
 Μέθοδος ASTM D-1298 (ΙΡ160) 

Προσδιορισµός της Πυκνότητας, του Ειδικού Βάρους και του Βάρους 

κατά API του Πετρελαίου και των Προϊόντων του µε Αραιόµετρο 

Σκοπός 

 Με τη µέθοδο αυτή προσδιορίζεται η πυκνότητα, το ειδικό βάρος και το βάρος 

κατά API του φυσικού πετρελαίου και των προϊόντων του µε γυάλινο αραιόµετρο.  Η 

µέθοδος εφαρµόζεται σε υγρά που έχουν τάση ατµών κατά Reid µέχρι 26 lbs. 

 Οι µετρήσεις διεξάγονται σε κατάλληλη θερµοκρασία που εξαρτάται από την 

πτητικότητα και το ιξώδες του προϊόντος και τα αποτελέσµατα ανάγονται σε 

θερµοκρασία 15 °C µε τη βοήθεια πινάκων.  Η περιγραφόµενη µέθοδος αφορά 

µετρήσεις σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

Ορισµοί 

Πυκνότητα είναι η µάζα ενός υγρού ανά µονάδα όγκου στη θερµοκρασία των 15 °C. 

Ειδικό βάρος 60 / 60 °F είναι ο λόγος της µάζας ενός υγρού συγκεκριµένου όγκου 

στους 60 °F προς τη µάζα ίσου όγκου νερού στην αυτή θερµοκρασία. 

Το βάρος κατά API καθορίζεται από τη σχέση : 
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Όργανα 

α.  Γυάλινα αραιόµετρα βαθµολογηµένα σε µονάδες πυκνότητας, ειδικού βάρους ή 

°ΑΡΙ αντίστοιχα, που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των αραιόµετρων ASTM  D-

1298. 

β.    Θερµόµετρα   περιοχής   από   -20  έως   102 °C   που   ανταποκρίνονται   στις 

προδιαγραφές θερµοµέτρων ASTM D-1298. 

γ.  Γυάλινοι κύλινδροι εσωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης τουλάχιστον κατά 2,5 cm 

από τη διάµετρο του αραιόµετρου.  Το ύψος του κυλίνδρου πρέπει να είναι τόσο, ώστε 

το αραιόµετρο να επιπλέει στο δείγµα και να υπάρχει τουλάχιστον 2,5 cm απόσταση 

µεταξύ του κάτω άκρου του αραιόµετρου και της βάσης του κυλίνδρου. 

Συνθήκες ∆οκιµής 

 Η µέτρηση διεξάγεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, σε χώρο απαλλαγµένο από 

ρεύµατα αέρα. 
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Πορεία 

 Το δείγµα µεταγγίζεται ήρεµα σε καθαρό ογκοµετρικό κύλινδρο, ώστε να µη 

σχηµατισθούν φυσαλίδες. Οι φυσαλίδες που συγκεντρώνονται στην επιφάνεια του 

δείγµατος αποµακρύνονται µε διηθητικό χαρτί.  Κατά τη διάρκεια της δοκιµής, η 

θερµοκρασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να µεταβληθεί περισσότερο από 2 °C. 

   Εµβαπτίζεται µέσα στο δείγµα το θερµόµετρο και το δείγµα αναδεύεται µε το 

θερµόµετρο µέχρι να σταθεροποιηθεί η θερµοκρασία που δείχνει το θερµόµετρο. 

 Εµβαπτίζεται το αραιόµετρο µέσα στο δείγµα αφήνεται να ηρεµήσει. 

Ταπεινώνεται το αραιόµετρο µέσα στο δείγµα κατά δυο υποδιαιρέσεις της κλίµακας και 

απελευθερώνεται.  Όταν το αραιόµετρο σταθεροποιηθεί, καταγράφεται η ένδειξη της 

κλίµακας µε ακρίβεια 0,0001.  Η ορθή ένδειξη είναι το σηµείο εκείνο της κλίµακας στο 

οποίο η επιφάνεια του υγρού τέµνει την κλίµακα.  

 Για διαφανή υγρά, πρέπει το µάτι να τοποθετείται λίγο πιο κάτω από τη στάθµη 

του υγρού και να ανέρχεται µέχρι την επιφάνεια, η οποία φαίνεται αρχικά σαν 

παραµορφωµένη έλλειψη και στη συνέχεια σαν ευθεία γραµµή που τέµνει την κλίµακα. 

Ταυτόχρονα καταγράφεται η θερµοκρασία του δείγµατος µε ακρίβεια 0,2 °C.  

 Για αδιαφανή υγρά, παρατηρείται πάνω στην κλίµακα το σηµείο στο οποίο το 

δείγµα ανεβαίνει στο αραιόµετρο πάνω από την κύρια επιφάνειά του  υγρού, δηλαδή 

την κορυφή του σχηµατιζόµενου µηνίσκου.  Το επίπεδο όρασης πρέπει να βρίσκεται 

λίγο πάνω από την επιφάνεια του υγρού όταν διαβάζεται η κλίµακα του αραιόµετρου.  

Η ανάγνωση αυτή απαιτεί διόρθωση, η οποία για τα αραιόµετρα που χρησιµοποιούµε 

είναι +0,008, το οποίο προστίθεται στην ένδειξη που έχει ήδη καταγραφεί. 

Υπολογισµοί 

 Για την αναγωγή των µετρήσεων στους 15°C χρησιµοποιούνται τα στοιχεία  του  

Πίνακα 1.   

 Εάν π.χ. η ένδειξη του αραιόµετρου για την πυκνότητα είναι 0,9320 σε 

θερµοκρασία 30,0 °C, o Σ.∆. πυκνότητας είναι 0,00063 και εποµένως η πυκνότητα του 

δείγµατος στους 15°C, είναι: 

( ) ( ) ( ) 94150000630015030932001515 ,,,,,.. =×−+=∆Σ×−θ+ρ=ρ θ gr/cm3.  

 Το ειδικό βάρος, ε.β. (60/60 °F), του παραπάνω δείγµατος είναι: 
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 Το βάρος κατά API είναι: 
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o 18,7. 

Ακρίβεια 

 Οι µετρήσεις πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά : 

∆ιαφανή Υγρά Επαναληψιµότητα Αναπαραγωγικότητα 

Πυκνότητα 0,0005 0,0012 

Ειδ. Βάρος 0,0005 0,0012 

°ΑΡΙ 0,1 0,5 

Αδιαφανή Υγρά Επαναληψιµότητα Αναπαραγωγικότητα 

Πυκνότητα 0,0006 0,0015 

Ειδ. Βάρος 0,0006 0,0015 

°ΑΡΙ 0,2 0,5 

 

Πίνακας 1.  Συντελεστές διόρθωσης για την αναγωγή των µετρήσεων στους 15°C 

Πυκνότητα σε 15 °C 
gr/cm3 

Συντελεστής 
διόρθωσης ανά 1°C 

Πυκνότητα σε 15°C 
gr/cm3 

Συντελεστής 
διόρθωσης ανά 1°C 

0,5967 - 0,6049 0,00103 0,7422 - 0,7534 0,00079
0,6050 - 0,6133 0,00101 0,7535 - 0,7646 0,00077
0,6134 - 0,6219 0,00099 0,7647 - 0,7757 0,00076
0,6220 - 0,6319 0,00097 0,7758 - 0,7866 0,00074
0,6320 - 0,6418 0,00095 0,7867 - 0,7984 0,00072
0,6419 - 0,6529 0,00094 0,7985 - 0,8020 0,00070
0,6530 - 0,6648 0,00092 0,8021 - 0,8279 0,00068
0,6649 - 0,6773 0,00090 0,8280 - 0,8594 0,00067
0,6774 - 0,6897 0,00088 0,8595 - 0,9245 0,00065
0,6898 - 0,7023 0,00086 0,9246 -1,0243 0,00063
0,7024 - 0,7164 0,00085 1,0244 -1,0742 0,00061
0,7165 - 0,7298 0,00083 1,0743 -1,1241 0,00059
0,7299 - 0,7421 0,00081   
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