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A szorbinsav, illetőleg kálium és nátrium sója fungisztatikus hatású. Az 
élelmiszeriparban tartósítószerként kiterjedten alkalmazzák (1, 2, 3). Borászati 
alkalmazása csak később terjedt el (4, 5, 6 ).

Mivel a szorbinsav vízoldékonysága rossz, ezért elsősorban káliumsóját 
használják. A szorbinsav racionális neve:

pentadién 1,3-karbonsav-l 
CH3-C H  = C H -C H  = CH-COOH

A káliumszorbát egyik meghatározásánál az elválasztás vízgőzdesztillá- 
cíóval, majd éteres, vagy etilén-kloridos kizárással, a mérés pedig bromatomet- 
riás úton történt (7).

Ezenkívül elvégezhető a mérés tiobarbitursav reagenssel spektrofotometriás 
úton (8 , 9).

Szerves oldószerrel történt extrahálás után fél-mennyiségi meghatározás 
történhet papír, ill. vékonyréteg kromatográfiás módszerrel ( 10, 11, 12).

Intézetünkben a szorbinsav mennyiségét az alábbi módszerekkel határozzuk
meg:

— Spektrofotometriás úton látható tartományban MSZ 14430 — 74.
(A módszer ismertetésére nem térünk ki, mert az az említett szabványban 
megtalálható.)

— Spektrofotometriás úton U. V. tartományban 
(10-300 mg/1 szorbinsav tartalom esetén)

— Rebelein gyorsmódszerével
(2 -  10 mg/1 szorbinsav tartalom esetén)

— Gázkromatográfiás módszerrel
(0,5 — 20 mg/I szorbinsav tartalom esetén)

Spektrofotometriás mérés U. V. tartományban

A szorbinsav elválasztása a következő képpen történik:
20,0 cm3 bort 1 — 2 g borkősav hozzáadásával vízgőzdesztillálunk és 250 cm3 

desztillátumot fogunk fel.
Az abszorpció méréséhez a következő oldatok szükségesek:

„ A ”  oldat:

4 * 205



(a kénessav oxidációjának katalizálására szolgál.)
0,5 g nátrium-hidrogén-karbonát és
0,001 g réz ( I I)  szulfátot 1000 cm3 desztillált vízzel feloldunk.

Szorbinsav törzsoldat:
20 mg szorbinsavat 900 cm3 forró desztillált vízben feloldunk, majd lehűlés 

után 1000 cm3-re tö ltjü k  fel.

A mérés menete:
5,0 cm3 desztillátumhoz 15 cm3 ,,A ” oldatot pipettázunk. Néhány percig 

levegővel érintkezve állni hagyjuk, majd 1 cm-es kvarc kiivettában 256 nm-en 
desztillált vízzel szemben mérjük. A kalibrációs görbét a szorbinsav törzsoldat 
higításával vesszük fel.

Számolás:
Káliumszorbát tartalom mg/1 =  E x 325

ahol:
E =  a mért extinkció

325 =  a felvett kalibrációs görbéből számított szorzófaktor (Spektromom 202)
Mivel a szorbinsav mentes boroknak is van abszorpciója 256 nm-en, szük

ségessé vált a meghatározást zavaró anyagok vizsgálata és ennek alapján a mód
szer módosítása. Roux (13) a desztillátum anyagait éterrel vagy kloroformmal 
extrahálta, majd az extrahátumot gázkromatográfiái analizálta. A kim utatott 
anyagok illékonysági állandóját megvizsgálva megállapította, hogy a feniletanol, 
guajakol és benzaldehid 100%-os mennyiségben a desztillátumba kerülnek és így 
a kis koncentrációk mérésénél zavaró hatást fejtenek ki.

A zavaró anyagok kiküszöbölésére a következő módszert ajáljuk:
Bepároló csészébe 5,0 cm3 desztillátumot, 1 cm3 0,04 (n) kalcium-hidroxidot 

és 1 csepp ,,A ” oldatot adunk. Vízfürdőn szárazra pároljuk, majd a maradékot 
20 cm3-es normál lombikba mossuk és desztillált vízzel jelig tö ltjük . A továb
biakban a mérést U. V. tartományban az előbbiek szerint végezzük el.

Intézetünkben e módszert a zavaró anyagok kiküszöbölésére 5 mg/1 alsó 
határértékig sikeresen alkalmaztuk.

Rebelein-féle gyors módszer

A meghatározás elve a következő reakción alapszik: (13)
A szorbinsav oxidáló-szer hatására a 3-as és 4-es szénatom között fel

hasad:
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Kénsavas közegben a keletkezett molekulák hidrolizálnak, majd újabb 
oxidációs hatásra malonsav-dialdehid keletkezik:
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Végül két molekula tiobarbitursav reagál egy molekula dialdehiddel, ez 
eredményezi a piros színt.

E szorbinsav vizsgálatnál a Rebelein-féle gyors módszernél használt desztil
lációs készüléket alkalmazzuk.

Egy vizsgálat időtartama kb. 10 perc.

Oldatok:
2 n kénsav
Reagens oldat: a Rebelein-féle stabilizált oldat helyett -  melynek össze

tétele nem ismeretes — intézetünkben kikísérletezett reagens összetétele a kö
vetkező:

0,13 g kálium-kromátot és 0,20 g tiobarbitursavat desztillált vízben fel
oldunk, 20  cm3 0,1 n nátrium-hidroxidot adunk hozzá és desztillált vízzel- 
100 cm3-re egészítjük ki. Az oldat szobahőmérsékleten 4 hétig tartható el.

Eljárás:
A zavaró anyagok eltávolítása: 100 cm3-es Erlenmeyer lombikba 25,0 cm3 

bort, 5 cm3 2 n kénsavat, 1 —2 csepp szilikon olajat és néhány forrkövet adunk, 
majd 4 percig desztilláljuk. A kapott desztillátumot -  mely a zavaró anyagokat 
tartalmazza — kiöntjük.

Meghatározás:
10 cm3 reagens oldatot és néhány forrkövet tartalmazó 100 cm3-es Erlen

meyer lombikot használunk szedőnek úgy, hogy a hűtőcső vége a lombikban 
levő folyadékba érjen. 3 percig fo lyta tjuk a desztillálást, majd a szedőt az elekt
romos melegítőre helyezzük. 5 cm3 2 n kénsavat adunk hozzá és egy percig me
legítjük.
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Szorbinsavmentes bor esetén a folyadék színe zöld, sárgás vagy szürkés 
árnyalattal. 2 mg/1 szorbinsav tartalomnál már jól kiértékelhetően rózsaszín 
színű a folyadék. Nagyobb szorbinsav tartalom esetén (10 mg/l-ig) megfelelő 
hígítással becsülhető a mennyiség.

Gázkromatográfiás módszer

A kis mennyiségű szorbinsav pontos mennyiségi meghatározására gázkro
matográfiás mérést alkalmazunk. Több gázkromatográfiás közlemény jelent 
meg a szorbinsav meghatározásáról (14, 15, 16, 17). Intézetünkben Bandion 
(18) által kidolgozott BF3-metanolos észterezési eljárás alapján végezzük a szor
binsav gázkromatográfiás mérését. Az ott alkalmazott töltetes kapillár kolonna 
(SCOT) helyett, 10% nedvesítésű PEG 20 M töltetes kolonnát használunk. Ez a 
kolonna jó elválasztást ad szorbinsav metilészterre a bor természetes kompo
nenseitől és eleget tesz annak a feltételnek is, hogy a belső standardtól jól elvál
jon és a két anyag egymás mellett adjon csúcsot.

A módszer elve:
A káliumszorbátot éter-petroléter elegyével extraháljuk. Az extrahátumot 

bepároljuk, a maradékot szárítjuk. BF3 metanolos oldattal észterifikálunk 
és gázkromatografálunk. Az extrakciós veszteségek m iatt kaprilsav belső stan
dardot alkalmazunk.

Gázkromatográfiás mérés:
Oldatok:
Kaprilsav törzsoldat készítése: 50 cm3-es mérőlombikba pipettázunk 25 cm3 

metanolt, megmérjük a lombik súlyát, majd hozzáadunk 0,5 cm3 kaprilsavat és 
újra megmérjük, majd a lombikot jelig tö ltjük  metanollal. A súlykülönbség (n) a 
kaprilsav mennyisége (g)-ban. E törzsoldat + 4  C°-on két hétig eltartható.

Kaprilsav standard oldat: 1 g/1 kaprilsav; az oldat készítése: a (kaprilsav 
törzsoldatból 5/n cm3-nyi mennyiséget mérünk 100 cm3-es mérőlombikba, majd 
metanollal jelig töltjök. (n a fenti kaprilsav súlya g-ban).

Szorbinsav standard oldat: 10 mg szorbinsavat, vagy 13,4 mg káliumszor
bátot kis mennyiségű desztillált vízzel J00  cm3-es mérőlombikba mosunk, 
hozzáadunk 1 cm3 20%-os KOH-t. 50 cm3 desztillált vízzel hígítjuk, majd 
2 ,0cm3 50%-os H2S04-el megsavanyítjuk, lehűtjük, desztillált vízzel jelig tö lt
jük. ( +  4 C°-on sötétben az oldat 1 hétig eltartható).

Minta előkészítése:
100 cm3 bort rázótölcsérbe mérünk, hozzáadunk 2 cm3 50 %-os H2S04-et 

és 1,0 cm3 kaprilsav standard oldatot, majd 100 cm3 éter-petroléter (f. p. 40°— 
60 °C) 4:1 eleggyel 1 percig erősen rázzuk. A vizes fázist elöntjük, az oldószeres fá
zist 100 cm3 desztillált víz +  5 cm3 50%-os H,S04-el mossuk. Az extrahátumot 30 
C°-on vákuumban desztilláljuk, a maradékról"az oldószer nyomokat nitrogén vagy 
levegő áramban szoba hőmérsékleten eltávolítjuk. A légszáraz extraktot 1 órára 
vákum exikkátorba tesszük és szárítjuk. Ezután az anyagot 2,5 cm3 BF3 meta
nolos reagensben feloldjuk és észterifikáló edénybe tesszük. Az észter képződés 
50 C°-os vízfürdőben 30 perc alatt végbemegy. A reakcióidő letelte után az 
oldatot lehűtjük, majd 0,5 cm3 desztillált vizet adunk hozzá fecskendővel, és 
15 percig állni hagyjuk. Ezt az oldatot gázkromatografáljuk. Abban az esetben,

K ié r té k e lé s :
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ha a szorbinsav metilészter csúcs megjelenik, annak mennyisége párhuzamos 
méréssel meghatározható. Ebben az esetben a bor 100 cm3-éhez 2 cm3 szorbinsav 
standard oldatot adunk, majd a továbbiakban a fent leírt módon járunk el.

Gázkromatográfiás körülmények:
Készülék: JEOL, JGC 1100 kettős F.I.D. detektorrat
Rekorder: JEOL J R -2 5 2  A
Vivőgáz: nagy tisztaságú N 2 40 cm3/min.
Levegő: 2,0 kg/cm2 
H2: 0,6 kg/cm2
Kolonna: 3 mm 0  2 m hosszú üveg 
Hordozó: Chromosorb W. „H P ” 80/100 mesh 
Nedvesítő: 10% PEG 20 M 
Hőmérséklet: elpárologtató 220 C° 

detektor 225 C°
kolonna 60 C°-tól 130 C°-ig 3 C°/min. programozott

Erősítés: 2 x  10-10 
Beadagolt minta mennyiség: 2,0 y\
A fent leírt gázkromatográfiás körülmények között az alábbi retenciós idő

ket kaptuk:
Kaprilsav-metilészter Rí =  7,09 min 
Szorbinsav-metilészter Rí =  8,68  min.
A kromatogrammot az 7. ábra mutatja.

209



A meghatározás maximum 20 mg/1 szorbinsav tartalomig használható. 
Szorbinsav metilészter relatív csúcsmagasság (Hj): standard hozzáadása 

nélkül:
Szorbinsav metilészter relatív csúcsmagasság (H2): standard hozzáadása 

után:
Szorbinsav-metilészter csúcsmagasság mm-ben

H j —
Kaprilsav-metilészter csúcsmagasság mm-ben

Szorbinsav-metilészter csúcsmagasság standard hozzáadása után mm-ben 
Kaprilsav metilészter csúcsmagasság mm-ben

K ro m a to g ra m  k ié rté ke lé se  és s z á m ítá s :

Szorbinsav metilészter mg/1 = -----------
H 2- H t

(A 2 xszorzó a 2 mg/1 szorbinsav tartalom hozzáadása miatt kerül a képletbe.)
Irodalmi hivatkozást (16) találtunk arra, hogy a meghatározáshoz belső 

standardként felhasználható pelargon és kaprilsav is. Ezek az anyagok ugyan 
olyan jó l extrahálhatók és észterezhetők, mint a kaprilsav. Alkalmazásuk esetén 
azonban az Rt értékek növekedésével kell számolnunk.

Az ismertetett módszerek előnyei a következők:
— Spektrofotometriás módszer U.V. tartományban:

Gyors, egyszerű, minimális vegyszerigényű, sorozat vizsgálatra alkalmas.
— Rebelein-féle módszer:

Kis mennyiségek gyors kimutatására alkalmas, valamint annak eldön
tésére, hogy a szorbinsav tartalmat az ismertetett kvantitatív módszerek 
melyikével határozzuk meg.

— Gázkromatográfiás módszer:
Kis mennyiségek pontos meghatározásához alkalmas. Eszköz, anyag és 
munkaigényessége miatt speciális döntő vizsgálatokra alkalmas.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ
В ВИНАХ

Л. Ердёг 3; Есенски П. Маттяшовски и П. Салка

Автоы испытали применяемые в виноделии спектрофотометрические, 
Ребелеин-новый и газохроматографические методы. Ознакомляют область 
их применения, способ устранения посторонних (мешающих) веществ. 
Последние два метода являются подходящим для определения следов а также 
для определения состояния свободного от сорбита.

BESTIMMUNG DES SORBINSÄURE GEHALTES VON W EINEN
J. Eördög, Z. Jeszenszky, P. Mattyasovszky und P. Szalka

Die in der Weinkunde üblichen spektrophotometrischen Methoden, die 
Rebeleinsche Methode und die gaschromatographischen Methoden wurden 
untersucht bzw. ihre Anwendungsgebiete und verschiedene Methoden zur 
Beseitigung der störenden Substanzen beschrieben. Die letztgenannten zwei 
Methoden sind zur Bestimmung von Sorbinsäurespuren sowie auch zur uFest- 
stellung der Abwesenheit von Sorbinsäure gleichfalls geeignet.

DETERMINATION OF THE SORBIC ACID CONTENT IN WINES 
L. Eördög, Z. Jeszenszky, P. Mattyasovszky and P. Szalka

Of the methods used in oenology, the spectrophotometric method, the 
Rebelein method and gaschromatographic methods were studied, their fields 
of application and ways of eliminating the effect of interfering substances are 
described. Both latter methods are suitable for the determination of trace 
amounts of sorbic acid and for confirming the absence of sorbic acid.
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