
Nr. 26/112 17.5.2001EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 99 av 14.4.1999, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 35/2000 av 31. mars 2000 om
endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 27 av 15.6.2000, s. 20.

(1) EFT L 84 av 27.3.1987, s. 1.

(2) EFT L 210 av 28.7.1998, s. 10.

(3) EFT L 272 av 3.10.1990, s. 1.

(4) EFT L 117 av 7.5.1997, s. 10.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 822/87 av 16.
mars 1987 om den felles markedsordning for vin(1), sist endret
ved forordning (EF) nr. 1627/98(2), særlig artikkel 74, og

ut fra følgende betraktninger:

Vedlegget til kommisjonsforordning (EØF) nr. 2676/90(3), sist
endret ved forordning (EF) nr. 822/97(4), inneholder en
beskrivelse av analysemetoder. Metoden for analyse av D-
eplesyre i kapittel 20 har vist seg å være noe unøyaktig, og det
er utviklet en ny og mer nøyaktig metode. Det er utviklet en ny
analysemetode for cyanidderivater som er mer følsom og
lettere å anvende. På internasjonalt plan er det utviklet en ny
metode for måling av etylkarbamat i vin. Disse tre metodene er
validert i samsvar med internasjonalt anerkjente kriterier. Ved
å bruke disse metodene kan vinens kvalitet og ekthet
kontrolleres bedre, og tvister forårsaket av at det benyttes
foreldede og upålitelige analysemetoder kan unngås.
Beskrivelsen av de nye metodene er vedtatt av Det inter-
nasjonale vinkontor. De nye metodene bør innarbeides i nevnte
forordning.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Forvaltningskomiteen for vin –

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedlegget til forordning (EØF) nr. 2676/90 gjøres følgende
endringer:

1. Kapittel 20 «D-eplesyre» erstattes med vedlegg I til
denne forordning.

2. Kapittel 38 «Cyanidderivater» erstattes med vedlegg II til
denne forordning.

3. Vedlegg III til denne forordning tilføyes som nytt kapittel
44.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte
til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 12. april 1999.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 761/1999

av 12. april 1999

om endring av forordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsettelse av felles analysemetoder
for vin(*)

2001/EØS/26/27



VEDLEGG I

«20. D-EPLESYRE

(enzymatisk metode)

1. PRINSIPP

Når D-malat-dehydrogenase (D-MDH) er til stede, oksideres D-eplesyre (D-malat) til oksalacetat
ved hjelp av nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD). Det oksalacetat som dannes, omdannes til
pyruvat og karbondioksid.

D-malat + NAD+ D-MDH pyruvat + CO2 + NADH + H+

Mengden av NADH som dannes, er proporsjonal med konsentrasjonen av D-malat og måles ved å
øke absorbansen ved bølgelengdene 334, 340 eller 365 nm.

2. REAGENSER

I handelen finnes det testsett med reagenser til ca. 30 målinger, og de inneholder følgende:

a) Flaske 1 med ca. 30 ml løsning som består av Hepes-bufferløsning og [N-(2-hydroksyetyl)-
piperazin-N'-2-etansulfonsyre], pH = 9,0 og stabilisatorer,

b) Flaske 2 med ca. 210 mg frysetørket NAD,

c) Tre flasker 3 med frysetørket D-MDH på ca. 8 U hver.

Framstilling av løsninger

1. Innholdet i flaske 1 brukes ufortynnet. Før bruk justeres temperaturen til 20-25 °C.

2. Innholdet i flaske 2 oppløses i 4 ml dobbeltdestillert vann.

3. Innholdet i én av flaskene 3 oppløses i 0,6 ml dobbeltdestillert vann. Før bruk justeres
temperaturen til 20-25 °C.

Løsningenes stabilitet

Innholdet i flaske 1 holder seg stabilt i minst ett år ved oppbevaring ved +4 °C. Løsning 2 holder seg
stabil i tre uker ved oppbevaring ved +4 °C og i to måneder ved -20 °C. Løsning 3 holder seg stabil
i fem dager ved oppbevaring ved +4 °C.

3. APPARATUR

3.1. Et spektrofotometer som muliggjør målinger ved 340 nm, den bølgelengde der NADH har sitt
maksimale absorpsjonsnivå. I mangel av et slikt spektrofotometer kan det brukes et spektrofotometer
med diskontinuerlig spektrum som muliggjør målinger ved 334 nm eller 365 nm. Siden det dreier
seg om absolutte absorbansmålinger (dvs. ingen kalibrering, men henvisning til NADHs
ekstinksjonskoeffisient), skal apparatets bølgelengde- og absorbansskala kontrolleres.

3.2. Optiske celler eller engangsceller av glass med 1 cm lysvei.

3.3. Mikropipetter som gjør det mulig å pipettere volumer på 0,01 til 2 ml.
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4. FRAMSTILLING AV PRØVEN

Mengden av D-malat bestemmes vanligvis direkte på vinprøven, uten foregående avfarging.

Det bør være 2-50 �g D-malat i cellen. Vinen må derfor fortynnes til en D-malatkonsentrasjon på
henholdsvis 0,02-0,5 g/l eller 0,02-0,3 g/l, avhengig av hvilket apparat som brukes.

Fortynningstabell:

Anslått mengde av D-malat/liter

Måling ved: Fortynning med vann Fortynningsfaktor F

340 eller 334 nm 365 nm

< 0,3 g < 0,5 g — 1

0,3 – 3,0 g 0,5 – 5,0 g 1 + 9 10

5. FRAMGANGSMÅTE

Når spektrofotometeret er innstilt på en bølgelengde på 340 nm, måles absorbansen i optiske celler
med en lysvei på 1 cm, enten ved å bruke luft (ingen celle i lysveien) eller vann som nullabsorbans.

De optiske cellene tilføres følgende:

Kontrollcelle Prøvecelle

Løsning 1 1,00 ml 1,00 ml
Løsning 2 0,10 ml 0,10 ml
Dobbeltdestillert vann 1,80 ml 1,70 ml
Prøveløsning — 0,10 ml

Bland, og les av absorbansen for kontroll- og prøveløsningene (A1) etter ca. seks minutter. 

Tilsett:

Kontrollcelle Prøvecelle

Løsning 3 0,05 ml 0,05 ml

Bland, og les av absorbansen for kontroll- og prøveløsningene (A2) når reaksjonen er avsluttet (etter
ca. 20 minutter).

Beregn absorbansdifferansen (A2 –A1) for kontrolløsningen (�AT) og prøveløsningen (�AE). Beregn
så differansen mellom disse differansene: �A = �AE – �AT

Merk: Den tiden enzymet skal virke i, kan variere fra parti til parti. Tiden angitt ovenfor er bare
veiledende. Det anbefales å bestemme den for hvert parti.

D-eplesyre reagerer raskt. Med overskytende enzymaktivitet vil også L-vinsyre bli omdannet, men
mye langsommere. Dette er årsaken til at det oppstår en svak sidereaksjon, som kan korrigeres ved
ekstrapolering (se tillegg A).
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6. ANGIVELSE AV RESULTATENE

Konsentrasjonen i mg/l beregnes ved hjelp av denne generelle formelen:

V x PM
C = –––––––– x ��

� x d x �

der

V = prøveløsningens volum i ml (2, 95 ml)

� = prøvevolum i ml (0,1 ml)

PM = molekylvekten av det stoff som skal bestemmes (PM = 134,09 for D-eplesyre)

d = den optiske cellens lysvei i cm (1 cm)

� = NADHs absorpsjonskoeffisient:

ved 340 nm = 6,3 (1 mmol-1 cm-1)
ved 365 nm = 3,4 (1 mmol-1 cm-1)
ved 334 nm = 6,18 (1 mmol-1 cm-1)

Dersom prøven ble fortynnet da den ble tilberedt, multipliseres resultatet med fortynningsfaktoren.

Konsentrasjonen av D-eplesyre angis i mg per liter (mg/l) uten desimaler.

7. NØYAKTIGHET

Tillegg B inneholder nærmere opplysninger om metodens nøyaktighet. Verdiene utledet av
interkalibreringsforsøket gjelder muligens bare de analysekonsentrasjoner og matriser som er
oppført i tillegg B

7.1. Repeterbarhet

Den absolutte differansen mellom to enkeltresultater som er oppnådd av samme person med samme
apparat på samme prøvemateriale og innenfor et kortest mulig tidsrom, må ikke overstige
repeterbarhetsverdien r i mer enn 5 % av tilfellene.

r  =  11 mg/l.

7.2. Reproduserbarhet

Den absolutte differansen mellom to enkeltresultater som er oppnådd av to forskjellige laboratorier
på samme prøvemateriale, må ikke overstige reproduserbarhetsverdien R i mer enn 5 % av tilfellene.

R  =  20 mg/l.

8. MERKNADER

På bakgrunn av metodens nøyaktighet skal D-eplesyreverdier på under 50 mg/l om nødvendig
bekreftes ved en annen analysemetode som bygger på et annet måleprinsipp, f.eks. Przyborskis
metode (Mitteilungen Klosterneuburg 43, 1993; 215-218. 1993).

Vinprøven i den optiske cellen må ikke overstige 0,1 ml for å unngå at enzymaktiviteten eventuelt
hemmes av polyfenoler.
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Tillegg A

Behandling av sidereaksjoner

Sidereaksjoner skyldes vanligvis sekundære enzymreaksjoner, andre enzymer i prøvematrisen eller
vekselvirkning mellom ett eller flere stoffer i matrisen og en sidefaktor i enzymreaksjonen.

Ved en normal reaksjon når absorbansen en konstant verdi etter et visst tidsrom, vanligvis 10-20 minutter,
avhengig av hastigheten til den spesifikke enzymatiske reaksjonen. Når det oppstår sekundære reaksjoner,
når absorbansen imidlertid ikke en konstant verdi, men øker jevnt med tiden. Denne typen prosess kalles
ofte «sidereaksjon».

Når dette problemet oppstår, bør løsningens absorbans måles med jevne mellomrom (2-5 minutter) etter
at standardløsningen har nådd sin sluttabsorbans. Når absorbansen øker jevnt, foretas fem eller seks
målinger slik at man ved hjelp av en graf eller ved beregning kan ekstrapolere seg tilbake til løsningens
absorbans på det tidspunkt da sluttenzymet ble tilsatt (T0). Den ekstrapolerte absorbansdifferansen på
dette tidspunkt (Af – Ai) brukes til å beregne substratkonsentrasjonen. 

Absorbans

Tid
T0 (tilsetning av sluttenzym)

Figur 1 – Sidereaksjon

konstant
hoved- og sidereaksjoner

hovedreaksjon

sidereaksjon
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Tillegg B

Statistiske resultater av interkalibreringsforsøk

År for interkalibreringsforsøk: 1995
Antall laboratorier: 8
Antall prøver: 5 med tilsetning av D-eplesyre

Prøve A B C D E

Antall laboratorier etter at laboratorier med 
avvikende resultater er eliminert 7 8 7 8 7

Antall laboratorier med avvikende resultater 1 — 1 — 1

Antall godkjente resultater 35 41 35 41 36

Gjennomsnittsverdi (�) (mg/l) 161,7 65,9 33,1 106,9 111,0

Standardavvik for repeterbarhet (sr) (mg/l) 4,53 4,24 1,93 4,36 4,47

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 2,8 6,4 5,8 4,1 4,00

Repeterbarhetsgrense (r) (mg/l) 12,7 11,9 5,4 12,2 12,5

Standardavvik for reproduserbarhet (sR) (mg/l) 9,26 7,24 5,89 6,36 6,08

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 5,7 11 17,8 5,9 5,5

Reproduserbarhetsgrense (R) (mg/l) 25,9 20,3 16,5 17,8 17,0

Prøvetyper: 
A: rødvin, B: rødvin, C: hvitvin, D: hvitvin, E: hvitvin.»



VEDLEGG II

«38. CYANIDDERIVATER

(NB! Sikkerhetsinstruksen for håndtering av kjemikaliene kloramin-T, pyridin, kaliumcyanid, saltsyre og
fosforsyre må overholdes. Brukte produkter skal kastes på riktig måte i samsvar med gjeldende miljø-
regler. Vær forsiktig med den hydrogencyanid som utskilles ved destillasjon av sur vin.)

1. PRINSIPP

Den samlede mengde fritt hydrogencyanid i vinen utskilles ved sur hydrolyse og separeres ved
destillasjon. Etter reaksjon med kloramin-T og pyridin bestemmes det glutacondialdehyd som
dannes, ved kolorimetri på grunnlag av den blåfargen det gir med 1,3-dimetylbarbitursyre.

2. APPARATUR

2.1 Destillasjonsapparat

Bruk det destillasjonsapparatet som er beskrevet, til å bestemme alkoholinnholdet i vinen.

2.2 En 500 ml rundbunnet kolbe med standardtilpassing.

2.3 Termostatstyrt vannbad ved 20 °C.

2.4 Spektrofotometer med mulighet for absorbansmålinger ved en bølgelengde på 590 nm.

2.5 Optiske celler eller engangsceller av glass med 20 mm lysvei.

3 REAGENSER

3.1 Fosforsyre (H3PO4), 25 % (m/v).

3.2 Løsning av kloramin-T (C7H7ClNNa O2S, 3H2O) 3 % (m/v).

3.3 Løsning av 1,3-dimetylbarbitursyre: 3,658 g 1,3-dimetylbarbitursyre (C6H8N2O3) oppløses i 15 ml
pyridin og 3 ml saltsyre (�20 = 1,19 g/ml), og 50 ml destillert vann tilsettes.

3.4 Kaliumcyanid (KCN).

3.5 Kaliumjodidløsning (KI), 10 % (m/v).

3.6 Sølvnitratløsning (AgNO3), 0,1 M.

4. FRAMGANGSMÅTE

4.1 Destillasjon

I en 500 ml rundbunnet kolbe (2.2) helles 25 ml vin, 50 ml destillert vann, 1 ml fosforsyre (3.1) og
noen glasskuler. Kolben settes straks i destillasjonsapparatet. Destillatet ledes via et konisk rør til en
50 ml målekolbe som inneholder 10 ml vann. Målekolben nedsenkes i isvann. Det samles opp 30-35
ml destillat (tilsvarende en samlet væskemengde på 45 ml) i målekolben.

Det koniske røret i kjøleapparatet skylles med noen ml destillert vann, og når destillatets temperatur
er 20 °C, fylles det opp til merket med destillert vann.

4.2 Måling

Hell 25 ml destillat i en 50 ml erlenmeyerkolbe med glasspropp, tilsett 1 ml kloramin-T-løsning (3.2)
og lukk kolben. Etter nøyaktig 60 sekunder tilsettes 3 ml 1,3-dimetylbarbitursyreløsning (3.3), lukk
så kolben igjen og la den stå i 10 minutter. Mål deretter absorbansen i forhold til en kontrollprøve
(25 ml destillert vann i stedet for 25 ml destillat) ved en bølgelengde på 590 nm i celler med 20 mm
lysvei.
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5. FASTSETTELSE AV KALIBRERINGSKURVEN

5.1 Titrering av kaliumcyanid med sølvnitrat

I en 300 ml målekolbe veies opp nøyaktig ca. 0,2 g KCN (3.4) som løses opp i 100 ml destillert vann.
Tilsett 0,2 ml kaliumjodidløsning (3.5), og titrer med 0,1 M sølvnitratløsning (3.6) til det oppnås en
varig gulfarge.

Beregn titeren ut fra at 1 ml 0,1 M sølvnitratløsning tilsvarer 13,2 mg KCN.

5.2 Standardkurve

5.2.1 Framstilling av standardløsninger

Etter at titeren til KNC er bestemt etter framgangsmåten i 5.1, framstilles en standardløsning som
inneholder 30 mg hydrogencyanid per l (30 mg HCN � 72,3 mg KCN). Fortynn løsningen i
forholdet 1:10.

Tilfør henholdsvis 1,0 ml, 2,0 ml, 3,0 ml, 4,0 ml og 5,0 ml fortynnet standardløsning i hver sin 100
ml målekolbe, og fyll opp til merket med destillert vann. Disse løsningene inneholder henholdsvis
30 �g, 60 �g, 90 �g, 120 �g, og 150�g hydrogencyanid per liter.

5.2.2 Bestemmelse

Ta ut 25 ml av løsningene som er framstilt slik, og fortsett som angitt under 4.1 og 4.2.

Standardløsningenes absorbansverdier som en funksjon av det tilsvarende innholdet av
hydrogencyanid skal danne en rett linje gjennom origo.

6. ANGIVELSE AV RESULTATER

Hydrogencyanidinnholdet uttrykkes i mikrogram per liter (�g/l) uten desimaler.

6.1 Beregning

Les av hydrogencyanidinnholdet på kalibreringskurven. Dersom prøven er fortynnet, multipliseres
resultatet med fortynningsfaktoren.

Repeterbarhet (r) og reproduserbarhet (R)

Hvitvin: r = 3,1 �g/l eller ca. 6 % · xi

R = 12 �g/l eller ca. 25 % · xi

Rødvin: r = 6,4 �g/l eller ca. 8 % · xi

R = 23 �g/l eller ca. 29 % · xi

xi = gjennomsnittskonsentrasjon av HCN i vinen
xi = 48,4 �g/l for hvitvin
xi = 80,5 �g/l for rødvin.»



VEDLEGG III

44.  BESTEMMELSE AV ETYLKARBAMAT I VIN: SELEKTIV PÅVISNING VED 
GASSKROMATOGRAFI/MASSESPEKTROMETRI

(kan benyttes til bestemmelse av etylkarbamat i konsentrasjoner på 10-200 �g/l)

(NB! Sikkerhetsinstruksen for håndtering av kjemikaliene etanol og aceton og de kreftframkallende
stoffene etylkarbamat og diklormetan må overholdes.) Brukte produkter skal kastes på riktig måte i
samsvar med gjeldende miljøregler.

A. Metodens prinsipp

Propylkarbamat tilsettes en prøve som intern standard, deretter fortynnes løsningen med vann og settes
på en 50 ml fastfaseekstraksjonskolonne. Etylkarbamat og propylkarbamat elueres med diklormetan.

Eluatet konsentreres i rotasjonsfordamper under vakuum. Konsentratet analyseres ved gasskromato-
grafi med påvisning ved massespektrometri med SIM-fragmentanalyse (Selected Ion Monitoring).

B. Apparatur og eksempel på kromatograferingsvilkår

a) Gasskromatograf/massespektrometer (GC/MS) og eventuelt prøvefilter og databehandlings-
system eller tilsvarende.

Kapillærkolonne av sammensmeltet silisiumoksid 30 m (*) x 0,25 mm innvendig diameter, 
0,25 �m film av Carbowax 20 M-typen.

Driftsmetode: Injektor 180 °C, heliumbæregass 1 ml/min ved 25 °C, injeksjon ved
«splitless/split»-metoden.

Temperaturprogram: 40 °C i 45 sek, deretter stigende med 10 °C/min til 60 °C, deretter med 3
°C/min til 150 °C(**), deretter oppvarming til 220 °C som holdes i 4 min 15 sek. Den spesifikke
retensjonstid for etylkarbamat er 23-27 minutter, for propylkarbamat 27-31 minutter.

Mellomstykke mellom gasskromatograf og massespektrometer: overføringsrør med temperatur
220 °C. Massespektrometerets parametre innstilles manuelt med perfluortributylamin og
optimeres til laveste massefølsomhet. SIM-datainnsamling, «solvent delay» og datainnsamling
begynner etter 22 minutter, tidskonstant per ion 100 ms.

b) Vakuumrotasjonsfordamper eller konsentreringssystem som tilsvarer Kuderna Danish.

(NB: Gjenfinningsprosenten for etylkarbamat i kontrollprøven (C(g)) skal være 90-110 % for
hele prosessen.)

c) Enhalset pærekolbe, 300 ml, med tilpassing.

d) Konsentreringsglass, 4 ml, til måling, med teflonbelagt hals og propp.

C. Reagenser

a) Aceton – LC-kvalitet

(NB: Kontroller hvert parti før bruk til GC/MS for manglende utslag for ioner med m/z 62, 74 og 89.)

b) Diklormetan

(NB: Kontroller hvert parti før bruk til GC/MS etter 200 gangers konsentrering for manglende
utslag for ioner med m/z 62, 74 og 89.)
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(*) For visse viner med særlig stort innhold kan en 50 m lang kapillærkolonne være å foretrekke.
(**) For visse viner med særlig stort innhold kan et temperaturprogram på 2 °C/min være å foretrekke.



c) Etanol – vannfri

d) Etylkarbamat (EC), standardløsninger

1) Stamløsning – 1,00 mg/ml. Vei opp 100 mg EC (≥ 99 % rent) i en 100 ml målekolbe, og fyll
opp med aceton.

2) Standardarbeidsløsning – 10,0 �g/ml. Overfør 1 ml av EC-stamløsningen til en 100 ml
målekolbe, og fyll opp til merket med aceton.

e) Propylkarbamat (PC), standardløsninger

1) Stamløsning – 1,00 mg/ml. Vei opp 100 mg PC (analysekvalitet) i en 100 ml målekolbe, og
fyll opp med aceton.

2) Standardarbeidsløsning – 10,0 �g/ml. Overfør 1 ml av PC-stamløsningen til en 100 ml
målekolbe, og fyll opp til merket med aceton.

3) Intern standardløsning PC – 400 ng/ml. Overfør 4 ml av PC-standardarbeidsløsningen til en
100 ml målekolbe, og fyll opp til merket med vann.

f) Kalibrerte EC- og PC-standardløsninger

Fortynn EC- og PC-standardarbeidsløsningene (d) 2) og e) 2)) med diklormetan til et innhold på:

1) (100 ng EC og 400 ng PC) per ml,

2) (200 ng EC og 400 ng PC) per ml,

3) (400 ng EC og 400 ng PC) per ml,

4) (800 ng EC og 400 ng PC) per ml,

5) (1 600 ng EC og 400 ng PC) per ml.

g) Analyseprøve – 100 ng EC per ml i 40 % etanol

Overfør 1 ml EC-standardarbeidsløsning (d) 2)) til en 100 ml målekolbe, og fyll opp til merket
med 40 % etanol.

h) Fastfaseekstraksjonskolonne – ferdigpakket engangskolonne med kiselgur, kapasitet 50 ml

NB: Før analysen kontrolleres hvert parti ekstraksjonskolonner for gjenfinning av EC og PC og
for manglende utslag for ioner med m/z 62, 74 og 89. Framstill en analyseprøve med 100 ng EC
per ml (g). Analyser 5,00 ml av prøven som beskrevet i D a), E og F. En gjenfinning på 90-110
ng EC per ml er tilfredsstillende. Absorbenter med uregelmessig partikkeldiameter kan føre til
meget langsom gjennomstrømning som påvirker gjenfinningen av EC og PC. Dersom det etter
flere forsøk ikke oppnås 90-110 % av analyseprøvens verdi, skiftes kolonnen ut eller det benyttes
en korrigert kalibreringskurve over gjenfinning til å bestemme EC kvantitativt. Den korrigerte
kalibreringskurven framkommer ved å framstille standardløsninger som beskrevet i f), og bruke
40 % etanol i stedet for diklormetan.

Analyser 1 ml av kalibreringsstandardløsningen som beskrevet i D, E og F.

Tegn opp en ny kalibreringskurve ved hjelp av de ekstraherte standardløsningenes EC/PC-forhold.

D. Framstilling av analyseprøve

Følgende mengde analysestoff tilføres i to begerglass, hvert på 100 ml:

a) vin med over 14 % vol. alkohol: 5,00 ± 0,01 ml,

b) vin med inntil 14 % vol. alkohol: 20,00 ± 0,01 ml.

I hvert begerglass tilsettes 1 ml PC-løsning som intern standard (C e) 3)) og vann til et samlet volum
på 40 ml (eller 40 g).

E. Ekstraksjon

Ekstraksjonen skal foretas under en avtrekksvifte med tilstrekkelig ventilasjon.
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Overfør analyseprøven framstilt under D til ekstraksjonskolonnen.

Skyll begerglasset med 10 ml vann, og overfør dette skyllevannet til kolonnen.

La væsken stå i kolonnen i fire minutter. Eluer med 2 x 80 ml diklormetan. Samle eluatet i en 300
ml erlenmeyerkolbe.

Inndamp eluatet til 2-3 ml på rotasjonsfordamper over vannbad ved 30 °C. (NB: må ikke dampe helt inn).

Overfør den konsentrerte resten med en pasteur-pipette til et 4 ml måleglass.

Skyll kolben med 1 ml diklormetan, og overfør skyllevæsken til glasset. Konsentrer prøven til 1 ml
under en svak nitrogenstrøm.

Overfør eventuelt konsentratet til et glass til GC/MS-analyse.

F. GC/MS-analyse

a) Kalibreringskurve

Sprøyt inn 1 �l av hver standardkalibreringsløsning (C f)) i GC/MS-apparaturen. Tegn opp en
kurve med EC/PC-arealforholdet for ionet med m/z 62 som ordinat og EC-mengden i ng/ml
(100, 200, 400, 800, 1 600 ng/ml) som abscisse.

b) EC-bestemmelse

Sprøyt inn 1 �l konsentrert ekstrakt (E) i GC/MS-apparaturen, og beregn EC/PC-arealforholdet
for ionet med m/z 62. Finn EC-konsentrasjonen (ng/ml) i ekstraktet ut fra kalibreringskurven for
den interne standard. Beregn EC-konsentrasjonen (ng/ml) i analyseprøven ved å dividere EC-
mengden (ng) i ekstraktet med analyseprøvens volum (ml).

c) Kontroll av EC-renhet

Legg merke til om utslagene for ionene med m/z 62, 74 og 89 forekommer i retensjonstiden for
EC. Disse utslagene tilsvarer henholdsvis hovedfragmentene (M – C2H2 )+ , (M – CH3)+ og
molekylionet (M)+. Det er bekreftet at EC er til stede dersom den relative mengde av disse ionene
ikke avviker mer enn 20 % fra de tilsvarende tallene for EC-standarden. Det kan være nødvendig
å konsentrere ekstraktet ytterligere for å få tilstrekkelig utslag for ionet med m/z 89.

G. Interkalibreringsforsøk

Tabellen viser enkeltresultater for den praktiske øvelsesprøven og begge vintypene.

Etter en Cochran-test måtte ett resultatpar elimineres, for vin med en alkoholstyrke på mer enn 14 %
vol. og for vin med en alkoholstyrke på inntil 14 % vol., fra to forskjellige laboratorier.

Den relative reproduserbarheten (RSDR) har en tendens til å avta etter som konsentrasjonen av
etylkarbamat øker.

Resultater av metoden for bestemmelse av etylkarbamat EC i alkoholholdige drikker ved 
GC/MS

Gjennomsnitt-

Prøve
lig funnet

Gjenfinning

Sr SR
RSDr RSDR

EC-innhold
av tilsatt EC

(%) (%)

(ng/ml)
(%)

Vin med over 14 % vol. 40 1,59 4,77 4,01 12,02
80 89 3,32 7,00 4,14 8,74

162 90 8,20 11,11 5,05 6,84

Vin med inntil 14 % vol. 11 0,43 2,03 3,94 18,47
25 93 1,67 2,67 6,73 10,73
48 93 1,97 4,25 4,10 8,86
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