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• Teknisk sett eksisterer ikke Hydrogenprotoner alene, men former H3O+, men dette er 
detaljer
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• Hvis dette var vanskelig kan kanskje en tankemodell hjelpe?
• Tenk på pH og bufferkapasiteten til en væske som en slik væskeinnretning
• pH er som høyden på vannsøylen
• Å endre pH er som å helle på eller tappe ut vann av kolbene
• Hvor mye vann du må tappe ut (syre du må tilsette) avhenger av bufferkapasiteten 

(tykkelsen på glasset) ved den gjeldende pHen!
• Dette betyr at det er et ikke-lineært forhold mellom syretilsetning og effektivitet

8



• Ved å tilsette gitte mengder med en sterk syre og måle endringen i pH kan man finne 
ut hvordan en væskes bufferevne er!

• Dette kalles titrering
• I modellen vår blir allegorien at vi tilsetter vann og måler høydeforskjellen (=pH) for å 

kartlegge for reservoarene (=bufferevnen) er størst.
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• Det finnes en rekke forskjellige måleenheter på alkalitet
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• I mesken er det malten som er den viktigste bufferen
• I modellen vår betyr dette at malten har et bredere reservoar!
• Når du kobler sammen malten og vannet vil derfor pHen ligge nærmere maltens enn 

vannets pH!
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• Tenk på en syre (f.eks melkesyre) som nok et slikt reservoar!
• Melkesyre har stor bufferkapasitet rundt 3,86 pH
• Når du tilsetter melkesyre til mesken vil H+-ionene fra melkesyren senke pH i hele 

mesken!

12



• Fordeler med riktig ph (5.2-5.4)
• Denne listen stammer fra Kunze  (2007)
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• Ølen som har gjæret littegranne vil ha lavere pH og oppleves friskere og søtere, selv 
om sukkerprofilen er nesten identisk.
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• Optimale pH- og temperaturforhold for ulike enzymer
• Eller for enkelhets skyld: 5.3 – 5.5
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• Dette er en liste over vanlige måter å justere meske-pH ned med omtrent 0.1
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• Risting av malt skaper sure melanoidiner som senker pHen i malt!
• Mørkere malt, lavere pH, særlig for krystallmalt!
• Mørkere maltblandinger vil skape lavere pH enn lysere

• Trenger derfor forskjellige vannjusteringer!
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• Kalsium:
• Fremmer enzymaktivitet
• Senker pH
• Bør ha minst 50 mg/l!

• Bikarbonat
• Hever pH
• Mer for mørke øl

• Sulfat
• Fremhever humle
• Ingen pH-effekt
• 0-350mg/l, mer for humlerike øl

• Klorid
• Fremhever malt
• Ingen pH-effekt
• 0-250mg/l, mer for maltdominerte øl

• Natrium
• Kan fremheve maltsødme
• Ikke bruk for mye, smaker salt!
• 0-150 mg/l
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• De nevnte stoffene kommer ikke for seg selv!
• Vi får dermed med flere mineraler med en tilsetning!

25



• De nevnte stoffene kommer ikke for seg selv!
• Vi får dermed med flere mineraler med en tilsetning!

26



• De nevnte stoffene kommer ikke for seg selv!
• Vi får dermed med flere mineraler med en tilsetning!

27



• Tenk på en syre (f.eks melkesyre) som nok et slikt reservoar!
• Melkesyre har stor bufferkapasitet rundt 3,86 pH
• Når du tilsetter melkesyre til mesken vil H+-ionene fra melkesyren senke pH i hele 

mesken!

28



• Hva som oppgis varierer

• Måleenheter varierer

• Har du ikke tall for bikarbonat, kan du stort sett regne det frem til dette 
ved hjelp av alkalitet og pH1

• Kalkulatorer kan hjelpe deg å beregne salttilsetninger!
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• Varierer hvor mye vekt de legger på sene humletilsetninger
• Burde tatt hensyn til nedkjølingstid!
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