ΕΚΦΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Πυκνόµετρα – Αραιόµετρα
Είναι εν γένει πλωτήρες, που στο κάτω µέρος φέρουν διόγκωση ερµατισµένη µε σφαιρίδια µολύβδου
και προς τα πάνω καταλήγουν σε στέλεχος βαθµολογηµένο σε gr/ cm3 . Η λειτουργία τους στηρίζεται
στην αρχή του Αρχιµήδη κατά την οποία ένα σώµα βυθίζεται τόσο λιγότερο, όσο πυκνότερο είναι το
υγρό. Η βαθµολογία τους γίνεται µε πρότυπα υγρά των οποίων η πυκνότητα είναι εκ των προτέρων
γνωστή. Αναλόγως µε το αν µετρούν πυκνότητες µεγαλύτερες ή µικρότερες του νερού διακρίνονται σε
πυκνόµετρα και αραιόµετρα.

Πρακτικές κλίµακες
Μια από αυτές που χρησιµοποιείται ακόµη είναι η κλίµακα Baume.
Για υγρά πυκνότερα του νερού χρησιµοποιούνται οι πυκνοί βαθµοί Baume που το µηδέν της κλίµακάς
των αντιστοιχεί σε πυκνότητα 1gr/ cm3 οι δε άνω του µηδενός βαθµοί αντιστοιχούν σε πυκνότητες
µεγαλύτερες του 1gr/ cm3 .
Για υγρά αραιότερα του νερού χρησιµοποιούνται οι αραιοί βαθµοί Baume που το δέκα της κλίµακάς
των αντιστοιχεί σε πυκνότητα 1gr/ cm3 οι δε άνω του 10 βαθµοί αντιστοιχούν σε πυκνότητες
µικρότερες του 1gr/ cm3 .
Η σχέση ανάµεσα σε βαθµούς Baume και πυκνότητα παρέχεται από ειδικούς πίνακες ή υπολογίζεται
από τους τύπους:
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Οινοπνευµατόµετρο (Αλκοολόµετρο)
Είναι όργανο τύπου αραιοµέτρου και µ’ αυτό προσδιορίζοµε µε απ’ ευθείας ανάγνωση την κατ’ όγκο
περιεκτικότητα των οινοπνευµατούχων ποτών σε οινόπνευµα..
Το οινοπνευµατόµετρο δίδει ακριβείς ενδείξεις µόνο σε ποτά που περιέχουν νερό και
οινόπνευµα. (καθαρά ποτά)
Για τον προσδιορισµό του οινοπνεύµατος που υπάρχει σε µη καθαρά ποτά, π.χ. στο κρασί,
αποστάζοµε γνωστό όγκο κρασιού ( π.χ. 250 cm3 ) και στο οινόπνευµα που πήραµε από την απόσταξη
προσθέτοµε αποσταγµένο νερό µέχρις ότου πάροµε όγκο ίσο µε τον αρχικό όγκο του κρασιού που
χρησιµοποιήσαµε (250 cm3 ). Σ’ αυτό το µείγµα βυθίζοµε το οινοπνευµατόµετρο και παίρνοµε µια
ένδειξη που δείχνει την κατ’ όγκο περιεκτικότητα του κρασιού σε οινόπνευµα.
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Σε κάθε περίπτωση οι ενδείξεις που πήραµε σε µια θερµοκρασία, ανάγονται στους 20 βαθµούς
Κελσίου µέσω καταλλήλων πινάκων. (Παλαιότερα η αναγωγή γινόταν στους 15 βαθµούς Κελσίου).
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι ενδείξεις του οινοπνευµατοµέτρου αναφέρονται µόνο σε µείγµατα
οινοπνεύµατος και νερού. Εποµένως εάν βυθίσοµε το όργανο αυτό σε κρασί δεν θα µας δείξει την
περιεκτικότητα σε οινόπνευµα εξ’ αιτίας των περιεχοµένων ξένων ουσιών.
Τα συνήθη αλκοολόµετρα έχουν δυο κυρίως κλίµακες:
Α) Την κλίµακα Gay-Lussac που παρέχει αµέσως την περιεκτικότητα σε αλκοολικούς βαθµούς (%
v/v)
B) Την κλίµακα Cartier που µετρά την περιεκτικότητα σε γράδα. Η κλίµακα αυτή είναι λογαριθµική.
Μαθηµατική σχέση ανάµεσα στις δυο κλίµακες δεν υπάρχει. Η δεύτερη είναι εµπειρική. Απλά πρέπει
να ξέροµε ότι 10 γράδα αντιστοιχούν σε περιεκτικότητα σε αλκοόλη 0 %, ενώ 44,9 γράδα
αντιστοιχούν σε περιεκτικότητα σε αλκοόλη 100 %.
Έτσι, ρακή 35 αλκοολικών βαθµών (35 % v/v) αντιστοιχεί σε 15,6 γράδα (σχέση ενώ ουίσκι 40
αλκοολικών (40 % v/v) βαθµών αντιστοιχεί σε 16,7 γράδα.
Τονίζοµε ότι οι βαθµοί Baume µετρούν πυκνότητα και οι δυο προαναφερθείσες κλίµακες
µετρούν περιεκτικότητα σε αλκοόλη.

Η εφαρµογή µας
Προσπαθήσαµε να µετρήσοµε τους αλκοολικούς βαθµούς κάποιου κρασιού του εµπορίου, που
σύµφωνα µε τον παραγωγό ήταν 11 αλκοολικών βαθµών. Η απευθείας µέτρηση µε το αλκοολόµετρο
έδειξε ότι το κρασί ήταν πέντε αλκοολικών βαθµών πράγµα εξόφθαλµα λάθος. (που οφείλεται στην
πληθώρα των διαλυµένων ουσιών που είναι διαλυµένες στο κρασί).
Πήραµε κατόπιν 100 ml από το κρασί σε θερµοκρασία 15 οC και τα υποβάλλαµε σε απόσταξη.
Συνεχίσαµε την απόσταξη µέχρις ότου η θερµοκρασία των ατµών στον αποστακτήρα να φθάσει στους
100 οC. Έτσι ήµασταν σίγουροι ότι όλη η ποσότητα της αλκοόλης είχε αποστάξει. Στη συνέχεια
προσθέσαµε στο απόσταγµα, νερό αποσταγµένο µέχρι του αρχικού όγκου των 100 ml, κατεβάσαµε
την θερµοκρασία στην αρχική των 15 οC και µετρήσαµε την περιεκτικότητα σε οινόπνευµα µε το
αλκοολόµετρο. Τώρα η περιεκτικότητα µετρήθηκε στους 10 αλκοολικούς βαθµούς, πολύ κοντά στην
αναγραφόµενη. ∆εδοµένου µάλιστα ότι οι χαραγές του αλκοολόµετρου είναι πολύ κοντά στην
συγκεκριµένη περιοχή, µπορούµε να πούµε ότι το αποτέλεσµα της µέτρησής µας ταυτίζεται σχεδόν
πλήρως µε την αναγραφόµενη τιµή
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