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                                      შესავალი 

ალკოჰოლიან სასმელებს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ადამიანის კვებით 

რაციონში და აქედან გამომდინარე ქვეყნის ეკონომიკაში. მათი ხარისხი, სხვა 

ფაქტორებთან ერთად,  დამოკიდებულია მიკროელემენტურ შედგენილობაზე. 

მიკროელემენტების უმეტესობა დიდ როლს ასრულებენ ალკოჰოლიან სასმელებში 

მიმდინარე ბიოქიმიურ პროცესებში, ამასთან ტოქსიკური ბუნების გამო მათი 

კონცენტრაციები ლიმიტირებულია. ალკოჰოლიან სასმელებში გავრცელებულ 

მიკროელემენტებს შორის გამორჩეული ადგილი უკავია სპილენძს. მისი წყაროებია 

ნიადაგის ხსნარები, სოფლის მეურნეობაში ფართოდ გამოყენებული ბორდოს სითხე 

და ტექნოლოგიურ პროცესში გამოყენებული სპილენძის აპარატურა. მიღებულია, 

რომ ღვინოში სპილენძის კონცენტრაცია არ უნდა აღემატებოდეს 1 მგ/ლ-ს. 

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, ალკოჰოლიან სასმელებში, უპირველეს 

ყოვლისა კი ღვინოში, აუცილებელია სპილენძის შემცველობის კონტროლი. ამ 

მიზნით რეკომენდირებულია ატომურ-აბსორბციული მეთოდი. ასევე პრაქტიკაში 

წარმატებით სარგებლობენ ფოტომეტრული მეთოდით ტყვიის 

დიეთილდითიოკარბამატის გამოყენებით. 

ჩვენი მიზანი იყო ალკოჰოლიან სასმელებში სპილენძის განსაზღვრის 

ფოტომეტრული მეთოდის ათვისება, ამიტომ აუცილებლად ჩავთვალეთ 

ექსპერიმენტულად შეგვემოწმებინა სინჯის მინერალიზირების ტემპერატურის 

გავლენა სასმელებში სპილენძის განსაზღვრის შედეგზე და მოგვესინჯა ღვინოში 

სპილენძის ორგანული ფორმის განსაზღვრის შესაძლებლობა. 
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ლიტერატურის მიმოხილვა 
   

        2.1.   სპილენძი გარემოში. მისი ანთროპოგენური წყაროები  

 

     მიკროელემენტებს  შორის ბუნებაში გავრცელების მიხედვით სპილენძს 

შუალედური ადგილი უკავია. ქანებში მისი საშუალო წილი (კლარკი) 0,0047 %-ია, 

ნიადაგებში კი - 0,002 % (ანუ 47 და 20 მგ/კგ) [1]. ადგილმდებარეობისა და ნიადაგის 

ტიპის მიხედვით სპილენძის  შემცველობა ფართო ზღვრებში  (5-320 მგ/კგ, 

საშუალოები  6-35 მგ/კგ) იცვლება [2]. ზედაპირული წყლები საშუალოდ 1,6-7,5 მგ/ლ 

სპილენძს  შეიცავენ  [14].  ფერადი  მეტალურგიის  ჩამდინარე  წყლებით 

დაბინძურებულ  მდინარეებში   მისი კონცენტრაცია რამდენიმე მგ/ლ აღწევს [13,14].  

საქართველოში მოქმედი ნორმატივებით  სასმელ წყლებში დასაშვებია  1 მგ/ლ-მდე  

სპილენძის არსებობა [15]. 

      გარემოს სპილენძით  დაბინძურების ძირითადი წყაროებია:  ფერადი 

მეტალურგია და სოფლის მეურნეობა, სადაც  გამოყენებულია  სპილენშემცველი  

შხამქიმიკატები (ბორდოს სითხე, პარიზის მწვანე და სხვა) [11].  დაბინძურებულ  

ნიადაგებში სპილენძის  შემცველობა  2 გ/კგ  აღემატება [2]. კახეთში, მევენახეობის 

ზონის  ნიადაგებში ნაპოვნია  500-700 მგ/კგ სპილენძი [11].   სპილენძის  მაღალი 

შემცველობით  გამორჩეულია ბოლნისის რაიონის ნიადაგები [13] , სადაც  წლების 

მანძილზე  ფუნქციონირებს სპილენძის  სულფიდური მადნების  ფართომასშტაბიანი  

მოპოვება და გამდიდრება [11,13].  ბოლნისის რაიონის ნიადაგის ზედა ფენებში 

სპილენძის შემცველობა 500-600 მგ/კგ-ია.  ნიადაგის  ქვედა ფენებში ეს სიდიდე 150-

50 მგ/კგ-მდე  მცირდება [13].  ნიადაგში სპილენძის ფიტოტოქსიკურობის ქვედა და 

ზედა ზღვრები 5 და 100 მგ/კგ  შეადგენს [2].  ნიადაგში სპილენძის მოძრავი ფორმის 

შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს  3 მგ/კგ [15]. 

   მცენარეებში 0,2- 35 მგ/კგ სპილენძია  ნაპოვნი [2,6,11].  ამავე ზღვრებშია მისი 

შემცველობა საკვებ პროდუქტებში (ექსტრემუმი 0,6-10,3; საშუალოები 3,2- 6,7 მგ/კგ  

მშრალ მასაზე) [2,18]. ბოსტნეული 0,2- 2,3 მგ/კგ სპილენძს შეიცავს ნედლ მასაზე 

გადათვლით.  ჰაერზე მშრალ ბოსტნეულის სინჯებში ნაპოვნია 4 მგ/კგ-მდე სპილენძი 

[18]. საქართველოს ნორმატივებით მარცვლეულში, ბოსტნეულში და ხილში 
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სპილენძის ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია 10 მგ/კგ შეადგენს [15]. 

    მცენარეებში მცირე რაოდენობა სპილენძი, სხვა მინერალურ ნივთიერებებთან 

ერთად, ხვდება ნიადაგის ხსნარებიდან [8]. მათი დაბინძურების მთავარი წყარო არის 

ბორდოს სითხე 9 კალციუმის ტუტით განეიტრალებული სპილენძის სულფატის 

ხსნარი [4,8,9]. ამის მაჩვენებელია ბორდოს სითხით დამუშავებული ხილის (ვაშლი, 

მსხალი) ანალიზის შედეგები. მათ კანში 15-20-ჯერ მეტი სპილენძი აღმოჩნდა, ვიდრე 

გულში [18].  

   სპილენძით  დაბინძურებულ  ნიადაგებზე (ბოლნისის რაიონი) მოყვანილი 

მცენარეული საკვები პროდუქტები მისი შემცველობით ლიტერატურაში არსებული 

მონაცემებიდან დიდად არ განსხვავდებიან: მარცვლეულში მისი შემცველობა 1,5-6,0 

მგ/კგ-ია, კარტოფილში 3,0 მგ/კგ, ხილში-  1,3-2,3 მგ/კგ [13].  

     

 

 

      

          2.2. სპილენძი ყურძენში, ყურძნის წვენში და ღვინოში  

    

     როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ყურძენში და მისი გადამუშავების 

პროდუქტებში სპილენძი შეიძლება მოხვდეს  ნიადაგის ხსნარებიდან და სოფლის 

მეურნეობაში გამოყენებული შხამქიმიკატებიდან [4,8,9,11].  1990 წლის მონაცემებით 

საქართველოში მევენახეობაში გამოყენებული შაბიამნის ყოველწლიური რაოდენობა 

9000 ტ შეადგენდა [11]. სპილენძით ღვინის დაბინძურების ერთ-ერთი წყაროა 

აგრეთვე ტექნოლოგიურ პროცესში გამოყენებული სპილენძისაგან დამზადებული 

აპარატურა [8]. 

     ჩვენთვის ხელმისაწვდომ ლიტერატურაში არსებული მონაცემებით 

ყურძენში (ნედლი მასა) განსაზღვრული სპილენძის რაოდენობა 0,9- 4,8 მგ/კგ 

ფარგლებშია [7,18].  ყურძნის წვენი  0,2-3,0  მგ/ლ სპილენძს შეიცავს [7]. ღვინოში  

სპილენძის ნაწილი დაკავშირებულია ორგანულ ნივთიერებებთან  (ფერმენტები, 

პოლიფენოლოქსიდაზები და სხვა) [4,7]. სპილენძით დაბინძურებულ ნიადაგებში 
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(ბოლნისის რაიონი) მოყვანილ ყურძენში მისი შემცველობა რამდენადმე გაზრდილია 

(2,3-9,5 მგ/კგ) [13]. 

    ყურძნის გადამუშავების პროცესში შესაძლებელია სპილენძის ქემოგენური 

გამოლექვა ცილებთან, ტანინთან და სულფიდიონთან [7], სპილენძის ფაზური 

გადანაწილების უფრო მძლავრი მიზეზია მისი ადსორბცია ღვინის ლექზე [8,9]. ამის 

გამო, ღვინოში სპილენძის კონცენტრაცია, წვენთან შედარებით, რამდენადმე 

მცირდება. სხვადასხვა მარკის ღვინოში განსაზღვრული სპილენძის შემცველობა 0,1-

4,0 მგ/ლ  ფარგლებშია და ჩვეულებრივ ნაკლებია 1-2 მგ/ლ [3,4,9,10]. მეღვინეობის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის ნორმატივით ღვინოში სპილენძის დასაშვები 

კონცენტრაცია 1 მგ/ლ-ია [4].  

 

    

    

      2.3.  მცირე რაოდენობა სპილენძის განსაზღვრის მეთოდები 

მცენარეული წარმოშობის ობიექტებში, მათ შორის ღვინოში, სპილენძის 

განსაზღვრისათვის გამოყენებულია ატომურ აბსორბციული, ფოტომეტრული, 

კინეტიკური, მოცულობითი და სხვა მეთოდები [4,8,12,17,19,20]. საერთაშორისო 

სტანდარტები უპირატესობას ანიჭებენ ანალიზის ატომურ-აბსორბციულ მეთოდს 

[4,12,20]. 

     ანალიზურ პრაქტიკაში მცენარეულ ობიექტებში მცირე რაოდენობა სპილენძის 

განსაზღვრისათვის  ფართოდაა  გამოყენებული ფოტომეტრული და 

სპექტროფოტომეტრული მეთოდები.  ამ მიზნით, რეკომენდებულია დითიზონი 

[6,17], ამონიუმის ტუტე [9], ნატრიუმის და ტყვიის დიეთილდითიოკარბამატები 

[3,5,6,16,18] და სხვა ფოტომეტრული რეაგენტები. ღვინოებში სპილენძის 

განსაზღვრისათვის გამოყენებული იყო მიკრომოცულობითი იოდმეტრული 

მეთოდიც [8].  

    სპილენძის ფოტომეტრული განსაზღვრისათვის მოწოდებულ რეაგენტებს 

შორის მგრძნობიარობით და სპეციფიურობით გამორჩეულია ნატრიუმის და ტყვიის 

დიეთილდითიოკარბამატები [16,17]. სპილენძის დიეთილდითიოკარბამატის 
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შთანთქმის მოლური კოეფიციენტი 1,4·104 -ის ტოლია [16], რაც 1 მკგ-ზე ნაკლები 

რაოდენობა სპილენძის განსაზღვრის შესაძლებლობას იძლევა.  ნატრიუმის 

დიეთილდითიოკარბამატით სპილენძის  ექსტრაციულ-ფოტომეტრულ განსაზღვრას 

პრაქტიკულად ხელს უშლის მხოლოდ სამვალენტიანი რკინა, რომელსაც ბოჭავენ 

ამონიუმის ციტრატით, ნატრიუმის პიროფოსფატით ან კომპლექსონ III -ით [3,5,16,17].  

ნატრიუმის დიეთილდითიოკარბამატთან შედარებით, მაღალი სპეციფიურობით 

გამორჩეულია ტყვიის დიეთილდითიოკარბამატი.  ამ შემთხვევაში  სპილენძის 

განსაზღვრას ხელს უშლიან მხოლოდ ბისმუტი და თალიუმი [16], რომელთა თანაობა 

ღვინოში, თუნდაც  ნგ/ლ რაოდენობით, გამორიცხულია.  

  დიეთილდითიოკარბამატების,  როგორც ექსტრაქციულ-ფოტომეტრული 

რეაგენტების, დადებითი მხარეა აგრეთვე ხსნარების  pH  ფართო სამუშაო დიაპაზონი, 

ლიტერატურაში არსებული ინფორმაციის მიხედვით, მიკრო რაოდენობა სპილენძის 

ექსტრაქცია და შემდგომი ფოტომეტრული განსაზღვრა შესაძლებელია 4-11 pH მქონე 

ხსნარებიდან [3,5,6,16,17]. 

 ბიოგენურ ობიექტებში მიკროელემენტების განსაზღვრისას შეცდომების 

მთავარი წყაროა სინჯების მშრალი მინერალიზების მეთოდები, რაც მათი 

აქროლადობითაა გამოწვეული. ეს მეთოდური ნაკლი აცილებულია მინერალიზების 

სველ ვარიანტებში, მაგრამ მეთოდები შრომატევადი და ხანგრძლივია, ამასთან 

მოსალოდნელია სინჯების დაბინძურება გამოყენებული მჟანგავი რეაგენტებით [11].  

    მცენარეული პროდუქტების მშრალი მეთოდით მინერალიზირების პროცესის 

დაჩქარებისა და სპილენძის დანაკარგის აცილების მიზნით სინჯს თავიდან, ან 

დანახშირების შემდეგ, უმატებენ მაგნიუმის ნიტრატს, კონცენტრირებული აზოტის 

და გოგირდის მჟავებს. მჟანგავი რეაგენტებიდან ყველაზე საიმედო შედეგები მიიღება 

სინჯის აზოტის მჟავით დამუშვების შემდეგ [3,4,5,6,9,17]. ექსპერიმენტულად იყო 

დადგენილი, რომ მისი თანაობისას სინჯის თერმული დამუშავებით 8000 C-მდე 

სპილენძის აქროლება არ ხდება, 10000 C კი იკარგება სპილენძის დაახლოებით 50% [6].  
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      3.1. გამოყენებული ხსნარები და ხელსაწყო აპარატურა 

     ალკოჰოლურ სასმელებში მცირე რაოდენობა სპილენძის ფოტომეტრული 

განსაზღვრისათვის გამოყენებული  იყო: 

 Cu-ის სტანდარტული ხსნარი 

 ძირითადი სტანდარტული ხსნარი რომლის ტიტრი იყო 1 მგ/მლ  Cu2+ მომზადებული 

იყო გადაკრისტალებული CuSO4-დან. ძირითადი სტანდარტიდან მოვამზადეთ 10 

მკგ/მლ Cu2+ ხსნარი. 

 ტყვიის დიეთილდითიოკარბამატის ხსნარი 

ანალიზურ სასწორზე ავწონეთ 0,1გ Pb(CH3COO)2 , გავხსენით 50 მლ ბიდისტილატში, 

შემდეგ დავამატეთ 0,1გ  Na-ის დიეთილდითიოკარბამატი,  წარმოიქმნა თეთრი 

ნალექი. გადავიტანეთ გამყოფ ძაბრში, დავუმატეთ 250 მლ CCl4  და ვანჯღრიეთ. 

ნალექი გაიხსნა. ორგანული ფენა გავფილტრეთ და შევავსეთ CCl4-ით 500 მლ-მდე 

[21]. 

1:1 განზავებული HCl 

კონცენტრირებული HNO3 

კონცენტრირებული H2SO4 

ღვინის ნიმუშების ამოშრობა ხდებოდა ფაიფურის ჯამებში წყლის აბაზანაზე. 

მშრალი ნაშთის გამოწვა ხდებოდა მუფელის ღუმელში. 

ექსტრაქტის ოპტიკურ სიმკვრივეს ვზომავდით ფოტოელექტროკოლორიმეტრზე 

КФК-2, 400 ნმ ტალღის სიგრძეზე, l=10 მმ ფენის სისქის კიუვეტაში. 
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მკგ Cu2+ 

3.2. საკალიბრო გრაფიკი Cu2+  განსაზღვრისათვის 

 

   საკალიბრო გრაფიკის ასაგებად გამყოფ ძაბრში შეგვაქვს 50 მლ ორჯერ გამოხდილი 

წყალი, ვამჟავებთ 1:1 განზ. HCl-ით (ვამოწმებთ ინდიკატორის ქაღალდით), 

ვუმატებთ Cu-ის სტადარტულ ხსნარს (ტიტრი 10 მკგ) მზარდი კონცენტრაციით და 6 

მლ Pb-ის DDK-ს. 3 წთ ვანჯღრევთ და შემდეგ ვზომავთ ექსტრაქტის ოპტიკურ 

სიმკვრივეს 400 ნმ ტალღის სიგრძეზე l=10 მმ კიუვეტაში. ოპტიკურ სიმკვრივეს 

ვზომავთ გამოხდილი წყლის მიმართ (ნახ.1). სპილენძის შემცველობა განვსაზღვრეთ 

ონკანის წყალში და გამოხდილ წყალში. ონკანის წყალში აღმოჩნდა - 7,2 Cu მკგ/ლ, 

შედეგები მისაღებია, რადგან არაგვის წყალში სპილენძის საშუალო შემცველობა 6,2 

მკგ/ლ-ია [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ. 1.  საკალიბრო გრაფიკი Cu2+  განსაზღვრისათვის 
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3.3. pH-ის გავლენა მცირე რაოდენობა Cu-ის ფოტომეტრული 

განსაზღვრის შედეგზე 

 როგორც ცნობილია, ხსნარის pH გავლენას ახდენს Pb-ის 

დიეთილდითიოკარბამატით მცირე რაოდენობა Cu-ის ფოტომეტრული განსაზღვრის 

შედეგზე.  მოდელად გამოვიყენეთ 10 მკგ  Cu-ის სტანდარტული ხსნარი. მიღებული 

შედეგებიდან  ჩანს  (ცხრილი 1, ნახ. 2), რომ pH 1-დან 4-მდე ფარგლებში ექსტრაქტის 

ოპტიკური სიმკვრივე მუდმივია. pH-ის გაზრდით იგი თანდათან მცირდება და 

მაღალ pH-ზე ( 8; 9) შეინიშნება ნალექწარმოქმნა, ამის მიზეზია სპილენძის ჰიდროქსო 

კომპლექსების  Cu(OH)+  და Cu(OH)2   წარმოქმნა. 

ცხრილი 1 

pH-ის გავლენა Cu-ის ფოტომეტრული განსაზღვრის შედეგზე (Cu2+ 10 მკგ) 

pH  A     pH A     

1 310 6 295 

2 310 7 285 

2,5 310 8 285 

4 310 9 285 

5 305   

 

 

ნახ.2. pH-ის გავლენა Cu-ის ფოტომეტრული განსაზღვრის შედეგზე (Cu2+ 10 მკმ)  
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3.4. მშრალი ნაშთის მინერალიზირების ტემპერატურის გავლენა Cu-ის 

აქროლადობაზე 

    ბიოგენურ ობიექტებში მიკროელემენტების განსაზღვრისათვის აუცილებელია 

მათი მინერალიზირება სველი ან მშრალი მეთოდით. სიმარტივის გამო ამჯობინებენ 

მშრალი მეთოდის გამოყენებას. მეთოდის მთავარი ნაკლია განსასაზღვრავი 

ელემენტის დანაკარგი მისი აქროლადობის გამო, ამიტომ აუცილებელია სინჯის 

მინერალიზირების ოპტიმალური ტემპერატურის დადგენა. ამასთან 

დასაზუსტებელია ქიმიური დანამატის სახეობა. 

     ჩვენ მიერ შესწავლილი იყო ტემპერატურის გავლენა ბიოგენურ ობიექტებში Cu-ის 

განსაზღვრის შედეგზე  ქიმიური დანამატის გარეშე და ქიმიური დანამატით. 

როგორც მოსალოდნელი იყო ქიმიური დანამატის გარეშე 400 0C-დან აშკარაა 

დანაკარგი (ცხრილი 2).  

სხვადასხვა ღვინოში სპილენძი განსაზღვრული იქნა კონცენტრატებში 

რომელიც მომზადებული იყო სინჯის ამოშრობით და მინერალიზირებით დანამატის 

გარეშე. მიღებული შედეგებიდან აღმოჩნდა, რომ სპილენძის დაახლოებით 50-60% 

იკარგება.  

დანაკარგის აცილება არ მოხერხდა აგრეთვე      -ის თანაობისას. როგორც 

ლიტერატურაშია რეკომენდირებული, მინერალიზირებისთვის უმატებდით 

კონცენტრირებულ     -ს, რომელიც აჩქარებს მინერალიზაციის პროცესს და 500 0C-

მდე დანაკარგი არ შეიმჩნევა (ცხრილი 2). ტემპერატურის შემდგომი გაზრდით კი 

ხდება სპილენძის აქროლება და დაახლოებით 50% სპილენძი იკარგება. 

მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ღვინოებში მცირე რაოდენობა 

სპილენძის განსაზღვრისას საჭიროა ტემპერატურის ზუსტი კონტროლი. 

                                                                                                  ცხრილი 2 

  მშრალი ნაშთის მინერალიზირების ტემპერატურის გავლენა Cu-ის აქროლადობაზე 

(აღებულია 10 მკმ Cu) 

სინჯის 

თერმული 

დამუშავების 

ტემპერატურა 

 C     

ქიმიური 

დანამატის გარეშე  

კონცენტრირებული 

     -ით  

კონცენტრირებული 

    -ით  

მკგ % მკგ % მკგ % 

 100 10,0 100     10,0 100 

 400-500 6,0 60 6,0 60 10,0 100 

>800 3,6 36     4,8 48 
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3.5.  სპილენძის შემცველობა ზოგიერთ ალკოჰოლურ სასმელში 

 ჩვენ მიერ მიღებული შედეგების და ლიტერატურაში არსებული მონაცემების 

მიხედვით ალკოჰოლურ სასმელებში სპილენძის განსაზღვრისათვის შევარჩიეთ 

ფრანგული სტანდარტი [4]. სპილენძის დაბალი შემცველობის შემთხვევაში 100 მლ 

სინჯს პლატინის ჯამში წყლის აბაზანაზე აშრობენ სიროფისებურ მასამდე, წვეთობით 

უმატებენ 2,5 მლ კონც. გოგირდმჟავას, ფრთხილად აცხელებენ ელექტროქურაზე და 

გადააქვთ მუფელის ღუმელში, სინჯს დაახლოებით 1 საათით აცხელებენ 5000 + _ 25 

გრადუსზე. გაციების შემდეგ ნაშთს ასველებენ 1 მლ კონც. აზოტმჟავით, ურევენ 

მინის წკირით და ისევ აცხელებენ მუფელში 15 წუთით. ოპერაციას იმეორებენ 3-ჯერ. 

მიღებულ ნაშთს უმატებენ 1 მლ კონც. აზოტმჟავას, 2 მლ ბიდისტილატს, ურევენ და 

ავსებენ 10 მლ-მდე [4].  

შემდგომი ანალიზი დავასრულეთ სპილენძის ფოტომეტრული განსაზღვრით 

ტყვიის დიეთილდითიოკარბამატის გამოყენებით.   

მიღებული შედეგებიდან ჩანს, რომ სპილენძის შემცველობა ჩვენ მიერ 

შესწავლილ სინჯებში მერყეობს 0,18-0,30 მგ/ლ ფარგლებში, რაც შეესაბამება დასაშვებ 

ნორმატივებს (ცხრილი 3). 

ლიტერატურაში მითითებულია რომ ღვინოში სპილენძი შეიძლება იყოს 

როგორც ორგანული ასევე არაორგანული ნაერთების სახით [4,7]. ჩვენთვის 

ხელმისაწვდომ ლიტერატურაში შესაბამისი ექსპერიმენტული მონაცემები არ 

შეგვხვედრია, ამიტომ საჭიროდ ჩავთვალეთ მოგვესინჯა სხვადასხვა ღვინოში 

სპილენძის ორგანული ფორმის განსაზღვრა. ამ მიზნით 50 მლ ღვინის ნიმუშს 

ვუმატებდით 10 მლ ქლოროფორმს და ვანჯღრევდით 5 წთ. მიღებულ ორგანულ 

ფენას ვაშრობდით მშრალ ნაშთამდე ელექტროქურაზე, მშრალ ნაშთს ვუმატებდით 1 

მლ კონც. აზოტმჟავას, ვურევდით მინის წკირით და კვლავ ვაშრობდით. 

პროცედურას ვიმეორებდით ორჯერ. მიღებულ მშრალ ნაშთს კვლავ ვუმატებდით 1 

მლ კონც. HNO3,  ბიდისტილატით ვავსებდით 50 მლ-მდე და შემდგომ განსაზღვრას 

ვამთავრებდით ფოტომეტრული მეთოდით ტყვიის დიეთილდითიოკარბამატის 

გამოყენებით.   განსაზღვრის მსვლელობა გართულებულია ემულსიის წარმოქმნით. 
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ქლოროფორმით სპილენძის ორგანული ფორმის გამოწვლილვის შემდეგ, 

დარჩენილ სპილენძის არაორგანულ ფორმას კი ვამუშავებდით ფრანგული 

სტანდარტით.  

მიღებული შედეგებიდან ჩანს, რომ ღვინოებში სპილენძის არაორგანულ და 

ორგანულ ფორმებს დაახლოებით თანაბარი წილი უკავიათ. როგორც მოსალოდნელი 

იყო, სპილენძის სტანდარტული ხსნარიდან ქლოროფორმით სპილენძი არ 

ექსტრაგირდება.  აქვე აღვნიშნავთ, რომ წარმოქმნილი ემულსიის გამო ანალიზის 

შემდგომი მსვლელობა რთულდება, რაც გარკვეული ცდომილების მიზეზი შეიძლება 

იყოს. დამატებითი საიმედო ინფორმაციის მიღება შესაძლებელი იქნება 

კატიონიტების  გამოყენებით.             

         ღვინოების გარდა Cu-ის შემცველობა განვსაზღვრეთ საკონიაკე სპირტში (ცხ.3).  

მიღებული შედეგით Cu-ის საერთო შემცველობა შეადგენდა 18,4 მგ/ლ-ს. იგივე 

სიდიდე მივიღეთ არაორგანული ფორმის განსაზღვრითაც. დაბინძურების მიზეზი 

სპირტის გადამუშავებისას გამოყენებული Cu-ის აპარატურა უნდა იყოს. საკალიბრო 

სპირტში Cu-ის შემცველობა ბევრად აღემატება დასაშვებ ნორმას.  

    როგორც მოსალოდნელი იყო, საკონიაკე სპირტში ორგანული სპილენძი აღმოჩნდა 

0-ის ტოლი.                                                                                                      ცხრილი  3      

            სპილენძის რაოდენობა (მგ/ლ) ზოგიერთ ალკოჰოლურ სასმელში 

ნიმუში ფრანგული 

სტანდარტით 

ორგანული Cu 

ქლოროფორმით 

არაორგანული Cu 

რქაწითელი 

(გურჯაანის) 

0,18 0,09 0,08 

რქაწითელი 

(ლაგოდეხის) 

0,22 0,11 0,09 

თავკვერი 

(ქართლის) 

0,30 0,15 0,14 

საკონიაკე სპირტი 18,4 0 18,0 
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                                დ ა ს კ ვ ნ ე ბ ი 

1.  დაზუსტებულია ალკოჰოლიან სასმელებში სპილენძის განსაზღვრისთვის სინჯის 

მშრალი მინერალიზირების ოპტიმალური პირობები. საიმედო შედეგების მისაღებად 

აუცილებელია მინერალიზირება მოხდეს HNO3  -ის თანაობისას და ტემპერატურა 

იყოს < 500 0 C-ზე.  

 

2.  შემოწმებულია pH-ის გავლენა სპილენძის განსაზღვრის შედეგზე. დადგენილია, 

რომ საიმედო შედეგების მისაღებად ხსნარის pH იყოს 1-დან 4-მდე ზღვრებში.  

3.  სპილენძის შემცველობა ჩვენ მიერ შესწავლილ სინჯებში აღმოჩნდა 0,18-0,30 მგ/ლ 

ფარგლებში, რაც შეესაბამება დასაშვებ ნორმატივებს. 

 

4.  სპილენძის მაღალი შემცველობა ნაპოვნი იქნა საკონიაკე სპირტში (18 მგ/ლ), რაც 

ტექნოლოგიურ პროცესში სპილენძის აპარატურის გამოყენებით აიხსნება. 

  

5.  ჩვენ მიერ შესწავლილ ღვინის სინჯებში არაორგანულ ფორმასთან ერთად 

დადგენილი იქნა სპილენძის ორგანული ფორმის შემცველობაც. მათი წილი 

დაახლოებით თანაბარია. როგორც მოსალოდნელი იყო, საკონიაკე სპირტში 

სპილენძის ორგანული ფორმის შემცველობა 0-ის ტოლი აღმოჩნდა.  
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