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Vnitřní tření – Viskozita – Vazkost:

Vznik smykového 
napětí v tekutině podle 
Newtona:
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Viskozita dynamická η:

• Viskozita laminárně 
proudící kapaliny, v niž 
gradientu rychlosti 1 s-1

napříč proudu odpovídá 
tečné napětí 1N.m-2 (1Pa).

=>η [N.s.m-2]
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Jednotky dyn. Viskozity:
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Viskozita kinematická ν:

(Marioettova láhev s připojenou 
kapilárou):

[?]
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Měření viskozity:

• Kapilární a výtokové viskozimetry:
– Ubbelohde
– Englerův

• Tělískové (bublinkové) viskozimetry:
– Höplerův
– Steinerův 
– Porovnávací

• Nenewtonské kapaliny:
– Rotační viskozimetry
– Vibrační viskozimetry
– Relativní viskozita (konzistence) rozlivem;

• Odhad viskozity plynů;



7Viskozimetr Ubbelohde:



8

Viskozimetr 
Ubbelohde:
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Viskozimetr Englerův:
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Englerův viskozimetr:
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Historický viskozimetr podle Englera s ověřovacím listem:
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Závislost viskozity 
motorového oleje na 

teplotě:
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Viskoměrný pohárek pro 
stříkací pistole:
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Viskozimetr 
tělískový:
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Höplerův tělískový
viskozimetr:
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Steinerův viskozimetr:
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Viskozimetr Steinerův - tab.:
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Viskozimetry
porovnávací bublinkové:
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Bublinkový
porovnávací

viskozimetr na 
motorový olej:
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Studiem vztahů mezi smykovým napětím, 
deformací nebo rychlostí deformace se 

zabývá tzv. Reologie.

A) čistě viskozní kapalina,
B) elastická látka,
C) viskoelestická látka-Maxwellův model
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Nenewtonské kapaliny:

• Tzv. zdánlivá viskozita ηa nenewtonských kapalin není látkovým 
parametrem, ale je veličinou proměnnou (mění se s napětím τ);
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Pseudoplastické (řidnoucí) kapaliny:

• suspenze nesouměrných částic, některé koloidní roztoky, kaly, 
pasty, taveniny a roztoky polymerů, celulózové deriváty, kaučuky, 
latexy, barvy, mazadla, suspenze papíru apod.
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Tixotropní kapalina:
(postupně řidnoucí 

(mícháním třepáním...))

Žádoucí u barev.
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Dilatantní kapalina:
(„houstnoucí“ kapaliny)

např.: vodní suspenze železité červeně, oxidu zinečnatého, kobaltové modři, škrobové mazy, beton, arabská
guma a některé polymerové roztoky, med aj.
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Plastická kapalina:

např.: koncentrované kašovité a zrnité suspenze, průmyslové, odpadní, vrtné a stokové kaly, bahno, řídké 
kaše, pasty, plastické gely, olejové barvy, některá mazadla apod.
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Schémata kapilárních viskozimetrů: 
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Reoviskozimetr s tlačnou kuličkou:
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Viskozimetr  rotační
(Horákův):
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Rotační viskozimetry:
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Vibrační viskozimetry:
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Relativní viskozita (konzistence) rozlivem:
(suspenzí A, barev B)
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Viskozita plynů - Vznik smykového napětí v 
proudícím plynu:
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Pronikání molekul plynu z jedné vrstvy do 
druhé dělící rovinou „σ“
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Závislost viskozity vody (kapaliny) a 
vzduchu (plynu) na teplotě:
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si poznamenávejte klíčové informace;

• Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysvětlete funkci, 
atp.);

• Pokuste se nalézt v právě probrané prezentaci nepřesnosti, 
pro svůj názor formulujte argumenty;
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