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SAMMANFATTNING 
Nuförtiden ställs högre och högre krav på livsmedelskvalitet, vari det ingår 
hållbarhet beträffande fysikaliska förändringar. När det handlar om öl, är dessa 
förändringars omfattning i stor grad beroende av hur hög halten löst syre är i ölet. 
Oxidation av smakämnen sker till följd av en hög syrekoncentration i produkten. De 
ämnen som bildas då kan ge upphov till en skämd lukt och smak. Oxidation av 
proteiner och polyfenoler resulterar i olösliga fällningar vilket yttrar sig i form av ett 
grumligt öl.  
  I slutet av jäsningsprocessen bör syrehalten vara så låg som 10 ppb. Efterföljande 
processers utformning avgör hur väl syreupptaget minimeras fram till tappad 
produkt. Önskvärt är att syrehalten vid tappningen inte överskrider 200 ppb.  
  Syftet med det här examensarbetet är att kartlägga hur syrehalten i ölet varierar 
under de olika processtegen från lagringstank till färdigtappad produkt vid Åbro 
Bryggeri i Vimmerby. Genom att göra mätningar före och efter ett processteg, kan 
syreupptaget beräknas vid en specifik punkt. Koncentrationen löst syre vid olika 
provtagningspunkter erhölls med hjälp av en portabel syremätare. Vid provtagning 
kopplades en slang mellan mätaren och ölledning, så att ölet kunde flöda fritt igenom 
mätutrymmet.   
  Erhållna mätdata på koncentrationen löst syre i ölet, pekar på att det sker ett upptag 
av syre mellan processtegen från tömning av lagertank till tappad produkt (flaska 
eller burk).   
  Att genomföra ytterligare mätningar är nödvändigt, för att säkrare kunna fastställa 
och kartlägga vilka halter av löst syre som finns i ölet vid olika processteg. 
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ABSTRACT 
 
Today the market and consumers demand good and even quality of beer. Most people 
find factors as price, durability, origin of manufacturing and sensory pleasure important 
when choosing among an abundance of goods.  
 
What people generally don’t know, is what it takes to produce an even quality beer that 
tastes exactly the same year after year. There are so many things that can spoil a batch 
of beer. One important factor is the oxygen level. If it’s too high in the product, the beer 
will go cloudy and produce off-flavours.   
 
This is what my objective has been during this project; to evaluate how extensive the 
oxygen pickup is during different steps of beer making. Everybody knows that we need 
oxygen to survive. But when it comes to later stages of beer making, its presence is 
absolutely not wanted. 
 
To find out the oxygen level in different steps of beer making, an oxygen meter that can 
measure very small amounts of dissolved oxygen in fluids was used. By connecting the 
instrument to examination taps before and after different process steps, I could 
determine exactly how big the oxygen pickup had been at a specific point.   
 
The outcome of the oxygen level measuring shows inconsistency when comparing data 
from a single process that has been measured on different dates. Though there are trends 
showing a pickup of oxygen during the processes from emptying the storage tanks to 
filling the beer into bottles or cans. 
 
Further measurements need to be done during the beer production, to evaluate the 
magnitude of oxygen pickup to the product and to get more precise values. 
 
This short project has been limited to beer-production, and filling it to cans or bottles. 
But there is also a need for following up the filling of KEGs and trucks. Mapping out 
the oxygen levels during cider production also needs to be done.    
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1. INTRODUKTION 
 

1.1  Processteg vid ölbryggning 
 
De nedan beskrivna processerna avser i huvudsak det som sker vid Åbro Bryggeri AB, 
med undantag för mältningen. Malten köps istället in från mälterier som är 
specialiserade på just denna produkt.   
 
 
 

1.1.1 Mältning 
 
Mältning kallas den process där korn görs om till malt. Detta görs för att jästen skall 
kunna fermentera stärkelsen i kornet, vilket kräver föregående hydrolys. Genom att ge 
kornet rätt betingelser som inducerar tillväxt av grodden, kommer enzymer att 
syntetiseras och frisättas. Enzymerna α-amylas och β-amylas spjälkar stärkelsen; 
amylos och amylopektin, till förjäsningsbara sockerarter som maltos och glukos som 
vidare kan nyttjas av jästen. Även proteolytiska enzymer bildas och frisätts, vilka 
spjälkar proteiner till fria aminosyror och mindre peptider. För att tillgängliggöra 
nedbrytningsprodukterna frisätts bl.a. β-glukanaser. Dessa bryter ner endospermets 
(frövitan) cellväggar vari stärkelsegranulerna lagras. Allt detta är en naturlig del av 
groningen och skall förse rotgrodden med näring och byggstenar. Efter 5-6 dagar 
stoppas groningsprocessen genom kölning. Detta är en process där man under 
kontrollerade former torkar malten för att avstanna groningen. Under torkningen är det 
även viktigt att i malten nå en vattenhalt som gör den lagringsduglig. Beroende på 
vilken temperatur som väljs och halten små peptider/aminosyror i kombination med 
reducerande sockerarter, kan olika grader av mörkfärgning erhållas. Detta sker via 
Maillardreaktionen där melanoidiner bildas som i mycket hög grad bidrar till ölets färg 
och smak (Bejram, 1991; Kunze, 2004). 
 
Det är två dominerande huvudmaltsorter i Sverige. Den ena är pilsnermalt, som används 
till ljust och lätt öl. Den andra sorten heter münchnermalt, vilken är mer aromatisk och 
används vid mörkare ölbrygg. Två andra vanligt förekommande maltsorter är 
karamellmalt och färgmalt. Dessa används i mindre volymer för att ”finjustera” färg 
eller smak. Färgmalten är hårt rostad vilket ger ölet en mörkare färg. Som namnet 
antyder är karamellmalten en mer karamelliserad sort vilket ger ölet sötma och smak 
(Bejram, 1991).  
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1.1.2 Uppvägning och krossning  
 
Malten lagras i stora silos från vilka det transporteras in i brygghuset med hjälp av långa 
skruvar. Först passerar malten en stor magnet. Den har som uppgift att fånga upp 
skruvar och andra metalliska kontaminanter. Efter magneten transporteras malten till en 
tippvåg. När en bestämd mängd har vägts upp i vågen, tippar den malten ner i 
maltbehållaren innan krossen. Från behållaren matas malten ut i botten genom en 
befuktningszon, där vatten sprutas på kärnorna. Vattenbehandlingen gör att skalen 
lättare avskiljs intakta från kärnorna i krossen, vilka senare har stor betydelse för 
filtreringen. Nedanför befuktningszonen sitter två stora räfflade valsar, vilka krossar 
malten till förinställd storlek (Bejram, 1991).     
 
 
 

1.1.3 Mäskning 
 
Under mäskningsprocessen spjälkas kolhydrater och proteiner ned till mindre enheter. 
Detta görs av de enzymer som bildades under mältningen. För att optimalt kunna styra 
nedbrytningsprocessen är det nödvändigt att känna till de fysiologiska betingelser som 
fordras för de olika enzymerna. Både temperatur och pH är avgörande för 
enzymaktiviteten, då en lägre temperatur ger en låg spjälkningshastighet och en för hög 
temperatur denaturerar enzymerna.  
 
Under inmäskningen blandas den krossade malten med vatten som håller 55ºC i 
mäskpannan. Vid den här temperaturen är det främst proteolytiska enzymer som har sin 
största verkan. Proteiner spjälkas således ned till mindre enheter, som små peptider och 
fria aminosyror. Här kan man i mycket hög grad styra i vilken omfattning skumbildning 
kommer att ske i det färdiga ölet. Även ölets fyllighet och eventuella köldgrumlingar är 
avhängig på dess proteininnehåll. Proteiner och större polypeptider är alltså efter detta 
steg faktorer som direkt påverkar det färdiga ölets karaktär, medan de mindre peptiderna 
och aminosyrorna är essentiella för jästens tillväxt och aktivitet. 
 
I efterföljande steg höjer man temperaturen till 63ºC. Här sker försockringen med hjälp 
av amylaser. Vid den här temperaturen har β-amylaset högst aktivitet. Detta enzym 
spjälkar α-1,4-bindningar i de ickereducerande ändarna på amylos och amylopektin till 
maltos. Efter ett tiotal minuter höjs temperaturen till 72ºC där α- amylaset har högst 
aktivitet. α- amylas spjälkar också α-1,4-bindningar, men på ett slumpmässigt sätt mitt 
på kedjorna. Det långa linjära amyloset bryts ner till maltos och maltotrios medan de 
grenade kedjorna i amylopektinet bryts ner till maltos och gränsdextriner (amylas 
saknar förmågan att spjälka α-1,6-bindningar vid förgreningar på amylopektinet och då 
erhålls gränsdextriner).  Under dessa steg styrs vörtens förjäsningsbarhet genom att 
bestämma hur omfattande nedbrytningen av stärkelsen skall vara. På liknande sätt som 
innan styrs utbytet med tid och temperatur. Det som främst bildas är maltos, maltotrios 
och dextriner. Bildningsförhållandet mellan maltos och dextrin är till stor del beroende 



 7 

av temperaturen. Vid 52 - 55ºC fås förhållandet 4/1 mellan maltos och dextrin. Ju högre 
temperatur, desto högre halt bildad dextrin erhålles.  
 
Genom att styra längden på rasterna (man håller temperaturen konstant under ett tiotal 
minuter) kan olika grad av spjälkning erhållas. Detta är tillsammans med jästen 
avgörande för hur slutresultatet kommer att se ut. För bestämning av hur omfattande 
stärkelsenedbrytningen har varit utförs ett jodprov på mäsken. Om det finns stärkelse 
kvar yttrar det sig i en blå avfärgning då jod tillsätts. Ett sådant resultat åtgärdas med en 
längre försockringsrast. 
  
I det sista steget värms mäsken till 76ºC för att enzymerna skall denatureras och som 
förberedelse för silningen.  
   
Beroende på hur upphettningsförfarandet sker, delar man in mäskningsprocessen i två 
typer: dekoktions- respektive infusionsmäskning. Med infusionsmäskning avses att hela 
batchen upphettas successivt och hålls med bestämda pauser vid specifika temperaturer. 
Då dekoktion körs, tages delar ut från mäskpannan och kokas i en bryggpanna för att 
sedan återföras in i mäskpannan varvid temperaturen snabbt ökar till avsedd nivå. Detta 
medför att mäsken snabbare når optimaltemperaturerna där spjälkningen är som mest 
omfattande, men det innebär också att i den delmängd som kokas denatureras enzymer 
och blir således helt overksamma (Bejram, 1991; Kunze, 2004). 
 
 
 

1.1.4 Avsilning 
 
I början av avsilningen pumpas den 76-gradiga mäsken över i silkaret. Detta kallas för 
avmäskning. Först sker en sedimentering av draven i ungefär 5 minuter. Draven är det 
material som inte är nedbrutet, som skal, skaldelar, olöst stärkelse och proteiner. Under 
den här tiden fortsätter försockringen. Därefter öppnas ventiler i botten av tanken så att 
mäskens vätskefas (vörten) kan silas igenom lagret av drav. Detta lager utgör en tjock 
filterkaka på silens perforerade botten. När avsilningen är klar tas draven bort och säljs 
som djurfoder (Bejram, 1991). 
 
 
   

1.1.5 Vörtkokning 
 
Den klara vätska som erhålles från avsilningen kallas för vört. Vörten pumpas över till 
vörtpannan där den kokas i ungefär 60 minuter. Under kokningen skall proteiner och 
enzymer denatureras, vörtens torrsubstanshalt ökas genom indunstning, α-syror 
(bitterämnen) lösas ut från humlen samt oönskade mikroorganismer avdödas. Det 
kommer även under denna process att bildas druv, vilket är föreningar mellan proteiner 
och humlens garvsyror, fällningar av kalciumoxalater och kalciumkarbonater  (Bejram, 
1991).  
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1.1.6 Separering av druv 
 
För att separera ut druven använder man sig av en stor cylindrisk tank som kallas för 
whirlpool. Genom att pumpa in den varma vörten tangentiellt ute längs väggen erhålles 
strömning som en virvel. Pumpen gör att vörten hela tiden cirkulerar inne i tanken, 
vilket med hjälp av centripetalkraften får druven och resterna av humlen att sjunka till 
botten och koncentrera sig axiellt i mitten av tanken när pumpen stannas (Bejram, 
1991). 
 
 
 

1.1.7 Kylning 
 
Direkt efter whirlpoolen pumpas den varma vörten genom en plattvärmeväxlare som 
kyler ned vörten från 97ºC till 10ºC. Mellan kylaren och efterföljande jäsningstank sker 
beluftning av vörten samt indosering av jäst. Efter detta steg sker alla processer helt 
slutet för att helt eliminera upptag av syrgas från luften till produkten (Bejram, 1991). 
 
 
 

1.1.8 Jäsning 
 
Under processtegets första 2-3 dygn är tillväxten av jästceller som störst. Från början 
innehåller vörten 1,5 x 107 CFU/ml (CFU = Colony Forming Units ~ livskraftiga 
jästceller), vilket efter jäsningen har tredubblats. Det är under jästtillväxten nödvändigt 
med tillräcklig halt av fria aminosyror i vörten som kan användas som byggstenar. 
Något som också är direkt avgörande för hur snabbt förökningen sker är halten syrgas, 
då detta och efterföljande processer sker i slutna system. I början innehåller den 
beluftade vörten hög syrehalt (10 ppm) vilket premierar den aeroba metabolismen hos 
jästen. Det som då bildas vid förbränning av glukosen är koldioxid, vatten och värme. 
Den här förbränningen är mycket mer energigivande än den anaeroba, vilket således 
medför en avtagande tillväxt i proportion till den sjunkande halten löst syre (Bejram, 
1991). 
 
Förbränningsreaktion i närvaro av syre (Chang, 2005): 
C6H12O6 (s) + 6O2 (g)  6 CO2 (g)  +  6 H2O (l)   ∆H = -2801 kJ/mol 
 
Jäsningen är en anaerob och exoterm process där enkla sockerarter via kemiska 
reaktioner omvandlas till bland annat etanol, koldioxid och värme.  
 
Fermenteringsreaktion i frånvaro av syre (Chang, 2005): 
C6H12O6 (s)  2 CH3CH2OH (aq)  +  2 CO2 (g)     ∆H = -66 kJ/mol 
 
Man skiljer på under- respektive överjäst öl. Det som kännetecknar bryggerijäst av 
typen överjäst är att den vid slutet av fermenteringen stiger upp och ansamlas vid ytan.  
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För underjästen gäller det motsatta. Då de förjäsningsbara sockerarterna i ölet börjar 
sina, uppstår flockulering av jästen som sjunker ner och lägger sig i botten av tanken. 
Vid Åbro Bryggeri AB används bara underjäst från stammar av Saccharomyces 
carlsbergensis. 
 
Under jäsningsprocessen är det viktigt att övervaka och styra temperaturen i ölet. Dels 
är detta viktigt då jästens katabolism avger värme hela tiden, men också för att 
fermenteringstemperaturen är en faktor som i hög grad bestämmer vilka ämnen som 
bildas. Temperaturen hålls konstant vid specifikt värde, mellan 8 - 12 ºC beroende på 
ölsort, med hjälp av kylmantel runt tanken. Om jäsningen sker vid högre temperatur går 
processen mycket snabbare, dock bildas då en mängd andra oönskade ämnen som bland 
annat ger försämrade smakegenskaper.   
 
Det är inte bara jästen som flockuleras. Även protein- garvämnesföreningar bildar 
precipitat som kallas för kalldruv. Dessa klumpar ihop sig och faller ner till botten av 
den cylinderkoniska jäsningstanken. Efter ca 14 dagar då huvudjäsningen är klar, 
avskiljes bottensatsen som består av kalldruv och döda jästceller, genom att öppna en 
ventil i botten av tanken. Därefter pumpas det antingen iväg det till en 
torkningsanläggning och blir torkat djurfoder, eller om jästen är livskraftig kan den 
överförs till en propageringstank. Denna jäst återanvänds sedan vid efterföljande 
bryggning (Bejram, 1991; Kunze, 2004).   
 
 
 

1.1.9 Lagring 
 
Då huvudjäsningen är klar tas jästen bort från tanken och ölet kyls med hjälp tankens 
kylmantelsektioner. Det är viktigt att det inte vid detta steg är för hög halt av jäst, då det 
skulle leda till en omfattande frisättning av en mängd ämnen som ger ölet skämd lukt 
och smak. Frisättningen uppstår till följd av den naturliga autolys som sker av 
jästcellerna. Givetvis är inte en för låg koncentration jästceller heller bra då tiden för 
efterjäsningen kan bli väldigt utdragen och därigenom icke kostnadseffektiv. 
 
Temperaturen under lagring är betydligt lägre än vid huvudjäsningen. Här kyls ölet ner 
till mellan -1 och 2ºC och får ligga i ca 7 dagar. Syftet med lagringen är att ölet skall få 
mogna och utveckla sin karaktär. Rätt aromer och smakämnen skall bildas, men det är 
även viktigt med den sedimentering av döda jästceller och andra partiklar som sker. 
Detta är en viktig faktor för att kunna åstadkomma en effektiv filtrering i efterföljande 
steg (Bejram, 1991; Kunze, 2004). 
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1.1.10 Filtrering 
 
Huvudsyftet med filtreringen är att göra ölet kolloidalt och biologiskt stabilt. Detta görs 
genom att först låta ölet passera ett kiselgurfilter. Kiselgur är ursprungligen torkade och 
malda alger till största delen bestående av kiseldioxid. Detta appliceras som lite grövre 
partiklar på perforerade metallstavar omhöljda av metallnät inuti filtreringsbehållaren. I 
ölet som skall filtreras tillsätts finmald kiselgur, vilket sedan fastnar och skapar 
filtreringsytan i filtret. Förutom den dominerande silverkan, avskiljes partiklar genom 
adhesion till kiselguren. Detta innebär således att även om partiklarna är tillräckligt små 
för att passera igenom filtret, sker inte detta till följd av verkande attraktionskrafter.   
 
Efter kiselgurfiltret passerar ölet ett säkerhetsfilter som en försäkran om att permeatet 
håller önskad klarhet. Detta filter är uppbyggt på liknande sätt som föregående filter, 
men i detta fall används cellulosastavar för filtreringen. 
 
När ölet är klart och fritt från fällningar skall det justeras. Under justeringen tillsätts 
vatten för att späda ölet till rätt koncentration samt bubblas med koldioxid för att erhålla 
önskad halt kolsyra. Koldioxid och kolsyra står i jämvikt med varandra. Koldioxiden är 
i kolsyrade produkter vad som i folkmun kallas för kolsyra (Bejram, 1991).    
 
Jämviktsreaktion mellan koldioxid och kolsyra (Chang, 2005): 
CO2 (g)  +  H2O (l)                            H2CO3 (aq)                  HCO3

- (aq)  +  H3O
+ (l) 

 
 
 

1.1.11 Pastörisering 
 
För att avdöda eventuella jästceller och andra oönskade mikroorganismer, pumpas ölet 
igenom en plattvärmeväxlare som pastöriserar det vid 72ºC i 30 sekunder. Direkt efter 
upphettningen leds ölet genom regenerativet för att förvärma nytt öl, varefter det kyls 
ned till 1ºC (Bejram, 1991).   
 
 
 

1.1.12 Förvaring i trycktank 
 
Ölet pumpas sedan från kylaren till nya lagringstankar. Vid detta steg är ölet helt färdigt 
och förvaras tills tappning är praktiskt möjligt. Under den här lagringen är ölet hela 
tiden satt under ett övertryck av koldioxid vilket noga styrs för att rätt halt kolsyra skall 
finnas löst i produkten. Det strävas efter att trycktankslagring sker under så kort period 
som möjligt. Dock kan det få ligga upp emot en vecka på grund av begränsande resurser 
vid efterföljande processteg (Bejram, 1991).    
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1.1.13 Tappning 
 
Påfyllningen av produkt ser olika ut beroende på vilket kärl som skall fyllas. Det här 
projektet har begränsats till flaskor och burkar, varför endast fyllningsförloppet för 
dessa kommer att tas upp. För att lättare uppfylla restaurangers och pubars stora 
mängdbehov säljs ölen även i keg (tunnor/fat) samt i lösvikt där mottagaren själv står 
för lagringstank. 
 
Flasktappning 
I det första steget i flasktappning pressas flaskan upp i en centreringsklocka mot 
tappningsventilen. Därefter öppnas en ventil med ett undertryck så att en förevakuering 
uppstår (gaser i flaskan sugs ut). När evakueringen är klar stängs ventilen och flaskan 
trycksätts istället med koldioxid. Då trycket i flaskan är samma som i tappkupan 
(behållare med öl från trycktank) öppnas en ventil, och ölet rinner ner i flaskan. 
Kolsyran som finns i flaskan trycks upp i tappkupan via en tappipa, och när ölet når 
dess mynning avstannar fyllningen. Sedan släpps trycket i flaskan med en 
avlastningsventil och flaskan sänks ner och frigörs från tappningsventilen (Krones, 
2009). 
 
För att undvika syreupptag mellan tappning och kapsylering, induceras skumning av 
ölet. Detta åstadkommes genom att skicka en tunn högtrycksstråle av sterilt vatten ner i 
mitten av flaskan så att hela flaskhalsen fylls med skum. Snabbt därefter roteras 
kapsylen ner över flaskmynningen och försluter produkten (Bejram, 1991). 
 
Burktappning 
Det som sker först vid burktappningen är att koldioxid sprutas in i burken. Då fyllaren 
inte ännu har passats in över burken kan koldioxiden passera ut och ta med sig luft. 
Denna process leder till att luften som i början fanns i burken ersätts med koldioxid. 
Sedan sänks fyllaren ner över burken så att ingen gas läcker ut och ett övertryck uppstår 
där inuti. När mottrycket har rätt värde börjar fyllningen genom att ölventilen öppnas. 
När burken har fyllts färdigt öppnas två väldigt små ventiler som möjliggör försiktig 
tryckutjämning. När trycket i burken är detsamma som omgivande lufttryck tas fyllaren 
av. Därefter sprutas koldioxid direkt på vätskeytan och locket falsas (pressas) sedan 
snabbt fast (Kunze, 2004). 
 
Ett flödesschema för öltillverkningen vid Åbro Bryggeri presenteras på sidan 12 (figur 
1). 
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1.1.14 Flödesschema för öltillverkning 
 

 
 

Figur 1. Processbeskrivning för öltillverkningen vid Åbro Bryggeri, från maltkrossning till 
färdigtappad produkt.   
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1.2 Konsekvenser av för hög syrehalt i öl 
 
I 20-gradigt ytvatten är halten löst syre cirka 9 mg/L (Wisconsin Department of Natural 
Resources, 2009). I början av jäsningen är halten löst syre i vörten ännu högre, den är 
cirka 10 mg/L (=10 000 ppb). Den höga syrehalten behövs för att jästen snabbt skall 
komma igång med dess tillväxt. Vartefter jästen tillväxer, sjunker syrehalten hela tiden. 
När jäsningen är klar vill man inte ha något löst syre alls, <10 ppb (Briggs, 2004). Om 
det ändå skulle ske ett upptag under senare processteg, får det många oönskade 
konsekvenser. Nedan presenteras några av dem.  
 
 
 

1.2.1 Kolloidal instabilitet 
 
Den kolloidala instabiliteten i ölet är beroende av en rad faktorer, men i huvudsak är det 
interaktionerna mellan polyfenoler och proteiner/polypeptider som är avgörande. 
Proteinernas hydrofoba respektive hydrofila egenskaper är mycket viktiga för 
skumbildningen, texturen och den munkänsla som ölet ger. Polyfenolerna sägs vara 
viktiga antioxidanter som motverkar oxidationsreaktioner under bryggningsprocessen. 
Bevisningen för huruvida maltpolyfenoler skulle fungera som oxidationsskydd i ljust öl 
eller ej, är dock låg (O’Rourke, 2002). 
 
Kolloidal stabilitet är direkt avhängig av proteiners interaktioner i ölet. I ett nypaketerat 
öl är det inga köldgrumlingar alls. Dock kan det uppstå ett förstadie till fällningar s.k. 
prekursorer av polyfenoler och proteiner, som efter en tids lagring ger upphov till 
köldgrumlingar. Omfattningen och hastigheten för bildandet av köldgrumlingar står i 
proportion till oxidationsrisken. Oxidationsrisken ökar med en ökad halt löst syre i ölet 
samt med en ökad temperatur. Polymerisationen av prekursorerna katalyseras av syret i 
ölet varvid köldgrumlingar uppstår. Om detta förlopp fortsätter under en längre period 
bildas precipitat av irreversibel karaktär, där de sammanhållande vätebindningarna 
ersätts av kovalenta bindningar. Dessa löses inte upp till följd av upphettning 
(O’Rourke, 2002).   
 
För att öka den kolloidala stabiliteten i ölet kan PVP-modifierad (polyvinylpyrrolidone) 
silikagel eller PVPP (polyvinylpolypyrrolidone) användas under filtreringen för att 
avskilja polyfenoler. Silikagelen (>60% SiO2) är viktig under filtreringen då dess 
hydroxylgrupper adsorberar proteiner innehållande mycket prolin. Dessa prolinrika 
proteiner/polypeptider deltar inte i ölets skumbildning men är desto mer framträdande 
vid precipitatbildning ihop med polyfenoler (Leiper et al., 2005).   
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1.2.2 Oxidation av smakämnen 
 
Det råder inga tvivel om att närvaron av löst syre i öl bidrar till bildningen av ämnen 
som ger ölet en skämd lukt och smak (Bamforth, 2003). Dock betyder det inte att löst 
syre i öl alltid ger en omedelbar oxidation av smakämnen. Det finns nämligen 
reducerande ämnen i ölet som kan ta upp löst syre. Detta kan leda till ett falskt lågt 
värde vid syremätningen och sedan vid ett senare tillfälle oxidera smakämnen (Briggs, 
2004).  
 
Ett ämne som ofta nämns i samband med smakförsämringar är trans-2-nonenal. Detta 
ämne sägs till doften påminna om wellpapp, varför det kallas för ”papery”. Ämnet 
bildas naturligt under ölets förvaring, men omfattningen är i mycket hög grad beroende 
av halten löst syre i produkten (FlavorActiV, 2009).    
 
Acetaldehyd, eller etanal som det heter enligt IUPAC-systemet, är också ett ämne som 
bildas vid höga syrekoncentrationer i ölet under förvaring. Acetaldehyd jämförs 
smakmässigt med det bruna på skadade äpplen (FlavorActiV, 2009). Bildningen av 
detta ämne sker till följd av etanolens oxidation med löst syre enligt följande reaktion 
(Fix, 1999): 
 
2  CH3CH2OH (aq)  +  O2 (aq)  2  CH3CHO (aq)  +  2  H2O (l)  
 
 
Acetaldehyden kan vidare oxideras till ättiksyra enligt följande reaktion (Fix,1999): 
 
2  CH3CHO (aq)  +  O2 (aq)   2  CH3COOH (aq) 
 
 
Det har visat sig att omfattningen av smakförsämringar efter pastörisering är stor då 
halten löst syre är högre än 200 ppb (Briggs, 2004)  
 
Vid förvaring av det färdiga ölet skall det hållas kallt då låg temperatur reducerar 
oxidationshastigheten avsevärt. Öl som får stå i 30 grader åldras (”goes stale” – unken, 
gammal, avslagen) 25 ggr snabbare än om det skulle hållas vid 0 grader!  (O’Rourke, 
2002).   
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2.  SYFTE 
 
Syftet med den här studien är att bestämma halten löst syre (O2) i öl under olika 
processteg från lagringstank till färdigtappad produkt, vid Åbro Bryggeri AB i 
Vimmerby, samt att hitta och undersöka litteratur kring förändringar som sker i 
produkten om syrehalten är för hög. 
 
Då halten löst syre i öl är direkt avgörande för fällningsbildning och ölets 
smakstabilitet, planeras och utförs processerna vid öltillverkningen för att minimera 
upptaget av syre. Det är med anledning av det här som mätningar av halten löst syre 
skall utföras under processens gång vid olika provtagningspunkter, för att kunna 
lokalisera eventuella operationer där syre tas upp i produkten.  
 
Under projektets gång skall även syremätaren utvärderas. 
 
Förslag till förbättringsåtgärder som kan reducera syreupptaget skall också redovisas.  
 
Dessutom skall mätdata från detta projekt, jämföras med de värden som erhölls vid 
syremätningar för 17 år sedan (1992).    
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3.  MATERIAL 
 
Portabel syremätare (Anton Paar, OxyQC) 
 
Mätområde:   4 ppb till 24 ppm 
Precision:   1% av mätvärdet ± 3 ppb i produkter med CO2 
      1% av mätvärdet ± 1 ppb i produkter utan CO2 

Provvolym:   200 ml inkl. sköljning (100 ml vid liknande prover) 
 
 
 
Provtagare för burkar och flaskor (Anton Paar, PFD Förpackningsprovtagare) 
 
Provtagare till färdig produkt (burk och flaska) för överföring till mätinstrument.  
PFD – Piercing and Filling Device 
 
 
 
Gas för överföring av produkt mellan förpackning och syremätare (AGA Gas AB, 
Biogon NC30) 
 
Gasblandning med 70% N2 och 30% CO2  
 
 
 

 
Figur 2. Bild A visar den portabla syremätaren framifrån, och bild B är från sidan. Bild C är på 
förpackningsprovtagaren (PFDn)  

A B C 
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4.  METODER 
 

4.1 Syremätaren 
Tekniken som används i syremätarens sensor bygger på fenomenet ”luminiscens 
quenching”. Egenskapen att emittera ljus till följd av fotoninducerad excitation kallas 
för fotoluminiscens. Quenching (dämpning) kallas den process där ett ämne reducerar 
intensiteten av en kontinuerlig urladdning (Oxford Chemistry, 2004).  
 
På insidan av sensorn sitter en LED (Light Emitting Diode). Den skickar ut ljus genom 
ett monokromatiskt filter, där bara ljus av en specifik våglängd kan passera. När ljuset 
har passerat filtret träffar det ett lager med fluoroforer. Detta leder till excitation av det 
fluorescerande materialet, som när det relaxerar, emitterar ljus av en längre våglängd. 
Det emitterade ljuset passerar ett annat monokromatiskt filter och vidare till en optisk 
detektor. Här sker en registrering av det infallande ljusets intensitet.  
 
Lagret med svart silikon fungerar som ett filter, både med avseende på ljus och kemiska 
ämnen. Ljus från omgivningen absorberas i silikonet och kan således inte excitera 
fluoroforerna så att ett falskt högt värde erhålles. Silikonet agerar även barriär mot 
polära ämnen. Syrgas har dock god förmåga att ta sig igenom och kan på så sätt 
interagera med det luminiscerande lagret. När så sker, avtar graden av emission till följd 
av den quenching som uppstår. Reduceringen av intensiteten är proportionell mot 
koncentrationen löst syre i provlösningen (Anton Paar, 2008).  
 
 

 
Figur 3. Uppbyggnad av en optikemisk sensor. En LED belyser en luminiscerande yta. Molekylerna i 
ytan exciteras och emitterar ljus av en annan våglängd vid relaxation. Det emitterade ljusets intensitet 
registreras i en optisk detektor. Om syre finns löst i provlösningen kommer det att passera in igenom 
silikonet och interagera med det luminiscerande lagret, vilket medför mindre mängd emitterat ljus i 
proportion till koncentrationen syre.   
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Då provlösningen är helt fri från syrgas (O2) är intensiteten som högst. Genom att dela 
upp sensorn i två delar där den ena är helt avskärmad från provlösningen, och den andra 
står i direkt förbindelse med lösningen, kan jämförelse mellan de två delarnas intensitet 
vid frånvaro respektive närvaro av syre utföras i realtid. Sambandet mellan quenching 
och fluorescens kan beskrivas med Stern-Volmers ekvation: 
      

][10 QK
F

F
D+=  

 
F0 Intensiteten hos det emitterade ljuset i syrefri lösning. 
F Intensiteten hos det emitterade ljuset vid närvaro av syre. 
KD Stern-Volmer-konstanten. 
[Q] Koncentrationen quencher (i detta fall O2).  
 
Stern-Volmer-ekvationen är ett annat uttryck för den räta linjens ekvation: 
 
y = m + kx 
 
Det råder alltså en proportionalitet mellan kvoten av intensiteten hos icke-
quenchad/quenchad fluorescens och koncentrationen av quenchern (Lakowicz, 2006).  
 
Sensorns känslighet bestäms av det luminicerande lagrets tjocklek och morfologi. Med 
tunnare lager erhålls högre Stern-Volmer-konstanter, vilket betyder större skillnader 
mellan  F0 och F vid låga syrekoncentrationer. Morfologin på lagret är också av stor 
betydelse då mikrokristallisering av det luminicerande lagret kan inträffa. Detta kan 
dock förhindras, om lagret ultraljudsbehandlas (Anastova, 2008). 
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4.2 Utförande 
 

4.2.1 Syremätning på lagringstankar 
 
För att få en uppfattning om vilka halter löst syre som ölet har under lagringen utfördes 
mätningar i slutskedet av den här processen. Detta är startpunkten för de mätningar som 
utförts, vilket innebär att det rimligtvis skall vara lägst koncentration löst syre vid dessa 
mätningar jämfört med senare processteg. Det förekommer tre olika beteckningar på 
lagringstankarna vid Åbro Bryggeri AB, vilka redogörs för nedan.  
 
K-tankar 
Kombitank betecknas med K följt av ett identifikationsnummer (K01 – K23). I den här 
typen av tank sker först fermenteringen. Därefter avlägsnas jästen och ölet kyls med 
hjälp av kylmanteln runt tanken. Detta är början av den lagring/mognad som fortlöper i 
cirka 7 dagar. Kombi står för att det sker både jäsning och lagring i samma tank. 
 
M-tankar 
Mognadstank betecknas med M följt av ett identifikationsnummer (M01 – M12). Det är 
endast en lagringstank dit ölen pumpas efter avskiljning av jäst i slutet av 
fermenteringen, vilket sker i en fermenteringstank.  
 
S-tankar 
Stabiliseringstank betecknas med S följt av ett identifikationsnummer (S01 - S06). S-
tankarna har samma funktion som M-tankarna, men är nyare. 
 
Mätningen av syrehalten i lagertankarna inleddes med att en slang pressades på 
provtagningskranen som är belägen i botten av tanken. Slangen skruvades fast med en 
slangklämma. Den andra änden av slangen sattes fast med en snabbkoppling i 
syremätarens nedre del. I mitten på slangen mellan lagertank och syremätare var ett 
filter placerat. Det monterades även en slang på syremätarens övre del för utloppet, 
vilken leddes ner i avloppsbrunnen. På utloppsslangen fanns en ventil för 
reglering/avstängning av flödet.  
 
När allt var ihopkopplat öppnades provtagningskranen på lagertanken så att ölet fick 
strömma igenom mätaren och ut i avloppet. Då syremätaren hade sköljts igenom i cirka 
20 minuter startades mätningen genom en knapptryckning. Erhållet värde antecknades 
och ytterligare mätningar genomfördes. Då mätningen var klar stängdes 
provtagningskranen och utrustningen flyttades till nästa lagertank som skulle mätas.        
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4.2.2 Syremätning under processflödet från tömning av lagertank till 
fyllning av trycktank 
 
När ölet har lagrats klart skall det filtreras, justeras med koldioxid och vatten, 
pastöriseras och överföras till en trycktank. Genom att mäta syrehalten innan och efter 
de olika processtegen, kan eventuella syreupptagningspunkter lokaliseras.  
 
Från lagertanken pumpas ölet in i en plattvärmeväxlare som kyler det innan det hamnar 
i bufferttanken. När rätt nivå uppnåtts släpps ölet vidare genom ett kiselgurfilter. Det 
filtrerade ölet passerar sedan ett säkerhetsfilter med cellulosastavar. Därefter leds det in 
i ett rörsystem där justering med koldioxid och avluftat vatten sker. Vidare förs ölet 
igenom en plattvärmeväxlare som först upphettar det till 72ºC i 30 sekunder, och sedan 
kyls det på vägen ut. Till sist pumpas det nypastöriserade ölet över till en trycktank där 
det får ligga tills tappning kan ske, se figur 4. 
 

   

 
Figur 4. Processflöde för ölets väg från tömning av lagertank, till fyllning av 
trycktank, med markerade provtagningspunkter vid mätning av syrehalt.    

 



 21 

För mätningen av syrehalt vid de olika provtagningspunkterna utfördes samma procedur 
som vid mätning på lagertank, se 4.2.1 Syremätning på lagringstankar.        
 
Provtagningspunkter: 
 

0 - På lagringstank 
1 - Mellan kylare och bufferttank 
2 - Mellan bufferttank och kiselgurfilter 
3 - Mellan kiselgurfilter och cellulosafilter 
4 - Mellan cellulosafilter och doseringsenhet för koldioxid och avluftat 

vatten 
5 - Mellan doseringsenhet och plattvärmeväxlare 
6 - Mellan plattvärmeväxlare och trycktank  

 
 
 

4.2.3 Syremätning på trycktankar 
 
Efter pastörisering av ölet är det egentligen helt färdigt för tappning. Men som en 
buffert lagras det först i trycktank mellan 1 – 7 dagar. Det är lagringstankar med ett 
pålagt koldioxidtryck, för att motverka förlust av den koldioxid/kolsyra som tidigare 
doserats in.     
 
Trycktank betecknas med T följt av ett identifikationsnummer (T01 – T10). 
 
För mätningen av syrehalt på trycktankarna utfördes samma procedur som vid mätning 
på lagertank, se 4.2.1 Syremätning på lagringstankar.               
 
 
 

4.2.4 Syremätning under tappning samt på burkar och flaskor 
 
Vid tappningen pumpas ölet från trycktank till burktappningsmaskinen, eller till 
flasktappningsmaskinen beroende på vilken sort som skall produceras. Mätningar 
utfördes på inkommande ledning till tappmaskinen. Under tiden togs färdiga burkar ut 
till laboratoriet, för koncentrationsbestämning av halten löst syre.  
 
För mätningen av syrehalt på inkommande ledning till tappmaskinen utfördes samma 
procedur som vid mätning på lagertank, se 4.2.1 Syremätning på lagringstankar.        
 
De uttagna burkarna mättes inom 1,5 timme för att undvika jämviktning mellan öl och 
headspace (utrymmet mellan vätskeytan och locket i burk/flaska). För mätning trycktes 
inkommande slang till syremätaren fast i snabbkopplingen, till förpackningsprovtagaren 
(PFDn). Utgående slang från syremätaren lades i avloppsbrunnen. PFDn är som ett 
stativ där förpackningen som skall provas fixeras med håltagningsenheten (piercing 
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device). På den nedre delen av denna enhet sitter en gummipackning. När syremätaren 
är inkopplad öppnas gastuben som förser PFDn med gas, med ett tryck om cirka 6 bar. 
Därefter placeras burken (med locket neråt) i PFDn, håltagningsenheten sänks ner och 
skruvas fast så att gummipackningen tätar mot burkens botten. Sedan vrids en kran på 
PFDn som släpper på gastrycket. Vidare sänks metallröret ner som gör hål i burken. 
Röret skruvas fast i den positionen där dess mynning ligger så nära burkens lock som 
möjligt, då det kan ge en mer fullständig tömning av ölet. Sedan öppnas ventilen på 
utloppsslangen från syremätaren. Detta medför att ölet börjar strömma från burken in 
igenom instrumentet. Efter cirka 7-8 sekunder då burken nästan är tömd (innan luft 
börjat sugas in), stängs utloppsventilen så att flödet stannar. Därefter startas mätningen. 
När den är färdig och resultatet noterat, släpps trycket från PFDn och en ny burk 
placeras där för mätning. 
 
Vid mätning på glasflaskor utförs samma procedur som ovan fast med skillnaden att 
PFDns gummipackning tätar mot kapsylen, där också håltagarens rör penetrerar.     
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5.  RESULTAT OCH DISKUSSION 
 

5.1 Syremätning på lagringstankar 
 
För att få en uppfattning om hur hög koncentrationen av löst syre är under lagringen, 
utfördes en mängd mätningar på olika tankar av samma sort (bilaga 1). Av intresse var 
även en jämförelse mellan de olika typerna av lagringstank; kombitank, mognadstank 
och stabiliseringstank. I figur 5 redogörs medelvärdet för respektive typ av lagringstank 
i form av ett stapeldiagram. De blå staplarna avser mätdata från det första mättillfället 
(6/4-09). Här ses ingen större skillnad mellan tankarna. Den lösta halten syre ligger 
mellan 60 – 80 ppb. De gröna staplarna avser mätdata från det andra tillfället (17/4-09). 
De har nästan ingen skillnad alls i koncentration löst syre. Syrehalten låg vid detta 
mättillfälle på 140 ppb. Den röda stapeln är medelvärdet (283 ppb) för en tank vid tredje 
mättillfället (22/5-09).   
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Figur 5. Stapeldiagram över medelvärden med standardavvikelse för uppmätt 
koncentration löst syre i lagertankar. Blå staplar avser mätningar utförda 6/4-09 då flera 
lagringstankar av samma typ mättes på (12 st K-tankar, 6 st M-tankar, 4 st S-tankar). De 
gröna staplarna avser mätningar utförda 17/4-09. Flera lagertankar av samma typ mättes 
även då (6 st K-tankar och 2 st S-tankar). Den röda stapeln är medelvärdet vid mätning 
22/5-09 på endast en K-tank.   

 
Jämnheten mellan de olika tankarna vid respektive mättillfälle talar för att precisionen i 
mätinstrumentet är relativt hög. Dock är den stora skillnaden mellan mättillfälle ett och 
två svårförklarat. En faktor som skulle kunna ha givit detta resultat är en längre 
framskriden efterjäsning/lagring vid mättillfället 6/4-09, vilket skulle innebära att de 
jästceller som funnits kvar hade haft längre tid på sig att konsumera det lösta syret. Men 
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så var det inte. Vid båda mättillfällena var det väldigt varierande lagringstider i de olika 
tankarna, men skillnaderna i syrehalt var mycket små. Det förhöll sig inte heller så, att 
mätinstrumentet hade justerats efter första tillfället. Även vid tredje mättillfället (röd 
stapel) ses en väldigt stor ökning jämfört med tidigare mätningar.  
 
Öl i M- och S-tankar har blivit ompumpade en gång mer än det öl som finns i K-tankar. 
Detta beror på att huvudjäsningen sker i en fermenteringstank innan det mesta av jästen 
avskiljs och ölet pumpas över till lagringstank av typen M- eller S-tank. I K-tanken görs 
ingen ompumpning av ölet eftersom både huvudjäsning och lagring sker i den. Med 
denna kunskap fanns antagandet att halten löst syre skulle vara lägre i K-tankarna 
jämfört med M- och S-tankarna. Men då resultaten analyserades sågs det att denna 
hypotes inte stämde. Det visade sig att medelvärdet för halten löst syre vid mätningen 
6/4-09 var högst i M-tankar med 79,8 ppb, därefter kom K-tankarna med 70,1 ppb och 
lägst var det i S-tankar med 59,6 ppb (tabell I). Att M-tankarna har högst halt löst syre 
kan bero på att de är mycket äldre än de övriga två typerna. Det är möjligt att de här 
tankarna inte är lika täta som de andra. Vid mättillfället den 17/4-09 var halten löst syre 
bara marginellt lägre i K-tankarna (140,8 ppb) jämfört med S-tankarna (142,6 ppb). 
Detta resultat talar för att det inte sker något upptag av syre vid pumpning från 
fermenteringstank till lagertank.  
 
 
 

Tabell I. Medelvärden med standardavvikelse för koncentrationen löst syre (ppb) i öl under lagring, i 
olika tankar vid olika mättillfällen. Medelvärdena för provtagningspunkterna är beräknade på 
samtliga mätvärden för respektive mättillfälle och typ av tank. 

  

Provtagningspunkt Mätning 6/4-09 Mätning 17/4-09  Mätning 22/5-09 

K-tankar 70,1 ± 20,5 140,8 ± 5,2 282,8 

M-tankar 79,8 ± 10,8 - - 

S-tankar 59,6 ± 13,4 142,6 ± 7,9 - 
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5.2 Syremätning under processflödet från tömning av lagertank till 
fyllning av trycktank 
 
Syrehalten mättes efter enhetsoperationerna; 0 lagring, 1 kylning, 2 fyllning av 
bufferttank, 3 filtrering med kiselgur, 4 filtrering med cellulosafilter, 5 dosering av 
koldioxid och avluftat vatten samt 6 pastörisering. Detta utfördes för att identifiera 
eventuella kritiska punkter med avseende på syreupptag till produkt. Genom att mäta 
före och efter en enhetsoperation kan förändringen i syrehalt bestämmas (bilaga 2). 
Figur 6 nedan beskriver just detta; medelförändringen i syrehalt baserat på tre olika 
mätserier.  
 

 
Figur 6. Diagram över förändringsmedelvärden för uppmätt koncentration löst syre med 
standardavvikelse, vid olika provtagningspunkter under processflödet från lagertank till trycktank. 
Punkt 0 är lagertank, 1 är efter kylare, 2 är efter bufferttank, 3 är efter kiselgurfilter, 4 är efter 
cellulosafilter, 5 är efter dosering av vatten och koldioxid, 6 är efter pastören. Startvärdet vid punkt 
0 ligger på 150 ppb.  

 
Vid provtagningspunkt noll är förändringen lika med noll per definition, då detta är 
startvärdet. Vid denna punkt ligger medelvärdet på 150 ppb. När ölet tas från 
lagertanken och pumpas igenom kylaren erhålls en höjning i syrehalt med 25 ppb. Detta 
kan bero på själva pumpningsmomentet som ger upphov till turbulens. Otäta packningar 
i pumpen kan göra att luft kommer in som tack vare turbulensen kan leda till ett snabbt 
upptag av syre.  
 
Det sker även en ökning av syrehalt vid punkt två till 40 ppb (relativt punkt 0). Detta 
provtagningsställe är beläget mellan bufferttank och kiselgurfilter, där det sker tillsats 
av PVPP och silikagel. I det sistnämnda finns det kiseldioxid. Inget av dessa ämnen 
skall ge utslag på mätaren så länge det skyddande silikonlagret på sensorn är intakt. 
Dock finns risken att tillföra syre under momentet då PVPP och silikagel tillsätts. 
Tillsatsen sker uppblandat i avluftat vatten, vilket inte är helt fritt från löst syre, utan 
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kan i vissa lägen ha dubbelt så hög halt löst syre jämfört med ölet i lagertank. 
Förklaringen till hur syrehalten då kan sjunka efter filtret kan vara ett lägre partialtryck 
för syre, vilket skulle medföra en lägre löslighet för syret och på så sätt minska halten i 
ölet. Halten sjunker ytterligare vid punkt 4, vilket är efter cellulosafiltret. Även här 
skulle ett lägre partialtryck kunna uppstå relativt föregående provtagningspunkt. Sedan 
sker dosering av avluftat vatten och koldioxid. Som tidigare nämnts är det avluftade 
vattnet inte helt fritt från löst syre varför tillsats av detta mycket väl skulle kunna 
resultera i en förhöjd halt löst syre vid punkt 5. Vid punkt 6 sjunker koncentrationen löst 
syre till ca 170 ppb, vilket motsvarar ett upptag om 20 ppb relativt startvärdet på 150 
ppb.   
 
Lagertankarna töms med luft, vilket ger ett visst syreupptag vid ytan. Detta märktes vid 
ett mättillfälle då halten löst syre vid tömningens slut ökade en del. I lagertanken K03 
var koncentrationen löst syre 151,3 ppb innan tömning (893 hl öl kvar i lagertanken), då 
320 hl återstod i tanken var koncentrationen löst syre 174,1 ppb vid provtagningspunkt 
1. Ett upptag om 22,8 ppb hade erhållits. Vid senare mätning då bara 14 hl fanns kvar i 
lagertanken var syrehalten 228,3 ppb vid samma provtagningspunkt. Syreupptaget hade 
alltså ökat med 77,0 ppb.  
 
Ett alternativ till tömning av lagertank med luft kan vara att istället använda koldioxid, 
för att reducera upptaget av syre till produkten. Detta kan vara ett lämpligt 
tillvägagångssätt då halten löst syre bör vara lägre än 100 ppb efter pastörisering 
(Bamforth, 2003).  
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5.3 Syremätning på trycktankar 
 
Efter att ölet har pastöriserats pumpas det till trycktankarna, vilka fungerar som 
lagringsplats fram till tappningen. Att kunna ”följa ett öl” från första lagring till och 
med lagringen i trycktank är problematiskt. Det sker nämligen inte alltid fullständiga 
tömningar, vilket betyder att i en trycktank kan olika ölbatcher ha blandats. Lagring i 
trycktank är dock ej att betrakta som kritisk punkt med avseende på syreupptag. I 
trycktanken skapas nämligen ett övertryck med tillsatts av koldioxid för att inte halten 
kolsyra i ölet skall minska. Mätningar av koncentrationen löst syre i trycktankarna 
utfördes den 7/4-09 (bilaga 3) med varierande resultat (figur 7).    
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Figur 7. Stapeldiagram över medelvärden för uppmätt koncentration löst syre i trycktankar. 
Samtliga mätningar utfördes 7/4-09. 

 
Halten löst syre varierar ganska mycket mellan trycktankarna, från 50 ppb till 135 ppb. 
Detta beror förmodligen på stora variationer i ölen mellan de olika lagringstankarna. 
Dock saknas uppgifter på vilket öl som hamnat i respektive trycktank, hur många 
ölbatcher det var i varje, samt fyllnadsgraden. Dessa faktorer kan spela en roll för hur 
mycket löst syre det finns i ölet.   
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5.4 Syremätning under tappning samt på burkar och flaskor 
 
Tappning anses vara en process som är kritisk med avseende på syreupptag. Under den 
här processen exponeras ölet för luft med atmosfärstryck, mellan påfyllning av öl och 
kapsylering (för flaska)/falsning av lock (lock pressas fast på burk). För att ta reda på 
hur mycket syre som tas upp under dessa processer, mättes halten löst syre i 
inkommande ölledning till tappmaskinen samt i flaska/burk, vilka togs ut under tiden 
som mätning på ölledning skedde (tabell II).   
 
 

Tabell II. I tabellen redovisas medelvärden och standardavvikelse av mätdata för 
koncentrationen löst syre i tappad produkt. Mättillfälle 1 är 13/4-09, nummer 2 är 16/4-09 
och nummer 3 är 22/4-09. I kolumnen ”förändring” är skillnaden mellan inkommande 
ledning till tappmaskin och i färdig produkt uträknad.  Samtliga mätdata anges i ppb. 
 

Mättillfälle Produkt Koncentration löst syre Förändring 

1 Flaska  134,5 ± 13,2 +13,8 

1 Burk  183,0 ± 0,9 +69,5 

1 Burk 90,5 ± 3,2 -23,0 

1 Burk 55,5 ± 3,2 -58,0 

1 Burk 49,0 ± 6,4 -64,5 

1 Burk 98,0 ± 2,3 -15,5 

1 Burk 95,9 ± 4,2 -17,6 

2 Burk 120,4 ± 7,2 -12,4 

2 Burk 144,4 ± 7,8 +1,2  

2 Burk 144,0 ± 29,6 +1,5 

2 Burk 140,8 ± 8,3 -3,4  

2 Burk 154,5 ± 16,5 +13,1 

3 Burk 134,8 ± 8,5 -8,7  

3 Burk 340,7 ± 57,7 +192,3 

3 Burk 164,5 ± 8,5 +10,9 

3 Burk 146,9 ± 13,3 +2,2  
 
Halten löst syre i tappad produkt varierade mycket vid samtliga tre mättillfällen (bilaga 
4). Några riktigt tydliga trender kan inte identifieras. Öl tappad på flaska har ett litet 
syreupptag, men för att säkert kunna säga att detta sker regelbundet krävs fler 
mätningar. Vid jämförelse av värdena från mätning på burkar, ses lägre koncentration 
löst syre vid mättillfälle 1 än vid 2 och 3. Detta kan bero på att ölet som tappades vid de 
olika tillfällena kommer från olika trycktankar, vilka skiljer sig åt med avseende på 
halten löst syre. En annan faktor som kan spela roll är flödet vid tappningen. Då 
tappningsmaskinen fungerar optimalt är flödet i inkommande ledning 200 hl per timme. 
Men under processtörningar kan flödet gå ner till 10 hl per timme. Detta medför 
skillnader i turbulens, flöde och tryck. 
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I de fall halten löst syre i burk är lägre än i tappmaskinen kan det bero på att ölet har 
hunnit jämvikta sig med headspace (utrymmet ovanför vätskeytan) då inte burkarna 
kunde analyseras omedelbart. Ölet i inkommande ledning håller ungefär 2ºC, medan 
omgivningen håller cirka 23ºC. Detta medför att burkarna värms upp, så att lösligheten 
för syre minskar. Jämviktningen kan även påskyndas om burkarna hanteras ovarsamt, 
då större mängder syre snabbt hamnar i headspace till följd av omskakning. 
 
Det finns två mätvärden som är avvikande. I det ena värdet är halten löst syre 183,0 ppb 
med en ökning om 69,5 ppb från inkommande ledning. Detta kan bero på att burken 
som analyserades fylldes på en plats som inte fungerar optimalt i tappningskarusellen. 
Det andra värdet som är väldigt högt är det på 340,7 ppb med ett upptag om 192,3 ppb. 
Detta värde är medelvärdet av de 10 första burkarna som producerades efter ett 
ölsortbyte. Anledningen till de höga värdena vid just detta tillfälle är svårtolkad. För att 
fastsälla om detta var en engångsföreteelse krävs nya mätningar, och om det då skulle 
visa sig att den höga halten löst syre är återkommande vid produktbyten bör rutinerna 
för detta ses över.     
 
Två olika jämviktningstest utfördes med avsikten att utröna hur snabbt jämvikt uppstår 
mellan öl och headspace (tabell III). I det första testet togs 20 stycken burkar ut direkt 
efter tappmaskinen. Hälften av burkarna analyserades inom 40 minuter, och resterande 
10 mättes efter 5 timmar. I det andra testet togs 12 burkar ut där hälften av dem 
analyserades på samma sätt som det första försöket. Resterande 6 burkar förvarades i 
rumstemperatur i 3 dygn innan de analyserades.  
 
 

Tabell III. Mätningar av koncentrationen löst syre i burk, före och efter olika 
tidsperioder för jämviktning. Värdena avser medelvärden med standardavvikelse och 
anges i ppb löst syre i öl. 

 

Mättidpunkt Försök nr. 1 Försök nr. 2 

0 timmar 164,5 ± 8,5 81,9 ± 20,5 

5 timmar 102,6 ± 5,3 - 

3 dygn - 50,0 ± 1,9 

Procentuell minskning 37,6 38,9 

 
 
Halten löst syre minskade från 164,5 ppb till 102,6 ppb då proverna förvarats 5 timmar i 
rumstemperatur. Under 3 dygn sjönk halten löst syre från 81,9 ppb till 50,0 ppb. Den 
procentuella minskningen av löst syre är nästan identiskt mellan försök 1 och 2. 
Minskningen av halten löst syre antar jag är proportionerlig mot koncentrationen från 
början. Om detta stämmer skulle det innebära att jämviktning mellan det lösta syret i 
ölet och headspace sker tämligen snabbt.    
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5.5 Utvärdering av syremätaren 
 
Precis i slutet av detta projekt (22/5-09) skulle ännu en mätning på lagertank ske i 
samband med tömning. Anledningen till det var att man ville se hur tömning av 
lagertank med luft, påverkade syreupptaget. Det var meningen att syremätning skulle ha 
skett var hundrade hektoliter, och på så sätt kartlägga eventuella kritiska nivåer. Men 
redan vid första mätningen var syrehalten över 280 ppb, vilket är väldigt högt. 
Instrumentet kopplades därför loss och togs till laboratoriet för testning.  
 
Testet består av mätning på två lösningar. Den ena är en nollösning i vilken inget löst 
syre skall finnas närvarande. Det andra är en syremättad lösning. Vid testning och 
justering används inte enheterna för koncentration (ppb, mg/L etc.). Istället används 
nanoampere (nA).   
  
För att göra en mättad lösning togs avjonat vatten och bubblades med tryckluft i tre 
timmar. Vid mätning på denna lösning visade syremätaren 99 nA vilket ligger inom det 
godkända intervallet om 98-102 nA för en syremättad lösning. I och med detta resultat 
var mätaren egentligen godkänd enligt föreskrifterna som säger att bara syremättad 
lösning behöver provas (Anton Paar, 2008). Men för säkerhets skull utfördes även ett 
noll-test genom att mäta på en lösning av natriumsulfit och vatten. En godkänd sensor 
skall visa <1,0 nA i en noll-lösning. Resultatet blev 1,23 nA och var således inte 
godkänt. För att åtgärda felet krävs byte av syresensorn. Enligt manualen räcker det med 
att göra tvåpunkts-justering/-test (med syrefri respektive syremättad lösning) fyra 
gånger per år. Om jag hade följt den förstnämnda instruktionen skulle instrumentet ha 
blivit godkänt, eftersom resultatet vid mätning på syremättad lösning låg inom 
godkända värden.  
 
Mätinstrumentet hade nyligen levererats till Åbro Bryggeri när jag kom dit (30/3-09). 
Projektet inleddes med en veckas mätningar på lagertankar, varefter en 
tvåpunktskontroll utfördes som tidigare beskrivits. Sensorn blev även då underkänd på 
noll-testet. Som tur var fanns det en i reserv som blev godkänd vid två-punkts-
justeringen. Men som jag tidigare har nämnt under avsnittet 4.2.1 om ”syremätning på 
lagertankar” samt 4.2.2 ”syremätning under processflödet från tömning av lagertank till 
fyllning av trycktank”, sågs tydliga skillnader i koncentration löst syre mellan olika 
mätdatum. Syrehalterna var väsentligt lägre dagarna närmast byte av syresensor jämfört 
med samma mätpunkter vid senare tillfällen. Detta tyder på en gradvis försämring av 
sensorns känslighet för låga syrekoncentrationer. 
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5.5.1 Identifiering av sambandet mellan nanoampere och koncentration löst 
syre 
 
Jag har både själv antagit, och efteråt hört, att det råder ett linjärt samband mellan 
nanoampere (nA) och koncentrationen löst syre. För att inte förklara mina teorier med 
endast indicier, utfördes ett antal mätningar. När en mätning utförs fås svaret endast i en 
enhet, och om svaret önskas i någon annan enhet måste mätningen avbrytas, och göras 
om. Detta medför att man inte direkt kan gå in och kolla vad förhållandet är mellan nA 
och syrekoncentration. Problemet löstes genom att fem olika lösningar tillreddes och 
mättes på med omväxlande enhet (nA respektive ppb). Ett tiotal mätningar på varje 
punkt gav medelvärden som användes för att plotta upp en linje i Excel (figur 8). 
Mätvärdena finns redovisade i bilaga 5. 
 

 
Figur 8. Scatterdiagram med inlagd regressionslinje för bestämning av sambandet mellan nA och 
syrekoncentrationen i ppb. De sex olika medelvärdena som användes vid plottningen var; 
1,23nA/129,3ppb, 1,31nA/147,7ppb, 74,7nA/6360ppb, 84,9nA/7318ppb, 98,8nA/8456ppb, 
99,5nA/8462ppb. 

 
 
Scatterdiagramets regressionslinje ger korrelationskoefficienten 0,9999 vilket antyder 
att det föreligger ett mycket starkt linjärt samband. Utifrån regressionslinjens ekvation 
erhålles även faktorn 0,0117 vilken används vid omräkning av nA till ppb. Att linjen 
inte skär origo talar för att instrumentet bör justeras. Vid omräkning av 100 nA med 
denna faktor erhålles en koncentration om 8,5 mg/L (8500 ppb), vilket stämmer bra 
överens med referensvärdet för syremättnadsgrad om 8,5 mg/L i atmosfärstryck och 
rumstemperatur (Wisconsin Department of Natural Resources, 2009).  
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Både ovanstående samband och det som gäller i Stern-Volmer-ekvationen, är alldeles 
linjära. Lutningen på kurvan (0,0117 respektive KD) är helt sensorspecifik. Detta värde 
bestämmer känsligheten. En sensor som kan mäta mycket låga koncentrationer har ett 
högt KD, vilket betyder att små förändringar på x-axeln ger stora förändringar på y-
axeln.   
 
För att vara säker på att mätaren uppfyller det som utlovas i specifikationen med 
avseende på lägsta detektionsnivå (4 ppb), tycker jag att ”noll-testet” borde vara i 
närheten av detta värde. I alla fall om instrumentet skall användas för att mäta så låga 
koncentrationer som förekommer i öl. Vid slutet av ölets lagring vill man ju ha <10 ppb. 
I dagsläget är ju ett värde under 1,0 nA godkänt som noll-test. Detta värde motsvarar en 
syrehalt om 85,5 ppb. Som lägst har jag fått mätaren att visa 0,39 nA vilket motsvarar 
33 ppb. En ström på <0,05 nA krävs för att mätaren skall komma ner till minsta värde (4 
ppb) som den kan mäta. Detta värde har jag inte ens kommit i närheten av. Kanske har 
det berott på att sensorn varit dålig. Men då frågar jag mig varför räcker det med 85,5 
ppb som nolltest om mätaren kan detektera 4 ppb? Jag ställer mig också frågande till 
varför bara enbart ett syremättnadstest krävs som kontroll av att instrumentet fungerar 
som det skall. Jag anser att ett noll-test borde vara mer relevant som kontroll då 
koncentrationen löst syre i öl är betydligt närmare noll än de värden som erhålls i 
syremättade lösningar.  
 
Kalibreringen av mätinstrumentet hade känts säkrare om det funnits standardlösningar 
att tillgå med kända koncentrationer löst syre. Åtminstone en, för avvikelsekontroll.  
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5.6 Jämförelse av mätdata från nuvarande projekt och mellan ett 
försök utfört för 17 år sedan.     
 
För 17 år sedan (1992) utfördes mätningar av halten löst syre i ölet vid processtegen; 
lagring, filtrering i kiselgurfilter, tappning samt i flaska (Tabell IV). Tyvärr framgår det 
inte ur dokumentationen hur mätningarna utfördes, vilket mätinstrument som användes. 
Det redovisas endast ett mätvärde för respektive provtagningspunkt och 
standardavvikelser saknas.  
 

Tabell IV. Mätningar av koncentrationen löst syre i öl vid olika processteg, 
utfört år 1992 (Åbro Bryggeri AB, 1992). 

 

Provtagningspunkt Koncentration löst syre (ppb) 

Lagertank 50 

Kiselgurfilter 100 

Inkommande ledning 
vid flasktappning 

250 

Flaska 390 

 
Resultatet av mätningarna som utfördes 1992 visar att det hela tiden sker ett upptag av 
syre mellan de olika processtegen. Mellan lagertank och kiselgurfilter var syreupptaget 
50 ppb. Det värdet är inte så mycket högre än vad som sker idag, ca 14 ppb (tabell V). 
Vid senare processteg blir skillnaderna större. Syreupptaget för 17 år sedan, mellan 
kiselgurfilter och inkommande ledning till flasktapp, var 150 ppb. Detta beror 
förmodligen på ett stort upptag av syre under tömningen av trycktank, då detta utfördes 
med luft istället för koldioxid. Idag sker endast ett syreupptag om 34 ppb mellan 
motsvarande provtagningspunkter. En annan bidragande orsak till de lägre halterna löst 
syre idag kan vara övergången från slangar som kopplades manuellt vid öltransport i 
bryggeriet, till dagens fasta ledningar där orienteringen styrs med ventiler. Även vid den 
sista mätpunkten (i flaska) har syreupptaget reducerats kraftigt under de 17 år som gått. 
Då var syreupptaget 140 ppb mellan inkommande ledning till tapp och flaska. 
Motsvarande upptag idag ligger på 14 ppb. Förklaringen till denna reducering kan vara 
att flasktappningsmaskinen byttes ut mot en ny år 1992. Huruvida mätningarna som 
utfördes då, var innan eller efter den nya maskinen satts i bruk är oklart.       
 

Tabell V. Medelvärden med standardavvikelse från mätningar av koncentrationen löst syre i öl 
vid olika processteg, utfört i april 2009. Medelvärdena för provtagningspunkterna är beräknade 
på samtliga mätvärden för respektive mättillfälle.  

 

Provtagningspunkt Koncentration löst syre (ppb) Datum för mätning 

Lagertank 72,6 ± 20,7 6/4-09 

Kiselgurfilter 86,7 ± 8,2 8/4-09 
Inkommande ledning 
vid flasktappning 

120,7 ± 4,0 13/4-09 

Flaska 134,5 ± 13,2 13/4-09 
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6.  SLUTSATS OCH FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR 

 
De exakta värdena från mina mätningar av halten löst syre, kan inte betraktas som en 
sanning som exakt speglar de verkliga halterna. Detta grundar jag i följande 
omständigheter; vid ett tvåpunktstest i början av projektet (6/4-09) visade det sig att 
syresensorn var trasig. Den byttes då ut mot en ny och kalibrerades med ett nytt 
tvåpunktstest (med syrefri- respektive syremättad lösning). I slutet av projektet (22/5-
09) utfördes ett likadant test som det i början, med ett godkänt resultat för syremättad 
lösning men underkänt resultat för syrefri lösning. All mätdata har införskaffats under 
perioden mellan de två ovan nämnda tvåpunktstesten. Medelvärdena för halten löst syre 
har ökat för respektive mättillfälle, under den period som mätningar har utförts. Detta 
tycker jag tyder på en gradvis försämring av känsligheten på syresensorn i 
mätinstrumentet. Dock kan mätdatan som redovisats användas för att se trender i 
syreupptaget mellan olika processteg.  
 
De trender som jag kan se är att syreupptaget mellan lagringstank och efter pastör är i 
storleksordningen 20 ppb (i början av tanktömningen). Jag kunde inte se någon trend 
när det gäller syreupptag i samband med öllagring i trycktank. Under tappningen på 
flaska sågs en liten ökning i syrehalt, från 121 ppb till 134 ppb. Vid mätning av halten 
löst syre under burktappningen sågs inga klara trender. Ibland var det ett upptag av syre 
mellan inkommande ölledning till tappmaskin och burkar. Men lika ofta erhölls 
reducerade värden. Dock sågs en kraftig ökning av syreupptaget vid ölsortbyte i 
burktappningsmaskinen, från 148 ppb till 341 ppb. Vid jämförelse av mätdata från den 
undersökning som utfördes 1992 med den som erhållits under detta projekt, ses att 
syreupptaget har reducerats kraftigt mellan kiselgurfiltret och färdigtappad produkt på 
flaska. Koncentrationen löst syre efter kiselgurfiltret som mättes 1992 var 100 ppb, och 
i flaskorna var det 390 ppb. Motsvarande värden idag låg på 88 ppb respektive 134 ppb.         
 
Det hade varit väldigt intressant att komplettera syremätningarna i detta projekt med 
mätningar på de förändringar som sägs vara orsakade av för hög syrehalt, som t.ex. 
förändringen i grumlighet och bildningen av felsmaker. Tyvärr var det inte möjligt att 
utföra sådana försök då projekttiden var alldeles för kort.   
 
Förslag till förbättringar: 
 

• Kontrollera samtliga platser i tappningskarusellerna, med avseende på 
syreupptag, då lokala brister kan förekomma som tidigare nämnts. 

 
• Kontrollera halten löst syre rutinmässigt i förvaringstanken för avluftat vatten, 

då läckage skulle kunna medföra ett upptag av syre. 
 
• Övergå från tömning av lagertank med luft, till tömning med koldioxid för att 

undvika ett onödigt upptag av syre.   
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• Införskaffa effektivare utrustning för vattenavluftning. Till exempel en som 
avlägsnar löst syre i vatten genom katalytisk reduktion med vätgas. Med den 
metoden är det möjligt att syrehalten kan reduceras ner till 2 ppb (Briggs, 2004).  

 
• Köp in en syremätare som mäter TPO2 (Total Package Oxygen) istället för 

endast DO (Dissolved Oxygen). Då skulle man kunna komma runt problemet 
med jämviktning vid mätning på burk och flaska. 

 
• Innan användning av syremätare, kolla om den är godkänns vid ett noll-test. 

 
• Det bör göras en uppföljning av de höga halterna löst syre som erhölls vid 

sortbyte. Och om det visar sig att det sker återkommande vid detta processteg 
bör rutinerna för detta ses över för att identifiera orsaken. 

 
• Mäta halten löst syre i öl vid keg-linje, fyllning av tankbil samt vid 

ciderproduktionen, för att identifiera eventuella kritiska nivåer. 
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BILAGA 1  
  

KONCENTRATIONEN LÖST SYRE I LAGRINGSTANKAR (µg syre/L) 

 
Provtagningsdatum 090406        

         

Lagringstank K01 K02 K03 K04 K05 K06 K10 K11 

         

 137,5 54,2 79,7 60,6 136,0 88,1 56,9 53,8 

 113,4 54,1 65,8 64,7 136,1 85,8 51,8 41,8 

 93,2 54,8 68,9 63,6 105,9 86,2 57,7 51,5 

 85,7    87,9    

     85,2    

         

Medelvärde 107,5 54,4 71,5 63,0 110,2 86,7 55,5 49,0 

         

Standardavvikelse 23,2 0,4 7,3 2,1 24,9 1,2 3,2 6,4 

         

         

Lagringstank K13 K14 K15 K23 M01 M03 M04 M10 

         

 66,4 58,2 56,9 66,1 105,7 92,0 89,6 67,1 

 58,1 59,7 59,4 64,5 88,1 84,9 87,9 64,5 

 62,1 61,6 55,3 61,7 85,5 78,6 91,5 63,1 

      77,9   

         

Medelvärde 62,2 59,8 57,2 64,1 93,1 83,4 89,7 64,9 

         

Standardavvikelse 4,2 1,7 2,1 2,2 11,0 6,6 1,8 2,0 

         

         

Lagringstank M11 M12 S01 S02 S03 S06   

         

 86,0 77,3 54,6 86,1 42,4 61,3   

 75,0 77,2 56,6 71,7 45,0 55,7   

 65,7 71,8 62,1 75,0 48,4 55,4   

 62,8        

         

Medelvärde 72,4 75,4 57,8 77,6 45,3 57,5   

         

Standardavvikelse 10,5 3,1 3,9 7,5 3,0 3,3   
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Provtagningsdatum 090417        

         

Lagringstank K01 K02 K03 K07 K08 K09 S02 S03 

         

 142,0 140,3 143,4 139,1 150,1 141,7 132,6 150,3 

 136,5 133,3 135,7 140,7 156,8 138,9 138,3 151,7 

 143,5 136,0 141,0 135,2 156,4 133,8 138,0 151,2 

 135,4 135,6 140,9 141,6 148,7 141,0 134,1 145,8 

 137,5 140,1 140,2 139,6 145,8 137,1 134,8 146,5 

 132,9 136,0 141,3 136,4 153,6 135,4 138,3 149,3 

 138,4 140,2 137,9 139,1 151,5 137,5 139,4 146,6 

 140,2 142,3 134,3 135,0 150,7 138,3 137,1 146,4 

 137,3 141,4 137,6 138,0 150,3 140,7 138,2 144,1 

 132,7 140,1 138,8 144,4 151,1 145,1 135,4 150,0 

 138,9 132,6 136,6 142,1 149,6 144,3 142,4 151,0 

 137,0 137,6 141,8 142,6 151,1 139,4 135,3 145,9 

         

Medelvärde 137,7 138,0 139,1 139,5 151,3 139,4 137,0 148,2 

         

Standardavvikelse 3,2 3,2 2,8 3,0 3,1 3,4 2,7 2,6 

         

         

Provtagningsdatum 090522 

  

Lagringstank K03 

  

 281,0 

 287,1 

 283,3 

 281,4 

 281,1 

 281,6 

 287,9 

 283,6 

 287,6 

 277,9 

 281,4 

 280,2 

  

Medelvärde 282,8 

  

Standardavvikelse 3,2 
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BILAGA 2 
          

KONCENTRATIONEN LÖST SYRE UNDER PROCESSFLÖDET FRÅN TÖMNING AV LAGERTANK 
TILL FYLLNING AV TRYCKTANK (µg syre/L) 

          

FRÅN LAGERTANK: K08 1 2 3 4 5 6 7 8 

          

Provställe 0 1 2 3 4 4 5 6 1 

          

 150,1 175,1 175,4 166,5 162,8 176,4 173,9 177,4 245,6 

 156,8 175,2 181,5 169,3 162,0 186,7 168,4 169,4 232,5 

 156,4 172,8 179,1 165,6 155,6 183,4 169,2 171,3 226,2 

 148,7 172,2 176,6 173,7 161,3 205,8 169,8 168,2 228,7 

 145,8 174,5 181,4 168,5 161,3 214,4 168,8 166,3 228,7 

 153,6 172,2 175,6 168,3 165,3 223,3 169,4 163,7 229,2 

 151,5 173,6 178,0 167,9 158,0 225,5 169,7 167,2 222,3 

 150,7 171,0 178,6 168,5 157,7 222,5 171,2 160,8 224,4 

 150,3 175,6 173,5 173,2 164,0 223,3 169,4 160,7 226,7 

 151,1 177,6 179,4 170,5  218,5 171,5 163,5 223,8 

 149,6 176,2 181,4 164,8  215,6 174,4 151,4 221,6 

 151,1 172,6 176,9 164,4  220,5 173,5 155,2 229,3 

          

Medelvärde 151,3 174,1 178,1 168,4 160,9 209,7 170,8 164,6 228,3 

          

Förändring 0,0 22,8 26,8 17,1 9,6 56,6 19,5 13,3 77,0 

          

Standardavvikelse 3,1 2,0 2,6 3,0 3,2 17,5 2,1 7,1 6,3 

          

Mängd öl i K08 (hl) 893 320 280 238 182 141 115 77 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0) På lagringstank 
1) Mellan kylare och bufferttank 
2) Mellan bufferttank och kiselgurfilter 
3) Mellan kiselgurfilter och Securox (säkerhetsfiltret med cellulosastavar) 
4) Mellan Securox och Centec (tillsats av koldioxid och vatten) 
5) Mellan Centec och pastöre 
6) Mellan pastör och trycktank 
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FRÅN LAGERTANK: S01       

        

Provställe 0 1 2 3 4 5 6 

        

 160,3 177,2 212,8 181,1 175,5 185,0 191,1 

 156,9 175,7 212,2 181,6 176,0 188,1 189,7 

 156,8 174,5 211,0 179,1 169,4 186,9 182,3 

 165,6 170,6 201,4 179,1 180,1 186,5 184,5 

 153,6 175,3 213,9 176,0 172,0 190,9 192,8 

 160,5 180,8 228,9 174,8 172,0 184,7 211,5 

 158,2 175,3 186,5 182,1 167,9 187,8 212,6 

 160,3 174,2 211,9 177,6 173,5 189,2 192,2 

 159,0 181,2 197,6 180,4 169,1 190,9 183,6 

 160,4 178,9 204,5 178,2 174,0 191,2 180,0 

 163,4 177,0 201,4 179,5 166,2 190,2 171,0 

 160,8 180,0 200,6 174,3 176,1 190,5 177,9 

        

Medelvärde 159,7 176,7 206,9 178,7 172,7 188,5 189,1 

        

Förändring 0,0 17,0 47,2 19,0 13,0 28,8 29,4 

        

Standardavvikelse 3,1 3,1 10,6 2,6 4,0 2,3 12,5 

        

Mängd öl i K08 (hl) 300 315 222 174 127 53 92 

        

        

FRÅN LAGERTANK: K01       

        

Provställe 0 1 2 3 4   

        

 142,0 172,4 182,1 165,1 169,7   

 136,5 174,9 180,7 155,9 169,2   

 143,5 171,2 185,8 165,6 166,7   

 135,4 171,8 178,3 164,6 163,4   

 137,5 182,0 186,7 166,9 162,3   

 132,9 174,0 180,5 163,5 163,9   

 138,4 171,8 183,1 162,1 167,9   

 140,2 173,1 177,8 165,1 165,1   

 137,3 174,0 185,9 170,8 160,2   

 132,7 173,5 191,6 163,5 161,4   

 138,9 177,3 189,1 160,0 164,6   

 137,0  185,1 166,9 159,3   

        

Medelvärde 137,7 174,2 183,9 164,2 164,5   

        

Förändring 0,0 36,5 46,2 26,5 26,8   

        

Standardavvikelse 3,2 3,1 4,2 3,7 3,4   

        

Mängd öl i K01 (hl) 885 825 763 735 690   
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FRÅN LAGERTANK: K06        

        

Provställe 0 1 2 3    

        

 88,1 97,3 106,1 94,6    

 85,8 101,7 107,5 92,1    

 86,2 101,0 101,6 91,4    

  100,6 106,6 97,9    

   105,6 94,6    

   101,5 97,2    

        

Medelvärde 86,7 100,2 104,8 94,6    

        

Förändring 0,0 13,5 18,1 7,9    

        

Standardavvikelse 1,2 2,0 2,6 2,6    

        

Mängd öl i K06 (hl) 736 X X X    

        

        

FRÅN LAGERTANK: K09        

        

Provställe 0 1 2 3 4 5 6 

        

  73,2 87,8 82,1 85,4 80,9 85,5 

  75,7 88,2 82,1 81,3 81,2 88,6 

  76,5 91,2 84,5 80,4 78,9 88,2 

  81,1 89,8 83,8 85,4 73,9 91,3 

  83,0 89,0 86,1 85,9 81,5 83,0 

  78,0  71,4 82,2  86,6 

    75,5    

    80,0    

        

Medelvärde 0 77,9 89,2 80,7 83,4 79,3 87,2 

        

Förändring  0,0 11,3 2,8 5,5 1,4 9,3 

        

Standardavvikelse 3,6 1,4 4,9 2,4 3,2 2,9 

 
 
 
 
0) På lagringstank 
1) Mellan kylare och bufferttank 
2) Mellan bufferttank och kiselgurfilter 
3) Mellan kiselgurfilter och Securox (säkerhetsfiltret med cellulosastavar) 
4) Mellan Securox och Centec (tillsats av koldioxid och vatten) 
5) Mellan Centec och pastöre 
6) Mellan pastör och trycktank 
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BILAGA 3 
         

KONCENTRATIONEN LÖST SYRE I TRYCKTANK (µg syre/L) 
         

Provtagningsdatum 090407        

         

Trycktank T01 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 

         

 116,9 135,5 106,0 56,0 70,7 61,3 62,8 94,4 

 117,3 132,5 106,9 47,9 72,8 59,5 58,8 83,5 

 113,1 130,3 109,3 44,7 81,5 54,3 62,0 86,3 

  137,8  48,4 74,8    

         

         

Medelvärde 115,8 134,0 107,4 49,3 75,0 58,4 61,2 88,1 

         

Standardavvikelse 2,3 3,3 1,7 4,8 4,7 3,6 2,1 5,7 
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BILAGA 4 
        

KONCENTRATIONEN LÖST SYRE I TAPPMASKIN, FLASKOR OCH BURKAR (µg syre/L) 

        

Provtagningsdatum 090413       

        

Provpunkt Tapp Flaskor 120,7     

   120,7     

 117,4 135,0 120,7     

 115,3 138,4 120,7     

 118,2 140,6 120,7     

 114,7 144,1 120,7     

 118,9 119,4 120,7     

 122,2 156,1 120,7     

 123,7 124,3 120,7     

 126,8 117,8 120,7     

 123,3  120,7     

 124,4       

 123,0       

        

        

Medelvärde 120,7 134,5 0     

 120,7  8,5     

Standardavvikelse 4,0 13,2      

        

        

        

Provpunkt Tapp Burk 1 Burk 2 Burk 3 Burk 4 Burk 5 Burk 6 

        

 107,5 184,1 94,3 56,9 53,8 99,7 94,3 

 109,0 182,6 89,1 51,8 41,8 94,6 92,6 

 108,3 182,4 93,0 57,7 51,5 99,0 92,1 

 109,3  86,2   98,8 101,7 

 105,5  90,1    98,7 

 118,4       

 113,7       

 112,7       

 115,6       

 120,0       

 123,7       

 118,0       

        

Medelvärde 113,5 183,0 90,5 55,5 49,0 98,0 95,9 

        

Standardavvikelse 5,7 0,9 3,2 3,2 6,4 2,3 4,2 
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Provtagningsdatum 090416       

        

Provpunkt Tapp Burk 1 Tapp Burk 2 Tapp Burk 3  

        

 123,4 126,9 143,5 133,1 143,0 140,5  

 123,2 122,6 148,3 151,2 140,2 136,2  

 132,8 125,6 140,2 153,8 144,3 187,0  

 133,0 113,7 142,7 145,6 140,1 182,4  

 134,9 106,9 140,4 132,7 144,3 147,9  

 142,1 115,0 144,1 149,2 142,5 142,5  

 141,0 112,0  146,4 142,3 114,2  

 123,2 122,2  142,9 143,0 101,1  

 141,7 124,4      

  128,2      

  126,7      

        

        

Medelvärde 132,8 120,4 143,2 144,4 142,5 144,0  

        

Standardavvikelse 8,0 7,2 3,0 7,8 1,6 29,6  

        

Mängd öl i T01 (hl) 187,0 187,0 97,0 97,0 71,0 71,0  

        

        

        

        

Provpunkt Tapp Burk 4 Tapp Burk 5    

        

 146,4 141,1 137,3 131,4    

 147,5 140,0 143,6 130,4    

 140,2 133,2 142,9 134,2    

 140,6 130,1 142,1 169,6    

 146,0 148,7 148,1 167,5    

 142,1 151,4 139,3 148,0    

 146,5  142,3 148,1    

   135,6 167,1    

    166,7    

    172,9    

    163,2    

        

        

Medelvärde 144,2 140,8 141,4 154,5    

        

Standardavvikelse 3,1 8,3 3,9 16,5    

        

Mängd öl i T01 (hl) 30,0 30,0 10,0 10,0    
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Provtagningsdatum 090422       

        

Provpunkt Tapp Tapp Burkar 1     

        

 132,7 143,0 146,2     

 132,3 141,0 128,9     

 140,1 145,8 127,1     

 143,6 143,7 128,4     

 145,0 148,4 130,7     

 144,4 144,7 131,9     

 151,1 145,0 128,8     

 145,4 143,8 133,1     

 153,0 143,3 141     

 157,1 139,6 151,8     

 143,7 141,9      

 135,3 139,8      

        

Medelvärde 143,6 143,3 134,8     

        

Standardavvikelse 7,7 2,5 8,5     

        

Mängd öl i T08 (hl) 452,0 435,0 452-435     

        

        

        

        

Provpunkt Tapp Burkar 2 Tapp Burkar 3 Burkar 3B Tapp Burkar 4 

        

 147,4 345,2 157,4 162,8 104,7 139,8 137,5 

 145,1 283,2 153,8 166,8 105,0 145,1 151,7 

 140,8 273,8 152,6 170,2 110,2 145,4 183,5 

 144,3 271,1 152,5 167,2 103,1 142,3 143,9 

 151,6 288,4 154,2 182,3 98,8 145,9 143,2 

 150,4 344,2 152,3 165,3 99,2 145,6 149,3 

 147,9 385,1 155,1 158,6 97,5 149,5 136,9 

 152,0 408,5 152,3 152,4 110,9 148,3 157,5 

 148,1 406,9 149,6 164,7 102,3 142,5 144,0 

 150,4 400,8 155,2 154,3 94,4 143,1 138,6 

 152,7  156,7   142,0 135,3 

 150,3  151,1   146,5 141,2 

        

Medelvärde 148,4 340,7 153,6 164,5 102,6 144,7 146,9 

        

Standardavvikelse 3,6 57,7 2,3 8,5 5,3 2,8 13,3 

        

Mängd öl i T06 (hl) 540,0 540,0 518,0 380,0 380,0 110,0 110,0 

 

 
Burkar 3 är 10 st burkar av 20 som mättes inom 40 minuter, burkar 3B är de 
resterande 10  vilka jämviktade sig under 5 timmar innan mätning. 



 47 

BILAGA 5 
 

IDENTIFIERING AV SAMBANDET MELLAN NANOAMPERE OCH KONCENTRATIONEN LÖST SYRE 

       

Provtagningsdatum 090522     

       

Prov 1 nA ppb  Prov 4 nA ppb 

 1,33 148,00   1,24 130,80 

 1,31 146,10   1,22 128,70 

 1,31 148,40   1,23 129,20 

 1,31 147,00   1,24 127,90 

 1,30 149,00   1,24 129,70 

       

Medelvärde 1,31 147,70  Medelvärde 1,23 129,26 

Standardavvikelse 0,01 1,15  Standardavvikelse 0,01 1,09 

       

       

 Prov 2 nA ppb  Prov 5 nA ppb 

 83,03 7322,10   99,06 8481,30 

 84,94 7323,70   99,17 8480,20 

 84,97 7325,50   99,28 8476,20 

 84,95 7322,70   99,31 8471,00 

 85,01 7320,00   99,39 8468,70 

 85,04 7308,10   99,78 8453,90 

 85,23 7311,10   99,75 8451,60 

 85,24 7309,30   99,78 8448,70 

 85,30    99,81 8443,30 

 85,30    99,80 8441,10 

       

Medelvärde 84,90 7317,81  Medelvärde 99,51 8461,60 

Standardavvikelse 0,67 7,10  Standardavvikelse 0,30 15,52 

       

       

Prov 3 nA ppb  Prov 6 nA ppb 

 76,38 6503,00   97,98 8447,80 

 76,29 6498,70   98,15 8448,70 

 76,23 6496,30   98,23 8449,40 

 76,06 6496,50   98,35 8456,20 

 75,87 6412,60   98,38 8459,10 

 74,36 6392,20   99,14 8456,90 

 74,19 6370,30   99,23 8458,80 

 74,04 6334,70   99,34 8457,90 

 73,87 6225,10   99,40 8460,40 

 72,99 6209,60   99,43 8461,70 

 72,91 6196,60     

 72,79 6180,80  Medelvärde 98,76 8455,69 

    Standardavvikelse 0,59 5,13 

Medelvärde 74,67 6359,70     

Standardavvikelse 1,42 128,30     

 


