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Petroleum products – Aviation and
distillate fluels – Determination of
electrical conductivity

Petroleumprodukter – Flyg- och
destillatbränslen – Bestämning av
konduktivitet

The International Standard ISO 6297:1997 has the
status of a Swedish Standard. This document contains both the official English and the Swedish
versions of ISO 6297:1997

Den internationella standarden ISO 6297:1997 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller både den officiella engelska och den svenska
versionen av ISO 6297:1997.

The two versions are printed with the pages side
by side, but are numbered in consecutive order, so
that each set of pages has only one page number.

Vid tryckningen har de två versionerna lagts sida
vid sida, men numrerats löpande, så att varje uppslag numrerats som en sida.

This Standard supersedes the Swedish Standard
SS 15 51 48, edition 1, from 1987.

Standarden ersätter SS 15 51 48, utgåva 1, från
1987.

Swedish Standards corresponding to documents
referred to in this Standard are listed in ”Catalogue
of Swedish Standards”, issued by SIS. The Catalogue lists, with reference number and year of
Swedish approval, International and European
Standards approved as Swedish Standards as well
as other Swedish Standards.

Motsvarigheten och aktualiteten i svensk standard
till de publikationer som omnämns i denna standard framgår av ”Katalog över svensk standard”,
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standarder.
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Förord
Den internationella standardiseringsorganisationen ISO (the International Organisation for Standardization) är en världsomfattande sammanslutning av nationella standardiseringsorgan (ISO:s-medlemsorgan). Arbetet att utforma internationella standarder utförs normalt av ISO:s tekniska kommittéer. Varje medlemsorgan, intresserad av ett ämne för vilket en teknisk kommitté har bildats, har
rätt att vara representerad i den kommittén. Internationella organisationer, regerings- och andra organisationer, med formellt samarbete (liaison) med ISO deltar
också i arbetet. ISO samarbetar nära med den internationella elektriska kommissionen IEC (the International Electrotechnical Commission) i alla frågor som rör
elektoteknisk standardisering.
Förslag till internationella standarder godkända av de tekniska kommittéerna
cirkuleras till medlemsorganen för omröstning. För publicering som en internationell standard fordras godkännande av åtminstone 75 % av medlemsorganen som
avger röster.
Den internationella standarden ISO 6297 har utformats av den tekniska kommittén ISO/TC 28, Petroleum products and lubricants.
Denna andra utgåva upphäver och ersätter den första utgåvan (ISO 6297:1983),
vilken har blivit tekniskt reviderad.
Bilaga A i denna internationella standard är inte bindande.
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Petroleumprodukter – Flyg- och destillatbränslen – Bestämning av
konduktivitet
VARNING – Användandet av denna internationella standard kan medföra
användning av farligt material och handhavande samt användning av
farlig utrustning. Standarden pekar inte på alla de faromoment som kan
förekomma. Det är användarens ansvar att tillgodose säkerhet och hälsorisker och tillämpa lagstadgade krav före användningen.

1

Omfattning

Denna internationella standard anger en metod att bestämma konduktivitet i
flygbränslen och destillatbränslen med eller utan innehåll av statiskt avledande
additiv. Metoden bestämmer konduktiviteten när bränslet är oladdat d.v.s. ledningsförmåga vid vila (känd som rest-konduktivitet).
Två metoder är tillgängliga för mätning av bränslets ledningsförmåga, antingen
används en portabel mätare för direkt mätning i tankar eller laboratorie- och
fältmätningar av prov, eller så används mätare för direkt kontinuerlig mätning av
bränslets konduktivitet (ekvivalent med rest-konduktivitet) i en ledning med flöde. Vid användning av båda typerna av instrument gäller att befintliga elektriska
laddningar bör stabiliseras före mätning och kontaminering förhindras.
Metoden kan användas för att mäta konduktivitet från 1 pS/m till 2000 pS/m om
man använder samma typ av utrustning som användes för att fastställa rapporterad precision. Området kan utökas till mer än 2000 pS/m genom rätt val av elektrodstorlek och strömmätande apparatur.

2

Referenser

Följande standarder innehåller bestämmelser som genom referenser i denna text
utgör bestämmelser i denna internationella standard. Vid tiden för publicering var
de angivna upplagorna i kraft. Alla standarder är föremål för revidering och brukare av denna internationella standard uppmanas att undersöka möjligheten att
använda den senaste utgåvan av nedan angivna standarder. Medlemmar av IEC
och ISO upprätthåller register över nu gällande internationella standarder.
ISO 3171:1988

Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling.

ASTM D 4057-1988 Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and
Petroleum Products.

3

Definitioner

För denna internationella standard tillämpas följande definitioner.
3.1 rest-konduktivitet: Den inverterade resistansen på oladdat bränsle, i frånvaro
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av jonvandring eller polarisering.
Detta är den elektriska konduktiviteten, uttryckt i pikosiemens per meter (pS/m),
i initialskedet av en strömmätning, efter det att en likströmsspänning lagts mellan elektroderna.
ANMÄRKNING 1 – Konduktivitetsenheten (CU) är ekvivalent med 1 pS/m. I SI-systemet
definieras en siemens som det inverterade ohm-värdet, även kallat mho (Ω-1).

4

Princip

En spänning läggs över två elektroder som är nedsänkta i bränslet och den erhållna strömmen uttrycks som ett konduktivitetsvärde. För att undvika fel orsakade av jonvandring görs med portabel mätare strömmätningen nästan genast
efter anbringad spänning. Jonvandring eller polarisation elimineras vid dynamiskt övervakande system genom kontinuerligt utbyte av prov i mätcellen.

5

Reagens

5.1 2-Propanol, pro analysi.
5.2 Toluen, pro analysi.

6

Apparatur

6.1 Portabel konduktivitetscell och strömmätande apparatur, kapabel att ge en
konduktivitets-avläsning nästan omedelbart efter anbringande av spänning.
6.2 Direktansluten konduktivitetsmätcell, ansluten till en anordning för att ta
bort elektrostatiska laddningar innan det representativa bränsleflödet passerar
genom den direktmätande cellen.
ANMÄRKNING 2 – Ett kontrollerat kontinuerligt flöde genom provcellen förebygger
jonvandring och ger därmed en kontinuerlig mätning som motsvarar restkonduktiviteten.
Detta direktmätande instrument är konstruerat för permanent installation i
distrubitionssystemet för bränslet. Det inkluderar en pump för att säkerställa konstant
flöde genom mätcellen och dessutom en avkännare för att registrera temperaturen.

Varje provtagningsställe skall vara installerat åtminstone 30 m nedströms varje
form av additivinjiceringssystem, såvida inte en blandningsanordning som ger
tillräcklig blandning med additivet i fråga före provtagning används.
6.3 Temperaturgivare, med ett område lämpligt för mätning av provets temperatur på fältet och med mätnoggrannheten ± 1 ºC. Detta krav behövs bara när den
portabla konduktivitetscellen används.
6.4 Mätkärl, med kapacitet att innehålla tillräckligt med prov för att täcka konduktivitetsmätcellens elektroder till det djup som föreskrivs för använd apparatur.
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7

Provtagning

För att undvika fel vid mätning av provets konduktivitet, utförs mätningen på
plats eller så tas prov enligt förfarandet beskrivet i ASTM D 4057 eller ISO 3171.
Dessutom skall följande tillägg iakttas:
a) provvolymen skall vara så stor som är praktiskt rimlig dock minst en liter;
b) provkärlen skall antingen vara epoxibelagda eller av polytetrafluoreten
(PTFE) (se anmärkning 3);
c)

före provtagning skall alla provkärl och lock sköljas åtmonstone tre gånger
med det bränsle som skall provtas;

d) prov skall analyseras så snabbt som möjligt efter provtagning.
ANMÄRKNING 3 – Det är känt att provningsresultaten är känsliga för spår av
kontaminering under provtagningen och från provkärl. Nya provkärl rekommenderas att
användas, men när endast begagnade provkärl finns att tillgå skall dessa tvättas noga med
rengörande lösningsmedel, 2-propanol (5.1), följt av sköljning med toluen (5.2), och torkas
med hjälp av luftblåsning.

8

Förfarande

8.1
Kalibrering
Utför kalibreringen enligt instruktioner från utrustningens leverantör omedelbart
före användadet av apparaturen.
8.2

Fältmätningar på plats i tankar, tankbilar, transportvagnar etc.

ANMÄRKNINGAR
4 – För fältmätningar anses portabla konduktivitetsmätare användbara. För att möta
lokala säkerhetsbestämmelser skall den vara certifierad och typgodkänd för användning i
riskfyllda områden. Varje mätare är, eller kan utrustas med, en förlängningskabel för
nedsänkning av cellen i tanken.
5 – Hög-impedans handburna mätare är känsliga för elektriska transienter orsakade av att
förlängningskabeln rör sig under mätningen. Svårigheter att hålla instrumentet stilla kan
orsaka märkbart försämrad precision.

8.2.1 Kontrollera kalibreringen och jorda (jordkontakt) mätaren till tanken.
Sänk ned konduktivitetscellen i tanken till bestämd nivå, undvik därvid nedsänkning i eller kontakt med eventuellt vatten i botten av tanken. Flytta cellen i en
upp och nedgående rörelse för att avlägsna luft och provrester från tidigare mätningar.
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VARNING – För att förhindra en statisk urladdning mellan ett laddat
bränsle och en konduktivitetscell införd i en tank, skall gällande säkerhetsbestämmelser vad gäller jordning (jordkontakt) och tid för spänningsutjämning iakttagas. Det rekommenderas en väntetid på 30 min
efter oljan pumpats in i en tank innan en operatör går upp på tanken för
att införa provtagningsutrustning. Detta säkerställer att bränslet är i
elektrisk vila.
ANMÄRKNING 6 – Om mätcellen är i kontakt med vatten och instrumentet slås på, visas
omedelbart avläsning utanför skalan. Om cellen har varit i kontakt med vatten, skall den
rengöras noga med rengörande lösningsmedel, och torkas med luftblåsning. I varm fuktig
omgivning kan kondensation på cellen uppträda vilket kan orsaka hög nollavläsning och
hög kalibreringsavläsning. Detta kan undvikas genom att förvara cellen vid en temperatur
av 2 ºC till 5 ºC över maximal omgivande temperatur.

8.2.2 Håll cellen stadigt efter genomspolning av densamma och notera högsta
avläsning efter första stabilisering efter det att instrumentet slagits på.
ANMÄRKNING 7 – Stabilisering skall ske inom 3 s.

För instrument med mer än ett skalområde väljes skalan som ger högsta känslighet för aktuellt konduktivitetsvärde. Anteckna provets konduktivitet och temperatur.
8.3
Laboratorie- och fältmätning på prov efter provtagning
8.3.1 Behandla provtagningskärlen enligt 7 c).
8.3.2 Skölj konduktivitetscell och mätkärl med provet i samband med provningen för att avlägsna rester från föregående prov. Överför provet till mätkärlet, kontrollera mätarens kalibrering, sänk ned konduktivitetscellen till djup enligt tillverkarens instruktioner och mät provets konduktivitet enligt 8.2. Oberoende av
konstruktionens material säkerställs att botten på konduktivitetscellen ej vidrör
botten av provbehållaren.
8.4
Kontinuerlig direktmätning av konduktiviteten
8.4.1 Säkerställ att konduktivitetscellen är omsorgsfullt spolad med luft.
8.4.2 Kontrollera kalibreringen och välj lämpligt skalområde för den produktström som skall mätas. Notera provströmmens konduktivitet och temperatur.

9

Angivande av resultatet

Rapportera resultatet antingen i picosiemens per meter (pS/m) till närmaste enhet som visas på använt instrument, eller mindre än 1 pS/m om instrumentet
visar noll. Rapportera också temperaturen till närmaste 1 ºC.

