
 Inleiding  

 Of het nu een grote brouwerĳ  of een klein bedrĳ f betreft, 
een snelle en eenvoudige bediening van analyseapparatuur 
is belangrĳ k voor elk laboratorium om een e�  ciënte werking 
en hoge prestaties van de apparatuur te waarborgen. De 
DR 6000 spectrofotometer van HACH LANGE biedt de 
mogelĳ kheid om dagelĳ kse monsters snel en e�  ciënter 
te verwerken.  

Afbeelding 1: Touchscreen met duidelĳ k gestructureerde gebruikersinterface

 DR 6000 Spectrofotometer 

 De DR 6000 is een single beam spectrofotometer met referentie-
straaltechnologie. Het toestel heeft twee meetcompartimenten. 
Één van deze compartimenten is ontworpen voor de automatische 
analyse van 13 mm rondkuvetten op basis van een extra geïnte-
greerde barcode detectiefunctie. Het tweede compartiment doet 
dienst als een universele adapter voor verschillende rechthoekige 
cellen. 

 De fotometer heeft een verscheidenheid aan gebruiksopties en 
meer dan 200 analyseprogramma’s zijn reeds opgeslagen. Dit 
weerspiegelt het groot aantal toepassingen die verder uitgebreid 
kan worden door de mogelijkheid om eigen methoden te imple-
menteren. 

 Niet alleen de barcodedetectie van ronde cellen maar ook de RFID 
(Radio Frequency Identification Determination)-module maken 
snellere verwerking van monsters mogelijk. Deze technologie 
maakt het mogelijk de gebruiker te identificeren met behulp van 
een RFID-gebruikerstransponder op het apparaat, maar de RFID-
transponders kunnen ook worden gebruikt om de monsters te 
identificeren. Dit voorkomt op de eerste plaats verwisselingen van 
monsters en vergemakkelijkt of verzekert op de tweede plaats de 
traceerbaarheid. In de tabel op pagina 2 worden de technische 
gegevens van de fotometer weergegeven. 

 Nieuwe methoden in fotometrie:  
 Een nieuwe spectrofotometer testen 

LaboratoriumanalysesTechniek en technologie

 Fotometrie vormt een belangrijk deel van de moderne laboratoriumactiviteiten van een drankenproducent. De bepaling van bitter-
eenheden, kleur en fotometrische jodiummonsters zijn slechts enkele voorbeelden van de routine-analyses die plaatsvinden in een 
brouwerijlaboratorium. Deze methoden omvatten verschillende enzymatische detecties, zoals de bepaling van alcohol of suikers 
(sucrose, fructose en glucose).  

 Dipl.-Brm. Mirko Geier en Dr Diedrich Harms, Centraal laboratorium van VLB Berlin 



 Gegevens over 

technische prestaties 

 Bron: HACH LANGE GmbH 

 Weergavemodus  Transmissie (%), 
 absorptie en concentratie 

 Lichtbron  Deuteriumlamp (UV) en halogeenlamp 
 (visueel bereik) 

 Golflengtebereik  190–1100 nm 

 Nauwkeurigheid van de golflengte  ±1 nm (golflengtebereik 200–900 nm) 

 Reproduceerbaarheid 
van de golflengte 

 <0,1 nm 

 Golflengte-resolutie  0,1 nm 

 Golflengtekalibratie  Automatisch 

 Keuze golflengte  Automatisch, afh. van geselecteerd proces 

 Scansnelheid  900 nm/min (in stappen van 1 nm) 

 Spectrale bandbreedte  2 nm (1,5–2,9 nm bij 656 nm, 
1 nm bij de D2-lijn) 

 Fotometrisch meetbereik  ±3 Abs (golflengtebereik 200–900 nm) 

 Fotometrische nauwkeurigheid  5 mAbs bij 0,0–0,5 Abs, 
<1 % bij 0,5–2,0 Abs bij 546 nm 

 Fotometrische lineariteit  <0,5 % tot 2 Abs 

 Strooilicht  KI-oplossing bij 220 nm <3,3 Abs/<0,05 % 

 Langdurige stabiliteit  10 uur bij 546 nm 
 ≤0,0034 Abs 

 Gegevensopslag  5000 meetwaardes 

 Gebruikersprogramma’s  200 

 Afmetingen  B 50 cm/ H 21,5 cm/ D 46 cm 

 Gewicht  11 kg 

 Interfaces  2x USB type A 
 1x USB type B 
 1x Ethernet 

Tabel 1: Technische gegevens van de fotometer
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 Functies/werking 

 De DR 6000 heeft de standaard functies van een spectrofotometer 
en kan in veel laboratoria worden gebruikt voor zowel routine-
analyses als voor speciale testen. Met het touchscreen en de 
eenvoudige menunavigatie biedt de spectrofotometer een zeer 
gebruiksvriendelijke interface. (Afbeelding 1) 

 Het startmenu biedt snelle toegang tot de volgende onderdelen: 

 ¢  Opgeslagen programma’s 
 ¢  Gebruikersprogramma’s 
 ¢  Barcodeprogramma’s 
 ¢  Favoriete programma’s 
 ¢  Enkelvoudige golflengte 
 ¢  Meervoudige golflengtes 
 ¢  Golflengtescan 
 ¢  Tijdcurve 

 HACH LANGE biedt een verscheidenheid aan vooraf geïnstalleerde 
analyseprogramma’s. De testen en processen van HACH LANGE 
die gebruik maken van HACH-chemicaliën zijn te vinden onder de 
menu-items „Opgeslagen programma’s“ en „Barcodeprogramma’s“. 
Eigen processen kunnen worden opgeslagen in het menu onder 
„Gebruikersprogramma’s“. Metingen met een enkelvoudige golf-
lengte kunnen worden weergegeven als absorptie, transmissie of 
concentratie. 

 Met het programma meervoudige golflengtes kunnen maximaal 
vier golflengtes worden gemeten en kunnen berekeningen voor 
absorptieverschillen en absorptieverhoudingen worden weerge-
geven. De tijdcurve biedt de optie om een golflengte gedurende 
een specifieke tijdsperiode vast te leggen. 

 De functie „golflengtescan“ kan worden gebruikt om spectra 
in een specifiek golflengtebereik vast te leggen, waardoor de 
resultaten meer informatie bieden wanneer er verschillende 
analyses worden uitgevoerd.  



-60

100

80

-40

-20

0

20

40

60

 Biermix 
 (groen/geel)  

 Sterke drank  
 (groen) 

 Bier  
 (geel)  

 Sterke drank  
 (rood)  

 Iced tea  
 (roodachtig) 

L a b

Afbeelding 2: Kleurdi� erentiatie van sterke dranken, bier, mixdranken met bier en iced tea
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 Gebruiksopties 

 Een actueel probleem is het bepalen van de kleur van dranken, 
bijvoorbeeld gemengde dranken op basis van bier en gekleurde 
frisdrank, die duidelijk afwijken van de kleur van het bier. Met de 
gebruikelijke golflengte van 430 nm is er geen garantie dat de 
waarde betrouwbaar en nuttig is.  
 Een nieuwe methode biedt colorimetrische vastlegging met behulp 
van L*a*b*. 

 L*a*b* 

 De drie letters staan voor de assen in een driedimensionaal 
kleursysteem voor de evaluatie van helderheid, de rood-groen-
verhouding en de geel-blauwverhouding. Dit systeem biedt 
een ander type kleurevaluatie: 

 L* =  0 % zwart 
 100 % wit 

 a* =  –a* = groen 
 +a* = rood 

 b* =  –b* = blauw 
 +b* = geel 

 Hierdoor kan de kleur duidelĳ ker worden vastgelegd en als diagram 
worden weergegeven. Alle meetgegevens kunnen in een intern 
geheugen worden opgeslagen. Dit geheugen kan maximaal 5000 
items aan meetgegevens vastleggen. Bovendien kan de geïnte-
greerde analytische kwaliteitsborging gebruikt worden om een 
bedrijfseigen controle van de werkmethode, de fotometer of de 
accessoires uit te voeren. 

 Testen 

 Met de 200 gebruikersprogramma’s biedt de DR 6000 een uitge-
breide reeks gebruiksopties. Niet alle programma’s zijn zinvol voor 
een brouwerĳ laboratorium. Omdat waarnemingen in de voorgaande 
jaren echter een trend hebben laten zien van brouwerijen om 
steeds vaker alcoholvrĳ e dranken te produceren naast de productie 
van bier, zijn er nieuwe methoden nodig voor het bewaken van de 
productie en het inspecteren van producten. 
 
Echter, in onze vergelijkende testen met een bekende spectro-
fotometer lag de nadruk op de bepaling van zowel kleur als de 
bittereenheden. In tabel 2 en 3 wordt de statistische analyse 
weergegeven. Met een Student (T)-test kon geen significant 
verschil worden aangetoond tussen het controleapparaat en 
de DR 6000. 



 Conclusie 

 De DR 6000 spectrofotometer biedt met zĳ n eenvoudige 
menunavigatie en uitgebreide reeks toepassingen een 
eenvoudigere of grotere reeks analyses voor elk laboratorium. 

 Controle-

apparaat 

 DR 6000  Controle-

apparaat 

 DR 6000 

 Gemiddelde  7,3  7,2  7,3  7,3 

 Mediaan  7,3  7,2  7,3  7,3 

 Maximum  7,3  7,3  7,3  7,3 

 Minimum  7,2  7,2  7,3  7,3 

 Precisie  0,018  0,013  0,029  0,021 

 Afwijking  0  0  0,001  0 

Bier 1 Bier 2

 Controle-

apparaat 

 DR 6000  Controle-

apparaat 

 DR 6000 

 Gemiddelde  26,2  26,4  19  19,1 

 Mediaan  26,2  26,4  19  19,1 

 Maximum  26,3  26,7  19,1  19,3 

 Minimum  26,1  26,1  18,7  18,9 

 Precisie  0,074  0,141  0,1  0,142 

 Afwijking  0,006  0,02  0,01  0,02 

Bier 1 Bier 2

Techniek en technologie Laboratoriumanalyses

Afbeelding 3: Plaatsen van monster met een kuvet

Tabel 2: Analyse van de kleur n=10

Tabel 3: Analyse van de bittereenheden n=10

 Referentie:  

 Dipl.-Brm. Mirko Geier, Dr Diedrich Harms: Neue Wege der Photometrie – Zentral-

laboratorium der VLB testet neues Sprektralphotometer (Nieuwe methoden in 

fotometrie – Centraal laboratorium van VLB test een nieuwe spectrofotometer), 

in: Brauerei-Forum (februari 2012), p. 7 e.v. 
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