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Αλκοολοµέτρηση 
 
Σκοπός του πειράµατος  
 
  Ο ποσοτικός προσδιορισµός της αιθυλικής αλκοόλης που περιέχεται σε ένα αλκοολούχο ποτό.  
 
Προαπαιτούµενες γνώσεις 
 
  Τα αλκοολούχα ποτά είναι διαλύµατα µε κύρια διαλυµένη ουσία την αιθυλική αλκοόλη. Ο 
ποσοτικός προσδιορισµός της αιθυλικής αλκοόλης βασίζεται στη διαφορά πυκνότητας αιθυλικής 
αλκοόλης (d=0.8Kg/l) και νερού (d=1Kg/l). Όσο µεγαλύτερη ποσότητα αιθανόλης περιέχεται σε 
ένα διάλυµα αλκοόλης – νερού, τόσο µικρότερη είναι η πυκνότητά του.  
  Η περιεκτικότητα ενός αλκοολούχου ποτού σε αιθανόλη εκφράζεται σε αλκοολικούς βαθµούς. Οι 
αλκοολικοί βαθµοί εκφράζουν τα ml αιθανόλης σε 100 ml αλκοολούχου ποτού. Οι αλκοολικοί 
βαθµοί µετρώνται µε τα αλκοολόµετρα.  
  Τα αλκοολόµετρα είναι ειδικά αραιόµετρα, που δείχνουν απευθείας την περιεκτικότητα του 
αλκοολούχου υγρού σε αιθανόλη. Οι υποδιαιρέσεις στο στέλεχος του αλκοολοµέτρου αντιστοιχούν 
σε αλκοολικούς βαθµούς. Είναι βαθµολογηµένα από 0ο (για καθαρό νερό) µέχρι 100ο (για απόλυτη 
αιθανόλη). Η βαθµολογία των αλκοολοµέτρων έχει γίνει σε θερµοκρασία 15ο C. Για αυτό και οι 
µετρήσεις πρέπει να γίνονται σε αυτή την θερµοκρασία. Αν η θερµοκρασία µέτρησης είναι 
διαφορετική, χρησιµοποιούνται ειδικοί πίνακες αντιστοίχησης θερµοκρασίας και αλκοολικών 
βαθµών.  
   Τα αλκοολόµετρα είναι όργανα κατασκευασµένα να µετρούν την περιεκτικότητα αλκοολούχων 
διαλυµάτων σε αιθανόλη, όταν τα αλκοολούχα αυτά διαλύµατα περιέχουν αιθανόλη και νερό 
µόνον. Όταν το εξεταζόµενο υγρό δεν είναι καθαρό διάλυµα αλκοόλης – νερού, όπως π.χ. τα 
κρασιά, τότε:  

• αποστάζεται ορισµένος όγκος (µετρηµένος σε θερµοκρασία 15ο C) του υπό εξέταση 
κρασιού, µέχρι να αποµακρυνθεί όλη η αλκοόλη. 

• Συµπληρώνεται το απόσταγµα µε απιονισµένο νερό, ώστε να αποκτήσει πάλι τον αρχικό 
όγκο.  

• Θερµοµετρούµε το διάλυµα (απόσταγµα + απιονισµένο νερό) και αν η θερµοκρασία του 
είναι διαφορετική από τους 15ο C ή ψύχουµε το διάλυµα στους 15ο C πριν µετρήσουµε µε 
το αλκοολόµετρο ή σηµειώνουµε την θερµοκρασία του διαλύµατος για να κάνουµε 
διόρθωση από τους πίνακες αντιστοίχησης θερµοκρασίας και αλκοολικών βαθµών και 
µετριέται η πυκνότητα του διαλύµατος (απόσταγµα + απιονισµένο νερό) µε το 
αλκοολόµετρο. 

  
 Σηµείωση για τον εκπαιδευτικό που αφορά την εργαστηριακή άσκηση 10 του εργαστηριακού 
οδηγού Χηµείας Γ΄ Γυµνασίου των Π. Θεοδωρόπουλου, Π. Παπαθεοφάνους, Φ. Σιδέρη, εκδ. 
ΟΕ∆Β, Αθήνα, 2007, σελ. 66: 
  Στο «καθαρό οινόπνευµα» η µέτρηση του αλκοολοµέτρου στους 15ο C είναι σωστή. Στο ούζο, 
που οι περιεκτικότητες των άλλων ουσιών που περιέχει είναι µικρές, η µέτρηση του 
αλκοολοµέτρου στους 15ο C έχει µικρό σφάλµα. Η µέτρηση στο κρασί έχει πολύ µεγάλο σφάλµα 
και δεν γίνεται. 
 
Όργανα και υλικά που απαιτούνται για το πείραµα 
 

1. Συσκευή απόσταξης (των εργαστηρίων ΕΠΕΑΕΚ των ΓΕΛ) ή ψυκτήρα µε οφιοειδή 
εσωτερικό σωλήνα, λύχνο Bunsen, κεραµικό πλέγµα, κλασµατήρα (σφαιρική φιάλη 500 
ml), στηρίγµατα και λαβίδες για την συναρµολόγηση της αποστακτικής συσκευής.  

2. Ογκοµετρική φιάλη 200 ml 
3. 3 ογκοµετρικοί κύλινδροι 250 ml 
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4. Αλκοολόµετρο 
5. Θερµόµετρο 0-50ο C 
6. Κρασί 
7. Ούζο 
8. «Καθαρό οινόπνευµα» 
9. Απιονισµένο νερό  

 
∆ιεξαγωγή της εργαστηριακής άσκησης  
 
 Α΄ µέρος:  
  Μετωπική άσκηση από τους µαθητές, αν υπάρχουν τα απαιτούµενα αλκοολόµετρα. ∆ιαφορετικά 
πείραµα επίδειξης  
 

1. Στον ογκοµετρικό κύλινδρο ρίχνουµε µέχρι τα 2/3 του ύψους του «καθαρό 
οινόπνευµα». 

2. Βυθίζουµε το αλκοολόµετρο στο «καθαρό οινόπνευµα» που περιέχεται στον 
ογκοµετρικό κύλινδρο και περιµένουµε µέχρι να ισορροπήσει.  

3. ∆ιαβάζουµε την ένδειξη του αλκοολοµέτρου και την καταγράφουµε στο φύλλο 
εργασίας. 

4. Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα 1-3 µε το ούζο και το κρασί και συµπληρώνουµε τις 
αντίστοιχες ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. 

 
Β΄ µέρος:  
  Πείραµα επίδειξης από τον καθηγητή 
 

1. Στον ογκοµετρικό κύλινδρο των 250 ml ρίχνουµε το κρασί που εξετάσαµε στο πρώτο 
µέρος του πειράµατος και µετράµε την θερµοκρασία του. Αν δεν είναι κοντά στους  15ο 
C, το ψύχουµε µε κρύο νερό. 

2. Στην ογκοµετρική φιάλη των 200 ml, βάζουµε µέχρι την χαραγή, το κρασί που ελέγξαµε 
την θερµοκρασία του.  

3. Μεταφέρουµε τα 200 ml κρασιού στον κλασµατήρα της αποστακτικής συσκευής.  
4. Ξεπλένουµε την ογκοµετρική φιάλη δύο – τρεις φορές µε απιονισµένο νερό και 

µεταφέρουµε τα εκπλύµατα στον κλασµατήρα. 
5. Συναρµολογούµε την αποστακτική συσκευή και ελέγχουµε την στεγανότητά της και ότι 

κυκλοφορεί κρύο νερό στο ψυκτήρα. 
6. Ρίχνουµε στην ογκοµετρική φιάλη των 200 ml, 10 – 15 ml απιονισµένο νερό και την 

χρησιµοποιούµε ως υποδοχέα για το απόσταγµα. 
7. Θερµαίνουµε τον κλασµατήρα µε ήπια φλόγα και µόλις αρχίσει η απόσταξη ρυθµίζουµε 

την φλόγα έτσι ώστε το απόσταγµα να ρέει σταγόνα – σταγόνα.  
8. Όταν έχουν αποσταχθεί τα 2/3 του κρασιού, σταµατάµε την απόσταξη. 
9. Κρυώνουµε την ογκοµετρική φιάλη που συγκεντρώσαµε το απόσταγµα έως ότου 

αποκτήσει θερµοκρασία 15ο C. 
10. Συµπληρώνουµε µε απιονισµένο νερό, µέχρι την χαραγή της ογκοµετρικής φιάλης και 

την ανακινούµε για να οµοιογενοποιηθεί το µίγµα. 
11. Μεταφέρουµε το αλκοολούχο διάλυµα σε καθαρό και στεγνό ογκοµετρικό κύλινδρο 250 

ml. Βυθίζουµε στο αλκοολούχο διάλυµα αλκοολόµετρο και θερµόµετρο, φροντίζοντας 
να µην αγγίζουν τα όργανα αυτά µεταξύ τους, ούτε µε τα τοιχώµατα του ογκοµετρικού 
κυλίνδρου. 

12. ∆ιαβάζουµε προσεκτικά την ένδειξη του αλκοολοµέτρου και του θερµοµέτρου   
13. Από τους πίνακες «αλκοολικοί βαθµοί – θερµοκρασία» βρίσκουµε τους αλκοολικούς 

βαθµούς του κρασιού που εξετάσαµε.    
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Φύλλο εργασίας 
 

1. Ένδειξη του αλκοολοµέτρου στο «καθαρό οινόπνευµα» ............ 
2. Συµφωνεί η τιµή που βρήκες µε την τιµή που αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος; 

..................................... 
3. Αν όχι, που νοµίζεις ότι οφείλεται αυτό; ........................................ 
4. Πόση αιθανόλη περιέχεται σε 500 ml του «καθαρού οινοπνεύµατος» που χρησιµοποίησες; 

............................ 
5. Ένδειξη του αλκοολοµέτρου στο ούζο ............... 
6. Συµφωνεί η τιµή που βρήκες µε την τιµή που αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος; 

..................................... 
7. Αν όχι, που νοµίζεις ότι οφείλεται αυτό; ........................................ 
8. Πόση αιθανόλη περιέχεται σε 200 ml του ούζου που χρησιµοποίησες; ............................ 
9. Ένδειξη του αλκοολοµέτρου στο κρασί ............ 
10. Συµφωνεί η τιµή που βρήκες µε την τιµή που αναγράφεται στην συσκευασία του προϊόντος; 

..................................... 
11. Αν όχι, που νοµίζεις ότι οφείλεται αυτό; ........................................ 
12. Παρατήρησε το πείραµα που διεξάγει ο καθηγητής σου µε την απόσταξη του κρασιού και 

σηµείωσε την τελική ένδειξη του αλκοολοµέτρου σε αυτό το πείραµα .................... 
13. Ποιά από τις δύο τιµές (του πρώτου ή του δεύτερου πειράµατος) είναι πιο κοντά στην 

ένδειξη που αναγράφεται στην ετικέτα του κρασιού που χρησιµοποιήσατε; 
14. Να καταγράψεις ποιά από τις δύο µεθόδους είναι σωστότερη και να αιτιολογήσεις την 

απόφασή σου. 
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