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Sammanfattning 

I detta projektarbete skulle tre olika ölsorters beska bestämmas. Beskan skulle 

bestämmas analytiskt genom två metoder, en HPCL och en spektrofotometrisk. Det 

skulle även avgöras vilken av metoderna som lämpade sig bäst för detta. Ölsorter är ur 

Lundabryggeriets sortiment. 

 

Beska mäts i IBU som är en förkortning på ”international bitterness units” och är 

milligram iso-α–syror per liter öl. Den analytiska IBU bestämningen skulle göras för att 

kunna få en uppskattning om hur riktiga de IBU värden var som Lundabryggeriet tidigare 

beräknat fram med hjälp ut av ett program, Glenn Tinseths.  

 

De två olika analysmetoderna som användes var, en spektrofotometrisk metod ”Hope 

bitterness in beer” och en HPLC metod ” Iso α-, α-and β-acid in hope and isomerized hop 

extracts in beer”. 

 

Under arbetets gång fastställdes det att tillredningen av extraktionslösningarna i den 

spektrofotometriska metoden är väldigt beroende på hur länge dessa lösningar skakas. 

Det fastställdes också att desto mörkare ölet var desto viktigare blev skakningstiden.  

 

För HPLC metoden fastställdes det att lösligheten av substansen ICE-I3, i standarden, 

beror på polariteten i lösningsmedlet och att det inte är optimalt att använda svagt 

försurad metanol, som var angivet i metoden ”Iso α-, α-and β-acid in hope and 

isomerized hop extracts in beer”. Då metanolen är svagt försurad är den även mer 

polär, vilket resulterade i att ICE-I3 inte kunde lösas. Att använda metanol som inte var 

försurad visade sig vara mycket mer lämpligt.  

 

I detta fall kunde det konstateras att den spektrofotometriska metoden var mer osäker 

än HPLC, speciellt då skakningstiden för fullständig extraktion av de isomerade syrorna 

inte kunde fastställas. Därför anses det vara bättre lämpat att fokusera på HPLC 

metoden vid fortsatt arbete för att fastställa ölsorternas IBU. 
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Summary 

In this project, the bitterness of three different kinds of beers was to be determined. 

The bitterness would analytically be determined with two methods, a HPLC method and 

a spectrophotometric method. The aim of the project was also to decide whitch of the 

methods that was best suited for this determination. 

 

Bitterness is measured in IBU which is an abbreviation of “International Bitterness 

Units” and is measured in milligram iso-α-acids per liter of beer. The analytical 

determination of the IBU was to be made, in order to get an estimate of how accurate 

previous entered IBU values were. Those values were estimated using calculations in 

the program, Glenn Tinseths.  

 

The determination of the IBU was executed with two different methods of analysis, a 

spectrophotometric method “Hope bitterness in beer” and a HPLC method “Iso α-, α-

and β-acid in Hope and isomerized hop extracts in beer”.  

 

During the work it was concluded that the preparation of the extraction in the 

spectrophotometric method is very dependent on how long the solvents are shaken. It 

was also concluded that, the darker the beer was the more important the time of 

shaking the solvents was.  

 

For the HPLC method, it was determined that the solubility of substance ICE I3, in the 

standard, depends on the polarity of the solvent and that it is not optimal to use low 

acidified methanol, which was specified by the method “Iso α-, α-and β-acid in Hope 

and isomerized hop extracts in beer”. When methanol is weakly acidfied, it is also more 

polar, resulting in that the ICE-I3 could not be resolved. Using methanol that was not 

acidified at all was shown to be more appropriate.  

 

Finally, it was determined that the spectrophotometric method was more uncertain 

than the HPLC, especially when the specific time of shaking the solvents for complete 

extraction of the isomerade acids, could not be determined. The HPLC method is 

therefore considered to be the better fit of the two, and should be focus in further work 

of determining the beers IBU. 
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1. Inledning 

Öl är mycket populärt och, enligt många, en välsmakande dryck som kan vara mer eller 

mindre besk. Vad som avgör dryckens beskhet är olika bitterämnen som finns i ölen. 

Dessa är framförallt iso-α - och iso-β -syror.  Enheten som används för att mäta bitterhet 

är international bitterness units (IBU) vilket motsvarar milligram iso-alfa-syra per liter öl. 

 

Lundabryggeriet är ett lite bryggeri som ligger utanför Lund. Bolaget startades 2009 och 

2011 fick de fram sin första öl. Idag har de tio olika sorters öl som de producerar och alla 

dessa ölsorter har mer eller mindre olika IBU, alltså har de olika bitterhet. [1] 

 

Lundabryggeriet använder Glenn Tinseths metod för IBU-beräkning vilken är ett 

program som med hjälp av olika antaganden samt manuellt inskrivna data beräknar 

ölets IBU [2], frågan är hur sant detta värde är.  

 

Genom att med kemiska analysmetoder undersöka tre olika ölsorter från 

Lundabryggeriet med olika bitterhet kan man ta fram det verkliga IBU-värdet på dessa. 

Man kan då få en uppskattning på hur riktigt det IBU-värde som programmet räknar ut 

är.  

1.1. Syfte och mål  

Det övergripande syftet med detta projekt var att få en uppskattning om hur korrekta 

de IBU värden som Lundabryggeriet beräknat fram är. Arbetet innebär att först 

analytiskt bestämma ölets riktiga IBU värden för att sedan undersöka hur detta skiljer 

sig från ett redan beräknat IBU värdet.  

 

Målet var främst att analytiskt bestämma ölets riktiga IBU värde med hjälp av en HPLC 

metod samt med en spektrofotometrisk metod samt att avgöra vilken av metoderna 

som lämpar sig bäst. Ett annat mål var också att optimera metoderna till de 

förhållanden som rådde på Livsmedelsinstitutionen på Lunds Tekniska Högskola.  

 

Avgränsningarna var att ölsorterna Bästa Lagern, Piraten och Hög standard från 

Lundabryggeriets undersöktes och trots att bitterheten i ölet beror på fler ämnen är det 

iso-alfa- och iso-beta- syror som kommer att undersökas. 

1.2. Lösningsmetoder 

En litteraturundersökning genomfördes innan analysmetoderna skulle väljas. Därefter 

genomfördes experimentella försök samtidigt som en fortsatt litteraturstudie pågick, för 

att få svar på de frågeställningar som uppkom under arbetets gång.  
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2. Ölbryggning 

Öl i sig är en ganska enkel dryck som består av malt, humle, jäst och vatten. Det som 

avgör ölets beska är främst humlen, vilket gör att det är just den råvaran som är 

intressant för detta projektarbete.  

 

Det finns en mängd olika humlesorter med olika andelar iso-α-syra, det ämne som 

framför allt ger ölet sin beskhet. Det vill säga riktigt höga halter av alfasyror omkring 11-

18 %, ger väldigt bittra öler. I normalbittra ölsorter används humle med ca 5-13 % 

alfasyra. Det finns också så kallat aromatiskt humle som ger mer arom än bitterhet, 

dessa innehåller 3-9 % alfasyra.  [3] 

 

Eftersom humle ger ölet sin karaktär, både i beskhet och arom, anses det vara den 

viktigaste ingrediensen. [4] 

 

Trotts att öl är en ganska enkel dryck är ölbryggningen en komplicerad och känslig 

process och det krävs en grundlig studie för att förstå hela processen. För att få en 

överblick om hur ölbryggningen går till är det viktigaste stegen beskrivna i följande 

kapitel.   

 

2.1. Mältning 

Mältning av kornen är det första man gör inför bryggningen av ölet.  Det som ska ske är 

att enzymerna i kornen ska börja agera och omvandla kornens stärkelse till socker som 

kan jäsa. [5] 

 

Första steget i mältningen, som kallas stöpning, är att blötlägga kornen. Detta pågår i 

något d gn vid      C. [5] 

 

Efter stöpningen är det dags för groning och kölning.  ornen får nu gro i ungefär en 

vecka vid      C och det är i denna fas de viktiga enz merna bildas och frigörs, 

enz merna är  a-am las och b-glukanas, och dessa br ter senare ner stärkelsen till 

socker.  e groende kornen kallas nu grönmalt.   roningen avbr ts genom att torka 

kornen med först varmluft vid      C vilket gör att vattenhalten i korna minskar snabbt. 

 är efter hö s temperaturen till      C och det är nu enz mernas aktivitet tar full fart.  ill 

sist höjs värmen till den slutliga torkningstemperaturen, det är också den som avgör 

vilken färg och karaktär malten får. [5] 

 

Idag köper många bryggerier in sin malt som redan färdigmältad. [5] 
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2.2. Mäskning 

Efter att kornen genomgått groning och kölning och blivit malt krossas den och blandas 

med varmt vatten. Denna blandning kallas mäsk, mäsken rörs om under ett par timmar 

samtidigt som temperaturen på blandningen höjs. Starttemperaturen samt 

temperaturhöjningen är beroende av vilket öl som ska bryggas. Under mäskningen 

omvandlas stärkelsen till socker och vätskan, som kallas vört, får en söt smak. [5] 

 

Från mäsken silas sedan de fasta delarna från maltkrossen bort, den vätskan som blir 

kvar kallas för sötvört och samkar som honungsvatten. [5] 

2.3. Vörttorkning 

För att få sötvörten mer besk tillsätts humle och därefter får blandningen koka i 

omkring 1,5 timmar.  

 

Humleskott har små fjäll och under dem sitter det ett gult frömjöl som kallas för lupulin, 

vilket ger ölet sin beska. Det vill säga desto mer humle ju beskare blir ölet. 

Genom att koka vörten med humle görs den även steril på grund utav den höga 

temperaturen som fås vid kokning. Då blandningen kokat klart tas den använda humlen 

bort och vätskan, vörten, kyls därefter ned. [3] 

 

Vörten som nu är färdig består av vatten, socker och smakämnen från malten och 

humlen. Andelen socker som kan jäsas i vörten beror dels på hur länge vörten har 

kockat samt hur mycket malt som har använts, desto längre vörten kokar och desto mer 

malt som används ju mer socker innehåller vörten. [3] 

2.4. Jäsning 

Nästa steg är jäsning och det som är grundläggande är att jäsningen sker i två etapper. 

Det börjar direkt då man tillsätter jästen i vörten. Huvudjäsningen pågår i ca tio dagar 

sedan tas jästen bort. Därefter kommer efterjäsningen som sker i ett större kärl än 

huvudjäsningen. Traditionellt sker efterjäsningen vid låga temperaturer. I 

efterjäsningskärlen lagras även ölet där den får mogna i smak och få en klarare färg. Om 

efterjäsningen eller lagringen sker under för kort tid kan ölet få en smak av smörkola, en 

så kallad felsmak.  [5] 

2.5. Filtrering  

De allra flesta ölsorter filtreras efter lagringen för att få bort de sista resterna från 

jäsningen, men vissa öltyper som exempel Weizenbier filtreras inte. [5] Lundabryggeriet 

filtrerar inte sitt öl då de anser att filtreringen tar bort vissa smakkvaliteter [2] 
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3. Metodutveckling 

Det första steget i detta arbete var att välja vilka analysmetoder som skulle användas. 

Enligt projektplanen skulle två metoder väljas, en spektrofotometrisk metod samt en 

HPLC metod. Metoderna valdes ifrån ”Anal tica-EBC” och ” ASBC methods of anal sis” 

och med kriteriet att kunna bestämma IBU i öl. I följande kapitel kommer metoderna 

och tillvägagångsättet att presenteras samt vilka komplikationer som uppstod under 

utförandet. 

3.1. Spektrofotometrisk analys  

Den spektrofotometriska metoden som valdes var en amerikansk standardmetod från ” 

ASBC methods of anal sis” med namnet ” Hop bitterness in beer” [6]. I metoden var det 

angivet hur de isomerade syrorna skulle extraheras ut ur ölet för att sedan kunna 

analyseras i en spektrofotometer. Det var också angivet en ekvation för att kunna 

beräkna IBU från avläst absorbtionssignal. Denna ekvation var.   

               

Extraktionsmomentet i denna metod visade sig vara utmanande.  

3.1.1. Metodbeskrivning 

Enligt metoden ” Hop bitterness in beer” [6] skulle extraktionen ske på följande sätt. Av 

den ölsort som skulle analyseras pipitterades 10 ml över till en 50 ml centrifugeringstub. 

Till centrifugeringstuben tillsattes även 1 ml 3M saltsyra, 50µl oktanol och 20 ml iso-

oktan. Därefter skulle blandningen skakas kraftfullt i 15 minuter och därefter 

centrifugeras för att erhålla separation mellan vattenfasen och organfasen i vilken 

analyten fanns. Organfasen analyseras vid våglängden 275 nm i en kvartskuvett.   Den 

blank som användes var en blandning av 20 ml iso-oktan och 50 µl oktanol. 

3.1.2. Resultat 

Till en början verkade extraktionsmomentet fungera utan komplikationer, då det 

ljusaste och minst bittra ölet, Bästa lagern, från Lundabryggeriet, analyserades. 

Lundabryggeriets framtagna IBU värde för denna ölsort var 41 IBU och det analytiska 

framtagna värdet var 35,8 IBU, rådata återges i bilaga 1. Det ansågs rimligt eftersom det 

analytiska framtagna IBU värdet förväntades ligga något under det teoretiska IBU värde 

som Lundabryggeriet tagit fram.  

 

Extraktionslösningarna för analysen av Bästa lagern gjordes enligt anvisningarna i 

metoden [6] med en avvikels. I metoden står det angivet att extraktionslösningarna ska 

skakas om kraftigt i 15 minuter.  Det var tyvärr brist på utrustning för att effektivt skaka 

om extraktionslösningarna i 15 minuter vilket försvårade momentet avsevärt. På grund 

av att lämplig utrustning för tillfället saknades och för att kunna fortsätta framåt i 

arbetet bestämdes det att extraktionslösningarna skakades om kraftfullt en kortare 

period. Omskakningen skedde med hjälp av en vortex, en minut per extraktionslösning. 
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Avsatt tid var endast till för att alla extraktionslösningar skulle behandlas på exakt 

samma sätt.   

 

Som nämnts ovan verkade extraktionsmomentet fungera då resultaten från analys av 

Bästa Lagern blev mycket rimliga. När analys av ett mörkare samt bittrare öl, Hög 

Standard, gjordes blev inte resultatet lika rimligt.  Lundabryggeriet hade angivit 97 IBU 

på detta öl och det analytiska framtagna värdet blev 41,8 IBU, rådata återges i bilaga 2. 

Det analytiskt framtagna värdet var alltså orimligt lågt.  Första hypotesen var att 

extraktionslösningen hade blivit mättad. För att motbevisa eller bevisa denna hypotes 

späddes ölet till hälften innan en ny extraktion påbörjades.  Resultatet blev åter igen 

orimligt lågt, 45,6 IBU, rådata återges i bilaga 3. Hypotesen blev därmed motbevisad. 

 

En ny hypotes sattes, att det IBU värdet som Lundabryggeriet beräknat fram inte var 

korrekt. För att bekräfta detta analyserades andra mörka öler med IBU över 50. 

Resultaten blev återigen orimligt låga. Det kunde alltså konstateras att det inte var fel 

på ölet utan metoden.  

 

På grund av det som nämnts ovan studerades även den europeiska standardmetoden 

för att mäta IBU i öl med spektrofotometer, ”Bitterness of Beer” [7].  Den angav 

information om att tiden som extraktionslösningarna skakades var betydligt viktigare än 

vad som tidigare hade antagits. Det var även angivet att mäta absorbansen i 

spektrofotometern efter att extraktionslösningen skakats om vid olika tider [7]. Vilket 

också gjordes, tanken var att hitta den tidpunkt då extraktionen skett fullständigt.  

 

En extraktionslösning tillberäddes på följande sätt: Först överförs ca 50 ml öl från 

ölflaskan till en bägare. I bägaren avlägsnades kolsyran med hjälp av en glasstav. 

Därefter överfördes 10 ml av ölet från bägaren till en 50 ml centrifugeringstub till den 

tillsattes även 50µl oktanol, 20 ml iso-oktan och 1 ml 3M saltsyra [6].  Därefter skakades 

den med hjälp av ett provrörsställ och skakvattenbad, se bild 1. Var femte minut togs 

tuben ut och centrifugerades på 4600 RPM i 4 minuter och därefter analyserades 

extraktionslösningen. 

 

Hypotesen var att absorbtionsvärdet skulle plana ut efter en viss tids skakning av 

extraktionslösningarna. 
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Bild 1 skakvatten bad med provrörställ fast monterat 

Det blev ingen utplaning utan absorbtionssignalen ökade i värde vilket visas i figur 1. 

Slutligen erhölls en absorbtionssignal som motsvarade 108 IBU vilket ansågs orimligt då 

det var angivet 75 IBU på det öl som studerades.  

 

 
Figur 1 Studie av skakningstidens påverkan på absorbtionssingalen 

 

Eftersom absorbtionssignalen aldrig planade ut uppstod hypotesen, att det inte bara var 

de isomerade syrorna som extraherades ut utan också andra substanser, i hypotesen 

ingick det också att problemet var större i mörka öler än i ljusa.  För att bekräfta 

hypotesen bestämdes det att hela spektrat från 400nm till 200nm skulle studeras och 

sedan jämföras med en standard. Standardlösningen tillreddes enligt den valda HPLC- 

metod [8] som förklaras i kapitel 3.   

 

Två analyser gjordes, en på ett ljust öl samt en på ett mörkt öl. För det ljusa ölet 

tillreddes 3 extraktionslösningar och för det mörka ölet 5 stycken.  Varje 

extraktionslösning skakades olika länge. För den ljusa var det 5, 10 och 15 minuter och 

den mörka 5, 10, 15, 20 och 25 minuter. 
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Förbehandlingen av ölet för dessa försök var helt annorlunda än det tidigare då ny 

information fåtts ifrån rapporten ”Estimation of the bitterness of beer” [9]. Enligt 

rapporten ska hela ölflaskans innehåll bli fri från kolsyra. Rapporten tog även upp att 

oktanol används för att motverka skumbildning. Hela ölflaskans innehåll behandlades 

på följande sätt.  Först överfördes ölet till en 800 ml bägare och därefter tillsattes 50µl 

oktanol för att minska skumbildningen. Därefter hälldes ölet fram och tillbaka mellan 

två 800 ml bägare för att eliminera kolsyran. Sedan överfördes 10 ml av det icke 

kolsyrade ölet över till varje centrifugeringstub och till var och en tillsattes 20 ml iso-

oktan och 1 ml 3 M saltsyra. Extraktionslösningarna skakades olika länge, som beskrivs 

ovan, därefter centrifugerades de på 4600 RPM i 4 minuter och analyserades.  

 

Resultaten visas nedan i figur 2 och 3, anledningen till att referenslösningen har ett lite 

annorlunda utseende är på grund av att den innehåller de icke isomerade syrorna också.  

 

 
Figur 2 Extraktion av ljus öl 

5 minuters kurvan syns inte i figur 2 då den döljs av 15 minuters kurvan. 
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Figur 3 Extraktion av mörk öl 

Genom att studera figurerna kan slutsats dras att skakningstiden har större påverkan på 

mörka ölsorter än ljusa, vilket var en del av hypotesen.  Dessutom visar figur 3 att 

någonting i extraktionslösningarna händer mellan 15 och 20 minuter då 

absorbanssignalen är betydligt högre efter 15 minuter än 20. Det är också något 

betydligt som sker mellan 20 och 25 minuter eftersom absorbanssignalen stiger igen.  

 

Undersökningen gav ett annat resultat än förväntat. Hypotesen var att andra substanser 

extraheras ut desto längre extraktionslösningen skakas. Figur 4 och 5 nedan visar 

absorbtionssignalen vid 275 nm vid olika tidpunkter.  
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Figur 4 Skakningens påverkan på extraktion av ljus öl 

 

 

Figur 5 Skakningens påverkan på extrakton av mörk öl 

Dessa visar inte en gradvis ökning som figur 1. Det som skiljer extraktionerna ifrån figur 

4 och 5 från extraktionen i figur 1 är behandlingen av ölet innan extraktionen 

påbörjades samt antal extraktioner. Den största skillnaden är halten oktanol. I tidigare 

försök tillsattes 50µl till varje extraktionslösning, det vill säga 50 µl till 10 ml öl. Medan i 

de senare försöken tillsattes 50 µl till en hel flaska öl, 33 cl.  Varpå en ny hypotes sattes, 

att för hög halt oktanol har använts i tidigare extraktioner och att det kan vara 

anledningen till att problem har uppstått vid analys av ölsorter med ett IBU värde högre 

än 50. Inga slutsatser kan ännu dras om skakningstidens påverkan på extraktionerna.   
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När dessa resultat erhållits var avsatt tid för arbete med den spektrofotometriska 

metoden överskriden. Beslut togs att inte fortsätta med vidare arbete utan istället 

påbörja arbete med vald HPLC-metod. Se kapitel ”förslag för fortsatt arbete”.  

3.2. HPLC analys  

 en metod som valdes till HPLC anal serna var en europeisk standardmetod ” Iso α-, α-

and β-acid in hope and isomerized hop extracts in beer” (metod 7.8) [8]. Nedan beskrivs 

metoden i korthet. 

 

Reversed phase användes där mobilfasen sattes samman av lösning A och B:  

 lösning A, ren metanol [8]. 

 lösning B bestod av 640 ml Metanol, 345 ml vatten och 14 ml fosforsyra [8].  

Detektorn var en multi UV detektor och injektionsvolymen var på 10 µl [8]. Tabell 1 visar 

elueringsprogrammet samt vilka vågländer som lästes av och när. Flödeshastigheten var 

1 ml per minut. 

 

Tid [minuter] % Av mobilfas B  Detektor 

0-19,5 100 % B 270 nm 

19,5–22,5 65 % B 270 nm 

22,5-28 65 % B 314 nm 

28-36 50 % B 314 nm 

36-40 100 % B 314 nm 
Tabell 1 HPLC program [8] 

I metoden 7.8 fanns det även angivet en standard som bestod av två substanser, ICE-3 

och ICE-I3 [10], där ICE-3 är de icke isomerade syrorna och ICE-I3 är de isomerade 

syrorna. Tillredningen av standarden gick till på följande sätt: 

 

Först vägdes 0,5 g av ICE-3 upp med en noggrannhet på ± 0,1mg till en 50 ml bägare, 

därefter vägdes 0,05 g av ICE-I3 upp med samma noggrannhet till samma bägare. Till 

bägaren tillsattes sedan 30 ml försurad metanol, innehållande 2 ml 1 M fosforsyra per 1 

liter metanol och ICE-3 samt ICE-I3 löstes med hjälp av ultraljudsbad.  är lösningen 

ansågs vara klar överfördes den till en     ml mätkolv och späddes till     ml med den 

svagt sura metanolen vid     C.  är efter fick lösningen stå i ett isvattenbad som höll 

temperaturen    C i en timme.  ärefter pipetterades    ml av standardlösningen, vid      

C till en 50 ml mätkolv och späddes till 50 ml med den svagt sura metanolen. [8]  

 

Detta gjordes då standarden skulle användas till analyserna med spektrofotometern. 

Standarden lagrades därefter genom att linda in behållarna, 100 ml och 50 ml 

mätkolvarna, i folie samt placera dem i kylrum. Detta skulle hålla standarden stabil upp 

till två veckor [8].  
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Standardlösningen hade lagrats i en vecka då analys med HPLC påbörjades.  

 

Det första som skulle göras var att kalibrera metoden med hjälp av standarden [8]. 

Genom att injicera standarden och köra metodens program skulle ett kromatogram 

erhållas med vilket sedan halterna av iso α- och β-syrorna i ölproverna kunde bestämma 

genom en angiven ekvation [8].  Metoden 7.8 gav ett exempel på hur detta 

kromatogram skulle se ut, se bild 2 

 
Figur 6 Exempel på kromatogram av standarden [8] 

De markerade topparna är de isomerade syrorna och de toppar som kommer efter är de 

icke isomerade syrorna. Liknade resultat för den standarden som tillretts för detta 

projekt erhölls inte, utan resultatet blev istället det som visas i figur 7 
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Figur 7 Kromatogram för tillredd standard 

Retentionstiden för de erhållna topparna var över 20 minuter vilket antydde att det var 

de icke isomerade syrorna som hade gett upphov till dessa toppar. Den sista toppen 

saknas här.  

 

Till dessa analyser med HPLC:n användes en ny C-18 kolonn vilket kan ge längre 

retentionstider [8], dessutom användes ingen kolonnugn, som metoden föreslog [8]. 

Det vill säga istället för att ha en kolonn temperatur på     C var kolonntemperaturen 

    C, vilket också leder till förlängd retentionstid. 

 

Med ovan nämnd information antogs det att den sista toppen inte hade hunnit komma 

ut och därför förlängdes HPLC programmet till följande 

 

Tid [minuter] Pump Detektor  

0-19,5 100 % B 270 nm 

19,5–22,5 65 % B 270 nm  

22,5-28 65 % B 314 nm 

28-46 50 % B 314 nm 

46-50 100 % B 314 nm 
Tabell 2 justerat HPLC program 

Resultatet av detta beslut visas i figur 8.  
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Figur 8 Resultat efter justerat program 

Detta antagande var rätt, programmet var för kort för att alla toppar skulle detekteras. I 

figur 8 visas de topparna som representerar de icke isomerade syrorna, de isomerade 

syrorna har inte detekterats, ringen i figur 8 visar vid vilken retentionstid dessa toppar 

bör ha varit vid.  Detta visade därmed att någonting hade hänt med standarden under 

lagringstiden på en vecka.  

 

Som tidigare nämnts förvarades standarden med folieinlindad behållare, alltså var inte 

standardlösningen synlig. Eftersom det endast var ICE-I3 som inte detekterades antogs 

det att denna hade antingen fallit ur lösning eller genomgått någon typ ut av 

nedbrytning.  För att snabbast bekräfta vilken det mest troligt var togs foliet bort från 

behållaren för att se om standardlösningen var grumlig, vilket den var. ICE-I3 hade alltså 

fallit ut ur lösningen. 

 

För att åter igen lösa ICE-I3 placerades lösningen i ett ultraljudsbad, det avslutades efter 

40 minuter då ingen synbar förändring hade skett.  Ett annat försök till att få 

standardlösningen klar var att göra den mer polär genom att tillsätta några droppar 

vatten till 10 ml standardlösning. Detta resulterade i ännu mer utfällning, lösningen blev 

mjölkaktig. Därmed sattes hypotesen om att standardlösningen var alldeles för polär för 

att ICE-I3 skulle lösas. För att bevisa hypotesen tillsattes 10 ml toluen till 10 ml 

standardlösning, var på lösningen blev klar.  

 

Den mobilafasen var ganska polär vilket ger att standarden inte fick vara så pass opolär 

så att den inte löste sig i den mobila fasen. Därutav undersöktes hur opolär 

standardlösningen behövde vara för att ICE-I3 skulle lösas samt hur opolär standarden 
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kunde vara för att kunna homogent blandas med den mobilafasen. Figur 9 visar 

standardlösningen med olika polariteter i den mobilafasen. 

 
Figur 9 standard lösningen beroende på polaritet 

E-kolven längst till höger är mest polär, i och med den är mjölkaktig visas det att mer 

fällning bildats. Den i mitten är den som är mest opolär, ICE-I3 har lösts men 

standardlösningen är för opolär för att lösas i den mobila fasen. Vilket tydligt visas av 

den grönaktiga bubblan vid ytan. Den längst till vänster är så pass opolär så att ICE-I3 

löses, men inte så opolär att standardlösningen inte löser sig i mobila fasen.    

Sammansättningen av den längst till vänster är:  

 

Volym [ml] Ämne 

 10 Standard 

50 Sur metanol 

12 toluen 
Tabell 3 sammansättning av standardlösningen 

När denna nya standardlösning hade tillberetts kördes den genom HPLC:n och gav 

kromatogrammet som visas i figur 10 
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Figur 10  kromatogram med ny standard 

Den första toppen bevisar att de isomerade syrorna har detekteras. De har inte 

separerats, vilket kan vara på grund av toluenen, därutav kan det inte med 100 % 

säkerhet avgöras om det endast är isomerade syror som ger upphov till den toppen. Ett 

försök att öka separationen gjordes genom att tillsätta 1 ml av 0,1M Na2EDTA per 1 liter 

mobilfas [8] , då det var rekommenderat i metodanvisningarna [8] .  Detta gav ingen 

skillnad. 

 

Det behövdes alltså ett annat sätt att antingen öka upplösningen eller att lösa ICE-I3 

standarden. Eftersom ölproverna som skulle analyseras senare var i vattenfas kunde 

inte den mobila fasen förändras i sin uppsättning.  Därutav var det enklast att försöka 

hitta ett annat sätt för ICE-I3 att lösas.  

 

Det var uppenbart att metanolen var för polär för att ICE-I3 skulle fulständigt lösas och 

den metanol som användes var svagt försurad med 1 M fosforsyra. I och med att den 

var svagt försurad var den också mer polär än vad icke försurad metanol är. En ny 

hypotes uppstod att om icke försurad metanol användes istället för försurad metanol så 

skulle ICE-I3 kunna lösas.  

 

Hypotesen testades genom att tillredan en ny standard med ren metanol, var på 

hypotesen också bekräftades, ICE-I3 löstes.  

 

Eftersom  beskan i öl skulle studeras i detta projekt och av den orsaken att det är främst 

de isomerade syrorna som ger ölet sin beska tillreddes den nya standarden med enbart 

ICE-I3 och ICE-3 uteslöts.  
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Den nya standarden analyserades och gav kromatogrammet som visas i figur 11. 

 
Figur 11 kromatograf för standard med endast ICE-I3 

ICE-I3 hade löst sig och gav upphov till toppar men som ses i kromatogrammet i figur 11, 

finns det en störning då baslinjen inte är konstant. Första hypotesen här var att 

metanolen som användes inte var tillräckligt ren.  

 

För att bekräfta det kördes ett blank test av den metanol som användes genom HPLC:n 

och figur 12 visar resultatet. 

 
Figur 12 kromatograf av metanol blank 
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I figur 12 visas det tydligt att den metanol som användes inte var tillräckligt ren. Därför 

kan inte resultatet som visas i figur 11 användas.  

 

Vid den tidpunkt då dessa resultat erhållits hade de veckor som avsatts för det praktiska 

arbetet passerat. Därefter avslutades alla experimentella försök.  

4. Slutsats och förslag till fortsatt arbete 

Till en början var målet med detta arbete att analytiskt bestämma IBU värdet för tre 

olika ölsorter från Lundabryggeriet för att få en uppskattning om hur korrekta deras 

beräknade IBU värden var.  Under arbetets gång uppstod det oväntade komplikationer 

med metoderna som gjorde att fler mål uppkom. Dessa blev att optimera metoderna till 

de förhållanden som rådde på den plats där arbetet utfördes, Livsmedelsinstitutionen 

på Lunds Tekniska Högskola.  

  

För den spektrofotometriska metoden behövs det fastställas vad som sker under 

skakningsmomentet vid tillredning av extraktionslösningarna, annars kan inte 

analyserna erhålla korrekta resultat.  

 

Då olika resultat erhölls beroende på halten oktanol i extraktionslösningarna, som 

återspeglas om figur 1 jämförs med figur 4 och 5, bör detta även studeras. Den slutliga 

hypotesen om att för mycket oktanol användes vid de första extraktionerna då 

anvisningar från ” Hop bitternes in ber” [6] följdes, inte helt bevisad.   

 

Förslag är ändå att istället föl a anvisningarna i ”Bitterness in beer” [7] där oktanol inte 

används.  Oktanolen används, som tidigare nämnts, för att hämma skumbildning [9], 

vilket egentligen inte verkar vara nödvändigt. Därför kan oktanol uteslutas då den 

verkar skapa mer problem än vad den gör nytta. Det viktigaste är att eliminera kolsyran 

samt att låta skummet kollapsa innan tillredning av extraktionslösning görs.    

 

En rekommendation är att fokusera på HPLC metoden [8] då det anses att den kan ge 

säkrare resultat.  Förslag på tillvägagångssätt är att tillreda standarden med endast ICE-

I3 och inte använda försurad metanol. Det är även viktigt att metanolen är helt ren och 

för att vara helt säker på att så är fallet köra ett blanktest genom HPLC:n innan 

tillredning av standarden.   

 

Angående ölproverna var tanken att endast behandla dem på följande sätt.  Ölet bör till 

en början ha rumstemperatur därefter ska kolsyran avlägsnas. Detta kan göras genom 

att placera en del av ölet i ett ultraljudsbad i ca 7 minuter eller tills all kolsyra är 

märkbart borta [11]. Därpå bör all skum få kollapsa och sedan kan ölet direkt injiceras i 

HPLC:n [11]. 
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Den spektrofotometriska metoden verkar vara väldigt osäker speciellt om 

skakningstiden för fullständig extraktion av de isomerade syrorna inte kan fastställas. 

Därför anses det vara bättre att enbart fokusera på HPLC metoden.  
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Bilagor 

1. Spektrofotometrisk analys av Bästa Lagern 

Teoretisk IBU värde = 41,1  Totalamedelvärdet 35,8 IBU 

 

        

 Provomgång Avläst Abs                  IBU   

Ex1 1  0,754  37,7   

 2  0,7435  37,175   

 3  0,7508  37,54   

 4  0,7488  37,44   

        

Ex2 1  0,6769  33,845   

 2  0,6797  33,985   

 3  0,6825  34,125   

 4  0,6832  34,16   

        

Ex3 1  0,7088  35,44   

 2  0,7275  36,375   

 3  0,7289  36,445   

 4  0,7281  36,405   
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2. Första spektrofotometriska analysen av Hög Standard 

Teoretisk IBU värde = 97   Totalamedelvärdet 41,82583 IBU 

 

         

 Provomgång Avläst Abs            IBU    

Ex1 1  0,8225  41,125    

 2  0,8306  41,53    

 3  0,8327  41,635    

 4  0,8404  42,02    

         

Ex2 1  0,9094  45,47    

 2  0,8391  41,955    

 3  0,85  42,5    

 4  0,8198  40,99    

         

Ex3 1  0,8181  40,905    

 2  0,8186  40,93    

 3  0,8331  41,655    

 4  0,8239  41,195    

 

3. Andra spektrofotometriska analysen av Hög Standard 

Teoretisk IBU värde = 97   Totalamedelvärdet 45,56833 

 

        

 Provomgång Avläst Abs * 2 IBU   

Ex1 1  0,8968  44,84   

 2  0,9078  45,39   

 3  0,9182  45,91   

 4  0,924  46,2   

        

Ex2 1  0,9464  47,32   

 2  0,9486  47,43   

 3  0,935  46,75   

 4  0,943  47,15   

        

Ex3 1  0,8738  43,69   

 2  0,8738  43,69   

 3  0,8982  44,91   

 4  0,8708  43,54   

 


