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I. Tujuan:  
Dokumen berikut menjelaskan prosedur operasi dari Viscometer (NDJ-5S). 

II. Fungsi 
Instrumen ini digunakan untuk mengukur kekentalan fluida dengan menggunakan metode 
Brookfilend. 
 

III. Tanggung jawab 
1. Penanggung-jawab instrumen ini wajib melatih setiap mahasiswa atau pengguna lain yang 

akan menggunakannya saat pertama kali.  
2. Hanya pengguna yang telah dilatih yang boleh menggunakan instrumen ini secara mandiri.  
3. Pengguna wajib membaca dan mengikuti prosedur yang tertulis dalam SOP ini. Jika terjadi 

permasalahan terkait instrumen, yang mengakibatkan instrumen ini tidak berfungsi sebagai 
mana mestinya, pengguna wajib melaporkan ke penanggung jawab instrument ini. 

4. Pengguna wajib merujuk ke buku manual instrument ini untuk mendapatkan informasi lebih 
detilnya.  

IV. Referensi 
1. User manual book for NDJ-5S Digital Rotary Viscometer. 

V. Hal-hal penting yang harus diperhatikan:  
1. Siapkan larutan dalam beaker glass dengan diameter tidak kurang dari 70 mm dan tinggi 

tidak kurang dari 125mm. 
2. Suhu larutan harus suhu ruang. 
3. Jika viskositas dari larutan tidak bisa diukur maka viskositas larutan terlalu tinggi, ganti rotor 

dari yang kecil hingga besar (nomor rotor dari besar ke kecil) dan pilih kecepatan rotor dari 
lambat ke cepat. Umumnya pengukuran viskositas yang tinggi menggunakan rotor kecil dan 
kecepatan yang lambat sebaliknya jika viskositas rendah. 

4. Pengukuran tidak boleh lebih dari 100% maka alarm alat akan berbunyi dan pada display 
akan muncul kata “over”. Untuk kepresisian dalam pengukuran harus dalam range sebesar 
10-100%. 



Standard of Procedure 
Viscometer (NDJ-5S) 

JURUSAN FISIKA, FMIPA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

2 
 

VI. Konfigurasi, definisi dan simbol 

 
(1) : Tombol Reset  
(2) : Tombol Ok 
(3) : Tombol Navigator 
 

VII. Prosedur pengoperasian  
1. Tekan saklar yang berada dibelakang untuk menyalakan. 

2. Pilih mode bahasa dengan menekan  dan  kemudian tekan OK. 
3. Untuk mengatur viscometer tekan OK. 
4. Saat display menunjukan “ Cursor stop at” tekan tombol  dan  untuk memilih rotor 

yang dipakai. 

5. Tekan tombol  dan  untuk mengganti mode kecepatan rotor dan pilih auto sehingga 
alat akan otomatis akan mencari kecepatan yang sesuai. 

6. Setelah mengatur kecepatan dan rotor yang dipakai, tekan OK. 
7. Jika ingin menghentikan proses pengukuran tekan Reset dan tekan OK untuk memulai lagi. 
8. Setelah selesai bersihkan rotor dan matikan saklar. 
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