
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 1576/89 av 
29. mai 1989 om alminnelige regler om definisjon av,
betegnelse på og presentasjon av alkoholsterke drikker(1),
endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige,
særlig artikkel 4 nr. 8, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Etter artikkel 4 nr. 8 i forordning (EØF) nr. 1576/89 skal
det fastsettes metoder for å analysere alkoholsterke
drikker. Ved alle offentlige kontroller og ved eventuelle
tvister bør referansemetoder anvendes for å sikre at
bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1576/89 og
kommisjonsforordning (EØF) nr. 1014/90 av 24. april
1990 om gjennomføringsregler med hensyn til definisjon
av, betegnelse på og presentasjon av alkoholsterke
drikker(2), sist endret ved forordning (EF) nr. 2140/98(3),
overholdes.

2) Så langt det er mulig bør referanseanalysemetodene som
fastsettes for Fellesskapet og beskrives, være generelt
anerkjente metoder.

3) For å ta hensyn til vitenskapelige framskritt og det
faktum at offisielle laboratorier har forskjellig utstyr, bør
det være tillatt, på laboratorieleders ansvar, å bruke
metoder som er basert på andre måleprinsipper enn de
referansemetoder som beskrives i vedlegget til denne
forordning, når disse metodene gir tilstrekkelige garantier
for resultatene og oppfyller særlig kriteriene fastsatt i
vedlegget til rådsdirektiv 85/591/EØF av 20. desember
1985 om innføring på fellesskapsplan av metoder for
prøvetaking og analyse med hensyn til kontroll av
næringsmidler beregnet på konsum(4), og dersom det kan
påvises at de oppnådde resultater har minst samme
nøyaktighet, repeterbarhet og reproduserbarhet som
resultatene oppnådd ved referansemetodene som
beskrives i denne forordning. Dersom nevnte vilkår er
oppfylt, bør bruk av andre analysemetoder tillates. Det
bør likevel presiseres at andre analysemetoder ikke kan
erstatte referansemetodene i tilfelle tvist.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Gjennomføringskomiteen for alkoholsterke
drikker —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Fellesskapets referansemetoder som benyttes for analyse av
alkoholsterke drikker 

— ved offentlige kontroller, eller

— når tvister oppstår,

for å sikre at bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 1576/89 og
forordning (EØF) nr. 1014/90 overholdes, skal være de som
angis i vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Uten hensyn til artikkel 1 første strekpunkt skal andre
analysemetoder tillates, på laboratorieleders ansvar, forutsatt at
de har minst samme nøyaktighet og presisjon (repeterbarhet og
reproduserbarhet) som de tilsvarende referansemetodene for
analyse som angitt i vedlegget.

Artikkel 3

Dersom det ikke er fastsatt referansemetoder for analyse i
Fellesskapet for påvisning og mengdebestemmelse av stoffer i
en viss alkoholsterk drikk, skal følgende analysemetoder
brukes:

a) analysemetoder som er validert i henhold til internasjonalt
anerkjente framgangsmåter, og som særlig oppfyller
kriteriene fastsatt i vedlegget til direktiv 85/591/EØF,

b) analysemetoder som er i samsvar med de standarder som er
anbefalt av Den internasjonale standardiserings-
organisasjon (ISO),

c) analysemetoder som er anerkjent og offentliggjort av
generalforsamlingen for Det internasjonale vinkontor
(OIV),

d) dersom metodene nevnt i bokstav a), b) og c) ikke kan
benyttes, og ut fra metodens nøyaktighet, repeterbarhet og
reproduserbarhet:

— en analysemetode som er tillatt i den berørte
medlemsstat, 

— om nødvendig, enhver annen hensiktsmessig
analysemetode.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2870/2000

av 19. desember 2000

om fastsettelse av Fellesskapets referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker(*)

2002/EØS/16/05

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 333 av 29,12.2000, 
s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 92/2001 av 13. juli 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 47 av 20.9.2001, s. 5.

(1) EFT L 160 av 12.6.1989, s. 1.
(2) EFT L 105 av 25.4.1990, s. 9.
(3) EFT L 270 av 7.10.1998, s. 9.
(4) EFT L 372 av 31.12.1985, s. 50.



Artikkel 4

I denne forordning menes med:

a) «repeterbarhetsgrense»: den verdi som den absolutte
forskjell mellom to analyseresultater for samme prøve,
oppnådd under like vilkår (samme analytiker, samme
apparat, samme laboratorium og et kort tidsintervall), med
en sannsynlighet på 95 %, må forventes å ligge under eller
være lik (ISO 3534-1),

b) «reproduserbarhetsgrense»: den verdi som den absolutte
forskjell mellom to analyseresultater for samme prøve,
oppnådd under ulike vilkår (forskjellige analytikere,

forskjellige apparater og forskjellige laboratorier), med en
sannsynlighet på 95%, må forventes å ligge under eller
være lik (ISO 3534-1).

c) «nøyaktighet»: graden av samsvar mellom et
analyseresultat og den anerkjente referanseverdien
(ISO 3534-1).

Artikkel 5

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2001.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2000.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

BESKRIVELSE AV REFERANSEANALYSEMETODER

I. Bestemmelse av alkoholstyrken i volumprosent

Tillegg I: Framstilling av destillat

Tillegg II:Måling av destillatets densitet

— Metode A = pyknometri

— Metode B = elektronisk densimetri

— Metode C = densimetri ved hjelp av en hydrostatisk vekt

II. Bestemmelse av samlet tørrekstraktinnhold ved gravimetri

III. Bestemmelse av flyktige stoffer og metanol i alkoholsterke drikker

III.1. Generelle merknader

III.2. Flyktige luktforbindelser: aldehyder, høyere alkoholer, etylacetat og metanol (gasskromatografi)

III.3. Flyktige syrer (p.m.)

IV. Hydrogencyanid (p.m.)

V. Anetol (p.m.)

VI. Glycyrrhizinsyre (p.m.)

VII. Chalkoner (p.m.)

VIII. Samlet sukkerinnhold (p.m.)

IX. Eggeplomme (p.m.)
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I. BESTEMMELSE AV ALKOHOLSTYRKEN I VOLUMPROSENT AV ALKOHOLSTERKE
DRIKKER

Innledning

Referansemetoden omfatter to tillegg:

Tillegg I: Framstilling av destillat

Tillegg II: Måling av destillatets densitet

1. Virkeområde

Metoden er egnet til bestemmelse av den faktiske alkoholstyrken i volumprosent av alkoholsterke drikker.

2. Referanse til standarder

ISO 3696:1987: Vann til analytisk laboratoriebruk — spesifikasjon og analysemetoder.

3. Uttrykk og definisjoner

3.1. Referansetemperatur:

Referansetemperaturen for bestemmelse av alkoholstyrken i volumprosent, densitet og spesifikk vekt for

alkoholsterke drikker er 20 °C.

Merknad 1: Uttrykket «ved t °C» er forbeholdt bestemmelser (av densitet eller alkoholstyrken i

volumprosent) uttrykt ved andre temperaturer enn referansetemperaturen 20 °C.

3.2. Densitet:

Densiteten er massen per volumenhet i vakuum av alkoholsterke drikker ved 20 °C. Den uttrykkes i

kilogram per kubikkmeter og har symbolet ρ20 °C eller ρ20 .

3.3. Spesifikk vekt:

Den spesifikke vekten er forholdet, uttrykt som et desimaltall, mellom densiteten av alkoholsterke drikker

ved 20 °C og vann ved samme temperatur. Den betegnes ved symbolet d20 °C/20 °C eller d20/20, eller bare d når

det ikke er noen risiko for forveksling. Den målte parameteren skal angis på analysesertifikatet ved bruk

bare av de ovennevnte symbolene.

Merknad 2: Det er mulig å finne den spesifikke vekten ut fra densiteten ρ20 ved 20 °C:

ρ20 = 998,203 × d20/20 eller d20/20 = ρ20/998,203

der 998,203 er vannets densitet ved 20 °C.

3.4. Faktisk alkoholstyrke i volumprosent:

Den faktiske alkoholstyrken i volumprosent av alkoholsterke drikker tilsvarer antall liter etanol i 100 liter

av en blanding av alkohol og vann med samme densitet som alkoholen eller den alkoholsterke drikken etter

destillasjon. Referanseverdiene for alkoholstyrke i volumprosent (% vol) ved 20 °C i forhold til densiteten

ved 20 °C for de ulike blandingene av alkohol og vann som skal brukes, framgår av den internasjonale

tabellen som ble vedtatt av Den internasjonale organisasjon for legal metrologi i rekommandasjon nr. 22.

Den generelle likningen for sammenhengen mellom alkoholstyrken i volumprosent og densiteten til en

blanding av alkohol og vann ved en gitt temperatur, finnes på side 40 i kapittel 3 («Alkoholstyrke i

volumprosent») i vedlegget til kommisjonsforordning (EØF) nr. 2676/90 (EFT L 272 av 3.10.1990, 

s. 1) eller i OIVs håndbok med analysemetoder (1994) (s. 17).

Merknad 3: Det er svært vanskelig å foreta en nøyaktig måling av volumprosenten for visse typer likører

og kremlikører; i disse tilfellene skal prøven veies og alkoholstyrken først beregnes i masse.

Omregningsformel:

alkoholstyrke i volumprosent (% vol) =   

der ASM = alkoholstyrke i masse,

ρ20 (alkohol) = 789,24 kg/m3

4. Prinsipp

Etter destillasjon bestemmes destillatets alkoholstyrke i volumprosent ved pyknometri, elektronisk

densimetri eller densimetri ved hjelp av en hydrostatisk vekt.
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TILLEGG 1: FRAMSTILLING AV DESTILLAT

1. Virkeområde

Metoden er egnet til framstilling av destillater til bestemmelse av den faktiske alkoholstyrken i

volumprosent av alkoholsterke drikker.

2. Prinsipp

De alkoholsterke drikkene destilleres for å skille ut etanol og andre flyktige forbindelser fra tørrstoffene

(stoffer som ikke destilleres).

3. Reagenser og materialer

3.1. Kokstein.

3.2. Konsentrert antiskumemulsjon (for kremlikører).

4. Utstyr

Vanlig laboratorieutstyr, og særlig følgende:

4.1. Vannbad som kan holdes på en temperatur mellom 10 °C og 15 °C.

Vannbad som kan holdes på en temperatur på 20 °C (± 0,2 °C).

4.2. Målekolber (100 og 200 ml) av klasse A, som er sertifisert til henholdsvis ± 0,1 % og 0,15 %.

4.3. Destillasjonsapparat:

4.3.1. Generelle krav

Det stilles følgende krav til destillasjonsapparatet som skal brukes:

— antallet kuplinger må ikke overstige det minste antallet som kreves for at systemet skal være tett,

— bruk av en innretning beregnet på å hindre medriving (dampen river kokende væske med seg) og for

å jevne ut destillasjonshastigheten for alkoholrik damp,

— hurtig og fullstendig kondensering av alkoholholdig damp,

— de første destillasjonsfraksjonene skal samles opp i et vandig miljø.

Varmekilden skal brukes med en hensiktsmessig varmefordeler for å hindre pyrogene reaksjoner i

tørrstoffene.

4.3.2. Figur 1 viser et eksempel på et egnet destillasjonsapparat, som består av følgende deler:

— rundbunnet kolbe, 1 liter, med standardtilpasning,

— destillasjonskolonne med en høyde på minst 20 cm (f.eks. en Vigreuxkolonne),

— vinkelkopling med et ca 10 cm langt West-kjøleapparat med rette kanter, festet vertikalt,

— kjølespiral, 40 cm lang,

— smal rørdel som leder destillatet til bunnen av en målekolbe som inneholder en liten mengde vann.

Merknad: Apparatet som beskrives ovenfor er beregnet for prøver på minst 200 ml. Mindre prøver kan

imidlertid også destilleres dersom det brukes en mindre destillasjonskolbe, forutsatt at det

benyttes en dråpefanger eller annen innretning for å hindre medriving.

5. Oppbevaring av prøver

Prøvene oppbevares ved romtemperatur før analysen.

6. Framgangsmåte

Innledende merknad:

Destillasjon kan også gjøres etter framgangsmåten kunngjort av IUPAC (1968).

6.1. Kontroll av destillasjonsapparatet:

Apparatet skal oppfylle følgende krav:

Destillasjon av 200 ml av en løsning av vann og alkohol med kjent konsentrasjon på ca 50 % vol skal ikke

føre til tap av alkohol på mer enn 0,1 % vol.
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6.2. Alkoholsterke drikker med en alkoholstyrke på under 50 % vol.

Mål opp 200 ml av den alkoholsterke drikken i en målekolbe.

Noter væskens temperatur, eller hold den ved standardtemperaturen (20 °C).

Hell prøven over i destillasjonsapparatets rundbunnede kolbe, og skyll målekolben tre ganger med ca 20 ml

destillert vann. Hell skyllevannet over i destillasjonskolben.

Merknad: Denne fortynningen med 60 ml er tilstrekkelig for alkoholsterke drikker med mindre enn

250 g tørrekstrakt per liter. For å unngå pyrolyse skal i andre tilfeller mengden skyllevann

være minst 70 ml ved en tørrekstraktkonsentrasjon på 300 g/l, 85 ml ved 400 g/l og 100 ml

ved 500 g/l (enkelte fruktlikører eller kremlikører av frukt). Disse mengdene justeres

proporsjonalt ved andre prøvemengder.

Tilsett noen koksteiner (3.1) (og antiskum for kremlikører).

Hell 20 ml destillert vann i den opprinnelige 200 ml målekolben, som skal brukes til å samle opp destillatet.

Plasser kolben i et kaldt vannbad (4.1) (10 til 15 °C for alkoholsterke drikker med anissmak).

Unngå medriving og forkulling under destillasjonen ved å riste kolben av og til helt til destillatet er noen

få millimeter under målestreken på målekolben.

Vent til temperaturen i destillatet har sunket til innenfor ± 0,5 °C av væskens utgangstemperatur, fyll på til

streken med destillert vann og bland godt.

Destillatet brukes til bestemmelse av alkoholstyrken i volumprosent (tillegg II).

6.3. Alkoholsterke drikker med en alkoholstyrke på over 50 % vol.

Mål opp 100 ml av den alkoholsterke drikken i en 100 ml målekolbe og hell væsken over i

destillasjonsapparatets rundbunnede kolbe.

Skyll målekolben flere ganger med destillert vann og hell skyllevannet over i destillasjonskolben. Bruk nok

vann til at flasken totalt inneholder ca 230 ml væske.

Hell 20 ml destillert vann i en 200 ml målekolbe, som skal brukes til å samle opp destillatet. Plasser kolben

i et kaldt vannbad (4.1) (10 til 15 °C for alkoholsterke drikker med anissmak).

Rist kolben av og til under destillasjonen helt til destillatet er noen få millimeter under målestreken på

målekolben (200 ml).

Vent til temperaturen i destillatet har sunket til innenfor ± 0,5 °C av væskens utgangstemperatur, fyll på til

streken med destillert vann og bland godt.

Destillatet brukes til bestemmelse av alkoholstyrken i volumprosent (tillegg II).

Merk: Alkoholstyrken i volumprosent av den alkoholsterke drikken er dobbelt så høy som

alkoholstyrken i destillatet.
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TILLEGG II: MÅLING AV DESTILLATETS DENSITET

METODE A: BESTEMMELSE AV FAKTISK ALKOHOLSTYRKE I VOLUMPROSENT AV

ALKOHOLSTERKE DRIKKER VED PYKNOMETRI

A.1. Prinsipp

Alkoholstyrken i volumprosent bestemmes ved måling av destillatets densitet ved pyknometri.

A.2. Reagenser og materialer

Under analysen skal det, med mindre annet er angitt, bare brukes reagenser som er av anerkjent

analysekvalitet og vann minst av klasse 3 etter definisjonen i ISO-standard 3696:1987.

A.2.1. Natriumkloridløsning (2 % m/v)

For å framstille 1 liter, veies 20 g natriumklorid opp og løses i vann til et sluttvolum på 1 liter.

A.3. Utstyr

Vanlig laboratorieutstyr, og særlig følgende:

A.3.1. Analysevekt med en følsomhet på 0,1 mg.

A.3.2. Slipt termometer, gradert i tiendels grader mellom 10 og 30 °C. Termometeret skal være sertifisert eller

kontrolleres mot et godkjent termometer.

A.3.3. Pyknometer av pyrex-glass på ca 100 ml med et avtakbart slipt termometer (A.3.2). Pyknometeret har et

siderør med lengde 25 mm og innvendig diameter høyst 1 mm, som ender i et slipt, konisk ledd. Andre

pyknometre som er beskrevet i ISO-standard 3507, f.eks. 50 ml, kan brukes dersom det er hensiktsmessig.

A.3.4. Tareringsflaske med samme utvendige volum (avvik høyst 1 ml) som pyknometeret og med en masse som

er lik massen av pyknometeret fylt med en væske med densitet 1,01 (natriumkloridløsning A.2.1).

A.3.5. Varmeisolert kappe som passer nøyaktig til pyknometeret.

Merknad 1: For bestemmelse av alkoholsterke drikkers densitet i vakuum, kreves det bruk av en

toskålsvekt, et pyknometer og en tareringsflaske med samme utvendige volum for å utligne

luftens oppdrift til enhver tid. Denne enkle teknikken kan også benyttes med en énskålsvekt,

forutsatt at tareringsflasken veies på nytt for å registrere endringer i luftens oppdrift over tid.

A.4. Framgangsmåte

Innledende merknader:

Nedenfor følger en beskrivelse av framgangsmåten ved bruk av et 100 ml pyknometer til bestemmelse av

alkoholstyrken, ettersom dette gir den beste nøyaktigheten. Det er imidlertid også mulig å bruke et mindre

pyknometer, f.eks. et på 50 ml.

A.4.1. Kalibrering av pyknometeret

Pyknometeret kalibreres ved bestemmelse av følgende parametre

— det tomme pyknometerets tara,

— pyknometerets volum ved 20 °C,

— massen av pyknometeret fylt med vann ved 20 °C.

A.4.1.1. Kalibrering med en énskålsvekt:

Bestem:

— massen av et tørt og rent pyknometer (P),

— massen av pyknometeret fylt med vann ved t °C (P1),

— massen av tareringsflasken (T0).

A.4.1.1.1. Vei det rene, tørre pyknometeret (P).
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A.4.1.1.2. Fyll pyknometeret omhyggelig med destillert vann ved omgivelsestemperatur og sett på plass

termometeret.

Tørk nøye av pyknometeret og plasser det i den varmeisolerte kappen. Innholdet blandes ved å snu

beholderen helt til en konstant temperatur kan avleses på termometeret.

Pyknometeret justeres til nøyaktig samme nivå som siderørets øvre kant. Les nøye av temperaturen t °C,

og korriger om nødvendig for eventuelle unøyaktigheter i temperaturskalaen. 

Vei pyknometeret fylt med vann (P1).

A.4.1.1.3. Vei tareringsflasken (T0).

A.4.1.1.4. Beregning

— Tara av tomt pyknometer = P - m

der m er volumet av luften inne i pyknometeret,

m = 0,0012 × (P1 - P)

Merknad 2: 0,0012 er densiteten av tørr luft ved 20 °C og et trykk på 760 mm Hg

— Volum av pyknometeret ved 20 °C:

V20 °C = [P1 - (P - m)] × Ft,1

der Ft er faktoren for temperaturen t °C hentet fra tabell I i kapittel 1 «Tetthet og relativ tetthet» i

vedlegget til forordning (EØF) nr. 2676/90 (s. 10).

V20 °C skal være kjent med en nøyaktighet på 0,001 ml.

— Massen av vannet i pyknometeret ved 20 °C:

M20 °C = V20 °C × 0,998203

der 0,998203 er vannets densitet ved 20 °C.

Merknad 3: Om nødvendig kan verdien 0,99715 for densiteten i luft benyttes, og alkoholstyrken

beregnes med henvisning til den tilsvarende densiteten i luft som kan leses ut av tabellene

til HM Customs and Excise.

A.4.1.2. Kalibrering med en toskålsvekt:

A.4.1.2.1. Plasser tareringsflasken i vektens venstre skål og det rene og tørre pyknometeret med oppsamlingsproppen

i høyre skål. Bring skålene i likevekt ved å legge på vektlodd på pyknometersiden: p gram.

A.4.1.2.2. Fyll pyknometeret forsiktig med destillert vann ved omgivelsestemperatur og sett på plass termometeret.

Tørk nøye av pyknometeret og plasser det i en varmeisolert kappe. Innholdet blandes ved å snu beholderen

helt til en konstant temperatur kan avleses på termometeret. 

Nivået justeres til nøyaktig samme nivå som siderørets øvre kant. Rengjør siderøret, sett på plass

oppsamlingsproppen, les nøye av temperaturen t °C, og korriger om nødvendig for eventuelle

unøyaktigheter i temperaturskalaen. 

Vei pyknometeret fylt med vann; p’ er massen i gram som er nødvendig for å oppnå likevekt.

A.4.1.2.3. Beregning

— Tara av tomt pyknometer = P + m

der m er volumet av luft i pyknometeret.

m = 0,0012 × (p - p’)

— Volum av pyknometeret ved 20 °C:

V20 °C = (p + m - p’) × Ft,1

der Ft er faktoren for temperaturen t °C hentet fra tabell I i kapittel 1 «Tetthet og relativ tetthet» i

vedlegget til forordning (EØF) nr. 2676/90 (s. 10).

V20 °C skal være kjent med en nøyaktighet på 0,001 ml.

— Massen av vann i pyknometeret ved 20 °C:

M20 °C = V20 °C × 0,998203

der 0,998203 er tettheten av vann ved 20 °C.
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A.4.2. Bestemmelse av alkoholstyrken i prøven

A.4.2.1. Med en énskålsvekt

A.4.2.1.1. Vei tareringsflasken (massen er T1).

A.4.2.1.2. Vei pyknometeret med det framstilte destillatet (se tillegg I); massen ved t °C er P2.

A.4.2.1.3. Beregning

— dT = T1 - T0

— Massen av tomt pyknometer på måletidspunktet

= P - m + dT

— Massen av væsken i pyknometeret ved t °C

= P2 - (P - m + dT)

— Densitet ved t °C i g/ml

— Pt °C = [P2 - (P – m + dT)]/V20 °C

— Uttrykk densiteten ved t °C i kilogram per m3 ved å multiplisere ρt °C med 1000, og denne verdien

betegnes som ρt.

— Omregn ρt til ρ20 ved hjelp av densitetstabellen ρT for blandinger av alkohol og vann (tabell II i tillegg

II til OIVs håndbok for analysemetoder (1994), s. 17-29).

— Let på den horisontale raden i tabellen som tilsvarer temperaturen T i hele grader og som befinner seg

rett under t °C, dvs. den laveste densitet som er høyere enn ρ1. Bruk tabelldifferansen som angis under

denne densiteten til å beregne densiteten ρ1 i den alkoholsterke drikken ved temperaturen T i hele

grader.

— På linjen med temperatur i hele tall beregnes differansen mellom densiteten ρ’ i tabellen rett over ρt og

den beregnede densiteten ρt. Denne differansen divideres med tabelldifferansen til høyre for densiteten

ρ’. Kvotienten utgjør desimaldelen av alkoholstyrken mens heltallet står øverst i kolonnen der

densiteten ρ’ står (Dt, alkoholstyrken).

Merknad 4: Alternativt kan pyknometeret stå i et vannbad ved 20 °C (± 0,2 °C) når det fylles opp til

merket.

A.4.2.1.4. Resultat

Beregn ved hjelp av densiteten r20 den faktiske alkoholstyrken ut fra tabellene som angis nedenfor:

Tabellen som angir verdien av alkoholstyrken i volumprosent (% vol) ved 20 °C som en funksjon av

densiteten til blandinger av alkohol og vann ved 20 °C, er den internasjonale tabellen som ble vedtatt av

Den internasjonale organisasjon for legal metrologi i rekommandasjon nr. 22.

A.4.2.2. Med en toskålsvekt:

A.4.2.2.1. Vei pyknometeret med det framstilte destillatet (se del I); massen ved t °C er P”.

A.4.2.2.2. Beregning

— Massen av væsken i pyknometeret ved t °C

= P + m - p”

— Densitet ved t °C i g/ml

Pt °C = (p + m - p”)/V20 °C

— Uttrykk densiteten ved t °C i kilogram per m3, og foreta samme temperaturkorrigering for å beregne

alkoholstyrken ved 20 °C ved å følge angivelsene for bruk av enskålsvekten.

A.5. Metodens robusthet (presisjon)

A.5.1. Statistiske resultater av analyser foretatt ved flere laboratorier

Følgende opplysninger er hentet fra en internasjonal metodeytelsesundersøkelse som ble foretatt etter

internasjonalt anerkjente framgangsmåter [1] [2].
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År for analyse ved flere laboratorier 1997  

Antall laboratorier 20  

Antall prøver 6  

METODE B: BESTEMMELSE AV FAKTISK ALKOHOLSTYRKE I VOLUMPROSENT AV

ALKOHOLSTERKE DRIKKER VED ELEKTRONISK DENSIMETRI (BASERT PÅ MÅLING 

AV SVINGNINGSFREKVENSEN TIL EN PRØVE I EN OSCILLASJONSCELLE)

B.1. Prinsipp

Væskens densitet bestemmes ved elektronisk måling av svingningene i et vibrerende U-formet rør. Ved

målingen blir prøven tilført et oscillasjonssystem hvis svingningsfrekvens derved endres av den tilførte

massen.

B.2. Reagenser og materialer

Under analysen skal det, med mindre annet er angitt, bare brukes reagenser som er av anerkjent

analysekvalitet og vann av minst klasse 3 etter definisjonen i ISO-standard 3696:1987.

B.2.1. Aceton (CAS 666-52-4) eller absolutt alkohol

B.2.2. Tørr luft.

B.3. Utstyr

Vanlig laboratorieutstyr, og særlig følgende:

B.3.1. Densimeter med digital visning

Elektroniske densimetre som brukes for slike målinger skal kunne angi densiteten i g/ml med fem

desimaler.

Merknad 1: Densimeteret skal plasseres på et helt stabilt underlag som er isolert fra alle vibrasjoner.

B.3.2. Temperaturregulering

Densimetermålingene er bare gyldige dersom målecellen er tilkoplet en innebygd temperaturregulator som

tillater en temperaturstabilitet på ± 0,02 °C eller bedre.

Merknad 2: Det er svært viktig at temperaturen i målecellen stilles inn nøyaktig og overvåkes nøye, da en

feil på 0,1 °C kan føre til densitetsvariasjoner i størrelsesorden 0,1 kg/m3.

B.3.3. Prøveinjeksjonssprøyter eller automatisk prøveveksler.

28.3.2002 Nr. 16/33EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Prøver A B C D E F  

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier med avvikende verdier 19 20 17 19 19 17  

Antall laboratorier med avvikende verdier 1 — 2 1 1 3  

Antall aksepterte resultater 38 40 34 38 38 34  

Gjennomsnittsverdi (×) i % vol 23,77 40,04 40,29 39,20 42,24 57,03   

26,51(*) 42,93(*) 45,73(*) 63,03(*)

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) % vol 0,106 0,176 0,072 0,103 0,171 0,190  

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 0,42 0,44 0,18 0,25 0,39 0,32  

Repeterbarhetsgrense (r) i % vol 0,30 0,49 0,20 0,29 0,48 0,53  

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) % vol 0,131 0,236 0,154 0,233 0,238 0,322  

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 0,52 0,59 0,38 0,57 0,54 0,53  

Reproduserbarhetsgrense (R) i % vol 0,37 0,66 0,43 0,65 0,67 0,90  

Prøvetyper:
A Fruktlikør: to nivåer(*).
B Brandy: blind dobbeltbestemmelse.
C Whisky: blind dobbeltbestemmelse.
D Grappa: to nivåer(*).
E Akevitt: to nivåer(*).
F Rom: to nivåer(*).  



B.4. Framgangsmåte

B.4.1. Kalibrering av densimeteret

Apparatet skal kalibreres i henhold til produsentens anvisning når det tas i bruk første gang. Det skal

kalibreres på nytt med jevne mellomrom og kontrolleres mot en sertifisert referansestandard eller en

laboratorieintern referanseløsning som er basert på en sertifisert referansestandard.

B.4.2. Bestemmelse av prøvens densitet

B.4.2.1. Om nødvendig kan cellen før målingen rengjøres med aceton eller absolutt alkohol og tørkes med tørr luft.

Skyll cellen med prøven.

B.4.2.2. Prøven sprøytes inn i cellen (med en injeksjonssprøyte eller automatisk prøveveksler) slik at cellen fylles

helt. Under fyllingen er det viktig å passe på at det ikke dannes luftbobler. Prøven skal være homogen og

må ikke inneholde noen faste partikler. Før prøven analyseres skal derfor eventuelle svevestoffer fjernes

ved filtrering.

B.4.2.3. Når avlesningen er stabil, noteres densiteten r20 eller alkoholstyrken som densimeteret viser.

B.4.3. Resultat

Når densiteten r20 brukes, beregnes den faktiske alkoholstyrken ut fra tabellene nedenfor.

Tabellen som angir verdien av alkoholstyrken i volumprosent (% vol) ved 20 °C som en funksjon av

densiteten til blandinger av alkohol og vann ved 20 °C, er den internasjonale tabellen som ble vedtatt av

Den internasjonale organisasjon for legal metrologi i rekommandasjon nr. 22.

B.5. Metodens robusthet (presisjon)

B.5.1. Statistiske resultater av analyser foretatt ved flere laboratorier

Følgende opplysninger er hentet fra en internasjonal metodeytelsesundersøkelse som ble foretatt etter

internasjonalt anerkjente framgangsmåter [1] [2].

År for analyse ved flere laboratorier 1997  

Antall laboratorier 16  

Antall prøver 6  
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Prøver A B C D E F  

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier med avvikende verdier 11 13 15 16 14 13  

Antall laboratorier med avvikende verdier 2 3 1 — 1 2  

Antall aksepterte resultater 22 26 30 32 28 26  

Gjennomsnittsverdi (×) i % vol 23,81 40,12 40,35 39,27 42,39 56,99   

26,52(*) 43,10(*) 45,91(*) 63,31(*)

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) % vol 0,044 0,046 0,027 0,079 0,172 0,144  

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 0,17 0,12 0,07 0,19 0,39 0,24  

Repeterbarhetsgrense (r) i % vol 0,12 0,13 0,08 0,22 0,48 0,40  

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) % vol 0,054 0,069 0,083 0,141 0,179 0,205  

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 0,21 0,17 0,21 0,34 0,45 0,34  

Reproduserbarhetsgrense (R) i % vol 0,15 0,19 0,23 0,40 0,55 0,58  

Prøvetyper:
A Fruktlikør: to nivåer(*).
B Brandy: blind dobbeltbestemmelse.
C Whisky: blind dobbeltbestemmelse.
D Grappa: to nivåer(*).
E Akevitt: to nivåer(*).
F Rom: to nivåer(*).  



METODE C: BESTEMMELSE AV FAKTISK ALKOHOLSTYRKE I VOLUMPROSENT AV

ALKOHOLSTERKE DRIKKER VED DENSIMETRI VED HJELPAV EN HYDROSTATISK VEKT

C.1. Prinsipp

Alkoholstyrken i alkoholsterke drikker kan måles ved densimetri ved hjelp av en hydrostatisk vekt, som

bygger på Arkimedes’ prinsipp om at et legeme som senkes i en væske, får en oppdrift lik vekten av den

fortrengte væsken.

C.2. Reagenser og materialer

Under analysen skal det, med mindre annet er angitt, bare brukes reagenser som er av anerkjent

analysekvalitet og vann av minst klasse 3 etter definisjonen i ISO-standard 3696:1987.

C.2.1. Løsning til rengjøring av flottøren (natriumhydroksid 30 % m/v)

For å framstille 100 ml veies 30 g natriumhydroksid opp og fortynnes opp til merket med 96 % etanol

(volumprosent).

C.3. Utstyr

Vanlig laboratorieutstyr, og særlig følgende:

C.3.1. Hydrostatisk enskålsvekt med en følsomhet på 1 mg.

C.3.2. Flottør med et volum på minst 20 ml som er spesielt tilpasset til vekten, og som er hengt opp i en tråd med

en diameter på høyst 0,1 mm.

C.3.3. Målesylinder med nivåmerke. Hele flottøren må kunne rommes i den del av sylinderen som er under

målestreken, slik at bare festetråden går gjennom overflaten av den væske som skal måles. Målesylinderens

innvendige diameter må være minst 6 mm større enn flottørens diameter.

C.3.4. Termometer (eller målesonde for temperaturmåling) gradert i hele grader og tidels grader fra 10 til 40 °C

og kalibrert til 0,05 °C.

C.3.5. Lodder som er kalibrert av et anerkjent sertifiseringsorgan.

Merknad 1: Det kan også brukes en toskålsvekt; prinsippet for dette er beskrevet i kapittel 1 «Tetthet og

relativ tetthet» i vedlegget til forordning (EØF) nr. 2676/90 (s. 7).

C.4. Framgangsmåte

Flottøren og målesylinderen skal rengjøres mellom hver måling med destillert vann, tørkes med mykt

fnuggfritt laboratoriepapir og skylles med den løsningen hvis densitet skal bestemmes. Målingene må

foretas så snart apparatet er stabilt, for å begrense fordampingstap av alkohol mest mulig.

C.4.1. Kalibrering av vekten

Selv om de fleste vekter har et innebygd kalibreringssystem, skal den hydrostatiske vekten også kunne

kalibreres med lodder som er kalibrert av et offisielt sertifiseringsorgan.

C.4.2. Kalibrering av flottøren

C.4.2.1. Fyll målesylinderen til merket med dobbeltdestillert vann (eller vann med tilsvarende renhet, f.eks.

mikrofiltrert vann med en konduktivitet på 18,2 MΩ/cm) med en temperatur på mellom 15 og 25 °C, men

helst ved 20 °C.

C.4.2.2. Senk flottøren og termometeret i væsken og rør om, les av væskens densitet på apparatet og korriger om

nødvendig avlesningen slik at den tilsvarer densiteten av vann ved måletemperaturen.

C..4.3. Kontroll med en løsning av alkohol og vann

C.4.3.1. Fyll målesylinderen til merket med en blanding av alkohol og vann med kjent alkoholstyrke og en

temperatur på mellom 15 og 25 °C, men helst på 20 °C.

C.4.3.2. Senk flottøren og termometeret i væsken og rør om, les av væskens densitet (eller alkoholstyrken dersom

det er mulig) på apparatet. Alkoholstyrken som bestemmes på denne måten, skal være den samme som den

tidligere bestemte alkoholstyrken.

Merknad 2: Denne løsningen med kjent alkoholstyrke kan også brukes til kalibrering av flottøren i stedet

for dobbeltdestillert vann.
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C.4.4. Måling av destillatets densitet (eller av alkoholstyrken dersom apparatet tillater det)

C.4.4.1. Fyll målesylinderen opp til merket med prøven.

C.4.4.2. Senk flottøren og termometeret i væsken og rør om. Les av væskens densitet (eller alkoholstyrken dersom

det er mulig) på apparatet. Noter temperaturen dersom densiteten måles ved t °C (ρt).

C.4.4.3. Regn ρt om til 20 ved hjelp av densitetstabellen ρT for blandinger av alkohol og vann (tabell II i vedlegg

II til OIVs håndbok for analysemetoder (1994), s. 17-29).

C.4.5. Rengjøring av flottør og målesylinder

C.4.5.1. Senk flottøren i rengjøringsløsningen i målesylinderen.

C.4.5.2. Flottøren skal ligge i væsken i en time, og roteres med jevne mellomrom.

C.4.5.3. Skyll med rikelige mengder springvann, og deretter med destillert vann.

C.4.5.4. Tørk med mykt fnuggfritt laboratoriepapir.

Foreta denne prosedyren når flottøren brukes første gang, og deretter jevnlig ved behov.

C.4.6. Resultat

Ut fra densiteten ρ20 beregnes den faktiske alkoholstyrken ut fra tabellene som angis nedenfor:

Tabellen som angir verdien av alkoholstyrken i volumprosent (% vol) ved 20 °C som en funksjon av

densiteten til blandinger av alkohol og vann ved 20 °C, er den internasjonale tabellen som ble vedtatt av

Den internasjonale organisasjon for legal metrologi i rekommandasjon nr. 22.

C.5. Metodens robusthet (presisjon)

C.5.1. Statistiske resultater av analyser foretatt ved flere laboratorier

Følgende opplysninger er hentet fra en internasjonal metodeytelsesundersøkelse som ble foretatt etter

internasjonalt anerkjente framgangsmåter [1] [2].

År for analyse ved flere laboratorier 1997  

Antall laboratorier 12  

Antall prøver 6  
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Prøver A B C D E F  

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier med avvikende verdier 12 10 11 12 11 9  

Antall laboratorier med avvikende verdier — 2 1 — 1 2  

Antall aksepterte resultater 24 20 22 24 22 18  

Gjennomsnittsverdi (×) i % vol 23,80 40,09 40,29 39,26 42,38 57,16   

26,51(*) 43,09(*) 45,89(*) 63,44(*)

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) % vol 0,048 0,065 0,042 0,099 0,094 0,106  

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 0,19 0,16 0,10 0,24 0,21 0,18  

Repeterbarhetsgrense (r) i % vol 0,13 0,18 0,12 0,28 0,26 0,30  

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) % vol 0,060 0,076 0,073 0,118 0,103 0,125  

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 0,24 0,19 0,18 0,29 0,23 0,21  

Reproduserbarhetsgrense (R) i % vol 0,17 0,21 0,20 0,33 0,29 0,35  

Prøvetyper:
A Fruktlikør: to nivåer(*).
B Brandy: blind dobbeltbestemmelse.
C Whisky: blind dobbeltbestemmelse.
D Grappa: to nivåer(*).
E Akevitt: to nivåer(*).
F Rom: to nivåer(*).  



Figur 1. Destillasjonsapparat for måling av faktisk alkoholstyrke i volumprosent av alkoholsterke drikker

1. Rundbunnet kolbe, 1 liter, med standardtilpasning.

2. Destillasjonskolonne, 20 cm, Vigreux-type.

3. West-kjøleapparat, 10 cm, med rette kanter.

4. Kjølespiral, 40 cm.
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II. BESTEMMELSE AV SAMLET TØRREKSTRAKTINNHOLD VED GRAVIMETRI

1. Virkeområde

I henhold til forordning (EØF) nr. 1576/89 brukes denne metoden bare for akevitt med et

tørrekstraktinnhold på høyst 15 g/l.

2. Referanse til standarder

ISO 3696:1987: Vann til analytisk laboratoriebruk — spesifikasjon og analysemetoder.

3. Definisjon

Samlet tørrekstraktinnhold eller samlet tørrstoffinnhold omfatter alle stoffer som ikke er flyktige under

gitte fysiske vilkår.

4. Prinsipp

Veiing av rester etter fordamping av den alkoholsterke drikken på et kokende vannbad og tørking i en

tørkeovn.

5. Utstyr

5.1. Flatbunnet rund inndampingsskål, 55 mm i diameter.

5.2. Kokende vannbad.

5.3. Pipette, 25 ml, klasse A.

5.4. Tørkeovn.

5.5. Eksikkator.

5.6. Analysevekt med en følsomhet på 0,1 mg.

6. Prøvetaking og prøver

Prøver oppbevares ved romtemperatur før analysen.

7. Framgangsmåte

7.1. Overfør med pipette 25 ml av den alkoholsterke drikken med et tørrstoffinnhold på mindre enn 15 g/l til

en flatbunnet rund inndampingsskål med en diameter på 55 mm og kjent vekt. I den første timen av

fordampingen plasseres inndampingsskålen på lokket av et kokende vannbad slik at væsken ikke koker,

ettersom dette kan føre til tap ved spruting. La stå ytterligere en time i direkte kontakt med dampen fra det

kokende vannbadet.

7.2. Avslutt tørkingen ved å la inndampingsskålen stå to timer i tørkeovnen ved 105 °C ± 3 °C.

Inndampingsskålen avkjøles i eksikkatoren og veies med innhold.

8. Beregning

Tørrekstraktinnholdet i den alkoholsterke drikken tilsvarer massen av restene i inndampingsskålen

multiplisert med 40, og skal uttrykkes i g/l med en desimal.

9. Metodens robusthet (presisjon)

9.1. Statistiske resultater av analyser foretatt ved flere laboratorier

Følgende opplysninger er hentet fra en internasjonal metodeytelsesundersøkelse som ble foretatt etter

internasjonalt anerkjente framgangsmåter [1] [2].
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År for analyse ved flere laboratorier 1997  

Antall laboratorier 10  

Antall prøver 4  
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Prøver A B C D 

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier med avvikende verdier 9 9 8 9  

Antall laboratorier med avvikende verdier 1 1 2 —  

Antall aksepterte resultater 18 18 16 18  

Gjennomsnittsverdi (×) i g/l 9,0 9,1 10,0 11,8   

7,8 9,4 11,1  

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) i g/l 0,075 0,441 0,028 0,123  

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 0,8 5,2 0,3 1,1  

Repeterbarhetsgrense (r) i g/l 0,2 1,2 0,1 0,3  

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) i g/l 0,148 0,451 0,058 0,210  

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 1,6 5,3 0,6 1,8  

Reproduserbarhetsgrense (R) i g/l 0,4 1,3 0,2 0,6  

Prøvetyper:
A Brandy: blind dobbeltbestemmelse.
B Rom: to nivåer.
C Grappa: to nivåer.
D Akevitt: to nivåer.   



III. BESTEMMELSE AV FLYKTIGE STOFFER OG METANOL I ALKOHOLSTERKE DRIKKER

III.1.GENERELLE MERKNADER

1. Definisjoner

I forordning (EØF) nr. 1576/89 er det fastsatt minimumsnivåer for andre flyktige forbindelser enn etanol

og metanol i en rekke alkoholsterke drikker (rom, vinbasert brennevin, fruktbrennevin osv). For disse

drikkene, men ikke for andre typer, anses disse nivåene vanligvis å tilsvare summen av konsentrasjonene

av følgende:

1) flyktige syrer uttrykt som eddiksyre,

2) aldehyder uttrykt som etanal i form av summen av etanal (acetaldehyd) og etanalfraksjonen som finnes

i 1,1-dietoksyetan (acetal),

3) følgende høyere alkoholer: 1-propanol, 1-butanol, 2-butanol, 2-metyl-1-propanol, bestemt hver for

seg, samt 2-metyl-1-butanol og 3-metyl-1-butanol bestemt sammen eller hver for seg,

4) etylacetat.

Følgende er konvensjonelle metoder for bestemmelse av flyktige forbindelser:

— bestemmelse av innholdet av flyktige syrer brukes for flyktige syrer,

— aldehyder (etanal og acetal), etylacetat og alkoholer ved gasskromatografi (GC).

2. Gasskromatografisk analyse av flyktige forbindelser

Gasskromatografisk analyse av andre flyktige forbindelser enn dem som er angitt ovenfor, kan vise seg å

være spesielt interessant som en metode til å bestemme både opprinnelsen til de råvarene som er benyttet

til destillasjonen, og de faktiske vilkår for destillasjonen.

Enkelte alkoholsterke drikker inneholder andre flyktige bestanddeler, f.eks. aromatiske forbindelser, som

er karakteristiske for de råvarer som er benyttet til framstilling av alkoholen, den alkoholsterke drikkens

aroma, og for den spesielle måten den alkoholsterke drikken er framstilt på. Disse forbindelsene er av stor

betydning for vurderingen av kravene etter forordning (EØF) nr. 1576/89.

III.2. GASSKROMATOGRAFISK BESTEMMELSE AV FLYKTIGE LUKTFORBINDELSER: ALDEHYDER,

HØYERE ALKOHOLER, ETYLACETAT OG METANOL

1. Virkeområde

Denne metoden er egnet til bestemmelse av 1,1-dietoksyetan (acetal), 2-metyl-1-butanol (amylalkohol) og

3-metyl-1-butanol (isoamylalkohol), metanol (metylalkohol), etyletanoat (etylacetat), 1-butanol (n-

butanol), 2-butanol (sec-butanol), 2-metyl-1-propanol (isobutylalkohol), 1-propanol (n-propanol) og etanal

(acetaldehyd) i alkoholsterke drikker ved gasskromatografi. Ved bestemmelsen benyttes en intern standard,

f.eks. 3-pentanol. Konsentrasjonene av analytter uttrykkes i gram per 100 liter absolutt alkohol; produktets

alkoholstyrke skal bestemmes før analysen starter. De alkoholsterke drikkene som kan analyseres med

denne metoden er blant annet whisky, brandy, rom, vinbasert brennevin, fruktbrennevin og brennevin av

pressrester av druer.

2. Henvisning til standarder

ISO 3696:1987: Vann til analytisk laboratoriebruk — spesifikasjon og analysemetoder.

3. Definisjoner

Luktforbindelser er flyktige stoffer som dannes samtidig med etanol under gjæring, destillasjon og

modning av alkoholsterke drikker.

4. Prinsipp

Luktforbindelser i alkoholsterke drikker bestemmes ved direkte innsprøyting av den alkoholsterke drikken,

i fortynnet eller ufortynnet form, i et gasskromatografisk system (GC-system). Før innsprøytingen tilsettes

den alkoholsterke drikken en passende intern standard. Luktforbindelsene i prøven separeres ved

temperaturprogrammering på en passende kolonne, og de påvises ved hjelp av en

flammeionisasjonsdetektor (FID). Konsentrasjonen av hver luktforbindelse bestemmes ut fra den interne

standarden ved hjelp av responsfaktorer, som fastslås under kalibreringen ved samme

kromatograferingsvilkår som ved analysen av den alkoholsterke drikken.
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5. Reagenser og materialer

Dersom ikke noe annet er angitt skal det bare brukes reagenser med en renhet på minst 97 % med

medfølgende renhetsbevis, som er innkjøpt hos en ISO-godkjent leverandør og som ikke inneholder andre

luktforbindelser ved analysefortynningen (dette kan bekreftes ved innsprøyting av standarder for de enkelte

luktforbindelsene ved analysefortynningen under kromatograferingsvilkår som i 6.4) og bare vann av minst

klasse 3 som definert i ISO-standard 3696. Acetal og acetaldehyd skal oppbevares mørkt ved < 5 °C. Andre

reagenser kan oppbevares ved romtemperatur.

5.1. Absolutt etanol (CAS 64-17-5).

5.2. Metanol (CAS 67-56-1).

5.3. 1-propanol (CAS 71-23-8).

5.4. 2-metyl-1-propanol (CAS 78-33-1).

5.5. Aksepterte interne standarder: 3-pentanol (CAS 584-02-1), 1-pentanol (CAS 71-41-0), 4-metyl-1-pentanol

(CAS 626-89-1) eller metylnonanoat (CAS 1731-84-6).

5.6. 2-metyl-1-butanol (CAS 137-32-6).

5.7. 3-metyl-1-butanol (CAS 123-51-3).

5.8. Etylacetat (CAS 141-78-6).

5.9. 1-butanol (CAS 71-36-3).

5.10. 2-butanol (CAS 78-92-2).

5.11. Acetaldehyd (CAS 75-07-0).

5.12. Acetal (CAS 105-57-7).

5.13. Etanolløsning, 40 % v/v,

som framstilles ved å helle 400 ml etanol (5.1) i en 1 liter målekolbe, fylle opp til merket med destillert

vann og blande.

5.14. Framstilling og oppbevaring av standardløsninger (framgangsmåte for validert metode).

Alle standardløsninger skal oppbevares ved < 5 °C og nye løsninger skal framstilles hver måned. Massen

av bestanddeler og løsninger skal noteres med en nøyaktighet på 0,1 mg.

5.14.1. Standardløsning  —  A

Følgende reagenser overføres med pipette til en målekolbe på 100 ml som inneholder ca 60 ml

etanolløsning (5.13) for å minimere fordamping av bestanddeler; fyll opp til merket med etanolløsning

(5.13) og bland omhyggelig. Noter vekten av kolben, hver tilsatte bestanddel og innholdets samlede vekt.

Bestanddel Volum (ml) 

Metanol (5.2) 3,0  

1-propanol (5.3) 3,0  

2-metyl-1-propanol (5.4) 3,0  

2-metyl-1-butanol (5.6) 3,0  

3-metyl-1-butanol (5.7) 3,0  

Etylacetat (5.8) 3,0  

1-butanol (5.9) 3,0  

2-butanol (5.10) 3,0  

Acetaldehyd (5.11) 3,0  

Acetal (5.12) 3,0  

Merknad 1: Acetal og acetaldehyd bør tilsettes sist for å minimere tap som følge av fordamping.  
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5.14.2. Standardløsning  —  B

3 ml 3-pentanol eller en annen egnet intern standard (5.5) overføres med pipette til en målekolbe på 100 ml

som inneholder ca 80 ml etanolløsning (5.13); fyll opp til merket med etanolløsning (5.13) og bland

omhyggelig.

Noter vekten av kolben, 3-pentanol eller annen intern standard som er tilsatt og innholdets samlede vekt.

5.14.3. Standardløsning  —  C

1 ml av løsning A (5.14.1) og 1 ml av løsning B (5.14.2) overføres med pipette til en målekolbe på 100 ml

som inneholder ca 80 ml etanolløsning (5.13); fyll opp til merket med etanolløsning (5.13) og bland

omhyggelig.

Noter vekten av kolben, hver tilsatte bestanddel og innholdets samlede vekt.

5.14.4. Standardløsning  —  D

For å bevare kontinuitet i analysene framstilles det en kvalitetskontrollstandard ut fra den tidligere

framstilte standard A (5.14.1). 1 ml av løsning A (5.14.1) overføres med pipette til en målekolbe på 100 ml

som inneholder ca 80 ml etanolløsning (5.13); fyll opp til merket med etanolløsning (5.13) og bland

omhyggelig.

Noter vekten av kolben, hver tilsatte bestanddel og innholdets samlede vekt.

5.14.5. Standardløsning  —  E

10 ml av løsning B (5.14.2) overføres med pipette til en målekolbe på 100 ml som inneholder ca 80 ml

etanolløsning (5.13); fyll opp til merket med etanolløsning (5.13) og bland omhyggelig.

Noter vekten av kolben, hver tilsatte bestanddel og innholdets samlede vekt.

5.14.6. Standardløsninger for å kontrollere lineariteten til flammeionisasjonsdetektorens respons

0, 0,1, 0,5, 1,0 og 2,0 ml av løsning A (5.14.1) og 1 ml av løsning B (5.14.2) overføres med pipette til hver

sin målekolbe på 100 ml som inneholder ca 80 ml etanol (5.13); fyll opp til merket med etanolløsning

(5.13) og bland omhyggelig.

Noter vekten av kolben, hver tilsatte bestanddel og innholdets samlede vekt.

5.14.7. Standardløsning for kvalitetskontroll (QC-standard)

9 ml av standardløsning D (5.14.4) og 1 ml av standardløsning E (5.14.5) overføres med pipette til en

veiebeholder og blandes omhyggelig.

Noter vekten av kolben, hver tilsatte bestanddel og innholdets samlede vekt.

6. Utstyr

6.1. Utstyr til måling av densitet og alkoholstyrke.

6.2. Analysevekt som kan angi verdien med fire desimaler.

6.3. Temperaturprogrammert gasskromatograf utstyrt med flammeionisasjonsdetektor og integrator eller annet

databehandlingssystem til måling av topparealer eller topphøyder.

6.4. Gasskromatografikolonne(r) som kan separere analyttene slik at den laveste oppløsningen mellom de

enkelte bestanddelene (unntatt 2-metyl-1-butanol og 3-metyl-1-butanol) er minst 1.3.

Merknad 2: Følgende kolonner og kromatograferingsvilkår har vist seg å være hensiktsmessige:

1. En forkolonne med 1 m × 0,32 mm innvendig diameter som er forbundet med en kolonne

av typen CP-WAX 57 CB med 50 m × 0,32 mm innvendig diameter og en filmtykkelse

på 0,2 µm (stabilisert polyetylenglykol) etterfulgt av en Carbowax 400-kolonne med

50 m × 0,32 mm innvendig diameter og en filmtykkelse på 0,2 µm (kolonnene koples ved

hjelp av overgangsstykker).
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Bæregass og trykk: Helium (135 kPa)  

Kolonnetemperatur: 35 °C i 17 min., 35 til 70 °C med 12 °C/min., hold ved 70 °C i

25 min.  

Injektortemperatur: 150 °C  

Detektortemperatur: 250 °C  

Injeksjonsvolum: 1 µl, splitt på 20 til 100:1  

2. En forkolonne med 1 m × 0,32 mm innvendig diameter som er tilkoplet en kolonne av

typen CP-WAX 57 CB med 50 m × 0,32 mm innvendig diameter og en filmtykkelse på

0,2 µm (stabilisert polyetylenglykol). (Forkolonnen tilkoples ved hjelp av et

overgangsstykke.)

Bæregass og trykk: Helium (65 kPa)  

Kolonnetemperatur: 35 °C i 10 min., 35 til 110 °C med 5 °C/min., 110 til 190 °C med 

30 °C/min., hold ved 190 °C i 2 min.  

Injektortemperatur: 260 °C  

Detektortemperatur: 300 °C  

Injeksjonsvolum: 1 µl, splitt på 55:1  

3. En fylt kolonne (5 % CW 20M, Carbopak B), 2 m × 2 mm innvendig diameter.

Kolonnetemperatur: 65 °C i 4 min., 65 til 140 °C med 10 °C/min., hold ved 140 °C 

i 5 min., 140 til 150 °C med 5 °C/min., hold ved 150 °C i 

3 min.  

Injektortemperatur: 65 °C  

Detektortemperatur: 200 °C  

Injeksjonsvolum: 1 µl  

7. Prøvetaking og prøver

7.1. Laboratorieprøve

Alkoholstyrken i hver prøve måles ved ankomst (6.1).

8. Framgangsmåte (for validert metode)

8.1. Prøvemengde

8.1.1. En forsvarlig forseglet veiebeholder veies, og vekten noteres.

8.1.2. 9 ml av laboratorieprøven overføres med pipette til beholderen, og vekten noteres (MPRØVE).

8.1.3. Tilsett 1 ml av standardløsning E (5.14.5) og noter vekten (MIS).

8.1.4. Rist prøven kraftig (minst 20 vendinger). Prøver oppbevares ved høyst 5 °C før analysen slik at eventuelle

tap som følge av fordamping blir så små som mulig.

8.2. Blindforsøk

8.2.1. Bruk en analysevekt som kan angi verdien med fire desimaler (6.2) til å veie en forsvarlig forseglet

veiebeholder, og noter vekten.

8.2.2. 9 ml av etanolløsningen på 400 ml (5.13) overføres med pipette til beholderen, og vekten noteres.

8.2.3. Tilsett 1 ml av standardløsning E (5.14.5) og noter vekten.

8.2.4. Rist prøven kraftig (minst 20 vendinger). Prøver oppbevares ved høyst 5 °C før analysen slik at eventuelle

tap som følge av fordamping blir så små som mulig.

8.3. Innledende forsøk

Standardløsning C (5.14.3) injiseres for å kontrollere at alle analyttene separeres med en minste oppløsning

på 1,3 (unntatt 2-metyl-1-butanol og 3-metyl-1-butanol).
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8.4. Kalibrering

Kalibreringen kontrolleres på følgende måte: Foreta en trippelanalyse av hver av

linearitetstandardløsningene (5.14.6) som inneholder intern standard (IS) etter hverandre, for å kontrollere

at responsen er lineær. Beregn forholdet R for hver luktforbindelse ut fra integratorens topparealer eller

topphøyder etter hver injeksjon, og framstill grafisk R mot konsentrasjonsforholdet C mellom

luktforbindelse og intern standard (IS). Resultatet skal bli en rett linje med en korrelasjonsfaktor på minst

0,99.

R = 

C = 

8.5. Bestemmelse

Standardløsning C (5.14.3) og 2 QC-standardløsninger (5.14.7) sprøytes inn. Deretter innsprøytes de

prøvene som skal bestemmes (framstilt som beskrevet i 8.1 og 8.2), ved at det for hver tiende prøve

innsettes en QC-standardløsning for å sikre stabile analyseforhold. For hver femte prøve innsprøytes en

standardløsning C (5.14.3).

9. Beregning

Et automatisk databehandlingssystem kan brukes forutsatt at dataene kan kontrolleres etter de prinsipper

som beskrives nedenfor.

Mål enten topparealer eller topphøyder for luktforbindelser og intern standard.

9.1. Beregning av responsfaktor

Ut fra kromatogrammet for innsprøytingen av standardløsning C (5.14.3) beregnes responsfaktoren for

hver luktforbindelse ved hjelp av ligning (1).

(1) Responsfaktor =                ×

der:

IS = intern standard

Kons. luktforbindelse = konsentrasjon av luktforbindelse i løsning C (5.14.3)

Kons. IS = konsentrasjon av intern standard i løsning C (5.14.3).

9.1.2. Analyse av prøven

Beregn konsentrasjonen av hver luktforbindelse i prøvene ved hjelp av ligning (2).

(2) Luktforbindelseskonsentrasjon (µg/g) =  

× × Kons. IS (µg/g) × RF  

der:

MPRØVE = massen av prøven (8.1.2)

MIS = massen av den interne standard (8.1.3)

Kons. IS = konsentrasjon av intern standard i løsning E (5.14.5)

RF = responsfaktoren beregnet ved hjelp av ligning (1).

9.1.3. Analyse av standardløsning for kvalitetskontroll

Beregn gjenfinningsprosenten av målverdien for hver luktforbindelse i kvalitetskontrollstandardene

(5.14.7) ved hjelp av ligning (3) nedenfor:

(3) % gjenfinning av QC-prøve =                                                       × 100   

Konsentrasjonen av analytten i QC-standarden beregnes ved hjelp av ligning (1) og (2).
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Toppareal eller –høyde for luktforbindelse   

Toppareal eller -høyde for IS  

Konsentrasjon av luktforbindelse (µg/g)

Konsentrasjon av IS (µg/g) 

Toppareal eller -høyde for IS

Toppareal eller -høyde for luktforbindelse

Kons. luktforbindelse (µg/g)

Kons. IS (µg/g)

Toppareal eller –høyde for luktforbindelse

Toppareal eller –høyde for IS

MIS (g)

MPRØVE (g)

kons. av analytten i QC-standard

kons. av analytten i løsning D



9.2. Endelig presentasjon av resultatene

For prøvene omregnes resultatene fra g/g til g/100 liter absolutt alkohol ved hjelp av ligning (4):

(4) Konsentrasjon i g/100 l absolutt alkohol =

Kons. (µg/g) × r × 10/(alkoholstyrke (% vol) × 1 000)

der ρ =  densitet i kg/m3.

Resultatene skal angis med tre signifikante sifre og høyst én desimal, f.eks. 11,4 g/100 l absolutt alkohol.

10. Kvalitetssikring og –kontroll (for validert metode)

Ved hjelp av ligning (2) beregnes konsentrasjonen av hver luktforbindelse i standardløsningene for

kvalitetskontroll som ble framstilt etter framgangsmåten i 8.1.1 til 8.1.4. Ved hjelp av ligning (3) beregnes

gjenfinningsprosenten for målverdien. Dersom de analyserte resultater tilsvarer de teoretiske verdier for

hver luktforbindelse ± 10 %, kan analysen fortsette. I motsatt tilfelle bør årsaken til avviket finnes og de

nødvendige korrigerende tiltak treffes.

11. Metodens robusthet (presisjon)

Statistiske resultater av analyser foretatt ved flere laboratorier: Følgende tabeller inneholder verdier for

følgende forbindelser: etanal, etylacetat, acetal, totaletanal, metanol, 2-butanol, 1-propanol, 1-butanol, 

2-metyl-1-propanol, 2-metyl-1-butanol, 3-metyl-1-butanol.

Følgende opplysninger er hentet fra en internasjonal metodeytelsesundersøkelse som ble foretatt etter

internasjonalt anerkjente framgangsmåter.

År for analyse ved flere laboratorier 1997  

Antall laboratorier 32  

Antall prøver 5  

Analytt etanal  
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Prøver A B C D E 

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier med avvikende verdier 28 26 27 27 28  

Antall laboratorier med avvikende verdier 2 4 3 3 2  

Antall aksepterte resultater 56 52 54 54 56  

Gjennomsnittsverdi (×) i % vol 63,4 71,67 130,4 38,4 28,6   

13,8(*) 52,2(*)

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) µg/g 3,3 1,9 6,8 4,1 3,6  

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 5,2 2,6 5,2 15,8 8,9  

Repeterbarhetsgrense (r) µg/g 9,3 5,3 19,1 11,6 10,1  

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) µg/g 12 14 22 6,8 8,9  

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 18,9 19,4 17,1 26,2 22,2  

Reproduserbarhetsgrense (R) µg/g 33,5 38,9 62,4 19,1 25,1  

Prøvetyper:
A Brandy: blind dobbeltbestemmelse.
B Kirsch: blind dobbeltbestemmelse.
C Grappa: blind dobbeltbestemmelse.
D Whisky: to nivåer(*).
E Rom: to nivåer(*). 



År for analyse ved flere laboratorier 1997  

Antall laboratorier 32  

Antall prøver 5  

Analytt etylacetat  

År for analyse ved flere laboratorier 1997  

Antall laboratorier 32  

Antall prøver 5  

Analytt acetal  
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Prøver A B C D E 

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier med avvikende verdier 24 24 25 24 24  

Antall laboratorier med avvikende verdier 2 2 1 2 2  

Antall aksepterte resultater 48 48 50 48 48  

Gjennomsnittsverdi (×) µg/g 96,8 1 046 120,3 112,5 99,1   

91,8(*) 117,0(*)

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) µg/g 2,2 15 2,6 2,1 2,6  

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 2,3 1,4 2,1 2,0 2,4  

Repeterbarhetsgrense (r) µg/g 6,2 40,7 7,2 5,8 7,3  

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) µg/g 6,4 79 8,2 6,2 7,1  

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 6,6 7,6 6,8 6,2 6,6  

Reproduserbarhetsgrense (R) µg/g 17,9 221,9 22,9 17,5 20,0  

Prøvetyper:
A Brandy: blind dobbeltbestemmelse.
B Kirsch: blind dobbeltbestemmelse.
C Grappa: blind dobbeltbestemmelse.
D Whisky: to nivåer(*).
E Rom: to nivåer(*). 

Prøver A B C D E 

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier med avvikende verdier 20 21 22 17 21 

Antall laboratorier med avvikende verdier 4 3 2 4 3  

Antall aksepterte resultater 40 42 44 34 42  

Gjennomsnittsverdi (×) µg/g 35,04 36,46 68,5 20,36 15,1   

6,60(*) 28,3(*)

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) µg/g 0,58 0,84 1,6 0,82 1,9  

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 1,7 2,3 2,3 6,1 8,7  

Repeterbarhetsgrense (r) µg/g 1,6 2,4 4,4 2,3 5,3  

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) µg/g 4,2 4,4 8,9 1,4 3,1  

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 12,1 12,0 13,0 10,7 14,2  

Reproduserbarhetsgrense (R) µg/g 11,8 12,2 25,0 4,0 8,7  

Prøvetyper:
A Brandy: blind dobbeltbestemmelse.
B Kirsch: blind dobbeltbestemmelse.
C Grappa: blind dobbeltbestemmelse.
D Whisky: to nivåer(*).
E Rom: to nivåer(*).



År for analyse ved flere laboratorier 1997  

Antall laboratorier 32  

Antall prøver 5  

Analytt total etanal  

År for analyse ved flere laboratorier 1997  

Antall laboratorier 32  

Antall prøver 5  

Analytt metanol  
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Prøver A B C D E 

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier med avvikende verdier 23 19 22 21 22  

Antall laboratorier med avvikende verdier 1 5 2 3 2  

Antall aksepterte resultater 46 38 44 42 44  

Gjennomsnittsverdi (×) µg/g 76,5 85,3 156,5 45,4 32,7   

15,8(*) 61,8(*)

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) µg/g 3,5 1,3 6,5 4,4 3,6  

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 4,6 1,5 4,2 14,2 7,6  

Repeterbarhetsgrense (r) µg/g 9,8 3,5 18,3 12,2 10,0  

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) µg/g 13 15 24,1 7,3 9,0  

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 16,4 17,5 15,4 23,7 19,1  

Reproduserbarhetsgrense (R) µg/g 35,2 41,8 67,4 20,3 25,2  

Prøvetyper:
A Brandy: blind dobbeltbestemmelse.
B Kirsch: blind dobbeltbestemmelse.
C Grappa: blind dobbeltbestemmelse.
D Whisky: to nivåer(*).
E Rom: to nivåer(*).

Prøver A B C D E 

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier med avvikende verdier 26 27 27 28 25  

Antall laboratorier med avvikende verdier 4 3 3 1 4  

Antall aksepterte resultater 52 54 54 56 50  

Gjennomsnittsverdi (×) µg/g 319,8 2 245 1 326 83,0 18,6   

61,5(*) 28,9(*)

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) µg/g 4,4 27 22 1,5 1,3  

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 1,4 1,2 1,7 2,1 5,6  

Repeterbarhetsgrense (r) µg/g 12,3 74,4 62,5 4,3 3,8  

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) µg/g 13 99 60 4,5 2,8  

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 3,9 4,4 4,6 6,2 11,8  

Reproduserbarhetsgrense (R) µg/g 35,2 278,3 169,1 12,5 7,9  

Prøvetyper:
A Brandy: blind dobbeltbestemmelse.
B Kirsch: blind dobbeltbestemmelse.
C Grappa: blind dobbeltbestemmelse.
D Whisky: to nivåer(*).
E Rom: to nivåer(*).



År for analyse ved flere laboratorier 1997  

Antall laboratorier 32  

Antall prøver 4  

Analytt 2-butanol  

År for analyse ved flere laboratorier 1997  

Antall laboratorier 32  

Antall prøver 5 

Analytt 1-propanol  
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Prøver A B C E 

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier med avvikende verdier 21 27 29 22  

Antall laboratorier med avvikende verdier 4 3 1 3  

Antall aksepterte resultater 42 54 58 44  

Gjennomsnittsverdi (×) µg/g 5,88 250,2 27,57 5,83   

14,12(*)

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) µg/g 0,40 2,2 0,87 0,64  

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 6,8 0,9 3,2 6,4  

Repeterbarhetsgrense (r) µg/g 1,1 6,1 2,5 1,8  

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) µg/g 0,89 13 3,2 0,87  

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 15,2 5,1 11,5 8,7  

Reproduserbarhetsgrense (R) µg/g 2,5 35,5 8,9 2,4  

Prøvetyper:
A Brandy: blind dobbeltbestemmelse.
B Kirsch: blind dobbeltbestemmelse.
C Grappa: blind dobbeltbestemmelse.
E Rom: to nivåer(*).

Prøver A B C D E

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier med avvikende verdier 29 27 27 29 29  

Antall laboratorier med avvikende verdier 2 4 3 2 2  

Antall aksepterte resultater 58 54 54 58 58  

Gjennomsnittsverdi (×) µg/g 86,4 3 541 159,1 272,1 177,1   

229,3(*) 222,1(*)

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) µg/g 3,0 24 3,6 2,3 3,3  

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 3,4 0,7 2,3 0,9 1,6  

Repeterbarhetsgrense (r) µg/g 8,3 68,5 10,0 6,4 9,1  

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) µg/g 5,3 150 6,5 9,0 8,1  

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 6,1 4,1 4,1 3,6 4,1  

Reproduserbarhetsgrense (R) µg/g 14,8 407,2 18,2 25,2 22,7  

Prøvetyper:
A Brandy: blind dobbeltbestemmelse.
B Kirsch: blind dobbeltbestemmelse.
C Grappa: blind dobbeltbestemmelse.
D Whisky: to nivåer(*).
E Rom: to nivåer(*).



År for analyse ved flere laboratorier 1997  

Antall laboratorier 32  

Antall prøver 5  

Analytt 1-propanol 

År for analyse ved flere laboratorier 1997  

Antall laboratorier 32  

Antall prøver 5  

Analytt 2-metyl-1-propanol  
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Prøver A B C 

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier med avvikende verdier 20 22 22  

Antall laboratorier med avvikende verdier 4 4 6  

Antall aksepterte resultater 40 44 44  

Gjennomsnittsverdi (×) µg/g 3,79 5,57 7,54  

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) µg/g 0,43 0,20 0,43  

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 11,2 3,6 5,6  

Repeterbarhetsgrense (r) µg/g 1,1 0,6 1,2  

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) µg/g 0,59 0,55 0,82  

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 15,7 9,8 10,8  

Reproduserbarhetsgrense (R) µg/g 1,7 1,5 2,3  

Prøvetyper:
A Brandy: blind dobbeltbestemmelse.
B Kirsch: blind dobbeltbestemmelse.
C Grappa: blind dobbeltbestemmelse.

Prøver A B C D E

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier med avvikende verdier 28 31 30 26 25  

Antall laboratorier med avvikende verdier 3 0 1 5 6  

Antall aksepterte resultater 56 62 60 52 50  

Gjennomsnittsverdi (×) µg/g 174,2 111,7 185,0 291,0 115,99   

246,8(*) 133,87(*)

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) µg/g 2,3 1,6 2,5 1,8 0,74  

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 1,3 1,4 1,3 0,7 0,6  

Repeterbarhetsgrense (r) µg/g 6,4 4,5 6,9 5,0 2,1  

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) µg/g 8,9 8,9 9,7 6,0 6,2  

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 5,1 8,0 5,2 2,2 5,0  

Reproduserbarhetsgrense (R) µg/g 24,9 24,9 27,2 16,9 17,4  

Prøvetyper:
A Brandy: blind dobbeltbestemmelse.
B Kirsch: blind dobbeltbestemmelse.
C Grappa: blind dobbeltbestemmelse.
D Whisky: to nivåer(*).
E Rom: to nivåer(*).  



År for analyse ved flere laboratorier 1997  

Antall laboratorier 32  

Antall prøver 5  

Analytt 2-metyl-1-butanol  

År for analyse ved flere laboratorier 1997  

Antall laboratorier 32 

Antall prøver 5  

Analytt 3-metyl-1-butanol  
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Prøver A B C D E 

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier med avvikende verdier 25 26 25 27 25  

Antall laboratorier med avvikende verdier 3 2 3 1 2  

Antall aksepterte resultater 50 52 50 54 50  

Gjennomsnittsverdi (×) µg/g 113,0 48,3 91,6 72,1 39,5   

45,2(*) 61,5(*)

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) µg/g 2,1 1,5 1,7 2,3 2,3  

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 1,9 3,1 1,8 3,9 4,5  

Repeterbarhetsgrense (r) µg/g 6,0 4,2 4,7 6,4 6,3  

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) µg/g 7,4 3,8 6,6 4,7 4,5  

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 6,6 7,9 7,2 8,1 8,8  

Reproduserbarhetsgrense (R) µg/g 20,8 10,7 18,4 13,3 12,5  

Prøvetyper:
A Brandy: blind dobbeltbestemmelse.
B Kirsch: blind dobbeltbestemmelse.
C Grappa: blind dobbeltbestemmelse.
D Whisky: to nivåer(*).
E Rom: to nivåer(*). 

Prøver A B C D E 

Antall laboratorier etter eliminering av laboratorier med avvikende verdier 23 23 24 27 21  

Antall laboratorier med avvikende verdier 5 5 4 1 6  

Antall aksepterte resultater 46 46 48 54 42  

Gjennomsnittsverdi (×) µg/g 459,4 242,7 288,4 142,2 212,3   

120,4(*) 245,6(*)

Standardavvik for repeterbarhet (Sr) µg/g 5,0 2,4 3,4 2,4 3,2  

Relativt standardavvik for repeterbarhet (RSDr) (%) 1,1 1,0 1,2 1,8 1,4  

Repeterbarhetsgrense (r) µg/g 13,9 6,6 9,6 6,6 9,1  

Standardavvik for reproduserbarhet (SR) µg/g 29,8 13 21 8,5 6,7  

Relativt standardavvik for reproduserbarhet (RSDR) (%) 6,5 5,2 7,3 6,5 2,9  

Reproduserbarhetsgrense (R) µg/g 83,4 35,4 58,8 23,8 18,7  

Prøvetyper:
A Brandy: blind dobbeltbestemmelse.
B Kirsch: blind dobbeltbestemmelse.
C Grappa: blind dobbeltbestemmelse.
D Whisky: to nivåer(*).
E Rom: to nivåer(*).  


