
 Bira Endüstrisinde DR6000: 
 MEBAK ve ASBC ile Uyumlu Önemli Metotlar 

UYGULAMA NOTU: MEBAK VE ASBC YÖNTEMLERİ İÇİN DR6000

 Önemli Metodlar İle İlgili Bilgiler 
 Bira Rengi 
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1. Basım 2012, sayfa 185 ve devamı. 
 ASBC Beer 10-A 

 Avrupa genelinde ve Birleşik Devletler’de biranın ve bira mayşesinin rengini (özellikle renk yoğunluğunu) tanımlamak için EBC 
ve ASBC birimleri kullanılır. European Brewery Convention (EBC) veya ASBC tarafından belirlenen değer, orijinal mayşeden 
belirli bir miktar içeren biranın ne kadar ışığı emdiğini gösterir. Biraların rengi aslında kahverengi bir tonun aşamalı olarak 
değişmesiyle oluşur. Bu renk kırmızı, bakır ve amber şeklinde yoğunluğunu yitirerek altın sarısı ve açık sarıya dönüşür. 

 Elde edilen biranın renk yoğunluğu, maltın ve orijinal mayşe renginin yanı sıra, mayşenin hazırlanması, pH değeri ve ferman-
tasyon prosesi gibi pek çok farklı faktörden etkilenir. 

 Renk ölçümünün aslında çok da önemli olmadığı düşünülebilir; ancak birayı tüketmeden önce müşterilerin dikkatini çeken 
ilk şeyin biranın rengi olduğunu da unutmamak gerekir. Bu nedenle bira renginin uyumluluğu, fermantasyon prosesi boyunca 
izlenebilen önemli bir konudur. 

 Biranın absorbansı 430 nm dalga boyunda ölçülür. Geleneksel olarak EBC birimlerinde biranın rengi, 1 inç (2,54 cm) küvette 
430 nm’de ölçülen absorbans değerinin 10 katı (10x absorbans) şeklindedir. Ancak MEBAK için 1 cm (10 mm) kare küvet belir-
lenmiştir. Buna bağlı olarak, biranın renginin MEBAK’a uygun olarak belirlenebilmesi için aşağıdaki hesaplamaya başvurulur: 

 430 nm’de biranın absorbansı × 25 = EBC biriminde renk. 

 Geleneksel olarak ASBC birimlerinde biranın rengi, ½ inç (1,27 cm) küvette 430 nm dalga boyunda ölçülen absorbans değe-
rinin 10 katı (10x absorbans) şeklindedir. 1 cm (10 mm) küvet kullanılması koşulunda, ASBC yöntemi Bira-10A’ya uygun olarak 
aşağıdaki eşitlik geçerli olacaktır: 

 430 nm’de biranın absorbansı × 12,7 = EBC biriminde renk. 

 Giriş 
 İçecek sektörünün ulaşmaya çalıştığı iki önemli hedef, uyumluluk ve tutarlı yüksek kalitedir. Hach®, 
kapsamlı su ve bira analizleriyle bu hedefl ere ulaşma konusunda destek sağlar. 

 DR6000 UV-VIS Spektrofotometre, ham maddeden nihai ürüne kadar tüm bira yapım prosesinin izle-
nebilmesi için ihtiyaç duyulan analitik ölçümlerin çoğunu destekler. DR6000’in bira üretimi için özel 
olarak tasarlanmış yazılımı, MEBAK1 ve American Society of Brewing Chemists (ASBC)2 tarafından belir-
lenen en önemli parametreleri içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu, DR6000’in bira kalitesinin ölçülmesi 
amacıyla dünyanın her yerinde kullanılabileceği anlamına gelmektedir. 



UYGULAMA NOTU: MEBAK VE ASBC YÖNTEMLERİ İÇİN DR6000

 Bunun yanında ASBC yönteminde 700 nm’de gerçekleştirilen bir absorbans ölçümü aracılığıyla numunenin bulanıklığı 
da kontrol edilir. Bir numunenin 700 nm’deki absorbansı ≤ 0,039 × 430 nm’deki absorbansı ise numune bulanık olarak 
sınıfl andırılmaz. 

 DR6000’de, bira renginin ölçülmesi için kullanılan programlar hem MEBAK, hem de ASBC uyarınca ölçüm yapmak için 
kullanılabilir. 

 MEBAK Bira Rengi    Program 2006    0 – 60 birim 

 ASBC Bira Rengi*    Program 2020    0 – 60 birim 

 Bira renklerini gösteren aşağıdaki ölçek bir fi kir verecektir: 

 EBC   Örnek   Biranın rengi 

4  Pale Lager, Witbier, Pilsener, Berliner Weisse 

6  Maibock, Blonde Ale 

8  Weißbier 

12  American Pale Ale, India Pale Ale 

16  Weißbier, Saison 

20  English Bitter, Extra Special Bitter 

26  Biere de Garde, Double IPA 

33  Dunkles Lager, Märzen, Amber Ale 

39  Brown Ale, Bock, Dunkelbier, Dunkelweizen 

47  Irish Dry Stout, Doppelbock, Porter 

57  Stout 

69  Foreign Stout, Baltic Porter 

79  Imperial Stout 

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

 Acılık Birimleri 
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1. Basım 2012, sayfa 234 ve devamı. 
 ASBC Beer-23, Wort-24 

 Acılığın konsantrasyonu, biranın kalitesini belirleyen önemli bir etkendir. Acılık, kaynatma aşamasında şerbetçiotunda 
bulunan α-asitlerin izomerizasyonu sonucunda ortaya çıkar. Acılık, asitli numuneden izooktan kullanılarak ekstrakte edilir 
ve 275 nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak absorbans ölçülür. 

 Uygulamada MEBAK ve ASBC yöntemleri arasında çok az fark vardır. Numuneleri asitlendirmek için MEBAK yönteminde 
6 N HCl kullanılırken ASBC yönteminde sadece 3 N HCl kullanılır. Ekstraksiyondan sonra 10 mm kuvars küvette absorbans 
ölçümü yapılır ve aynı kalitede izooktan çözelti kör olarak kullanılır. 

 MEBAK ve ASBC’nin tanımları doğrultusunda sonuçlar aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

 Bira: 275 nm’de Absorbans × 50 = Acılık Birimleri Cinsinden Acılık 

 Mayşe: 275 nm’de Absorbans × 100 = Acılık Birimleri Cinsinden Acılık 

 Bira ve/veya mayşe numuneleri prosedürde belirtilen şekilde seyreltilerek çeşitli hesaplamalar elde edilir. 



UYGULAMA NOTU: MEBAK VE ASBC YÖNTEMLERİ İÇİN DR6000

 MEBAK uyarınca standart değerler, bira için 10 – 40 BU (acılık birimi) ve mayşe için 20 – 60 BU şeklindedir. ASBC uyarınca bira 
için ölçüm aralığı en fazla 100 birimdir (mayşe için 200) ve IBU (Uluslararası Acılık Birimleri) cinsinden ifade edilir. 

 Hem MEBAK, hem de ASBC uyarınca acılık birimi ölçümü yapmak için DR6000’de programlar mevcuttur. 

 Acılık birimleri, bira    Program 2001    10 – 40 BU 

 Acılık birimleri, mayşe    Program 2003    20 – 60 BU 

 ASBC acılık birimleri, bira*    Program 2021    10 – 100 IBU 

 ASBC acılık birimleri, mayşe*    Program 2011    20 – 200 IBU 

 Not: 
 Acılık birimlerinin analizi için Hach küvet testi LCK241 de (sadece Avrupa’da mevcuttur) kullanılabilir. İçine kimyasallar 
koyulmuş, bu hazır küvetlerle hem zamandan kazanılır, hem de kimyasal maddeler (özellikle yüksek kaliteli izooktan) için 
yapılan harcamalar azaltılır. 

Tablo 1: En popüler bira türlerinin acılık birimleri (Kaynak: Brauerei-Forum, VLB)

 Bira türü  Acılık birimleri  mg iso-alfa asitler/L bira 

 Wheat  15 – 20  15 – 20 

 Vollbier  18 – 24  18 – 24 

 Märzen  20 – 25  20 – 25 

 Export  22 – 26  22 – 26 

 Bock  28 – 36   28 – 36  

 Pils  30 – 38  30 – 38 

 Alt  35 – 50  35 – 50 

 Iso-α- ve β-asitler  
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1. Basım 2012, sayfa 237 ve devamı. 

 Biraya acı tadını veren, şerbetçiotundan elde edilen humulon (veya α-şerbetçiotu acı asitleri) asitidir. Bira üretimi (mayşenin 
kaynatılması) sırasında, şerbetçi otundan acı iso-α-asitler ortaya çıkar. Bu nedenle iso-α-asit içeriği biranın tadını belirleyen 
önemli bir faktördür. Biradaki β-asitleri de acı bir tat oluşmasına neden olur ve bu ölçümle kayıt altına alınır. 

 Acılık (yukarıya bakın), izooktan ile numuneden ekstrakte edildikten ve ardından numune yıkama yapıldıktan sonra, biradaki 
iso-α- ve β-asit içeriği 255 nm ve 360 nm’de numune absorbansı ölçülerek belirlenir [1]. Ölçüm sırasında 10 mm kuvars 
küvet kullanılır ve iki asit türü de iki dalga boyunda gerçekleştirilen kombine bir ölçümle belirlenir. 

 MEBAK’a göre standart değerler şu şekildedir: 

 Bira: 10 – 40 mg/L iso-α-asit ve 2 mg/L’den az β-asitler 

 Mayşe: 15 – 50 mg/L iso-α-asit ve 1 – 15 mg/L’den az β-asitler 

 DR6000’de, MEBAK uyarınca iso-α- ve β-asitlerinin ölçümü için kullanılabilen program mevcuttur. 

 Iso-α- ve β-asitler    Program 2013    0 – 60 mg/L iso-α-asit ve 0 – 80 mg/L β-asitler 



UYGULAMA NOTU: MEBAK VE ASBC YÖNTEMLERİ İÇİN DR6000

 FAN (Serbest Amino Azot) 
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1. Basım 2012, sayfa 84 ve devamı. 
 ASBC Beer-31, Wort-12 

 Mayşede bulunan biyolojik olarak kullanılabilir azot bileşenlerinin toplamı, serbest amino azot (FAN) olarak ifade edilmektedir. 
Aşırı miktarda FAN, biranın tadını ve mikrobiyolojik dengesini etkileyen sorunlara neden olur. Bira üreticilerinin kullandığı 
maya ve doğal maya, fazla amino asitleri fermente ederek uzun zincirli alkollere (propanol, izobutanol) dönüştürür. FAN sevi-
yeleri fermantasyonun ne zaman tamamlandığını da gösteren iyi bir indikatördür. DR6000 aracılığıyla FAN seviyelerinin 
izlenmesiyle FAN seviyeleri yeterince düştüğünde tanklar daha hızlı bir şekilde çevrilebilir. Genellikle mayşede 200 – 250 mg/L, 
birada 10 – 120 mg/L FAN bulunur (MEBAK). 

 MEBAK ve ASBC’de kullanılan yöntemler özdeştir. Hazırlanan bira veya mayşe bir renk reaktifi  (ninhidrin temelli) ile karıştırılır 
ve 10 mm bir küvette 570 nm dalga boyunda absorbans ölçülür. 

 Bu absorbans, referans olarak 2 mg/L standart glisinle elde edilen renkle karşılaştırılır. Daha hassas bir tayin için kör değer, 
standart glisin çözeltisi ve numune üç tekrarlı olarak ölçülür ve ortalama değer hesaplanır. Bira ve mayşe numuneleri farklı 
şekillerde hazırlandığı için 50’nin (bira için) veya 100’ün (mayşe için) iç faktörlerine ihtiyaç vardır. 

 Koyu renkli biralar ve mayşelerde MEBAK yönteminde, numunenin yapısından kaynaklanan renklenmeyi hesaba katabilmek 
için her zaman kullanılan reaktif kör değerine ek olarak bir numune kör değerinin ölçümü koşulu yer alır. DR6000’de koyu 
renkli biralar ve mayşeler için ölçüm prosesi ve konsantrasyon hesaplaması farklı programlar olarak kaydedilmiştir. 
DR6000’de, serbest amino azotun hem MEBAK’a göre, hem de ASBC’ye göre ölçülmesi için programlar mevcuttur.  

 FAN, açık renkli bira    Program 2008    0 – 400 mg/L FAN 

 FAN, açık renkli mayşe    Program 2007    0 – 400 mg/L FAN 

 FAN, koyu renkli bira    Program 2016    0 – 400 mg/L FAN 

 FAN, koyu renkli mayşe    Program 2015    0 – 400 mg/L FAN 

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

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

 Toplam Polifenoller 
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1. Basım 2012, sayfa 223 ve devamı. 
 ASBC Beer-35 

 Malt ve şerbetçiotundan biraya gelen fenolik bileşiklerin miktarı üretim tekniklerine bağlı olarak farklılık gösterir. Yapı ve 
molekül boyutuna bağlı olarak renk, tat, tat dengesi, köpük ve kimyasal-fi ziksel denge gibi çeşitli bira özellikleri üzerinde 
güçlü bir etkiye sahiptir1. Polifenoller, biranın nihai görünümünü de önemli ölçüde etkilemektedir. Yüksek polifenol 
seviyeleri biranın bulanık görünmesine neden olur. 

 MEBAK ve ASBC uyarınca kullanılan yöntemler özdeştir. Numunede bulunan polifenoller, alkali çözeltide bulunan demir (III) 
iyonlarıyla tepkimeye girer ve renkli demir kompleksleri oluşturur. Absorbansları spektrofotometrik olarak 10 mm bir küvette 
600 nm dalga boyunda ölçülür. 

 Hesaplama şu şekilde gerçekleştirilir: 
 600 nm’de Absorbans × 820 = mg/L toplam polifenoller 

 Birada standart değerler 150 – 200 mg/L toplam polifenol şeklindedir. Yüklenmiş programların ölçüm aralığı 800 mg/L’ye 
kadar çıkabilir. 

 DR6000’de, toplam polifenollerin hem MEBAK’a göre, hem de ASBC’ye göre ölçülmesi için programlar mevcuttur.  

 Toplam polifenoller     Program 2006     0 – 800 mg/L fenol 

 ASBC toplam polifenoller*    Program 2020    0 – 800 mg/L polifenol 



UYGULAMA NOTU: MEBAK VE ASBC YÖNTEMLERİ İÇİN DR6000

 Vikinal Diketonlar  
 MEBAK brew-technical analysis methods, 4. Basım, 2002, sayfa 134 ve devamı. 
 ASBC Beer-25 B 

 Mevcut MEBAK1 diasetil ve 2,3 pentandiyonun gaz kromatografi k ölçümünü açıklamaktadır. 

 Eski MEBAK3 ve ASBC’de vikinal diketonların belirlenmesinde kullanılabilecek iki farklı fotometrik yöntem sunulmaktadır. 

 Maya metabolizması sırasında fermantasyon sürecinde 2-asetolaktik ve 2-asetohidrobütirat ortaya çıkar. Bunlar oksitlenme 
sonucunda vikinal diketon diasetil ve 2,3-pentandiyona dönüşür. 

 Bununla birlikte diasetil, bazı belirli mikro organizmaların karakteristik metabolik ürünü olarak da ortaya çıkabilir1. Çok fazla 
vikinal diketon içermesi durumunda biranın tadı kötüleşir. Genellikle karamela tadı verir veya ağızda tüketicilerin hoşuna 
gitmeyen bir yağ hissi bırakır. 

 MEBAK yöntemi doğrultusunda iki diketon diasetil ve 2,3-pentandiyon, 1,2-fenilendiamin ile tepkimeye girerek absorbansı 
2 cm kuvars küvette 335 nm’de ölçülen bir renkli nihai ürün oluşturur. Operasyonel analizler için sıkça kullanılan bu yöntem, 
gaz kromatografi k yöntemden daha hızlı sonuç verir; ancak diasetil ve 2,3-pentandiyon arasında bir ayrım olmaz. 

 Vikinal diketonlar, MEBAK tarafından gerçekleştirilen kalibrasyon kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

 335 nm’deki Absorbans × 1,2 = mg/kg VDK (vikinal diketonlar) 

 Açık renkli bira için hedef değer 0,15 mg/kg’dan daha azdır. 

 ASBC’e göre metot, “Diasetil – VDK için geniş spektrumlu yöntem” başlığı altında, Bira-25 B yönteminde açıklanmaktadır. 
Bu yöntem de yalnızca diasetili kaydetmeden tüm mevcut vikinal diketonları kaydetmektedir. 

 ASBC Bira-25 B doğrultusunda diasetil (ve 2,3-pentandiyon) naftol çözeltisiyle tepkimeye girerek 530 nm dalga boyunda 
ölçülen bir renk kompleksi oluşturur. Yöntem Hach tarafından diasetil standart çözeltileri kullanılarak kalibre edilir ve uygun 
faktör programa kaydedilir. Bu durumda kullanıcının bir kalibrasyon eğrisini kaydetmek amacıyla diasetil standartlarını ölç-
mesine gerek kalmaz. 

 Hach tarafından gerçekleştirilen kalibrasyon kullanılarak vikinal diketonlar aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

 530 nm’deki Absorbans × 3,7 = mg/L diasetil (vikinal diketonlar). 

 DR6000’de, vikinal diketonların hem MEBAK’a göre, hem de ASBC’ye göre ölçülmesi için programlar mevcuttur.  

 Vikinal diketonlar    Program 2014   0 – 1 mg/kg VDK 

 ASBC diasetil*    Program 2023    0 – 1 mg/L diasetil 

 Not: 
 Acılığın belirlenmesinde olduğu gibi, vikinal diketonların belirlenmesi amacıyla kullanılabilecek, Hach tarafından geliştirilen 
LCK242 (sadece Avrupa’da mevcuttur) veya TNT819 (ABD’de mevcuttur) kodlu küvet testi bulunmaktadır. 



UYGULAMA NOTU: MEBAK VE ASBC YÖNTEMLERİ İÇİN DR6000

 Reducibility MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1. Basım 2012, sayfa 204 ve devamı. 

 Biranın indirgenebilirliği; biranın tadı ile biyolojik, kimyasal ve fi ziksel dengesi açısından son derece önemlidir. Malt ve şerbet-
çiotundan gelen indirgeyen bileşikler, biradaki oksidatif prosesleri engeller ve/veya en aza indirir. Birada bulunan hızla indir-
genen bileşiklerin tümü indirgenebilirlikte ifade edilmektedir. Tillmann reaktifi  (DPI) üzerindeki indirgeme etkileri aracılığıyla 
ölçülür. Bu reaktifi n bira numunesindeki renk kaybı, 520 nm dalga boyunda ölçülür ve reaktifi n orijinal renklenmesiyle karşı-
laştırılır. İndirgenebilirlik, boyutsuz bir sayıyla ifade edilir. Reaktifi n yüzde kaçının bira numunesi tarafından indirgendiğini 
gösterir. 

 Biraların indirgenebilirliği değerlendirilirken MEBAK uyarınca aşağıdaki ölçek kullanılır1: 

 60    Çok iyi 

 50 – 60    İyi 

 45 – 50    Yeterli 

 < 45    Zayıf 

 DR6000’de, MEBAK’a göre indirgenebilirliğin ölçülmesi için kullanılabilecek program mevcuttur. 

 İndirgenebilirlik    Program 2004    0 – 100 

 Tiyobarbiturik asit numarası (TAN)  
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1. Basım 2012, sayfa 55 ve devamı. 

 Tiyobarbiturik asit numarası biranın genel bir özelliğidir. Maltın ve mayşenin termal yükünü gösterir. 5 hidroksimetilfurfural 
(HMF) yanı sıra Maillard tepkimesi (ısı ile şeker ve amino asitlerin reaksiyonu) sonucunda oluşan pek çok madde tiyobarbiturik 
asitle tepkimeye girer. 

 MEBAK testinde, ölçülecek maddeler tiyobarbiturik asit ile tepkimeye girer ve 448 nm dalga boyunda fotometrik olarak analiz 
edilen sarı renkli bir kompleks oluşturur. 

 Bira üretim prosesindeki standart değerler (% 12 orijinal mayşeye göre): 

•  Isıtma açık renkli mayşe:    < 22 

•  Isıtma sonrası açık renkli mayşe:   < 45 

•  Mayşe soğutma sonrası açık renkli soğuk mayşe:   < 60 

 Bu analiz ile ilişkili yeni bir yaklaşımda, TBARS (tiyobarbiturik asit reaktif madde) adı verilen ve temelde malondialdehiti kay-
deden bir test kullanılır. Burada da ısı sonucunda oluşan mayşenin termal yükünün büyüklüğü ölçüm sonucunda kaydedilir. 

 DR6000’de, MEBAK’a göre TAN ölçülmesi için kullanılabilecek program mevcuttur. 

 Bira/mayşede TAN    Program 2011    0 – 100 TAN (1/10 seyreltilmiş) 

 Yığın mayşede TAN    Program 2012    0 – 100 TAN (1/5 seyreltilmiş) 



UYGULAMA NOTU: MEBAK VE ASBC YÖNTEMLERİ İÇİN DR6000

 Antosiyanojenler  
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1. Basım 2012, sayfa 226 ve devamı. 

 Leucoantosiyanidinler olarak da adlandırılan antosiyanojenler, antosiyanidinlerin özel bir biçimidir. Antosiyanidinler, antosi-
yaninlerin renk veren kısımları ve fenolik tabanlı bir bitki renklendirici grubudur. Antosiyanojenler (şerbetçiotundan elde edilen 
leucoantosiyanidinler) sıcak hidroklorik asit kullanılarak kırmızı renkli antosiyanidinlere dönüştürülür. 

 Ölçüm sırasında öncelikle antosiyanojenler poliamitlere adsorbe edilir ve ardından sıcak hidroklorik asit kullanılarak kırmızı 
renkli bir çözeltiye dönüştürülür. Ölçüm 10 mm bir küvette 550 nm dalga boyunda gerçekleştirilir. 

 MEBAK uyarınca biranın standart değerleri, üretim tekniklerine bağlı olarak 50 – 70 mg/L’dir. PVPP ile dengelendiğinde standart 
değerler nispeten daha düşüktür. 

 DR6000’de, MEBAK’a göre antosiyanojenlerin ölçülmesi için kullanılabilecek program mevcuttur. 

 Antosiyanojenler    Program 2005    0 – 100 mg/L ATC 

 Fotometrik İyot Numunesi  
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1. Basım 2012, sayfa 52 ve devamı. 

 Tahıllardan (daha çok arpadan) elde edilen malt öğütülür. Asıl bira yapım prosesi, mayşeleme ile başlar. Bu proseste su yaklaşık 
60 °C sıcaklığa kadar ısıtılır ve ardından öğütülmüş malt eklenir. Elde edilen karışım sürekli olarak karıştırılırken prosese bağlı 
olarak yaklaşık 75 °C sıcaklığa kadar ısıtılır. Farklı kavrulma sıcaklıklarında enzimler nişastayı malttan malt şekerine dönüştürür. 
Alternatif olarak karışımın bir kısmı kaynatılabilir. Bu, nişastanın fi ziksel olarak jelatinizasyonuna neden olur. Bunun ardından, 
çözülen nişastanın tamamen şekerlenip şekerlenmediğinin belirlenmesi için bir iyot numunesi ölçülür. 

 Mayşe veya biradan gelen dekstinler ve nişasta çökeltilir, fosfat tamponda çözülür ve iyot çözeltisiyle karıştırılır. Spektrofoto-
metrede kırmızıdan maviye renklenme, 4 cm bir küvette 578 nm dalga boyunda ölçülür. MEBAK uyarınca standart değerler 
(mayşede) < 0,45’tir. 

 DR6000’de, MEBAK’a göre iyot numunesi ölçülmesi için kullanılabilecek program mevcuttur. 

 İyot numunesi    Program 2010    0 – 1 iyot değeri 
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UYGULAMA NOTU: MEBAK VE ASBC YÖNTEMLERİ İÇİN DR6000

 Demir  
 MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1. Basım 2012, sayfa 423 ve devamı. 

 Demir, biraya ham maddeler aracılığıyla girebileceği gibi fi ltre ve/veya arıtma etkin maddeleri aracılığıyla girebilir. Ayrıca 
cihazlardan, üretim hattından veya kutulardan geçebileceği gibi bira köpüğü dengeleme etkin maddesi aracılığıyla da karışa-
bilir. Demir, biranın koloidal dengesini, tadını, köpüğünü ve taşma eğilimini etkiler. 

 Birada bulunan demir AAS dışında spektrofotometrik olarak da belirlenebilir. Üç değerli demir öncelikle iki değerli demire 
indirgenir. İki değerli demir FerroZine ile tepkimeye girerek mor renkli bir kompleks oluşturur. DR6000’de demirin belirlen-
mesi için kaydedilmiş olan yöntemde zaten demir için absorbans katsayısı bulunmaktadır. Kalibrasyon eğrisi, 0,037/µg/L 
Fe2+ artış gösterir. Bu nedenle programı kullanan kişinin kalibrasyon için özel bir demir standart serisi oluşturmasına gerek 
kalmaz. Birada referans değer 0,200 mg/L’dir. 

 DR6000’de, MEBAK’a göre demirin ölçülmesi için kullanılabilecek program mevcuttur. 

 Demir    Program 2017    0 – 1 mg/L demir 

 Referanslar 
1  MEBAK, Wort, Beer, Beer-Based Beverages, 1. Basım 2012 

2  American Society of Brewing Chemists, Methods of Analysis, 14. Basım 

3  MEBAK, brew-technical analysis methods, cilt II, 4. Basım 2002 

*   American Society of Brewing Chemists (ASBC): Sadece belirtilen Hach cihazlarını satın alan kişilerin kullanması amacıyla ASBC’nin izniyle çoğaltılmıştır. 
ASBC’nin yazılı izni olmadan başka bir şekilde çoğaltılamaz. 


