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Percobaan 4

VISKOSITAS

Tujuan Percobaan

Setelah menyelesaikan percobaan ini diharapkan mahasiswa dapat :

1. Memahami hubungan antara gaya gesekan yang dialami oleh benda yang bergerak

dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut.

2. Menentukan koefisien-koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum

Stokes.

Alat Dan Bahan

1. Satu set percobaan viskositas

2. Mistar

3. Mikrometer sekrup

4. Termometer

5. Neraca ohauss

6. Fluida (Gliserin dan minyak goreng)

7. Karet Gelang

Teori Dasar

Apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan tertentu dalam suatu fluida kental,

maka benda tersebut akan dihambat geraknya oleh gaya gesekan fluida pada benda

tersebut. Menurut Stokes gaya hambat yang dialami oleh benda berbentuk bola yang

bergerak terhadap fluida kental adalah:

F = 6 π η r v

Dimana : F = gaya gesekan fluida

η = koefisien kekentalan fluida

r = jari-jari bola

v = kecepatan relative bola terhadap fluida

Bola yang jatuh dalam fluida kental, mengalami 3 gaya yaitu gaya berat (W), gaya

gesekan (F) dan gaya Archimedes (Fa). Karena setelah beberapa saat resultan ketiga gaya
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itu sama dengan nol, berdasarkan hukum I Newton, bola akan bergerak lurus beraturan

dengan kecepatan sebesar :

v =
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Dimana : g = percepatan gravitasi bumi

ρ = massa jenis bola

ρo = massa jenis fluida

Dalam keadaan GLB bola memerlukan waktu sebesar t untuk bergerak sejauh d, maka

diperoleh bentuk persamaan :

t  = s
gd o )(
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Karena t, d, r, ρ dan ρo adalah besaran yang dapat diukur, maka koefisien kekentalan fluida

η juga dapat ditentukan.

Prosedur Percobaan

1. Ukurlah diameter masing-masing bola

2. Timbanglah masing-masing bola dengan neraca

3. Catatlah suhu fluida sebelum dan sesudah percobaan

4. Pasanglah karet gelang setara dengan fluida

5. Ukurlah jarak jatuh bola d (10 cm dari karet gelang pertama)

6. Jatuhkan bola (bola besar) ke dalam tabung gelas dan ukurlah waktu tempuh t dari

karet gelang pertama hingga karet gelang berikutnya.

7. Masukkan saringan (penangkap bola) tunggu hingga fluida tenang

8. Catat semua data pada Tabel 4.1.

9. Ulangilah langkah 6 untuk bola yang lain (bola kecil)

10. Ulangilah langkah 6 sampai 8 untuk jarak yang berbeda (10cm, 15cm dan 20 cm)
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Hasil Pengamatan

Isikan hasil pengamatan pada Tabel 4.1. (Terdapat dalam panduan penulisan laporan)

Tugas Percobaan

1. Buatlah grafik t terhadap d dari percobaan!

2. Hitunglah nilai koefisien kekentalan fluida (viskositas)!

3. Hitunglah ketidakpastian dari hasil perhitungan koefisian kekentalan fluida!


