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Analiza produktów fermentacji alkoholowej  
za pomocą chromatografii gazowej 

 
 
 
 
Materiały i odczynniki:  

 Drożdże piekarskie/winiarskie; 
 Sacharoza; 
 Węgiel aktywny/celit; 
 Wodorofosforan sodu; 
 Wzorce do chromatografii gazowej; 
 Chromatograf gazowy HP 6890 z detektorem FID i kolumną HP-Innowax; 
 Zestaw do destylacji frakcyjnej; 
 Rurka fermentacyjna; 
 Zestaw do sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem z lejkiem Büchnera. 

 
 

Fermentacja alkoholowa to proces rozkładu węglowodanów pod wpływem enzymów 
wytwarzanych przez drożdże piekarskie lub winiarskie z wytworzeniem głównie alkoholu etylowego i 
CO2: 
 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 

 
Fermentację alkoholową prowadzi się stosując jako substraty wielocukry zawarte w skrobi, 
ziemniakach lub zbożu, które przez enzymy są rozkładane na cukry proste, które następnie ulegają 
fermentacji. Enzymy prowadzące fermentację zostają dezaktywowane po osiągnięciu stężenia 
alkoholu etylowego około 15 %. Aby otrzymać roztwór o większym stężeniu oraz oddzielić od 
pozostałych produktów fermentacji przeprowadza się wielokrotna destylację (rektyfikację), w wyniku 
czego otrzymuje się tzw. spirytus rektyfikowany. Ze względów na szczególne właściwości fizyko-
chemiczne roztworu wodnego etanolu w wyniku rektyfikacji otrzymać można jedynie spirytus o 
stężeniu etanolu ok. 95 %, tworzący z wodą tzw. mieszaninę azeotropową o tym składzie. W wyniku 
procesu fermentacji otrzymuje się szereg produktów ubocznych, między innymi: 

 Propanol; 
 Butanol; 
 Kwas bursztynowy, octowy, propionowy; 
 Acetaldehyd; 
 Gliceryna; 
 Wyższe alkohole, estry itd. 

 
Proces fermentacji alkoholowej jest jednym z najstarszych procesów biotechnologicznych – produkcję 
piwa, wina i pieczenie ciast opanowano już w okresie neolitu, choć dopiero w połowie XIX wieku Ludwik 
Pasteur oraz Edward Büchner wykazali, że przemiany glukozy w etanol dokonują mikroorganizmy i 
proces ten może zachodzić pod wpływem wolnokomórkowego ekstraktu drożdży. W warunkach 
beztlenowych drożdże regenerują NAD+ poprzez konwersję pirogronianu w etanol (Schemat). 
Pierwszym etapem tej syntezy jest dekarboksylacja pirogronianu, wyniku której powstaje acetaldehyd 
i dwutlenek węgla. Redukcja acetaldehydu daje etanol i regeneruje NAD+. 
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Schemat. Proces fermentacji alkoholowej 

 
WYKONANIE ĆWICZENIA  
 

W butelce wskazanej przez prowadzącego umieścić ok. 3 g drożdży, 0.35 g wodorofosforanu 
sodu w 50 mL wody i dokładnie wymieszać. Następnie dodać 51,5 g sacharozy w 150 mL wody i 
wytrząsać w celu całkowitego wymieszania obu roztworów. Butelkę zamknąć korkiem z rurką 
fermentacyjną z wodą (zamknięcie hydrauliczne) i dokładnie opisać (data sporządzenia, rodzaj drożdży, 
nazwiska studentów przygotowujących ten proces). W międzyczasie obserwować intensywność 
wydzielania się CO2 z rurki fermentacyjnej. 

Mieszaninę pozostawić na ok. dwa tygodnie w temperaturze pokojowej przed właściwymi 
zajęciami. Po tym okresie dodaje się 10 g węgla aktywnego lub celitu do otrzymanego roztworu 
pofermentacyjnego i sączy przez lejek Buchnera pod zmniejszonym ciśnieniem. Filtrat destyluje się w 
układzie do destylacji frakcjonowanej, z szybkością około 10-15 kropli na minutę, sporządzając krzywą 
destylacji, tj. wykreślając zależność rejestrowanej temperatury skraplanych par od objętości destylatu 
i czasu. Zbadać frakcję destylatu wskazaną przez prowadzącego za pomocą chromatografii gazowej.  

Procedura analityczna: Pierwszy etap analizy to określenie czasu retencji poszczególnych 
wzorców (oprócz etanolu substancje występujące jako produkty uboczne procesu fermentacji). Należy 
wykonać po kolei ich analizy chromatograficzne i notując czas retencji każdego związku. Następnie 
sporządzamy wzorcową mieszaninę analizowanych substancji (wzorce i ich zawartość wskazuje 
prowadzący ćwiczenie). Mieszaninę wzorcową poddajemy analizie chromatograficznej w 
standardowych warunkach. Położenie sygnałów poszczególnych związków identyfikujemy na 
podstawie wcześniej określonych czasów retencji. Dzieląc następnie zawartość procentową 
analizowanych związków w mieszaninie przez powierzchnie generowanego przez nie sygnału 
detektora FID otrzymujemy wskaźniki kalibracyjne, będące podstawą analizy ilościowej mieszaniny 
substancji w destylacie. Następnie wykonuje się analizy chromatograficzne odpowiedniej frakcji po 
destylacji i określa się jej skład jakościowy i ilościowy na podstawie porównania uzyskanych czasów 
retencji a czasami retencji wzorców i wykonanie stosownych obliczeń ilościowych na podstawie 
współczynników kalibracyjnych wykonanych dla mieszaniny wzorcowej. 
 
 
SPRAWOZDANIE  
 

W sprawozdaniu należy podać krótki opis wykonywanych czynności i obserwacje. Przedstawić 
ilości użytych odczynników oraz wykres zależności temperatury par od czasu i objętości destylatu. 
Wskazać frakcję badaną za pomocą chromatografii gazowej oraz przeprowadzić analizę jakościową i 
ilościową, korzystając z chromatogramów modelowych i czasów retencji dla wzorców. Z uwagi na 
stosowanie różnorodnych drożdży przez różne grupy ćwiczeniowe, należy porównać i skomentować 
uzyskane wyniki analiz produktów fermentacji z wynikami innych grup ćwiczeniowych. 


