
 DR6000 w przemyśle browarniczym: 
 Istotne metody zgodne z MEBAK i ASBC 

RAPORT APLIKACYJNY: DR6000 DO STOSOWANIA Z METODAMI MEBAK I ASBC

 Szczegółowe informacje dotyczące kluczowych metod 
 Barwa piwa 
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1st Edition 2012, str. 185 nn. 
 ASBC Beer 10-A 

 W Europie i Stanach Zjednoczonych w celu określenia barwy (czy raczej jej intensywności) piwa i brzeczki stosowane są 
jednostki EBC i ASBC. Wartość określona przez Europejską Konwencję Browarnictwa (EBC) oraz ASBC informuje, w jakim 
stopniu światło jest pochłaniane przez piwo o danym składzie w początkowej brzeczce. W rzeczywistości barwa każdego 
piwa to tylko odcienie brązu przechodzące w czerwień, miedź i bursztyn do barwy złocisto-żółtej i jasnożółtej wraz ze 
zmniejszeniem stężenia. 

 W dodatku intensywność barwy wyprodukowanego piwa zależy nie tylko od barwy słodu i początkowej brzeczki, ale także 
od wielu innych czynników, takich jak sposób przygotowania słodu, wartość pH czy proces fermentacji. 

 Pomiar barwy może wydawać się banalny, jednak barwa piwa to pierwsze, na co zwróci uwagę klient przed jego spoży-
ciem. Z tego względu zgodność barwy piwa to ważny aspekt, który można monitorować przez cały proces fermentacji. 

 Absorbancję piwa należy mierzyć przy długości fali wynoszącej 430 nm. Wcześniej barwę piwa w jednostkach EBC okre-
ślano jako 10-krotność absorbancji przy długości fali 430 nm mierzonej w 1-calowej ( 2,54 cm) kuwecie. Według zaleceń 
MEBAK należy jednak stosować kwadratową 1-centymetrową (10 mm) kuwetę. Poniższe obliczenia odpowiednio dotyczą 
określania barwy piwa zgodnie z zaleceniami MEBAK: 

 Absorbancja piwa przy długości fali 430 nm × 25 = barwa w jednostkach EBC. 

 Z historycznego punktu widzenia barwa piwa w jednostkach ASBC wyrażana jest jako 10-krotność absorbancji piwa przy 
długości fali 430 nm w 0,5-calowej (1,27 cm) kuwecie. Przy zastosowaniu pośredniej 1-centymetrowej (10 mm) kuwety do 
metody ASBC Beer-10A ma zastosowanie następujący wzór: 

 Absorbancja piwa przy długości fali 430 nm × 12,7 = barwa w jednostkach EBC 

 Wprowadzenie 
 Zgodność i stale wysoka jakość to dwa kluczowe cele w przemyśle browarniczym. Firma Hach® za-
pewnia wsparcie w ich osiągnięciu, umożliwiając przeprowadzanie kompleksowej analizy wody i piwa. 

 Spektrofotometr UV-VIS DR6000™ umożliwia przeprowadzanie wielu pomiarów analitycznych 
niezbędnych do monitorowania całego procesu warzenia — od surowców po produkt końcowy. 
Oprogramowanie DR6000 dedykowane do browarnictwa zostało rozszerzone o najważniejsze para-
metry zgodne z zaleceniami MEBAK1 i Amerykańskiego Stowarzyszenia Chemików Biologicznych 
(ASBC)2. Oznacza to, że aparat DR6000 można stosować do pomiaru jakości piwa na całym świecie. 
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 Ponadto, w metodzie ASBC mętność próbki jest sprawdzana poprzez pomiar absorbancji przy długości fali wynoszącej 
700 nm. Próbka nie jest klasyfi kowana jako mętna, jeśli wynik pomiaru absorbancji przy długości fali 700 nm wynosi 
≤ 0,039 × wartość absorbancji przy 430 nm. 

 W przypadku DR6000 programy do pomiaru barwy piwa są dostępne zarówno dla metody MEBAK, jak i ASBC. 

 Barwa piwa wg MEBAK    Program 2006    0 – 60 jednostek 

 Barwa piwa wg ASBC*    Program 2020    0 – 60 jednostek 

 Poniższa skala barw piwa służy do celów orientacyjnych: 

 EBC   Przykład   Barwa piwa 

4  Piwo jasne pełne, Witbier, Pilzner, Berliner pszeniczne 

6  Koźlak, Blond Ale 

8  Piwo pszeniczne 

12  Amerykańskie jasne pełne, indyjskie jasne pełne 

16  Piwo pszeniczne, Saison 

20  English Bitter, Extra Special Bitter 

26  Bière de Garde, Double IPA 

33  Dunkel Lager, piwo marcowe, bursztynowe pełne 

39  Ciemne pełne, koźlak, ciemne piwo, ciemne pszeniczne 

47  Piwo irlandzkie typu Dry Stout, koźlak dubeltowy, Porter 

57  Stout 

69  Foreign Stout, porter bałtycki 

79  Imperial Stout 

 (Źródło: http://de.wikipedia.org/wiki/EBC_(Bier)) 

 Jednostki goryczki 
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1st Edition 2012, str. 234 nn. 
 ASBC Beer-23, Wort-24 

 Stężenie goryczki to kluczowa cecha piwa. Gorycz powstaje podczas gotowania dzięki izomeryzacji α-kwasów z chmielu. 
Gorycz jest ekstrahowana z zakwaszonych próbek z użyciem izooktanu, a pomiar absorbancji jest mierzony spektrofoto-
metrycznie przy długości fali wynoszącej 275 nm. 

 Pod względem wykonania metody MEBAK i ASBC różnią się minimalnie. W metodzie MEBAK do zakwaszania próbek wyko-
rzystywany jest roztwór 6 N HCl, natomiast w metodzie ASBC – 3 N HCl. Absorbancja jest mierzona po ekstrakcji w kuwecie 
10 mm, a próbę ślepą stanowi izooktanol tej samej jakości. 

 Zgodnie z defi nicją MEBAK i ASBC wyniki są obliczane w następujący sposób: 

 Piwo: absorbancja przy 275 nm × 50 = gorycz w jednostkach goryczki 

 Brzeczka: absorbancja przy 275 nm × 100 = gorycz w jednostkach goryczki 

 Różne obliczenia wynikają z rozcieńczeń próbek piwa i/lub brzeczki określonych w procedurze. 
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 Standardowe wartości zgodne z metodą MEBAK wynoszą 10 – 40 BU (jednostki goryczki) w przypadku piwa i 20–60 BU 
w przypadku brzeczki. W metodzie ASBC zakres pomiarowy dla piwa wynosi maksymalnie 100 (200 w przypadku brzeczki) 
i jest podawany w jednostkach IBU (ang. International Bitterness Units, międzynarodowe jednostki goryczki). 

 W przypadku spektrofotometru DR6000 programy w jednostkach goryczki są dostępne zarówno do pomiaru według 
metody MEBAK, jak i według metody ASBC. 

 Jednostki goryczki, piwo    Program 2001    10 – 40 BU 

 Jednostki goryczki, brzeczka    Program 2003    20 – 60 BU 

 Jednostki goryczki wg ASBC, piwo*    Program 2021    10 – 100 IBU 

 Jednostki goryczki wg ASBC, brzeczka*    Program 2011    20 – 200 IBU 

 Uwaga: 

 Do analizy jednostek goryczki można także stosować test kuwetowy LCK241 (dostępny wyłącznie na terenie Europy) fi rmy 

Hach. Dzięki wprowadzeniu substancji chemicznych w prefabrykowanych kuwetach można zarówno zaoszczędzić czas, jak 

i zmniejszyć koszty stosowanych substancji chemicznych (szczególnie wysokiej jakości izooktanu). 

Tabela 1: Jednostki goryczki dla najpopularniejszych rodzajów piwa 

 Rodzaj piwa  Jednostki goryczki  mg izo-alfa kwasów/l piwa 

 Pszeniczne  15 – 20  15 – 20 

 Pełne  18 – 24  18 – 24 

 Marcowe  20 – 25  20 – 25 

 Export  22 – 26  22 – 26 

 Koźlak  28 – 36   28 – 36  

 Pilzner  30 – 38  30 – 38 

 Alt  35 – 50  35 – 50 

 Izo-α- i β-kwasy  
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1st Edition 2012, str. 237 nn. 

 Za gorzki smak piwa odpowiadają humulony (lub α-kwasy goryczowe). Podczas produkcji piwa (gotowania brzeczki) 
z chmielu wydobywane są gorzkie izo-α-kwasy. Dlatego zawartość izo-α-kwasów to kluczowy czynnik wpływający na 
smak piwa. Również β-kwasy mają wpływ na gorzki smak i są uwzględniane w pomiarze. 

 Po wyekstrahowaniu goryczy (patrz powyżej) z próbki za pomocą izooktanu i dalszym płukaniu próbki zawartość α- 
i β-kwasów jest określana na podstawie pomiaru absorbancji próbki przy długości fali 255 nm i 360 nm [1]. W tym celu stosuje 
się 10 mm kuwety kwarcowe i przeprowadzany jest łączny pomiar dla obu rodzajów kwasów przy dwóch długościach fal. 

 Standardowe wartości według MEBAK to: 

 Piwo: 10 – 40 mg/L izo-α-kwasów i mniej niż 2 mg/L β-kwasów 

 Brzeczka: 15 – 50 mg/L izo-α-kwasów i mniej niż 1 – 15 mg/L β-kwasów 

 W spektrofotometrze DR6000 dostępny jest program do pomiaru zawartości izo-α- i β-kwasów zgodny z MEBAK. 

 Izo-α- i β-kwasy    Program 2013    0 – 60 mg/L izo-α-kwasów i 0 – 80 mg/L β-kwsów 
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 FAN (wolny azot aminowy) 
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1st Edition 2012, str. 84 nn. 
 ASBC Beer-31, Wort-12 

 Suma biodostępnych źródeł azotu oznaczana jest jako wolny azot aminowy (ang. Free Amino Nitrogen, FAN). Nadmierna 
zawartość FAN może prowadzić do problemów związanych ze smakiem i mikrobiologiczną stabilnością piwa. Drożdże 
piwowarskie i dzikie w procesie fermentacji przekształcają nadmiar aminokwasów w alkohole długołańcuchowe (propanol, 
izobutanol). Stężenie FAN to także dobry wskaźnik do zakończenia fermentacji. Monitorowanie stężenia FAN za pomocą 
aparatu DR6000 umożliwia wcześniejsze opróżnienie zbiorników po osiągnięciu dostatecznie niskiego stężenia FAN. Typowa 
zawartość FAN wynosi 200–250 mg/L w brzeczce i 10–120 mg/L w piwie (według MEBAK). 

 Metody MEBAK i ASBC są takie same. Gotowe piwo lub brzeczka są mieszane z kolorowym odczynnikiem (opartym na 
ninhydrynie), a następnie przeprowadzany jest pomiar absorbancji w 10 mm kuwecie przy długości fali wynoszącej 570 nm. 

 Zmierzona absorbancja jest porównywana z barwą referencyjnego roztworu gliceryny o stężeniu 2 mg/L. W celu dokład-
niejszego określenia pomiar ślepej próby, czyli standardowego roztworu gliceryny, oraz próbki badanej jest dokonywany 
trzykrotnie i obliczana jest wartość średnia. Ze względu na różnice w przygotowaniu próbek piwa i brzeczki konieczne jest 
wykorzystywanie wewnętrznych współczynników wynoszących 50 (w przypadku piwa) i 100 (w przypadku brzeczki). 

 W przypadku ciemnego piwa i brzeczki metoda MEBAK przewiduje pomiar wartości ślepej próby jako dodatek do właściwej 
wartości zerowej dla odczynnika, aby uwzględnić barwę własną próbki. Procedura pomiarowa i obliczenie stężenia dla 
ciemnego piwa oraz brzeczki są zapisywane w pamięci DR6000 jako oddzielne programy. Programy DR6000 do pomiaru 
wolnego azotu aminowego są dostępne zarówno dla metody MEBAK, jak i ASBC. 

 FAN, piwo jasne    Program 2008    0 – 400 mg/L FAN 

 FAN, jasna brzeczka    Program 2007    0 – 400 mg/L FAN 

 FAN, piwo ciemne    Program 2016    0 – 400 mg/L FAN 

 FAN, ciemna brzeczka    Program 2015    0 – 400 mg/L FAN 

 FAN wg ASBC, piwo*    Program 2024    0 – 400 mg/L FAN 

 FAN wg ASBC, brzeczka*    Program 2025    0 – 400 mg/L FAN 

 Całkowita zawartość polifenoli 
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1st Edition 2012, str. 223 nn. 
 ASBC Beer-35 

 Związki fenolowe ze słodu i chmielu trafi ają do piwa w różnej ilości zależnie od techniki produkcji. Biorąc pod uwagę struk-
turę i rozmiar cząsteczek, mają one silny wpływ na różne cechy piwa, takie jak barwa, smak, stabilność smaku, pianę i sta-
bilność chemiczno-fi zyczną1. Polifenole mają także szczególnie duży wpływ na ostateczny wygląd piwa. Wysokie stężenie 
polifenoli powoduje zmętnienie piwa. 

 Metody zgodne z MEBAK i ASBC są takie same. Polifenole w próbkach reagują z jonami żelaza (III) w roztworze zasadowym, 
w wyniku czego powstają barwne kompleksy żelaza. Ich absorbancja jest mierzona spektrofotometrycznie w 10 mm kuwecie 
przy długości fali 600 nm. 

 Obliczenia są wykonywane w następujący sposób: 
 Absorbancja przy 600 nm × 820 = całkowite stężenie polifenoli w mg/L 

 Standardowe wartości całkowitego stężenia polifenoli w piwie wynoszą 150 – 200 mg/L. Zakres pomiarowy zapamiętanych 
programów sięga nawet do 800 mg/L. 

 W przypadku DR6000 programy do pomiaru całkowitego stężenia polifenoli są dostępne zarówno dla metody MEBAK, 
jak i ASBC. 

 Całkowite stężenie polifenoli     Program 2006     0 – 800 mg/L fenoli 

 Całkowite stężenie polifenoli wg ASBC*    Program 2020    0 – 800 mg/L polifenoli 
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 Diketony wicynalne  
 MEBAK brew-technical analysis methods, 4th Edition, 2002, str. 134 nn. 
 ASBC Beer-25 B 

 W bieżących zaleceniach MEBAK1 opisano pomiar diacetylu i 2,3-pentadionu z wykorzystaniem chromatografi i gazowej. 

 W starszej wersji MEBAK3 i ASBC opisywano dwie różne metody fotometryczne służące do określania stężenia diketonów 
wicynalnych. 

 W metabolizmie drożdży podczas fermentacji powstają 2-acetomleczan i 2-acetohydroksymaślan. Te są przekształcane 
w procesie utleniania w diketony wicynalne i 2,3-pentanodion. 

 Jednakże diacetyl może być także charakterystycznym produktem metabolicznym niektórych mikroorganizmów1. Przy 
zbyt dużej zawartości diketonów wicynalnych piwo uzyskuje niepożądany smak, często przypominający to   lub daje 
oleisty posmak w ustach, co jest nieprzyjemne dla konsumenta. 

 Zgodnie z metodą MEBAK obydwa diketony, diacetyl i 2,3-pentanodion, wchodzą w reakcję z 1,2-fenylenodiaminą, w wyniku 
czego powstaje barwny produkt końcowy, którego absorbancję należy mierzyć w 2 cm kuwecie kwarcowej przy długości 
fali 335 nm. Ta często stosowana metoda analizy operacyjnej jest wyraźnie szybsza niż metoda chromatografi i gazowej, ale 
nie umożliwia rozróżnienia diacetylu i 2,3-pentanodionu. 

 Przeprowadzając kalibrację według MEBAK, zawartość diketonów wicynalnych jest obliczana w następujący sposób: 

 Absorbancja przy 335 nm × 1,2 = stężenie VDK (diketonów wicynalnych) w mg/kg 

 Wartość docelowa w przypadku piwa jasnego wynosi mniej niż 0,15 mg/kg. 

 Metoda zgodna z ASBC została opisana w punkcie Beer-25 B pod tytułem „Diacetyl – Broad spectrum method for VDK” 
(Diacetyl — ogólna metoda pomiaru zawartości diketonów wicynalnych). W metodzie tej także uwzględniane są wszystkie 
diketony wicynalne, bez wyróżnienia diacetylu. 

 Według metody Beer-25 B ASBC diacetyl (i 2,3-pentanodion) reaguje z roztworem naftolu, tworząc barwny kompleks, 
którego absorbancję należy mierzyć przy długości fali wynoszącej 530 nm. Metoda te została skalibrowana przez fi rmę Hach 
z zastosowaniem roztworów standardowych diacetylu, a odpowiedni współczynnik został zapisany w programie. Dzięki 
temu można pominąć wyznaczanie krzywej kalibracji poprzez pomiar z użyciem roztworów standardowych diacetylu. 

 Prowadząc kalibrację wg. Hach, zawartość diketonów wicynalnych jest obliczana w następujący sposób: 

 Absorbancja przy 530 nm × 3,7 = stężenie diacetylu (diketonów wicynalnych) w mg/L. 

 W przypadku DR6000 programy do pomiaru stężenia diketonów wicynalnych są dostępne zarówno dla metody MEBAK, 
jak i ASBC. 

 Diketony wicynalne    Program 2014   0 – 1 mg/kg VDK 

 Diacetyl wg ASBC*    Program 2023    0 – 1 mg/L diacetylu 

 Uwaga: 

 Podobnie, jak w przypadku określania goryczy, w celu oznaczenia stężenia diketonów wicynalnych także można skorzystać 

z prefabrykowanego testu kuwetowego fi rmy Hach LCK242 (dostępny wyłącznie w Europie) lub TNT819 (dostępny wyłącznie 

w USA). 
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 Reducibility MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1st Edition 2012, str. 204 nn. 

 Redukowalność ma kluczowe znaczenie dla smaku oraz biologicznej, chemicznej i fi zycznej stabilności piwa. Związki redu-
kujące, powstające podczas przetwarzania słodu i chmielu, zapobiegają procesom utleniania w piwie i/lub je minimalizują. 
Wszystkie szybko redukujące związki obecne w piwie są określane zbiorczo jako redukowalność. Ich pomiar jest przepro-
wadzany w oparciu o redukcję odczynnika Tillmansa (DPI). Odbarwienie odczynnika w obecności próbki piwa jest mierzone 
przy długości fali wynoszącej 520 nm i porównywane z barwą początkową. Redukowalność jest wyrażona w postaci liczby 
bezwymiarowej. Oznacza ona procent odczynnika zredukowanego przez próbkę piwa. 

 Do określania redukowalności piwa służy poniższa skala zgodna z MEBAK1: 

 60    Bardzo dobra 

 50 – 60    Dobra 

 45 – 50    Zadowalająca 

 < 45    Słaba 

 Program do pomiaru redukowalności dostępny w spektrofotometrze DR6000 jest zgodny z metodą MEBAK. 

 Redukowalność    Program 2004    0 – 100 

 Tiobarbiturowa liczba kwasowa (TAN)  
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1st Edition 2012, str. 55 nn. 

 Tiobarbiturowa liczba kwasowa to cecha sumaryczna. Informuje ona o obciążeniu termicznym słodu i brzeczki. W reakcji 
z kwasem tiobarbiturowym, oprócz 5-hydroksymetylofurfuralu (HMF), bierze udział wiele substancji powstających w wy-
niku reakcji Maillarda (reakcji cukrów i aminokwasów zachodzącej pod wpływem ciepła). 

 Zgodnie z procedurą MEBAK substancje podlegające pomiarowi reagują z kwasem tiobarbiturowym, w wyniku czego 
powstaje żółty kompleks, który należy analizować spektrofotometrycznie przy długości fali wynoszącej 448 nm. 

 Wartości standardowe dla procesu warzenia wynoszą (w odniesieniu do pierwotnej brzeczki o stężeniu 12 %): 

•  Jasna pełna brzeczka:    < 22 

•  Jasna brzeczka:   < 45 

•  Jasna zimna brzeczka po schłodzeniu:   < 60 

 W nowej metodzie analizy wykorzystuje się test o nazwie TBARS (substancje reagujące z kwasem tiobarbiturowym), w którym 
przede wszystkim mierzy się zawartość dialdehydu malonowego. W niej także dokonywany jest pomiar zakresu obciążenia 
termicznego brzeczki poprzez działanie ciepła. 

 Program do pomiaru TAN dostępny w spektrofotometrze DR6000 jest zgodny z metodą MEBAK. 

 TAN w piwie / brzeczce    Program 2011    0 – 100 TAN (rozcieńczenie 1/10) 

 TAN w brzeczce    Program 2012    0 – 100 TAN (rozcieńczenie 1/5) 
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 Antocyjanogeny  
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1st Edition 2012, str. 226 nn. 

 Antocyjanogeny, lub też leukoantocyjanidyny, to szczególna postać antocyjanidyn. Związki te nadają barwę antocyjaninom, 
grupie fenolowych barwników pochodzenia roślinnego. Antocyjanogeny (leukoantocyjanidyny z chmielu) są przekształcane 
przez kwas chlorowodorowy w czerwone antocyjanidyny. 

 Podczas pomiaru antocyjanogeny są najpierw adsorbowane na poliamid i następnie przekształcane przez kwas chlorowo-
dorowy w czerwony roztwór. Pomiar jest wykonywany w 10 mm kuwecie przy długości fali wynoszącej 550 nm. 

 W zależności od techniki produkcji standardowe wartości dla piwa wynoszą 50–70 mg/L według MEBAK. Po ustabilizowaniu 
za pomocą poli(winylopirolidonu) standardowe wartości będą odpowiednio niższe. 

 Program do pomiaru zawartości antocyjanogenów dostępny w spektrofotometrze DR6000 jest zgodny z metodą MEBAK. 

 Antocyjanogeny    Program 2005    0 – 100 mg/L ATC 

 Fotometryczne próbki jodu  
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1st Edition 2012, str. 52 nn. 

 Słód wyprodukowany z ziaren, głównie jęczmienia, jest mielony. Rzeczywisty proces warzenia rozpoczyna się wraz z za-
cieraniem. Woda jest wówczas podgrzewana do temperatury około 60°C, następnie dodawany jest zmielony słód, a po-
wstały zacier przy ciągłym mieszaniu jest podgrzewany do temperatury około 75°C w zależności od procesu. Przy różnych 
temperaturach prażenia enzymy przekształcają skrobię ze słodu w cukier słodowy. Część zacieru można także gotować, 
co powoduje fi zyczną żelatynizację skrobi. Następnie należy przeprowadzić pomiar próbki jodu pod kątem całkowitego 
scukrzenia rozpuszczonej skrobi. 

 Dekstryny i skrobia z brzeczki lub piwa są poddawane strącaniu, rozpuszczane w buforze fosforanowym i mieszane z roz-
tworem jodu. Uzyskana barwa, od czerwonej do niebieskiej, jest mierzona w spektrofotometrze w 4-centymetrowej kuwecie 
przy długości fali wynoszącej 578 nm. Standardowe wartości (w przypadku brzeczki) według MEBAK wynoszą < 0,45. 

 Program do pomiaru zawartości antocyjanogenów dostępny w spektrofotometrze DR6000 jest zgodny z metodą MEBAK. 

 Próbka jodu    Program 2010    Wartość jodu 0 – 1 



D
O
C
0
4
2
.6
0
.2
0
1
8
5
.D

e
c
1
5

RAPORT APLIKACYJNY: DR6000 DO STOSOWANIA Z METODAMI MEBAK I ASBC

 Żelazo  
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1st Edition 2012, str. 423 nn. 

 Żelazo można wprowadzić do piwa wraz z surowcami lub za pośrednictwem środków fi ltrujących i/lub środków klarują-
cych. Może ono też pochodzić z aparatury, przewodów lub puszek, a także stanowić część środka stabilizującego pianę 
piwa. Żelazo wpływa negatywnie na stabilność koloidalną, smak, pianę i tendencję do nadmiernego wburzenia piany. 

 Oprócz metody AAS do oceny zawartości żelaza w piwie można wykorzystać spektrofotometrię. Najpierw żelazo trójwar-
tościowe jest redukowane do dwuwartościowego, które następnie wchodzi w reakcję z ferrozyną, w wyniku czego powstaje 
fi oletowo zabarwiony kompleks. Program DR6000 do oznaczania stężenia żelaza wykorzystuje współczynnik absorbancji dla 
żelaza. Wzrost krzywej kalibracji wynosi 0,037/µg/l Fe2+. Dzięki temu program ten nie wymaga przygotowywania własnego 
zestawu wzorców żelaza do kalibracji. Wartości referencyjne dla piwa wynoszą 0,200 mg/L. 

 W spektrofotometrze DR6000 dostępny jest gotowy program do pomiaru stężenia żelaza zgodny z metodą MEBAK . 

 Żelazo    Program 2017    0 – 1 mg/L żelaza 

 Literatura 
1  MEBAK Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1st Edition 2012 

2  American Society of Brewing Chemists, Methods of Analysis, 14th Edition 

3  MEBAK, brew-technical analysis methods, tom II, 4th Edition 2002 

*   American Society of Brewing Chemists (ASBC): Dane zaczerpnięte za zgodą ASBC wyłącznie do użytku przez nabywców określonych urządzeń fi rmy Hach. 

Zabrania się dalszego kopiowania bez pisemnej zgody ASBC. 


