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ПРЕДГОВОР 

 

 
Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”. 

 
Този документ заменя и отменя БДС 1766:1974 и БДС 1766:1974/Изменение 1:1984. 

 

Спрямо предишното издание са направени следните промени: 
 

− осъвременена е структурата на стандарта; 

− добавена е точка 3 „Термини и определения”; 

− добавена е точка 4 „Принцип”; 

− добавена е точка 7 „Взeмане на проби”, като са позовани актуалните стандарти за вземане на проби; 

− обновени са фигурите, като фигури 1 и 2 са обединени;  

− преработена е прецизността на метода; 

− добавена е точка 12 „Протокол от изпитването”; 

− точка 7 от предходното издание е преработена в приложение А; 

− фигура 4 е премахната, в информационно приложение В са посочени техническите изисквания за 

термометри за определяне на условен вискозитет по Engler. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Прилагането на този документ може да бъде свързано с опасни материали, 
действия и съоръжения. Стандартът не разглежда всички въпроси за безопасност, свързани с 

неговото прилагане. Отговорност на ползвателите на този документ е да предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират безопасността и здравето на персонала преди 

прилагането на този документ и да изпълняват законовите и изискванията на нормативните 
актове за тази цел. 

 

 

1 Обект и област на приложение 
 
Този документ описва процедура за определяне на условния вискозитет на нефтопродукти с вискозиметър на 

Engler. Методът се прилага за нефтопродукти, които изтичат в непрекъсната струя, при строго контролирани 

условия на определянето и имат вискозитет не по-малък от 1,2 °Е. 
 

 

2 Нормативни позовавания 
 

Следните документи са позовани в текста по такъв начин, че част от тях или цялото им съдържание 
представлява изисквания на този документ. За датираните позовавания се прилага само цитираното издание. 

За недатираните позовавания се прилага последното издание на позования документ (включително 
измененията). 

 

БДС EN ISO 3170 Течни нефтопродукти. Ръчно вземане на проби 

БДС EN ISO 3171 Течни нефтопродукти. Автоматично вземане на проби от тръбопровод 

БДС EN ISO 3696 Вода за лабораторни анализи. Изисквания и методи за изпитване 

БДС ISO 565 Сита лабораторни. Метална телена тъкан, перфорирана метална плоча и 
екектроформирaн лист. Номинални размери на отворите 

 

 

З Термини и определения 
 

За целите на този документ се прилагат следните термини и определения. 
 

3.1 условен вискозитет по Engler 

отношението между времето на изтичане, в s, на 200 cm³ от пробата за изпитване при температурата на 
изпитването (t) и времето за изтичане, в s, на 200 cm³ дестилирана вода при 20 °С. Условният вискозитет се 

измерва в °Е (градуси Engler). 
 

3.2 водно число на вискозиметъра 

времето, в s, за изтичане на 200 cm³ дестилирана вода при 20 °С. 
 

 

4 Принцип 
 

Измерва се времето за изтичане, в s, на определен обем течна проба за изпитване под действието на 
гравитацията през капилярата на вискозиметъра, при точно възпроизводимо налягане и при контролирана 

температура. Условният вискозитет на Engler се изчислява като се раздели измереното време за изтичане на 
пробата за изпитване на водното число на вискозиметъра (3.2). 

 
 

5 Реагенти и материали 
 
Използват се само реагенти със степен на чистота „за анализ”. 
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5.1 Разтворители за промиване на апаратурата 
 

Подходящи разтворители са: етилов етер, петролев етер, етанол, бензин от пряка дестилация с интервал на 
кипене от 80 °С до 120 °С. 

 
5.2 Масло, с кинематичен вискозитет от 20 mm²/s до 30 mm²/s при 100 °С и пламна температура над 

200 °С за запълване на банята на вискозиметъра. 

 
5.3 Дестилирана вода, със степен на чистота 3 в съответствие с БДС EN ISO 3696. Преди употреба 

трябва да се филтрира. 
 

5.4 Филтърна хартия 

 
 

6 Апаратура 
 

6.1 Вискозиметър на Engler (фигура 1), състои се от два полирани, месингови, цилиндрични съда:  

 
6.1.1 Вътрешен съд, с диаметър (106,0 ± 1,0) mm, с полирана вътрешна повърхност и дебелостенен 

месингов капак. В средата на сферичното дъно на вътрешния съд има отвор, към който е запоена месингова 
тръбичка, в която е поставена никелирана капиляра с полирана вътрешна повърхност. Капилярата е с 

дължина (20,0 ± 0,1) mm, вътрешен диаметър в горната част (2,9 ± 0,02) mm и вътрешен диаметър в долната 
част (2,8±0,02) mm. 

 

На еднаква височина от дъното на съда са закрепени три прегънати под прав ъгъл заострени метални щифта 
(M), които служат за измерване на определено количество от пробата за изпитване и за нивелиране на 

апарата. Обемът на вътрешния съд от дъното до върховете на щифтовете е около 240 cm³.  
 

Капакът на вътрешния съд има два отвора, единият от които (в средата) е предназначен за запушалката на 

капилярата, а вторият – за термометъра Т1, с който се измерва температурата на пробата за изпитване.  
 

6.1.2 Външен съд, който служи като баня за нагряване или охлаждане на продукта. Към стената на външния 
съд е прикрепена бъркалка и термометър Т2, за измерване температурата на течността в банята. Апаратът е 

снабден с винтове за нивелиране. 
 

Когато се използват повече от един вътрешен съд в една баня, са възможни други варианти на бани, опори 

и разбъркващи устройства. 
 

Нагряването на вискозиметъра се извършва чрез вграден електрически нагревател или чрез включване към 
подходящ термостат. 

 

6.1.3 Запушалка – капилярата на дъното на вътрешния съд се затваря или отваря посредством заострена 
пръчка от твърдо дърво или месинг, с дължина 180 mm и диаметър 8 mm. 
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Легенда 

1 вътрешен съд 6     Термометър Т2 

2 капиляра  7     външен съд 

3 капак  8     бъркалка 

4 запушалка  9     винтове 

5 Термометър Т1 М метални щифтове 

 

Фигура 1 − Вискозиметър на Engler 

  

A 106 mm ± 1,0 mm 

В 5,0 mm отстояние 

C 25 mm ± 1,0 mm 

D 52 mm ± 0,5 mm 

Е 2,9 mm ± 0,02 mm 

F 2,8 mm ± 0,02 mm 

G 3,0 mm ± 0,3 mm 

H 20 mm ± 0,1 mm 

I 4,5 mm ± 0,2 mm 

J не по-малко от 20 mm  

К Марка за градуиране 
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6.2 Устройство за измерване на температура, стъклен термометър с течност (Приложение В) или 

електронно измервателно устройство, или и двете, с най-малко същата точност и прецизност в температурния 
интервал. 
 

6.3 Колби по Engler (фигура 2) с обем 200 cm³, градуирани при 20 °С, или мерителни колби от 200 cm³. 
 

Размерите са в милиметри 

 

Фигура 2 − Колба по Engler 
 
 

6.4 Устройство за измерване на време, механично или електронно, градуирано с най-малко скално 

деление не по-голямо от 0,2 s.  
 

6.5 Сито, съгласно БДС ISO 565, от метална телена тъкан, с размер на отворите от 250 μm до 500 μm. 

 
6.6 Стъклена пръчка, с дължина 150 mm - 250 mm и диаметър 3 mm - 5 mm, със заоблени краища. 
 
 

7 Вземане на проби 
 

Освен ако не е определено друго в техническата спецификация, пробите се вземат съгласно БДС EN ISO 3170 

или БДС EN ISO 3171. 
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8 Проверка на вискозиметъра 
 

8.1 Определяне на водното число на вискозиметъра 
 

За стандартен вискозиметър водното число е (51 ± 1) s. Ако водното число се различава от тези стойности, 
вискозиметърът не може да се използва за определяне на условния вискозитет. Водното число трябва да се 

проверява най-малко един път на четири месеца. 
 

8.1.1 Вътрешният съд и капилярата на вискозиметъра се промиват последователно с петролев или етилов 

етер, няколко пъти с етанол, завършва се с изплакване няколко пъти с дестилирана вода и се подсушава с 
въздух.  
 

8.1.2 Капилярата на вискозиметъра се затваря с чиста и суха пръчка (6.1.3), неупотребявана при изпитване 

на нефтопродукти. 
 

Във вътрешния съд на вискозиметъра се налива филтрирана и прясно дестилирана вода с температура 20 °С 

до ниво, при което върховете на трите щифта едва се подават над повърхността на водата.  
 

Вискозиметърът се нивелира чрез винтове така, че върховете на трите щифта, определящи височината на 
запълването, да се намират на една хоризонтална плоскост. 
 

Банята на вискозиметъра се запълва до разширената горна част на вътрешния съд с вода, с температура 

20 °С. 
 

8.1.3 Празната, мокра колба на Engler се поставя под капилярната тръбичка на вътрешния съд. Чрез 

повдигане на пръчката малко над отвора на капилярата, се изпуска такова количество вода в колбата, че 
водата да изпълни цялата капилярна тръбичка и на долния ѝ край да се задържи капка. 
 

Капилярата на вискозиметъра се затваря с пръчката (6.1.3). Водата от колбата се налива внимателно по 

стъклена пръчка (6.6) във вътрешния съд. Изпразнената колба се държи от 1 до 2 min над съда, за да се стече 

напълно водата. След това колбата се поставя под капилярата на вискозиметъра. 
 

8.1.4 Водата във вътрешния съд се разбърква внимателно чрез движение около пръчката (6.1.3) на капака, 
с поставения в него термометър на вътрешния съд. Водата в банята се разбърква посредством бъркалката. 
 

След като температурата на водата в двата съда достигне 20 °С и в продължение на 5 min отклонението на 

температурата във вътрешния съд не превишава ± 0,5 °С, пръчката се изтегля, като едновременно се 

включва устройството за измерване на време. Когато долният край на менискуса на водата достигне марката 
на колбата, съответстваща на 200 cm³, устройството за измерване на време се спира. 
 

8.1.5 Определянето на времето за изтичане на 200 cm³ дестилирана вода се извършва последователно 

4 пъти и ако резултатите от определянията не се различават от средноаритметичната стойност с повече от 
0,5 s, средноаритметичната стойност от измерванията се приема за време за изтичане на водата. 
 

Провежда се в същия последователен порядък още една серия от 4 измервания и се изчислява втора 
средноаритметична стойност.  
 

Ако двете получени стойности за време, за изтичане на водата, не се различават с повече от 0,5 s, 

средноаритметичната стойност на тези два резултата представлява водното число на вискозиметъра, което 

се означава с ԏ20
Н2О

. 
 
 

9 Процедура  
 

9.1 Подготовка на пробата 
 

9.1.1 Пробата се разбърква до хомогенизиране, ако е необходимо се подгрява. За да не се повлияе на 
определянето на вискозитета, трябва да се избягват наличието на въздушни мехурчета, загуба на летливи 
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вещества или други ефекти от разбъркването. Представителна част от пробата се филтрира през сито (6.5), 
за да се отстранят евентуални механични замърсявания.  
 

9.1.2 При съдържание на вода повече от 0,05 %, пробата се обезводнява с прясно накален натриев хлорид, 

натриев сулфат или калциев двухлорид, след което се филтрира. 
 

9.2 Извършване на изпитването 
 

9.2.1 Преди всяко определяне на условния вискозитет, вътрешният съд на вискозиметъра и капилярата се 

промиват внимателно с филтриран бензин и се подсушават със сух и свободен от прах въздух. Не се допуска 
избърсване на вътрешния съд с плат. Допуска се отстраняване на останалите капки с филтърна хартия, 

краищата на която са равно изрязани. 
 

При почистване на вискозиметъра не се допуска използването на тел или други абразивни материали и 
корозионноактивни течности, за да се избегне нараняване на капилярата и щифтовете за измерване нивото 

на течността във вътрешния съд. Капакът и ръбът на вътрешния съд на вискозиметъра трябва да се поддържат 

чисти за осигуряване на добро въздушно уплътнение между тях. 
 

След във на битумни материали, металът около дъното и капилярата на вискозиметъра трябва да се почистят 
внимателно, за да не се допусне получаване на непостоянни и погрешни резултати. 
 

9.2.2 Банята на вискозиметъра се запълва с вода или масло, и се нагрява до температурата на изпитване. 

Температурата на банята се поддържа с не повече от 1°С по-висока от температурата на изпитване. 
 

9.2.3 Капилярата на вискозиметъра се затваря плътно с пръчката (6.1.3), като се избягва силното 

натискане, за да се предотврати бързото износване на капилярата. 
 

Вътрешният съд се запълва, посредством стъклена пръчка (6.6), за да не се образуват въздушни мехурчета, 
с подготвената по точка 9.1 проба за изпитване, предварително подгрята до температурата на изпитването. 
 

Нивото на пробата трябва да бъде малко над върховете на щифтовете. 
 

9.2.4 При внимателно повдигане на пръчката (6.1.3) излишъкът от пробата се изпуска, така че върховете 
на трите щифта едва забележимо да се подават над нивото му. Капилярната тръбичка на вискозиметъра 

трябва да бъде пълна с изпитваната течност и на края ѝ да се задържи капка от нея. 
 

9.2.5 Вискозиметърът се затваря с капака и под капилярата се поставя чиста и суха колба по Engler. Пробата 

непрекъснато се разбърква с помощта на термометъра, потопен във вътрешния съд, който се движи 
внимателно около пръчката (6.1.3).  
 

Потопеният в пробата термометър трябва да показва точно температурата на изпитването. Допуска се 

отклонение от температурата на изпитване в продължение на 5 min не повече от ± 0,5 °С. 
 

9.2.6 Когато условията за изпитването са изпълнени, пръчката (6.1.3) се изтегля и едновременно се 

включва устройството за измерване на време. 
 

Когато нивото на пробата в колбата на Engler достигне марката, съответстваща на 200 cm³ (пяната не се 
взема под внимание), устройството за измерване на време се спира и се отчита времето за изтичане на 

пробата с точност до 0,2 s. 
 

9.2.7 Когато времето за изтичане на 200 cm³ проба за изпитване е много продължително, или след изтичане 

на определен обем непрекъснатостта на струята се наруши и пробата започне да тече на „капки”, се допуска, 
при спазване на всички останали изисквания на настоящия стандарт, да се отчете времето за изтичане на 

по-малък обем V cm³ проба за изпитване и да се преизчисли за 200 cm³ проба (Приложение А). 
 
 

10 Представяне на резултатите 
 

Условният вискозитет на изпитваната проба при температура t (W𝐸𝑡), в условни градуси Engler, се изчислява 

по формулата: 
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 𝑊𝐸𝑡 =
ԏ𝑡

ԏ20
𝐻2𝑂  (1) 

където: 
 

W𝐸𝑡 условният вискозитет на изпитваната проба при температурата на определяне t, градуси 

Engler; 

ԏ𝑡 времето за изтичане на 200 cm³ от пробата при температурата на определяне t, s; 

ԏ20
𝐻2𝑂 времето за изтичане на 200 cm³ вода при 20 °С (водното число на вискозиметъра). 

 
 

11 Прецизност 
 

11.1 Повторяемост, r 
 

Разликата между два резултата от изпитване, получени от един и същ оператор, с една и съща апаратура, 

при постоянни работни условия, върху един и същ материал за изпитване, при многократно нормално и 

правилно прилагане на метода за изпитване може да превишава следните стойности само в един от двадесет 
случая. 
 

− При време на изтичане до 250 s, r = 0,04 Х; 

− При време на изтичане от 251 s до 500 s, r = 0,06 Х; 

− При време на изтичане от 501 s до 1000 s, r = 0,10 Х; 

− При време на изтичане над 1001 s, r = 0,20 Х. 
 

където Х е средноаритметичната стойност на сравняваните резултати. 
 

11.2 Възпроизводимост, R 
 

Разликата между два единични и независими резултата от изпитване, получени от различни оператори, 

работещи в различни лаборатории, върху един и същ материал за изпитване, при многократно нормално и 
правилно прилагане на метода за изпитване може да превишава следните стойности само в един от двадесет 

случая. 
 

− При време на изтичане до 250 s, R = 0,08 Х; 

− При време на изтичане от 251 s до 500 s, R = 0,12 Х; 

− При време на изтичане от 501 s до 1000 s, R = 0,20 Х; 

− При време на изтичане над 1001 s, R = 0,40 Х. 
 

където Х е средноаритметичната стойност на сравняваните резултати. 
 
 

12 Протокол от изпитването 
 

Протоколът от изпитването трябва да съдържа най-малко следната информация: 
 

a) позоваване на този документ, т.е. БДС 1766; 

b) вида и пълната идентификация на пробата за изпитване; 

c) резултата от изпитването (виж точка 10); 

d) използвана ли е процедурата в приложение А или не;   

e) всяко отклонение от определената процедура, по споразумение или по друга причина; 

f) датата на изпитването.  
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Приложение А 
(информационно) 

 

ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ПРИ НАРУШАВАНЕ НЕПРЕКЪСНАТОСТТА  
НА СТРУЯТА ПРИ ИЗТИЧАНЕ НА ПРОБАТА ЗА ИЗПИТВАНЕ 

 
 

А.1 При определяне на условния вискозитет на вискозни нефтопродукти, времето за изтичане на 200 cm³ 

може да стане много продължително, или след изтичане на определен обем непрекъснатостта на струята да 

се наруши и продуктът да започне да тече на „капки”. В тези случаи се допуска, при спазване на всички 

останали изисквания на настоящия стандарт, да се отчете времето за изтичане на по-малък обем V cm³ проба 
за изпитване и да се преизчисли за 200 cm³ проба, като се използва следното уравнение: 

 

ԏt = ԏV X (2) 

където: 
 

ԏt времето за изтичане на 200 cm³ от продукта при температура t, s; 

ԏv времето за изтичане на V cm³ от продукта при температура t, s; 

Х коефициент за преизчисляване на времето за изтичане на V cm³ от продукта във време за 

изтичане на 200 cm³ от него. 
 

Преизчисляване за 200 cm³ проба за изпитване се извършва по уравнението на Блох и Добрянски: 
 

𝑋 =  
1

3
(

800

𝑉
− 1)  (3) 

 
където: 
 

V обемът на изтеклата течност, cm³. 
 

Условният вискозитет на изпитваната проба се изчислява по формулата в точка 10. 
 
 

А.2 Коефициентите за преизчисляване на времето за изтичане на даден обем проба за изпитване във 

време за изтичане на 200 cm³ от него, са дадени в таблицата: 

 
Таблица А.1 – Коефициенти, X, за преизчисляване на времето за изтичане 

 

Обем на 
изтеклия 

нефтопродукт, 
cm³ 

Коефициент, X, 

за 200 cm³ 

Обем на 
изтеклия 

нефтопродукт, 
cm³ 

Коефициент, X, 

за 200 cm³ 

Обем на 
изтеклия 

нефтопродукт, 
cm³ 

Коефициент, X, 

за 200 cm³ 

20 9,00 90 2,63 160 1,33 

30 8,55 100 2,33 170 1,25 

40 6,33 110 2,09 180 1,13 

50 5,00 120 1,88 190 1,07 

60 4,11 130 1,72 200 1,00 

70 3,48 140 1,57   

80 3,00 150 1,44   

 
 

А.3 Когато резултатът от изпитване е получен чрез преизчисляване, това се отбелязва в протокола от 

изпитване.  
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Приложение В 
(информационно) 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТЪКЛЕНИ ТЕРМОМЕТРИ С ТЕЧНОСТ,  
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВЕН ВИСКОЗИТЕТ ПО ENGLER 

 
 

Използват се термометри с обхват, посочени в таблица В.1, с метална втулка, ограничаваща дълбочината на 
потапянето им. Могат да бъдат използвани стъклени термометри с алтернативни прецизни течности с ниска 

степен на опасност, при условие че отговарят на техническите изисквания, дадени в таблиците. 

 

Таблица В.1 − Технически изисквания за стъклени термометри с течност,  

за определяне на условен вискозитет по Engler 

 

 Нисък обхват 

 

Среден обхват 

 

Висок обхват 

 

Широк обхват 

 

Обхват 18 °C до 28 °C 39 °C до 54 °C 95 °C до 105 °C 0°С до 105°С 

За изпитване при 25 °C 40 и 50 °C 100 °C  

Потапяне, mm 90 90 90 90 

Градуиране:     

 Подразделения 0,2 °C 0,2 °C 0,2 °C 0,5°С 

 Дълги линии на всеки 1 °C  1 °C 1 °C 1°С 

 Цифри на всеки 2 °C  

цяла цифра на 25 

2 °C  

цяла цифра на 40 и 50 

2 °C  

цяла цифра на 100 

5°С 

Грешка на скалата, не повече от 0,1 °C при 25°C 0,1 °C при (40 и 50) °C 0,1 °C при 100 °C 0,5°С 

Разширителна камера: 
допустимо нагряване до 

100 °C 105 °C 155 °C  

Обща дължина, mm 207 до 217 232 до 242 207 до 217 до 300 

Диаметър на стъблото, mm 5,5 до 6,5 5,5 до 6,5 5,5 до 6,5 5,7 до 6,3 

Дължина на резервоара, mm 13 до 19 13 до 19 13 до 19 10 

Диаметър на резервоара, mm 5,5 до 6,5 5,5 до 6,5 5,5 до 6,5 5,7 до 6,3 

Разположение на скалата:     

     От дъното на резервоара до 
линията при 

18 °C  39 °C 95 °C 0°С 

     Разстояние, mm 108 до 118 108 до 118 108 до 118 100 до 110 

     Дължина на градуираната 
част, mm 

42 до 69 67 до 94 42 до 69 140 до 160 

Камера за свиване (Contraction 
chamber): 

    

     Разстояние до върха, не 
повече от, mm 

60 60 60  

Дължина от дъното на 
резелвоара до началото на 
удебелението, mm 

   90 до 92 

Дължина на удебелението, mm    1,5 до 2,5 

Диаметър на удебелението, mm    7,5 до 8,5 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Подходящи термометри за нисък обхват, среден обхват и висок обхват са съответстветно: ASTM 
23C, ASTM 24C, ASTM 25C. Подходящ термометър за широк обхват е DIN 12785 BE 0,5/0/105. 

  



Стр.13 

прБДС 1766:20XX 

© БИС 2019 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 

 
[1] ASTM D1665, Standard test method for Engler specific viscosity of tar products 
 


