
ZAHN VİSKOZİTE KABI (DALDIRMA)
 VF2226, VF2227, VF2228, VF2229, VF2230 

ÜRÜN TANIMI

Bir delikten akış sağlama işlemi, viskozitenin göreceli ölçümü ve sınıflandırması için 
sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Ölçülen bu kinematik viskozite, genellikle saniye 
cinsinden akış zamanı verir; bu da bir viskozite disk hesaplayıcısı aracılığıyla 
Centistokes cinsine çevrilir. Daldırma tipi akış kapları, sahada kolay ve hızlı viskozite 
ölçümüne el verirler. 

İŞ ALANI 

Laboratuvar, üretim 

STANDARTLAR 

ASTM D 1084, D 4212 ile uyumlu. Testin doğru şekilde uygulanması için uygun standardı kontrol edin. 

ÖZELLİKLER 

• Her kabın, kabı sıvı konteynırına daldırmak üzere uzun ve çengelli bir sapı vardır.
• Kabın ve oyuğun tasarımı sayesinde temizliği kolaydır.
• TQC Sheen viskozite kapları süregelen kalite kontrol prosedürleri altında imal edilmiştir.
• Her bir kap kendine ait bir seri numarasına sahiptir. 

TEDARİK KAPSAMI

• Her viskozite kabı, içi koruyucu yumuşak malzemeli sert bir plastik saklama kutusuyla birlikte gelir. 

SİPARİŞ BİLGİSİ

VF2226 TQC Viscosity Cup ASTM D1084 D4212 Immersion Zahn  
Type: ZC, made of stainless steel, with fixed stainless steel nozzle, orifice No. 1 

VF2227 TQC Viscosity Cup ASTM D1084 D4212 Immersion Zahn 
Type: ZC, made of stainless steel, with fixed stainless steel nozzle, orifice No. 2 

VF2228 TQC Viscosity Cup ASTM D1084 D4212 Immersion Zahn 
Type: ZC, made of stainless steel, with fixed stainless steel nozzle, orifice No. 3 

VF2229 TQC Viscosity Cup ASTM D1084 D4212 Immersion Zahn 
Type: ZC, made of stainless steel, with fixed stainless steel nozzle, orifice No. 4 

VF2230 TQC Viscosity Cup ASTM D1084 D4212 Immersion Zahn 
Type: ZC, made of stainless steel, with fixed stainless steel nozzle, orifice No. 5 

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 



AKSESUARLAR 

VF2231  
DI0076  
VF2053  

Test sertifikası, type M, DIN 55350'e göre, kap tipi ZC. 
Dijital LCD ekranlı kronometre, 9s. 59 dak. 59,99 sn. 
Viskozite Çevrim Diski 

SPESİFİKASYONLAR 

Kap:  
Ağız:  
Tutacak:  

paslanmaz çelik, 44.0 cm3 
paslanmaz çelik, sabit 
paslanmaz çelik

Uyumlu: ASTM D 1084, ASTM D 4212 
Ağırlık:    135-137 gram*

36 mm 
62.5 mm 

Kap en:  
Kap boy:  
Maks. en:  50 mm 
Total yüksek:  330 mm 
*(açıklık derecesine göre) 

Art. No Product 
descr. 

Ø Açıklık 
(mm) 

Viskozite  
Aralığı * (cSt) 

Akış süresi* 
 (sec) 

Materyal tipi

VF2226 No 1 2.0 max. 60 35-80 Çok ince sıvılar
VF2227 No 2 2.7 20-250 20-80 İnce yağlar, karışık boyalar, cilalar
VF2228 No 3 3.8 100-800 20-80 Orta derece yağlar, 

boyalar, enameller
VF2229 No 4 4.3 200-1200 20-80 Kıvamlı sıvılar ve karışımlar
VF2230 No 5 5.3 400-1800 20-80 Ekstra kıvamlı sıvılar ve karışımlar 
* Sadece bilgi amaçlı;  25 °C'de yaklaşık değerler

KULLANIM 

• Standarta uygun olarak, tüm ölçümler 25°C sıcaklıkta yapılmalıdır. Sıcaklık değişimi minimumda
tutulmalıdır ve +/-0.2C'yi geçmemelidir. Gerektiği takdirde ölçüm yapılacak maddenin sıcaklığı
ayarlanmalıdır.

• Spesifikasyon tablosundan, ölçülecek maddenin beklenen viskozitesine göre kullanılması gereken ağzı
seçin. Üst kısmı batacak şekilde kabı malzemenin içine indirin.

• Kap malzemeye indirilirken bir termometre yerleştirin ve kapalı numunenin sıcaklığını belirleyin.
• Termometreyi çıkarın.
• İşaret parmağını tutma halkasına takarak kupayı dikey tutun. Hızlı ve sabit bir hareketle, kabı numunenin

içinden çıkartın ve kap yüzeyi deldiğinde kronometreyi çalıştırın. Akış sırasında kabı, numunenin
seviyesinden en fazla 15 cm yukarıda olacak şekilde tutun.

• Kap tabanındaki akışta ilk kırılma gözlemlendiğinde kronometreyi durdurun.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 



BAKIM

• Viskozite kabı, hassas bir alettir. Makul bir özenle, uzun yıllar tatmin edici hizmet vermek için imal edilmiştir.
Aleti temizlemek için yumuşak bir bez kullanın, ASLA zımpara kağıdı, çelik fırça veya başka herhangi bir
aşındırıcı alet gibi herhangi bir mekanik yöntemle temizlemeyin. İç yüzeylerde tortu veya çizik bırakmamak
için deliğin temizlenmesinde özel dikkat gösterilmelidir. Aynı malzeme tekrar ölçüm için hemen
kullanılmayacaksa, her kullanımdan hemen sonra kabı temizlemeniz önerilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Viskozitenin belirlenmesi, tehlikeli maddeler, işlemler ve ekipman içerebilir. Ölçümden önce uygun 
güvenlik ve sağlık uygulamaları oluşturmak ve yasal sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek, 
kullanıcıya aittir.

SORUMLULUK REDDİ 

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bu sayfada verilen bilgilerin kapsamlı olması amaçlanmamıştır ve ürünü burada belirtilen amaç dışında, bizden 
yazılı onay almadan kullanan herhangi bir kişi; bunu kendi sorumluluğunda yapmış olur. Ürün hakkında 
verdiğimiz tüm tavsiyelerin (bu dokümanda veya başka bir şekilde) doğru olduğundan emin olmak için çaba 
gösterirken, ürünün kalitesi, durumu veya ürünün kullanımı ve uygulanmasını etkileyen birçok faktör üzerinde 
kontrolümüz yoktur. Bu nedenle, özellikle yazılı olarak kabul etmediğimiz sürece, ürünün performansı için 
herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Ürün kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da zarar 
(bizim ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya yaralanma dışında) için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu 
dokümandaki bilgiler, deneyim ve sürekli ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişebilir.

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 




