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ABSTRACT
This paper is presented an electronic version of the laboratory ebulliometer of SaleronDyuzharden, which measures the concentration of ethanol in the aqueous-alcoholic solutions.
The advantages of the proposed meter are accurate, automatic, objective and rapid
measurement and autonomy, flexibility, reliability and repair capability. Disadvantages - high
cost, need for highly qualified production personnel.
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АКТУАЛНОСТ
Винаги предприятията от микробиологичната и хранително-вкусовата промишлености
ще закупуват нови или ще модернизират съществуващи лабораторни устройства, уреди и
съоръжения с оглед на тяхната електронизация, автоматизация, компютъризация и пр., за поточно измерване на повече технологични величини, за по-добро управление на
технологичните процеси, за по-добра информационна осигуреност, за архивиране на
информация и др. [2 ÷ 9]. С това се постигат по-високи производителност и качество, подобри управление, документиране и отчетност и пр. Този процес се засилва, тъй като
европейските изисквания за високо и стабилно качеството и за проследяемост на
продукцията непрекъснато нарастват.
ЦЕЛ
Да се представи електронен лабораторен ебулиометър, работещ по метода на Салерон–
Дюжарден в два варианта, който да измерва концентрацията на етанол във водно-алкохолни
смеси (най-вече вина) автоматично и обективно.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА ДЕЙСРВИЕ
На фигура 1 е дадена структурна схема на вариант на електронния ебулиометър с
използване на персонален компютър. Той се състои от: съд (капсула) за поставяне на пробата
(1); сензор (модул) за измерване на температурата на пробата (2); сензор за измерване на
атмосферното налягане (3); персонален компютър (4) с принтер (5); регулатор (блок) за
управление на нагревателя (6).
Електронната измервателна система работи по следния начин. Изследваната проба се
поставя в съда (1) и се стартира измерването. В началото нагревателят се включва на пълна
мощност, но след това подаваната топлина трябва да се намали по съответна програма и при
кипене на пробата (повторение на измерваната температура) - мощността спада до минимум.
Освен, че се използва от блок 6, температурата на кипене (измерена от блок 2), заедно със
стойността на атмосферното налягане (измерено от блок 3) се обработва в компютъра (4),
Volume IV, Number 4, 2014
Technical studies

92

Science & Technologies

като в крайна сметка се получава алкохолното съдържание в изследвана проба. Получаването
на резултата от измерванинето, прекратява нагряването на пробата (чрез 6). Цялата
информация се получава в и обработва на Excel, където може да се съхранява (архивира),
отпечатва на принтер (5) и наблюдава на екрана на компютъра [1].
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1. Съд за пробата
2. Сензор за температура
3. Сензор за атмосферно налягане
4. Персонален компютър
5. Принтер
6. Управление на нагряването

Фигура 1

На фигура 2 е дадена структурна схема на вариант на електронния ебулиометър с
използване на програмируем промишлен контролер (4). В този случай блокът за управление
на нагревателя (6) може да е електронен ключ [10, 13], който се управлява от контролера (4)
[4, 11 ÷ 13]. Тъй като разглежданата измервателна система е лабораторна, то най-добре е
визуализацията и архивирането (5) да се осъществи с персонален компютър. Възможно е и
използването на промишлени устройства [3, 10 ÷ 13] за същите цели, но това няма да е нито
по-просто, нито по-евтино.
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1. Съд за пробата
2. Сензор за температура
3. Сензор за атмосферно налягане
4. Програмируем контролер
5. Визуализация и архивиране
6. Управление на нагряването

Фигура 2

Предварителните очаквания, че нагряването на пробата (в долната част на съда 1) и
охлаждане на парата й (в горната част на същия съд) ще се извършва с полупроводникови
прибори (базирани на обратния ефект на Пелтие), не можаха да се осъществят, тъй като тези
прибори, които бяха налични или за които имаше информация, не можеха да осигурят
нужната мощност и времето за измерване щеше да е ненужно дълго. В предлаганите
варианти загряването се осъществява с електрически нагревател, а охлаждането с течаща
вода. Ако нагревателят контактува директно с изследваната течност, трябва площта му да е
достатъчно голяма, а температурата на повърхността му достатъчно малка, за да няма
химически изменения в състава на тази течност.
На таблица 1 и на фигури 3 и 4 са показани резултати от измервания на алкохолното
съдържание на различни вина с електронния уред. При измерванията, показани на фиг. 3, не
е форсирано нагряването на пробите и графиките им са отместени във времето, за да
проличи по-добре работата на уреда. Оценена е и точността на измерванията - ± 0,2О от
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алкохолното съдържание (фиг. 4), ако точността при измерване на температурата е под 0,1 О,
а на атмосферното налягане – под 0,1 kPa. Такава е неопределеността и на съществуващите
лабораторни ебулиометри на Салерон–Дюжарден. Възможна е по-малка грешка, но цената на
електронното устройство нараства значително по-бързо от точността му.
Таблица 1. Работа на устройството в края на измерването
Време
Температура в последните минути от
след
измерванията при атмосферно налягане
старта
96,0 kPa
през
Черве- Черве- ЧервеБяло
Розе
12 s
но 1
но 2
но 3
min
°C
°C
°C
°C
°C
5,0
85,5
85,1
85,1
87,0
85,2
5,2
86,7
86,2
86,4
88,1
87,2
5,4
88,1
87,7
87,9
89,2
88,2
5,6
88,6
88,3
88,5
89,6
88,9
5,8
88,7
88,9
89,0
89,8
89,3
6,0
88,8
89,1
89,1
89,9
89,4
6,2
88,8
89,1
89,1
90,0
89,5
6,4
88,8
89,1
89,1
90,0
89,5
6,6
88,9
89,1
89,1
90,0
89,5
100
80
60
0
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40
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0
0
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Фигура 3. Сухи вина: 1 – червено; 5 – розе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлаганият електронен ебулиометър е изграден от готови серийно произвеждани и
съвместими електронни модули и устройства. Тестването, настройките и евентуалните
корекции при комплектоването на електронния измервателен уред могат да се подпомагат от
съответни компютърни модели и симулации.
Проличават 3 важни предимства (свързани помежду си): (1) възможност за работа с
различни сензори с унифицирани изходи; (2) възможност за работа с различни регулатори,
промишлени контролери или (и) компютри (с унифицирани входове и изходи); (3)
възможност за връзка с други компютри, контролери и устройства (с унифицирани входове).
Други предимства на предлаганата система са автономност, обективност, гъвкавост,
надеждност и ремонтно-пригодност. За постигане на последните две трябва да се използват
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стандартни, доказали в практиката своите качества елементи, сензори, преобразуватели,
устройства, програмни продукти и др.
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Фигура 4. Сухи вина: 1, 2, 3 - червени; 4 - бяло; 5 - розе
Недостатъците са свързани с постигането на по-голяма точност от тази на
съществуващите лабораторни ебулиометри на Салерон–Дюжарден. Това е свързано с
многократно нарастване на цената и по-високи изискванията към квалификацията на
персонала.
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