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1. Inledning och syfte 
 
Mitt syfte var att jämföra proteinhalten i korn med två olika analysmetoder, NIT och Kjeldahl 
men eftersom Kjeldahlmetoden kräver vattenhalt (torrsubstans) för att beräkna proteinhalten 
så har jag även jämfört vattenhalterna.  
Har valt att skriva lite mer om instrumenten och metoderna bakom analyserna och även 
proteinet och vattnets inverkan på processen. 
 
Arbetet är indelat i tre delar. Fösta delen beskriver hela processen (från kärna till öl), den 
andra delen beskriver analyserna som görs kring processen och den sista delen innehåller en 
jämförelse av två analysmetoder.  
 
Jag har främst använt mig av utbildningsmaterial och personlig kommunikation från mitt 
arbete som referens, men även kompletterat med internet och böcker. Min uppsats bygger 
mycket på praktiskt laboratoriearbete, eftersom det är det jag arbetar med dagligen. 
 
Så här följer nu en uppsats om mitt dagliga arbete, processen och analyserna bakom 
öltillverkning! Hoppas att den intresserar er och att ni lätt kan följa med och förstå hela 
processen. 
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Ordlista 
 
Bryggning: kallas den process när stärkelse bryts ned till maltsocker som i sin tur förjäses till 
alkohol (etanol). 
 
Extrakt: den del av malten som utnyttjas för ölframställning. Lågt kväveinnehåll i malten ger 
ett högt extraktutbyte och mer öl från en given mängd malt. 
 
Förjäsningsgrad: Den procentuella andelen av den ursprungliga extrakthalten som jäst ut. 
 
Försockringsrast: Då stärkelse bryts ner till förjäsbara sockerarter med hjälp av a- och ß-
amylaser. 
 
Groning: startar efter stöpningen av maltkornet i stora groningskistor och pågår 4 - 7 dygn 
beroende på kornets groningsenergi. 
 
Groningsenergi: ett mått på groningshastighet och förmåga att motstå påfrestningar utan att 
dödas.  
 
Grönmalt: groende korn försett med rotgroddar. 
 
Humle: en klängväxt i hampfamiljen. Den är mycket aromatisk. Humle tillsätts till den klara 
vörten och kokas med denna. Humlen ger smak och förlänger ölets hållbarhet. Olika 
humlesorter ger mycket olika smak på öle t.  
 
Jäsning: den process när maltsocker förjäses till alkohol, etanol. 
 
Kölna: Utrymme där malten torkas 
 
Kölning: torkning av malten. 
 
Lösligt kväve: den del av proteinet i kärnan som är lösligt i vörten. Detta lösliga kvävet 
påverkar maltens och ölets färg 
 
Malt: när grönmalten är nedtorkad, avputsas rotspetsarna med en avgroddningsapparat. 
Därvid erhålles de torra, putsade kärnorna som kallas malt. 
 
Maltkvalitet: kvaliteten på den malt som producerats från specifikt kornparti. 
 
Melanoidiner: färg- och smakämnen som bildas i den kemiska fasen under kölning 
 
Mältning: kallas den kontrollerade groningen av maltkorn. 
 
Mäskning: innebär uppvärmning av malt, vatten och eventuell råfrukt. Vid uppvärmningen 
bryter enzymerna proteas och amylas ned proteiner respektive stärkelse. Uppvärmningen 
stannar vid 76°C. Därefter filtreras blandningen. 
 
Proteinrast: Vid proteinrasten bryts stora, ölgrumlande proteinmolekyler ned till mindre, 
skumbefrämjande molekyler. Dessutom frigörs aminosyror som senare fungerar som näring 
för jästen. 
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Stöpning: den första fasen i mältningen där kornkärnorna blötläggs i vatten och vattenhalten 
stiger i kärnorna från 12 - 15 % till ca 45 %. Stöpningen tar normalt två dygn. 
 
Vört, eller extrakt: erhålles när draven filtrerats ifrån. Vörten innehåller de upplösta 
proteinerna, sockerarter m m som går vidare till bryggningsprocessen. 
 
Stamvörtstyrka: anger andelen malt som ölet innehåller  
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2. Allmänt om korn 
 
Korn tillhör släktet gräs och kan indelas efter axets utseende i 2-radskorn och 6-radskorn. 
2-radskorn dominerar maltkornsodlingen därför att kärnorna är större och fylligare. Detta 
innebär att kärnorna innehåller mer stärkelse och mindre protein och skal. 6-radskorn används 
för malt där höga enzymaktiviteter krävs.(1 & 2) 
 
Kärnan består av 81-85 % frövita (endosperm), 10-17 % skal och 2-5 % grodd. Frövitan är 
kärnans upplagsnäring för groningen. Frövitan består av stärkelseceller och ett lager 
proteinceller, aleuronskiktet 
 
Aleuroneskiktet består av flera cellager av protein och fett men saknar stärkelse. I skiktet 
finns många enzymer i aktiv och passiv form. Stärkelsen finns inuti cellerna i form av 
stärkelsekorn. Dessa är av 2 typer: Typ A >25µm och typ B <5µm. Typ A utgör 10 % av 
antalet stärkelsekorn och 90 % av stärkelsens vikt. Typ B utgör 90 % av antalet stärkelsekorn 
och 10 % av stärkelsens vikt. En stor andel små stärkelsekorn ger en kompakt, ”glasig” 
struktur åt kärnan medan en stor andel stora stärkelsekorn ger en porös struktur åt kärnan. Den 
porösa kärnan tar lättare upp vatten och är gynnsammare ur mältningssynpunkt. (1 & 2) 
 
Stärkelse utgör huvuddelen av frövitan. Stärkelseceller är i allmänhet stora, kantiga och 
oregelbundna. Väggarna i dessa celler bryts ned under mältningen, groningen (se ordlista). 
Därmed friläggs stärkelsen för den efterföljande bryggningen, då stärkelsen omvandlas till 
maltsocker. Stora, runda kärnor innehåller mycket stärkelse i förhållande till mängden skal 
och protein.  
 
Stärkelsekornen är omgivna av ett nätverk uppbyggt av protein, proteinmatrixen. Proteinet är 
uppbyggt av aminosyror. Det finns ett antal (ca.20) aminosyror som deltar i bildandet av 
proteiner. Korn med små stärkelsekorn innehåller ofta mer protein.  
 
Runt stärkelsekornet finns cellväggarna, som till största delen består av den ogrenade 
polysackariden ß-glukan. ß-glukan liksom amylopektin är grenade molekyler och bidrar till 
förhöjning av viskositet.  
 
Stärkelsen består av ~25 % amylos och 75 % amylopektin. Amylos är uppbyggd av 
glukosmolekyler i 1-4 bindning i en rak kedja med upp till 1000 glukosenheter. Amylopektin 
är uppbyggd av glukosmolekyler i 1-4 och 1-6 bindningar och bildar grenade kedjor. 
Kedjorna är formade till spiraler av olika längd och hopsamlade i stärkelsekorn, granuler. Är 
det mer än 20 varv i en spiral färgas stärkelsen blå av jod. Kortare kedjor ger purpur eller brun 
färg och är kedjan kortare än 9 glukosmolekyler blir det inte någon jodfärgning. Amylopektin 
ger bara purpurfärg. (2 & 3) 
 
 
1. Amylos 
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2. Amylopektin  
 
 

 
 
 
 
Kornkärnans byggnad (referens 3)                                           

 
Inneragn (epidermis) är det yttersta 
skalet på kärnan men det tillhör 
egentligen inte kärnan. Det är dock 
hos korn sammanväxt med 
fruktskalet och följer med kärnan. 
Hos t ex vete faller inneragnen av 
vid tröskningen därför att det inte är 
sammanväxt med fruktskalet. 
 
Fruktskal (pericarp) kallas fröets 
yttersta skal och bildas av vävnad 
från moderplantan och inte av fröets 
egen vävnad. Det består av flera 
lager och omsluter själva  fröskalet. 
 
Fröskal (testa) är bildat av fröets 
egen vävnad och skyddar 
aleuronlagret och grodden. Fröskalet 
är sammanvuxet med det 
utanpåliggande fruktskalet. 
 
 

 
Grodd (embryo) 
Grodden sitter vid kärnans bas och är knappt en tredjedel av kärnans längd. Grodden är 
ganska oskyddad och kan lätt skadas vid ovarsam hantering av kärnan t ex vid tröskning. 
 
Skölden (scutellum)  
Cellager som ligger mellan frövitan och grodden. I detta cellager finns de enzymer som startar 
nedbrytningen av stärkelse under groningen. Vidare överför detta cellager näring från frövitan 
till grodden. Det är ett ombildat hjärtblad. (3) 
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Koleoptil (coleoptil)  
Skyddshölje runt blad- och knoppanlaget. Det blir kornkärnans första synliga blad. Vid 
groningen, mältningen, tillväxer koleoptilen längs kärnans inre ryggsida. Det hinner inte bli 
synligt under den korta mältningsperioden. 
 
Stamknoppen eller knoppanlage t (plumula)  
Ger upphov till de bestående ovanjordiska delarna strå och blad. Den kan också kallas 
tillväxtpunkten. Den omges av bladanlag och koleoptil. 
 
Rotanlag eller primrot (radicula)  
Sitter nära kärnans bas mitt emot knoppanlaget. Vid groningen börjar rotanlaget först tillväxa 
och en primrot utvecklas. Under mältningsprocessen blir rottrådarna snabbt synliga och efter 
torkning av grönmalten avputsas dessa rotspetsar. (3) 
 
 
2.2 Sammansättningen i skalet på korn 
 
Sammansättningen i skalet är: 
 
Vatten   7 % 
Protein  7 % 
Pentosan (sockerart) 20 % 
Fibrer (cellulosa) 23 % 
Fett  2 % 
Stärkelse  8 % 
Övriga N-fria ämnen 23 % 
Övrigt  10 % 
 
 
Den levande delen av kornet utgörs av grodden. I grodden finns anlag för att bilda rötter och 
stamdelar. Ogrodda groddar innehåller ~34 % råprotein, 14-17 % lipider och nukleotider (som 
är försumbara). Mellan grodden och frövitan finns skölden och ett lager krossade celler. Dessa 
tillsammans med cellerna i aleuroneskiktet sörjer för syntes av enzymer. Genom dem sker 
också all transport av vatten, enzymer, nedbrytningsprodukter, spårämnen mm. Under lagring 
andas grodden, d v s den förbrukar syre och avger koldioxid. Kornet kan inte börja gro förrän 
vattenhalten kommer upp till ~30 %. Då frigörs hormoner i grodden och skölden som 
aktiverar aleuroneskiktet till att syntetisera och aktivera enzymer för cytolys, proteolys och 
amylolys. Ett av de verksamma hormonen är giberellinsyra, GA3. 
 
 
Cytolys = Enzymet cytas, bryter ner hemicellulosan i cellväggarna. 
 
Proteolys = Den viktigaste fasen i mältningen. Proteolytiska enzymer bryter ner proteiner till 
mindre komplexa ämnen. Proteinas bryter ner protein till peptider och peptidas bryter ner 
peptider till aminosyror. 
 
Amylolys = Enzymet amylas bryter ner stärkelse till maltos och dextrin. Det finns två olika 
typer av nedbrytningsenzymer, a- och ß-amylas. Den samlade effekten av dessa två enzym är 
sockerbildningsförmågan eller den s.k. diastatiska kraften och det är ett mått på 
enzyminnehållet. (1 & 2) 
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a- och ß-amylas  
 
a- och ß-amylas jobbar vid olika temperaturer och omvandlar stärkelse till jäsbara sockerarter 
 
a -amylas sönderdelar amylopektinet och slutprodukten blir dextriner. Dextriner är 
lågmolekylära enheter och saknar stärkelsens förklistringsförmåga. 
a –amylas är en endoglysidas som kan hydrolysera en glykosid bindning var som helst på  
kedjan, för att producera glukos och maltos. 
 
ß-amylas sönderdelar inte stärkelsen lika fullständigt som a-amylas. Slutprodukterna, 
gränsdextriner, har delvis kvar stärkelsens förklistringsegenskaper. 
ß-amylas är en exoglysidas som kan klyva från den icke reducerande änden av polymeren. 
Maltos är produkten av reaktionen. (1 & 2) 
 
 
GA3 
 

Gibberelliner är ett samlingsnamn på en grupp ämnen som kemiskt är mycket lika och har 
fungerat som växthormon. Det finns naturligt i större eller mindre mängd i alla växter. Alla 
GA befrämjar tillväxt och finns mest koncentrerat i yttersta spetsen på växande rötter och 
stamdelar. GA är specifika och kan inte enkelt överföras från art till art med gott resultat. 
 
I korn har Gibberellinerna GA1, GA3, GA4 och GA7, blivit identifierade. Gibberellinerna är 
viktiga för kornkärnans modifiering på så sätt att de påverkar produktionen an enzymer. 
Produktionen av GA i kärnan börjar ungefär då de lagrade sockerreserverna i grodden är 
förbrukade. GA3, Gibberellinsyra C18H18O6, utvinns i industriell skala från gibberella 
fujikuroi, som är en svamp. 
 
GA3 tillsätts som en vatten/isopropanol- lösning till kornet. Påverkan av GA3-tillsatser är 
beroende av dosens storlek, tidpunkten för doseringen och kornsorten. Tillsatserna är 0,05-
0,15 ppm räknat på instöpt (blötlagt) korn. (2) 
 

 
Så påverkar GA3-tillsatser korn: 
 
- Bryter groningsvilan 
 
- Påskyndar groddens metabolism och tillväxt 
 
- Påskyndar mältningsprocessen: ökar graden av modifieringen på tid och förkortar 
groningstiden 
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- Ökar respiration och värmealstringen  
 
- Ökar tillväxten av rot- och bladgrodd 
 
- Stimulerar produktionen av enzymer: alla enzymer stimuleras inte lika mycket (2) 
 
 
2.3 Kornsammansättning och kornkvalitet 
 
 
Hela korn består kemiskt i huvudsak av: 
 
Vatten    12-15 % 
 
I torrsubstans, dvs. utan vatten: 
 
Protein    8-12 % 
Albumin, globulin, Hordein och glutelin  7-11 % 
Andra aminosyror och peptider  0,5 % 
 
Nukleinsyror   0,3 % 
 
Kolhydrater    ~80 % 
 
a-glukan (stärkelse)   63-65 % 
ß-glukan och pentosaner (bygger upp cellväggarna) 3-4,5 % resp. 8-10 % 
Sackaros    1-2 % 
Andra sockerarter   1 % 
 
Lipider och fett   2-3 % 
Mineraler    2 %  
 
 
Kornkvalitet 
 
Generellt är hög kvalitet, korn som kan enkelt kan producera homogen malt (se ordlista) utan 
problem och förseningar. 
 
Nedan följer kriterier som kornet måste uppfylla för att malt av bra kvalitet ska kunna 
produceras. (2) 
 
 
1. Grobarhet;   min 95 % 
      
 
2. Protein;   10-11,5 % 
   
 
3. Vattenhalt;  Max 15 %, bättre med 13-14 % 
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4. Sortering;   Fullkorn >2,5 mm: min 91 % 
   Avrens <2,2 mm + skräp, vete mm: max 3 % 
   Biologisk renhet: min 98 % 

(Kemisk renhet: används inte i samband  
med spannmålshandel)  

 
5. Sundhet;   fritt från mögel, svamp och främmande lukt 
 
 
6. Övrigt;   Skalets kvalitet, stärkelsesammansättning,  

ß-glukaninnehåll och enzymegenskaper (2) 
 
 
3. Allmänt om malt  
 
Malt är säd, vanligen korn, som fuktats med vatten och fått gro. Groddarna producerar 
enzymet amylas, vilket får stärkelsen i maltet att omvandlas till maltsocker när maltet läggs i 
blöt vid bryggningen. Efter att groendet gått tillräckligt långt avbryts processen genom att 
grönmalten (se ordlista) torkas eller rostas med varm luft. Det färdiga maltet är hållbart och 
kan lagras länge. Malt används i tillverkning av öl och whisky. Maltets rostningsgrad är en 
viktig smakfaktor, kraftigare rostning ger ett mörkare öl. I ölbryggning används 
huvudsakligen ljusa maltsorter som till exempel Pilsnermalt och Pale Ale-malt. (1) 
 
 
Malt består i huvudsak av: 
 
Vatten    4,5 % 
 
I torrsubstans dvs. utan vatten: 
 
Protein (kväve · 6,25)   9,2-11,5 % 
Lösligt kväve (~40 % av totala proteinet) 0,6-0,75 % 
a-aminokväve    0,17 % 
 
Kolhydrater    ~80 % 
a-glukan (stärkelse)   60 % 
ß-glukan och pentosaner (bygger upp cellväggarna) 0,5 % resp. 8-10 % 
Fria sockerarter   7,5 % 
 
Lipider och fett   2-3 % 
Mineraler    2 % 
 
(2) 
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4. Ingredienser i öl 
 
Öl har fyra basingredienser som påverkar ölet på olika sätt under bryggprocessen. Dessa är 
malt, vatten, humle och jäst.  
 
 
Malt 
Malten ger ölet dess fyllighet, sötma och färg men den påverkar även ölets arom och skum. 
Malt är från början korn som bearbetats för att passa ölbryggning. Det korn som europeiska 
bryggare använder är i huvudsak tvåradigt korn som är likvärdigt i storlek. Kornet är också 
något större än annat korn för att kunna gro lättare.  
Kornets goda förmåga att gro (enzymhalten), att skalen är lätta att avskilja samt smaken är 
några av skälen till varför korn används till ölframställning framför andra sädesslag. Till de 
flesta ölmärken som bryggs i världen, med undantag av bl a Tyskland, tillsätter man råfrukt,  
d v s majs, ris eller socker. Att det kallas råfrukt beror på att majs, ris och socker inte behöver 
bearbetas med mältning, d v s man använder dem råa.  
 
Vatten 
Olika beståndsdelar i vattnet påverkar ölet. Dels de organiska, d v s ämnen av levande natur 
(kolföreningar), som helst inte skall finnas alls eftersom de kan utvecklas så att de ger ölet en 
speciell smak. Dels olika typer av salter (kalcium, magnesium, bikarbonat) som direkt kan 
påverka ölets smak men som också fungerar indirekt genom att påverka hela bryggprocessen. 
Salterna påverkar bl a stärkelsens omvandling till socker, jästens verkningssätt och humlens 
upplösning.  
I dag är det möjligt att förändra vattnet så att det passar den öltyp som man tänker tillverka. 
Ett alkaliskt vatten går t ex att göra mer surt genom att tillsätta mjölksyra. Förr var den 
geografiska placeringen på bryggeriet av större betydelse för att ölet skulle hålla god kvalitet 
men också passa öltypen, då gick inte vattnets sammansättning att ändra och bryggmästaren 
fick anpassa sig efter det.  
 
Humle 
Humlen har en central roll i bryggprocessen. Den ger ölet dess beska, men också en del andra 
aromer. Alla humlesorter innehåller beska och aromgivande egenskaper men ändå skiljer man 
på dessa två. "Bitterhumle" ger i huvudsak beska och "aromahumle" ger en arom i doft och 
smak. För att få balans mellan beska och arom används ofta flera olika sorters humle till ett öl.  
Mängden humle är också avgörande för ölets smak. En pils, ljus lageröl innehåller t ex 
20-40 % mer humle än ett vanligt, internationellt lageröl. Humlen påverkar således ölets 
beska och gör skummet "starkare". Det är det s.k. lupulin-fröet i honplantans kotteliknande 
blomma som ger ölet dess beska smak.  
  
Jäst 
Jäst är en levande organism som livnär sig på socker. Jästen liksom ölets andra ingredienser 
påverkar smaken och bildar själv många smakämnen. Viktigast är att det tack vare jästen 
bildas alkohol. Alkoholen är central ur smaksynvinkel, inte minst för att den i sig själv ger 
alkoholiska, kryddiga och aromatiska smaker. Men de förstärker också andra positiva 
smakämnen och dämpar ölets kärva och dåliga smaker. (4) 
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5. Att tillverka öl (se bilaga 1) 
 
Korn, vatten, humle och jäst är råvarorna för att göra ett gott öl. Innan man kan använda 
kornet blöts det i vatten och får ligga under värme för att gro. Detta kallas mältning och 
enzymet för att ombilda stärkelse i kornet till socker bildas.  
I kölnan torkas malten (kornet) med varmluft och transporteras till bryggeriet för bryggning. 
Malten krossas och blandas med vatten till en mäsk som värms upp. Detta är mäskningen där 
enzymet ombildar stärkelse till socker.  
När man silat blandningen, som nu kallas vört, kokas den kraftigt tillsammans med humlen 
som ger ölet smak. Sedan silar man bort humleresterna. 
Vörten går vidare till jäsning där de förjäsbara sockerarterna omvandlas till alkohol och när 
ölet jäst färdigt måste det lagras en tid, beroende på doft och smak. 
Slutligen filtrerar man ölet och tappar det på flaskor, burkar eller fat. Samtidigt pastöriserar 
man ölet dvs. tar kål på jästresterna och andra organismer som kan skada ölet. (1) 
 
 
Biologisk reaktion: 
 
1. Stärkelse (Amylos och Amylopektin) + Enzymer (a- och ß-amylas) ?  Förjäsbara 
sockerarter (bl a Maltos och Dextrin) 
 
2. Förjäsbara sockerarter + jäst ?  Alkohol + koldioxid 
 
 
Korn blir malt 
 
Under mältningen omvandlas korn genom biologiska och kemiska processer till malt. 
Avsikten med mältning är bl a att utveckla enzymer som kan omvandla stärkelse till 
förjäsbara sockerarter. Mältningen sker i tre steg. 
 
Under stöpningen blötläggs kornkärnorna. De sväller eftersom grodden tar upp vatten. 
Andningen sätter igång och grodden får energi.  
 
Under groningen börjar grodden sin naturliga tillväxt. Olika enzymer aktiveras och nybildas. 
Cellväggarna i frövitan löses gradvis upp och den hårda kornkärnan blir en mjuk maltkärna. 
Proteiner bryts ner till fria aminosyror och ca.15 % av stärkelsen i frövitan bryts helt eller 
delvis ner. Då frigörs ämnen för groddens tillväxt och andning. Under denna utvecklas blad- 
och rotgrodd. När bladgrodden har nått en viss längd stoppas vidare växt. Det färdiggrodda 
maltet kallas grönmalt.  
 
Under kölningen torkas grönmaltet vid relativt hög temperatur, arom- och färgämnen bildas. 
Det färdiga maltet med de viktiga enzymerna kan nu lagras. (1) 
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5.1 Mältning – Stöpning, groning och kölning  
 
Mältning 
 
 
1. Vatten sugs upp av kornet genom micropyler, kanaler från roten mot spetsen 
2. Hormoner som påverkar aleuroneskiktet bildas och frigörs 
3. Ökande påverkan på aleuroneskiktet så att enzymer för groning bildas 
4. Enzymatisk nedbrytning av cellväggar 
5. Nedbrytning av proteiner 
6. Amylolytisk nedbrytning av stärkelsen börjar 
7. Näring transporteras till grodden i form av lågmolekylära, vattenlösliga  
nedbrytnings-produkter                                                                                                                                                               
8. Mältningsförluster från bildningen av extrakt (socker): CO2 (respiration) och tillväxten av 
bladgrodd (som är olöslig) och rötter (som tas bort) 
9. Lågmolekylära vattenlösliga nedbrytningsprodukter finns i maltet 
10. Cytolys= nedbrytning av cellväggar 
11. Proteolys= nedbrytning av protein 
12. Amylolys= nedbrytning av stärkelse (1) 
 

Stöpning 

Ett stöpkar fylls med rensat korn och man tillsätter vatten med temperaturen 15-20°C. 
Kärnorna sväller, de små fortare än det större. 

Upptagningen av vatten är beroende på vilken kornsort som ska bli malt, av stöptiden och 
temperaturen. Vatteninnehållet ökar snabbt upp emot 35 % och andningen startar. Det 
utvecklas CO2 som verkar kvävande på kornet. Vidare förbrukas stora mängder O2 vid 
andningen. En effektiv genomluftning är därför nödvändig. 

Eftersom luft innehåller mer syre än vad vatten gör, dräneras vattnet med bestämda 
mellanrum och kornet tillförs syre från luften. Under stöpningen genomluftas kornet eftersom 
det växelvis ligger i vatten och luft i två dygn. Man stoppar stöpningen när rotgroddarna är så 
färdiga att de börjar tränga ut ur skalet (vatteninnehåll på 42-46 %). (1 & 2) 
 

Groning 

Efter stöpning överförs kornet till groningstrumlor eller groningskistor där temperaturen och 
fuktigheten noga kontrolleras och regleras. Det sker tydliga yttre förändringar i kärnorna. 
Kornets rotgrodd bryter sig ut ur skalet och växer sedan vidare. Den produkt man nu fått 
kallas grönmalt. (1 & 2) 

Medan kärnan gror utvecklas det mycket energi som bl a används till att bilda viktiga 
enzymer. a-amylas finns inte i korn men utvecklas i aleuronlagret. ß-amylas förekommer 
bundet i kornsäden och frigörs under mältning. 
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Dessa två enzymer är nödvändiga för den senare nedbrytningen av stärkelse till lösliga 
förjäsbara sockerarter. I naturen behöver groddplantan de små nedbrutna lösliga ämnena som 
kan tränga genom cellmembranet, till näring för vidare tillväxt.  

Stärkelse är inte tillgänglig med detsamma. Den finns som korn i frövitans celler. Under 
tillväxten nybildas emellertid också de enzymer, bl.a. ß-glukanaser, som är nödvändiga för 
nedbrytning av frövitans cellväggar, det vi kallar upplösningen. Stärkelsekornen blir då fria, 
och nedbrytningen av de långa styva stärkelsekedjorna med många glukosenheter startar. 
Maltstärkelsen får kortare kedjelängd än kornstärkelse.  

Proteinet i frövitecellerna angrips också. Proteolytiska enzymer frigörs och nybildas, och 
protein spaltas genom polypeptider och mindre peptider till aminosyror. Aminosyrorna 
transporteras först till aleuronlagret för att sättas samman till enzymer (proteiner) eller till 
grodden för att bli stora strukturproteiner. Några aminosyror och peptider stannar kvar i 
frövitan.  
De viktigaste processerna som skett under groningen är alltså bildandet av enzymer, 
ämnesförändringen och upplösningen. Grodden har under tillväxten använt en del av 
upplagsnäringen till växtprocessen. Mycket värmeenergi, CO2 och H2O har producerats.  
(1 & 2) 
 

Kölning 

Kölningen försiggår i tre faser: Växfas, Enzymfas och Kemiska fasen 

Växfasen: I kortare perioder hålls temperaturen under 40°C och det är möjligt för grodden att 
fortsätta groningen något. Upplösningen av cellväggarna i frövitan ökar. Vattnet på kärnornas 
översida förångas lätt, och vatteninnehållet i grönmaltet sjunker snabbt. 

Enzymfasen: Temperaturen tvingas gradvis upp mot 70°C, och groningen upphör fullständigt. 
Amalyserna har sina optimala temperaturer under denna fas av kölningen, och även de 
proteolytiska enzymerna är mycket verksamma. Detta medför en ökad koncentration av 
sockerarter och aminosyror. Ett bayermalt (halvmörk lageröl) hålls vid en lägre temperatur 
något längre än ett pilsnermalt för att det ska bilda mer av de lågmolekylära ämnena. 
Vatteninnehållet sjunker ytterligare, men det är nu svårt att få bort vattnet i kärnornas inre. 

Kemiska fasen: Den temperatur som grönmaltet hålls vid under sista fasen av kölningen, 
kallas avtorkningstemperaturen. Den varierar med den malttyp man tänker framställa, och är 
för pilsnermalt 80-85°C. färgen på grönmaltet blir något mörkare under torkningen. 
Färgbildningen kommer av en reaktion mellan sockerarter och aminosyror eller små peptider. 
Reaktionen är först beskriven av den franske kemisten Maillard och har fått sitt namn efter 
honom. Ämnena som bilda kallas melanoidiner. (1) 
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5.2 Efter Mältning kommer bryggning 
 
Vatten är ett billigt, men lika fullt ett viktigt råämne. Man hör ofta att det bryggeriet har gott 
öl därför att vattnet är så bra. Det är en sanning med modifikation. Ett gott dricksvatten 
behöver inte vara ett gott bryggvatten. 
 
I korthet kan man säga att till öl, och särskilt till ljust öl, bör vattnet inte vara för hårt. Hårt 
vatten innehåller mycket karbonater. Vid kokning drivs kolsyran ut ur vattnet, och kalken 
skiljs ut som kalicumkarbonater.  
 
Det finns också salter som inte fälls ut vid kokning som t.ex. natrium-, kalium- och 
magnesiumsalter. Salter i vattnet kan inverka på ölet på olika sätt. De kan påverka 
försockringen och minska utbytet, avsilningen kan försvåras, glansen och flockningen vid 
kokning (druvutfällningen) blir dålig.  
 
Vid starkt karbonathaltigt vatten får man under kokningen ett mörkt öl, som kan få en 
rödaktig ton. Karbonaterna inverkar också på mängden humle som ska tillsättas, och kan ge 
en rå obehaglig bitter smak på ölet. Salterna i vattnet kan dessutom påverka jäsningen av ölet.  
 
Svenska bryggerier använder nästan uteslutande ytvatten, som är mjukt vatten. På många håll 
utomlands används grundvatten som är hårt. Vattnet avhärdas då i rege l i en 
avhärdningsanläggning, innan det används i ölprocessen. (1) 
 
 
5.3 Bryggprocessen 
 
Bryggprocessen utförs för att man ska kunna utvinna de lösliga ämnena ur malten och 
humlen, och avsila dessa från de olösliga. De enzymer som bildats i maltet under mä ltningen, 
kommer att lösa maltet under inverkan av vatten, värme, tid och pH. Speciellt verksamma är 
två grupper enzymer: proteolytiska enzymer och amylaser. (1) 
 
 
Temperatur och pH 
 
Gemensamt för alla enzymer är att deras verkan är helt beroende av temperaturen, och dess 
maximala verkan ligger inom ett begränsat område. Vid låg temperatur är verkan långsam och 
liten och vid för hög temperatur förstörs verkan helt och kommer inte igång av sig själv när 
man kyler till rätt temperatur. Enzymet är förstört! 
 
Enzymets verkan är också beroende av pH-värdet. I praktiken ligger mäskens pH-värde 
mellan 5,8 och 6,0. Den kan regleras till önskat värde genom bl a tillsats av mjölksyra eller 
saltsyra.  
 
Genom att välja rätt temperatur och genom att hålla dem där längre eller kortare tid, och 
genom att justera surhetsgraden (pH-värdet), kan man på ett avgörande sätt påverka 
förjäsningsgraden, ölets fyllighet och skumfasthet samt kvalitet och hållbarhet på det färdiga 
ölet. (1) 
 
 
 



- 17 - 

Proteiner (äggviteämnena) 
 
Proteinerna är organiska kväveföreningar uppbyggda av ett stort antal aminosyreenheter.  
Peptidbindningar mellan aminosyrorna kan brytas upp av proteolytiska enzymer, och mindre 
molekyler bildas efter hand. Proteinerna bryts ner genom stora polypeptider och mindre 
peptider till enkla aminosyror. 
 
De flesta proteiner påverkar ölets fyllighet och skumfasthet, medan enstaka proteiner kan ha 
skadlig inverkan genom att de skiljer ut sig i flaskorna under lagring, eller ger 
köldgrumlingar. 

I ett riktigt bra malt är proteinerna redan nedbrutna så långt att man bör vara försiktig under 
mäskning, så att nedbrytningen inte håller på för länge i det färdiga ölet. Detta gäller speciellt 
för ljust malt som inte fått sina enzymer försvagade under malttorkningen. De proteolytiska 
enzymerna verkar bäst vid ca 50°C och verkan kan som sagt regleras en del genom att man 
håller temperaturen konstant längre eller kortare tid eller genom att helt slopa raster vid denna 
temperatur under mäskningen.  

Mäskningen består av ett antal steg som kallas raster. Varje rast sker vid olika temperatur. Vid 
respektive temperatur sker olika kemiska reaktioner. Några olika raster som finns är 
proteinrast och försockringsrast (se ordlista). (1 & 2) 

 
Kolhydraterna 
 
Kolhydraterna är huvudbeståndsdelen i malt. Av kolhydraterna är stärkelse den största delen. 
Några av kolhydraterna är olösliga i vatten, medan sockerarterna är lösliga.  
Stärkelsen kan inte förjäsas till alkohol och kolsyra. Därför måste den brytas ned, ombildas, 
till förjäsbara sockerarter. Stärkelsen ombildas under mäskningen av maltets 
stärkelsenedbrytande enzymer, amylaserna. 
 
Ett enzym förvandlar olösligt stärkelse till löslig och gör stärkelseklistret tunnflytande. Ett 
annat enzym bryter ned stärkelsen ytterliggare i maltos och dextrin, och dessutom i 
mellanprodukter som kan sammanfattas under namnet maltosdextrin. För nedbrytning av 
maltosdextrin finns det ett antal enzym (bl.a. a- och ß-amylas) som går under namnet 
dextrinas och som inte är helt kartlagda i sitt verkningssätt. Maltosen kan förjäsas medan 
dextrinet är oförjäsbart eller näst intill. De mellanliggande nedbrytningsprodukterna är mer 
eller mindre förjäsbara allt efter släktskap med maltos eller dextrin. Amylaserna påverkar 
lättare stärkelseklister än råstärkelse. 
 
Beta-amylasens optimala temperatur ligger vid 63°C, optimalzonen ligger mellan 52°C och 
64°C.  
Vid 60-65°C bildas största mängden maltos i förhållande till dextrin (ca 80 % maltos och  
20 % dextrin). Vid högre temperatur minskar maltosmängden och dextrinmängden ökar. Vid 
80°C är inte den försockrande amylasen verksam längre, medan den amylas som gör 
stärkelsen flytande ännu verkar. 
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Dessa förhållanden använder man sig av för att reglera vörtens innehåll av förjäsbart extrakt. 
Vill man framställa en vört med lägre förjäsningsgrad (se ordlista) måste man försockra vid 
förhållandevis hög temperatur, men inte över ca 74°C, för att delvis förstöra enzymerna. 
De flesta salter i bryggmaterialet är lättlösliga i vatten, med undantag av de organiska 
fosfaterna som bryts ned av enzymet fosfatas. Fosfatas optimaltemperatur ligger mellan 43°C 
och 58°C. (1 & 2) 
 
 
5.4 Mäskningen  
 
Malten krossas och blandas med vatten till mäsk i en mäskpanna. Temperaturen höjs stegvis 
vid inmäskningen. Först till cirka 52°C, den så kallade proteinrasten, sedan till 65-70°C då 
försockringsrasten inträffar.  
 
Det är alltså inte bara mängden malt som styr alkoholhalten på det färdiga ölet utan i hög grad 
också vilken försockringstemperatur som används. 
När försockringsprovet visar att fullständig försockring uppnåtts, höjs temperaturen till 76°C 
för avmäskning. All enzymaktivitet stoppas nu vilket gör att vörten håller sin framställda 
komposition. Viktiga parametrar under mäskningen är: Koncentration, pH, tid och temperatur. 
 
 
Avsilning  
 
Silkar är den apparat som används vid avsilningen av fasta produkter som exempelvis skal, 
bladgroddar och andra större partiklar. Silkaret är försett med ett rörverk som kallas 
"uppknackare" som är till för att bryta upp den packade filterbädden och därigenom påskynda 
avsilningen. (1) 
 
 
Vörtkokning 
 
När vörten avsilats och samlats upp i vörtpannan kan kokningen av sötvörten eller stamvörten 
starta. Nu tillsätts humlen som ger ölet dess beska.  
Avsikten med vörtkokningen är att: 
 
- Reducera vörten till rätt koncentration dvs. stamvörtstyrka 
- Sterilisera vörten och förstöra enzymerna.  
- Upplösa och ombilda humlens bitterämnen.  
- Koagulera proteinerna och få oönskade aromämnen att avdunsta. 
 
Under vörtkokningen koagulerar proteinerna som tillsammans med garvämnen från humlen 
bildar stora klumpar som sedan skiljs från vörten. Den här *1druven skiljs sedan från vörten i 
en whirlpool (virveltank) dit man pumpar den färdigkokta vörten med hög hastighet.  
När vörten stått i whirlpoolen ca 30 minuter har druven samlats i botten och den blanka vörten 
kan pumpas ut. (1) 
 
*1Druv = En del av proteinerna i vörten förenar sig med garvsyran från humlen. Några av dessa föreningar är 
olösliga i varm vört och fälls ut som druv.  
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5.5 Kylning, jäsning och lagring  
 
Vörten som pumpas från whirlpoolen håller en temperatur på 95°C och måste kylas innan 
jästen kan tillsättas. Genom att pumpa vörten genom en plattvärmeväxlare kyls vörten snabbt 
ned till 11°C och när vörten väl kylts ned, pumpas jäst in i vörten på dess väg till jästanken. 
Samtidigt tillsätter man syre, 6-8 mg/l för att jästen ska kunna föröka sig. 
Den rena, kylda och syresatta vörten ska nu omvandlas till färdigt öl. Ölet jäser cirka en 
vecka. Själva jäsningen innebär att sockret i vörten omvandlas till alkohol, kolsyra och 
smakämnen. Det utvecklas också värmeenergi. Antalet kemiska föreningar bildade av jäst kan 
uppgå till 1 000 stycken. Man brukar därför säga att jästen står för 80 procent av ölets smak. 
Under hela jäsnings- och lagringsprocessen kontrolleras ölet noga. Prover tas varje dygn med 
hjälp av en sackarometer där jäsningsförloppet kontrolleras. 
Härefter sänks ölets temperatur till 0°C eller någon grad under. Jäsningen avtar och 
jästcellerna sjunker till botten.  
Bottensatsen pumpas bort för att inte ge ölet smak och därefter får ölet vila i tre till sex veckor 
beroende på öltyp, samtidigt som det mognar både till smak och till utseende.  
 
Avsikten med att lagra öl är att ölet ska efterjäsa, anrikas med kolsyra, undergå smak- och 
aromförbättring d v s mogna, och kylas för att få god hållbarhet och klarna tillräckligt för att 
avge en lätt filtreringsrest. (1) 
 
 
5.6 Filtrering  
 
Det lagrade ölet innehåller nu jästceller och delar av mindre eller större molekyler av protein 
och garvämnen. Dessa ska nu filtreras bort. Egentligen är det frågan om en skönhetsoperation 
som inte påverkar ölets smak. 
Filtreringen sker med hjälp av filter, antingen stavfilter eller någon typ av skiktfilter. 
Kiselgur eller cellulosafiber är det vanligaste filtermaterialet. (1 & 5) 
 
 
5.7 Pastörisering och tappning  
 
Innan ölet tappas på burk eller flaska förpastöriseras det i en s.k. plattpastör som ofta finns i 
anslutning till tappmaskinen. Tekniskt sett går pastöriseringen till så att ölet värms upp till 
74°C i 30 sekunder för att sedan kylas ner till den temperatur som ölet håller vid tappningen, 
vanligtvis några plusgrader. Den här metoden ställer stora krav på rengöring och sterilisering 
av ledningar, flaskor och maskiner. Pastöriseringen dödar effektivt alla eventuella 
mikroorganismer som skulle kunna skada ölet. 
De flesta bryggerier använder sig idag av kolonntappning. En tappningskolonn för glasflaskor 
eller burkar består av ett antal maskiner som är sammankopplade i en bestämd ordning, där 
slutprodukten är en fylld färdigkapsylerad flaska eller en försluten burk. 
 
Det viktigaste av allt under tappningsprocessen är att ölet inte får komma i kontakt med syre. 
För syre kan reagera kemiskt (oxidera) med proteiner och garvämnen och på den vägen ge 
fällningar efter filtrering av ölet. Av den här anledningen finns det både vid glas och 
burktappning utrustning i form av "jetstråle" och "under-cover-gassing", som vid 
förslutningsmaskinen tränger undan eventuellt luft från flask- eller burktoppen. (1 & 5) 
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6. Analyser på korn och malt 
 
 
6.1 Analyser på korn: 
 
 
Sortering 
 
Kornet rensas efter skörd och skall uppfylla vissa kriterier vad det gäller kärnornas storlek. 
Kraven varierar med kontrakten och kornets användningsområde. 
 
Fullkorn: för svenskt korn till pilsnermalt gäller att minst 90 % skall vara större än 2,5 mm 
Kärnornas storlek påverkar vattenupptagningsförmågan i stöpet och därmed hela 
mältningsprocessen. Stora kärnor innehåller mycket stärkelse och ger ett högt maltutbyte. 
 
Avrens: för svenskt korn gäller att andelen kärnor som är mindre än 2,2 mm tillsammans med 
halva kärnor och skräp inte får överstiga 3 %. 
Små kärnor ger inte något tillskott till extrakten och de är ofta skadade eller har nedsatt 
grobarhet. 
Renhet är ett mått på andelen korn. Beroende på typ av orenhet kan maltkvaliteten påverkas 
negativt: smak, lukt, färg, hållbarhet m.m. 
 
 
Groning: groningskapacitet, groningsenergi och groningsindex 
 
Groningen skall vara hög, snabb och jämn. Den ska vara hög för att den ska ge ett högt 
maltutbyte, snabb för att kunna mältas på den tid som finns till förfogande och jämn för att ge 
ett homogent malt. Groningen styr mältningsprocessen och den kan regleras med vattenhalt 
och temperatur.  
 
Groningskapacitet är ett mått på andelen levande kärnor. Grobarhet är samma sak. När man 
undersöker groningskapaciteten, tar man reda på hur många procent av kärnorna som kan gro 
när groningsvilan är bruten. Ett kornprov kan ”befrias” från eventuell groningsvila med hjälp 
av väteperoxid. Groningskapaciteten, som minst måste vara 95 % ger ett uttryck för hur stor 
del av kornpartiet som består av levande, friska kärnor. 
Groningsenergi är ett mått på hur stor procent av kärnorna som i ögonblicket kan gro och 
därmed är färdig med vilan. Man tar prov på kornpartiet, stöper det och låter det gro. Om inte 
95% av kärnorna har grott efter fem dygn måste kornet lagras ytterliggare tills vilan bryts.  
Groningsindex är ett mått på hur homogent kornet gror vid mältningstillfället. (2) 
 
 
6.2 Analyser på korn & malt: 
 
 
Råproteinhalt (totalkväve) – NIT och Kjeldahlmetoden  
 
Protein ska helst vara mellan 10,5 – 11,5 %. För högt protein sänker utbytet, försämrar 
ölstabiliteten (hållbarheten) och ölets skum. För lågt protein ger inte tillräcklig näring för 
jäsning och för lite enzymer.  
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Råprotein är det som bestäms vid proteinanalys. Förutom proteiner innehåller det värdet även 
kvävesalter och ammoniak. Metoderna som används är Kjeldahl och NIT (Near Infraread 
Tranmittance Spectroscopy). (2) 
 
Kolbach-index (KI) indikerar maltets proteolytiska lösning. Kolbach är ett beräknat värde på 
lösligt kväve i procent av totalkvävet i malten. Det är ett uttryck fö r proteinets löslighet i 
vörten. (2 & 3) 
 
 
Vattenhalt – NIT  och torkningsmetod (TS) 
 
Vattenhalten kan mätas med två olika analysmetoder, en snabbmetod, NIT och sen en riktig 
kemanalys där man får ut torrsubstansen (TS). 
 
Vattenhalt (%) + torrsubstans (%) = 100 % 
 
Kornet skall torkas ned till tillräckligt låg vattenhalt för att kunna klara en lagring. Tillräckligt 
låg vattenhalt är < 14 %. Vid högre vattenhalter måste lagringstemperaturen sänkas så att inte 
grobarheten skadas. 
Vid vattenhalter under 15 % är det så torrt att mögel och skadeinsekter har svårt att överleva. 
Vattenhalten har stor betydelse för vattenupptagningsförloppet i stöpet. (2 & 6) 
 
 
Mer detaljer om analysmetoderna, NIT och Kjeldahl finns på s.27 
 
 
6.3 Analyser på malt: 
 
 
Friabilimeter 
 
Friabilimeter är ett mått på hur sprött maltet är. Kärnorna pressas genom en nättrumma. 
Kornkärnor är väldigt hårda och passerar genom analysen utan att på verkas medan malt går 
sönder och passerar nättrumman. Döda kärnor eller kärnor som bara delvis blivit upplösta 
stannar kvar i trumman.  
Av trummans innehåll är den del som inte passerar 2,2 mm såll, PUG (Partly Unmodified 
Grains) Av andelen hela kärnor kan man indirekt bedöma groningsenergin.  
 
 
Modifiering 
 
Stärkelse finns i kornkärnan som stärkelsekorn. Dessa korn är omgivna av en proteinmatris 
och utanpå dem cellväggar (som bl.a. består av ß-glukan).  
Mycket stärkelse kan ge mycket extrakt. Hemicellulosan i cellväggarna bryts ner i cytolysen 
med hjälp av enzymet cytas och i proteolysen bryts proteiner ner till aminosyror. Slutligen, i 
amylolysen, bryts stärkelse ner till maltos och dextrin med hjälp av amylas.  
Det är av största vikt för maltkvaliteten att de olika enzymsystemen är i harmoni med 
varandra. Graden av enzymatisk omvandling under mältning betecknas modifiering. Genom 
att dela kornen och färga in ytan kan cellväggarna göras synliga. Kärnorna grupperas in i 5 
grupper efter hur väl nedbrutna cellväggarna är. (2 & 6) 



- 23 - 

Bladgroddens längd 
 
Bladgroddens längd är en gammal och enkel metod för att bedöma maltens modifiering. 
Kärnorna kokas i en minut med en lösning som färgar in bladgrodden. Bladgrodden bedöms 
sedan i förhållande till hela kärnans längd och vid förhållandet ca 75 % är modifieringen 
lagom.  
 
 
Mäskning  
 
De flesta maltanalyserna utförs på vört. Beroende av vilken analys som skall utföras används 
olika mäskningsprogram och lösningsmedel. Den officiella metoden för vörtanalyser är 
kongressmäskning (enligt EBC-Analytica). Kongressmäskningen efterliknar 
bryggeriprocessen och den bestämdes vid en kongress i Europa. Mäskningsapparaterna är 
bestämda i analysföreskrifterna, liksom även tid- och temperaturscheman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Under mäskning mäts försockringstiden, ett mått på hur snabbt nedbrytningen av stärkelse 
går. Försockringstiden skall vara så snabb som möjligt, max 15 min. 
För att få en klar vört filtreras mäsken genom ett pappersfilter. Filtreringstiden mäts och den 
bör inte vara längre än en timme. (2 & 6) 
 
 
Vörten används för analys av: 
 
 
Klarhet  
 
Vörten skall vara klar utan några partiklar som gör den opak eller grumlig (2 & 6) 
 
 
Färg & kokfärg 
 
Färg bildas vid s.k. *Maillard-reaktion som är en samverkan mellan socker, lösligt protein, 
vatten och temperatur. Malt tillverkas med olika färger från ljus pilsnermalt till svart malt. De 
mörkaste maltsorterna rostas. 
 



- 24 - 

*Maillard-reaktion kallas en reaktion mellan en reducerande sockerart, t.ex. glukos och en aminoförening, 
vanligen en aminosyra som bildar brunfärgade högpolymera reaktionsprodukter. Dessa är positiva smak- och 
aromämnen vid bakning och stekning, men kan sänka näringsvärdet i livsmedel något genom att essentiella 
aminosyror, framför allt lysin, förstörs. Maillardreaktionen är vid sidan av karamellisering den viktigaste 
brunfärgningsreaktionen i livsmedelssammanhang.  
 
 
pH 
 
Enzymets verkan är beroende av pH-värdet. I praktiken ligger mäskens pH-värde mellan 5,8 
och 6,0. Den kan regleras till önskat värde genom bl.a. tillsats av mjölksyra eller saltsyra.  
Genom att välja rätt temperatur och genom att hålla dem där längre eller kortare tid, och 
genom att justera surhetsgraden (pH-värdet), kan man på ett avgörande sätt påverka 
förjäsningsgraden, ölets fyllighet och skumfasthet samt kvalitet och hållbarhet på det färdiga 
ölet.  
 
 
Densitet (Extrakt, vörtstyrka, % plato)  
 
Under mältningen och mäskningen bildas nedbrytningsprodukter som är lösta i vörten. Alla 
de lösta ämnena bidrar till att öka densiteten. Densiteten mäts vid 20,00°C och med fem 
decimalers noggrannhet. För mätningen används pyknometer, sackarometer, refraktometer 
eller en densitometer. Pyknometer och densitometer har störst noggrannhet. Hela ökningen i 
densitet räknas som om den vore sackaros och anges i % plato, vörtstyrka. Omräknat på malt 
torrsubstans så blir det extrakt. 
 
Extrakt definieras som den del av malten som utnyttjas för ölframställning. Lågt 
kväveinnehåll i malten ger ett högt extraktutbyte och mer öl från en given mängd malt. 
 
 
Viskositet 
 
Analysen utförs vid 20°C. Kulfallsviskosimeter, rotationsviskosimeter eller 
kapillärviskosimeter används. Om modifieringen inte är tillräcklig eller homogen så förhöjs 
viskositeten och visar på en eventuell produktionsstörning i bryggeriet. Viskositet, är ett 
uttryck för en vätskas trögflutenhet. Viskositeten mäts i Cp-enheter. Rent vatten har 
viskositeten 1,0 Cp och är mycket lättflytande.  
En tjock motorolja har värdet ca 30 Cp och är väsentligt mer tjockflytande. Mycket beta-
glukaner ger en trögflytande vört och problem vid avsilningen. Därför önskas låg 
betaglukanhalt, och en viskositet på 1,6 - 1,7 Cp eftersträvas i vörten. (2 & 6) 
 
 
ß –glukan  
 
ß-glukanhalten i kärna och vört har betydelse för mälteri- och bryggprocessen. ß-glukan är en 
polysackarid som utgör en stor del av cellväggarna i kornets endosperm. 
Mängden varierar mellan 3,5 - 6 % av total TS (torrsubstans) i kärnan. Under mältningen och 
den första delen av mäskningen bryts beta-glukanet delvis ned av beta-glukanaser. Ju högre   
ß-glukanasaktivitet desto lägre blir ß-glukanhalten i den färdiga vörten.  
ß-glukan bildar viskösa lösningar med vatten. Hög ß-glukanhalt i vörten orsakar därför längre 
filtreringstid i brygghuset. Det kan även orsaka utfällningar och bottensats i det färdiga ölet.  
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ß-glukanhalten analyseras med antingen enzymatisk metod eller FIA (flow injection analyze) 
metod. Carlsberg Flow-Injection-Analyzer blandar vörten med calcofluor (C40H44N12O10S2) 
och beroende på hur mycket ß –glukan provet innehåller läser detektorn av olika fluorescens. 
Det avlästa värdet jämförs mot standardvärden och provets ß –glukan anges. 
Calcofluor bildar ett komplex med ß-glukan, med molekylvikten över 104. Vid 
komplexbildningen ökar fluorescensen i calcofluor. Fluorescensen av calcofluor är mycket 
instabil beroende på snabb ljusnedbrytning, men kontrollerad i ett automatiskt system som 
baseras på FIA-principen kan en reproducerbar kvantifiering av flourescens och därmed   
ß-glukan uppnås. ß-glukan i korn måste göras lösligt före analys i systemet. Det sker genom 
partiell nedbrytning med hjälp av mild syrahydrolys. (2 & 6) 
 
 
Lösligt kväve  
 
Lösligt kväve är den del av proteinet i kärnan som är lösligt i vörten. Detta lösliga kväve 
påverkar maltens och ölets färg. Lösligt kväve mäts med Kjeldahlmetoden. 
 
 
FAN (fritt aminokväve) 
 
Fritt aminokväve är ett mått på hur mycket aminosyror det finns i vörten. Ungefär 20 % av det 
totala lösliga kvävet är i form av aminosyror. Fritt aminokväve får man ut genom att hetta upp 
vört med tillsatt färgreagens (ninhydrin) i exakt 16 min och sedan kyla ner proverna i 20 min. 
proverna späds med spädningslösning (KIO3 och etanol). Avläsning sker spektrofotometriskt 
(vid 570 nm). 
Ninhydrin är en kemisk förening, 2,2-Dihydroxy-1,3- indandion (C9H4O3 · H2O), som vid hög 
temperatur bildar ett blårött färgkomplex. I reaktionen dekarboxyleras a-aminosyrorna och 
kvävedelen reagerar med ninhydrin under bildandet av ett färgat komplex, känt som 
”Ruhemanns purple” som har sitt absorbansmaximum vid 570 nm. (2 & 6) 
 
 
Lukt (sensoriskt test) 
 
Lukten ska vara frisk utan något inslag av unket eller surt 
 
 
Hartong-mäskning 
 
En annan metod för extraktbestämning är Hartong-metoden, VZ. Den består totalt av fyra 
mäskningar vid konstant temperatur: 20°, 45°, 65° och 80°C.  
Extrakthalten mäts i relation till kongressmäskningens extrakthalt. Dessa mäskningar ger 
information om hur enzymerna fungerar under olika förutsättningar. (2 & 6) 
 
 
Enzymmäskning (a- amylasaktivitet & diastatisk kraft) 
 
För att mäta amylolys-enzymer används en konstant temperaturmäskning i saltvatten för 
vörtframställning.  
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Vid bestämning av alfa-amylasaktiviteten extraheras alfa-amylas med 0,2 % CaCl2- lösning, 
varefter extraktets inverkan på löslig standardstärkelse undersöks genom kolorimetrisk 
bestämning dvs. färgbestämning av stärkelsens jodfärgningsförmåga. Reaktionstemperatur är 
20°C.  
 
Diastatisk kraft är den sammanlagda effekten av a- och ß-amylas i malt under standardiserade 
reaktionsbetingelser. För bestämning av diastatisk kraft extraheras maltenzymerna med 
saltvatten vid 40°C. Stärkelselösning bryts ner av maltenzymextraktet. Mängden reducerade 
sockerarter som bildats av amylolytisk aktivitet bestäms *jodometriskt. Resultatet beräknas 
som gram maltos som reduceras under givna förhållanden av 100g malt. 
 
*Jodometri = analysmetod för kvantitativ bestämning av jod i en lösning genom titrering med en tiosulfatlösning 
av känd koncentration 
(2 & 6) 
 
 
Slutförjäsningsgrad 
 
Mätning av maximal alkoholhalt vid förjäsning av kongressvört i rumstemperatur. 
 
 
Gushing (överskumning) 
 
Vid överskumning tillverkas ett kallvattenextrakt av malt. Vörten kokas och får ersätta 50 ml 
öl i en ölflaska. Efter pastörisering (20 min i 60°C vatten) skakas flaskorna i 3 dygn (i 
skakapparat med 50 slag/min) och korkas sedan upp. För negativt svar, ingen överskumning, 
krävs att ingen öl rinner ur flaskan. (2 & 6) 
 
 
Alla kemanalyser görs enligt (ev. förändringar finns): 
Analytica EBC/European Brewery Convention (1998)  
(ISBN 3-418-00759-7) 
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7. En jämförelse av två analysmetoder - NIT och Kjeldahl 
 
 
7.1 Allmänt - Protein- och vattenhalt  
 
 
Proteinhalt 
 
Vattenhalt (%) + torrsubstans, ts (%) = 100 % (massprocent, m/m) 
 
När man bestämmer proteinhalten i ett laboratorium, är det egentligen den totala mängden 
kväve i spannmålen man bestämmer. Utifrån ett känt samband beräknas sedan 
proteininnehållet. För foderspannmål innebär det att det uppmätta kväveinnehållet 
multipliceras med faktorn 6,25, som är beräknat utifrån produktens % (m/m) aminosyror. 
(6 & 7) 
 
Maltkorn är en råvara som innehåller stärkelse och enzymer. Stärkelsen skall bli alkohol och 
enzymerna är proteiner som gör om stärkelse till jäsbara sockerarter. Hur bra detta går beror 
på sortens (enzymernas) egenskaper. Man kan göra malt av allt korn men det krånglar olika 
mycket. För att enzymerna skall aktiveras måste kornet gro. Kontrollerad groning kallas 
mältning, efter mältningen kallas kornet malt. Omvandlingen av kornet fortsätter tills 
groningen avbryts genom att man torkar malten kraftfullt. Om alla kärnor kommit lika långt 
blir maltet bra, är dom väldigt olika får man problem. Takten i alla processer påverkas av 
proteinhalten varför ojämna proteinhalter sänker maltkvaliteten.  
 
Idag är de flesta mälterier stora industrier där mer än 200 ton korn läggs att gro åt gången. 
Detta innebär att man kräver likartat beteende från ungefär fem miljarder individer om mältan 
skall bli perfekt. Detta problem var inte lika tydligt medan mälterierna var mindre, våra 
proteinhalter är inte ojämnare än förr men de problem som ojämnheten ställer till med har 
blivit större. (8) 
 
Kväve 
 
Den viktigaste odlingsfaktorn för att uppnå bra maltkornskvalitet är kvävegödslingen 
eftersom den direkt påverkar proteinhalten. En låg proteinhalt ger högt extraktutbyte. 
Målsättningen bör vara att uppnå 10 – 11 % (m/m) protein i kärnan. Detta innebär en 
kvävehalt mellan 1,6 - 1,8 % (m/m). Det är viktigt att känna till markens kvävelevererande 
förmåga för att kunna styra kvävegödslingen så rätt som möjligt. (2) 
 
 
Vattenhalt (se bilaga 2) 
 
Vattenhalten (anges i gram i Kjeldahlmetoden, men i % på NIT:en) mäts genom att mala 
korn/malt och väga upp på vågskepp och sedan torka i torkskåp inställda på specifika 
temperaturer beroende på om det är korn eller malt. Tiden i torkskåpen varierar också mellan 
korn och malt. Vågskeppen vägs innan och efter och skillnaden är vattenhalten (ts = mprov – m 
vatten). 
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Vattenhalten i kornsäden kan variera från 12 % och upp till 20 % beroende på 
väderförhållandena under skörden. När innehållet kemiska föreningar i säden anges, är det 
alltid i procent av torrsubstansen.  
Maltkorn bör inte innehålla mer än 14 % vatten om det ska lagras under en längre tid. Finns 
det mycket vatten i säden vill grodden ta upp vatten och andningen börjar. Då produceras 
koldioxid, (värme-) energi och vatten. Mer vatten tas upp, temperaturen stiger och 
andningsprocessen ökar.  
Med en vattenhalt på 17 % är andningsförlusten av organiska ämnen hundra gånger större än 
vid 14 % vatten. Fuktigt korn bör därför torkas före lagring. Torkning av korn kräver noga 
kontroll och ska ske vid temperatur under ca.40°C så att inte växtförmågan förstörs. (1 & 2) 
 
 
7.2 Proteinet och vattnets inverkan i processen  
 
Hög proteinhalt gör att en mindre mängd stärkelse får plats i kornkärnan och att risken för 
grumligt öl ökar. Låg halt gör att farten på groning och stärkelseuppklippning blir för låg och 
att jästen i bryggeriet växer dåligt. (8) 
 
Proteinhalten skall vara lagom hög, helst mellan 9,5 -11,5 % (m/m). För låg proteinhalt kan ge 
alltför långsam mältning och för låg enzymaktivitet. Öl bryggt på sådan malt kan bli platt med 
för dåligt skum. För hög proteinhalt ger lågt maltutbyte och proteinet kan ställa till problem i 
det färdiga ölet med utfällningar och dåliga lagringsegenskaper. Proteinhalten är både en 
sortbetingad egenskap och påverkad av årsmånen. Torra och varma somrar som ger måttlig 
skörd ger ofta hög proteinhalt.  
 
Maltkorn, som lagras vid låg temperatur och med låg vattenhalt, säkrar den bästa kvaliteten 
och dessutom minskar risken för uppkomst av lagersvampar. Kornkärnor är levande 
organismer med fortgående andningsprocess. Under andningen förbrukar kärnorna syre och 
kärntorrsubstans samt avger koldioxid, vatten och värme. Andningen ökar kraftigt med 
ökande temperatur, fukthalt och svampinfektion. Denna process är självförstärkande och 
kornet ”tar värme”, detta kan snabbt leda till total förstörelse av kornet. Den viktigaste källan 
till hög andningsintensitet i korn är angrepp av svampar. När svamparna har bra 
växtbetingelser (hög vattenhalt/hög lagringstemperatur) ökar andningen fort. Halva, skadade 
kärnor, omogna kärnor (grönskott) samt orenheter ökar också svampväxten. I maltkorn som 
”tagit värme” (stark svampväxt och kraftig andning) skadas groningsenergin mycket snabbt 
och kornet får en kännbar ”möglig” lukt. Om maltkornet skall lagras över en längre tid, är det 
därför mycket viktigt att temperatur och fuktighetsförhållanden i kornet kontrolleras med 
jämna mellanrum, samt att man har möjlighet att kyla/torka om det skulle vara nödvändigt. 
(2) 
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7.3 Metoderna och instrumenten 
 
 
7.3.1. Kjeldahl 
 
Malt mals och vägs upp (0,9850 – 0,9950 g) i värmeanpassade rör, till analysen. Alla former 
av kväveföreningar i provet får reagera med överskott av koncentrerad svavelsyra och en 
katalysator i tablettform, som i vårt fall är kjeltabs (3,5 g K2SO4 och 0,4 g CuSO4 per 
Kjeltab), för att bilda ammoniumsulfat.  
De värmeanpassade rören (i ställ) med provlösningen placeras i ett kokblock (420°C i ca 1 
timme). Reaktionen blir alkalisk med natriumhydroxidlösning och den frisläppta ammoniaken 
destilleras (i en destillationsapparat som tillsätter ca 75 ml 40 % NaOH och avjonat vatten) in i 
en lösning med överskott av borsyra. Ammoniumjonerna titreras sedan med en känd 
koncentration av saltsyra. (2 & 9) 
 
 
Här följer reaktionsförloppet: 
 
1. Sönderdelning av proteinet varvid kvävet binder till saltet från svavelsyran  
 
2 NH3 + H2SO4              (NH4)2SO4 
 
 
2. Neutralisering och frisläppning av kväve till ammoniak 
 
(NH4)2SO4 + 2 NaOH             Na2SO4 + 2 NH3 + 2 H2O (aq) 
 
 
3. Bindning av ammoniak till borsyra 
 
3 NH3 + H3BO3             (NH4)3BO3 
 
 
4. Titrering av ammoniumjoner 
 
2 (NH4)3BO3 + 3HCl               3 (NH4)2Cl + H3BO3 
 
 
Beräkning:  
 
Total kväve : 
 
Nt = ((Vp – (Vn – Vb) · Ct · 14.007) / (m · ts) 
ts = ((Vågskepp + torkat prov) – Vågskepp)) / Invägd mängd 
 
Nt = totalt N i ts, % (m/m) 
Vp = ml titrator vid prov 
Vn = ml titrator vid nollprov 
Vb = ml titrator vid blankprov 
Ct = koncentration för titrator (HCl), M 



- 31 - 

m = provmängd, g 
ts = torrsubstans, % 
 
Totalt protein: 
 
Pt = Nt · F 
 
F = omvandlingsfaktor 6,25  
 
För att få ut % (m/m) protein av ts så multipliceras det totala kvävet med faktorn 6,25 som är 
omvandlingsfaktorn för kväve till protein (för alla kornrelaterade prov) (2) 
 
Exempel (utifrån beräkningar): 
K.06021/31-33, Index 01 
 
Nt = ((Vp – (Vn – Vb) · Ct · 14.007) / (m · ts) 
 
Vp = 11,43 ml = 0,01143 L 
Vn = 0,14 = 0,00014 L  
Vb = 0,13 = 0,00013 L 
Ct = 0,1002 M (mol/L) 
Molmassa, N = 14,007 g/mol 
m = 0,9874 g 
 
Vågskepp + torkat prov = 9,8465 g 
Vågskepp = 5,4914 g  
Invägd mängd = 5,0055 g 
ts = 0,8701 (g/g) 
 
Nt = ((0,01143 – (0,00014 – 0,00013) · 0,1002 · 14,007) / (0,9874 · 0,8701) 
Nt = 0,01866 · 100 = 1,866 % 
 
Pt = Nt · F 
Pt = 1,866 · 6,25 = 11,6625 ˜ 11,7 % (ts) 
 
 
7.3.2. NIT - Near Infrared Transmittance 
 
 
Proteinhalten i spannmål har traditionellt bestämts med Kjeldahl-metoden, men denna analys 
tar ganska lång tid att utföra och är relativt dyr.  
I dag är det vanligare att använda s.k. NIT-instrument som bygger på spektroskopiska 
metoder och sensorteknik för att bestämma spannmålens proteinhalt. Även om NIT-
instrumenten också är ganska dyra, kan man med hjälp av ett sådant analysera vatten- och 
proteinhalt i ett spannmålsprov på mindre än 60 sekunder. (7) 
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Uppbyggnad av instrument 
 
En monokromator, 50W volframlampa och ett diffraktionsraster som skapar monokromatiskt 
ljus.  
Ljusstrålen passerar genom provcellen och når detektorn. Signalen förstärks och bearbetas i 
analogkortet. ICU (Infratec Computer Unit) innehåller en inbyggd dator och kommunicerar 
med alla andra delar i instrumentet. 
Instrumentet manövreras via ett tangentbord. Resultatet visas på en display och skrivs ut på 
skrivare (se bilaga 3). (2) 
 
 
Mätprincip 
 
Mätmetoden bygger på att olika molekyler som finns i spannmål absorberar elektromagnetisk 
strålning i området NIR, Near InfraRed (nära infrarött), vid olika våglängder. Olika molekyler 
absorberar olika mycket strålning och strålning av olika våglängder. (9) 
 
Instrumentet som vi på Viking Malt använder, mäter vid 850-1050nm.  

 

Bild. Vi människor kan uppfatta ljus i våglängdsintervallet 380-780nm (nanometer). Våglängder på 
780-2 500 nm kallas nära infrarött ljus och är det infraröda ljus som oftast används inom forskningen. 
Våglängder på 2 500-25 000 nm kallas mellaninfraröttt ljus. 
(7) 
 
När den infraröda strålningen i en NIT (Infratec) passerar en kornkärna så kommer vissa 
frekvenser att dämpas mer än andra beroende på sammansättningen. Olika molekyler har 
olika absorbtionsfrekvenser och därmed så får man olika signaturer beroende på innehållet. 
Dessa signaturer är ganska komplexa och överlappande och därför behövs en kalibrering för 
att uppskatta innehållet/koncentrationen av de olika beståndsdelarna. (9) 
 
Strålningen (NIR) får molekyler att komma i självsvängning om man träffar ”rätt frekvens”. 
Det som ger relevant utslag och korrelerar med protein är framförallt olika kväve bindningar.  
Nära infraröd spektroskopi är baserad på molekylära övertoner och kombinerade vibrationer.  
De molekylära övertonerna och de kombinerade banden som syns i NIR är väldigt breda och 
kan leda till komplexa spektrum.  
För NIR-området så är det i huvudsak andra och tredje ordningen övertoner som vi får utslag 
på. (9) 
 
De tydligaste absortionsbanden som bildas i NIR regionen är relaterade till övertoner och 
kombinationer av grundläggande vibrationer av –CH, -NH, -OH (och –SH), funktionella 
grupper. (10) 
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Tolkning av spektrum 
 
Värdena som kommer ut på skrivaren är predikterade resultat. Du kan endast få ut värden om 
du har en kalibreringsmodell inlagt på instrumentet.  
 
En kalibreringsmodell kan man tolka lite som en "databas". Vi lär upp instrumentet att tolka 
vad olika scan (se bilaga 4) kan väntas ha för värde genom att samla en massa scan och ge den 
ett referensvärde. Sedan använder man sig av ett kemometriskt program för att få fram en 
kalibreringsmodell. (9) 
Kemometri innebär tillämpning av matematisk/statistiska metoder för att hantera kemisk 
information och har därmed sin givna plats inom många forskningsområden.  
Vid biologiska/medicinska forskningsprojekt kan dagens analysmetoder, ofta spektroskopiska 
metoder och även kopplad separation/masspektrometri, generera mycket stora datamängder. 
Ett enda prov kan resultera i miljontals mätvärden, och att sortera ut den relevanta 
informationen kan vara som att hitta en nål i en höstack. Användningen av kemometriska 
metoder är då mer eller mindre ett måste, vare sig det gäller att hitta nålen – t ex en markör för 
en cancersjukdom – eller att beskriva höstacken som ett karaktäristiskt fingeravtryck. Men 
även för utveckling och optimering av analysmetoderna spelar kemometrin en viktig roll. Det 
är många steg på vägen mellan provtagning och mätresultat som påverkar mätkvaliteten, och 
här finns kemometriska verktyg för såväl kontroll som optimering. (11) 
 
Nästa gång ett okänt prov scannas letar instrumentet igenom "databasen" för att hitta något 
som förhoppningsvis liknar scannet på det okända provet och ett predikterat värde fås. 
Sambandet kan beskrivas som så: 
 
X(scan) + Y(referensvärde) --> Kalibreringsmodell 
X(scan) + Kalibreringsmodell --> Y(predikterat/uppskattat värde)  
(9) 
 
 
Mätenhet och Analysprocedur (sker på hela maltkorn) 
 
Ljus passerar genom provet i cellen och detektorn mäter ljuset vid varje scannad våglängd.  
 
Provet hälls i tratten och analysen startar: 
 
- Referensmätning med en tom cell 
- dörren öppnas och provet faller ner i cellen 
- instrument scannar 1:a delprovet 
- Borsthjulet roterar ett steg och matar fram nästa delprov 
- totalt mäts 10 delprov 
- när sista delprovet har analyserats roterar borsthjulet tills allt provmaterial i tratten samlats 
upp i uppsamlingslådan (2) 
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7.4 Resultat (se bilaga 5) 
 
F-testet (se bilaga 5), som visar om två metoder mäter med samma precision visade att det 
inte föreligger någon signifikant skillnad på de två standaravvikelserna.   
T-testet (se bilaga 5), som används för att undersöka om två mätmetoder ger samma resultat 
visade med 95 % konfidensintervall att det inte finns någon skillnad mellan metoderna. 
Q-testen (se bilaga 5) visade att det inte finns något värde som ska uteslutas.  
 
Efter att ha gjort ett antal tester (se bilaga 5) har jag kunnat konstatera att det inte förekommer 
någon skillnad mellan metoderna.  
 
Enligt mina testkörningar och beräkningar (bilaga 5) har Kjeldahl-metoden lägre 
standardavvikelse än NIT-metoden vilket innebär att Kjeldahl ger ett säkrare resultat. 
 
Analysmetoden, NIT är en snabbmetod och används som en kontroll då kornet levereras. 
Resultatet används ut till kund, men då värdena ligger utanför gränserna görs även Kjeldahl.  
 
Resultaten, speciellt från NIT instrumentet beror mycket på kalibreringen som görs via nätet 
en gång om året från Tyskland. Kalibreringen kan skilja en hel del från år till år, i förhållande 
till kjeldahl-metoden. 
 
NIT- metoden är känslig mot väldigt höga och låga halter av protein och vattenhalt då 
kalibreringen inte är gjord för detta, vilket innebär att det ibland uppstår outliers och 
resultaten blir felaktiga. Kjeldahl-metoden däremot klarar av både höga och låga halter utan 
att ge felaktiga resultat och används därför ibland som en kontroll av NIT-värdena. 
 
 
Outliers: (Se bilaga 6) 
 
Infratec kan identifiera ett prov som outlier, prov där spektralinformationen är sådan att den 
kemiska uppbyggnaden som givits av den tillämpade kalibreringen är utanför de accepterade 
noggrannhetsgränserna. (6) 
 
 
Ett prov klassas som outlier av följande anledningar: 
 
- den uppmätta parameterns koncentration ligger utanför kalibreringsområdet 
 
- provet består av material som har ett NIT-spektrum som skiljer sig från den gällande 
kalibreringen 
 
- fel produkt analyseras (fel vald kalibrering) 
 
- det är för stor andel främmande partiklar i provet 
 
- provet har extrem temperatur, t.ex. djupfryst 
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För varje parameter visas 4 siffror i position A,B,C och D, med värde 0 till 5. Om bara 0 visas 
i position finns ingen vägledning om varför parametern klassats som outlier. 
 
A- & B-outlier: Siffror i position A och B visar hur dåligt NIT-spektromet korrelerar med 
vald kalibrering. Ett värde mellan 1 och 5 i position A eller B påvisar att skillnaden är för stor 
för att det uppmätta resultatet skall vara pålitligt. 
 
C-outlier: Delprovsavvikelse, En siffra mellan 1 och 5 i position C påvisar att 
standardavvikelsen mellan delproven överskrider den uppsatta gränsen. 
 
D-outlier: Utanför kalibreringsområdet, Ett värde mellan 1 och 5 i position D påvisar att 
gränserna för en parameter har över- eller underskridits av det uppmätta resultatet för minst 
ett av delproverna 
 
 
7.5 Slutsats/diskussion 
 
Har, utifrån beräkningar och resultat (Bilaga 5) kunnat konstatera att det inte förkommer 
någon skillnad mellan metoderna, och NIT-metoden kan därför ersätta Kjeldahl-metoden.  
Kjeldahl är en dyrare och mer arbetskrävande metod, men ger en lägre standardavvikelse och 
man kan därför konstatera att Kjeldahl ger ett säkrare resultat än NIT-metoden. 
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9. Bilagor 
 
9.1 Bilaga 1 (referens 3) 
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9.2 Bilaga 2 (referens 3) 
 
Tabellen nedan visar hur lång tid kornet kan lagras utan att groningsenergin skadas vid viss 
korntemperatur och vattenhalt 
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9.3 Bilaga 3 – Resultat från NIT 
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9.4 Bilaga 4 – Scan (referens 9) 
 
X-axeln: Ett löpnummer som kan översättas till våglängd i nm. Första punkten (0) motsvarar 
våglängden 850 nm och den sista punkten (100) motsvarar våglängden 1050 nm 
 
Y-axeln: visar absorbansen enligt lambert-Beer´s lag (se bild nedan) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lambert Beer´s lag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

where:
A = Absorbance
a = Absorbitivity
b = Pathlength
c = Concentration
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9.5 Bilaga 5 – Resultat och beräkningar 
 
X60096         
K.06021, 31-33      
Medel proteinhalt      
       
       

  
Protein 
Kjeldahl Protein NIT Vattenhalt Kjeldahl 

Vattenhalt 
NIT 

  11,7 11,6 13,0 13,0 
  12,0 11,8 13,0 13,0 
  11,6 11,5 13,0 13,0 
  11,8 11,5 12,9 12,9 
  11,9 11,6 12,9 12,9 
  11,8 11,6 12,9 12,9 
  11,9 11,6 12,9 12,9 
  12,0 11,2 12,9 12,9 
  11,9 11,4 12,9 12,9 
  11,9 11,6 12,9 12,9 
       
       
N 10 10 10 10 
Medelvärde: 11,9 11,6 12,9 12,9 
Std.avv.  0,126929552 0,157762128 0,048304589 0,048304589 
       
F-test 1(Protein): 1,242910933     
F-test 2 (Vattenhalt): 1     
       
Utifrån tabell: 4,03     
       
Det föreligger inte någon signifikant skillnad på de två standardavvikelserna   
       
T-test, SDpool = Protein = 0,37728779 VH = 0,21978305 
t = 1,6868  0   
       
Enligt tabell:(T-test)      
95 % konf.intervall: 2,11      
99 % konf.intervall: 2,90      
       
Q-test (Prot.kjeldahl) = 0,250     
  Qkrit=0,464     

  
Värdet (11,6) bör ej 
uteslutas    

Q-test (Prot. NIT) =  0,333     
  Qkrit=0,464     

  
Värdet (11,2) bör ej 
uteslutas    
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Forts. bilaga 5 
 
          
X60097      
K.05032, 14-18      
Hög proteinhalt      
       
       

  Protein Kjeldahl Protein NIT 
Vattenhalt 
Kjeldahl 

Vattenhalt 
NIT 

  12,3 12,5 13,8 13,7 
  12,6 12,4 13,7 13,8 
  12,4 12,4 13,7 13,8 
  12,5 12,7 13,8 13,7 
  12,3 12,2 13,9 13,8 
  12,3 12,3 13,9 13,7 
  12,8 12,5 13,9 13,7 
  12,6 12,4 13,9 13,7 
  12,4 12,4 13,9 13,7 
  12,5 12,1 13,8 13,8 
       
       
N 10 10 10 10 
Medelvärde: 12,5 12,4 13,9 13,7 
Std.avv.  0,163639169 0,166332999 0,08232726 0,051639778 
       
F-test 3 (Protein): 0,983804597     
F-test 4 (Vattenhalt): 1,594260539     
       
Utifrån tabell: 3,72     
       
Det föreligger inte någon signifikant skillnad på de två standardavvikelserna   
       
T-test, SDpool = Protein = 0,406185 VH = 0,20983924 
t = 0,522254722  2,021852866   
       
Enligt tabell:      
95 % konf.intervall: 2,11      
99 % konf.intervall: 2,90      
       

Q-test (Prot.NIT) = 
-

0,166666667     
  Qkrit=0,464     

  
Värdet (12,1) bör ej 
uteslutas    
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9.6  Bilaga 6 – Outliers (OBS! resultat för malt från NIT) 
 
 
 

  
 


