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ALKOHOLIPITOISUUDEN MÄÄRITYS OLUESTA TISLAAMALLA 

Tislauslaitteiston kokoaminen 

 Kasaa tislauslaitteisto vetokaappiin 

 Valitse laitteistoon osat, joiden 

hiokset sopivat toisiinsa. 

 Kiinnitä 250 ml:n tislauskolvi (1) 

hioksen kohdalta kouralla statiiviin 

sellaiselle korkeudelle, että sen alla 

mahtuu nostamaan ja laskemaan 

sähköhaudetta (”linnunpesä”, 2) 

hissillä. 

 Voitele jokaisen hioksen yläosa 

hanarasvalla. 

 Aseta Vigreux -kolonni (3) kolvin 

päälle ja kiinnitä sen yläosa kouralla 

statiiviin. 

 Aseta tislausväliosa (4) ja 

hioslämpömittari (5) kolonnin päälle. 

 Kiinnitä Liebig-jäähdytin (6) klipsillä 

(7) tislausväliosaan ja tue se kouralla 

(8) alaosasta. Koura ei saa puristaa 

jäähdytintä, sen tarkoitus on vain 

tukea alhaaltapäin. 

 Kiinnitä tislausmutka (9) klipsillä 

Liebig-jäähdyttimen toiseen päähän. 

 Kiinnitä 100 ml:n kolvi (10) klipsillä 

tislausmutkaan. 

 Laita kumiletku Liebig-jäähdyttimen 

alemmasta sisäänmenosta (11) 

kylmävesihanaan ja ylemmästä lavuaariin (12). 

 

1. Tislaus 

 Mittaa 100 ml olutta ja kaada se tislauskolviin. Lisää kiehumakivi. 

 Nosta sähköhaude hissillä kolviin kiinni. Kiinnitä haude säätövastukseen ja johto pistorasiaan. 

 Laita jäähdytysvesikierto päälle. 

 Peitä Vigreux -kolonni foliolla, jotta lämpö pysyisi tasaisena. 

 Aloita lämmitys kääntämällä säätövastuksesta (13) tehoa suuremmalle. Varo kääntämästä tehoa 

liian suureksi, ettei lämpötila nousisi liian nopeasti. 

 Pidä lämpötila n. 79-84°C. Jos lämpötila uhkaa nousta yli 84°C nopeasti, laske ensin sähköhaudetta 

alaspäin (lämpötila laskee nopeasti) ja pienennä sitten tehoa. Eli jos lämpötila on liian matala, ei 

tapahdu erottumista ja jos taas lämpötila on liian korkea, vesi tulee mukaan tisleeseen. 

 Oikea tislausvauhti on tippa/kaksi sekuntia. 
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 Älä jätä tislettä avonaiseen astiaan tunneiksi vaan peitä se tarvittaessa kelmulla haihtumisen 

estämiseksi. Etanolia pitäisi tulla yhtä monta ml:aa kuin oluessa on alkoholia prosentteina. Esim. 

100 ml:sta 4,5 % olutta pitäisi tulla 4,5 ml etanolia. 

 Jatka tislaamista n. 1-1,5 tuntia. 
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2. Etanolin pitoisuuden määritys 

 Pipetoi tislatusta etanolista 1 ml analyysivaa’alle (käytä pienintä dekantterilasia) ja kirjoita paino 

ylös. Ole nopea, sillä etanoli haihtuu koko ajan ja siksi myös paino laskee. 

 Koska g/ml = kg/dm3, saat suoraan etanolin tiheyden. 

 Katso taulukosta etanolin tiheyden kohdalta vastaava massaprosentti. 

 Ilmoita tulos opettajalle. 

 

 


