
 Zuurstofbewaking resulteert in optimale 
kwaliteit en smaak 
 DEEL 2: Meten, kalibreren, onderhouden 

AMPEROMETRISCHE EN OPTISCHE SENSOREN IN DE BROUWERIJ – DEEL 2

 Introductie 
 Zonder zuurstof, en de bewaking ervan, gebeurt er weinig in het brouwproces, hoe goed de kwaliteit 

van de ingrediënten ook is. Zuurstof is een moeilijk te beheren element. Met de juiste meetapparatuur 

kan het echter in de hand worden gehouden, zodat brouwers hun productkwaliteit kunnen garande-

ren en de levensduur van de producten kunnen verlengen. 

 Met meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van zuurstofmeting in brouwerijen is Hach (met het merk 

Orbisphere) de aangewezen expert voor analyses met zowel amperometrische als optische technolo-

gieën. In dit tweedelige apllicatiebericht behandelen we het belang van zuurstofbewaking met behulp 

van amperometrische en/of optische sensoren voor opgeloste zuurstof (DO). 1,2 

   

 DEEL 1 van deze serie omvat onderwerpen die essentieel zijn bij het kiezen van een zuurstof-

sensor, waaronder: 

•  De e� ecten van oxidatie op het brouwproces 

•  Amperometrische en optische zuurstofsensoren 

•  Procesomstandigheden die van invloed zijn op de zuurstofmeting. 

 In DEEL 2 wordt niet alleen achtergrondinformatie over oxidatie uit deel 1 opnieuw bekeken, 

maar wordt ook informatie behandeld die essentieel is voor meetnauwkeurigheid en dagelijkse 

handelingen, waaronder: 

•  Absolute nulpunt voor zuurstofsensoren 

•  Sensorkalibratie 

•  Drift en sensorstabiliteit 

•  Responstijd 

•  Onderhoud van de sensor 
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Amperometrisch signaal
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 Nauwkeurigheid van de nulwaarde 

 Zoals geïllustreerd in afbeelding 1 kan de amperometrische methode intrinsiek een werkelijke fysieke nulwaarde leveren 

(dat wil zeggen dat er geen signaal is bij geen zuurstof). Terwijl de meeste amperometrische systemen een drift vanaf de 

nulwaarde vertonen en regelmatig een nulkalibratie vereisen, garandeert het unieke Orbisphere-ontwerp van Hach een 

stabiele werkelijke nulwaarde gedurende een lange tijd. Ervaringen in het laboratorium en de praktijk tonen aan dat een 

nauwkeurigheid van maar liefst ± 0,1 ppb kan worden bereikt met deze amperometrische sensoren. Aan de andere kant is 

de meest variabele parameter bij optische technologie de waarde als geen zuurstof aanwezig is. 

 Bij een nulkalibratie wordt de sensor meestal blootgesteld aan een zuurstofl oos gas zoals 99,999 % stikstof (N2) of 99,999 % 

koolstofdioxide (CO2). De nauwkeurigheid van de nulwaarde is direct gekoppeld aan de precisie van de nulkalibratie. Deze 

wordt beïnvloed door: de kwaliteit van het kalibratiemonster (± 0,4 ppb), de afwezigheid van lekkages in de kalibratieopstel-

ling en de kwaliteit van het sensorsignaal. Van deze kalibratie kan een nauwkeurigheid worden verwacht van ± 1 ppb. De 

stabiliteit op lange termijn van deze technologie wordt hieronder behandeld. 

 Kalibratie 

 Terwijl voor de amperometrische Orbisphere sensor wegens de “werkelijke nulwaarde” alleen een eenvoudige één-

puntskalibratie in lucht nodig is om de helling te bepalen, moet voor de meeste amperometrische sensoren regelmatig een 

kalibratie van nulpunt en helling worden uitgevoerd. Zoals eerder genoemd is de meest variabele parameter bij optische 

technologie de waarde als er geen zuurstof aanwezig is. Omdat de andere parameters die de faseverschuiving bepalen in 

de loop van de tijd verwaarloosbare wijzigingen laten zien, is de nulwaarde de sleutelparameter die moet worden gecorri-

geerd.  

 Voor de kalibratie zijn een specifi eke opstelling en een specifi ek kalibratiemonster nodig. De bereikte nauwkeurigheid is 

± 1 ppb. In combinatie met de in de fabriek ingestelde parameters die de curve bij hoge zuurstofniveaus beschrijven, ligt 

de nauwkeurigheid in het algemeen rond ± 1 ppb of ± 2 % van de gemeten waarde (waarbij de hoogste waarde geldt). 

 Stabiliteit in de loop van de tijd 

 Alle meetinstrumenten gaan in de loop van de tijd afwijkingen vertonen. Daarom is kalibratie met bepaalde intervallen ver-

eist: hoe kleiner de afwijking, hoe langer het interval tussen onderhoud en/of kalibratie. Met uitzondering van het am-

perometrische ontwerp van de Orbisphere dat geen drift van de nulwaarde kent, treedt bij alle andere amperometrische 

sensoren drift van zowel het nulpunt als van de helling op en is regelmatige herkalibratie dan ook een vereiste. Voor biertoepas-

singen ligt de frequentie van deze herkalibratie meestal in een bereik van 1-3 maanden voor andere amperometrische sensoren, 

terwijl de Orbisphere-sensor alleen tijdens het tweejaarlijkse onderhoud en in lucht hoeft te worden gekalibreerd. 

Afbeelding 1: Verschillen tussen het gedrag van het onbewerkte signaal en het zuurstofgehalte voor beide type sensoren



 Conclusie 

 Voor bier zijn de zuurstofuitwisseling tussen het monster 

en de luminescentiespot en accurate temperatuurmeting 

essentieel voor snelle responstijden. 

 We hebben bewezen dat de nieuwste optische sensor voor 

het brouwproces een responstijd heeft die gelijkwaardig is 

aan die van amperometrische sensoren (zie afbeelding 2). 

Ook komen de gemeten zuurstofgehaltes goed overeen 

met de waarden van de amperometrische sensor (verschil 

minder dan 3 ppb). 

 Voor bestaande optische systemen wordt geclaimd dat ze één keer per twee jaar moeten worden gekalibreerd.3 De voor-

waarden waaronder deze tweejaarlijkse frequentie wordt gehaald, zijn dat het systeem niet meer dan 12 uur per dag actief 

is en dus de rest van de tijd is uitgeschakeld en dat het om de 30 seconden gegevens verschaft. De realiteit is echter dat sys-

temen worden geconfi gureerd voor continubedrijf en dat ze om de 5 seconden gegevens verscha� en. In de loop van de 

tijd leidt dit tot een kleine drift die elke zes maanden moet worden aangepakt met een volgende kalibratie of een correctie 

van de afwijking. 

 Responstijd 

 De responstijd van een amperometrische sensor wordt bepaald door de mate waarin het meetmembraan zuurstof doorlaat. 

Voor sensoren die in bierprocessen worden gebruikt, wordt 90 % van de wijzigingen in monsters over het algemeen binnen 

30 tot 60 seconden gedetecteerd. Verder tonen sensoren met een guard elektrode die het e� ect van zuurstof in de senso-

relektrolyt teniet doet, een verbeterde responstijd (tot twee keer sneller) naar lage zuurstofwaarden. In een recent onder-

zoek is een responstijd (t90) van 10 seconden van lucht tot de nulwaarde gemeld voor optische sensoren.3 Dit geldt alleen 

in de gasfase waarin het N2-gas de zuurstof uit de luminescentiespot (kleurstofmatrix) verdrijft. 

 Meetgegevens die onlangs door het Weihenstephan Research Center for Brewing zijn gepubliceerd, geven een snellere 

respons op een wijziging naar een hoger zuurstofgehalte in bier aan voor de amperometrische sensor Orbisphere 

(t90 = 45 seconden) dan voor een ander optisch systeem dat werd gebruikt (t90 = 70 seconden).4 

 Onderhoudsvereisten 

 Terwijl amperometrische sensoren lang een slechte reputatie hadden wegens tijdrovend onderhoud, zijn de meeste mo-

derne sensoren redelijk eenvoudig te reinigen en te onderhouden. De sensor Orbisphere A1100 wordt geleverd met gepa-

tenteerde voorgemonteerde membraankits die vooraf gedoseerde elektrolyt bevatten. Hiermee wordt het tweejaarlijkse 

onderhoud beperkt tot niet meer dan drie minuten. Amperometrische sensoren moeten met een regelmatig interval wor-

den onderhouden omdat de sensor vervuild raakt en er elektrolyt wordt verbruikt. 

 Voor optische sensoren is dergelijk onderhoud niet nodig. De sensorkop wordt normaal gesproken gereinigd tijdens het 

CIP-proces. Het enige werkelijke onderhoud bestaat uit het vervangen van de optische spot. Dat moet elke 1-2 jaar plaats-

vinden, afhankelijk van de procesomstandigheden. Geïnstalleerde optische sensoren Orbisphere M1100 hebben uitzonder-

lijk goed gepresteerd. Ze boden een kalibratie-interval van meer dan zes maanden bij continubedrijf waarbij om de vijf 

seconden gegevens werden verschaft (hierbij hoeft het instrument niet te worden uitgeschakeld als geen bier door de lei-

ding stroomt). Bovendien is het meetbereik van de M1100 vergroot en dekt het nu zowel hoge als lage wort.  
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Afbeelding 2: Responstijd sensor
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Optische sensor voor opgeloste zuurstof Orbisphere M1100 Amperometrische sensor voor opgeloste zuurstof 

Orbisphere A1100
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