
Giới thiệu

Tài liệu ứng dụng này giới thiệu cách sử dụng bộ công 
cụ Spectroquant® Sulfite (Mã hàng. 101746) để xác 
định và định lượng sulfur dioxide trong bia một cách 
nhanh chóng, hiệu quả và đáng tin cậy.

Lưu huỳnh điôxít hay sunfit có mặt trong hầu hết các 
loại bia vì là sản phẩm tự nhiên tự nhiên của quá trình 
lên men của nấm men. Bên cạnh đó, đây cũng cũng là 
một tác nhân được sử dụng như một chất phụ gia để 
bảo quản bia và các thành phần nguyên liệu, ví dụ như 
hoa bia.1

Do tính chất đặc trưng là chất khử gốc, sự hiện diện 
của SO2 ngăn cản quá trình oxy hóa và cũng kích hoạt 
sự liên kết của các hợp chất cacbonyl - tác nhân tạo ra 
vị thiu trong bia. Tuy nhiên, sự hiện của chúng làm 
xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, ói mửa, đau đầu 
đối với một số người nhạy cảm với SO2. Vì lý do này, 
một số quốc gia đưa ra giới hạn quy định nồng độ tối 
đa cho phép của SO2 trong bia. Ví dụ, ở EU, theo Quy 
định của Ủy ban (EU) 2011/1129, hàm lượng sulfur 
dioxide không được vượt quá giới hạn 20 mg/L SO2 2 và 
khi nồng độ vượt quá 10 mg/L SO2 thì thông tin “Chứa 
sulfites” phải được ghi trên nhãn sản phẩm. Tuyên bố 
bắt buộc tương tự cũng đang được áp dụng tại Hoa Kỳ.4

Hiện nay, nhiều phương pháp phân tích khác nhau 
được thực hiện để kiểm tra sự tuân thủ các giới hạn 
này. Công ước Nhà máy bia Châu Âu (EBC) ủng hộ 
phương pháp chưng cất để định lượng, tuy nhiên, 
phương pháp này tốn nhiều thời gian, do đó làm cho 
việc phân tích nhanh trở nên khó khăn.

 

Một phương pháp khác để đo lưu huỳnh điôxít trong bia - 
một phương pháp được cả EBC và Hiệp hội các nhà hóa 
học sản xuất bia Hoa Kỳ (ASBC) ủng hộ - là phương pháp 
p-rosaniline. Nhược điểm của phương pháp này là việc sử 
dụng các hoá chất độc hại, chẳng hạn như p-rosaniline, 
formaldehyde và thủy ngân clorua.

Bộ công cụ lưu huỳnh Spectroquant®. Mã hàng 101746 
sử dụng phương pháp đo quang DTNB cung cấp một giải 
pháp thay thế nhanh chóng và chính xác cho các phương 
pháp nêu trên, với ưu điểm không sử dụng bất kỳ hóa chất 
gây ung thư hay có hại cho sức khoẻ.

The life science business of Merck operates as 

 

MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

Sulfur Dioxide trong bia 
Phân tích bằng phương pháp trắc quang 
với thuốc thử Ellmann  
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Đối tượng và phạm vi thực hiện

Phương pháp

Trong dung dịch trung tính, các ion sulfit phản ứng 
với axit 2,2’-dinitro- 5,5’-dithiodibenzoic (thuốc thử 
Ellman) để tạo thành thiosulfat hữu cơ. Phản ứng này 
dẫn đến giải phóng một thiol, sau đó được xác định 
bằng phương pháp đo quang

Khoảng đo

0.8 – 48.0 mg/L SO2

1.0 – 60.0 mg/L SO3
2-

Vật liệu mẫu

Các loại bia nhạt, trong. Trong trường hợp bia sẫm 
màu và vẩn đục, bạn nên kiểm tra trước sự phù hợp 
của bộ kit thử nghiệm (xem bảng bên dưới).

Thuốc thử và các phụ kiện

Mã hàng Thông tin sản phẩm

Thuốc thử

101746 Spectroquant® Sulfite Test

109137 Sodium hydroxide solution 1 mol/L Titripur®

116754 Water for analysis EMSURE®

110013 MQuant® Sulfite Test, measuring range 10 – 400 mg/L SO3
2-

Thiết bị

173018 Spectroquant® UV/VIS spectrophotometer Prove 600 or

173017 Spectroquant® UV/VIS spectrophotometer Prove 300 or

173016 Spectroquant® VIS spectrophotometer Prove 100 or

109752 Spectroquant® photometer Nova 60A or

173632 Spectroquant® Colorimeter Move 100

Phần mềm có sẵn cho thiết bị Spectroquant® Prove để quản lý và xử lý dữ liệu

Y11086 Prove Connect to LIMS

Y11085 Prove Connect to Dashboard

Phụ kiện

114946 Rectangular cell 10 mm

114902 Preparation vessel, flat-bottomed tubes with screw caps

Pipettes Precision pipettes with plastic tips

Dụng cụ cần thiết trong trường hợp mẫu đục

XX1102012 Syringe PP, 20 mL, Luer lock tip

SLCRM25NK Syringe filter holder, Millex-HPF LCR Filter, 0.45 µm, 25 mm

Phương pháp thử nghiệm

Chuẩn bị mẫu
Sử dụng máy đo pH, điều chỉnh pH đến 6,5–7,5 khoảng 
20 mL bia tươi đã được làm lạnh (4–8°C) bằng dung 
dịch natri hydroxit. Thao tác này phải được thực hiện 
nhanh chóng để tránh quá trình oxy hóa SO2 bằng oxy 
trong không khí. Không cần thiết phải điều chỉnh nhiệt 
độ mẫu trước khi phân tích.

Để tránh kết quả không chính xác, hãy kiểm tra hàm 
lượng sulfit bằng bộ công cụ MQuant® Sulfite. Các mẫu 
chứa nhiều hơn 60,0 mg/L SO2

- phải được pha loãng với 
nước tinh khiết, nước cất. 

Thực hiện phép đo
Điều chỉnh về 0:  
Trong mỗi ngày làm việc mới, hệ thống máy được 
khuyến nghị điều chỉnh về 0 sử dụng cùng cuvet 10mm 
dùng để đo mẫu và mẫu trắng. Vui lòng tham khảo 
hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết chi tiết về cách điều 
chỉnh hệ thống về 0. 

Mẫu trắng:  
Mẫu trắng phải được đo trước khi thực hiện đo trên mẫu. 
Bước này là cần thiết để bù lại màu sắc của bia.
Chuẩn bị mẫu trắng bằng cách trộn 8 mL nước để phân 
tích và 2 mL mẫu bia, trước đó đã được điều chỉnh đến 
pH 6,5–7,5. Chuyển hỗn hợp vào cuvet 10 mm tránh tạo 
bọt. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị để 
biết chi tiết về cách đo mẫu trắng.
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Kết quả
Kết quả đã được xác minh bằng cách thực hiện phân 
tích tham chiếu theo phương pháp ASBC Beer-21A.

Ngoài ra, các thí nghiệm tăng cường ũng được thực 
hiện, cho cả phép đo bằng bộ thử nghiệm Spectro-
quant® và phép đo bằng phương pháp ASBC. 

Với mục đích này, mẫu đã được tăng cường với ba nồng 
độ của lưu huỳnh đioxit (2, 5 và 10 mg/L SO2). Sau đó, tỷ 
lệ thu hồi (RR) được tính toán trên cơ sở kết quả thu hồi.

Kết quả đối với các loại bia nhạt được thể hiện trong bảng 1, 
kết quả đối với các loại bia sẫm và vẩn đục trong bảng 2.
 

 

Thực hiện phép đo trên mẫu: 
Nồng độ lưu huỳnh điôxít được đo bằng bộ dụng cụ 
Spectroquant® Sulfite theo tờ hướng dẫn sử dụng kèm 
theo bộ thử nghiệm. Thời gian phản ứng là 10 phút. 
Thời gian phản ứng ngắn hơn có thể gây ra sai số. 

Sau khi hết 10 phút, đổ dung dịch đo vào cuvet 10 mm 
tương ứng, và đảm bảo không tạo bọt khí, đặt cuvet 
vào ngăn đo và bắt đầu đo. 

Sau khi đo, kết quả có thể được đọc từ màn hình thiết bị.
Để quản lý dữ liệu dễ dàng hơn trong quá trình xử lý, hãy 
chuyển các kết quả đo được trên máy quang phổ Prove 
thông qua Prove Connect với LIMS và/hoặc Prove 
Connect to Dashboard.
Sau khi hết thời gian phản ứng nếu dung dịch đo bị vẩn 
đục, dung dịch phải được lọc qua đầu lọc ống tiêm (theo 
hướng dẫn trong bảng phía trên). Lưu ý, bỏ vài giọt dịch 
lọc đầu tiên.

Bia nhạt

Bảng 1: So sánh thử nghiệm Spectroquant® và phương pháp ASBC Bia-21A trong bia nhạt. 

Addition
[mg/L SO 2]

Spectroquant ® Sulfite Test 101746 ASBC Beer-21A

Conc.
[mg/L SO 2]

Recovered 
addition

[mg/L SO 2]

Recovery  
rate RR

Conc.
[mg/L SO 2]

Recovered 
addition

[mg/L SO 2]

Recovery  
rate RR

Pils

0.0 4.3 - - 3.8 - -

2.0 6.7 2.4 118% 5.5 1.7 87%

 5.0 9.1 4.8 96% 8.8 5.0 100%

10.0 13.9 9.6 96% 13.3 9.6 96%

  Ø RR 103%  Ø RR 94%

Lager

0.0 1.7 - - 0.8 - -

2.0 3.6 1.9 93% 2.7 1.9 97%

5.0 6.4 4.7 93% 5.9 5.1 103%

10.0 11.1 9.4 94% 11.0 10.2 102%

  Ø RR 93%   Ø RR 100%

Märzen  (full, amber to dark beer)

0.0 2.5 - - 2.1 - -

2.0 4.4 2.0 98% 4.5 2.4 118%

5.0 7.2 4.8 95% 7.6 5.4 109%

10.0 11.6 9.2 92% 12.4 10.3 103%

  Ø RR 95%   Ø RR 110%

Export

0.0 0.9 - - 0.6 - -

2.0 2.8 1.9 93% 2.1 1.5 76%

5.0 5.6 4.7 93% 4.7 4.1 81%

10.0 10.1 9.2 92% 9.9 9.3 93%

  Ø RR 92%   Ø RR 84%

Kölsch

0.0 1.5 - - 0.5 - -

2.0 3.3 1.8 90% 1.8 1.3 67%

5.0 5.9 4.4 88% 4.9 4.4 88%

10.0 10.7 9.2 92% 10.0 9.5 95%

  Ø RR 90%  Ø RR  83%

*  Theo ASCB, kết quả phải được báo cáo chính xác đến mg / L. Tuy nhiên, để so sánh tốt hơn, kết quả ở đây được đưa ra với một chữ số thập phân.
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Bia đen và đục

Tab. 2: So sánh thử nghiệm Spectroquant® và phương pháp ASBC Bia-21A trong các mẫu bia đen và đục

Addition
[mg/L SO 2]

Spectroquant ® Sulfite Test 101746 ASBC Beer-21A

Conc.
[mg/L SO 2]

Recovered 
addition

[mg/L SO 2]

Recovery  
rate RR

Conc.
[mg/L SO 2]

Recovered 
addition

[mg/L SO 2]

Recovery  
rate RR

Lager amber

0.0 0.9 - - 0.7 - -

2.0 2.8 1.9 93% 1.9 1.2 61%

5.0 5.4 4.5 90% 4.8 4.1 82%

10.0 9.4 8.5 85% 9.4 8.8 88%

  Ø RR 89%   Ø RR 77%

Dark beer

0.0 1.7 - - 1.5 - -

2.0 3.1 1.4 70% 2.7 1.3 65%

5.0 5.5 3.8 75% 5.4 4.0 79%

10.0 11.0 9.3 93% 10.3 8.8 88%

  Ø RR 79%  Ø RR  78%

Doppelbock  (strong beer)

0.0 2.1 - - 3.2 - -

2.0 3.7 1.6 80% 5.2 2.0 100%

5.0 5.8 3.7 74% 7.7 4.5 90%

10.0 9.8 7.7 77% 12.3 9.1 91%

  Ø RR 77%  Ø RR 94%

Weizen  (wheat beer)

0.0 0.5 - - 0.6 - -

2.0 2.0 1.6 78% 1.6 1.0 52%

5.0 4.5 4.1 81% 4.6 4.0 81%

10.0 8.7 8.2 82% 9.4 8.8 88%

  Ø RR 80%   Ø RR 74%

Kellerbier (unfiltered ale)

0.0 2.3 - - 1.4 - -

2.0 4.1 1.8 90% 3.5 2.1 105%

5.0 6.9 4.6 92% 6.1 4.7 94%

10.0 11.5 9.2 92% 11.5 10.1 101%

  Ø RR 91%   Ø RR 100%

*  Theo ASCB, kết quả phải được báo cáo chính xác đến mg / L. Tuy nhiên, để so sánh tốt hơn, kết quả ở đây được đưa ra với một chữ số thập phân.

Bàn luận
Các kết quả thu được bằng bộ thử nghiệm Spectro-
quant® và kết quả thu được bằng phương pháp 
p-rosaniline của ASBC hoàn toàn phù hợp với nhau. Độ 
lệch của Phép thử Spectroquant® Sulfite so với 
phương pháp ASBC nằm trong khoảng -1,2 đến 1,0 
mg/L SO2. Độ lệch trung bình trên tất cả các phép đo 
là 0,4 mg / L SO2, một kết quả có thể được coi là thấp.

Ngoài ra, các thí nghiệm tăng cường đã được thực hiện 
để đánh giá độ chính xác của bộ thử nghiệm. Trong 
các loại bia nhạt, tỷ lệ thu hồi đo được trong thử 
nghiệm Spectroquant® nằm trong khoảng 90–103%. 
Chỉ có hai trong tổng số 15 thử nghiệm tăng cường là 
có sai số lớn hơn 10%. Trong khi đó, phương pháp 
ASBC mang lại kết quả kém hơn rõ ràng: trong tất cả 
các loại bia nhẹ, tỷ lệ thu hồi đo được của phương pháp 

 

ASBC nằm trong khoảng 83–110%. Tổng cộng, sai số 
ở đây lớn hơn 10% trong sáu thử nghiệm tăng cường, 
nói cách khác là 40% trong tất cả các mẫu. Trong 
mức tăng 2 mg/L của bia “Kölsch”, mức thu hồi thậm 
chí còn thấp tới 67%.
Trong các loại bia sẫm màu và đục có sự ảnh hưởng 
của nhiều tác nhân có tỷ lệ thu hồi thấp hơn. Ở những 
loại bia này, tỷ lệ thu hồi được thể hiện qua các thử 
nghiệm Spectroquant® trung bình là 77–93%, tỷ lệ 
thu hồi của phương pháp ASBC là 74–100%.
Như một biện pháp để loại trừ khả năng hàm lượng 
lưu huỳnh đioxit trong các loại bia đục hoặc bia đen 
được đánh giá là quá thấp, do đó, nên kiểm tra tính 
phù hợp của phép thử trước bằng quy trình bổ sung 
tiêu chuẩn (xem tài liệu “Ảnh hưởng của chất nền 
bằng cách thêm chuẩn”) và khi cần thiết thì chia kết 
quả cho hệ số hiệu chỉnh.
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Hệ số hiệu chỉnh được tính theo cách sau

Kết luận
Spectroquant® Sulfite Test 101746 là một phương 
pháp nhanh chóng và chính xác để phân tích sulfur 
dioxide trong bia. Nồng độ sulfit được phát hiện có 
thể so sánh với nồng độ thu được bằng phương pháp 
p-rosaniline do ASBC khuyến nghị. Các thí nghiệm 
tăng cường được thực hiện bằng cách sử dụng các 
loại bia nhạt thậm chí còn cho thấy độ chính xác về 
cơ bản tốt hơn đáng kể giữa bộ dụng cụ Spectro-
quant® Sulfite so với phương pháp ASBC. Cả hai 
phương pháp đều có khả năng bị ảnh hưởng bởi nền 
mẫu bia có màu đen và đục.

•

 Tóm lại, có thể nói rằng so với phương pháp ASBC, bộ 
công cụ kiểm tra lưu huỳnh Spectroquant® cung cấp 
những ưu điểm sau:
. Độ chính xác cao hơn đối với các loại bia nhạt, độ chính 
xác tương đương đối với các loại bia sẫm màu và đục.
. Thời gian phân tích ngắn nhờ thuốc thử sẵn sàng cho 
sử dụng và loại bỏ việc hiệu chuẩn tốn nhiều thời gian.
. Giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn đến sức khỏe vì không sử 
dụng hóa chất gây ung thư.
 

Tham khảo thêm thông tin tại
• sigmaaldrich.com/Spectroquant

• sigmaaldrich.com/test-kits

• sigmaaldrich.com/proveconnect

• sigmaaldrich.com/BeerAnalysise

Lưu ý:

Hệ số hiệu chỉnh chỉ nên được sử dụng khi tốc độ 
thu hồi nằm trong cùng một mức độ lớn trên toàn 
bộ dải nồng độ tăng.

Nếu không thoả điều kiện này, bộ thử nghiệm 
không phù hợp để phân tích mẫu bia được đề cập.

Hệ số hiệu chỉnh = Độ thu hồi =

concsample, corr=

concspiked sample – conc sample

correction factor

mg
l

mg
l

concsample
mg

l

conc sample

mg
l
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Tập trung vào phân tích chất lượng Bia

Tải về tài liệu hướng dẫn các phương pháp phân tích 
trong ngành công nghiệp sản xuất bia tại: 
www.sigmaaldrich.com/brewery-methods 

Dòng sản phẩm Spectroquant® Prove đặt ra tiêu chuẩn cho 
ngành công nghiệp sản xuất bia, cung cấp một loạt các phương 
pháp phân tích toàn diện trong suốt quá trình sản xuất bia. Sổ 
tay hướng dẫn dành cho lĩnh vực sản xuất bia của chúng tôi 
cung cấp cho bạn một tập hợp đầy đủ các phương pháp kỹ 
thuật để phân tích bia - từ nguyên liệu thô đến thành phẩm.

Các phương pháp kiểm tra được lập trình sẵn trong các công cụ 
Spectroquant® Prove của chúng tôi để phân tích bia theo 
MEBAK, EBC và ASBC. Hướng dẫn sử dụng bao gồm các phương 
pháp kiểm tra: Độ đắng, Flavonoid, Nitơ amin tự do,…

Các quy trình thử nghiệm được thông tin chi tiết trong tài liệu 
hướng dẫn, từ chuẩn bị thuốc thử và xử lý mẫu cho đến phân 
tích mẫu.

  

  


