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Κινηματικό Ιξώδες Διαφανών και Αδιαφανών Υγρών 

Σκοπός 

Με τη μέθοδο αυτή καθορίζεται μία διαδικασία προσδιορισμού του 

κινηματικού ιξώδους, ν, υγρών προϊόντων πετρελαίου.  Η μέθοδος αφορά κυρίως σε 

νευτώνια υγρά.  Εάν το υγρό δεν είναι νευτώνιο, δηλαδή έχει δυναμικό ιξώδες 

εξαρτώμενο από τη διατμητική τάση, οι μετρούμενες τιμές ιξώδους εξαρτώνται από 

τον χρησιμοποιούμενο ιξωδομετρικό σωλήνα.  

Ορολογία 

 Το κινηματικό ιξώδες είναι ένα μέτρο της αντίστασης που προβάλλει ένα 

υγρό στη ροή μέσω του τριχοειδούς σωλήνα υπό την επίδραση της βαρύτητας.  Στην 

παρούσα μέθοδο η ροή επιτυγχάνεται λόγω μίας σταθερής υδροστατικής πίεσης του 

ιδίου του ρευστού, η οποία είναι ανάλογη της πυκνότητας του υγρού.  Για κάθε 

ιξωδόμετρο, ο χρόνος που απαιτείται για τη ροή ενός συγκεκριμένου όγκου υγρού 

είναι ευθέως ανάλογος του κινηματικού ιξώδους. 

 Το δυναμικό ιξώδες, η, είναι ο λόγος της εφαρμοζόμενης διατμητικής 

τάσεως, τ, επί του υγρού προς την προκαλούμενη κλιμάκωση ταχυτήτων εντός της 

μάζας του υγρού, , κατά διεύθυνση, y, κάθετη προς τη διεύθυνση της ροής, 

x: 
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Το κινηματικό και το δυναμικό ιξώδες συνδέονται με τη σχέση: 

ρ
η

=ν , 

όπου ρ είναι η πυκνότητα του υγρού στη θερμοκρασία μέτρησης του κινηματικού 

ιξώδους. 
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Αρχή της μεθόδου 

Η μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται 

για να διέλθει ένας ορισμένος όγκος υγρού μέσα από έναν βαθμονομημένο τριχοειδή 

σωλήνα υπό την επίδραση καθορισμένου υδροστατικού ύψους του ιδίου υγρού με 

επακριβώς ρυθμισμένη και γνωστή θερμοκρασία υγρού  και ιξωδόμετρου.  Το 

κινηματικό ιξώδες είναι το γινόμενο του μετρούμενου χρόνου ροής και της σταθεράς 

βαθμονόμησης του ιξωδομέτρου. 

Υλικά 

1. Ισχυρό οξειδωτικό όξινο καθαριστικό διάλυμα. 

2. Διηθημένος διαλύτης αναμειγνυόμενος με το δείγμα, π.χ. νάφθα ή αιθυλαιθέρας. 

3. Ακετόνη, για την ξήρανση του ιξωδόμετρου. 

4. Νερό, διηθημένο και απεσταγμένο. 

Συσκευή 

1.   Βαθμονομημένα γυάλινα ιξωδόμετρα τριχοειδούς σωλήνα διαφόρων τύπων 

και μεγεθών. 

2.   Στηρίγματα ιξωδομέτρων, τα οποία στηρίζουν τα ιξωδόμετρα ώστε  να είναι  

κατακόρυφα μέσα στο θερμοστατούμενο λουτρό. 

3.   Θερμοστατούμενο λουτρό.  Το λουτρό περιέχει διαφανές υγρό ούτως ώστε 

το δείγμα να είναι κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού του λουτρού 

περισσότερο από 20 mm και πάνω από το πυθμένα του λουτρού περισσότερο από 20 

mm.    

 Η θερμοκρασία του υγρού του λουτρού πρέπει να είναι σταθερή σε κάθε 

σημείο του με ακρίβεια ±0,02 °C από την επιλεγείσα θερμοκρασία λειτουργίας, 

τουλάχιστον στην περιοχή 15 έως 100 °C. 

4.  Θερμόμετρα ακρίβειας τουλάχιστον ±0,02 °C στην περιοχή 0 έως 100 °C. 

5.  Χρονόμετρα, με διακριτική ικανότητα 0,1 s και ακρίβεια ± 0,07% στην περιοχή 

200 έως 900 s. 

Γενικές οδηγίες 

1. Ρυθμίζεται και διατηρείται η θερμοκρασία του λουτρού στην απαιτούμενη 

θερμοκρασία για τη δοκιμή. 

2. Επιλέγεται ένα καθαρό, ξηρό και βαθμονομημένο θερμόμετρο τέτοιο ώστε ο 

χρόνος ροής που απαιτείται να μην είναι μικρότερος από 200 s. 
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3. Τα ιξωδόμετρα μέτρησης του ιξώδους των σιλικονούχων υγρών ή των υγρών 

με βάση φθοράνθρακες πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά γι’ αυτή τη χρήση, 

επειδή τα υγρά αυτά δεν καθαρίζονται εύκολα με διαλύτες.  

4. Τα ιξωδόμετρα καθαρίζονται μεταξύ διαδοχικών προσδιορισμών, με 

επανειλημμένες  εκπλύσεις με κατάλληλο διαλύτη, πλήρως μειγνυόμενο με το υγρό 

δείγμα.  Ακολουθεί εξάτμιση και απομάκρυνση του διαλύτη με ρεύμα ξηρού 

φιλτραρισμένου αέρα επί 2 min ή μέχρις ότου ο διαλύτης απομακρυνθεί πλήρως. 

5. Κατά διαστήματα, τα ιξωδόμετρα καθαρίζονται με οξειδωτικό υγρό το οποίο 

αφίεται να δράσει επί πολλές ώρες ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα 

οργανικών ουσιών που έχουν αποτεθεί στα εσωτερικά τοιχώματα του ιξωδόμετρου.  

Ακολουθεί έκπλυση με νερό και τέλος ξήρανση με ρεύμα ξηρού φιλτραρισμένου 

αέρα.  Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αλκαλικά καθαριστικά διαλύματα επειδή 

είναι δυνατόν να διαβρώσουν τα γυάλινα τοιχώματα του ιξωδόμετρου. 

Προσδιορισμός του ιξώδους διαφανών υγρών 

 Για τον προσδιορισμό του ιξώδους διαφανών υγρών κατάλληλα είναι τα 

ιξωδόμετρα τύπου Oswald και τα ιξωδόμετρα τύπου αιωρούμενης στάθμης 

(suspended-level). 

1. Πληρώνεται το ιξωδόμετρο με υγρό δείγμα και τοποθετείται στο λουτρό.  Η 

πλήρωση του ιξωδόμετρου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως που 

αφορούν στο συγκεκριμένο τύπο (Παράρτημα Α και Β).  Εάν το δείγμα ενδέχεται να 

περιέχει στερεά σωματίδια, διηθείται κατά την πλήρωση μέσω φίλτρου 75 μm.  

Ορισμένα κατάλληλα ιξωδόμετρα περιγράφονται στο Παράρτημα Α. 

2. Το γεμάτο δείγμα ιξωδόμετρο πρέπει να παραμείνει στο λουτρό αρκετό 

χρόνο ώστε να αποκτήσει τη θερμοκρασία του λουτρού.  Συνήθως 30 min 

παραμονής αρκούν.  Εάν το λουτρό υποδέχεται περισσότερα του ενός ιξωδόμετρα, 

δεν πρέπει να γίνεται εισαγωγή ή αντικατάσταση ιξωδόμετρων κατά τη διάρκεια του 

χρόνου παραμονής και μέτρησης. 

3. Ρυθμίζεται ο όγκος του δείγματος στο ιξωδόμετρο, εάν αυτό προβλέπεται 

στις οδηγίες χρήσης του. 

4. Χρησιμοποιώντας κενό ή πίεση, φέρεται η στάθμη του υγρού δείγματος σε 

θέση περίπου 7 mm πάνω από την πρώτη χαραγή χρονομέτρησης.  Το δείγμα 

απελευθερώνεται και μετράται σε δευτερόλεπτα με ακρίβεια 0,1 s  ο χρόνος που 

απαιτείται για να διέλθει ο μηνίσκος της ελεύθερης επιφάνειας του δείγματος από 
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την πρώτη μέχρι τη δεύτερη γραμμή χρονομέτρησης.  Εάν ο χρόνος αυτός είναι 

μικρότερος από 200 s, η μέτρηση επαναλαμβάνεται επιλέγοντας ένα ιξωδόμετρο 

μικρότερης διαμέτρου τριχοειδούς. 

5. Επαναλαμβάνεται η μέτρηση ως άνω.  Εάν τα αποτελέσματα των δύο 

μετρήσεων δεν διαφέρουν περισσότερο από την τιμή που καθορίζεται ως το όριο 

προσδιοριστικότητας της μεθόδου (βλ. Ακρίβεια), υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος 

των δύο μετρήσεων και αυτή η τιμή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 

κινηματικού ιξώδους. 

Προσδιορισμός του ιξώδους διαφανών και αδιαφανών υγρών 

 Κατάλληλα για τον προσδιορισμό αυτό είναι τα ιξωδόμετρα αντίστροφης 

ροής τύπου σωλήνα U (Παράρτημα C). 

1. Για μαζούτ και κηρώδη προϊόντα, των οποίων το ιξώδες επηρεάζεται από το 

θερμικό ιστορικό του δείγματος, ακολουθείται η εξής πορεία: 

α. Το δείγμα θερμαίνεται μέσα σε φούρνο στον αρχικό του περιέκτη σε 

θερμοκρασία 60 ± 2 °C. 

β. Το δείγμα αναδεύεται επισταμένως με τη βοήθεια ράβδου 

εκτεινόμενης μέχρι τον πυθμένα του περιέκτη.   Η ανάδευση συνεχίζεται μέχρις ότου 

δεν υπάρχουν στερεά ή ημιστερεά υπολείμματα στον πυθμένα. 

γ. Πωματίζεται ο περιέκτης και δονείται επί 1 min, ώστε να επιτευχθεί 

πλήρης ανάμειξη του δείγματος. 

δ.  Αμέσως μετά, πληρώνεται με δείγμα μία φιάλη των 100 ml. 

ε. Η φιάλη τίθεται σε λουτρό με ζέον νερό επί 30 min. 

στ΄.  Απομακρύνεται η φιάλη από το λουτρό, πωματίζεται και 

αναταράσσεται ισχυρά επί 1 min. 

2. Πληρώνονται δύο ιξωδόμετρα, μέσω φίλτρου 75 μm σύμφωνα με τις ειδικές 

οδηγίες χρήσεως του συγκεκριμένου τύπου.  Τα ιξωδόμετρα πρέπει να είναι 

προθερμασμένα στη θερμοκρασία στην οποία θα γίνει η δοκιμή. 

3. Μετά από 10 min παραμονή στο λουτρό, ρυθμίζεται ο όγκος του δείγματος 

ώστε να ταυτίζεται με τις χαραγές πληρώσεως, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

ιξωδόμετρου.  Πωματίζεται ο λεπτός σωλήνας του ιξωδόμετρου. 

4. Το ιξωδόμετρο με το δείγμα πρέπει να παραμείνει στο λουτρό αρκετό χρόνο 

ώστε να αποκτήσει τη θερμοκρασία του λουτρού.  Εάν το λουτρό υποδέχεται 
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περισσότερα του ενός ιξωδόμετρα, δεν πρέπει να γίνεται εισαγωγή ή αντικατάσταση 

ιξωδόμετρων κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής και μέτρησης. 

5. Αφαιρείται το πώμα και το δείγμα ρέει ελεύθερα.  Μετράται και 

καταγράφεται ο χρόνος που απαιτείται για να διέλθει (ανέλθει) το μέτωπο του 

δείγματος από την πρώτη χαραγή χρονομέτρησης μέχρι τη δεύτερη χαραγή 

χρονομέτρησης με ακρίβεια 0,1 s. 

6. Υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος του κινηματικού ιξώδους από τις δύο 

μετρήσεις.  Εξετάζεται εάν οι δύο μετρήσεις έχουν διαφορά ευρισκόμενη εντός των 

ορίων προσδιοριστικότητας της μεθόδου.  Εάν παρατηρείται απόκλιση, ο 

προσδιορισμός επαναλαμβάνεται. 

Υπολογισμοί και Αναφορά Αποτελεσμάτων 

1. Το κινηματικό ιξώδες, ν/(mm2/s), υπολογίζεται από τον μετρούμενο χρόνο 

ροής, t/s, και τη σταθερά του ιξωδόμετρου, C/(mm2/s2), ως εξής: 

tC ⋅=ν . 

2. Το δυναμικό ιξώδες, η/(mPa⋅s), στην αυτή θερμοκρασία υπολογίζεται από το 

κινηματικό ιξώδες, ν/(mm2/s), και την πυκνότητα, ρ/(kg/m3), από τη σχέση: 

310−×ρ×ν=η . 

3. Τα αποτελέσματα των προσδιορισμών κινηματικού και δυναμικού ιξώδους 

εκφράζονται με τέσσερα σημαντικά ψηφία, μαζί με τη θερμοκρασία της μέτρησης. 

Ακρίβεια 

 Τα αποτελέσματα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Προσδιοριστικότητα (Determinability). Η διαφορά  μεταξύ διαδοχικών 

προσδιορισμών που διεξάγει ο ίδιος χειριστής, χρησιμοποιώντας την ίδια συσκευή 

στο ίδιο εργαστήριο και οδηγούν σε ένα μοναδικό αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τις παρακάτω τιμές σε περισσότερες από 1 στις 20 περιπτώσεις: 

Βασικά Έλαια 0,20%, Συνθετικά Έλαια 0,13%, Παραφίνες (100 °C) 0,80%, 

Μαζούτ (80 και 100 °C) 0,011(y+8),  Gasoil (40 °C) 0,0013(y+1), Κεροζίνες (-20 

°C) 0,18 %, όπου y είναι ο αριθμητικός μέσος των προσδιορισμών που συγκρίνονται. 

2. Επαναληπτικότητα (Repeatability). Η διαφορά  μεταξύ διαδοχικών 

αποτελεσμάτων ενός υλικού που εκφράζει ο ίδιος χειριστής, χρησιμοποιώντας την 

ίδια συσκευή στο ίδιο εργαστήριο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις παρακάτω τιμές 

σε περισσότερες από 1 στις 20 περιπτώσεις: 
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Βασικά Έλαια 0,11%, Συνθετικά Έλαια 0,26%, Παραφίνες (100 °C) 

0,0141x1,2, Μαζούτ (80 και 100 °C) 0,013(x+8),  Gasoil (40 °C) 0,0043(x+1), 

Κεροζίνες (-20 °C) 0,7 %, όπου x είναι ο αριθμητικός μέσος των αποτελεσμάτων 

που συγκρίνονται. 

3. Αναπαραγωγικότητα (Reproducibility). Η διαφορά μεταξύ δύο μοναδικών και 

ανεξάρτητων αποτελεσμάτων ενός υλικού από διαφορετικούς χειριστές και 

διαφορετικά εργαστήρια, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις παρακάτω τιμές σε 

περισσότερες από 1 στις 20 περιπτώσεις: 

Βασικά Έλαια 0,65%, Συνθετικά Έλαια 0,76%, Παραφίνες (100 °C) 

0,0366x1,2, Μαζούτ (80 και 100 °C) 0,04(x+8),  Gasoil (40 °C) 0,0082(x+1), 

Κεροζίνες (-20 °C) 0,019x, όπου x είναι ο αριθμητικός μέσος των αποτελεσμάτων 

που συγκρίνονται. 

____________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

Ιξωδόμετρο BS / U-tube για διαφανή υγρά 

 Τα ιξωδόμετρα αυτά ανήκουν στη γενική κατηγορία των ιξωδομέτρων 

Oswald σταθερού όγκου στη θερμοκρασία της δοκιμής. Χρησιμοποιούνται για 

διαφανή νευτώνια υγρά με ιξώδες μέχρι 20000 mm2/s. 

Οδηγίες χρήσεως 

 Το ιξωδόμετρο τοποθετείται στο λουτρό με το 

σωλήνα L κατακόρυφο.  Χρησιμοποιώντας ένα 

σιφώνιο μέσω του σωλήνα L ο βολβός Α πληρώνεται 

με μία ελαφρά περίσσεια δείγματος ώστε να είναι 

ελάχιστα άνω της γραμμής πληρώσεως G.  

Καταβάλλεται προσπάθεια να μη στάξει υγρό στα 

τοιχώματα του σωλήνα άνω της γραμμής G. 

Αφού το δείγμα έχει αποκτήσει τη 

θερμοκρασία του λουτρού (περίπου 30 min αρκούν), 

ρυθμίζεται με αναρρόφηση με το σιφώνιο ο όγκος 

του δείγματος ώστε η στάθμη του υγρού να 

ευρίσκεται μεταξύ 0,2 mm από τη γραμμή 

πληρώσεως G. 

Ακολούθως, το δείγμα μετακινείται με τη 

βοήθεια κενού (ή πίεσης) ώστε η ελεύθερη επιφάνεια 

του υγρού να ανέλθει περίπου 5 mm πάνω από τη 

χαραγή χρονομέτρησης Ε.  Αποσυνδέεται το κενό και 

το δείγμα ρέει υπό την επίδραση της βαρύτητας. 

Καταγράφεται με ακρίβεια 0,1 s ο χρόνος που 

απαιτείται για να διέλθει η βάση του μηνίσκου από τη 

χαραγή χρονομέτρησης Ε μέχρι τη χαραγή F. Σχήμα 1. Σχέδιο ιξωδόμετρου BS / 
U-tube για διαφανή  υγρά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

Ιξωδόμετρο BS BS/IP/SL (S) για διαφανή υγρά 

Το ιξωδόμετρο BS/IP/SL (S) ανήκει στην κατηγορία των ιξωδομέτρων 

αιωρούμενης στάθμης.  Στα ιξωδομέτρα αυτά το υγρό αιωρείται μέσα στον τριχοειδή 

σωλήνα, τον οποίο πληρώνει εντελώς με αποτέλεσμα ομοιόμορφο υδροστατικό 

ύψος, ανεξάρτητο από την ποσότητα του δείγματος που εισάγεται στο ιξωδόμετρο.  

Έτσι η σταθερά του ιξωδόμετρου είναι ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία.  Επίσης, η 

διάμετρος του κατώτερου μηνίσκου είναι περίπου ίση με τη μέση διάμετρο του 

ανώτερου μηνίσκου και δεν απαιτείται διόρθωση λόγω επιφανειακών φαινομένων. 

Οδηγίες χρήσεως 

 Με τη βοήθεια σιφωνίου, το 

ιξωδόμετρο πληρώνεται με επαρκή 

ποσότητα δείγματος για την πλήρωση του 

βολβού Α αλλά όχι του βολβού Β. Το 

ιξωδόμετρο εισάγεται στο λουτρό 

σταθερής θερμοκρασίας.  

Όταν το ιξωδόμετρο αποκτήσει τη 

θερμοκρασία του λουτρού (περίπου 30 

min) φράσσεται ο σωλήνας Μ με το 

δάκτυλο και με τη βοήθεια κενού στο 

σωλήνα Ν (ή πίεσης στον L) το δείγμα 

μετακινείται ώστε η ελεύθερη στάθμη του 

να ανέλθει 8 mm πάνω από την ανώτερη 

χαραγή χρονομέτρησης Ε.  Αποσυνδέεται 

το κενό από το σωλήνα Ν και ταυτόχρονα 

μετακινείται το δάκτυλο από τον Μ στον 

Ν, ώστε να διατηρηθεί ο ανώτερος 

μηνίσκος πάνω από τη χαραγή Ε ενώ ο 

κατώτερος μηνίσκος να είναι κάτω από το 

τριχοειδές R στο βολβό Β.  

Απομακρύνεται το δάκτυλο και μετράται  με ακρίβεια 0,1 s ο χρόνος που απαιτείται 

για να διέλθει η βάση του μηνίσκου του δείγματος από τη χαραγή Ε στη χαραγή F.  

Σχήμα 2.  Ιξωδόμετρο BS/IP/SL (S) 

 8



9  Μέθοδος ASTM D-445 (IP 71) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C 

Ιξωδόμετρο Cannon-Fenske για διαφανή και αδιαφανή υγρά 

Στα ιξωδόμετρα αυτού του τύπου, το δείγμα του υγρού ρέει μέσα στο βολβό 

πλήρωσης που δεν είχε προηγουμένως διαβραχεί με το δείγμα και έτσι είναι δυνατή 

η χρονομέτρηση υγρών που αφήνουν ένα αδιαφανές στρώμα στο γυαλί του οργάνου. 

Οδηγίες χρήσεως 

 Για την πλήρωση του ιξωδόμετρου, αναστρέφεται το ιξωδόμετρο και 

εφαρμόζεται κενό στο σωλήνα L και βυθίζεται 

ο σωλήνας N μέσα στο υγρό δείγμα.  Το 

ανερχόμενο υγρό πληρώνει το βολβό D μέχρι 

τη χαραγή πλήρωσης G.  Απομακρύνονται 

τυχόν υπολείμματα δείγματος από το σωλήνα 

N και αναστρέφεται το ιξωδόμετρο στην 

κανονική του θέση.   

Διατηρώντας το σωλήνα L κατακόρυφο 

και κλείνοντας το σωλήνα N με ελαστικό 

πώμα, τοποθετείται το ιξωδόμετρο στο λουτρό 

σταθερής θερμοκρασίας επί χρόνο αρκετό για 

να αποκτήσει τη θερμοκρασία του λουτρού.  

Συνήθως 30 min αρκούν. 

Αφαιρείται το ελαστικό πώμα του 

σωλήνα N και το υγρό ρέει υπό την επίδραση 

της βαρύτητας.  Μετράται με ακρίβεια 0,1 s ο 

χρόνος που απαιτείται για να διανύσει ο 

ανώτατος δακτύλιος επαφής υγρού-γυαλιού την 

απόσταση από τη χαραγή χρονομέτρησης Ε 

μέχρι τη χαραγή χρονομέτρησης F. 
Σχήμα 1. Σχέδιο ιξωδόμετρου Cannon-
Fenske για διαφανή και αδιαφανή  υγρά. 
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10  Καύσιμα – Λιπαντικά 

 

 

 

 
 

Σχήμα 4.  Εμπορικά διαθέσιμη συσκευή προσδιορισμού ιξώδους. 
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