
Algemeen 
De portable viscometer model Viscolite van Hydramotion is bijzonder geschikt voor het 
snel en accuraat meten van de viscositeit van vloeistoffen. Door toepassing van de 
torsie resonantietechniek, waarbij een cilindrisch element minuscule axiale 
bewegingen maakt, ontstaat een uiterst stabiele en nauwkeurige meting.  Deze 
techniek is ongevoelig voor objecten in de directe nabijheid van de sensor hetgeen van 
essentieel belang is bij metingen van relatief kleine volumes zoals bijvoorbeeld in een 
bekerglas.    
 
Het stroomverbruik van de Viscolite is bijzonder gering. Een set van 4 stuks alkaline 
AA batterijen volstaat voor het uitvoeren van honderden metingen (50 uren 
cumulatief). 
 
De Viscolite mag gebruikt worden voor vloeistoffen met een temperatuur van –20 tot 
120 graden Celsius en is standaard uitgerust met een intern geïntegreerde 
temperatuursensor. De gemeten viscositeit (cP) of de temperatuur (ºC) worden op het 
heldere display van de transmitter getoond.  
 
Temperatuurgecorrigeerde viscositeit: 
Voor de meeste stoffen geldt dat de procestemperatuur van invloed is op de 
viscositeit. De viscositeit wordt gewoonlijk lager naarmate de temperatuur stijgt. De 
signaalprocessor bezit een algoritmische rekenfunctie om de actueel gemeten 
viscositeit te herleiden naar standaardcondities (een vast gekozen temperatuur). 
Hiertoe dienen enkele herleidingfactoren ingevoerd te worden. E.e.a. is uiteraard 
afhankelijk van de reologische eigenschappen van betreffende vloeistof en de 
reproduceerbaarheid van de viscositeit/temperatuur-herleidingscurve.  
 
Desgewenst kan de kinematische viscositeit berekend en getoond worden 
(centistokes/ cSt). Omrekening vindt plaats nadat de dichtheid van de vloeistof is 
ingevoerd.   
 
De viscolite wordt gebruikt voor zowel metingen in grote volumes zoals een procesvat 
als  het meten van monsters met een gering volume van slechts enkele milliliters (> 15 
ml).  
 
Het resonantiespectrum is zodanig gekozen en dermate selectief dat deze 
visocometer ongevoelig is voor procestrillingen. Het meetgebied van de Viscolite serie 
is leverbaar met een meetbereik van 0 –1.000 cP, 0 - 5.000 cP of 0 - 10.000 cP.  
 
De Viscolite viscometer is volledig uitgevoerd in hoogwaardig, superglad afgewerkt 
roestvaststaal (RVS316). Aangezien de sensor resoneert en het sensoroppervlak 
superglad afgewerkt is zal deze normaalgesproken vrij blijven van opbouw of 
aanhechting van residuen. Er zijn geen bewegende of draaiende delen noch 
afdichtingen. Deze viscosensor is eenvoudige te reinigen en direct geschikt voor 
gebruik. Er kan snel gewerkt worden waardoor deze viscometer ook geschikt is voor 
het meten van grote aantallen monsters.     
 
De viscolite 700 is geschikt voor buitengebruik en wordt geleverd inclusief een 
kunststof draagkoffer met vakindeling en handleiding.  
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De draagbare viscositeitsmeter  
model Viscolite 700 

De Viscolite 700 wordt geleverd inclusief 
een kunststof draagkoffer met vakindeling 

Deze draagbare viscositeitsmeter is geschikt 
voor het meten van geringe monstervolumes 

zoals in een bekerglas of blik  

De portable viscometer is eenvoudig mee te 
nemen in de fabriek of “het veld”.  

Het sensoroppervlak is glad en kan  
eenvoudig en snel schoongeveegd worden. 



Theorie en meettechniek   
 
De kracht die op een voorwerp, dat zich door een medium (een vloeistof) beweegt, wordt uitgeoefend 
is groter naarmate de viscositeit van dit medium hoger is. Viscositeit kan beschouwd worden als een 
soort “stroperigheid”. Hoog viskeuze media bieden meer weerstand tegen de vervorming die ontstaat 
door schuifspanning. Het vloeigedrag van met name vloeistoffen wordt vastgelegd in de reologie. 
Hiermee ontstond de eenheid van viscositeit.  

Waarom meten?:  
Door te meten kan het reologisch gedrag van een vloeistof in kaart gebracht worden. We kennen Newtonse stoffen waarbij de  
schuifspanning rechtevenredig toeneemt met de stroming. Echter, de meeste vloeistoffen zijn niet-Newtons. Zo bestaan er 
delitante vloeistoffen (shear thickening), en pseudo-plastische vloeistoffen(shear thinning). Als de viscositeit van deze stoffen  
na verloop van tijd wijzigt noemen we ze respectievelijk een rheopexie- of thixotrope vloeistof. Het kan bijzonder nuttig zijn om  
producten te ontwikkelen en te fabriceren met een bepaald vloeigedrag zoals verf, crème of voedingsmiddelen. Dat kan 
bijvoorbeeld gerealiseerd worden door bepaalde stoffen toe te voegen (te doseren).   
 
Laboratorium meetmethoden:  
Er bestaan verschillende laboratoriumbepalingen voor het meten van de viscositeit zoals de capillaire methode waarbij een  
vloeistof door een buis wordt aangezogen en daarna terug stroomt, de torsiebalans methode waarbij één cilinder continue  
draait in een andere cilinder en de kogelval viscositeitmeetmethode waarbij een kogel met een bepaalde snelheid in een  
viskeuze vloeistof beweegt (valt). Voor metingen “in het veld, waarbij “snel losse monsters of in vaten gemeten wordt zijn 
genoemde labmethoden niet geschikt.  
 
Resonantiemethode:  
Bij de resonantiemethode wordt een sensor in resonantie wordt gebracht. De amplitude van de oscillatie hangt ondermeer af  
van de aandrijfenergie. Deze oscillatie wordt uitgedempt door het medium waarin de sensor zich bevindt.  Viskeuzere stoffen  
zullen meer uitdempen. Bij een constante oscillatie-energie zal de amplitude van het trilelement afnemen naarmate de  
viscositeit toeneemt. Een andere mogelijkheid is om de amplitude constant te houden en de benodigde oscillatie-energie, die   
afgestaan wordt aan het medium, te meten.   
 
Off-line Metingen:            
De viscositeit van een stof kan van groot belang zijn voor de fabricage van producten. Met een draagbare viscometer kunnen 
worden de viskeuze eigenschappen van producten snel gemeten en gecontroleerd worden. Het ontwerp, de constructie en 
robuustheid, materiaalkeuze en oppervlaktebehandeling ervan is van groot belang voor een betrouwbare en reproduceerbare 
meting.    

Transversaal: De toepassing van een trilelement zoals een trillend plaatje ligt voor de hand. Echter, 
hierbij worden de opgewekte trillingen (geluidsgolven) transversaal in het te meten medium verzonden.  
Deze geluidsgolven worden geabsorbeerd door gasbelletjes hetgeen resulteert in een foutieve 
viscositeitsmeting. Daarnaast worden de uitgezonden trillingen gereflecteerd op onder meer deeltjes en 
obstructies, zoals het opvangvaatje of meetbeker zelf. Deze reflecties beïnvloeden eveneens de 
meetaanwijzing hetgeen impliceert dat er invloed is op de aanwijzing.  
 
Torsie: De door Hydramotion toegepaste meettechniek maakt gebruik van een cilindrisch element dat  
door torsiekrachten axiaal in resonantie wordt gebracht. Dit element/de sensor maakt slechts minuscule 
bewegingen. De viscositeitmeter is zodanig geconstrueerd dat deze, met gebruik van een minimale 
hoeveelheid energie in een selectieve eigenresonantie gebracht wordt. Ontwerp, constructie,
materiaalstijfheid en materiaaldimensies zijn hierbij van groot belang. De selectiviteit en het gekozen  
spectrum van de eigen resonantie zorgen ervoor dat de viscositeitsmeting “immuun” is voor trillingen 
vanuit de omgeving. Het hiervoor benodigde vermogen is minder dan één milliwatt.  
Doordat hierbij geen geluidsgolven worden uitgezonden ontstaat een storingsvrije meting. De gemeten 
viscositeit is correct en onafhankelijk van het volume waarin gemeten wordt. Dat is een groot voordeel,
bijvoorbeeld bij het meten van losse monsters.  
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AFMETINGEN  
Draagbare Viscometer model Viscolite 700 

 
model VL7-100B-d21      of    model VL7-100B-d15 
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Model VL7-100B-d21  
 
Meetbereik 0 tot 10.000 cP 
Insteekdiepte in de vloeistof: 
 Viscositeitsmeting: 115 mm 
 Viscositeits + temperatuurmeting: 145 mm 

Model VL7-100B-d15 
 
Meetbereik 0 tot 5.000 cP 
Insteekdiepte in de vloeistof: 
 Viscositeitsmeting: 35 mm 
 Viscositeits + temperatuurmeting: 62 mm 



ODS BV behoudt het recht, zonder voorafgaande mededelingen, de gegevens uit deze brochure aan te passen dan wel  te wijzigen.                             revisie: 2013-1 

Draagbare viscositeitsmeter model Viscolite 700  
Leverancier ODS BV Barendrecht 
Type Viscolite 700 draagbare Viscometer 
Fabrikant Hydramotion Ltd 
Toegepaste techniek Resonantie, torsie 
Toepassing Draagbaar, handbediend, direct in het proces (vat) of via losse monsters 
Meetbereik Zie onderstaande tabel 
Meetnauwkeurigheid +/- 2% van de meetwaarde 
Temperatuurbereik (medium) -20 tot 120 graden Celsius 
Toepasbaar in zone Normaal: in veilige zone (niet explosiegevaarlijke omgeving) 
Constructie  Geheel gelaste constructie 
Temperatuurmeting Temperatuurmeting via geïntegreerde sensor; type PRT Pt 
Materiaal Natte delen; RVS 316,  

Bovenste deel met snoeraansluiting: uitgevoerd in robuuste kunststof, acetal polymeer (Delrin) 
Materiaal afwerking / natte delen Glad afgewerkt 
Omgevingscondities: 
 Temperatuur: min.-max. 
  IP klasse 

 
 -40 tot + 50 °C. 
 IP65 

Onderhoud Er zijn geen bewegende of slijtende delen. Er is in principe geen onderhoud noodzakelijk.  
Signaalprocessor 

Voeding 4 stuks batterijen, alkaline model AA; voldoende energie voor 50 (cumulatief) uren meten 
Omgevingscondities: 
 Temperatuur: min - max 
 IP klasse 

 
 -40 tot + 50 °C. 
 IP65 

Aansluitkabel tussen sensor en processor  Flexibele spiraalkabel 
 Lengte: 2 meter  

Aanwijzing  
 Gemeten viscositeit in cP 
 Gemeten temperatuur in graden Celsius 
 Gecorrigeerde viscositeit in cP; Omrekening van gemeten viscositeit naar standaard condities (vaste 

temperatuur) via een algoritme na invoer van drie relatiefactoren 
 Viscositeit in centistokes (cSt). Omrekening van de dynamische viscositeit naar kinematische  

viscositeit na invoer van de dichtheid van het medium.     
Overige 

Onderdeel van de levering Kunststof draagkoffer met vakindeling   
Garantieperiode (jaar) 1 
Documentatie: Handleiding / gebruikers Montage, onderhoud en werking; Engelstalig 

Opties 
RVS natte delen Higly polishing, oppervlakte 0,4 micro AA  
Doorstroomcel T15 flow cel; in RVS 316 of Teflon 

Model VL7-100B-d15 kan geplaatst worden in een speciale doorstroomcel zodat de viscositeit on-line, via 
toevoer van het monster via een aansluitleiding, gemeten kan worden. 
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Sensoren/transducers 
Type Model VL7-100B-d21 Model VL7-100B-d15 
Meetbereik 10.000 cP 5.000 cP 
Totale lengte 305mm 215mm 
Diameter meetopnemer (“bob”) 21mm 15mm 
Gewicht sensor/transducer (exclusief uitleesunit van 500 gram) 700 gram 700 gram 
Gewicht uitleesunit 500 gram 500 gram 
* Op aanvraag model Model VL7-100B-d20; meetbereik: 1.000 cP 


