Classele de
e viscozitatte ISO
De‐a lun
ngul anilor, consumatorrii de uleiuri au întâlnitt numeroase
e moduri dee a indica clasele de
viscozitaate ale lubriffianţilor folossite în fabricaaţia de lubriffianţi. Acesteea sunt clase
ele de viscoziitate SAE
(Society of Automo
otive Engineeers = Asociaţia Ingineerilor de Automobile) pentru uleiiurile de
otor, clasele de viscozitaate AGMA (A
American Geear Manufaccturers Association =
transmissie şi de mo
Asociaţia Producăto
orilor Ameriicani de An
ngrenaje) peentru uleiurile de angrenaje, SUS (Saybolt
U
ccSt (viscozittatea cinem
matică exprimată în
Universaal Seconds = Secundee Saybolt Universal),
centistokes) şi viscozzitatea absolută. Ca să crească confu
uzia, se pot aplica
a
două scale
s
de temperatură
us) pentru majoritatea
m
a
acestora,
fără să mai me
enţionăm că viscozitateaa poate fi
(Fahrenheit şi Celsiu
12°F).
prezentaată fie la 40°°C (104°F) fiee la 100°C (21
În 1975,, ISO (Intern
national Stan
ndards Organisation = Organizaţia
O
Internaţionallă de Standaardizare),
împreun
nă cu ASTM
M (American Society forr Testing an
nd Materialss = Asociaţiaa Americanăă pentru
Testare şi Materiale
e), STLE (Society of Tribo
ologist and Lubrication Engineers = Societatea
S
In
nginerilor
utul Britanic pentru Standarde) şi
Tribologgişti şi din Lubrifiere), BSI (British Standards Instittute = Institu
DIN (Deeutsches Insttitute für Normung = Institutul Geerman de Standardizare) au căzut de
d acord
asupra u
unei singure abordări caare să minim
mizeze confuzziile. Aceastaa este cunosscută sub nu
umele de
ISO VG (Internationa
(
al Standards Organisation Viscosity Grade
G
= claseele de viscoziitate ISO).
Nu trebuie să aştep
ptaţi prea mult ca cinevaa să spună că
c viscozitatea este cea
portantă prop
prietate fiziccă a unui fluiid când este vorba de de
eterminarea
mai imp
cerinţelo
or de lubrifieere. Aşa că, ce
c este viscozitatea?
Viscozitaatea indică măsură în care uleiul dezvoltă o rezistenţă la curgere
(efortul de forfecare) în anum
mite condiţiii. Ca să simplificăm, viscozitatea
ntă măsura în
î care uleiu
ul are tendinţa de a rămâne imobiil când este
reprezin
impins (forfecare) dee către comp
ponentele mecanice
m
în m
mişcare.
d a stabili o metodă de
Scopul ssistemului ISO de clasificarea viscozittăţilor este de
măsurarre a viscozittăţilor astfell încât furnizorii de lub
brifianţi, proiectanţii de
echipam
mente şi utillizatorii să aibă
a
o bază comună (sstandardizatăă) pentru a
marca şii selecta lubrrifianţii lichizzi.
Au fost analizate diferite
d
aborrdări înaintee ca ISO Tecchnical Com
mmittee (TC2
23) să stabiilească o
mplu de utillizat. Sunt cââteva criteriii importante
e de menţion
nat de la
abordare care să fiee logică şi sim
e:
început,, printre care





Raportarea lubrifiantului la o temperatură nomin
nală pentru sistemele
s
ind
dustriale;
Utilizarea un
nui model caare armonizează incertittudinile impuse de tolerranţele dimeensionale
de fabricaţiee;
Utilizarea un
nui model caare are o bun
nă repetabilittate pe întreaga scală;
Utilizarea un
nui model caare foloseşte un număr mic,
m uşor de aplicat,
a
de clase de viscozitate.

Temperaatura de refferinţă pentru clasificaree trebuie săă fie suficien
nt de apropiată de temperatura
medie îîntâlnită în practica ind
dustrială. Ea trebuie să fie, de aseemenea, strââns corelatăă cu alte
temperaaturi selectatte pentru deefinirea altorr proprietăţi, ca indicelee de viscozitaate, care pott ajuta în
descrierrea unui lubrrifiant. Un stu
udiu al temp
peraturilor po
osibile indicăă temperatura de 40°C (1
104°F) ca
fiind po
otrivită pentrru clasificareea lubrifianţilor industriali, ca şi peentru proprie
etăţile definitorii ale

lubrifian
nţilor menţio
onate mai su
us. De aceeaa, această cllasificare ISO
O a viscozităăţilor se bazzează pe
viscozitaatea cinematică la 40°C (104°F).
(
Această clasificare defineşte
d
20 de clase de
e viscozitate în domeniull de la 2 pân
nă la 2.300 m
mm2/s (1
0°C (104°F). Fiecare clasăă de viscozittate este dessemnată prin
n numărul în
ntreg, cel
mm2/s = 1 cSt) la 40
mai aprropiat de pu
unctul de miijloc al domeeniului de viscozitate
v
ciinematică re
espectiv, exp
primat în
mm2/s la 40°C (104°F), şi este permis
p
un domeniu extins cu ±10% din această valoare. Ceele 20 de
clase de viscozitate şi
ş limitele lorr specifice su
unt listate în tabelul 1.
Tabelul 2 pune alăături câteva metode uzzuale de măăsurarea viscozităţii. Daacă un practtician se
d
cu o an
numită meto
odă, uneori poate
p
dori să
s vadă dom
meniile de viscozitate
descurcăă onorabil doar
corelatee indicate şi de altă mettodă; tot ce are de făcut este să du
ucă o linie orizontală priin centru
clasei dee viscozitate alese şi să vaadă corelareea cu celelaltte metode.

