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 .1هيدرو متر ها از چه جنسي هستند و چه کاربردي دارند ؟
هيدرومتر وسيله اي است که معموالً از جنس شيشه ساخته شده و براي تعيين وزن مخصوص مايعات (چگالی) استفاده
می شود.

 .2ترمو هيدرومتر ) (Thermohydrometerچيست ؟
يک ترموهيدرومتر ( ، )Thermohydrometerهيدرومتري است که داراي ترمومتر (دماسنج) نيز می باشد .

 .3وزن مخصوص

)(Specific Gravity

بيانگر

چيست؟

يک حالت مخصوص از چگالی نسبی است که به صورت نسبت چگالی جسم داده شده نسبت به چگالی آب بيان
می شود .بنابراين وزن مخصوص واحد ندارد .موادي که وزن مخصوص بيشتر از  1داشته باشند ،از آب سنگين تر
هستند و آنهايی که وزن مخصوصی کمتر از  1دارند ،از آب سبکتر هستند.

 substan ce
H o

S .G 

2

چگالی آب در )93/2°F( 4° Cبرابر با  1111 kg/m3است.

 .4ميزان درصد حجمي الکل چيست ؟
سازمان بين المللی سنجه شناسی قانونی ) (OMILبر روي يکسري اطالعات پايه اي مربوط به چگالی و ميزان
الکل (نيروي الکلی ) مبتنی بر جرم و حجم ترکيب شده ي آب و اتانول  ،به هماهنگی و توافقاتی دست يافته است .
مقادير الکل بر اساس تعداد جز الکل در هر صد جز محلول بيان می شوند %VOL .نماد نيروي الکل  ،بر اساس
حجم می باشد.
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 .5هر يک از درجات زير بيانگر چه چيزي هستند ؟ در مورد هر يک توضيح دهيد.
 درجه کارتيه
 گي لوساک
 ريشتر
 بومه
 بالينگ
Oechsle 
 پوچي
API 

 درجه کارتیه  :در سال  2552جهت آزمايش مشروبات (قوی  ،شیرين  ،غلیظ ) تعیین شد .کالیبراسیون در مقدار الکل در دمای C 21 °رومو تعیین می گردد .هم اکنون استفاده از مقیاس کارتیه در مبادالت تجاری ممنوع می باشد.
 درجه گی لوساک )  : ( Gay lussacدر سال  2215اين مقیاس اندازه گیری جايگزين مقیاس کارتیه شد  .اين مقیاسنشان دهنده نیروی الکلی (میزان الکل) در حجم می باشد .
 درجه ريشتر) : (Richterدرجه ريشتر شامل نیروی الکلی موجود در جرم می باشد. درجه بومه  : Bauméدر مواردی که مايع سبکتر از آب) (1 g/mlاست داريم : ) - 261چگالی در  81درجه فارنهايت Baumé = ( 251 /
در مواردی که مايع سنگین تر از آب باشد از فرمول زير استفاده می شود
) چگالی در  81درجه فارنهايت Baumé = 254 - (254 /
در مورد آب انگورِ پیش از تخمیر ،عدد  145اغلب با  144.32جابه جا می شود.
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بالينگ در سال  2256ساکارومتر ها را برای اندازه گیری میزان قند موجود در آب میوه بهبود بخشید .يک درجه بالینگ مطابق با يک
گرم شکر در صد گرم مايع می باشد .مقیاس بالینگ دارای يک درصد خطای بسیار ناچیز می باشد
  : Oechsleتعیین محتوياتِ شکرِ عصاره انگور تخمیر نشده و يا در حال تخمیر (برای شراب)که از طريق فرمول ذيل محاسبهمی گردد.
) ( -1000چگالی آب  /چگالی عصاره درحال تخمیر يا تخمیر نشده)( × Oechsle = 1000
 درجه پوچی : Twaddle degreeاين مقیاس نمايانگر میزان شکر در مايع مورد استفاده می باشد و از طريق فرمول ذيل محاسبه می گردد :
) -2) ×111چگالی آب در  81درجه فارنهايت  /چگالی مايع در 81درجه فارنهايت(( =پوچی
درجه  APIبر اساس فرمول ذيل محاسبه می گردد :
] ( – 262/4چگالی مايع در  81درجه فارنهايت /چگالی آب در  81درجه فارنهايت([ × API= 252/4

 .6در مورد هيدرو متر هاي  A.P.Iتوضيح دهيد.
انجمن نفت امريکا ،اداره معادن اياالت متحده ،انجمن ملی استانداردها و تکنولوژي ،مقياس  A.P.I.را در سال 1321
به عنوان استانداردي براي محصوالت نفتی در اياالت متحده انتخاب نمودند.

-

141.5
 131.5
S .G.

API 

 .7چگونه واحد بومه را به وزن مخصوص تبديل مي کنيم ؟ (براي مايعات سنگين تر از آب)
جهت تبديل واحد بومه به وزن مخصوص ،براي مايعات سنگينتر از آب داريم:
145
145  Be

S .G. 

 .8چگونه واحد بومه را به وزن مخصوص تبديل مي کنيم ؟ (براي ميعات سبکتر ازآب)
جهت تبديل واحد بومه به وزن مخصوص ،براي مايعات سبکتر از آب داريم:
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140
Be  130

S .G. 

 .9چرا بعضي هيدرومترها را هيدرومتر بومه مي نامند ؟
هيدرو متر ها بر اساس مقياس هاي مختلفی درجه بندي می شوند  .يکی از اين مقياس ها  ،مقياس بومه است  ،به
هيدرومتري که با مقياس بومه درجه بندي شده باشد  ،هيدرومتر بومه گويند.

 .11مقياس بريکس نماينگر چيست؟
عددهاي اين مقياس برابر با درصد وزنی ساکاروز در دماي استاندارد هستند.از اين مقياس براي نشان دادن درصد
وزنی جامدات حل شده نيز استفاده می شود.
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