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  المجال-١
تشمل هذه املواصفة طريقة التحققات األولية والدورية من مقاييس اللزوجة الزجاجية الشعرية ووسائلها             

 .املعدة لقياس اللزوجة احلركية للسوائل
تة اللزوجة مناسبة تقاس لزوجتها     مرجعية ثاب (*) حتديد ثابت مقياس اللزوجة باستخدام مادة        : املبدأ

 . باستخدام مقاييس لزوجة مرجعية أو معيارية
 .تتم عمليات حتديد لزوجة املواد املرجعية وثابت مقياس اللزوجة، يف وقت واحد ضمن محام حراري ثابت
 يسمح بإجراء التحقق من مقاييس اللزوجة باستخدام مواد مرجعية حدد خمرب آخر قيم لزوجتها ، عندئذ               
جيب أن يتم التحقق من مقاييس اللزوجة يف درجة حرارة قياس اللزوجة للمواد املرجعية اليت حنن                   

 .بصددها
 .تعترب طرائق التحقق األخرى مقبولة عندما تعطي نتائج مشاة

  عمليات التحقق-٢
 :جيب أن جترى العمليات التالية يف أثناء التحقق

 )٤/١الفقرة( حترى خارجي -
 )٤/٤الفقرة(مقياس اللزوجة ثا  تعيني ثابت -

  معدات التحقق-٣
 يف  (I )جيب أن تستخدم مقاييس لزوجة مرجعية أو معيارية ومعدات مساعدة كما هو مبني يف امللحق               

 .أثناء التحقق
 :BIMIL: مالحظة(*) 

قة بشهادة ، ويف مثل هذه املناطق جيب أن تدخل شهادة املواد املرجعية املستخدمة من قبل ضباط التحقق يف بعض املناطق ، جيب أن تكون مواد مرجعية مصد    
 .تصديق املؤهل يف منت هذه املواصفة إذا كان ذلك مناسباً

 تاريخ االعتماد  إلزامية التطبيق

٢٣/٤/١٩٨٧ 

 رقم قرار االعتماد

٣٥ 
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  شروط التحقق-٤
 

 :ق من مقاييس اللزوجة يف الشروط التاليةيتم التحق
 جيـب أن تغمر مقاييس اللزوجة يف محام حراري ثابت الدرجة ، ال يزيد التفاوت يف درجة حرارته                   -

 .س بالنسبة إىل درجة احلرارة املعطاة°)٠,٠١(على 
 ما عدا  جيـب أن توضـع مقاييس اللزوجة يف احلمام بطريقة تكون فيها األنابيب الشعرية شاقولية ،       -

مقاييس اللزوجة ذات األنواع اليت يشترط فيها وضع آخر وجيب أن تفحص الشاقولية باستخدام خيط               
 .املطمار

 

  إجراء التحقق-٥
 :الفحص اخلارجي ٥/١

ويتم التحقق من الرقم التسلسلي وعالمة املصنع       . ختتـرب حالـة مقياس اللزوجة ومسة تصميم النموذج        
 ختريبها يف أثناء استخدام مقياس اللزوجة كل ذلك من خالل الفحص     وكذلـك العالمات اليت ال ميكن     

 .اخلارجي
 .جيب أن يرفض مقياس اللزوجة إن مل يتطابق مع هذه املتطلبات

 :الغسل والتجفيف ٥/٢
جيب أن تغسل مقاييس اللزوجة اليت مل تتلوث مبشتقات الزيت باملاء الساخن وأن تبقى مملوءة مبزيج من                  ٥/٢/١

ملدة ال تقل عن    ))* محض الكروميك ((مات البوتاسيوم ومحض الكربيت ويدعى هذا املزيج        ثنائي كرو 
 . ساعتني

ومـن مث جيب أن تغسل مقاييس اللزوجة مباء مقطر وجتفف داخل افف أو يف حيز مفرغ يف درجة ال   
 .س°)١٢٠(تزيد على 

 . ي املكررولإلسراع بعملية التجفيف يوصى بغسل مقاييس اللزوجة بالغول اإليتيل
ومن مث مباء   ) أو أي حمل مناسب   (جيـب غسل مقاييس اللزوجة امللوثة مبشتقات الزيت بالروح البيضاء            ٥/٢/٢

(ساخن حىت تزول رائحة الروح البيضاء وبعد ذلك جيب أن متأل مقاييس اللزوجة حبمض الكروم ملدة                 
 .)٥/٢/١(ساعات على األقل وتغسل مث جتفف كما هو مبني يف الفقرة )٦

 
___________________________________________________________ 

 من محض الكربيت املضاف ٣دسم) ١( من املاء املقطر و ٣د سم)١(غ من كرومات البوتاسيوم يف )٦٠(حيل * 
").هذا املنتج خطر "حتذير . بعناية
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اسب غسالً متتالياً، ومن مث باملاء،      جيـب غسل مقاييس اللزوجة امللوثة مبشتقات أخرى بواسطة حمل من           ٥/٢/٣

 ).٥/٢/١(ومن مث جيب غسلها وجتفيفها كما هو مبني يف الفقرة 
 :حتضري املواد املرجعية للزوجة ٥/٣
ومتزج بعناية يف . تقـاس احلجوم الضرورية ملكونات السوائل باستخدام زجاجة قياس أو أسطوانة قياس       ٥/٣/١

 .قارورة جافة
ث بعد الرج من خالل مرشح زجاجي له صفيحة  /٢مم) ٢٠(يت تقل لزوجتها عن ترشـح السوائل ال  ٥/٣/٢

مكرومتر يستخدم بغية تسريع الترشيح دون تفريغ ومضخة ) ٧٥(مسـامية يكـون الثقب فيها بقياس       
 .تفريغ

 بعد تسخينها بورقة ترشيح     –أمـا السـوائل األكـثر لزوجة من ذلك فترشح من خالل قمع بوخنر               
ث /٢م)٢٠٠٠(ومن أجل رشاحة السوائل اليت تزيد لزوجتها على         . رق الترشيح باستخدام مضخة ودو  

 .مم مقبوالً)٠,٦(يعترب استخدام شبكة سلكية اليزيد قياسها على
أيام تعني اللزوجة   ) ٣-٢(تصـب السوائل املرشحة يف قوارير جمففة نظيفة وتترك يف مكان مظلم ملدة               ٥/٣/٣

 .كما هو مبني يف امللحق الثاين
 )).ثا((تعيني ثابت مقياس اللزوجة  ٥/٤
 .لكل مقياس لزوجة باستخدام مادتني مرجعتني لكل لزوجة على األقل)) ثا((يفضل تعيني الثابت  ٥/٤/١

 ).٥/٢(جيب غسل مقاييس اللزوجة وجتفيفها قبل كل  عملية ملء وذلك كما هو مبني يف الفقرة 
 
 ).٥(و) ٢(عدل لزوجتها بني تنتقى املواد املرجعية للزوجة حبيث يكون م ٥/٤/٢

) ٢٠٠(جيـب أال يقل زمن جريان السائل يف أي نوع من مقاييس اللزوجة الواجب التحقق منها عن                  
ثانية ملقاييس اللزوجة ذات املستوى املعلق      ) ٢٠٠(ثانـية، ومن املفضل أن يكون هذا الزمن أكثر من           

 . حلذف أي تصحيح يف القدرة احلركية أو يساويها٢ث/٢مم) ٠,٠٥(أصغر من) ثا(واليت يكون ثابتها 
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جيب أن يوضع مقياس اللزوجة مع املادة املرجعية للزوجة يف محام حراري يف الدرجة املطلوبة وأن حيدد                  ٥/٤/٣
 .دقيقة) ٦٠(زمن جريان السائل قبل مدة ال تقل عن 

كون كعالمة  مم فوق أعلى خط ي    ) ٢٠-١٥( جيب أن يكون مستوى السائل يف احلمام احلراي بني           -
 .حلد فقاعة القياس ملقياس اللزوجة

قياسات لزمن جريان السائل يف خمتلف أنواع مقاييس اللزوجة ما عدا مقاييس            ) ٥( جيـب إجـراء      -
اللزوجة املعدة لقياس لزوجة السوائل العامتة اليت جيب أال يقل عدد قياسات زمن ملء مستودع القياس                

قبل ) ٥/٢( مقياس اللزوجة وجيفف كما هو حمدد يف الفقرة          جيب أن يغسل  (مرات  ) ٣(عن  ) احلـبابة (
 ).كل عملية ملء

ث، وجيب أال يزيد الفرق بني قيميت اجلريان الدنيا )٠,٢( يقاس زمن جريان السائل بضباطة -
ملقياس اللزوجة املعدة لقياس لزوجة ٪ )٠,٣. (من وسطي زمن اجلريان٪ )٠,٢(والقصوى على 
 .السوائل العامتة

 . لتحقق بعد غسل وجتفيف املقياس بعناية إذا جتاوز الفرق بني أزمنة اجلريان هذه القيميعاد ا
 

  حساب ثابت مقياس اللزوجة ثا وبيان نتائج التحقق-٦
 
 . مبا ال يقل عن أربعة أرقام معنوية٢و ثا ١جيب أن يعني الثابت ثا كمتوسط حسايب لقيميت ثا ٦/١
 :تخدام الصيغة باس٢وثا١جيب أن حتسب قيميت ثا ٦/٢

   ــــــــ ٠ــــــ =١ثا نج            ٢                 نن             ج١                                       ن
 ــــ٠ ــــ = ٢ثا 

 ج                   ٢ج                  ز           ١                         ز
 

 : حيث
 ). ٢ث /٢مم(مقياس اللزوجة ، حمددتني باستخدام مادتني مرجعيتني للزوجة   قيميت ثابت ٢ وثا١ ثا-
 اللـزوجات  احلركية للمواد املرجعية حمددة باستخدام مقاييس لزوجة مرجعية أو قياسية              ٢ و ن  ١ ن -
 )ث  / ٢مم (
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قق منه  املتوسـطات احلسـابية لزمن جريان املواد املرجعية للزوجة يف مقياس اللزوجة املتح             ٢ز و ١ ز -
 ).ث(
 ) ٢ث/م٩,٨٠٦٦٥( هو التسارع القياسي للثقالة األرضية نج-
 ).٢ث/م(ج هو تسارع الثقالة األرضية يف مكان حتديد الثابت -

 :وميكن أن تعني قيمة ج باستخدام الصيغة
  ٦H-١٠×٢– φ ٢٢جب٠,٠٠٠٠٠٥٩ -  φ ٢جب٠,٠٠٥٣٠٢٤+١(٩,٧٨٠٣١٨=ج

 :حيث
φ :املدى ويقدر بالدرجات. 
H :م( أو االرتفاع ويقدر بـ العلو.( 

 
من املتوسط احلسايب ملقاييس اللزوجة ٪ )٠,٤(و٪ )٠,٢(جيـب أال يـزيد التغيري يف قيم الثوابت على     ٦/٣

 .املعدة لقياس لزوجة السوائل الشفافة والعامتة على التوايل
 
 ).٦/٣( فقرةجيب أن يعاد التحقق من مقياس اللزوجة إذا جتاوز التغري القيم املبينة يف ال ٦/٤
 
جيـب أال يسـمح باستخدام مقياس الزوجة إذا جتاوزت تغريات سلسلة القياسات ثانية القيم املبينة يف                  ٦/٥

 ).٦/٣(الفقرة 
 
 )ثا(كقيمة لثابت مقياس اللزوجة ٢وثا١جيب أن يؤخذ الوسط احلسايب للثابتني ثا ٦/٦
 
ز بنجاح إجراء التحقق وأن تتضمن هذه جيـب أن تصـدق شهادات التحقق ملقاييس اللزوجة اليت جتتا       ٦/٧

 :الشهادات املعلومات التالية
 . منوذج املقياس-
 . الرقم التسلسلي-
 . الصيغة املستخدمة يف احلساب أثناء قياس اللزوجة باستخدام أداة القياس نفسها-
 .  درجة احلرارة اليت مت فيها التحقق من مقياس اللزوجة-
مم)١,٠٠٣٨( إشارة إىل تصديق التعيني الثابت باالعتماد على القيمة           جيب أن تتضمن الشهادة أيضاً     -
 .س°)٢٠(ث ، املعتمدة للزوجة املاء يف الدرجة /٢
على ) اختراالً للتسارع القياسي بالنسبة للثقالة األرضية     ( ميكن أن تعلم القيمة احملصول عليها للثابت         -

 .ئق أخرىمقياس اللزوجة باستخدام حرب غري قابل للزوال أو طرا
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 ال حتتاج القيمة اجلديدة للثابت للتعليم إذا اختلف الثابت عن القيمة املوضحة اجلاهزة بأقل من  -
)٠,٢(٪. 

 (I)امللحق 
 جتهيزات التحقق من مقاييس اللزوجة الشعرية الزجاجية

 ، أنبوب (NPL)(Ubbelehde) (Cannon) مقاييس لزوجة مرجعية أو قياسية من أحد النماذج -
U (NPL)أنبوب اجلريان النظامي  . 
- U (NPLM) ٠,١ (±واليت يكون ثابتها معروفاً خبطأ ال يزيد على ……إخل( ٪ 
) ال يوصى بالسوائل السليكونية   ( مـواد مرجعـية للزوجة، سوائل نيوتينية شفافة ذات لزوجة ثابتة             -
 ).IIIانظر امللحق (
 من ثبات درجة احلرارة يف أثناء القياس ،          محامـات حرارية ذات نبائط حتكم بدرجة احلرارة للتأكد         -

 . س°)٠,٠١ (±حبيث ال تتجاوز التغريات 
 نبائط لقياس زمن جريان السائل يف مقياس اللزوجة املرجعي أو القياسي ال يتجاوز اخلطأ فيها   -
 . ث)٠,٢ (±ويف مقاييس اللزوجة الواجب التحقق منه ال يزيد اخلطأ على  . ث)٠,٠١(± 
 . س°)٠,٠١ (±ة لقياس درجة احلرارة يف احلمام احلراري خبطأ ال يزيد على  مقاييس حرار-
 . مضخة نفاثة للماء ، أو منوذج آخر من مضخة ماصة-
 . جمفف-
 )……كؤوس ، دوراق ، أقماع ، حماريك ، إخل ( زجاجيات خمربية -
 .  سوائل لغسل مقاييس اللزوجة-
 . ول اتيلي مكرر ، أستون ، وحمالت أخرى ماء مقطر ، محض الكروم ، الروح البيضاء ، غ-
 . أنابيب لدائنة أو مطاطية صغرية القطر-
 . مثبتات إضاءة ذات إشعاع حراري مهمل-
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 ( II )امللحق 
 تعيني لزوجة املواد املرجعية

 
اد  تعني لزوجة املواد املرجعية مبقياسي لزوجة مرجعية أو قياسية ، ختتار حبيث ال تقل أزمنة جريان املو                 -

 .ثانية) ٢٠٠(املرجعية للزوجة فيها عن 
 جيب أن ميأل مقياساً لزوجة مرجعية أو قياسية حبجم مناسب من املادة املرجعية للزوجة ، مث توضع يف                   -

دقيقة على األقل يف    ) ٣٠(وتبقى  ) ٤(محام حتكم حراري ثابت بشكل عمودي كما هو مبني يف البند            
يه أن يتم ذلك يف وقت واحد ومبقاييس اللزوجة الواجب التحقق           من املرغوب ف  (درجة احلرارة املعطاة    

 ).منها
قياسات على األقل لكل مقياس لزوجة، وجيب أن حيسب املتوسط احلسايب ألزمنة  ) ٥( جيـب إجراء     -

٠,١(ثانية، وجيب أال ختتلف أزمنة اجلريان اجلزئية بعضها عن بعض بأكثر من             )٠,٠١(اجلريان بضباطة   
 .حلسايبمن املتوسط ا٪ )
جيـب أن حتسب اللزوجة احلركية للمواد املرجعية خبمسة أرقام معنوية على األقل باالعتماد على                -

 .زمن اجلريان الوسطي يف مقياس اللزوجة املرجعي أو القياسي باستخدام الصيغة
 

2ح٠,٠٠١٦٦=ى  ٢ز/ ى -ز٠ثا= ن
2 )ر٠ثا (٠ل /   3

1 

 
 : حيث
 ).٣مم(حجم اخلزان أو املستودع : ح
 .طول األنبوب الشعري: ل
 ).٢ث/٢مم(ثابت مقياس اللزوجة : ثا
 ).مم(قطر األنبوب الشعري : ر
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 يؤخـذ املتوسـط احلسـايب لنتائج القياس احلاصلة مبقياس لزوجة مرجعية أو قياسية كقيمة للزوجة          -

 :تغيري بني القيم اجلزئية واملتوسط احلسايب ال يزيد علىاحلركية للمادة املرجعية ، ويربهن على أن ال
 .ث/مم )٢٠(للزوجات اليت هي دون ٪ )٠,٢(
 .ث/٢مم)٢٠٠٠-٢٠(للزوجات اليت هي بني ٪ )٠,٣(
 .ث/٢مم)٢٠٠٠(للزوجات اليت تزيد على ٪ )٠,٤(
 لفقرةوإذا مل تتحقق هذه احلالة فيجب غسل مقياس اللزوجة بعناية وجتفيفة كما هو مبني يف ا -
 .، وترشيح السائل وإعادة القياس حىت يتم احلصول على نتائج تتطابق مع احلالة املذكورة سابقاً)٥/٢(
 .شهور فقط بدءاً من تاريخ القياس)٦( ميكن ضمان قيمة لزوجة املادة املرجعية مدة -

 ( III )امللحق 
 قائمة باملواد املرجعية املوصى ا للتحقق من

 رية الزجاجية مقاييس اللزوجة الشع
  س°……ث يف الدرجة /٢مم(القيمة االمسية للزوجة احلركية 

٩٨,٨٩ ١٠٠ ٣٧,٧٨ ٤٠ ٥٠ ٥٣,٨٩- ٤٠- ٢٠ ٢٥
تسمية 
املادة 
 املرجعية

٣ ٣٠٠ ٨٠ ٤,٦ ٤,٠ ٣,٠ ٢,٩ - ١,٢ ١,٢ 
٦ - - ١١ ٨,٩ ٦,٠ ٥,٧ - ١,٨ ١,٨ 
٢٠ - - ٤٤ ٣٤ ٢٠ ١٨ - ٤,٠ ٣,٩ 
٦٠ - - ١٧٠ ١٢٠ ٦٠ ٥٤ - ٧,٤ ٧,٢ 
٢٠٠ - - ٦٤٠ ٤٥٠ ٢٠٠ ١٨٠ - ١٧,٥ ١٧ 
٦٠٠ - - ٢٤٠٠ ١٦٠٠ ٦٠٠ ٥٢٠ ٢٨٠ ٣٣ ٣٢ 
٢٠٠٠ - - ٧٨٠٠ ٥٦٠٠ ٢٠٠٠ ١٧٠٠ - ٧٨ ٧٥ 
- - - ٢٣٠٠٠ ٨٠٠٠ ٦٧٠٠ ٣٧٠٠٠ - - ٨٠٠٠ 
- - ١١٠٠٠ ٢٣٠٠٠ ٢٧٠٠٠ ٨١٠٠٠ - - - ٣٠٠٠٠
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  المصطلحات الفنية-٧
 

Altitude  -ارتفاع، علو  
Verification procedure  -إجراء التحقق  
Beaker  - كأس( بيشر( 
Flask  -دورق  
White spirit  -الروح البيضاء  
Wire gauze -شبكة سلكية  
Funnel -قمع  
Buchner funnel -قمع بوخنر  
Desiccator -جمفف  
Latitude  -مدى  
Stirrer -حمراك  
Suction pump -مضخة ماصة  
Jet pump  -ة نفاثة مضخ 
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  المراجع-٨
 
  OIML – NO 69 – 1985  مأخوذة عن توصية املنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية -

 
 
 
 
 
 
 
 

  الجهات التي شاركت في وضع المواصفة-٩
 

   إعداد هيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية -
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