
 

 

 

 

 الکل سنج

 معرفی اجمالی 

برای اندازه گیری درصد میزان الکل موجود در مایعات بر اساس واحد درصد کاربرد دارد از این  الکل سنج آزمایشگاهیاین 

 نیز میتوان استفاده نمود الکل سنج دقیق صنعتی خانگی بعنوان دستگاه

 : نقد و بررسی

برای اندازه گیری درصد میزان الکل موجود در مایعات بر اساس واحد درصد کاربرد دارد از این  الکل سنج آزمایشگاهیاین 

 نیز میتوان استفاده نمود الکل سنج دقیق صنعتی خانگی بعنوان دستگاه

نحوه کار با الکل سنج

 ، الذکر فوق ظرف خارج از بتوان تا است نیاز روشن شفاف پالستیکی یا ای شیشه مناسب ظرف یک به ، برای استفاده از این ابزار

 ظرف درون آزادانه بتواند الکل متر تا باشد سانتیمتر ۰۳ حدود بایستی نیز ظرف ارتفاع. نمود مشاهده را تستر الکل روی اعداد

 .شود شناور

 استفاده شود.بطور عموم پیشنهاد میشود که از استوانه مدرج شیشه ای بعنوان ظرف 
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 روش کار با الکل سنج

پس از تهیه ظرف مناسب ، مقداری از مایع را درون استوانه مدرج یا ظرفی که از قبل برای این تست آماده کرده ایم میریزیم. 

 سانتیمتر باشد. حال به آرامی الکل متر را درون ظرف رها مینمائیم. ۰۳تاکید میشود ارتفاع مایع حدوداً 

درون ظرف شناور ماند و از حرکت باز ایستاد ، به سطح مایع از بغل نگاه میکنیم تا ببینیم سطح  لحظه که تستر الکلپس از چند 

 مایع با کدام عدد درج شده بروی بدنه الکل سنج مماس است. بدیهی است عدد مذکور نمایانگر درصد الکل مایع میباشد.

 بعنوان مثال

 ، کنیم نگاه سنج الکل مدرج قسمت به ظرف بغل از و نموده شناور آن درون را تستر اگر درون ظرف آب شرب ریخته و الکل

 .است همطراز و همسطح( شرب آب) مایع سطح با صفر عدد که میشویم متوجه

 در مورد ظرف مناسب تست الکل

 در مورد انتخاب ظرف مناسب بایستی دو نکته را مد نظر داشت:

 بتوان درجات روی الکل سنج را درون آن براحتی مشاهده کرد.الف: ظرف براحتی دیده شود تا 
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شناور شود. چراکه ارتفاع این الکل سنج آنالوگ  سانتی متری باشد. برای اینکه تستر الکل آزادانه در آن ۰۳ب: ارتفاع ظرف حدود 

شرب را تست کنیم ، بایستی  سانتیمتر میباشد و از نصف بدنه به باال مدرج شده است پس اگر بخواهیم حتی آب ۰۳در حدود 

 .گردد شناور براحتی سانتیمتر باشد تا الکل تستر ۵۱ارتفاع ظرف حداقل 

 مشخصات محصول :

متر سانتی ابعاد

گرم ۱۳ وزن

 عملکرد نحوه مکانیکی

 سایر توضیحات

 ۵۳۳تا۳نشانگرالکل مایعات 

 مناسب استفاده در آزمایشگاه ها والبراتوآرهای حرفه ای،بیمارستانها

 کیفیت خوب ودقت بسیارباال

 .بنزین ومناسب استفاده درپاالیشگاه هابرای تعیین چگالی نفت 

 نشانگر چگالی موادتشکیل دهنده آب نسبت به مایعات تشکیل دهنده
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