wynikami laboratoryjnymi oraz pobranymi 
w trakcie produkcji próbkami. 


