
 
 

CONTRIBUŢII LA STUDIUL INFLUENŢEI UNOR SUBSTANŢE CHIMICE 
ASUPRA ÎMBUNĂTĂŢIRII CURGERII LICHIDELOR 

 

Cercetarea propusă în teză de doctorat se referă la studiul influenţei unor aditivi de natură 
tensioactivă sau polimerică asupra curgerii în spaţii inelare şi în conducte drepte. A fost analizată 
influenţa acestor aditivi asupra comportamentelor reologice respectiv, viscozităţii dinamice a 
unor lichide newtoniene cu viscozitate mică şi medie (apă, etilenglicol, uleiuri minerale şi de 
parafină). S-a constatat că aditivarea lichidelor folosind compuşi tensioactivi (fig. 1.) conduce 
atât la scădere efortului de forfecare precum şi a viscozităţii dinamice (până la 20%). Creşterea 
concentraţiei de aditiv conduce la o scădere suplimentară a viscozităţii. 
 

 
Fig.1. Efortul de forfecare funcţie de viteza de deformare pentru etilenglicol 

 
S-a făcut un studiu comparativ între curgerea în conducte drepte (fig. 2.), în regim laminar (şi 
intermediar) a unor soluţii apoase de polietileglicol, POLYOX WSR 301, cu concentraţia 
cuprinsă între 25 ppm şi 200 ppm şi respectiv curgerea în regim turbulent a acestor soluţii. 
 

 

 
Fig. 2.   Schema instalaţiei de măsurarea experimentală a RRH 

 

În regim laminar şi intermediar se constată o creştere a căderii de presiune a soluţilor de polimer 
în comparaţie cu solventul pur, pe când în domeniu de curgere turbulent are loc o reducere a 
căderii de presiune, deci are loc o reducere a rezistenţei hidraulice. S-a constatat că valoarea 
maximă a reducerii rezistentei hidraulice are loc pentru o concentraţie de polimer în apă ce se află 
până în apropierea valorii de 100 ppm, la un regim de curgere Re, cuprins între 140 000 şi 
200000. Peste această concentraţie nu mai are loc nici o creştere a reducerii rezistenţei hidraulice. 
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Un al doilea obiectiv al cercetării a fost realizarea unui viscozimetru rotaţional – tip Couette 
modificat (Control Rate Couette), de concepţie originală (fig. 3.b), care să permită atât studii 
reologice cât şi optice (vizualizarea efectelor determinate de turbulenţă, amestecare, difuziune 
pentru lichide bifazice sau cu incluziuni). A fost realizată optimizarea dimensionării unui astfel 
de reometru, în corelare cu condiţiile hidrodinamice de curgere la limita regimului tranzitoriu 
Taylor-Reynolds, TaRe şi a fost realizat un sistem de prelevare a datelor de măsură şi pentru 
mărimile de intrare (turaţia cilindrului interior), de ieşire ( torsionarea cilindrului exterior) 
precum şi a forţei de întindere. 

În principiu, reometrul realizat are la bază următoarea schemă funcţională (fig. 3.a): 
- cilindrul interior A se roteşte cu viteza unghiulară Ω ; 
- cilindrul exterior B este montat într-o legătură elastică, printr-un manşon de cauciuc C; 
- momentul de torsiune transmis cilindrului exterior este proporţional cu efortul de forfecare τ; 
- mărimea prescrisă este viteza unghiulară Ω; 
- mărimea măsurată este unghiul de torsiune al cilindrului exterior corelat cu efortul de 

forfecare τ; 
- mărimile :Ω şi τ sunt măsurate pe axe diferite. 

În calcule în locul vitezei unghiulare, Ω, se măsoară turaţia, n, iar în locul efortului de forfecare, 
τ, se măsoară arcul de cerc corespunzător unghiului la centru ∆θ cu care roteşte cilindrul exterior 
faţă de poziţia sa iniţială. 

 

  
a.   Schema reometrul realizat b. Reometrul realizat, vedere din faţă 

Fig. 3   Reometrul realizat  
 
La reometrul realizat sunt precizate soluţiile constructive: legatura elastică a cilindrului exterior şi 
sistemul de tensionare a acesteia, ghidajul, etanşarea. S-a stabilit şi verificat metodologia de 
măsurare şi de calcul a parametrilor funcţionali astfel ca să se poată face caracterizarea reologica 
şi calculul viscozitătii lichidelor. Din compararea valorii viscozităţii obţinute, cu cea a lichidelor 
etalon, s-a calculat efectul de capăt şi factorul de corecţie corespunzator. Acest coeficient nu 
difera mult de valoarea unitară. 


