19. Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego w napojach alkoholowych
metodą densytometryczną
Dokładna analiza napojów alkoholowych pozwala na określenie ich jakości [1]. Jest zatem ona
codzienną częścią pracy laboratoriów w browarach, winiarniach i gorzelniach. Znajomośd zawartości
alkoholu etylowego jest niezbędna w celu zagwarantowania, że dany napój spełnia normy zawartości
podane przez producenta na etykiecie towaru [2+ i ustanawia podstawę płatności podatku
akcyzowego [3].
Destylacja. Destylacja jest najważniejszą metodą rozdzielania i oczyszczania substancji ciekłych. W
najprostszym przypadku destylacji ciecz doprowadza się do wrzenia dostarczając ciepła i następnie
powstającą parę skrapla się w chłodnicy jako destylat. Destylację, w czasie której w ruchu jest tylko
jedna faza – para – nazywa się destylacją prostą. Gdy natomiast częśd skondensowanej pary spływa
stale do kolby destylacyjnej, destylację nazywamy rektyfikacją. Rektyfikację wykonuje się stosując
kolumny destylacyjne [4].
Wiele substancji tworzy mieszaniny azeotropowe, które przy określonym składzie mieszaniny
wykazują maksymalną lub minimalną temperaturę wrzenia. Mieszaniny azeotropowej nie można
rozdzielid przez destylację, gdyż fazy ciekła i gazowa takich mieszanin mają ten sam skład. Przykładem
mieszaniny azeotropowej jest właśnie roztwór woda-alkohol etylowy. Mieszanina o składzie 95 %
wag. etanolu wrze w niższej temperaturze, tj. 78,15 °C, niż czysta woda (100 °C) oraz czysty etanol
(78,3 °C).
Poniższy rysunek przedstawia równowagę fazową pomiędzy cieczą i parą w funkcji stężenia dla
układu woda-etanol [5].

Przypuśdmy, że chcemy przedestylowad mieszaninę wody i etanolu o składzie C1. Będzie ona wrzed w
temperaturze określonej przez krzywą rosy i da parę o składzie C2. Kiedy para ulegnie skropleniu, jej
skład również wyniesie C2. Jeżeli tę nową mieszaninę doprowadzimy do wrzenia, to otrzymamy parę
o składzie C3. Powtarzając dalej całą procedurę dojdziemy do punktu, w którym para zawiera 95 %
wag. etanolu. Skraplając tę parę otrzymamy ciecz o tym samym składzie. Ponieważ w tym punkcie
krzywe pary i rosy stykają się, za każdym razem gdy ciecz o składzie C95 % wag. doprowadzimy do
wrzenia, to po skropleniu otrzymamy nadal ciecz o składzie C95 % wag.. Oznacza to, że nie można
otrzymad czystego etanolu przez destylację dowolnej mieszaniny woda-etanol o zawartości poniżej
95 % wag. etanolu. Ta szczególna mieszanina wody i etanolu wrze jakby była czystą cieczą. Ma ona
stały punkt wrzenia, a skład pary jest dokładnie taki sam, jak skład cieczy. Taką ciecz nazywamy
azeotropem.
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W konsekwencji destylacji frakcyjnej rozcieoczonych wodnych roztworów etanolu nie można
otrzymad czystego etanolu, a jedynie produkt o maksymalnym stężeniu 95 % wag. etanolu. Możemy
za to otrzymad czystą wodę, jeżeli wcześniej oddestylujemy z kolby destylacyjnej parę bogatą w
etanol.
Czysty etanol można otrzymad wyłącznie poprzez destylację frakcyjną mieszanin woda-etanol o
stężeniu większym niż 95 % wag. etanolu. W tym wypadku w odbieralniku otrzymamy destylat o
składzie 95 % wag. etanolu, a w kolbie destylacyjnej pozostanie czysty etanol.
Oznaczanie zawartości etanolu w napojach alkoholowych metodą destylacyjną. Podstawą metody
oznaczania zawartości alkoholu etylowego w napojach alkoholowych jest dokładne odmierzenie
objętości (lub masy) badanego odgazowanego i przefiltrowanego napoju, a następnie ilościowe
przeniesienie go do aparatury destylacyjnej. Otrzymany destylat uzupełnia się do początkowej
objętości (lub masy) wodą destylowaną. W ten sposób otrzymuje się ciecz o dokładnie tej samej
zawartości alkoholu co próbka pierwotna, lecz nie zawierającą ekstraktu. Zawartośd alkoholu w
procentach objętościowych (% obj.) lub wagowych (% wag.) wyznacza się poprzez precyzyjny pomiar
gęstości lub refrakcji i odpowiednie tabele zawartości alkoholu [6-11].
Objętościowa zawartośd alkoholu jest to liczba litrów czystego alkoholu etylowego zawartych w 100
litrach napoju alkoholowego, przy czym obie objętości mierzy się w temperaturze 20 °C.
Zawartośd alkoholu obejmuje również homologi alkoholu etylowego, wraz z alkoholem etylowym
oraz homologi alkoholu etylowego w estrach etylowych, ponieważ związki te są obecne w destylacie.
Metody pomiaru zawartości alkoholu w destylacie. Zawartośd alkoholu etylowego w destylacie
wyznacza się przy użyciu *8, 9, 12]:
piknometru – pomiar gęstości lub ciężaru właściwego destylatu, wykorzystuje się dokładny
pomiar masy cieczy przy ściśle określonej objętości,
areometru (hydrometru), alkoholomierza – pomiar gęstości, ciężaru właściwego lub stężenia
alkoholu w destylacie, wykorzystuje się siły wyporu,
wagi hydrostatycznej – pomiar gęstości destylatu, wykorzystuje się siły wyporu,
elektronicznego densytometru – pomiar gęstości destylatu, wykorzystuje się pomiar częstości
oscylacyjnej U-rurki wypełnionej destylatem,
refraktometru – pomiar współczynnika załamania światła,
spektrometru – pomiar w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR).
Cel dwiczenia. Celem niniejszego dwiczenia jest destylacja próbki wybranego napoju alkoholowego,
takiego jak piwo, wino, wino musujące, likier, nalewka lub miód pitny oraz oznaczenie zawartości
alkoholu etylowego w otrzymanym destylacie.
Sprzęt:
- kolba okrągła płaskodenna ze szlifem o
- pipeta Pasteura ze smoczkiem,
3
pojemności 1000 cm ,
- lejek,
- 2 kolby okrągłe płaskodenne ze szlifem o
- wata bawełniana lub bibuła filtracyjna,
pojemności 500 cm3,
- waga analityczna Radwag WPS 600/C,
- kolba stożkowa ze szlifem o pojemności
- cylinder miarowy na 250 cm3,
250 cm3,
- cylinder miarowy na 25 cm3,
- chłodnica Liebiga,
- areometr wyskalowany od 0,900 do
- deflegmator,
1,000 g/cm3,
- termometr destylacyjny ze szlifem,
- termometr,
- węże gumowe,
- szkło powiększające.
- elektryczna łaźnia grzejna,
Odczynniki:
- podnośnik laboratoryjny,
- 2 M zawiesina Ca(OH)2
- statyw laboratoryjny,
- woda destylowana,
- łapa do chłodnicy + łącznik,
- papierki uniwersalne.
- kulki szklane lub kawałki pumeksu,
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Procedura
Przygotowanie próbki. Jeżeli analizowaną substancją jest piwo lub wino musujące, próbkę powinno
się odgazowad. W tym celu należy przenieśd około 350 cm3 próbki do kolby o objętości 1000 cm3 i
wytrząsad nią tak długo, aż po przykryciu dłonią wylotu kolby przestanie się wyczuwad ciśnienie.
Badaną próbkę należy przesączyd przez lejek z watą lub suchą bibułą filtracyjną do kolby okrągłej z
dnem płaskim o pojemności 500 cm3.
Wykonanie analizy. Do czystej i suchej wytarowanej kolby okrągłej z dnem płaskim o pojemności
500 cm3 odważyd na wadze technicznej 200±0,1 g próbki (pod koniec ważenia próbkę dodawad
kroplami z pipety) oraz dodad dodatkowo około 30 cm3 wody destylowanej. Jeżeli analizowaną
substancją jest wino lub miód pitny dodad dodatkowo 10 cm3 zawiesiny 2 M Ca(OH)2 w celu
zobojętnienia roztworu wobec papierka uniwersalnego. Wrzucid do kolby kilka kulek szklanych lub
kawałki materiału porowatego, jak np. pumeks.
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Kolbę umieścid na łaźni grzejnej i połączyd za pomocą deflegmatora z chłodnicą Liebiga, a tę poprzez
przedłużacz destylacyjny z wytarowaną kolbą stożkową ze szlifem na 250 cm3 (masę pustej (czystej i
suchej!!!) kolby należy wcześniej zapisad w dzienniku laboratoryjnym). Podłączyd węże
doprowadzające wodę do chłodnicy w ten sposób, aby wlot wody znajdował się u dołu chłodnicy, a
wylot u góry. Poprosid prowadzącego dwiczenia o sprawdzenie poprawności zmontowania
aparatury.
Włączyd dopływ wody do chłodnicy, a następnie podłączyd przewód elektryczny płaszcza grzejnego
do źródła zasilania. Wyregulowad tak temperaturę łaźni grzejnej, aby ciecz podczas całej destylacji
wrzała równomiernie. Destylowad tak długo, aż do odbieralnika przedestyluje około 180 cm3 cieczy.
Zakooczyd destylację i rozmontowad aparaturę.
Odbieralnik z destylatem ustawid na wadze i uzupełnid wodą destylowaną po kropli tak, aby masa
cieczy!!! wynosiła 200,0 g z dokładnością do ±0,1 g. Kolbę zatkad szczelnie korkiem i delikatnie
wymieszad.
Pomiar gęstości destylatu

t C
ρsample
.

a) Pomiar za pomocą areometru. Przelad destylat do cylindra miarowego na 250 cm3. Upewnid się,
że cylinder znajduje się w pozycji pionowej. Umieścid delikatnie w cylindrze termometr i areometr.
Wymieszad ciecz w celu wyrównania temperatury cylindra miarowego, termometru, areometru i
destylatu i po dwóch minutach odczytad temperaturę na termometrze. Temperaturę destylatu
zapisad w dzienniku laboratoryjnym. Wyjąd termometr i po minucie odczytad wskazaną gęstośd
destylatu. Przeprowadzid co najmniej trzy odczyty przy użyciu szkła powiększającego. Odczytaną
gęstośd destylatu

t C
ρsample
zapisad w dzienniku laboratoryjnym.

Obliczenia. W celu znalezienia stężenia alkoholu w % wag. należy posłużyd się międzynarodowymi
tabelami alkoholometrycznymi [13+. W tym celu należy znaleźd najmniejszą wartośd gęstości większą
od zmierzonej gęstości destylatu

t C
ρsample
w temperaturze t °C pomiaru.

Zawartośd alkoholu w % obj. w t °C w badanej próbce obliczyd ze wzoru:

% obj.

t C
ρsample
t C
ρCH
3CH 2 OH

% wag.

gdzie:
% wag. – zawartośd alkoholu w procentach wagowych,
t C
ρCH
– gęstośd czystego etanolu w t °C,
3CH 2 OH
lub również odszukad w tabelach.
b) Pomiar za pomocą elektronicznego densytometru Rudolph Research Analytical DDM 2911.
Należy pobrad około 3 cm3 destylatu do czystej probówki z korkiem i zgłosid się do dr Andrzeja
Burakowskiego w celu wykonania pomiaru. Kontakt: pokój 401A, telefon 375 7235. Pomiar można
wykonad w trakcie trwania pracowni lub w innym uzgodnionym terminie. Otrzymane wyniki
pomiaru należy umieścid w sprawozdaniu.

Sprawozdanie
Sprawozdanie powinno zawierad następujące elementy:
 imię i nazwisko osoby przeprowadzającej analizę,
 datę analizy,
 wszystkie niezbędne informacje pozwalające na zidentyfikowanie próbki,
 krótki opis przygotowania próbki oraz analizy,
 wyniki analizy (jeżeli możliwe porównanie wyniku wykonanej analizy oraz zawartości
alkoholu podanej przez producenta),
 komentarz.
©Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Chemii Analitycznej, wstęp do analizy instrumentalnej, dwicz. 19, str. 4

Sprawozdanie
Imię i
nazwisko:
Temat:

Data:
Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego w napojach alkoholowych metodą
densytometryczną

Rodzaj badanej próbki
Masa kolby destylacyjnej [g]
Masa kolby destylacyjnej z próbką *g+
Masa próbki *g+
Masa odbieralnika [g]
Masa odbieralnika z rozcieoczonym destylatem [g]
Pomiar gęstości destylatu za pomocą areometru:
Temperatura pomiaru [°C]
Gęstośd destylatu w temperaturze pomiaru [g/cm3]
t C
ρsample

1
2
3

Gęstośd alkoholu etylowego w temperaturze pomiaru
t C
[g/cm3] ρCH
3CH 2 OH
Zawartośd alkoholu w % wagowych (odczytana z
międzynarodowych tabel alkoholometrycznych) *%+
Zawartośd alkoholu w % objętościowych (obliczona
lub odczytana z międzynarodowych tabel
alkoholometrycznych) [%]
Pomiar gęstości destylatu za pomocą elektronicznego densytometru Rudolph Research Analytical
DDM 2911:
Temperatura pomiaru [°C]
20 °C
3
Gęstośd destylatu w temperaturze pomiaru [g/cm ]
Zawartośd alkoholu w % wagowych [%]
Zawartośd alkoholu w % objętościowych [%]
Porównanie wyniku wykonanej analizy oraz zawartości alkoholu podanej przez producenta
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