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Abstrakt 
 

Öl är en dryck som i ökande grad framställs av mindre bryggerier. För bryggarna är ett 

av målen att producera öl med så lång hållbarhet och en så jämn kvalitet som det är 

möjligt utifrån resurser, ekonomi och engagemang. En av svårigheterna vid ölbryggning 

är oönskad förekomst av syre efter jäsning. Syre i produkten kan förstöra ölets karaktär 

och ge upphov till oönskade smakämnen.  

 

Det här projektet har handlat om att mäta koncentrationen löst syre(O2) i öl efter 

filtrering med kiselgur och med några olika metoder försöka minimera syreupptag under 

filtreringsprocessen. Detta för att säkerställa god kvalitet på Nils Oscars öl.  

 

Resultatet visar på att det finns skillnad i syrekoncentrationen i alla ölsorter när 

metoderna med kallt- och varmt förträngningsvatten har använts samt när 

koldioxidgenombubblingen tillförts i kiselgurublandaren.  

 

Det skulle behöva ses över på andra delar av bryggeriprocessen för att utesluta 

syrekontakt med öl genom att kontrollera ventiler, rör, ledningar för att försäkra sig om 

att syretillförsel inte sker. Det finns också åtgärder under filtreringen som skulle behöva 

förbättras. Om varmare vatten används i produktionen och koldioxid tillsätts i 

kiselgurblandaren kommer det att minska syrekoncentrationen i filtrerad öl.  

 

 

 

Abstract  
 

Beer is a drink that increasingly is produced in smaller brewers. For the brewers the 

most important is to make the beer long lasting, and that requires resources, economy 

and commitment. Many things can go wrong when making beer, and one concern is the 

oxygen levels in beer that can change its taste and character and produce off flavors that 

are not wanted in the product.  

 

In this project the levels of oxygen was measured in the beer after filtration with kisel- 

gur, and using different methods attempting to minimize oxygen uptake during the 

filtering process to insure a good quality of Nils Oscars beer. 

 

The results showed that there are differences in oxygen levels between all beer types 

when using the three methods with cold- and hot water as a narrowing water and using 

carbon dioxide in the kiselgur mixer. 

 

It would be necessary to lock at other parts of the brewing process to exclude oxygen 

contact with beer. By ensuring valves, pipes and lines, quality of the equipment, and 

exclude any contact with oxygen. There are workarounds during filtration that can be 

improved. Like using hot water for a longer time. It would also need a stable and 

prolonged solution for induction of carbon dioxide to bubble in the kiselgur mixer. The 

induction of carbon dioxide has been shown to minimize oxygen pick up in filtrated 

beer. 
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1 Inledning 

1.1 Ölets historia  

 
Öl är en gammal dryck, den äldsta av alla alkoholdrycker. Redan för 7000 år sedan 

drack man en likartad dryck som var spannmålsbaserad vätska i området som då 

kallades Mesopotamien, nuvarande Irak (Systembolaget 2017).    
Man drack mycket öl under hela medeltiden samt på 1500- och 1600-talet, det var den 

dominerande drycken till vardag och fest. Århundraden innan började kvaliteten på öl 

bli allt sämre därför att bryggarna använde annat än malt i ölen. I Bayern tröttnade man 

på detta och införde renhetslagen. Det innebar att endast malt, humle och vatten fick 

användas. Tack vare detta har Bayerskt öl blivit en symbol för öl med bra kvalitet. 

Fortfarande visste de inget om att jäst fanns i öl (Eronson, 2015). 

 
Fredrik Rosenquist af Åkershult introducerade under 1840-talet det underjästa bayerska 

ölet i Sverige (Sveriges bryggerier 2017). Det Bayerska ölet blev med tiden en svensk 

variant, det svenska lagerölet, den var ljusare, mildare och alkoholstarkare. En dansk 

bryggare Emil Christian Hansen lyckades år 1883 framställa den första encelliga 

underjästkulturen på Carlsberg Bryggeri, Saccaharomyces carlsbergensis. Den 

jäststammen används idag när man producerar lageröl (Eronson, 2015). 

Under 1900-talet började moderniseringen av bryggerier och många övergav sina jäst 

och lagringsfat i trä för ståltankar (Eronson, 2015). På 2000-talet gick man från ett 40-

tal småbryggerier till mer än 200 stycken på några år. Ljus lageröl stod fortfarande för 

90 % av världens ölförsäljning.  

 

1.1.1 Ölet som livsmedel  

 

 

Öl är en fermenterad dryck som innehåller basingredienserna korn, vatten, humle och 

jäst (Barth, 2013). Öl är rikt på kolhydrater, aminosyror, mineraler, vitaminer och 

polyfenoler (Arranz et al., 2012). I humle (Homulus Lupulus L.) finns polyfenoler, 

främst fenolsyror, chalkoner, flavonoider, katechiner och pro-antocianider. Ungefär 30 

% av polyfenolerna i öl kommer från humlen och 70–80 % kommer från malten (Arranz 

et al., 2012). Humlen är en växt som används för att smaksätta öl. Den innehåller 

alfasyror som ger mer eller mindre beska beroende på ölets karaktär, och dessa ändras 

under tillverkningen av öl (Arranz et al., 2012, Olayide et al, 2016).  

Det har visat sig finnas spår av gluten i öl, men däremot har öl som inte är gjord på malt 

och korn inga påvisade spår av gluten i sitt öl och kan konsumeras av personer som är 

glutenintoleranta (Barth, 2013). 

En viktig ingrediens i öl är vatten. Öl består av 95 % vatten och vattnets kvalitet är 

avgörande hur bra ölet blir. Vattnets innehåll av mineralsalter är olika på olika platser. 

De mineralsalter som bryggerier fokuserar på är kalcium (Ca2+), magnesium (Mg2+), 

natrium (Na+), sulfat (SO4
2-), vätekarbonat (HCO3-) och klorid (Cl-). I Sverige 

dominerar mjukt och mineralfattigt vatten som passar för det eftertraktade ljusa 

lagerölet (Eronson, 2015). 
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1.1.2 Nils Oscar AB  
 

 

Nils Oscar var fram till 2014 Sveriges enda bryggeri med eget mälteri, men sedan 2014 

köper man in malt. Bryggeriverksamheten började i Stockholm med flera delägare år 

1996. År 2006 flyttade företaget till Nyköping och Nyköpings stads gamla vattenverk 

och fyrdubblade sin kapacitet. Idag produceras ungefär 0,7 miljoner liter öl varje år och 

en del exporteras utomlands (Jernström 2008). Förra året producerades ungefär 1,2 

miljoner liter.  

  

 
 
1.2 Processteg vid ölbryggning  

 

 

Öltillverkning kan delas upp i olika moment, och det kan finnas mindre eller större 

förändringar i de olika stegen beroende på olika bryggeri sätt att brygga öl. Det kommer 

sedan att särskilja de olika ölen från varandra. Det som sker på Nils Oscar bryggeri 

beskrivs här nedan. Nästan all special malt kommer från Viking malt (Viking Malt AB, 

Halmstad, Sverige) samt en del specialmat från Weyermann (Weyermann® Malzfabrik, 

Bamberg, Tyskland). Tillverkningsprocessens olika moment som den sker vid Nils 

Oscars bryggeri i Nyköping beskrivs nedan och finns sammanfattad i flödesschemat i 

figur 1. 

 

 
 

1.2.1 Mältning  

 

För att göra öl behövs malt. Den process där korn görs om till malt kallas mältning. 

Stärkelsen som finns i malten används för fermentering när öl bryggs, men först krävs 

hydrolys av stärkelsen. Genom att börja stöpa, lägga kornet i vatten låter man kornet gro 

i några dagar. Sista steget i mältningen är att torka malten. Under den här tiden aktiveras 

enzymerna α-amylas och β-amylas som är nödvändiga för att spjälka stärkelsen amylos 

och amylopektin till maltos och glukos. Jästen använder sedan dessa sockerarter under 

fermenteringen. För att nedbrytningsprodukterna ska tillgängliggöras behövs enzymet 

β-glukanaser som bryter ner frövitans cellväggar. Proteinet i frövitecellerna spjälkas av 

proteolytiska enzymer till fria aminosyror och mindre peptider. Det som händer under 

groningen frigör mycket värmeenergi, och CO2 och H2O bildas (Bejram, 1991).  

Groningen avstannas efter 6–7 dagar genom att malten torkas och därmed stoppas 

groningsprocessen. Enzymerna bevaras, malten görs duglig för lagring under 

kontrollerade former. Här bildas också arom och färg för den öl som tillverkas av 

malten. Genom kölningen torkas grönmalten vid olika temperaturer. Under den sista 

fasen så kallad avtorkningstemperaturen blir det för en pilsnermalt 80-85oC. 

Grönmalten får en mörkare färg som kommer från reaktionen mellan sockerarter och 

aminosyror så kallad Maillardreaktionen där ämnen som kallas melanoider bildas 

(Bejram, 1991). 
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1.2.2 Krossning av malt  

 
I vårt land används pilsnermalt för ljus och lätt öl, samt műnchnermalt för mörkt 

aromatiskt öl (Bejram, 1991). Basmalten lagras i silos och specialmalten hälls i för hand 

separat. Malten krossas till rätt krossningsstorlek och vägs. Krossen har fyra valspar och 

överst finns matarvalsar som reglerar tillförseln till krossen. Malten passerar en magnet 

som fångar upp eventuella metalliska kontaminanter.  

För att brygga öl har varje bryggeri sitt eget recept där det framgår hur förhållandet ska 

vara mellan malten för den typ av öl som ska bryggas. Malten lagras i stora silos om 

ungefär 6000 kg, och varje silo har eget avtappning spjäll. Silos är nära kopplat till 

vågar som kontrollera vikten på de olika blandningarna.  

och allt styrs från brygghuset. När malten har krossats kallas den maltskrotfärdig för 

inmäskning (Bejram 1991). 

 

 
1.2.3 Mäskning  

 

Under den här processen kommer maltet att lösas upp av de enzymer som bildats vid 

mältningen. För att kolhydrater och proteiner ska kunna spjälkas ned till mindre enheter 

behöver de göra detta under optimala fysiologiska betingelser. 

Speciellt verksamma är de proteolytiska enzymer och amylaser som kräver bestämda 

temperaturer och pH-värden. Man vill inte ha en för låg spjälkningshastighet, men inte 

heller en för hög temperatur då enzymer kan riskera att denaturera.  

 

Det finns flera mäskningsmetoder och en av dem kallas dekoktionsmetoden,  

där en del av mäsken flyttas från mäskpannan till andra kärl för att hettas upp. Den 

hetare mäsken pumpas långsamt tillbaka till mäskpannan för att höja temperaturen 

(Bejram, 1991). Metoden används främst vid framställning av lageröl (Eronson, 2015).  

 

Infusionsmetoden kallas den mäskmetoden där temperaturen gradvis höjs utan att någon 

del av mäsken har kokat. Under den gradvisa temperaturhöjningen sker det bestämda 

pauser, för peptoniseringstemperaturen ca 50℃ och försockringstemperaturen ca 63℃  

Vid denna temperatur spjälkas proteiner till mindre peptider och aminosyror, vilket har 

betydelse för jästens tillväxt och dess aktivitet. För nästa fas i försockringen höjs 

temperaturen till 63℃ då β-amylaser har sin största effekt.  

Här spjälkas amylos och amylopektin till maltos. Temperaturen höjs igen för ytterligare 

försockring och vid 72℃ har α-amylas högst aktivitet. Här spjälkas det långa linjära 

amyloset till maltos och maltotrios, men de grenade kedjorna i amylopektinet bryts ner 

till maltos och gränsdextriner. Produkterna blir malto, maltotrios, och dextriner 

(Bejram,1991; Kunze, 2010). I det sista steget av mäskningen vill man förbereda inför 

silning och temperaturen är här som högst ca 75℃ för att denaturera enzymerna. Det 

viktigaste som ska ske under mäskningen är en bra försockring i mäsken (Bejram, 

1991). 
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1.2.4 Avsilning  

 

Mäsken pumpas till silkaret där vörten silas, karets botten är täckt med 78 gradigt 

vatten. Där rundpumpas mäsken tills den klarnar, varpå vörten silas av och detta kallas 

för avsilning. När draven, som är obrutet material som skal, skaldelar, olöst stärkelse 

och proteiner börjar synas så sker pålakning med vatten vid 78 grader. Pålakning görs 

för att ta till vara extrakten som finns kvar i draven (Spendrups, 2018). 

De tyngsta delarna sjunker ner först, däribland skalen och olöst stärkelse. Det sista som 

är kvar av stärkelsen i mäsken försockras (Bejram, 1991). Det material som inte är 

nedbrutet kallas drav och denna innehåller mycket näring och används för djurfoder 

eller till biogas. På Nils Oscar används det till att göra biogas.  

 
 
1.2.5 Vörtkokning  

 

Vörten kallas den klara vätskan som avsilats. Den pumpas över till vörtpannan där den 

kokas i ca 60 minuter och tillsats av humle sker. Kokningen ska göra vörten steril, 

proteiner och enzymer ska denatureras samt indunsta vörten till rätt koncentration. 

Bitterämnen, α-syror skall lösas ur humlen. På vilket sätt humlen tillförs och hur mycket 

varierar på olika företag, det sker kontinuerligt under kokningen. Under processen 

kommer en del av proteinerna bilda föreningar med humlens garvsyror som är olösliga i 

varm vört, dessa kallas för druv och är föreningar mellan proteiner och humlens 

garvsyror så kallad peptid/polyfenol-komplex (Bejram, 1991; Kunze, 2010). 

  

 

1.2.6 Separering av druv  

 
För att separera druven från den klara vörten används whirlspool/virvelkar som är en 

stor cylindrisk tank. Den varma vörten förs in tangentiellt och cirkulationspumpen gör 

att vörten hela tiden cirkulerar inne i tanken längst väggarna. Varm druv och resterna 

samlas på botten i centrum av karet när pumpen slutar rotera och vörten kan då efter en 

tid tappas ut från periferin på whirlpoolen. Kalldruven kan tas bort efter att vörten kylts 

ner med hjälp av filter eller separatorer (Bejram, 1991). 

På Nils Oscar sker en väldigt liten avdunstning i vörtpannan, cirka 1%, och då drivs inte 

oönskade beståndsdelar av, främst dimetylsulfid (DMS). Schokon är ett kärl där den 

varma vörten efter whirlpoolen snurrar under ventilerat undertryck för att stimulera 

kokning och därmed avge ånga. I Schokon sker ytterligare cirka 5 % avdunstning och 

det blir en väldigt effektiv avdrivning av Dimetylsulfid. Det är en svavelförening som 

i öl luktar lite sött och påminner om burkmajs (Kaspar Schulz 2017). 

 
 

 
 



  
 

5 

 
1.2.7 Vörtkylning   
  

Vörten kommer från vörtpannan till whirlpool för klarning. Från whirlpool ska vörten 

via schoko till vörtkylaren/värmeväxlare och slutligen till en jästank.  

Den varma vörten pumpas genom en plattvärmeväxlare där den kyls ner från cirka 93℃ 

till 7–10 ℃. Det är viktigt att den vörten kyls ner snabbt för att undvika en så kallad kall 

paus där mikroorganismer kan förökas. Detta syns på grumligheten av den klara vörten 

(Kunze, 2010). Grumligheten innehåller protein-polyfenol komponenter, som fälls ut 

som större enheter i kall media. De kan sätta sig på jästen och orsaka mindre effektiv 

jäsning. Detta kan undvikas genom metoder som filtrering, flotation och separering 

(Kunze, 2010).  

Steril luft tillförs för att tillsätta syre direkt efter vörtkylaren som ska hjälpa till vid 

jäsningen. Jästen behöver i inledningsskedet syre för att bilda fettsyror och steroler. När 

vörten i detta skede befinner sig i en jäsningstank tillförs jästen, och från detta steg är 

alla processteg helt slutna för att undvika syreupptag.  

 

 

1.2.8 Jäsning  

 
För en bryggare är vetenskapen om jästens metabolism av stor betydelse eftersom den 

har en stor påverkan på ölets kvalitet. Under jäsningen sker metabolismen av 

kolhydrater, proteiner, fett och mineraler hos jästen. Fria aminosyror i vörten används 

som byggstenar under jästtillväxten. Under de först 2–3 dygnen förökar sig jästen i 

jästanken, och efter huvudjäsningen har jäsningen tredubblats. För att jästen ska ha goda 

förutsättningar för en bra start på jäsningen behövs rätt temperatur, rätt luftad vört, god 

jästkvalitet samt god fördelning av jästen i vörten. 

I början innehåller vörten högre halt av syre vilket främjar den aeroba metabolismen 

som då bildar koldioxid, vatten och värme vid förbränning av glukos. Den här 

förbränningen är mycket mer energigivande än den anaeroba med sjunkande halt löst 

syre (Bejram, 1991). Vid denna process förändras temperaturen i jäs tanken och det blir 

varmare. I jästtanken ska temperaturen ligga mellan 8-12oC och regleras genom kylning 

av tanken. Högre temperatur vid jäsningen gynnar jästcellernas förökning, men en för 

hög temperatur bildar ämnen som kan ge ölet oönskade smaker (Bejram, 1991).  

 

 

Förbränningsreaktion i närvaro av syre (Kunze, 2010)  

  

C6H12O6 (s) + 6O2 (g)  → 6 CO2 (g) + 6 H2O (l)   

 

Förbränningsreaktion i frånvaro av syre (Kunze, 2010) 

 

C6H12O6 (s)  →   2 CH3CH2OH (aq) + 2 CO2 (g)   
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I industriell jäsning där jästen producerar etanol kan det vara av intresse att veta hur 

mycket etanol som kan bildas och med vilken hastighet. Alla jästsorter har inte samma 

möjligheter och, då kan även genetiska förutsättningar vara avgörande. Om jästen 

utsätts för alldeles för höga etanolkoncentrationer kan den hämmas att växa eller till och 

med dö. Vissa stammar är mer uthålligare mot etanol än andra, men det finns inga 

exakta värden (Briggs, 2004).  

 

Under hela jäsningen stiger koldioxiden mot ytan, det vill säga den koldioxid som inte  

löst sig i ölet. Mellan kolsyrebubblorna och ölet samlas brunaktiga fläckar i skummet 

som består till stor del av proteinföreningar och bitterämnen. Dessa molekyler slås ihop 

och bildar druv. Tillsammans med den döda jästen som samlas i större klumpar faller 

allt detta ner till botten av jästanken. Genom att temperaturen sänks kan en 

sedimentering av jästen ske i de stående cylinderkoniska tankarna (Briggs. D, 2004). 

När jäsningen är klar efter ca 10–14 dagar öppnas en ventil i botten av tanken och 

druven samt de döda jästcellerna pumpas ut och druven blir till biogas eller djurfoder. 

Om jästen fortfarande är i ett gott tillstånd, kan de återanvändas vid flera bryggningar 

(Bejram, 1991).  

 

Olika typer av jäst och stammar har olika egenskaper som resulterar i olika öltyper. De 

kännetecknas genom underjäst och överjäst öl.  

Den underjästa bryggerijästen kännetecknas genom att jästen flockuleras och sjunker till 

botten av jästanken eftersom cellerna delar på sig helt, sockerarterna minskar och 

temperaturen sjunker till 8–14℃ (Spendrups, 2018). Flockningsegenskaperna är olika 

hos dessa då de bildar flockar olika mycket.  

Den överjästa typen av jäst har förmågan att istället flyta upp på ytan efter jäsningen 

eftersom cellerna inte delas fullständigt och kolsyran driver upp jästen. Det här sker vid 

temperaturen 15–25℃ (Spendrups, 2018). Den används mycket i England, Danmark 

och i Sverige (Bejram, 1991). 

 

 
1.2.9 Lagring  

 
 

När ölet lagras ges den möjlighet att efterjäsa, mogna och utveckla sin karaktär, 

temperaturen under lagringen är mellan -1 och 2℃. Tillsättning av kolsyra sker under 

lagringen vid behov.  

Under den första delen av jäsningen bildas lite av andra ämnen som organiska syror, 

aldehyder, alkoholer, estrar och svavelföreningar. Vissa av de här vill man inte ha i ölet 

under huvudjäsningen. Under senare del av huvudjäsningen och under efterjäsningen 

bildas ämnen som är bättre för ölets smak och arom (Bejram, 1991).  

Lösligheten av kolsyran beror till stor del på tryck och temperatur, och vid lägre 

temperatur och högre tryck löser sig kolsyran bättre i öl. Om det färdig lagrade ölet 

innehåller för lite kolsyra kan kolsyra tillsättas efter filtrering och det kallas för 

karbonisering (Bejram, 1991).  
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1.2.10 Filtrering  

 
 

Syftet med att filtrera öl är att ta bort oklarheter som kan finnas. Dessa består av jäst 

samt proteinföreningar som kan finnas kvar i ölet även efter lagringen. Dessa partiklar 

kan bara ses genom ljusstråle när man sänder ljus genom inspektionsglas. Syftet är 

också att med detta filtreringsmoment förlänga ölets hållbarhet. Man gör detta med ett 

kiselgurfilter, men det finns många fler sätt, som att använda centrifugalseparator, 

skiktfilter och olika kombinationer av dessa. Kiselgurfilter används mycket idag på 

olika bryggerier i hela världen. Kiselgur i pulverform är det filtermedium som används 

och som är väldigt dyr. Den består av utdöda kiselalger som mals, rensas, siktas och 

levereras i olika finhetsgrader (Bejram, 1991). Kiselgur består till stor del av 

kiseldioxidpartiklar, som är farlig för hälsan då den kan orsaka silikos en lungsjukdom 

(Briggs, 2004).  

 

I första steget under filtreringen görs förbeläggning. Den består av grövre kiselgur. 

Kiselgur läggs på ett underlag av konstfiberduk, finmaskigt metallnät, cellulosaplattor 

eller metallringar innan filtreringen. En viss mängd kiselgur tillsätts kiselgurfiltret ett 

från ett kärl kallad doseringsgur, den fastnar på förbeläggningen och skapar en 

filtreringsyta. Mängden kiselgur som går åt beror på partikelkoncentrationen och 

partikelstorleken.  

Partiklarna avskiljs genom adhesion till kiselguren, även om partiklarna är tillräckligt 

små för att passera igenom kiselgurfiltret sker inte detta på grund av de verkande 

attraktionskrafterna (Bejram, 1991).  

Ju finare kiselgur desto klarare blir ölet, men filtreringshastigheten blir mindre. 

Användning av detta material varierar från 70 till 220 g/hl (Briggs, 2004). 

 

Efter kiselgurufiltret måste det igenom ett filter till, ett säkerhetsfilter för att garantera 

ölets klarhet och fånga upp eventuell kvarvarande kiselgur i ölet. Ett sådant är stående 

skiktfilter eller kassett filter bestående av plattor med en blandning av cellulosafibrer 

och bomullsfibrer. Plattorna kan vara antingen porösa med stor genomloppskapacitet 

eller täta för finfiltrering (Spendrups 2017).  

För att få en bra filtrering av ölet ska den innehålla mindre än 0.2 miljoner jästceller/ml 

öl som kommer in till kiselgurfiltret (Briggs, 2004). Drivkraften för filtreringen är 

tryckskillnaden mellan filtrets in- och utgång. Trycket är alltid större vid ingång och den 

skillnaden i trycket visar på hur mycket filtret motstår filtreringen. En ökning i denna 

tryckskillnad tyder på att filtret inte klarar av trycket och måste avbrytas (Briggs, 2004).  
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1.2.11 Pastörisering  

 
Efter att ölet genomgått filtrering kan det fortfarande finnas lite jästceller eller andra 

mikroorganismer som måste tas bort för att inte förökas, om inte sterilfilter har använts. 

På Nils Oscar används inte pastöriserings steget eftersom nästan alla ölsorter filtrerats 

genom filter med 0,45 mikrometer porstorlek. 

Ölet pumpas igenom en plattvärmeväxlare som pastöriserar, avdödar mikroorganismer 

vid 70–72 ℃ i 30 sekunder och sedan avkyls. Detta sker utan lufttillträde, vid hög tryck 

så att kolsyran inte frigörs.  

Varmt vatten används för uppvärmning och kylmedia som efterkylning, detta ger god 

värmeekonomi (Bejram, 1991). Plattpastöriseringen sker direkt efter filtreringen innan 

ölet är i förvaringstanken därifrån den ska pumpas ut till tappningsstället. 

 

 
1.2.12 Förvaring i Trycktank  

 
I slutsteget när ölet är färdigt ska ölet förvaras i lagringstankar tills det blir dags för 

tappning. Under tiden är ölet under ett övertryck av koldioxid för att reglera kolsyran i 

ölet. Det ligger i tankarna i någon vecka i väntan på tappning.  
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1.2.13 Flödesschema för öltillverkning på Nils Oscars bryggeri  

 
 

  

 

Tillsättning av vatten 

Drav 

Sköljning av flaskor 

Tillsättning av vatten 

Tillsättning av humle 

Tillsättning jäst och luft 

 
 

 

 

 

Figur 1.  Flödesschema, processbeskrivning för öltillverkning på Nils Oscar. 
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1.3 För hög halt syrgas i öl  

 
 

Tillförsel av syrgas i produktionen sker endast till vörten innan jäsning för att 

säkerställa jästens tillväxt och fermentering. Eftersom jästcellerna är uppbyggda av 

steroler och omättade fettsyror UFA (unsaturated fatty acids), måste dessa essentiella 

ämnen synteseras innan jästen kan växa. Syrgas är nödvändigt för biosyntes av UFA 

och ergosterol. Vörten är därför exponerad för en hög halt syrgas, 8mg/l i början av 

fermenteringen (Depraetere et al, 2008). Allt eftersom jästen tillväxer blir syrgashalten 

också lägre.  

 

Syrgasupptag kan ske under senare steg, vilket kan medföra mindre eller större problem 

för ölets smak, utseende och stabilitet. Även ett minimalt upptag av syrgas under 

filtreringen och flasktappning kan ställa till problem för ölets kvalitet även om man 

undvikit syreupptag under alla andra steg innan. 

 

För ölets smak och stabilitetsförbättring bör absorptionen av syrgas minimeras för att 

bildning av reaktiva syreradikaler (O2
- , HOO, H2O2 och HO) så kallad ROS (reactive 

oxygen species) i vörten och ölen ska minimeras.  Dessa föreningar (ROS) reagerar 

bland annat med iso-α-syror och alkoholer. Reaktionen mellan dessa och alkoholer ger 

upphov till bildning av aldehyder. I närvaro av syrgas kan även aminosyror leda till 

bildning av aldehyder enligt studien The chemistry of beer aging (Vanderhaegen et al., 

2006). 

 
 

 
1.3.1   Oxidation och oönskade smakämnen  

 
Närvaron av löst syrgas bidrar till att ölen kan få dålig lukt och smak och detta har man 

försökt förebygga med olika ämnen så som antioxidanten vitamin c (askorbinsyra) och 

kaliumtiosulfit K2S2O2. Men sedan 1990-talet har intresset varit lågt, då det visar sig att 

ämnen som man använde då inte hade så bra effekt som man trodde. Det resulterade i 

ännu större negativ påverkan vad gäller ölets smak och lukt (Fix, 1999).  

 

Det finns en stor skillnad i hur man tillsätter syrgas till vörten. Genom en så kallad Hot- 

side aeration påbörjar oxiderande reaktionen snabbt och ger upphov till oönskade 

smakämnen. Däremot är reaktionen annorlunda vid så kallad Cold-side aeration där 

vörten tillsammans med syrgas vid 20 ℃ istället för 70 ℃ inte har någon nämnvärd 

reaktion (Fix, 1999). I början innehåller den beluftade vörten en högre halt syrgas vilket 

främjar den aeroba metabolismen hos jästen. Vid förbränning av glukosen bildas 

koldioxid, vatten och värme. Syregashalten sjunker innan den nämnvärt kan reagera 

med vörtens innehåll och bilda oönskade ämnen (Bejram, 1991). 

 

Det negativa som kan hända vid syrgassättning av vörten då den är varm (Hot-side 

aeration) är att oönskade ämnen så som aldehyder (trans-2-nonenal) bildas via en auto-

oxidation i vilken molekylärt syre attackerar direkt och oxiderar ölet (Depraetere et al, 

2008).  
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Ämnet trans-2-noneal förknippas ofta med smakförsämringar då den påminner om 

papperssmak ”papery”. Den bildas normalt under förvaringen men är också mycket 

beroende av koncentrationen löst syre i produkten (Fix, 1999).  

Den andra mekanismen bakom åldring av öl och eventuell smakförsämring kallas för 

oxidation utan syrgas. Trans-2-nonenal är en oxidationsprodukt från långkedjade 

omättade fettsyror i öl (Fix, 1999). Den påverkades inte av syrgaskoncentrationen i 

flasköl. Enligt studien The influence of wort aeration and yeast preoxygenation on beer 

staling processes påverkar inte löst syrgas alltid oxidation av öl vid närvaro av syrgas 

(Depraetere et al, 2008).  

 

 

Bildningen av ämnet Acetaldehyd kan beskrivas enligt följande reaktion:  

 
 

2 CH3CH2OH (aq) + O2 (aq)   →   2 CH3CHO (aq) + 2 H2O (l) 

Etanol                           Syre                   Acetaldehyd             Vatten 

 

 

Acetaldehyd oxideras vidare till ättiksyra enligt reaktionen nedan (Fix,1999).  

 

 
2 CH3CHO (aq) + O2 (aq)  →  2 CH3COOH (aq) 

Acetaldehyd             Syre                Ättiksyra /Etansyra  

 

 

 
1.3.2   Ölstabilisering  

 
Ölet behöver ha en klarhet när man visuellt tittar på drycken, det är ett bra tecken på 

kvalitet och hållbarhet. Även färgen är viktig liksom skummet. För att detta ska vara bra 

behöver den kolloidala stabiliteten vara god. Med kolloidalt menas ett system i detta fall 

öl, där ett ämne är finfördelat i ett annat.  Dessa kan vara i olika aggregationstillstånd 

och i olika kombinationer (Brewers journal 2017). I öl uppstår kolloidal instabilitet 

genom interaktioner mellan polypeptider och polyfenoler. Dessa två formar synlig 

grumlighet som minskar produktens hållbarhet i längden. Men det finns metoder som 

kan förebygga detta och förbättra det fysiska tillståndet (Leiper et al., 2005). 

Grumlighet är något som inte får finnas med i öl, då det både ser otrevligt ut samt att 

hållbarheten blir kortare. Det finns grumlighet som är tillfällig samt grumlighet som är 

mer permanent (Fix, 1999). Tillfällig grumlighet uppstår när ölet är svalt/kallt och 

försvinner vid uppvärmning, temperaturen varierar beroende på ölets stabilitet.  

Proteiner och polyfenoler (tanniner)bildar komplex och därmed grumlighet. Dessa har 

svaga, temperaturkänsliga vätebindningar som löses upp vid uppvärmning. Produkten 

bildar ett komplex med vattenmolekylerna och går in i lösningen (Fix, 1999). Den mer 

permanenta grumligheten med starkare bindningar bildas av sammanhållande 

vätebindningarna som ersätts av kovalenta bindningar. Dessa löses inte upp vid 

uppvärmning (O’Rourke, 2002).    
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Det finns olika former av permanent grumlighet, men alla dessa kommer från 

bryggningsprocess där misstag kan ha skett under loppets gång.  

De mest påtagliga grumligheter är på grund av stärkelsen, biologiska samt oxidation. 

Dålig säd(korn), mikroorganismer, överbliven jäst och oxidation när syre av misstag 

tillkommer under ölproduktionen (Fix, 1999). Därmed är syret ännu en gång en dålig 

komponent i sammanhanget. Om ett öl står kallt och det ändå bildas partiklar som är 

synliga, då är det ett tecken på dålig ölkvalitet.  

 

Polypeptider som bildar grumlighet kommer från korn och innehåller mycket av 

aminosyran prolin och glutaminsyra. Aminosyran prolin och glutaminsyra är 

glykosylerade med glukos och dessa polypeptider är känsliga proteiner som 

sedimenterar med tanninsyra och används för att indikera på koncentrationen av 

polypeptider i öl enligt studien av Leiper et al., 2005. Aminosyran Prolin binder 

kiselgelens OH- grupp och kan adsorberas, därmed ingår inte de prolinrika polypeptider 

i skumbildningen. Både PVP-modifierad kiselgel (polyvinylpyrrolidone) och PVPP 

(polyvinylpolypyrrolidone) har visat sig effektiva tannoid absorbenter som tillsammans 

med kiselgel säkerställer lång hållbarhet på öl enligt studien av Leiper et al., 2005.  

 

 

 
 
2. Syfte  
 

Syftet med det här arbetet var att mäta löst syre i öl efter filtrering med olika metoder på 

Nils Oscars AB Bryggeri i Nyköping.  

 

Metoderna som användes vid filtrering var att använda kallt förträngningsvatten, varmt 

förträngningsvatten och koldioxiderat vatten. 

Analys av löst syre efter filtrering utfördes då förbeläggning av filter utförts med 

kallvatten respektive varmvatten. Dosering till kiselgurfiltret med kallvatten, varmvatten 

samt dosering med varmvatten som avgasats med koldioxidgenombubbling.  

Förslag på att minimera syreupptag presenterades och vissa åtgärder på 

processförbättring har genomdrivits.  
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3. Material  
 

 

Syrgashalten mättes med hjälp av syremätaren HAFFMANS Portable CO2/O2/TPO 

Meter c-DGM (Pentair Haffmans, Venlo, The Nederlands, se figur 2 nedan). Den mäter 

löst syrgas, koldioxid, tryck och temperatur. I ölproduktionen är innehållet av koldioxid 

och syrgas faktorer som påverkar ölets kvalitet och smak. Syrgasmätaren anges av 

tillverkaren mäter syrgashalt i området 0,0 – 2000 ppb och temperaturområdet 

 -5 – 40℃. Instrumentet använder ett så kallat sensor-chip där mätprincipen baseras på 

fotoluminiscens quenching.   

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figur 2. Syremätaren HAFFMANS c-DGM (Haffmans Pentair, 2014)  
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4. Metod 
 

 
4.1 Syremätaren  

 
Tekniken som används i syremätaren kallas för ”fotoluminiscens quenching” och 

”quenching ”betyder dämpning. Liksom namnet antyder, dämpar syrgasmolekyler i 

lösningen en fluorofors fotoluminiscens. En fluorofors absorption av en foton triggar 

emission av en annan foton med längre våglängd. Skillnaden i denna emitterade och 

absorberade fotonens energi ger upphov till molekylära vibrationer eller värme. 

Flourescens uppstår när en molekyl återgår till sitt grundtillstånd efter att ha blivit 

elektroniskt exciterat (Hamilton, 2019; Haffmans Pentair, 2014) detta kan man se i figur 

3. 

 

På syremätarens sensor sitter en diod (LED) =Light Emitting Diode som sänder ut ljus 

genom specifikt filter, där bara viss ljus av specifik våglängd kan passera. Ljuset träffar 

ett lager av fluoroforer och dessa absorberar osynlig ultraviolett strålning och frigör 

energi i form av synligt ljus med längre våglängd (Hamilton 2019). Härmed sker 

excitation och en efterföljande emission av ljus av en längre våglängd. Ljuset som 

emitterats passerar ett annat filter och direkt till en detektor som avgör det infallande 

ljusets intensitet.  

Det finns tre lager av filter, transparent, luminescerande och isolerings -/svart silikon. 

Det transparenta lagret behöver goda optiska egenskaper, mindre absorption, transparent 

och mindre luminiscens. Det luminescerande lagret behöver vara syre känsligt, foto 

stabilt. Det isolerande lagret undviker ljuskällor från omgivningen och är i direkt 

kontakt med lösningen som ska mätas. När löst syre som finns i lösningen adsorberas av 

det luminescerande lagret, minskar emissionen eftersom syret dämpar ”quenching” 

dennas förmåga att emittera ljus. Intensiteten har visat sig vara proportionell mot halten 

löst syre (Anton Paar 2018). 
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Figur 3.  Principen för mätning av molekylärt syre i en optisk sensor genom tekniken” 

luminiscens quenching” (Hamilton, 2019).  

 

4.2 Utförande  

 
Mätning av löst syre DO (Dissolved Oxygen) i trycktankarna gjordes med en 

HAFFMANS c-DGM syremätare. Det finns totalt 18 st. tankar i bryggeriet på Nils Oscar. 

De består av kombitankar nummer 1–18 och de som endast används för filtrerat öl är 

trycktank nummer 1–4.  

Fem av tankarna har kapacitet för en brygd och 14. har kapacitet för två brygder.  

Det finns 4 trycktankar, 2 stora och 2 små. De kallas kombitankar eftersom de både 

används till fermentering och lagring. Trycktankarna är lagringstankar där koldioxid 

tillsätts. Där ska den mogna ytterligare i flera dagar innan den skickas till tappning.  
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4.2.1 Syremätning på trycktankar 

 
Vid mätning av syrehalten i trycktankarna kopplades ena änden av slangen till 

provtagningskranen i botten av tanken. Den andra änden kopplades till syremätarens 

nedre del se figur 4. Dessutom behövdes en slang från syremätaren som leder ner till 

avloppsbrunnen. På den slangen som leder ner till brunnen satt en ventil för att reglera 

flödet. Man behövde ibland använda den till att få bort luftbubblor.  

Trycktankens kran för provtagning öppnades så att ölet kunde rinna igenom. Detta för 

att skölja ur syremätaren innan provtagning startar. Det tog ca 15–20 sekunder. Därefter 

kunde mätningen börja genom att trycka på en knapp på syremätaren. Alla värden för 

syre, koldioxid, tryck och temperatur antecknades och mätningen kunde fortsätta så i 

ytterligare 5–6 gånger.  

 

 

 
 
Figur 4. Mätning av syrehalt med syremätaren på trycktankar.  
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4.2.3 Syremätning efter koldioxidgenombubbling  

 
 

En slang från koldioxid tanken kopplades via en tryckregulator till doseringsbaljans 

nederdel. Under förbeläggningen och doseringen gjordes det en koldioxid 

genombubbling genom kiselgur blandaren.  

 

 
 

Figur 5. Anordning som kallas ”synkors” på bryggeriet Nils Oscar, den sitter i anslutning till 

kiselgurblandaren i filterrummet och tillför koldioxid. Syremätning sker på trycktankarna i 

kylrummet. 

 
 

 
 
 
5.  Resultat  

 
För att få veta koncentrationen av löst syre i trycktankarna utfördes mätningar på olika 

trycktankar av samma sort vid olika tillfälle. Trycktankarna fungerar som lagringsplats 

innan tappning. I trycktankarna skapas ett övertryck genom att koldioxid tillsätts för att 

bevara rätt mängd kolsyran i ölet. Det var intressant att jämföra de olika metoderna där 

kallt vatten och varmvatten användes som förträngningsvatten, samt tillsättning av 

koldioxid till kiselgurblandaren tillsammans med varmvatten. Vatten som driver ölet 

framåt i ledningarna så kallad förträngningsvatten hamnar också i tankarna tillsammans 

med ölet, i olika mängder vilket inte är önskvärt.  
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5.1 Syremätning på trycktankar 

 
Mätningar av koncentration löst syre efter filtrering i olika trycktankar med olika 

ölsorter, visar på att halten löst syre varierar ganska mycket från mättillfälle till 

mättillfälle. Ölsorterna som mättes med kallt förträngningsvatten var följande:  

Ofiltrerat öl 180 ppb(n=1), alkoholfritt 188(+-145) ppb(n=9), Scoth Ale 99(+- 36,1) 

ppb(n=5), India Ale 108(+-54,5) ppb(n=6) och God Lager 176 (+-72,5) ppb(n=6), se 

figur 6, inom parentes anges standardavvikelsen och antal mätningar. 

 

 

 

 

 

        

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         
Figur 6. Stapeldiagram över medelvärde med standardavvikelse över uppmätta 

syrekoncentrationer på olika ölsorter i olika tankar med kallt förträngningsvatten. 

 

 

 

Resultaten för halten löst syre i trycktankarna över tid på olika ölsorter visar på stora 

variationer. Här har varmt vatten använts som förträngningsvatten under perioden  

28/6–2017 till 6/2–2018. De som har höga halter syre är Pale Ale torrhumlad öl 2018 

208(+-194,7) ppb(n=5), Alkoholfri Brown Ale 327 (+-152,8) ppb(n=6), India Ale 

222(+-47,5) ppb(n=6) och kalasJulöl 233(+-100,7) ppb(n=6). Alla fyra har uppmätta 

syrevärden över 200 ppb. Se figur 7. 
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Figur 7.  Stapeldiagram över medelvärde med standardavvikelse för uppmätta koncentrationer 

löst syre i trycktankarna. Samma typ av tank, trycktank men med varmt förträngningsvatten. 

Uppmätta koncentrationer syre i olika trycktankar med olika sorters öl.  

 
 
 

Vid jämförelse av kallt förträngningsvatten och varmt förträngningsvatten visade 

resultaten att varmt förträningsvatten tenderade att innehålla mindre syre jämfört med 

kallt förträningsvatten. Specifikt blev medelvärdet 137 (+-81) ppb för varmt vatten och 

för kallt vatten 150 (+-47,8) ppb se figur 8.  

 

       

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

Figur 8. Stapeldiagram över medelvärde med standardavvikelse för alla syrekoncentrationer 

uppmätta med kallt förträngningsvatten samt varmt förträngningsvatten, med standardavvikelse. 

Mätningar för kallt vatten utfördes mellan 23/5–19/6, 2017. Mätningar för varmt 

förträngningsvatten utfördes 28/6 2017 till och med 6/2–2018.  
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5.1.2 Syremätning efter koldioxidgenombubbling  

  
Resultatet från mätningar på öl med varmt förträngningsvatten och 

koldioxidgenombubbling, gjordes i oktober 2018, visas i figur 8. Syrehalten i 

koldioxiderat vatten var lägre än de med kallt förträngningsvatten endast och varmt 

förträngningsvatten endast som uppmättes 2017 (se tabell 1).  

Medelvärdet i oktober månad 2017 var 122 (+-79,4) ppb och för oktober 2018,  

29 (+-31,1) ppb.  

Medelvärdet i november 2017 var 153 (+-118,8) ppb och november 2018,  

91(+-53,0) ppb. 

Skillnaden i månad oktober år 2017 och år 2018 blev 93 ppb och skillnad i månad 

november år 2017 och år 2018 blev det 61 ppb. 

I båda fallen en minskning av syrehalten oberoende av ölsort.  

 
           

          
 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

Figur 9. Stapeldiagram över medelvärde med standardavvikelse för syrekoncentrationer under 

oktober och november månad 2018. 
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Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för syrekoncentrationer under år 2017 för 

oktober och november månad, med endast kallt respektive varmt förträngningsvatten. 

 

Oktober 2017 O2 (ppb) 
November 2017 O2 (ppb) 

2017-10-03 

 
222 
 

2017-11-06 
 

93 
 

2017-10-04 
 
 

14 
 

2017-11-07 
 

439 
 

2017-10-09 
 
 

63 
 

2017-11-09 
 

79 
 

2017-10-10 
 

121 
 

2017-11-13 
 

148 
 

2017-10-11 
 

204 
 

2017-11-14 
 

121 
 

2017-10-12 
 

120 
 

2017-11-15 
 

15 
 

2017-10-16 
 

299 
 

2017-11-20 
 

150 
 

2017-10-17 
2017-10-18 
 

28 
102 
 

2017-11-21 
 

205 
 

2017-10-20 
 

112 
 

2017-11-22 
 

81 
 

2017-10-23 
 

80 
 

2017-11-23 
 

5,09 
 

2017-10-25 
 

88 
 

2017-11-27 
 

301 
 

2017-10-27 
 

116 
 

2017-11-28 
 

121 
 

2017-10-30 
 

138 
 

2017-11-29 
 

230 
 

2017-10-31 
 

5,3 
 

  

Summa 

 
 1712 Summa 

 
1988 

 

Medel  

 
122 Medel  

 
153 

 

StDEV 

 

79 

 
StDEV 

 
119 

 



  
 

22 

 
5.2 Diskussion och slutsats  

 
Under mätningarna då kallt vatten användes i bryggeriets produktion fanns problemet 

med höga syrekoncentrationer i ölet, eftersom en vattentank används för att ge vatten till 

hela produktionen. Ett annat problem med avseende på syrekoncentration är att inga 

fullständiga tömningar av öl sker när den förflyttas i rör och ledningarna från tank till 

tank. Ofullständiga tömningar av öl från tank till tank orsakar en syretillförsel genom 

det vatten som finns i ledningarna och som förflyttar ölet framåt. På det här sättet 

förloras många liter öl eftersom den första ölen som kommer ut genom slangar 

innehåller mycket vatten och behöver tömmas från vatten, vilket inte heller är lönsamt 

för produktionen. Det är individuellt hur personalen, bryggmästarna jobbar på 

bryggeriet, vissa jobbar genom att gå i förlust med några liter öl och behålla kvaliteten 

och därmed minska syretillförseln. Det här syns också tydligt på syrekoncentrationerna 

vid mätning.    

 

Resultatet där ofiltrerat öl fick ett syrevärde på 180 ppb blev för hög under detta 

mättillfälle, den brukar hamna på 20 ppb vilket är en stor skillnad. Eftersom ofiltrerat öl 

inte går igenom ett filter, då denna är en stor ”syrebov” borde inte den ha fått ett högt 

syrevärde. Dessutom sker en” slangning” eller så kallad ”bypasning” vilket innebär att 

en genväg tas med slangar från tankarna och förbi filterrummet vilket skulle ha gett 

upphov till lägre syrekoncentrationen och ytterligare säkerställt ett lägre syrevärde.  

 

Det alkoholfria ölet med ett medelvärde på 188 (+-145) ppb hade ett ännu högre första 

värde vid mätningens start (484 ppb). Inget syre tillsätts när alkoholfri öl bryggs, det 

räcker och blir över med syret som finns i vörten. Om syret blir kvar kan produkten 

oxideras. Jästen arbetar ändå utan tillsatt syre och en vörtkylning på högst 3 grader.  

Den större delen av "aromförbättringen" sker via adsorption av vörtlukten på ytan av 

tanken i de alkoholfria produkterna, inte av att jästen metabolisera den. Denna jäst ska 

bara producera 0,5 % alkohol och det kan vara svårt att hantera. Om det är för kallt 

vaknar jästen inte till, processen kommer inte igång och ett högt syrevärde fås. Jästen är 

en smakbärare som är viktig för den alkoholfria ölen. Jästen kan inte återanvändas och 

det alkoholfria ölet blir därför dyrare att tillverkas. Numera har företaget bytt till 

lagerjäst eftersom tillgången är bättre då huvuddelen av tillverkningen är lageröl. 

Lageröl jäser vid lägre temperatur och har också visat sig vara positiv för smaken. 

 

Den som sticker ut med sitt värde i första diagrammet figur 6, är God Lager med ett 

medelvärde på 176 (+-72) ppb. Den hade också ett högt värde i början av mätningen, 

första mätvärde 309 ppb. Förklaringen till den och andra höga syrevärden i början av 

mätningarna kan vara att filtret alltid är rengjort innan och innehåller en del syre. Syret 

löses upp varefter filtreringen av öl startar och därefter sjunker syrenivåerna under 

filtreringens gång. En annan bidragande orsak är vattentanken som använder samma 

vatten i hela produktionen. Den innehåller vatten som fylls på kontinuerligt, men 

temperaturen i vattentanken varierar väldigt mycket från 50–90 ℃. Det finns ingen bra 

temperaturreglering på ångpannan, speciellt under natten, somrar och andra tider då 

produktionen inte övervakas lika bra.  Egentligen skulle det vara bättre om en separat 

varmvattentank användes bara för filtreringen för att undvika så mycket syre som det är 

möjligt. Varmvatten från dagen före har låga syrehalter, medan vatten som fyllts på 

nyligen har höga syrehalter.  
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Det har också varit tillfällen då brygghuset tagit varmvattnet för att fylla på 

vattentanken och det därför inte hunnit värmas upp tillräckligt mycket nytt vatten till 

filtreringen. Nytt vatten som tillförs innehåller mer syrgas, därav höga värden. 

 

När varmt förträngningsvatten började användas i produktionen 28 juni 2017 enligt 

figur 7, syns en skillnad på syrehalterna som sjunkit på ölsorten God lager. God lager 

tappades upp med 450 hl i var sin tank, två batcher blandades. Anledningen till att dessa 

två batcher blandades kan vara att en av öl batchen har smakavvikelse, fel färg eller 

koncentrationsavvikelse i form av alkohol halt, maltvariation eller på grund av 

platsbrist.  

I figur 8 har vissa ölsorter höga syrekoncentrationer även om varmvatten används, 

och det finns många anledningar till det. 

Torrhumlad Pale Ale fick ett medelvärde på 208(+-195) ppb men ett väldigt högt 

startvärde, 642 ppb. Här har kallt vatten kommit in i ölet, samt att humlen innehåller en 

del syre. Torrhumlad betyder att humle tillsätts i det färdiga ölet i tanken efter avslutad 

jäsning, men före filtrering. Det kan medföra ökad exponering för syre. Den alkoholfria 

Brown Ale med ett medelvärde på 323 (+-153) ppb är blandad med ölsorten India Ale. 

Det vill säga vid tankbyte sker också syretillförsel via vatten i ledningar och rör samt 

slangar som används, figur 7. 

Ibland kan detta undvikas som vid bryggning av ölsorten India ale. Där tas syret bort 

genom att skapa ett tryck i slangen och spruta ut allt öl innehållande vatten. Dessutom 

kan det bildas luftbubblor i syremätaren och den kan visa på höga siffror i början av 

mätningen. Syremätaren behöver sköljas igenom med öl cirka 20 sekunder innan 

mätning påbörjas. På vissa tider av året tillkommer andra annorlunda ölsorter som 

Julölen, vid namnet Kalas julöl. Den har en försäljning till på slutet av december månad 

och då måste exakta små brygder göras. Här kan man se att syrehalterna har sjunkit 

även om ett tankbyte ha skett. 

 

I figur 8 syns en väldigt liten skillnad på 12,7 ppb mellan kall och varm förträngning- 

vatten i förhållande till syreupptaget under perioderna som är angivna. Det som 

teoretiskt förväntades kunde konstateras, att syrehalten skulle vara högre med kallt 

förträngningsvatten. Generellt gäller sämre löslighet för en gas med ökande temperatur.  

Men många faktorer som redan är nämnda påverkar resultaten av syrehalterna i de olika 

mätningar, även om de använda metoderna med förträngningsvatten är olika vid olika 

tillfällen.  

 

En intressant detalj i diagrammet figur 7, är att resultaten på de fyra Ale ölsorterna visar 

på högre syrevärden jämfört med de fem God lager ölsorterna. Teoretiskt borde 

resultatet visa det motsatta, att syrehalten är lägre hos Ale ölsorten eftersom andelen 

mörk malt är högre i dessa. Mörkare maltsorter har flera reducerande ändar i grenade 

oligosackarider som kan reagera med syret. Detta betyder att närvaron av dessa 

sackarider med reducerande ändar förbättrar smakstabiliteten i öl, genom att delvis bli 

oxiderade och därmed förbruka syret som annars skulle ge oönskade ämnen i öl.  

Dessa syremätningar har gjorts för både Ale ölsorterna och God lager under samma 

period, juni 2017 till december 2017 och med varmt förträngningsvatten.  

Torrhumlad Pale Ale och alkoholfri Brown Ale har anledningar att sticka ut med sina 

högre syrevärden jämfört med de andra Ale ölsorterna i detta diagram, figur 7. samt 

jämfört med alla de fem God lager som har mycket lägre syrehalter. 
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Anledningarna är som tidigare nämnda humle som innehåller syre och kan därför bidra 

med ökade syrehalter, denna förklaring och alla de andra tidigare nämnda faktorer 

bidrar tillsammans till de syrevärden som är presenterade. Liknande kan förklaras den 

alkoholfria ölsorten där syret inte förbrukas helt på grund av låg jästaktivitet, långsam 

metabolism och låg temperatur.   

Enlig vattenanalyserna för Nils Oscars vatten som används i bryggeriet, och kunde man 

konstatera att deras vatten är tjänligt för att tillverka öl och att pH ligger på en tjänlig 

nivå. Det finns inget där som skulle kunna bidra till andra misstankar om syrebindande 

molekyler.  

 
I metoden enligt figur 9 har företaget använt hetvatten som förträngningsvatten samt 

gjort en koldioxidgenombubbling i gur-blandaren. Eftersom lösligheten för syre i 

hetvatten är väldigt liten och tillförsel av koldioxid i kiselgur-blandaren också minskar 

syreupptag. Det förväntades mycket lägre koncentration syre i dessa mätningar. Det 

man kan se i figur 9 är väldigt låga nivåer av syre i oktober månad 2018 med 

medelvärde på 29 (+- 31) ppb och ett större värde i november månad samma år 91(+-

53) ppb en ökning med 62,3 ppb. Det här kan bero på en högre produktion i bryggeriet 

under den månaden och att tillgången till det varmare vattnet minskat. Andra 

anledningar kan vara att gur blandaren har för lite vatten, för lite koldioxid och att 

koldioxiden fryst. Detta kan ofta bero på mänskliga faktorer eller i vissa fall 

produktionsfel. För att undvika de tidigare nämnda felen som kan bli med 

koldioxidtillsättning vid kiselgur-blandaren finns en annan lösning än de anordning som 

är idag med synkors. En kolsyrasten, så kallad ”carbonation stone” är en anordning av 

stål eller porös keramik som under tryck tillsätter koldioxidbubblor till gur-blandare. 

Det hade varit bättre att använda en sådan anordning för att tillsätta koldioxiden till gur-

blandaren eftersom den skulle ge en jämnare fördelning av koldioxidbubblor. Dessutom 

är den stationerad på plats och därmed praktisk samtidigt som den utgör en viktig 

funktion i att minimera syreupptag till kiselgurfiltret.  

 

För att bättre kunna se betydelsen av koldioxidtillförseln till kiselgur-blandaren har data 

för syrehalt i oktober och november 2018 jämförts med syrehaltvärden från oktober och 

november år 2017. Det visade sig vara skillnad med en syreminskning på 93 ppb i 

oktober 2018 jämfört med oktober 2017 och en syreminskning på 62 ppb i november 

2018 jämfört med november 2017 i figur 9 tabell 1. Det här beror på de förändringar 

som har hänt sedan varmt förträngningsvatten började användas, och 

koldioxidtillsättning infördes.  
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Slutsats  

 

 

Den här studien har visat att det finns skillnad i de olika metoderna för att minska 

koncentrationen av löst syre i kiselgurfiltret med hjälp av varmt vatten och tillförsel av 

koldioxid. Det har visat sig vara stora variationer i syreupptag vid produktion av olika 

ölsorter, även om den här studien inte har haft sitt fokus på det. I den här studien finns 

data på vilken tank som innehåller vilket öl och i vilken mängd. Fortsatta studier skulle 

behövas för att komplettera de tidigare och kunna koppla det till smakavvikelser, 

kvalitet och utseende på den färdiga produkten. Då skulle den här studien och liknande 

kunna användas till att koppla ihop sammanhang i ölproduktionen för att förbättra 

hållbarheten på öl. 

  

Mättningar av syre på tappat öl i flaska skulle ha gett mera information över syrehaltens 

förändring fram till tappningen. Den här delen av produktionen ses som en kritisk punkt 

för syreupptag, eftersom ölet exponeras för luft mellan påfyllning och kapsylering.  

 

Slutsatsen är också att alla bryggerier är speciella med sina produkter av olika 

anledningar. Anledningar kan vara kvaliteten i form av hållbarhet, smaken i form av 

speciella recept och råvaror samt produktionens storlek, utrustning, kapacitet beroende 

på det specifika företagets ambitioner och mål.  

 

 

 
 
 
6.  Förslag till förbättringar 

 
  

• Kolsyrasten för koldioxidtillsättning i kiselgurblandaren  

 

• Varmt vatten, med hög temperatur. 

 

• Egen vattentank till filtrering för att säkerställa hög vattentemperatur. 

 

• Kontrollera att syremätaren är godkänd vid ett noll-test innan mätningarna 

påbörjas för avvikelsekontroll. 

 

• En anordning för att avlufta vatten för att reducera löst syre, genom kokning 

eller koldioxidgenombubbling, för bättre utbyte.  

• Avluftat vatten som spädvatten för att justera alkoholhalten.  
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