
Denaturointiaineiden 
poistaminen Lasolista



Keskustelupalstojen 
kemistit

 Juoksutus kylmän rautaputken läpi
• Etanolin sulamispiste -114 °C, nestemäisen 

butanonin -86 °C
• Putken lämpötila > -114°C, yläraja selviää vain 

kokeilemalla. Tarkempaa erittelyä kuin 
”hirmupakkaset” ei löytynyt. Hiilidioksidijään 
sublimoitumislämpötila on 
-79 °C (NTP), mutta voidaan laskea jopa -100 
°C:n painetta alentamalla.

• Vai riittääkö pelkkä juoksutus hiilidioksidijään 
läpi?

"50-60 -luvun denaturointiaineet estivät yleensä spriin juomisen ja ne eivät olleet tislattavissa pois. 
Mutta kuka on sen viisaanpi kuin suomalainen viinan kanssa. Pultsarit keksivät että spriistä oli 
erotettavissa denaturointiaineet esimerkiksi hirmupakkasella juoksuttamalla sprii rautakangen yli 
jolloin denaturointiaineet jähmettyivät raudan kylmyyteen. Kesällä pultsarit keksivät että 
valuttamalla sprii ranskanleivän läpi denatutointiaineet jäivät leipää. (Pultsarit siis toivat 
kromatografian Suomeen)." http://keskustelu.suomi24.fi/node/3076937 



Keskustelupalstojen 
kemistit

"Tutut veti Lasolia muistaakseni jonkinlaisen aktiivihiilen läpi ja vetivät semmoista mustaa 
litkua..kyllä ne sitä joi. En maistanut tod." http://murobbs.muropaketti.com/threads/78c-kestaevae-
neste.636314/page-2 

 Ranskanleipäkromatografia
• Kuulostaa epäilyttävältä

 Suodattaminen aktiivihiilen läpi
• Epäilen toimimattomaksi?



Tenututkijat
"Acetone, MIBK and denatonium benzoate are just denaturants and are present in no larger amount 
than about 2%.
All the Ethanol (94% vol.) sold as cleaner, stove fuel etc... where I live has approximately this 
composition, with MEK in place of MIBK and Acetone. By dissolving 5% NaOH in it and refluxing for 
half a day, the acetone and MIBK polymerise and can be separated much more efficiently by 
distillation (leave about 10% of the original liquid volume as residue).
The resulting Ethanol is almost pure enough to drink (I tasted it and it only burned and wasn't bitter 
like before)." http://www.sciencemadness.org/talk/viewthread.php?tid=5136 

 Lipeän lisääminen → MEK:n polymerisaatio NaOH:n 
kanssa
 Kiehautus / pöydällä seisottaminen sekoitellen 
välillä
 Tislaus
•Tässä on potentiaalia

Denaturointiainena käytetään nykyään vain metyylietyyliketonia ja denatoniumbentsoaattia. MEKin 
saa ymmärtääkseni poistettua sotkemalla etanoliin 2-3% lipeää (kali tai natron) ja kiehuttamalla sitä 
lauhduttimessa vartin verran tai antamalla seistä useita päiviä välillä sekoitellen ja tislaamalla 
etanoli talteen. Denatonium sulaa vasta 160 asteessa, joten siitä ei tarvitse murehtia, tosin sekin 
saattaa reagoida lipeän kanssa ja muodostaa ammoniakkia ja bentseeniyhdisteitä, jotka haihtuvat 
pois tai jäävät sakaksi astiaan tislauksen jälkeen." 
http://www.tiede.fi/keskustelu/58360/ketju/etanoli/sivu/2 



Tenututkijat
“the addition of sodium hypochlorite significantly influences thecontent of denatonium benzoate in 
denatured spirit. Adding as little as approximately 5 μl per 100 ml of spirit, which is equivalent to 
approximately 0.05 ml per 1 litre of spirit, causes a decrease in peak area at retention time 10.30 
min, i.e. denatonium ions or undissociated molecules  of denatonium benzoate (whose 
concentration also depends on the concentration of denatonium ions). This means that the 
concentration of denatonium benzoate has been lowered and, therefore, the action of the 
denaturant has been weakened.” http://www.forensicscience.pl/pfs/63_zuba3.pdf
“The addition of sodiumhypochlorite to ethyl alcohol denatured by Bitrex causes formation of a 
white gelatinous preciptation.” www.forensicscience.pl/pfs/63_zuba3.pdf 
“Adding 20 μl of sodium hypochlorite to 100 ml of denatured alcohol caused a disappearance of 
the peak at retention time 10.30 min. This means that the concentration of Bitrex in solution was 
below the limit of detection, which is 0.1 g/l. Such a small addition of sodium hypochlorite does not 
significantly influence the pH of the solution. The result of performed organoleptic 
examinations of the above liquid was consistent with expectations, indicating that the 
characteristic bitter taste of Bitrex had disappeared. The obtained product was difficult 
to distinguish from consumer (beverage) alcohol.” 
http://www.forensicscience.pl/pfs/63_zuba3.pdf 

• Natriumhypokloriitin lisäys, dekantoidaan neste pois 
hyytelön päältä

• Kenties lupaavin menetelmä (kohtalaisen legitiimin 
näköisestä paperista!)

• Liiallinen natriumhypokloriitti tekee liuoksesta 
emäksisen ja täten vaarallisen nautittavan



Oma idea
• NTP-oloissa etanolia ja butanonia on 

vaikeaa erottaa toisistaan tislaamalla
•  Muutetaan painetta:

• Lähellä ilmakehän painetta
• kiehumispisteet lähes samojen.
• Mitä pienempi paine, sitä 

suurempi kiehumispisteiden 

ero.
• Esim. P = 200 mbar →

ΔT = 8 K → Tislataan 
pienemmässä paineessa!

• Mikäli lisätty MIBK:a, tislataan
toistamiseen normaalipai-
neessa.



Muut kokeet

● Hiilidioksidijään läpi valuttaminen pienessä 
paineessa, jolloin jää on kylmempää (jopa 
-100 °C) kuin normaalipaineessa

● Sentrifugi
● Ei käyttöohjeita tai sopivia koeputkia
→ ei kokeiltu
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