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روش آزمون گرانروي كینماتیك مایعات شفاف و تیره (محاسبھ گرانروي دینامیك)

 
 
 

 تجدید نظر اول
 چاپ دوم

موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران
موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران تنھا سازماني است در ایران كھ بر

طبق قانون میتواند استاندارد رسمي فرآوردھ ھا را تعیین و تدوین و اجراي آنھا را
با كسب موافقت شورایعالي استاندارد اجباري اعالم نماید. وظایف و ھدفھاي

موسسھ عبارتست از:
( تعیین، تدوین و نشر استانداردھاي ملي – انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد

باال بردن كیفیت كاالھاي داخلي، كمك بھ بھبود روشھاي تولید و افزایش كارائي
صنایع در جھت خودكفائي كشور- ترویج استانداردھاي ملي – نظارت بر اجراي

استانداردھاي اجباري – كنترل كیفي كاالھاي صادراتي مشمول استانداردھاي
اجباري و جلوگیري از صدور كاالھاي نامرغوب بھ منظور فراھم نمودن امكانات
رقابت با كاالھاي مشابھ خارجي و حفظ بازارھاي بین المللي كنترل كیفي كاالھاي

وارداتي مشمول استاندارد اجباري بھ منظور حمایت از مصرف كنندگان و
تولیدكنندگان داخلي و جلوگیري از ورود كاالھاي نامرغوب خارجي راھنمائي
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علمي و فني تولیدكنندگان، توزیع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعھ و تحقیق
درباره روشھاي تولید، نگھداري، بستھ بندي و ترابري كاالھاي مختلف – ترویج

سیستم متریك و كالیبراسیون وسایل سنجش – آزمایش و تطبیق نمونھ كاالھا با
استانداردھاي مربوط، اعالم مشخصات و اظھارنظر مقایسھ اي و صدور

گواھینامھ ھاي الزم ) .
موسسھ استاندارد از اعضاء سازمان بین المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي

وظایف خود ھم از آخرین پیشرفتھاي علمي و فني و صنعتي جھان استفاده مي
نماید و ھم شرایط كلي و نیازمندیھاي خاص كشور را مورد توجھ قرار مي دھد.
اجراي استانداردھاي ملي ایران بھ نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث
افزایش صادرات و فروش داخلي و تأمین ایمني و بھداشت مصرف كنندگان و
صرفھ جوئي در وقت و ھزینھ ھا و در نتیجھ موجب افزایش درآمد ملي و رفاه

عمومي و كاھش قیمتھا مي شود.
 

 
 

كمیسیون فرآوردھ ھاي نفتي و پتروشیمي
(تجدید نظر)

 
 

رئیس
شركت ملي نفت پخش فرآورده ھاي نفتي لیسانس شیمي سیفي- داریوش

 
اعضاء

موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران لیسانس فیزیك بري -مقصود
موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران لیسانس شیمي بیگلرپور- سیاوش

شركت نفت بھران لیسانس شیمي ثناگو- ابراھیم
شركت مھران شیمي راد لیسانس شیمي رزاقي- فرزانھ

شركت نفت پارس لیسانس شیمي عبھري -فرحدخت
شركت ملي نفت پاالیشگاه تھران مھندس شیمي عطارنژاد- محمدحسن

موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران لیسانس شیمي عموري -قاسم
 

دبیر
موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران لیسانس شیمي جاوید -اللھ
موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران لیسانس شیمي افظلیان نائیني- اعظم

فھرست مطالب
 

روش آزمون گرانروي كنیماتیك مایعات شفاف و تیره (و محاسبھ گرانروي دینامیك)
ھدف و دامنھ كاربرد

اصطالحات و تعاریف
خالصھ روش آزمون
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اھمیت و دامنھ كاربرد
دستگاھھا

مواد شیمیائي
كالیبراسیون

روش عمومي براي گرانروي كینماتیك
روش آزمون براي سیاالت شفاف

روش آزمون براي سیاالت تیره
تمیز كردن ویسكومتر

اندازه گیري گرانروي دینامیك
محاسبھ گزارش
دقت و انحراف

پیوست الف

 
بسمھ تعالي
پیشگفتار

استاندارد روش آزمون گرانروي كینماتیك مایعات شفاف و تیره (محاسبھ
گرانروي دینامیك) كھ نخستین بار در سال  1347تھیھ گردید براساس پیشنھادھاي
رسیده و بررسي و تائید كمیسیون فني فرآورده ھاي نفتي و پتروشیمي براي اولین

بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یكصد و ھفدھمین جلسھ كمیتھ ملي
استاندارد شیمیائي مورخ74/6/6 تصویب شد، اینك باستناد بند  1ماده 3 قانون

اصالحي قوانین و مقررات موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران مصوب
بھمن ماه سال  1371بعنوان استاندارد رسمي ایران منتشر میگردد.

براي حفظ ھمگامي و ھماھنگي با پیشرفتھاي ملي و جھاني در زمینھ صنایع و
علوم، استانداردھاي ایران در مواقع لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواھند گرفت و

ھر گونھ پیشنھادي كھ براي اصالح یا تكمیل این استاندارد برسد در تجدیدنظر
بعدي مورد توجھ واقع خواھد شد.

بنابراین براي مراجعھ بھ استانداردھاي ایران باید ھمواره از آخرین چاپ و
تجدیدنظر آنھا استفاده كرد.

در تھیھ و تجدیدنظر این استاندارد سعي شده است كھ ضمن توجھ بھ شرایط
موجود و نیازھاي جامعھ و حتي المقدور بین این استاندارد و استاندارد كشورھاي

صنعتي و پیشرفتھ ھماھنگي ایجاد شود.
لذا با بررسي امكانات و مھارتھاي موجود و اجراي آزمایشھاي الزم این استاندارد

با استفاده از منبع زیر تھیھ گردیده است:
1) ASTM D 445 - 88

 
روش آزمون گرانروي كنیماتیك مایعات شفاف و تیره (و

محاسبھ گرانروي دینامیك)
1- ھدف و دامنھ كاربرد

1-1- ھدف از تدوین این استاندارد تعیین روش آزمون گرانروي كنیماتیك فرآورده
ھاي نفتي مایع تیره و شفاف میباشد (یادآوري 1)، كھ زمان جریان حجم مایع،
تحت نیروي جاذبھ در یك ویسكومتر نوع موئینھ شیشھ اي كالیبره شده، اندازه



10/24/2017 ISIRI 340

http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/340.htm 4/18

گیري میشود. گرانروي دینامیك از حاصل ضرب گرانروي كنیماتیك اندازه گیري
شده در چگالي مایع بدست مي آید.

یادآوري  1-براي اندازه گیري گرانروي قیر، بروش آزمون استاندارد ملي
شماره...1  و استاندارد ملي شماره...2  مراجعھ شود.

1-2- این روش كال براي مایعاتي كھ تنش برشي متناسب با سرعت برشي مي
باشد در نظر گرفتھ شده است.

2-2-1- این روش آزمون بستگي بھ رفتار نمونھ دارد و در حالت ایده آل ضریب
گرانروي3 باید مستقل از سرعت برش (این رفتار معموال جریان نیوتني نامیده
میشود) باشد. اگر، بھرحال ضریب گرانروي باتوجھ بسرعت برش تغییر نماید

نتایج مختلفي ممكن است از استفاده ویسكومترھا با لولھ ھاي موئین در قطرھاي
متفاوت بدست آید.

1-3- این روش ھمچنین شامل تعیین گرانروي كنیماتیك نفت كوره كھ اغلب
خواص غیر نیوتني دارند نیز، میشود.

1-4- این استاندارد مسائل ایمني مربوط بھ عملیات، وسایل و مواد مصرف را كھ
ممكن است خطرناك باشد دربر نمي گیرد و رعایت جوانب ایمني بعھده آزمایشگر

خواھد بود. بنابراین آزمایشگر باید قبل از انجام آزمونھا با بكار گرفتن روشھاي
ایمني و بھداشتي مناسب و توجھ بھ دستورالعملھاي مربوطھ پیش بیني ھاي الزم

را بعمل آورد.
2- اصطالحات و تعاریف

2-1- در این استاندارد اصطالحات با تعاریف زیر بكار مي رود.
2-1-1- گرانروي كنیماتیك - مقدار مقاومت سیال در برابر جریان، تحت تاثیر

نیروي وزن را گرانروي كنیماتیك میگویند.
فشار ھیدرواستاتیك متناسب با چگالي  سیال است، بنابراین حركت مایع در

حال سكون تحت تاثیر نیروي جاذبھ فشار وارده در ھر نقطھ مایع متناسب با
چگالي آن میباشد و براي ھر ویسكومتر مشخص زمان عبور حجم معیني از سیال

مستقیمأ متناسب با گرانروي كنیماتیك آن  υمیباشد.

در اینجا  ηضریب ویسكوزیتھ دینامیك است.

ضریب گرانروي كنیماتیك داراي رابطھ ابعادي  است كھ  Lطول و  Tزمان
است. در دستگاه   cgsواحد گرانروي كینماتیك یك سانتیمتر مربع برثانیھ است كھ

یك استوك (عالمت st) نامیده میشود.
در دستگاه  SIواحد گرانروي كینماتیك یك متر مربع برثانیھ معادل با 104استوك 

stمیباشد.
=10-2   st= 1mm2/s) استفاده میشود (cst عالمت) اغلب از واحد سانتي استوك

(1cst
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2-1-2- چگالي برابر جرم واحد حجم سیال است. رابطھ ابعادي چگالي برابر  

 است در اینجا،  Mبرابر جرم میباشد.
) یك گرم بر میلي لیتر و در دستگاه  SIواحد در دستگاه  cgsواحد چگالي (

چگالي یك كیلوگرم برمتر مكعب است.
2-1-3- گرانروي دینامیك (ضریب)- نسبت بین تنش برش بكار رفتھ و سرعت

برش است.
این ضریب η اندازه گیری از مقاومت جریان سیال است کھ معموال گرانروي

 سیال  نامیده میشود. رابطھ ابعادي ضریب گرانروي دینامیك برابر زیر است :

و بستگي دارد كھ اندازه گرانروي با سیستم M ، L ، T یا سیستم  F ، L ، T (در
اینجا  Fبیان كننده نیرو است) برقرار شده باشد. در دستگاه  cgsگرانروي دینامیك

یك گرم بر سانتیمتر برثانیھ كھ برابر یك دین ثانیھ بر سانتیمتر مربع و یك پواز
نامیده میشود (عالمت آن P) اغلب سانتي پواز استفاده میشود (1cP=10p-2) در
دستگاه  SIگرانروي دینامیك یك پاسكال ثانیھ است كھ اغلب جھت ھماھنگي از

(1mPa.s  1cP=.مضرب میلي پاسكال ثانیھ استفاده میشود
یادآوري  2-گرانروي دینامیك ھمچنین داللت میكند بر یك مقدار تكرارپذیري در

ھر كدام از تنش برشي و سرعت برش كھ بستگي سینوسي 4  بھ زمان دارد و
انتظار میرود كھ این استفاده دوتائي از اصطالح یكسان با یكدیگر اشتباه نشود.

3- خالصھ روش آزمون
3-1- اندازه گیري زمان برحسب ثانیھ براي عبور حجم مشخصي از سیال بر اثر

نیروي وزن در قسمت موئین ویسكومتر كالیبره شده تحت فشاري كھ در باالي
ستون نمونھ وجود دارد در دماي كامال كنترل شده انجام میشود. گرانروي

كنیماتیك از حاصلضرب زمان جریان و ثابت كالیبراسیون ویسكومتر بدست مي
آید.

4- اھمیت و دامنھ كاربرد
4-1- بسیاري از محصوالت نفتي ھمانند مواد غیر نفتي بعنوان روان كننده در
یاتاقانھا، دنده ھا سیلندرھاي كمپرسور، لوازم ھیدرولیك و غیره بكار میروند.
استفاده صحیح از تجھیزات بستگي بھ گرانروي كینماتیك مناسب (یا گرانروي
دینامیك) مایع دارد. بنابراین اندازه گیري دقیق گرانروي كنیماتیك و گرانروي

دینامیك از ویژگیھاي اساسي بسیاري از فرآورده ھا میباشد.
4-2- گرانروي كینماتیك بسیاري از سوختھاي نفتي براي استفاده صحیح از آنھا

مھم است، بطور مثال جریان سوخت در میان خطوط لولھ نفت، نازلھاي تزریقي و
منافذ لولھ ھا و تعیین گستره دما براي كاربرد صحیح در مشعلھا.
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شرح جدول شماره یك
الف - ھر كدام گستره ھاي ذكر شده یكسري از ویسكومترھا را شامل مي شود.
جھت اجتناب لزوم تصحیح انرژي جنبشي این ویسكومترھا براي زمان جریان

بیش از  200ثانیھ (باستثنأ موارد ذكر شده در جدول شماره 4) طراحي شده اند.
ب - در ھر كدام از این سریھا، حداقل زمان براي ویسكومترھا با كوچكترین ثابت

ویسكومتر بیش از  200ثانیھ میباشد.
ج - مشخصات و دستورالعملھا براي این ویسكومترھا در استاندارد ملي شماره...5

 جمع آوري شده است.
د - مشخصات آنھا در ضمیمھ  1P71داده شده است.

5- دستگاھھا
5-1- ویسكومترھائي، از نوع شیشھ اي موئین، كالیبره شده با قابلیت اندازه گیري
گرانروي كینماتیك بین گستره ھاي حدود دقت قابل قبول داده شده در بند  14مورد

تائید مي باشد. ویسكومترھاي قید شده در جدول شماره  1داراي این ویژگیھا
ھستند.

5-1-1- دستگاه اتوماتیك كھ گرانروي كینماتیك بین حدود دقت داده شده در بند 
14را اندازه گیري میكند مورد تائید است. گرانروي كینماتیك كمتر از 
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10cst(mm2/s) و زمانھاي جریان كمتر از  200ثانیھ ممكن است نیاز بھ اصالح
در انرژي جنبشي داشتھ باشد. بھ ویژگیھاي استاندارد ملي شماره....6  مراجعھ

شود.
5-2- نگھدارنده ویسكومتر باید بتواند ویسكومتر را مشابھ با موقعیت زمان

كالیبراسیون آن، در حمام معلق نگھدارد. براي تثبیت جھت صحیح قسمتھاي
عمودي میتوان از یك خط شاقول استفاده نمود.

5-3- دماپا 7 و حمام ویسكومتر
5-3-1- حمام - ممكن است از مایع شفاف یا حمام بخار استفاده شود و باید باندازه

كافي گود باشد كھ ھیچگاه در مدت اندازه گیري، ھر بخش از نمونھ در ویسكومتر
كمتر از  20میلي متر پائین تر از سطوح مایع یا كمتر از  20میلي متر باالتر از

كف حمام نباشد.
5-3-2- كنترل دما باید در گستره  15تا 100 درجھ سلسیوس باشد، دماي متوسط
حمام نباید بیش از  0/01درجھ سلسیوس در طول ویسكومتر یا بین موقعیت ھر

ویسكومتر یا در محل دماسنج تغییر نماید. براي دماھاي خارج از این گستره
تغییرات نباید بیش از  0/03درجھ سلسیوس باشد.

5-4- وسیلھ اندازه گیري دما - دماسنجھاي مایع در شیشھ استاندارد8 بعد از
تصحیح با دقت  0/02درجھ سلسیوس استاندارد شده و یا ھر وسیلھ دمائي دیگر كھ
داراي دقت مشابھ یا بھتر باشد میتواند مورد استفاده قرار گیرد. پیشنھاد میشود در
صورت استفاده از دماسنجھاي استاندارد مایع در شیشھ از دو دماسنج استفاده شود

(ولي الزامي نیست) كھ اختالف بین آنھا بیش از  0/04درجھ سلسیوس نباشد.
5-5- زمان سنجي كھ مورد استفاده قرار میگیرد باید داراي تقسیمات  0/2ثانیھ یا

كمتر باشد، وقتي زمان سنج در فواصل زماني  15دقیقھ مورد آزمون قرار مي
گردد دقت آن نباید از حدود  ±0/07 درصد تجاوز نماید.

5-5-1- از زمان سنج الكتریكي در صورتیكھ فركانس جریان آن كنترل شود و
داراي دقت  0/05درصد یا بیشتر باشد میتوان استفاده كرد. جریانھاي متناوب، كھ
بوسیلھ سیستمھاي برق شبكھ تولید میشوند معموال داراي كنترل غیرمستمر بوده تا

كنترل مستمر بنابراین زماني كھ زمان سنج الكتریكي كار میكند، اینگونھ كنترل
میتواند باعث خطاھاي بزرگي در اندازه گیري زمان جریان ویسكومتر شود.
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شرح جدول شماره 2
1- كوچكترین زینھ بندي دماسنج فارنھایت  0/1درجھ فارنھایت و براي

 IP 65 وASTM 43 F  دماسنجھاي سلسیوس  0/05درجھ سلسیوس است باستثنأ
Fكھ زینھ بندي آنھا  0/2درجھ فارنھایت میباشد.

2- میزان خطاي دماسنجھاي فارنھایت نباید از 0/2± درجھ فارنھایت تجاوز نماید
باستثنأ دماسنج   ASTM 110 Fكھ 0/3± درجھ فارنھایت است). براي

دماسنجھاي سلسیوس میزان خطا 0/1± درجھ سلسیوس است. این میزان خطاھا
فقط در دماي داده شده آزمون الزم است بكار رود.

3- جزئیات كامل دستورالعمل در بند یك استاندارد ملي شماره...9  براي نفت و
فرآورده ھاي نفتي داده شده است.

3- جزئیات كامل در ویژگیھاي      10   داده شده است.
6- مواد شیمیائي

6-1- حالل مناسب - كامال قابل امتزاج با نمونھ بطور مثال اترنفتي
6-2- حالل فرار مناسب - كامال قابل امتزاج با حالل شرح داده شده در بند 1-6

6-3 اشید كرومیك براي شستشوي ظروف شیشھ اي
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7- كالیبراسیون
7-1- ویسكومترھا - فقط از ویسكومترھاي كالیبره شده با ثابت اندازه گیري معین

و با تقریب  0/1درصد مقدار آنھا مورد استفاده قرار گیرد.
7-2- دماسنجھا - دماسنج مایع در شیشھ 11 باید دقت  0/01درجھ سلسیوس با

دماسنج كالیبره شده مناسب مورد مقایسھ مستقیم قرار گیرد.
7-2-1- دماسنجھاي آزمون گرانروي كینماتیك باید در فروبري كامل استاندارد

شود بدین معني كھ غوطھ وري تا باالي ستون جیوه باشد و محفظھ انبساط دماسنج
در معرض دماي محیط قرار گیرد، با تذكر اینكھ ساقھ و محفظھ انبساط باالئي
دماسنج در دماي اطاق قرار گرفتھ باشد و حباب انبساط واقع در قسمت باالئي

دماسنج را در آب فرو نكنید.
7-2-2- ضروري است كھ نقطھ ذوب یخ دماسنجھاي استاندارد شده در فواصل
معیني تعیین شده و تصحیحات آن، مطابق با تغییرات در نقطھ ذوب یخ دماسنج

تنظیم شود.
7-3- زمان سنجھا - دقت زمان 12 آن در حدود بند (5-5) باشد.

7-4- استانداردھاي گرانروي (جدول شماره 3)
این روغنھاي استاندارد گرانروي، براي كنترل و تائید روش در آزمایشگاه ممكن
است مورد استفاده قرار گیرد. اگر گرانروي كینماتیك اندازه گیري شده در حدود

0/35± درصد مقدار تائید شده نباشد باید ھر مرحلھ در روش بانضمام
كالیبراسیون دماسنج و ویسكومتر دوباره كنترل شود، تا منشأ خطا مشخص گردد.
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باید درنظر داشت كھ نتایج صحیح بدست آمده در مورد روغن استاندارد احتمال
وجود خطاھائي را كھ اثر متقابل بر روي یكدیگر دارند، رد نمیكند.

7-4-1- روغنھاي استاندارد گرانروي ASTM، داراي گرانروي كینماتیك تقریبي
است كھ در جدول شماره  3نشان داده شده و قابل استفاده میباشد. مقادیر گرانروي
كینماتیك تائید شده با آزمونھاي سالیانھ تعدادي از آزمایشگاھھا مقایسھ شده است.

این مقادیر موجود توسط ھر یك از آزمایشگاھھا تھیھ گردیده است.

یادآوري - ھمھ اندازه ھاي ویسكومترھا كھ در استاندارد ملي شماره... قید شده
است داراي زمان جریان بیش از  200ثانیھ مي باشد، باستثنأ ویسكومترھاي ذكر
BS/IP  شده در جدول شماره  4حداقل زمان ھاي جریان براي شش ویسكومتر

اشاره شده در جدول شماره  1در ضمیمھ  1p 71داده شده است.
8- روش عمومي براي گرانروي كینماتیك

8-1- جزئیات ویژه استفاده از انواع مختلف ویسكومترھاي منظور شده در جدول
شماره  1متفاوت است دستورالعمل استفاده از انواع ویسكومترھا در ویژگیھاي

استاندارد ملي شماره... 13 داده شده است.
8-2- دماي حمام را در دماي آزمون در گستره داده شده در بند (5-3-1) نگھدارید

و توجیھات و تصمیماتي كھ براي تائید كالیبراسیون در بند ضمیمھ الف قید شده
است را درنظر بگیرید.

8-2-1- بمنظور بدست آوردن صحیح ترین اندازه گیري ھا بھتر است كھ از 
2دماسنج با مقادیر كالیبراسیون تائید شده استفاده شود. دماسنجھا در یك موقعیت
عمودي نگھداري شود و باید داراي شرایط یكسان فروبري مانند زمان كالیبره

شدن باشند. دماسنجھا باید با یك عدسي كھ  5برابر درجات آنرا بزرگ كند و
خطاھاي موازي را حذف نماید دیده شود.

8-3- یك ویسكومتر تمیز، خشك كالیبره شده كھ محدوده گرانروي كنیماتیك
موردنظر را داشتھ باشد انتخاب نمائید (لولھ موئین گشاد براي سیاالت با گرانروي

باال و لولھ موئین باریكتر براي مایعات كھ داراي سیالیت بیشتري ھستند) زمان
جریان نباید كمتر از  200ثانیھ یا ھمانطور كھ در جدول شماره  4قید شده است،

باشد.
8-3-1- زمانیكھ دماي آزمون پائین نقطھ شبنم باشد، لولھ ھاي حاوي مواد خشك

كننده را آزادانھ بھ انتھاي باز ویسكومتر ببندید. لولھ ھاي حاوي مواد خشك كننده
باید با شكل ویسكومتر متناسب بوده و جریان نمونھ را بوسیلھ فشار بوجود آمده در

دستگاه مانع نشود. با استفاده از خالء از طریق یكي از لولھ ھاي خشك بدقت
ھواي مرطوب اطاق را از ویسكومتر خارج كنید. باالخره براي محافظت بیشتر
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نمونھ در برابر رطوبت سرد شده یا انجماد آن در دیواره ھا، قبل از قرار دادن
ویسكومتر در حمام، نمونھ را در قسمت لولھ موئین 14 و حباب زمان15 لولھ

موئین بكشید و بگذارید نمونھ برگردد.
8-3-2- ویسكومترھاي مورد استفاده براي سیاالت سیلیكوني، فلوركربنھا و دیگر

سیاالت كھ با استفاده ماده پاك كننده مشكل تمیز میشود باید براي این استفاده خاص
نگھداري شوند در صورتیكھ این ویسكومترھا كالیبره شده باشند میتوان براي
مصارف دیگر نیز از آن استفاده نمود. این قبیل ویسكومترھا باید در فواصل

زماني كوتاه كالیبره شوند. حالل شستشو براي این ویسكومترھا نباید براي تمیز
كردن ویسكومترھاي دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

9- روش آزمون براي سیاالت شفاف
9-1- عمومأ ویسكومترھاي مورد استفاده براي سیاالت شفاف از انواع موجود در

جدول شماره  1انواع الف و ب میباشد.
9-2- ویسكومتر را طبق روشي كھ طراح آن اشاره نموده است، استفاده كنید،

دستورالعمل استفاده از آن طبق كاربرد ویسكومتر در زمان كالیبراسیون میباشد.
اگر نمونھ شامل ذرات جامد باشد با صافي  200مش (75m) آنرا صاف كنید.

9-2-1- براي جریان آزاده محصوالت مشخصي كھ رفتار ژل مانند دارند اندازه
گیري در دماھاي بقدر كافي باال انجام میگیرد بطوریكھ نتایج مشابھ، با
ویسكومترھائي كھ داراي قطر موئین مختلف میباشند بدست خواھد آمد.

9-2-2- ویسكومترھاي پر شده را جھت رسیدن بھ دماي آزمون بھ مدت كافي در
حمام نگھدارید. از آنجائیكھ زمان الزم براي رسیدن دماي نمونھ بھ دماي حمام

براي وسایل و دماھاي متفاوت تغییر میكند یك زمان تعادلي مطمئن را از طریق
آزمونھاي مكرر ( 30دقیقھ كافي خواھد بود) تعیین كنید. از یك حمام اغلب براي

قرار دادن چند ویسكومتر استفاده میشود. ھرگز ویسكومتري را در حالیكھ
ویسكومتر دیگري براي اندازه گیري زمان جریان استفاده مي شود در حمام اضافھ

یا كم نكنید.
9-2-3- طبق دستورالعمل ھر نوع ویسكومتر حجم نمونھ را تا عالمت نشانھ

منطبق كنید.
9-3- بوسیلھ مكش (اگر نمونھ داراي مواد فرار نیست) با فشار، سطح نمونھ مورد
آزمون را تا  5میلي متر باالتر از اولین عالمت زمان در لولھ موئین انتقال دھید.
زمانیكھ نمونھ آزادانھ جریان مییابد مدت زمان عبور نمونھ را در حباب از اولین

عالمت زماني تا دومین عالمت زمان بھ ثانیھ با دقت حدود  0/2 ثانیھ اندازه گیري
كنید. اگر زمان كمتر از حداقل تعیین شده (بند 8-3) باشد یك ویسكومتر با قطر

كوچكتر انتخاب كرده و آزمون را تكرار كنید.
9-3-1- روش شرح داده شده در بند (9-3) را مجددا تكرار كنید.

9-3-2- اگر دو مقدار اندازه گیري شده در حدود  0/2 درصد اختالف داشتھ باشد
از میانگین آن جھت محاسبھ گرانروي كینماتیك استفاده كنید. اگر مقادیر قابل قبول
نبودند اندازه گیري را بعد از تمیز كردن كامل و خشك كردن ویسكومتر و صاف

كردن نمونھ تكرار كنید.
10- روش آزمون براي سیاالت تیره



10/24/2017 ISIRI 340

http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/340.htm 12/18

10-1- عمومأ ویسكومترھاي مورد استفاده براي سیاالت تیره از نوع جریان
معكوس 16 ذكر شده در جدول شماره یك نوع ج میباشد.

10-2- براي روغنھاي سیلندر تصفیھ شده با بخار آب و روغنھاي روان كننده تیره
كھ در بند (10-4) قید شده است باید نمونھ اي كھ نماینده محصول باشد مورد

استفاده قرار گیرد. سابقھ حرارتي قبلي نفت كوره 17 و محصوالت مشابھ موم دار
بر روي گرانروي آن تاثیر میگذارد و انجام روش زیر تاثیر آنرا كاھش خواھد

داد.
10-2-1- نمونھ را براي یك ساعت در یك گرمكن در دماي  2+60درجھ سلسیوس

در ظرف اصلي حرارت دھید.
10-2-2- نمونھ را با یك میلھ غیر فلزي باندازه كافي بلند كھ بھ تھ ظرف برسد،
كامال بھم بزنید. ھم زدن را تا زمانیكھ ھیچ لجن یا مومي بھ میلھ نچسبیده باشد

ادامھ دھید.
10-2-3- در ظرف را محكم ببندید و براي یك دقیقھ بھ شدت تكان دھید تا كامال

مخلوط شود.
یادآوري  3-براي نمونھ ھائي كھ داراي طبیعت خیلي مومي یا روغنھائي كھ

داراي گرانروي باال ھستند، ممكن است براي ھم زدن كامل، دماي گرم كردن را
افزایش داد، نمونھ باید باندازه كافي براي ھم زدن و تكان دادن سیال باشد.

10-3- بالفاصلھ بعد از كامل كردن بند  10-2-3-مقدار كافي از نمونھ را براي پر
كردن در ویسكومتر در یك ظرف شیشھ اي  100میلي لیتر بریزید، در آنرا شل

ببندید.
10-3-1- ظرف را در حمام آب جوش بھ مدت  30دقیقھ فرو ببرید.

یادآوري  4-زمانیكھ سیاالت تیره حاوي حجم زیادي از آب ھستند در دماي باال
ممكن است سر بروند.

10-3-2- ظرف را از آب بیرون بیاورید و در آنرا محكم ببندید و بمدت یك دقیقھ
تكان دھید.

10-4- دو ویسكومتر را بطریقھ اي كھ در دستورالعمل ویسكومتر اشاره شده پر
BS U -  كنید، بطور مثال براي ویسكومتر داراي شاخھ جانبي 18 یا ویسكومتر
75) بداخل دو ویسكومتر كھ Tubeبراي سیاالت تیره نمونھ را بامش  200(

قبال در حمام قرار داده شده اند اضافھ كنید. براي نمونھ ھائیكھ تابع حرارتي
ھستند، از صافي كھ قبال گرم شده جھت جلوگیري از بستن نمونھ در طول صاف

كردن استفاده كنید. براي اینكھ نمونھ پائین تر از دماي آزمون سرد نشود و
ویسكومترھا را قبل از پر شدن نمونھ و قرار دادن در حمام در داخل گرمكن بھ

دماي مناسب برسانید.
10-4-1- بعد از  10دقیقھ، حجم نمونھ را تا عالمت پر شدن طبق مشخصات

ویسكومتر تنظیم كنید.
بطور مثال: ویسكومتر داراي شاخھ جانبي براي سیاالت تیره، در ویژگیھاي

استاندارد ملي شماره...19  شرح داده شده است. شكل ویسكومتركنن - قنسكي20
تیره  ، نیازي بھ تنظیم حجم نمونھ ندارد. بگذارید ویسكومتر بھ دماي آزمون

برسد. از آنجائیكھ زمان الزم براي رسیدن دماي نمونھ بھ دماي حمام براي وسایل
و دماھاي متفاوت تغییر میكند یك زمان تعادلي صحیح و مطمئن را از طریق

آزمونھاي مكرر تعیین كنید. ( 30دقیقھ كافي خواھد بود) یك حمام اغلب براي جا
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دادن چند ویسكومتر استفاده میشود. ھرگز ویسكومتر را در حمام در حالیكھ
ویسكومتر دیگري براي اندازه گیري زمان جریان استفاده میشود بیرون یا داخل

نگذارید.
10-5- زمانیكھ نمونھ آزادانھ جریان مییابد، مدت زمان عبور نمونھ را در حباب

از اولین عالمت زماني تا دومین عالمت زماني برحسب ثانیھ با دقت حدود 
0/2ثانیھ اندازه گیري نماید (بند 5-5)

10-5-1- در مواردیكھ نمونھ نیاز بھ رفتار حرارتي شرح داده شده در بند  10-2و
10-3-2 دارد اندازه گیري گرانروي با كامل شدن بند  10-3-2 در حدود یك

ساعت طول میكشد.
10-6- میانگین گرانروي كینماتیك υرا بھ سانتي استوك (میلي متر مربع برثانیھ)
با دو اندازه گیري تعیین شده محاسبھ كنید. براي نفت كوره دو اندازه گیري نباید

اختالف بیش از  1/7درصدυ در دماي  50درجھ سلسیوس و  1/1 درصد از
(8υ+) در دماي  80و 100 درجھ سلسیوس داشتھ باشد. اگر دو اندازه گیري در

این گستره قابل قبول نبود آزمون را براساس بند  10-2-1تكرار كنید. براي
سیاالت تیره غیر نیوتني دقت تعیین نگردیده است.

10-6-1- میانگین دو اندازه گیري را بعنوان گرانروي كینماتیك گزارش دھید.
11- تمیز كردن ویسكومتر

11-1- بین اندازه گیري ھاي متوالي، ویسكومتر را بوسیلھ چند بار شستشو با یك
حالل مناسب كھ كامال قابل اختالط با نمونھ باشد و سپس بوسیلھ یك حالل فرار
تمیز نمائید. لولھ ویسكومتر را بوسیلھ عبور جریان آھستھ ھواي خشك از میان

ویسكومتر بھ مدت  2دقیقھ تا زمانیكھ حالل از آن ناحیھ پاك شود خشك كنید.
11-2- براي از بین رفتن ذرات باقي مانده رسوبات آلي ویسكومتر را متناوبأ در

محلول پاك كننده اسیدكرومیك بھ مدت حداقل  12ساعت قرار داده و آنرا تمیز
كنید. جھت جلوگیري از مشكالت ناشي از مصرف محلولھاي كروم میتوان از

محلول پاك كننده اسیدي اكسید كننده قوي استفاده نمود. ویسكومتر را با آب مقطر
و سپس بوسیلھ استن شستشو دھید و آنرا با ھواي خشك و تمیز، خشك كنید.

قبل از استفاده از اسید پاك كننده رسوبات معدني مخصوصأ وقتیكھ نمكھاي باریم
باشد ویسكومتر را با اسید كلریدریك شستشو دھید. استفاده از محلولھاي پاك كننده

قلیائي پیشنھاد نمیشود زیرا باعث فراخ شدن لولھ ھاي موئین میگردد و
كالیبراسیون مجدد را ضروري مینماید.

12- اندازه گیري گرانروي دینامیك
12-1- تعیین گرانروي كینماتیك در بندھاي  9و 10 شرح داده شده است.

12-2- چگالي نمونھ را با تقریب  0/001گرم بر میلي لیتر در دماي آزمون
گرانروي، طبق روش مورد استفاده تعیین نمائید.

13- محاسبھ و گزارش
13-1- محاسبھ گرانروي كینماتیكυ و اندازه گیري زمان جریان  tو ثابت

ویسكومتر  Cبوسیلھ معادلھ زیر بدست میآید:
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13-2- محاسبھ گرانروي (η) دینامیك، طبق رابطھ زیر بدست میآید:

13-3- نتایج آزمون را براي ھر دو اندازه گیري گرانروي كینماتیك و دینامیك
نزدیك بھ یك ھزارم گرد نموده و آنرا گزارش دھید.

14- دقت و انحراف21
14-1- دقت این روش آزمون از طریق بررسي آماري نتایج آزمون بین

آزمایشگاھي، جھت روغنھاي شفاف و تمیز آزمون شده در گستره دمائي  15تا
100 درجھ سلسیوس بدست آمده و طبق روش ذكر شده در بند  19انجام گردیده كھ

بشرح زیر میباشد.
14-1-1- تكرار پذیري

اختالف بین نتایج آزمون بدست آمده بوسیلھ دستگاه واحد تحت شرایط كار ثابت و
با مواد یكسان در مدت طوالني و انجام این روش آزمون بطور صحیح و نرمال

از  0/35درصد مقدار میانگین میتواند فقط در یك مورد از  20مورد توجھ نماید و
اختالف بیش از یك قابل قبول نیست.

14-1-2- تجدیدپذیري
اختالف بین دو نتیجھ آزمون مستقل و جدا از ھم بدست آمده از كار دو آزمایشگر

با مواد یكسان در آزمونھاي مكرر و انجام این روش آزمون بطور صحیح و
نرمال از  0/7 درصد مقدار میانگین میتواند در یك مورد از  20مورد تجاوز نماید

و اختالف بیش از این قابل قبول نیست.
14-1-3- دقت داده ھا در بندھا در بندھاي (14-1-1) و (14-1-2) با استفاده از 
5روغن معدني كھ گرانروي كینماتیك آنھا در حدود  3تا 1200 سانتي استوك (
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) در دماي  38تا 99 درجھ سلسیوس بدست آمده خواھد بود.
14-2- دقت این روش آزمون از نتایج آماري بدست آمده حاصل از نتایج آزمون

) در  بین آزمایشگاھي نفت  كوره22 از  30تا 1300 سانتي استوك (

) در  80تا 100 درجھ 50درجھ سلسیوس و از  5 تا 170 سانتي استوك (
سلسیوس با استفاده از روش شرح داده شده در بند  1بشرح زیر است:

14-2-1- تكرار پذیري:
اختالف بین نتایج آزمون بدست آمده بوسیلھ دستگاھھاي مشابھ تحت شرایط ثابت

كار و مواد یكسان در مدت طوالني و انجام این روش آزمون بطور صحیح و
نرمال میتواند از  1/5درصد مقدار میانگین نتایج در دماي  50درجھ سلسیوس و 

1/3درصد مقدار میانگین بعالوه  8سانتي استوك ( cst 8+1/3درصد میانگین)
براي نتایج در دماي  80و 100 درجھ سلسیوس در یك مورد از 20مورد تجاوز

نماید. اختالف بیش از این قابل قبول نخواھد بود.
14-2-2- تجدید پذیري:

اختالف بین دو نتیجھ آزمون مستقل و جدا از ھم بدست آمده در كار آزمایشگرھاي
مختلف در آزمایشگاھھاي مختلف در مواد آزمون یكسان در مدت طوالني و انجام

این روش آزمون بطور صحیح و نرمال از  %7/4مقدار میانگین براي نتایج در
دماي  50درجھ سلسیوس و  4درصد مقدار میانگین بعالوه  8سانتي استوك (

4درصد میانگین + 8سانتي استوك) براي نتایج در دماي  80و 100 درجھ
سلسیوس فقط در یك مورد از  20مورد تجاوز نماید و اختالف بیش از این قابل

قبول نیست.
14-3- انحراف:

ھیچ اظھارات موجھي بر روي انحراف این روشھاي آزمون جایز نیست زیرا تمام
اندازه گیري ھا بستگي بھ سیال كالیبراسیون دارد.
پیوست الف

1- تعیین نقطھ یخ
1-1- جھت بدست آوردن دقت 0/02± درجھ سلسیوس براي كالیبراسیون

دماسنجھاي گرانروي كینماتیك الزم است كھ آنھا با نقطھ یخ مقایسھ گردند. پیشنھا
میشود این مقایسھ در فاصلھ زماني ھر شش ماه یكبار و براي دماسنجھاي نو در

شش ماه اول بصورت ماھانھ انجام بگیرد.
1-2- جزئیات روش اندازه گیري نقطھ یخ در روش استاندارد ملي شماره...23

شرح داده شده است اشاراتي كھ در بندھاي این ضمیمھ داده شده، بخصوص براي
دماسنجھاي گرانروي كینماتیك) جیوه در شیشھ كھ در جدول شماره  2شرح داده

شده میباشد و براي دماسنجھاي دیگر امكان كاربرد ندارد.
1-2-1- خواندن نقطھ یخ دماسنجھاي گرانروي كینماتیك بعد از  5دقیقھ كھ در
دماي آزمون قرار گرفت باید انجام شود و اینكار نباید بیش از  3دقیقھ بطول

انجامد. قرائت نقطھ یخ با تقریب  0/01درجھ سلسیوس یا  0/02درجھ فارنھایت
بیان میگردد.

1-2-2- ترجیحأ قطعات شفاف یخ ساختھ شده از آب مقطر خالص را انتخاب كنید.
قسمتھاي لكھ دار و ناسالم را دور بیندازید. یخ را با آب مقطر آب بكشید و بھ
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قطعات كوچك خرد كرده و از تماس مستقیم آن با دست یا ھر ماده آلوده شیمیائي
اجتناب نمائید. ظرف دو جداره را با یخ خرد شده پر كرده و باندازه كافي آب

مقطر ترجیحأ از قبل سرد شده براي تشكیل برفاب 24 اضافھ كنید اما نھ باندازه اي
كھ یخ شناور گردد. ساقھ دماسنج را بآرامي تا عمق كافي در یخ فرو كنید. تا صفر
درجھ سلسیوس را كامال بپوشاند. زمانیكھ یخ ذوب شد مقداري از آب مقطر ظرف

را خارج كرده و یخ خرد شده بھ آن اضافھ كنید.
1-2-3- دماسنج را بعد از گذشت  3دقیقھ چند میلي متر باال بیاورید، آھستھ بھ ساقھ
ضربھ بزنید و دما را بخوانید. قرائتھاي متوالي جداگانھ در حداقل یك دقیقھ باید در

حد  0/1درجھ با ھم مطابقت داشتھ باشند.
1-2-4- متناوبأ مقداري از یخ ممكن است اطراف ساقھ جمع شود و تشكیل یك

كانال باریك بھ شما اجازه میدھد قسمت محدبي كھ پائین سطح یخ زن قرار دارد را
مشاھده كنید. ممكن است بعد از ساختن آنچھ در باال گفتھ شده بدون باال كشیدن

دماسنج بتوانید آنرا مشاھده كنید.
1-2-5- آنچھ را قرائت كردید یادداشت كنید و با قرائت قبلي مقایسھ كنید. اگر

قرائتھا باالتر یا پائین تر یا مطابق خواندن با كالیبراسیون قبلي باشد، قرائتھا در
دماھاي دیگر عینا افزایش یا كاھش یابد.

 
 

 
 

ASTM D2170    .1-این استاندارد در دست تھیھ است
 

ASTM D2171   .2-این استاندارد در دست تھیھ است
3-Coefficieht of viscosity
 
4-sinusoidal time dependence

ASTM D446  .5- این استاندارد در دست تھیھ است
 

6-Thermostat
 

7-Standardized liquid -in -glass thermometers
Part 1 of IP Standards .8- این استاندارد در دست تھیھ است

 
 ASTM E1.9- این استاندارد در دست تھیھ است

 
10-Standardized liquid  -in  -glass thermometer

 
11-Standard time Signals

 
 Part 1 IP Standards.12- این استاندارد در دست تھیھ است
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 ASTM D446.13- این استاندارد در دست تھیھ است
 

14-Working capilary
 

15-Timing bulb
 

16-reverse -flow type
 
17-residuale fuel oils

 
18-cross arm

 
 ASTM D446.19- این استاندارددر دست تدوین است

 
20- Cannon Fencke – Opaque Viscometer
 
21-Bias

 
22 -Fuel  oil residual

 
23-ASTM E.77

 
24-Slush
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