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MAALEENHEDER
VÆGT: Ton (t) = 10 Hektokilogram (hkg) == 1000 Kilogram (kg).
LÆNGI)EMttAl.: Meter (m) = 100 Centimeter (em) == 1000 Millimeter (mm).
PLADEMtt.H.: Kvadratmeter (ml) = 10000 K~'adraleentlmeter (cm') = 1000000

Kndratmilllmeler (mml).
RUMMAAL: Kubikmeter (m') = IO Hektoliler (hl) = 1000 LlIer (I). 1 Liter =

1000 Kubikcentimeter (em').
TR1'K: Kg pr. cms. I k&/cms er Atmoshcrens Tryk ~'ed 737,4 mm Barometerstand "ed

en TemperatUr af Ut0 C.
Atmosf~re Overtryk bl'.nrvnu ato.
Atmosf~re .bsolut Tryk bl'.nævDI'S ata.

U.'Ilf:RTRl'K: Tryk I,~'ere end Atmosfærenli ("acuum) ao,h'es i kJ/cm" eller l mm
KvlksølvMjk

TRÆK.VAAf.lXG: Angh'" I mm Vandsøjle ('-. S_J 1 hjem! = 10000 mm '-.S. =
IO m V.S.

EP,.'f:KT: Iiestekran (tIK). 1 IlK er den Kran, der fordres for .t h.c'·e 1:'1 kg I m i

l Sekund = 7:'1 kgm/Sek.
Effekliv lIestekran (EIIK) = ca. 0,8;,-0,9 af den indi«rede lIesttkran (IHK).

"'tHM,.;: Knogramkalorier - i Praksis Kalorier - (kul eller kgO).
I kul er den Varmtmæogde, der medgaar til at op... rme I kg '·.nd tO C.
Til "'ord.mpnlng af I k, ,"and ved lOOt> C. medgur ca. :i"0 keal.

E",,.;nGI: Mekanisk t:ntr,i an,ives I HestekrafUimer (HKT).
. Elektrisk Energi anlives I Kilow.U_Timer (kWh).
ELEKTRICITET: Splendin, mulu i Volt (V). l V = t 000 Milli"olt (m").

Modstand mules i Ohm (O). 1 O = 1000 Milliohm (mO).
StN:lmstyrke mules i Am~re (A). l A = l 000 ~lHllaml~re.

SJlI:'CI"'IK "ÆGT: (VlI;'glf)'lden) af cl Slof er dettes V..gl gange ,"legten af del samme

HUlnfang ,".nd med 4° C.
l I V.nd ved 40 C. vtjer I kg.
Inden fOr de sk.ndin.vbke Lande benyttes ved Vægtfyldeheslemmelse af Urt og
Øl. TemlH~raturerne 17,:i/17,:i0 C•• d. v. s. mallll ved 17,!. C. i Forhold Ul ,"and

mlllllt ved 17.i'l0 C.

LYSTEKNISK!:: IHWINITlUNt:l\ og ENHEDER.

Ll'SSTIlOM (/) fra ell Lyskilde er den pr. Sek. udstraalede tola Ic, synlige EnergI. En
heden er Lumen (1m). I Praksis hruges Dekalumen (Olm) = IO Lumen.

I.YSS7"l'IIKIi I l cn given Hetning er den Lyntrøm (I.r. I\umvinkelelemcnt), som en
jlunktformig Ly~kHde ud~ender i denne !letning.
l':nheden er tys (Is).

HI:.·L l'SNING li Cr Forholdet mellem den Lysstrøm. der rammer en Flade og derules

Areal l m~.

Enheden er "ux (Ix).
Ll'ST.+;TJlIiD n af cn lysende FI.de i en givtn Helning er Forholdet mellem Lys

,tyrken i denne Helnlng og Fladen, tilsyneladende Areal I em'.

Enheden er Stllb (sb).
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Rettelser til "Lærebog i Bryggerldrllt I" 2. Udgave:

Side ti Linie ~6 r. o. staur: gange. læs: di\'iderel med
l) 10 r. Il. og. liCs: eller

IO I r. o. i kg. læs: l kg
IO l i r. n. lur Varme. Itl's: Varmc
iJlj Fig. lOer vendt paa Hovcdet
Ij:l Linie 10 f. n. staar: Til ~laalinH af det elektriske

Arbejde i Wutlimer (Kilow~ltlimer). læs: Til Maa·
ling af Slromstyrker. Spændinger og Effekter :m
\'endes hen·
Linie ~1 r. o. staar: Olief;yring, læs: Oliestyring

i f. Il. Pal:cbygninger. læs: Pæle-
bygninger
Under Fig. slaar: iå, læs: 73
Linie 4 r. o. i Tahellen slaar: Kulsyre (eDa)
bunden. læs: K:lfbonul (COs)
Linie i r. o. slaar: Grits. læs: His



l anden Udgave af lærebog i Bryggeriårrft er Stoffet førøt og

fremmf!ølført å jour, dernælt er der løat at tage Henlyn til Bo

gen, Am'ende!,e ved U"derl'l"llinaen paa Den Skandinavi8J:e Bryg

gerhøjøkole, hvorfor Stoffet paa vi"e Punkter er uddybet i højere

Grad end i førlte UiJgave. Bogen lægger væsentlig HOJ'ed,,'æjflen
paa den praktilke Side af Bryggerivirluomheden.

lige80m for (orlte Udgave8 Vedkommende 8krlder J,i JJr)'ggeri
foreningen en J'orm To},:, fordi den !lar pautaget "ig Udgifterne

..'ed &gem Udgivel"e,

Ubullaavn, O/ctolHr IIH().

K. Tidmami,
ll!dende Redaktør.



Kedel- og Masklnanlæg.

Vanddamp,

Naar Vund opvarmes i en Beholder, stiger dels Temperatur til et vist
Punkt, Kogepulll.:ld, som ved l Atmosfæres Tryk og 760 mm Baro
meterstand er 100" C. Tilføres yderligere Varme. udvikles under Kog
ningen Vanddamp.

fhis Op,'armningen foregaar i en lukket Beholder, f. Eks. en Damp
kedel. "iI Vanddampen fylde denne og bringe Trykket til at stige: men
samtidig stiger Vandels og Dampens Temperatur, idet Kogepunktet er
afhængig af Trykket.

Det Damptryk, der i Almindelighed anvendes i Br,yggerier, ligger mei
lem 6 og 25 alo (kg/cm" O,-ertryk).

Den Varmemængde, der ,'ed I Atmosfæres Tryk medgaar til al op·

TEKNIKMASKI

Kedel- og Maskinanlægcls Opgave er at fremstille den Varme, Kraft
og Kulde. som bruges i Bryggeriet.

Varmen leveres som Vanddamp fremstillet paa Dampkedler til det
o".. kede Tryk og am-endes til Kogning, Pasteurisering, Opvarmning
Ill. 111.

1\ raftell kan fremstilles af Vanddamp i Dampmaskiner og Damptur
biner eller af Forbrændingsmotorer, Dieselmotorer og Raaoliemolorer.
Kraften kan overføres enten direkte, ved Hemdrift eller ad elektrisk Vej.

Kraften k:m endvidere købes fra offentlige Værker, hvor Elektricite
ten kan tilbydes til tilstrækkelig lav Pris. eller h\'or Forholdene ionigt
gor del ønskeligt.

Endelig kan anvendes en Kombination nf disse forskellige KrnftfrClll
stillingsmaader rettende sig eftcr de lokale Forhold.

God Økonomi kan kun opnaas: uaar Varme- og Krartfremslillingen
kombineres saaledes, at der anvendes saa meget af Afgangsdampen fra
Dampmaskiner eller Turbiner som Illulig til Opvarmning.

Kulde til Afkøling af Gær- og Lagerkældre blev oprindelig frembragt
ved Hjælp af Naturis. Nu am'endes udelukkende kunstig Afkøling, hoved
sa~elig ved Hjæll} af Kølemaskiner, Kompressorer, søm drives af Damp
maskiner, Dieselmotorer eller Elektromotorer.

•
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varme i kg Vand fra 1-1,5" til 15,5" C., kaldes en Kalorie (l keal. eller

I kg ') og benyttes som Enhed for Maaling ul Varmemængde.

I Praksis kan man regne. at der medgaar l keal lil at op"arme I kg

Vand tO C.

Til Vandets Omdannelse til Dam)) fordres derimod storre Varme

mængder varierende dier det Damplryk, hvorved Fordampningen fore

gaar. og den dertil svarende Temperatur.

Ved Atmosfærens Tryk og JOO" C. fordres r. Eks. ca. 540 keal. for al

omdanne l kg Vand til 1 kg Damp.

Dampen.er derfor et udmrerkel \'urmeo\,crførende Middel, da der fri

gores den samme Varmemængde, naar Dampen vcd Afkoling fortættes.

Forannævnte gælder tor, mættet Dam/J, hvilket i Praksis vil sige

03111 p, der er i Beroring med Vand. Illen forudsættes fri for mcdrcvne

Vandparlikler.

Ved den i tør, mæltet Damp indeholdte samlede Varmemængde 

Tota/varmen - forsiaas den Varmcmængdc. dct har været nudvendigt at

tilføre I kg Vand af 00 C. for at omdanne det til Damp nf Kogepunktets

Temperntur - MætningsfempUtrluren. Totnivarmen deles i:

l. \'ædd:evarmen, d. Y. s. den Varmemængde. der medgaar til at op·

varme I kg Vand af 00 C. til Mætningstemperaturen.

2. Fordampningsvarmen, d. v. s. den Varmemængde. der medgaar til at

omdanne I kg Vand af MætningstemJ)eraturen til Damp af samme

Temperatur og Tryk.

Tabellen Side II er el Uddrag af 1\I0lliers Damptabel omfaltende de i

Br;yggcrier almindeligst forekommende Damptryk.

Naar man tilfører tor Varme' til tør, mæltet Damp. som ikke er i

Berøring med Vand. stiger Dampens Temperatur over Mætningstempe·

raluren. Saadlln yderligere opvarmet Damp kaldes overhedet Damp.

Overhedel Damp anvendes med stor Fordel til Dampmaskiner og Tur·

biner. 1I1an undgaar Fortætning i Horledninger og paa Cylinderyæggene

i Dampmaskinen; Kraftmaskinerne arbejder mere økonomisk. og Sliddet

pall Dalllplurbinernes Skovle formindskes.

Mættet Damp egner sig bedre lil Opvarmning, da Varmeoverføringen

mellem Vanddamp og Varmeflade er større for mæltet Damp end for

overhedet Damp undcr samme "·orhold. Man vil derfor i Almindelighed.

h"or overhcdet Damp skal anvendes til Opvllrmning. indsprøjte san

meget Vand i Dampen, at denne bliver mæltet. Dette Vand skaf være

arhærdcL og arluftet (Fodevand).

Ved kombineret Kraft· og Varmedrift "il det være mest praktisk at

anvende en Overhedningstemperatur, saa Dampen efter at have passerct

Maskinen kun er meget lidt overhedet. Da Udtagningsdampmængdcn

ikke paa ethvcrt Tidspunkt kan antages at dække Forbruget af Varme·
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Abs. Varmeindhold Fordamp- SpecifIk Vaegt

TJ")'1o:
Temp. kcaVkg ninpvarmc

q/ ..I

'C V.M I 0.., ....,.. v... 0.., .
•••

0,01 0,0 0,0 1199,8 663,' '000 0,00769
0,02 1: ,1 17,1 001,4 657,3 ... 0,01466
0,04 ",O ",O 600,3 1150,1 ... 0,0%822
0,06 :16,' 36,8 012,15 1176.7 994 0,04136
0,06 41,1 41,1 614,8 673,7 99' O,OMU
O,, 45,4 ":!i,. 616,11 671,% 900 0,0669%
O~ ",7 .... "',5 863~ O" 0,1%83
O,, 68,7 .... ft!G,6 MS,O 979 0,1576
0,4 76,4 711,4 0%9,5 =,0 .,. 0,%467

0,5 80,0 80,0 ft.31,6 300,7 O" 0,30%8
0,0 ".' ",' 633,' 6405,0 96' 0,339'
0,7 89,11 80,6 OM,' 646,6 906 0,+1"7
0,' 93,0 ..,O 636,5 643,6 963 0,4600
0,0 96~ 96,' 1\37,8 MI,6 96. 0,5246
1,0 99,' 99~ 638,0 639,7 0'0 0,5700
1~ I ()-l,! IM,S MO,O _0 ... 0,6567
',4 lOS,7 108,8 1542,6 633,' 93! O,793!
,,O II! 7 11%,9 &1+,1 ""~ Ol' 0,'"
',5 tl6,~ 1111,15 646,+ 628,9 ... ',llO3
,,O 119,6 1I9,S 646,0 626,8 Ol' 1,107
,~ 1%%,6 1%2,9 647,6 6N,7 041 1,% II
2,4 1211,6 1%6,8 648,6 1122,8 .., 1,313
,,O 12S,1 1l!8,li Mi},6 621,1 030 1,+16

"S 130,11 130,9 680,4 lH9,li O" 1,IIIS
3,0 132,9 133,4 661,% 617,8 .., 1,618
3~ IM,l 136,6 6.~1 ,9 616,3 930 1,7!O
3,4 137,! 137,7 66!,6 614,9 O" I,S!1
,,O 139,% '39" ...~ IIIS,4 92(1 1,9!1
',5 141,1 141,7 ..... lil!,1 O" !,O!I
4,0 14-2,9 "'3,6 6IH,+ lilO,8 O" 2,121
4,' H1,2 H8,0 836,7 1m,' 0'0 2,369
,,O 1:51,1 Ill2,0 666,9 001,0 DID 2,616... 16'1,7 lM,7 661,9 602,2 O" 2,862
0,0 I~S,I 11l9,! M5,8 499,6 000 3,107..' 161,% 1112,+ M9,1 4-91,3 1106 "35.
1,0 ,..~ 185,1l 660~ 4911,0 903 '....
7,' 1t!1,O 1O" MI,% 49%,7 9l1O ',836
,,O 169,6 171,% t\61,S 490,6 .., 1,,Q78

',' 11!, I 173,8 66'" 485,6 ... +,319
0,0 174,1l 116,3 66%,9 456,6 'O, 4,660
O,, 176,8 118,7 063,1l 4M,S '00 4,800

IO 179,0 181,0 """,O 48%,9 SSS 6,039
II 183,2 186,. OOI,S 479,4 '" ...,.
" 187,1 189,6 -,' 476,9 879 0,000

" 190,7 193,+ 666~ 472,8 '" 6,.79
14 llK,1 197,0 666,S 469,' Sil 0,90S

" 197,4 !OO,6 667,3 466,7 863 7,437
.0 200,4 !O3,5 M7,7 463,0 OM 7,916

" 203,4 207,0 668,1 461,1 .., S,396
IS :!06,2 210,1 863,4 468,3 ... 8,8711
IO 205,8 212,9 OO~,7 4M,8 "4 0,-
'0 %tt,4 216,7 669,0 463,3 .., O,"

" 116,3 221,1 669,4 ....8,3 '" 10,50

" no,s %26,0 "',7 ....&,7 ... 1I,7t!.. %26,0 280,7 "',0 ...~ 834 11,73.. 229,0 2M,1 "',0 .M,S ,,. 13,71
30 23%,8 239,4 610,0 .30,6 82+ 14,65
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damp. men maa suppleres med reduceret Krartdamp, bor denne. som
altsaa er oycrhedet, bringes paa Mætningspunktet paa Forbrugsstedet.

Om el Bryggeri bør anvende overhedet Damp eller mæltet Damp, er
W. a. afhængig af Forholdet mellem Krart- og \"armeforbrug. Er Krart
forbruget o,"ervcjende, bor man benytte o\'crhedet Damp, i modsat Fald
kan mættet Damp am'endes. Valget af MaskintYI>e har dog ogsaa Ind
flydelse berpaa.

Brændsel.

Brændstoffer kan deles i fade, {lydende og luflformige Brændstoffer.
De faste Brændstoffer, som er de hyppigst anvendte. er Stenkul (noks),
UrutIkul, Torv og Træ; de flydende er Olie og de luftformige Gas.

Det mest nm'endte Brændstof er Stenkul (Koks). I de senere Anr har
dog Olie vundet en Del Udbredelse i Forbrændings· og Eksplosionsmo·
torer. Til direkte Fyring i Dampkedler ligger Prisen paa Olie i Alminde
lighed for højt.

Luftformigt Brændsel (Gas) bruges i Almindelighed ikke i Indu·
strien.

8rændsel er af organisk Oprindelse og er Rester af Plante\·ækst. som
har afgivet en Del af sit 1It- og Brinlindhold. medens Kulstoffet er blevet
tilbage. Jo ældre 8rændslet er. des storre er Kulstofindholdet og des min·
dre 11t- og Brintindholdet.

De ældste Kul er Antracitkul, de yngste Brunkul og Torv.
Stenkul er det \·igtigste af alt Brændsel. De storste Kuldistrikter ligger

i Amerika. I Europa ligger de storste Distrikter i Tyskland, derefter fol
ger Storbritannien og Polen.

Aarsproduktionen for hele Verden ble\' i 1936 opgivet til ca. I 200 Mill.
Tons Kul. Heraf ie\'erede:

Amcrik:l ca. 434 Mill. Tons
Storbritannien 232
Tyskland 158

Alle f:lste Brændstoffer bestanr af Kulstof (C). Brint (li). Ilt (O), lidt
Kvælstof (N) og undertiden Svovl (S) samt Aske og Vand.

Kvælstof, Aske og VUlld er skadelige for Forbrændingen eller Varme
udviklingen; Kulstof og Brint er de nyttige Bestnnddele.

Mængden af disse Stoffer kan bestemmes ved Analyse. og af denne
kan Brændværdien udregnes.

I Almindelighed bestemmes dog Brændværdien i Knlorimeter (Ber
thclot-Mahler) .

Den kalorimetriske Brændværdi er den Varmemængde. som udvikles
af en Vægtenhed af Storret \'ed fuldstændig Forbrænding, naar Fugtig
heden i Brændslet og det ved Forbrændingen dannede Vand er tilstede
i Forbrændingsprodukterne i flydende Tilstand.
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Den nyttige 8rænduærdi af et Brændsel er den Varmemængde, som
udvikles af en Vægtenhed af Sioeret ved fuldstændig Forbrænding, naar
Fugtigheden i Brændslet og det ved Forbrændingen dannede Vand er
tilstede i Forbrændingsprodukterne i Dampform.

Delle sidste Forhold forekommer under Forbrænding i Dampkedelfyr.
Den nyttige eller effektive Brændværdi beregnes af den kalorimetri

ske ved rra denne at trække del dannede Vands bundne Varme.
8rænd\'ærdien anfores i Kilogramkalorier (keal. eller kgO), idel

I keal. i Praksis er den Varmemængde, der vcd l Atmosfæres Tr~'k med
gaar til al opvarme 1 kg Vand l° C.

Til Bestemmelse af Brændværdien udtages først den saakaldle Rua
prøve, som skal være sall god en Genncmsnitsprovc uf Partiet som mulig.
Af et Parti Kulafharpning paa ca. 500 Tons udtages Smaaprover il.
1-3 kg paa tilsammcn ca. 300 kg, af t 000 Tons cn. 500 kg. Prøvcn, som
sendes til Laborntoriel, Laboratorieproven, fremstilles af l\aapfUven ved
Knusning, Blanding og Deling enten ad mekanisk Vej eller med Haanden.
Allatyscproucn fremstilles paa Laboratoriet af Laboratoriepro\"en \'ed
Knusning, Deling, Lufttørring og Pulverisering.

Paa Laboratoriet bestemmes derefter Brændslets Vandindhold, Aske
indhold samt Brændværdi.

Bestemmelse af den kalorimetriske Brændværdi foregaar i et Berthe
10t·Mahler Kalorimeter. Dette bestaar af en med Platinblik ind\"endig
foret c~'lindrisk Staalbombe. der er forsynet med tætsluttende Laag og
anbragt i et Vandbad indeholdende en bestemt Mængde Vand. Det Stof.
hvis Varme\'ærdi skal bestemmes. findeles og formes i en Presse ~om en
lille Briket. Efler at være tørret og nøjagtig vejet anbringes Briketten i
Bomben; Briketten antændes ad elektrisk Vej og forbrænder fuldstændig
i komprimeret Ilt. Et i Vandbadet anbragt Termometer viser Varmefor
ogeisen i den kendte Vandmængde, hvorefter de ved Forbrændingen ud
viklede Varmeenheder kan beregnes.

Ved Bedømmelse af en Brændselssort har enclvidere følgende Fak·
torer Betydning.

Vandindholdct, hvor der skelnes mellem den ydre og den indre Fug·
tighed. Begge bestemmcs ved Laboratorieforsøg.

Askeindholdet bestemmcs ligeledes i Laboratoriet.
Askens Smeltepunkt kan bestemmes vcd Hjælp af de saakaldte Segcr.

kegler, hvis Smeltcpunkt kendes. Askens Smeltepunkt bør ligge over
Fyrstedstemperaturen for ut faa saa ringe Slaggedannelse som mulig.

Endelig er Indholdet :lf rlygtige Bestanddele vigtigt \'ed Bedommelse
af en Brændselssort. Disse bestemmes OgS3:l ved Laboratoriepw\"e.

Tabellen Side 14 angi\'er Gennemsnitstal for Sammensætningen af
forskellige Brændselssorter samt den nyttige Brændværdi og Indholdet
af flygtige Bestanddele.

Til Dampkedler med Haandfyring anvendes hovedsagelig halvmagre•

•



14

Jelbugende Kul, som er Jet anlændelige. brænder med middellang

Flamme og holder sammen i Fyret. Til mekanisk Fyring kan bruges

noget federe Kulafharpning, som lnaler Iblanding af Kokssmuld. Magre

Kul kræve!" pan Grund af deres hoje Antændelsespunkt san stærk Træk,

at der let tilføres for megen Luft. Fede Kul giver for megen Rog og ufor

brændte Gasarter
Ved Lagring af Kul i fri Luft foregaar en Iltning af Kulstof og Brint

* lil Kuldioxyd og Vand. Ocr opstaar en Temperaturstigning, der alter

fremskynder J11ningsprocessen. Herved kan 0))51a3 Selvantænde/sc, og dcl

bor dedor paases, at Temperaturen ikke sliger for hojt. Ved ca. 80° C.

er der stor Fare for Selvantændelse. Er denne indtruffet. bor Kulbunken

enten. spredes ud i tyndt Lag til Afkoling eller hele Kulbunken sættes

under Vund. Kan dette ikke lade sig gere, maa der sørges for Afspær

ring for Luften ved Afdækning med Smaakul, Kokssmuld, Grus eller

Jord.
Kullene maa ikke lagres i mere end 2lh m Højde. og der bor anbrin

ges Kontroltermometre nedsænket i Jernrør. Termometrene aflæses

regelmæssigt.

Nytti~ Flyglige

c. H, O.+N. $. Vand Aake Bnen . Bestanddele
værdi

'I, 'I, 'I, 'I, '/, ", koal '/,

Antracit. ......... ..~ ~,S 4,1 I,' O,, ". i976 ',1

Ruhrlml .......... SO 4,1 • l,. 1,3 .~ 1630 "
Schlclliaile Kul. ... 76,6 4,. II I, I 1,0 0,0 1000 '"
Engelsile Kul ..... " 4,0 • I ... • 1100

Sabialte Brunkul. . 40 '" l! ,~ ..~ 1~ 3100

Tørv ............. " 4 " ° " 3 3600

Trle ......... " " . ... 4~ " 0,0 W • 3SOO

For danske Brunkuls og Torvs Vedkommende er Svingningerne i

Sall1mcns.-etningen saa store, :lt der ikke kan opstilles Gennemsnitstal

for disse Brændselssorter.

I vand- og askefri Tilstand kan Brændværdien af Brunkul anslaas

til ca. 6200 kea I. og af Torv ca. 5400 keal.

Forbrænding.
For Forbrændingen maa Brændslet bringes IHHI Antændelsestempera

turen. som for Stenkul er 300--5000 C., for Koks ca. 7000 C.

F)'rrullllllets Temperatur skal derfor ligge en Del O\'er Antændelses

temperaturen OB er \'ed mekanisk F)'ring ca. 1 200-1 4000 C.

Ved Forbrændingen i Dampkedelfyret fordamper fursl Vandindhol

det, derpaa uddrives de let f1)'gtige Stoffer. Brint (Hz), Methan (CM .. )

og endelig de tungflygLige Tjæredampe, tunge Kulbrinter.
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Tilbage bliver Kulstoffet som Koks. som derefter forbrændes.

Vcd fuldkommen Forbrænding forbinder den fri Brint sig med Kul·
slor til Kulbrinter, som med Lurtens Ilt forbrænder lil Kuldioxyd og
Vanddamp.

Ved ufuldkommen Forbrænding gtHlr uforbr:.cndle Stoffer bort. og
Forbrændingsgassen indeholder da Kulilte og Kulbrinte.

For at opnaa fuldkommen Forbrænding er tilstrækkelig Lufttilførsel
nodvcndig. Da Blandingen af Luft og Kulstof eller de flygtige Bestand·
dele i Brændslet i Praksis ikke kan bli,'c lOaa inderlig som nodvendig, man
der tilføres mere Luft end teoretisk nødvendigt; der HHW. derfor :Hbcjdcs
med cl Luflovcrskud.

Forholdet mellem den teoretisk nødvendige og den \'irkelig nødven
dige Luftmængde kaldes Lu{tolJcnkudskoef{icienten, og denne svinger
mellem t,2-I,i ved mekanisk Fyring og 1,9-2,4 ,'ed Haandryring,

Et for stort Lurtoverskud virker skadcligt paa Forbrændingcn, da det
nedsættcr Fyrstedstemperaturen .

. For lille Luftovcrskud givcr ufuldstændig Forbrænding, hvilket for
aarsnger Rog og Sod fra Skorstenen.

Undersøgelse af Forbrændingsgassen sker med en Kuis)'rcmnaler.
h\'oraf den simplcstc cr Ona18 Apl)Orat. Hermed bestcmmes Kuldioxyd-,
Ilt- og Kulilte-Procenten og undertiden Melhnnprocenten (CH-4)'

Den teoretisk lIodvelldige Luftmællgde kan beregnes efter Analyse
af Brændslct og er vcd Stcnkul omkring 9 mS Luft pr. kg Kul, afhængig
af Sammensætningen af Kulsortcn.

Den maksimale Kuldiorydproccnt, d. \'. s. den Kuldioxydproccnt, som
ved fuldstændig Forbrænding kunde opna3S mcd den teoretisk nodvcn
dige Luftmængde, kan ligeledes beregncs af Bncndselsrlllulyscn og er ved
Stenkul cn. 18,8 %.

I..uftoverskudskocf{icicntcn kan beregnes af Hogaualysen. idet den
stan r i et bestemt Forhold til Kuldioxydprocentcn. Se nedenst3aende
Tabel.

Kuldiox;ydprooenl o 7 S • IO " " 13 " "Luftoverslmd.,
koe.fficenl. ....... 3,13 !". ,,,.

',00 I,SS 1,71 1,67 1,45 1,04 l'"
Kedelfodev6l1d.

Haav::md indeholder forskellige Stoffer, som gor, at det ikke direkte
kan am'endes som Fode\'and til Dampkedler. Den \'æsentligste Ulempe
fremkommer ved Dannelsen af Kedelsten, som "irker varmeisolerende
og kan give Anledning til Overhedning af Kedelplader og Rur.
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Vand, som danner megen Sten. kaldes baardl. Haardhedcn mnales i
Almindelighed i I-Iaardhedsgrader. idel 1 Haardhedsgrad svarer lil el
Indhold af I g Kalciumox;yd (CaD) pr. 100 l Vand.

Man skelner mellem den temporære (!{Ief forbigau~nde Haardhcd.
som skyldes Bikarbonater, og den permaIIcIlte eller blivCllde Haardhed.
som væsentlig skyldes tungtopløseligl Kalciull1sulfat (Ca 504),

Summen af disse to Haardheder kaldes Tolal/iaardlledclI.
De vigligste stendannende Sloffer er Forbindelser af Calcium (Ca)

og Magnium (Mg), desuden undertiden Silicium (Si). organiske Stof·
fer m. fl.

Behandlingen gnar i Reglen ud paa dels at tilbageholde (uMælde)
den srorsl mulige Del af de skadelige Sloffer, for Vandet gaar paa Ked·
len, dels at forhindre. at den Rest. der uundgnneligt bliver tilbage i Van
det, kan afsætte sig som Kedelsten.

Foruden de Storrer. som gh-er Anledning til Stendannelse. indeholder
Vandet hl. a. Ilt (O) og Kuldio:cyd (C02 ). som kan give Anledning til
Tæringsangreb. Raa\'andet indeholder altid bunden Kulsyre. og denne
kan under visse Forhold foraarsage Angreb paa Kedelpladerne. men
desuden \'i1 Kuldioxyd. frigjort ved Kogningen, altid angribe de Ap
parater og Ror. h\"ori Dampen kondenseres eller Kondensatet ledes

tilbage.
lleh:lIldlingen af Kedelfodevandet tilstræber derfor ogsaa en Uddrh··

ning af Vandets Ilt- og Kuldioxydindhold.
I Haavandet indeholdes endvidere eller dannes ved Ilehundling i

Vandrenser større eller mindre Mængder letopløselige SnUe som Natrium
klorid (NaCI) og NatriulIIsulfat (Na2 S04 ) o. s. V., som fores ind i Ked
len. Det er nødvendigt at have Opmærksomheden henvendt paa disse
Salte og forhindre for stor Koncentration i Kedlen.

Behandling af Fødevand kan foregaa enten i selve Kedlen eller i en
særskilt V:lIldrenser.

Ved meget smaa Anlæg kan man klare sig nogenlunde ved at tilføre
Kedlen et Kedelrensningsmiddel, som i Almindelighed bcstaur af Soda
(Na:/C0

3
), Æ/srla/rOfl (NaOH) eller Trinll/riumfQs(at (Na3PO,.) og

Grafit eller nogle af disse Stoffer. Pua denne Maade kan man under ikke
aUfor ugunstige Forhold holde Kedlen nogenlunde fri for Kedelsten ved

Udblæsning af udfældede Storrer.
Almindeligvis 3ll\'ender man dog en Vandrenser. som behandler Van

det, før det kommer i Kedlen, og med blot nogenlunde store Anlæg er

denne paakræ\'el.
Ilten i Vandet Bor for lavere Kedellryk ingen Skade. men for Tryk

o\'er 14-16 ato lIlaa man regne med Fare for direkte Angreb paa
Kedelpladerne. og man bør derfor ved saadant Tryk lade Fode\'3n,det
passere el Affuflfling$onlæg. Iltindholdet bor norlllalt ikke o\'erstige

0.05-0,1 mg/I.

. ~
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Virkemauden ur Kalk-Sodu·Metoden er følgende (Fig. I):

HnavnndeL passerer cn Svommerventil i Hentvandsrllmlllct og ledcs til
BllIndebcholdcrcn genncm Maaleapparutet. Hvcr Gang dettc kippcr, sen.
des cn indstillelig Mængde Kalkmælk fra Kalkvcntilen til Jllandebehol
dercn, hvor dct Illoder Haavandet. Blandingen opvarmes vcd Damp. Fra
81andebeholdcren føres Vandet til Filterbeholderen og modtager paa
Vejen Tilsætning af Soda· (eller Trinatriumfosfat_) Opløsning, nfmaalt
af ~Iaalcren.

Kalkmælken tilberedes i en Kalkmælksbeholder, hvor el Horevætk
holder den opslcmmet, medens en Pumpe fører en konstant Strøm af
Knlkl1lælk gennem Kalk\'cntilen.

Kalk-Soda-Mdoden.

Denne er den ældste og engang meget udbredte \"andrensningsmctode.
De kemiske Formler for Funktionen er:

Ca (HC03 )2 + Ca {OH)2 = 2 CaCOs + 2 H
2
0.

Mg (HCO,):! + 2 Ca(OH)2 = Mg(OH)z T 2 Caco
s

+ 2H
z
O.

CaSO.. + Nu2C03 = Cacos + Na
2
SO".

Eller hele Heaktionen samlet:

Ca(HC03 )z + Mg(HOOs)z + CaSO" + 3 Ca(OH)z + 1\'3 2003
= 5 CaCO, + Mg(OH)2 + Na2SO" + 4 "20.
Knlciumkarbonat og Magniumhydroxyd er uopløselige. Hensningen

sker varmt.
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De vigtigste Metoder til Afhærdning af Haavnnd er:

I. Knlk·Soda-Meloden } med og uden Tilsætning
2. Kedelvandslilbngcførings_Meloden. af Trinatriumfodat.
3. n.,.ombyln;ngs-Meloden.

I

.I
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K edelvuIld.!ti fbaget"rings-M etoden.

Man kan fremskaffe del fornødne Overskud af Fældningskemikalier
i Vandrenseren ved al tilføre denne Kedelvand. Det bliver da muligt al
gennemføre en næslen fuldstændig Fældning, og den stadige Tilbage
roring af Kedelvand fjerner de Hester af Slam, der udskilles i Kedlen.

Med NecJ.:ar-Vandren3cren indførtes den kontinuerlige Kedelvands
tilbageføring .

. Den arbejder i sin oprindelige Form kun med Soda eller Ælsnalron
som Fældningskemikalier, idel Vandets temporære Haardhcd fældes "ed
sla::rk Opvarmning.

Uverskud af Fældningskemikalier i Vandrenseren skaffes vcd al til·
føre denne Kedelvand. Dette indeholder Ætsnntron og Soda. som sam
men med de Kemikalier. der tilføres Vandrenseren, danner de for Fæld
ningen nød\'endige Overskud, især af Soda. Hensningen bli\'er da ret
effektiv, og man undgaar Tilsætning af et ellers nød\'endigt Q\'erskud
af Kemikalier og dermed Udblæsning fra Kedlerne foranlediget herar.

De kemiske Omsætninger er følgende:
Ved Q»\'orOlning: CafHCOs )2 = Cacos + 002 + "20.

Ved Opvarmning: Mg(HCOs )2 = Mgoos + CQ2 + H20.
MgCOs + 2 NaOH = Mg(OHh + Na2COS '

ClISO" + Na2COS = eacos + Na2SO".
Desuden sker en delvis Hydrolisering af MgCOs til Mg(OI'1)2' Pro

cessen egner sig ikke for enhver Sammensætning af Vand, h\'orfor Ne
ckar-Processen orte forbindes med Kalk-Soda-8ehandling.

.
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Virkemaaden af Neckar-Vandrenseren er folgende (Fig. 2):
Haavnndet passerer en Svommerventil over Fødcvandsbcboldercn paa

Vej til en regulerbar Vandfordeler. Herfra gaar Hovedparten til Vand
(·cnsercn. medens Hesten (Mængden afhænger af Vandets Sammcnsæt·
ning) gnar til Kalkmætteren, hvorfrn Kalkwmd frJl'C~ til Vnndrenseren.

Soda eller Trinalriumfosfat tilføres Vandrenseren haandreguleret
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eller doseret fra en Kcmiknlicbehohler. Endvidere tilføres Vundrenscrcn
Kedcl\'and, som ovenfor nævnt.

I Kalklæskebeholdcrcn tilberedes Knlkmælk, som pumpes ind i Kalk·
mætteren, nunT Kalken er opbrugt. Snavel Vandrenser som Kalkmælter
har Bundudblæsning for udskilt Slam.
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BaseombylningNlJetodet!.
Disse Filtre indeholder en Fillermasse, som villigt optager og binder

Xatrium, nnar en Oplasning af dette Metals Klorrorbindelse Nael (Kog
saU) ledes gennem Filtret.

Er Filtermassen l'. Eks. Permulit. Zerolilh, l'\atrolith e. L, kan op
staaede Forbindelser betegnes Na:SI.

Ledes derefter haardt Vand gennem Filtret, sker følgende Omsæt·
Iling:

Ca(HCO')2 + Na2S1 = eaS! + 2 l'\aHC03.
Mg(HC03 )2 + 1".'3:51 = MgSI + 2 NaHCOa.
CaSO.. + Nu2 S1 = G.'lSI + :Su2SO.. ,
N3.ar Filtrel er

mættet med Calcium
og Magnium, regene
reres det ,"ed paany
at lede Salt gennem
Filtermassen. Henk
lionen er:

CaSI + 2 NaCI
= Na2 S1 + CnCI\!.

MgSI + 2 NaCI
"'" Na2S1 + MgCI\!.

Da der dannes
Natrium bi karbonat

(NaHC03 ), som \'cd
Op\'nrmning i Kcdlcn
spaltes i Sodn og Kul
dioxyd, vil det være
rigtigt nt fjerne sall
meget som muligt af .';g.l. B"e<>...l»·ll.~de Filler.

oen temporære Haard-
hed \'cd Kalktilsætning, hvilket kan ske i en Knlk\'a1Hlrenser, saa An
læget altsaa bliver el kombineret Anlæg bestaaende af en Knlk\'llndren
ser, i hvilken Karbonathaardheden fældes, medens Sulfalhallrdheden
omsælles i et hascombyllende Filter. Endvidere bor organiske Stoffer
og Jern fjernes af Vandet, for delle gaar til Filtret.

Virkemunden af'Filtret er folgende (Fig. 3):
Haavandet ledes gennem Vandmaaleren og derfra under Driften ind
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i Filtret foroven og ud forneden, op gennem Horsyslemel og borl til
højre som blodt Vand gennem Indstillings\'cntilcn. Under Hcturskylning
ledes Vandel ind fOrneden og ud foroven og derfra ned til Udløbet Salt
vand tilfurcs fra Oplosningsbeholdcren ,red Dampejekloren og ledes ind
foro,oen i Filtret. Den fortrængte Yandmængde udtages forneden direkte
til Udløbet. Endelig bortskylles Salh'andet med Hauvnnd fra oven, me
dens der stadig holdes :labenl forneden vcd Udlobet.

Trinalriumfo,{af.
For al undgaa Stendannelser maa Kcdclvandcl indeholde ct Slof, der

forhindrer Afsætning af Calciumsulfnt. Normalt anvendes Soda. Yed
stigende Kedeltryk spaltes en stadig større Del af Kcdel\'undcls Soda
indhold til Ælsnalron og Kuldiox~·d. og ved Kcdler, h,·is Tr)'k er o,·er
15 nto, er det praktisk umuligt at forhindre Stennfsætning ved Soda
overskud. - Trinatriumfosfat spaltes derimod ikke og am·endes derfor
nu overalt til Kcdler for høje Tr)'k. Men Trinntriumfosfat har samtidig
"ist snu gode Egenskaber til Hensning nf Fødevand, nt dct i stor Ud
strækning ogsaa am'endes for lavere Tr;yk, Dcts Omsætningsformler er
følgende:

3 Ca (HC03)~ + 2 Na3PU.. = Ca3 (PO.. )~ T 6 XaHCOs.
:1 Mg (HCOs)~ + 1 Nas PO.. = Mg, (PO.. )~ + 6 NaHCOs·
3 Ca SO" + 1 Nas PO" = Cas {PO.. ):.! + 3 Na~SO".

Man lægger Mærke til, at Trinatriumfosf:lt omsætter Karbonathaard
heden til Nntriumbikarbonat, som er højst u,·elkommen i Fødevand.
Anvendcs Trinatriumfosfat udcn Vandrcnscr, m:l:l det mcd en særlig
PUIUI>e og opløst i Kondcns:lt tilfores Kedlen direktc. En Vandrcnscr
kan :lltid indrettcs. saa den uonskede Rcaktion ikke findcr Sted. Det
er ved Anvendelsen :lf Trinatriumfosfat muligt at tilbcrcde Fødc\'and,
SOlll cr praktisk tult frit for Kuls.}'re.

Eval)()rerillg,
End\'idere skal lige næ\'nes Tilberedning af Fødc\'and ved Deslilla·

tion, SOIll sker ved E\'aporatorer, FordamJlcrc, og kan foregaa i et ellcr
flcre Trin. Fødc\'andet blivcr sel\'følgelig ideelt, mcn sau\'el Anskaffelses·
omkostningerne som Driftsudgifterne cr store, og hvis Haavandet er
mcget haardt, bliver Slendannelscn i Evapomtorcrnc sall. stærk. at det
kun blive nødvcndigt forud al behandle Vandel ad kcmisk Vej.

I det tidligere anførlc er kun de Sloffer behandlet, som fjernes ved
Fældning, men som nævnt i Indledningen, forckommer der ydcrligere
en Del Sloffer, som maa \'ises Opmærksomhed.

Klor er som Hegel bundet til Natrium, men til Tider ogsaa til Mag·
llium og Calciulll. I saa Fald omsættes det til Natriumklorid ved Fældc·
proccssen cller i baseomb.},ttendc Filter.

Jern er uskadeligt for Kedler, men udfældes katal.}'tisk ved Fælde-
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processen. Det er skadeligt for bnseombyltende Filtre og maa fjernes.
fUf Vandel tilfores disse.

Silicium - Kiselsyre - danner en ubehagelig Bestanddel af Kedel
sten, fordi dette Stof er meget \"armeisolerende. Er h:edclslens Indhold
af Kiselsyre - SiO:! - storre end ca. 15 ?O. maa den betegnes som far
lig, 5eh'om Tykkelsen kun er 1-2 mm. Kisels~'ren optræder i h3h'·
kolloid al Oplosning og fjernes deh-is \"ed Fældning i \'undrenseren, men
paloserer uhindret baseombyttende Filtre.

Natriumsullal - Omsætningsprodukl af CaieiulU:.ulfat - er let
opløseligt og gor ikke nogen direkte Skade. men foroger Kedel\'andets
\'fCglfylde. Ved for stOr Koncentration omsætter del sig med Calcium
karbonat til Cu!ciumsulfal, der afsættes som Sten. Smila Mængder af
Calcium karbonat findes altid opløst eller uopløst i Kedelvandet.

Organiske Sloffer forekommer kun sjælden l i dansk Haavand i
bemærkelsesværdig Mængde. De virker generende IHHI Kedeldriflen ved
al farve Vundet, ligesom de klin delluge i Slendunnelsen sammen med
undre Stoffer. Organiske Stoffer tilbageholdes delvis i Kalkvundrenseren.

For at holde KonC~llrationen af disse Stoffer i Kedelvundet indenfor
passende Grænser udblæses en vis Mængde Vand fra Kedlerne. I Til
knytning til Vandrensningsanlæg udføres Apparuter, \'ed hvilke Varme
indholdet i Udblæsningsmndet helt eller delvis gen\·indes. Desuden gen
vindes noget af Vandet som Kondensat, da Kedeh'andets Tryk redu
ceres til Atmosfærens. og kun udskilte Dampe ledes til Vandrenseren
eller Fodevandsheholderen. Det tilbageblevne Kedelvand ledes derefter
forbi en Koleflade, hvis anden Side passeres af Raa\'andet eller andet
koldt Vand.

Foruden den .konollllske Fordel ved Udblæsningsapparater er det
\'ed disse langt lettere og ufarligt at gennemføre en tilstrækkelig Ud
blæsning, især naar det drejer sig om betydelige Vandmængder.

Undersøgelse af Vandet.

Denne bestaar i Undersøgelse af Raavandet,
fødevandet og Kedeh'andet.

Haavandet undersøges pau Laboratorium, for
Anl:.cget projekteres.

Haardhedsgraden ni Hanvand og Føde\;and
kan tilnærmelsesvis bestemmes ved Hjælp af en
Sæbcoplosning og de i Fig. 4 viste Maaleglas.
flasken fyldes til 40 cma Mærket med det Vand,
tivis Haardhed skal bestemmes, og Buretten med
Sæbeoplosning til Stregen over O-Mærket. Sæbe-
opløsning hældes draabe\'is fra Buretten i Fla- .'a- t .•~\aakt.l-. ,il Be.I_.~'-.r \'• ...ae•• H.....II....Il......

sken, og denne rystes godt.
Naar der er kommet tilstrækkelig Sæbeoplosning i Flasken til at der.
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dannes et fast Skum, som holder sig nogle Minutter, aflæses Haardheds
graden direkte paa Buretten.

For ,'cd Hall\'ands)Jro\"cn al opnaa storre Nøjagtighed kan man for
tynde med destillercl Vand. r. Eks. Ih H::ul\':lnd og Ih destilleret Vand
og multiplicere Arlæsningstallet med 2.

Den daglige Undersøgelse af Fodc\"and og Kedcl"3nd foregaar efter
Forskrifter, som følger med de forskellige Vandrensnings:mlæg.

Sallholdigheden i Kedelvandet proves og maa i Almindelighed ikke
overskride 1_20 Beaume.

Ølwnomi.
Den okonomiske Ge\'insl ved en god Forbehandling af Fodevand er

meget betydelig. Sten og Slam foroger Kulforbruget væsentligt; allerede
I mm kan medføre 10 % Forøgelse. Kuldioxydets Ødelæggelse )Jaa Ror
og Apparuter lader sig som Hegel ikke overse. men utvi\'lsomt fornnr
sager Kuldioxydet ofte storre Udgifter end Stendanuelser.

Dertil kommer, at et rigtigt udfort Vandrensningsanlæg knn for
længe selve Kedlens Le,·etid betydeligt, og alene herved er Anskaffelsen
af det bedste Vandrensningsanlæg berettiget. Enftelig skal det nævnes,
at Kedelanlægets Driftssikkerhed forøges ,'ed omh.}'ggeJig Rensning af
Fødevandet.

Kedelanlæget.
Dette tjener til Fremstilling af den i Bryggeriet benyttede Damp.

hvad enten denne bruges til Opvarmning og Kogning citer til Drivkraft.
Kedelanlæget bestaar i Hovedsagen af en eller flere Dampkedler med

tilhørende Armatur og Fyrindretning. Indmuring, Rogkanaler, Skorsten
og Fundamenter. Vandrenser. Fødeapparaler. Ecollomiser eller Forvar
uwr, Overheder og Rørledninger samt Kontrolappnrater.

I\edeltyper.
Mindre og middelstore Kedler med en Varmeflade af 20-100 m~ ud

fOl'es mest som KalIalkedier med een eller to Ildkanaler. Kedler med cen
lIdkanat kaldes corniske Kedler. og Kedler med lo Ildknnaler kaldes
Luncashire Kedler, hidrørende fra at disse lo Kcdcll,yper er opst:wet og

-- ,---------""1
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i hoj Grad blevet brugt i nævnte engelske Fabriksdistrikler. Kanalkedler
anvendes dog kun, naar der ikke fordres mere end 11-12 ato Damp
tryk. Skal der anvendes højere Damplryk, stiller de nedenfor beskrevne
Vandrorskedler sig billigere i Udførelse. idet Kanalkedlerne med deres
store udvendige Diameter ved højere Tryk kommer lil at veje uforholds
mæssigt meget.

Kedlerne. der sammennilLes af Slaalpladcbælter, har cylindrisk
Form og forsynes nutildags med hvæh'cde Endebunde og som Regel med
bolgeformct Ildkanal.

For at kunne aftage Dampen sau tor som muligt (med cl Minimum
af medrevne Vandpartikler) fors;ynes Kedlerne med en DamplIat, paa
hvilken Stopventilen (Afsangsventilen) saml Sikkerlltdsventilcn anbrin
ges. Pau den forreste Endebund (Kedlens Front) findcs Fødcvcntilen,
hvorigcnncm Føde\'andet indforcs i Kedlen, stunt Vandslandsarmaturcn,
der viser Vandstandshojden i Kcdlen.

Paa Kedlcns forrestc Bælte, vendende nedad, er anbragt en Udblæ.
ning.hane til Tømning af Kedlen.

For at muliggøre den indvendige Besigtigelse af Kedlen er denne for
synet med el saakaJdt Mande/lUl med tilhørende Dæksel.

J den forreste Del af J1dkanalen findcs Fyrel, entcn almindeligt Risl·
fyr eller mekanisk Pyrapparat, Er Kanalen glat, findes ofte bag Fyret
anhragt saakaldtc "Gullowayror", lodrctte eller skraatstiJlcdc, koniske
Hor, der staar i direkte Forbindelse med Vandrulfimel og ikke alene for
oger Varmefladen, men ogsaa Vandei.rkulationeo.

Efter at Hogen har forladt Ildkanalen, passerer den omkring Kedlens
Yders kai i Høgkanaler i Murværket og afgiver yderligere Varme, inden
den gaar til Skorstenen.

Dobbellkedler af lignende Konstruktion beslaaende af en Underkedel og
O\'erkcdel anvendes, n:wr man ønsker en VnrmeClade af 100-200 m\
og da der her er Tale om ret store Dimensioner, fors)'nes Underked
len som oftest med 2 Ildkanaler, ligesom Overkedlen ofte forsynes med
2 Ildkanaler eller Hogrør. Ildstedet findes i Underkedlcn, og naar Rogen
kommer ud af Underkedlens Ildkanaler, passerer den lJdkanalerne i
Overkedlen, og herefter bestryges saa\'el Over- som Underkedlens Yder
skal, inden Hogen træder ud i Skorstenskanalen. Saavel O\'er- som Under
kedel har bnade Vand- og Damprum, der stan r i Forbindelse med hin
anden,

Kanalkcdler og Dobbellkedler har - sammenlignet med de nedenfor
omtalte HorkedIer - el forholdsvis stort Vandrum. Det er saaledes en
ikke ubet)'delig Varmemængde. der er opsamlet i det opvarmede Vand.
hvilket gor disse Kedler egnet til Br)'ggeridrifl, hvor Dampforbruget fore
gaur stodvis. Kedelvandet virker nemlig som et Slags Varmereservoir,
der mere eller mindrc udjævner forefaldende, pludselige Stod i Damp
uftugn ingen,
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Kanalkedlerne bar s:.mmenlignel med VandrorskedJerne den Fordel.
al Ildstedet. der ligger i Kanalen, kun kræ,'cr meget ringe Murværk, sau
ledes al Vedligeholdelsen af Murværket ved Kanulkedier stiller sig bil
ligere end ved Vandrorskedlerne; men Munglen af storre glødende Mur
masse saml Fyrstedets ringe Højde kan tillige bevirke. al der kan gau
uforbrændt Hogmasser hort med Rogen, hvilket giver okonomisk Tab.
Kanalkedlerne har dog el forholdsvis lille Varmeudstraalingstab, idet
Fyrstedet er omgivet af vandberorie Kedelrlader. Endelig er Kedler med
Kanaler mindre følsomme overfor Slenafsætninger.

Pau den finden Side er Virkningen af en mulig Kedeleksplosion storre
ved Kanalkedler pnn Grund af disses slurre Vandrum og dermed folgende
mere opsamlet Energi. I Danmark er Kedeltilsynel og Pasningen imid
lerlid saa god, at Kedeleksplosioner er meget sjældne. hvorfor delle Hen
syn ikke h3r slor praktisk Betydning.

Økonomien af Kanalkedler er slærkl afhængig af den Temperatur,
hvormcd Høgcn forlader Kcdlens sidsle Trækkanal, hvilket igen er af·
bængigl af, hvor stor en Kulmængde der brændes paa Histen pr. Time
og den dermed følgende Fordampning af Val)det, d. v. s. Dampydellen .

I l-Kanals Kedler er del ikke muligt al anvende saa slor Risleflade
SOIll i 2-Kanals Kedler. hvorfor den økonomiske Fordampningse\'ne ved
en 2-Kanals Kedel bør sættes lavere pr. ro' Yarmeflade end ved I·Kanals
Kedlerne; for Dobbeltkedlernes Vedkommende. hvor der altid klin
findes Rist i Underkedlen. ligger den økonomiske Fordampningsevne pr.
m' Yarmeflade igen betydeligt lavere.

Under Forudsætning af at der ikke anvendes Forvarmer for Fodevan·
det eller Lurten. i hvilke Tilfælde Rogen erter al have passeret Kedlen
yderligere afgh'er Varme. ,'il en passende økonomisk Fordampningsevne
af Kanalkedler kunne sættes som følger:

for I·Kanals Kedler 18-20 kg Damp pr. m~ pr, Time.
2- 15-17 •
Dobbeltkedler ... 12-14 •

l'ondronkedler anvendes ved slørre Dampkedelanlæg. Kedlernes
Varmeflade ligger fra 100 m~ og operter. I Danmark er opstillet Kedel·
aggregater paa indtil l 600 m~.

De kendetegnes ved. at den væsentligste Del nf Yarmefladen dannes
af Hør med indtil en, 100 mm Diameter, i hvilke Vllndet cirkulerer. Her·
ved kan en større Varmeoverføringsrlade fremskaffes i et mindre Hum.

Horene kan være svagt hældende. og Kedlerne kaldes i saa Tilfælde
Skraaror$kecller, eller næsten lodrette. og Kedlerne kaldes da for Stejl
rord.-edler. Indenfor begge disse GruPI)Cr findes der igen forskellige Kon

struktioner.
For Skranrorskedlernes VedkOlllmende falder disse hovedslIgelig i to

Grupper, nemlig Kedler, hvor Rørene ved Enderne samles i store, fælles
HOl kCIIJSer, hvorfra et stort Samlerør føres op til den O\'eno\'er liggende
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\'lInd-Dampbeholdu, eller Kedler, h\'or hver Rorrække i Højden har sin
egen Samlekasse, hvorfra Rorforbindelser fores op til Vand-Orullpbehol
deren, og saadanne Kedler bes13ar altsaa af flere vcd Siden af hinanden
stillede Sumlekasser, og faar som Folge herar Betegnelsen Sektioflul
kedler.

For alle Skraamrskedlers Vedkommende er der i Sallllekasscrnc udfor
hvert Kcdclror anbragt cl aftageligt Dæksel, saalcdcs at man cr i Shmd
til herigennem at indfore Rensc\'ærktoi og rense Rorene indvendig for
Kedelsten og Slam.

SkrarHorskedlerne er som Regel udelukkende forsynet med lige HOl",

hvorimod Stejlrorskedlerne kan "ære forsynet saavc! med lige som med
krumme Hor.

, ,

fill. t, Sk...... '. S.kUm,.lkcdel m~d Unde.tl'ring,

Slejlrørskedlcrnc bcslaar af lo eller flere Beholdere, i Iwilke Kedel·
rorene er fastgjort, sualedes at !lorene bliver stærkt sligende. Vcd denne
Slog!> Kedler er der kun Adgang til at rense Kedelrørene indvendig fru
Beholderne, men samtidig undgaas de under Sektionalkedlerne nævnte
Rensedæksjer udfor h"ert enkelt Kedejrør.

Ved Skraarørskedlerne anbringes Vand-Dampbeholderen enten paral.
lelt med Kedelrørene, og Beholderen kaldes da en l..ællgdebellOlder, eller
vinkelret pan Kedelrørene. og Beholderen kaldes da en TværbellOlder.
Endelig kan cn
Kedel "ære for-
synet med flere
Beholdere. Ved
Stej I rorskedler
ne anvendes
saa godt som al
tid Tværhehol
derc.

Fig 6 er
vist en Skraa
rors Seklional
kedel.

Hoggassen le
des \'ed alle
,Vandrorskedler
flere Gange paa
t\'ærs af det ei
ler de Bundter.
som Kedel rore·
ne danner. hvor
\'ed den (aar Tid
Lil at afgive sin
Varme. inden
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den ledes i de efter Kedlen anbragte Forvarmningsapparater eller til
Skorstenen. Rugpassagerne fremkommer ,'cd, at der indb)Tgges ildfaste
Skillevægge imellem Kedelrørene.

c

\
\ ,

FiJI. 1. Sl.jl .....kedel. C...u..... IS,,·...............
(AlS S.Uk, MTIi"'" Il HUlIe.Nr).

I Fig. 7 er vist en Stejlrorskedel med krumme Rør.
Histen, der betjenes fra Kedelfronten, er som Hegel el mekanisk

drHct Fyrapparal, idet delle ikke alene gh'er bedre Forbrænding af Kul
lene og dermed bedre Driftsresultater, men er ogsaa nodvcndigl "ed
slorre Kedler, da det er umuligt al raa tilstrækkelig Dybde i Fyrene, naar
Fyringen og Afslagningen skal ske med H:Hlndkraft. Endvidere er en
stor Del af dc mekaniske F;yrapparater san ledes indrettet, al Kullene for·
bra-:ndcs rogfril, hvorved man kan undgaa sort Rug rra Skorstenen.

Det karnkteristiske ved Vandrorskedlen sammenlignet med Kanal·
kedlen er den krartige ValldcirkulatiQlI, der opsta~u som Følge af del
opvarmede og med Damp iblandede Vands Opdrirt i de mere eller mindre
skraatliggende Kedelror. hvorved Vand blandet med Damp cirkulerer
stærkt igennem Horene, og denne Cirkulation spiller en betydelig Holle.
idel Varmeargi\'ningen fra Rorvæg til Vand derved roroges.

Ved Vandrørskcdlerne danner Sidemurene, der røres helt op til Mid
ten ar Vand-Dampbeholderen, Begrænsningen udadtil saavel for nog·
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pa~sagerne som for F;yrrummet, og del er derfor nodvcndigl at anvende
stor Murlykkeise, ligesom man indlægger Isolationslag i Murene for at
formindske Tabel ved Udstrauling.

Da Vandrtjrskcdlernc har betydelig sturre Mængder af MUr\'ærk i
Fyrstederne end Kanalkedlerne. er Fyrstedets Vedligeholdelse som Følge
hel"af d}'rere, og dette har medfart. at man i de senere Anr, hvor Højden
i Fyrstederne er blevet betydelig foroget, "cd store Kedler beklæder Fyr-

. stedet indvendig med Kedelror, igennem hvilke Vandel (ores enten ved
naturlig Cirkulation (som vcd Kedelrørene) eller vcd mekanisk Cirku
lation. Ved saadanne Arrangementer er del muligt at foroge Kedlernes
Ydeevne pr. m' Varmeflade, ligesom Murværket i Fyrstedet beskyttes.

Armatur. Paa alle Vandrørskedler anbringes al Armatur med Und
tagelse af Bundhanen paa Vand-Oampbeholderen. Bundhallen anbringes
paa Kedlens IU\'cste Punkt, saalcdes at Kcdlen herigenncm kan tommes
og ud blæses.

Naar der ikke anvendes Forvarmer (Economiller), vil cn Fordamp
ning af cn_ 22 kg Vund pr. m' Hedeflade pr. Time give en økonomisk
Drift af en Vandrørskedel, men det er dog muligt at gan til langt højerc
Belastninger \'ed Vandrorskedler konslrueret med s<-erlig store Fyrsleder,
og der er i saa Tilfælde til Kedlen knyttet en stor Fødevond$forlJarmer
(Econol1liser) eller en Lu{tforvarmer, dcr opvarmer ForbrændingsJuften.
fol' denne fores til Fyrstedet. Der kan paa denne Mande præsteres 50 kg
Damp pr. m:! Hedeflade pr. Time, men der er ved saadnnne Kedler ofte
installeret Overheder, h\"or eventuelt mcdre\-et Vand fordampes. At der
,'ed Kedelaggregater med saa stor Ydec\'ne kan opnaas en særlig god
Økonomi. skyldes Røgcns stærke Afkøling i Economiser og Luftfon'ar
mer; men Modstanden for Hogens Passagc igennem Economiseren og
LufUOI'\'fl.rmercn betinger som negel, al der mali anvendes kUll.stigl Træk
i Stedet for almindeligt Skorstenstræk.

Rogrorskedler kcndctegnes vcd. at en væscntlig Del af Varmefladen
dannes af snæ\'re Ror. som Rogen passerer igennem, medens den ud\'en
diRe Side er i Berøring med Vandct. Denne Form am"cndes hovedsagelig
i Skibs-, Lokolllotiv- og Lokomobilkcdler, men benyttes kun undtagclscs
vis i Bryggerivirksomhcder. "cl nærlllest paa Grund af den vanskelige
Hensning af Horenes Ydersider for Slendannelser.

Fyret.
Naar cn Dampkedel holdes ren og i god Stand, afhænger dcn gode

og økonomiske Udnyttclsc af Brændslet i første Række af F)'rcts Indret
ning og Pasning.

Del almindelige Ristfur bestaar af en Samling Histestænger, der dan
nel' cn Flade, flaa hvilken Brændslet indkastcs og forbrændes. Fortil
begrænses Fladen af Fyrkarm mcd Dor og Brænd/Jlade, bagtil af muret
Fyrbro og til Sidernc af nede/flader cller Murværk. (Se Fig. 5). Ved
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Anvendelsen af mindre godt Brændsel med meget Smuld er det af IJct,yd
nillg, al Aubningcrnc mellem H.istcstængerne er sall smlllt som muligt,
hvilket bl. Il. opnaas vcd særlige Former, hSppigst de sankaldie Polygoll·
risle.

Den nod\"cIHlige Træk tjlycjebringes normalt '-cd Hjælp af en tilstræk·
kclig hoj og stor Skorsten. Ved Anvendelse af claurligt Brændsel slaar
delte dog ikke altid til, og i san Fald am'endes kutl&lig Træk, hyppigst
tih'cjcbr:lgt vcd, at en Blæser trykker Forbrændingslurten ind under
H.isten med et Tryk svarende til 20--100 mm Vandsøjle. E,'cntuell for
"armes Luften ved Spildevarmen til 80-120 c C. Et 3.lmindeligt Histfyr
med kunstig Træk er i Stand til paa økonomisk Maade al forbr'"<cndc de
fleste Sorter, se'" meget tarveligt Brændsel.

Kunstig Træk kan ogsaa tilvejebringes enten ved Hjælp af en
EzllUuslQr i Artrækket, hvilket dog fordrer større mekanisk Arbejde,
eller "ed Dampstraaleblæsere under Ristens Forkant, hvilket beskytter
Bistesl:.engerne mod for stærk Op,'armning, men medfører et Damptab.

En Betingelse for Ristefyrets økonomiske Drift er god Pasning; mcn
delte gælder dog ogsaa for dc fleste mekaniske Fyrapparater.

Mekallid:e FI/rappara/er. Til mindre Kedler am'endes i Reglen
Under{udnillgsapparaler, ved hvilke Brændslet trykkes ind i et Trug og
herfra ud over Blæseklodser, Risteplader eller Risleslænger. Hcrtil for
dres Underblæst med r.el hojt Lufttryk (Fig. 6).

Til storre Kedler, f. Eks. Vandrorskedler, anvendes enten Underfod
ningsappumter eller Kæderist, der beslaar af et RistetæPlJt, der ligesom
en lukket Kæde bevæger sig, og som ved sin Bevægelse fra Kedlens For
kant henimod Fyrbroen forer Kullene med sig. Kullene antændes "ed
Indforelsen i Fyret, og paa Vejen forbrændcr de, saaledes at det er
Aske, der ankommer til Bagenden af Rislen, hvor Asken mekanisk ud
tOBlIlles (Fig. 8).

Ved Indretning af mekaniske Fyrapparater vil man efter Omstæn
dighederne kunne paaregne omkring IO % bedre Udnyttelse af det
salllIne Brændsel.

PorUQrl1lere og Economisere tjener til Opvarmning af Fødevandet,
de første ved Hjælp af Spildedamp, de sidste ved Hjælp af den i Af..
træksrogen fra Kedclanlæget værende Varme, som ellers vilde gnn tahl
i Skorstensrøgcn. For bcgge gælder, al Rørene let maa kunne renses for
Soda- og Stennfsætninger.

Af Economisere findes forskellige Konstruktioner, de fleste udfort
af Stobejernsror ca. 100 mm Diameter (Kriiger, Calvert, Green, F'(ige
m. fl.). Tidligere anvendtes udelukkende Glatrors Economiscrc, l1\'or
Vanc!rorene var lodret stillede, og h"or den udvendig af Hogen paaforte
Sod blev fjernet ved at mekanisk trukne Skrabere flyttede sig op og ned
langs Borene. Nutildags anvendes Ribberors-Economisere, hvor Rorene ,



ligeledes er udfort af Stobejern og forsynet med el stort Antal tynde
Ribber, der letter Hogens \'~rmeovcrroring til Fødevandet, der cirkulerer
inden i Borene. Bibbcrors·Economiscrnc kan ikke forsynes med Skrabere
saalcdcs som Glatrors·Economiserne, og Sodaafblæsningen sker derfor
som oftest vcd Afblæsning med Dampstraaler, undertiden \'Cd mekanisk
bC"ægedc Kæder.

Som Hegel er saavcl Forvarmer som EconOJlliscr indskudt mellem
Fødeputll/Je og Kulel, san Vandel er under Kedeltrykkel. hvorfor Tem
peraturen vcd E.col1omiscren kan komme op o"er JOO~ C. For disses Ved
kommende fordres derfor af Fabrikstilsynet forskellige Sikkerhedsfor
anstaltninger.

I de senere Anr hl:u en særlig Form for Economisere til Forvarm
ning af Forhrændingslurten \'ed Spilde\'armen i Rugen fundet en Del
Udbredelse ved Landanlæg. Som Regel fores Forbrændingslurten gen·
nem el Cellesyslem af tynde Plader, medcns Rogen passerer Systemets
Yderflader i Modstrom og afgivcr cn Del af sin Varme til Forbrændings·
lurten.

Ved An\'endelse af Economisere kan \'ed hoj Hogtcmperatur (særlig
stærkt belastede Kcdler) indvindes en Spildcvarme svarcnde til 5-tO %
af 8rændslets Varmeværdi.

Overhedere. Til de fleste moderne Krartanlæg am"endes nu o\'erhedel
Damp. Til dclle Øjemcd passerer Kedeldampen - crter at have forladt
Kedlens Stopventil - en Række Rorslanger af Staal indb;ygget i et af de
forste Rogtræk. hvor Rogen endnu har en hoj Temperatur,

Indmuring og Uogtr:.ck. Bortset fra Lokomobilkedler og enkelle andre
Kedler indbygger lilan faststaaende Kedler i en Indfatning af Murværk.
dels for al tilvejebringe de fornodne Trækkanaler, dels for at beskytte
Kcdlen mod Varmclab. For at opnaa okonomisk Drirt er det af stor Ile·
t;ydning, dels at Mut\'ærkct er tæt, Sila ,.falsk Luft" holdes ude. dels at
del cr godl isolerende, saa Varmclabet formindskes del mest mulige.

Murværket bor være godt ..armerct" med Staalbjælker og Ankre.
Optrædende He\'ner bor hurtigst tælles. Hvor Flammer og H',S med høj
Tcmpcratur kommer i Beroring med l\Iun'ærket. udfores dette mcd ild
faste Sien.

Ved almindclige Kedelanlæg udfores Skorstenen med et mindste
Areal (i Toppen) af 1/5_1/8 af Kcdlernes samlede Histeflade. Skorstencn
udfores som !tegel ikke med mindre Hojde end 35 m for at kunne .yde
den til Anlægel egnede Træk, og \'ed Anvendelse af Economisere og Luft
(on'armere. som afkoler Rogen stærkt, er det nodvendigt at gaa heil
op til 60-70 III Højde, og dette er endda ikke tilstrækkeligt til de
moderne Anlæg med høj Dampkapaeitct. hmr Anvendelsen af kunstig
Træk derfor er nødvendig. idet det ikke er muligt med hoje Skorstene
at opnaa mere end 25-30 mm Træk maall som Yandsojle. Ved moderne
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Driftsforhold O(J Driftskontrot.

Kedelanlæg, der arbejder under Tryk. er af Hensyn til Eksplosions

faren underkastet det Offentliges Tilsyn (Fabrikstilsynet). Autorife

terne stiller forskellige "ordringer til Kedlernes Indretning og Styrke.
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Kedelanlæg anvendes for hver Kedel en Skorsten af Stanlplade eller

bedre rustfri Plade.

Ved forceret Drift og ved AIl\'endelse af mindre godt Brændsel som

Kulafharpning, eventuelt iblandet Kokssmuld. er man udsat for. at fint·

kornet Koks- og Askepartikler fore~ med Hogen ud i fri Luft og forurener

denne til Gene for omboende. Det kan derfor "ære nudvendigt at instal

lere en Askeud3killu mellem Kedel og Skorsten for at fjerne denne

Ulempe.
Forbrændingsgassen suges af en Exhaustor fra Kedlen gennem

Askeudskilleren, h"or den centrifugeres. De faste Partikler slynges gen·

nem en smal Aabning til en Beholder. h"orfra Udtømning foregaar.

Askeudskillere efter delle System. men af forskellig Konstruktion frem

stilles herhjemme af Vølund samt af Smith, Mygind &: Hlittcmcier.

En moderne Kedel med egen Economiser og Luftforvarmcr er "ist

i Fig. 8. Kedlcn er omgh'ct af en tæt Staalpladebeklædning for at undgaa

Utætheder.
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(Samlet DampVanlUl +- f'odevandels Temp.) X kg Vand (orUamjlct jlr. kil. Brænd~tll

Brænd~let fl)'uige Brænd,'ærdi

70 %

Ordning uf Fodcindrelningerne. Sikkerhedsycntilcrne 1Jl. m., ligesom de
er underkastet periodiske Prover og Ertersyn.

hH'rigt forlanges af el vcl drevet Kedelanlæg, al Fyr, Kanaler og
Rogtrrek holdes rene for Sod og Aske, og at Kedlernes Indre er fri for
Kedelsten og Slam. Opfyldes disse Fordringer ikke. vil en nr Folgerne
være en mindre god Udnyttelse af Brændslet, altsaa daarligere Økonomi.
Foruden daarligere Økonomi medfører Urenheder pan den ind"cndigc
Side af Varmefladerne ogsaa Fare for Kedeleksplosioner vcd al Kedel
pladen ellcr Horene her overhedes.

En Kontrol af disse Forhold faas i store Træk '"cd at holde Hegnskab
med den brugte Brændselsmængde (Vejning) og Kvalitet (Am.lyse og
Brændværdi) og med den fordampede Vandmængde (Fode\'andsmaaler,
Vejning).

Forskellen mellem Brændslels Brændværdi og den nyttegjorte Varme
mængde er Tab, som kan henføres lil følgende Poster:

l. Roggassens Spildevarme. Dette Tab kan være 10-30 % af Kullenes
Brændværdi. En Del af dette Tab kan dog i de r1este Tilfælde nyttig
gores som næ\'nt foran.

2. Tab ved uforbrændt Stof (Sod...Rogkammersmuld" J. der fores bort
med Asken eller Rogen.

3. Tab ved ufuldstændig Forbrænding (Kulilte eller Kulbrinter
Hogen).

4. Tab \'ed V:trIneudstraaling eller utæt Murværk.

Til P3Il\'isning af mulige Fejl tjener Trækmaalere, Hogtermometre
og Høganalyseringsapparater. De r1este moderne Kedelanlæg af nogen
lunde Størrelse er derfor vel udstyret med saadanne Kontrolapparater.

Til Beregning af en Dampkedels Nyttevirkning, d. \'. s. Forholdet mel
lem den Vnrmemængde, som er tilført Dampen, na.lr den forlader Ked
len og Brændslets nyttige Varmemængde, am'elHles følgende Formel:

= Kedlen. Nyttevirkning.

Efter Kedelanlægets Indretning (Eeonomiser, Luftforv:trIller) og
MlIaden. IHU! hvilken del betjenes. ligger dette Forhold mellem 60-85 %.

Eksempel:
Samlet Dampvarme \.12 ata mættet Damp = 665.a kea I.

Fødevandets Temperatur 70Cl C.
Fordampningstul 8
Nyttig 8ra:ndnl'rdi 6800 keal.

(665,5 -+- 70) X 8
~

6800
Nyttevirkning

•

,

•
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l\~delftK1n;ng. Halge det danske Fabrikstilsyns Fordringer skal en·
hyer Kedel "ære forbundet med mindst 2 af hinanden uaOtængige Fode
apparater, som hyer for sig ved normal Ydelse er i Stand til under fuldt
Kedeltr;yk og storst mulig Damjludvikling at hæ,re Vandstanden i Kedlen.
Db.se tjener til at tilføre Kedlen den fornodne Fødc"nndsmængdc og
udfores sædvanlig som Pumper, sjældnere som Injektorer. Ved mindre
Anlæg udfores Pumperne i Almindelighed som Stempelpumper, ,-cd store
som ~nlrirugalpuIl1Jler.

\'andslandcn man kun variere indenfor rel snævre Grænser, idet for
lav Vandstand medfører Fare for Kedeleksplosion, og for høj Vonds13.nd
giver vaad Damp.

Til Kontrol af Vandstanden er foreskrevet \'andstundsg/as og -lianer.
Forskellige automatiske Fodevandsregulatorer tilstræber at holde Vand
standen pau konstant Højde. Den mest kendte af disse er CO/Jes Fode

vanduegu/ator.

K Ollt ro/apparater.

Foruden de foran nævnte Valldstandsvisere foreskriver Fabriks
inspektoratet Anbringelse af Damptrykmaaler paa enhver Kedel.

Et veldre,·et og "elkontrolleret Kedelanlæg bor endvidere have fol
gende Kontrolapparater:
lJrændselsvægt, eventuelt automatisk med Tæller.

Fødevalldsmaafer.

Træl.:maaler til ~Iaaling af Træk over Fyret og ved Anlæg med Under
blæst tillige Trykmaaler til ~Iaaling af Luftens Tryk under Fyret.

Di{ferenstræl.:maaler til Maaling af Trækforske1Jen o,·er F)'ret og ,·ed
Spjældet i Trækkanalen bag Kedlen.

Roggasanafysafor til ~laating af Kuldiox)'dprocenten, eventuelt ogsaa
Kulilteprocenten i Forbrændingsgassen.

Foetevandstermometre til Maaling af Fodevandets Temperatur for og
efter Ecol\omiseren.

El godt O,"erblik over Varmefordelingen faas grafisk af følgende
Diagram:

-------- -- -- - -- -
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Roglermometre til Maaling af Hogtemperaturen for og efter Economi·ser.
Termometre til Mualing af Dumptempcratur efter O"erheder.Dampmaalere til Maaling af den samlede DUlllpmængde: hvor derer flere Kedler i Driet. Manier ved hver af disse.Kontrolapparaler bør i Almindelighed være visende. registrerende ogvcd ~laaling af Vand- og Dampmængder tællende.Nogle Fabriker har kombineret flere af disse Maatere i et Viser- ogHegistreringsinstrumenl f. Eks. til Maaling af Dampmængde, Differenstræk og Høglemperalur.

Angaaende de forskellige Principper og Systemer for Maaleinslrumenter henvises til Fagliteraturen.

Dampmaskinen.
Dampmaskinen omsætter Dampens Spændingsenergi til mekaniskKraft for Fabriksdrift Q. J.
Dens vigtigste Enkeltdele bestaar af Cylillderen med Glider og Stempel samt StempelstalIg, Krydshoved, Plejlstang, Krumtap og Krumtapabel med Svinghjul og Bagleje og endelig Regulatoren, der sorger foret konstant Omdrejningstal af Maskinen. Dampen fores ind i Cylinderenog driver Stemplet fremad, og ved skifte"is at fore Dampen ind i Cylinderens forreste og bageste Ende, og samtidig lude Dampen fra det foregaaende Slag stromme ud af Cylinderens modsatte Ende, opnaas enfrem- og tilbagegaaende Bevægelse af Stemplet, der ved Plejlstang ogKrumtap omsætles til en omdrejende Bevægelse.

Dompfordeling.
Hvis man lod Dampen stromme ind i Cylinderen under hele Slaget.vilde der bruges en o\'erordenllig stor Dampmængde, og man "ildc dervcd arhcjde meget uokonomisk, fordi Dampens store Ekspans;otlsevtleikke udn)'tledes. Dampfordelingen i Cylinderen sker derfor saaledes:Kort før Stemplet passerer den ene Yderstilling, f. Eks. Topdodpunktstil.lingen - længst borte fra Krumtappen -, aabnes for Damptilgangen, ogfrisk Damp strommer ind i Cylinderen. Naar Stemplet under Damptilstromning har passeret et Stykke af Slaget, r. Eks. 1/4 il l/S, lukkes affor Damptilstromningen; Stemplet drives videre af Dampens Ekspansionskraft, og Damptrykket falder efterhaanden, som Stemplet bevægersig fremad. og Rumfanget foroges.

Lidt for Stemplet har naaet sin anden Yderstilling, Bunddodpunkstillingen - Il1crmest Krumtappen -. aabnes for Afstrømningen fra C)·lin·deren. og Dampen studes ud. efterhaandcn som Stemplet nu gaar tilbage.Nogel for Stcmplet har nallet sin forste Yderstilling - ca. 1/$ af Slagetlukkcs atler for Afstromningen. og den derved indespærrede Hest af

,
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Dampen komprimeres Iii el Tryk, der i nogen Grad bremser Stemplets

Vandring. Maskinen faar derved en blod Gang, idel man undgaar el Stod

ved Trykvekslingen i Dødpunktet.

Dampens Virkning under en Omdrejning karakteriseres derfor "cd

de 4 Stadier: Indstramning, EktJH.Iosion, Udstromning og Komprcl&ion.

(Se Fig. 18). Eftersom den varierende Modstand, som Maskinen skal

overvinde, forandres. kan man forlænge eller forkorte Indstrømnings

perioden. Den Dampmængde, der lukke ind under en Omdrejning,

afhænger af Indstrmnnillgsperiodens Længde i Forhold til hele Slaget;

dette Forhold kaldes PyldningsgraclclI eller kortere Fyldnin(Jen, f. Eks.

23 % Fyldning.

Indstillingen af Maskinens Fyldningsgrad udfores automatisk af

Hastighedsregulutoren. der paavirker Glideren, saaledes ut Maskinen for

b"er Omdrejning ruar tilmaalt nelop den Dampmængde, der s,·urer til

det øjeblikkelige Arbejdsrorbrug, og Maskinen bevarer den·ed sit Om

drejningstal praktisk tall uforandret.

l den arbejdende Dampmaskine forandres Fyldningsgraden stadig,

snart er den lille og snart større, alt eftersom Belastningen ændres. Op·

hører Arbejdsforbruget heil, maa Regulatoren kunne indstille Glideren,

saa der ikke strommer Damp til Cylinderen, da Maskinen ellers "ilde

løL.e løbsk.
Fordelingen af Dampen til Cylinderen kan ske ved en Glider, og

Maskinen kaldes da Glidumaskillc - eller ved Ventiler, og den kaldes

da VClllilmal/.:illc.
Glideren trækkes fra en Ekseentrik paa Rrumtapakslen og ruar der·

ved en frem- og tilbagegaaende Be,'ægelse. Ind- og Udstrømning sker i

Nærheden uf Stemplets Dodpunklstillinger og Ekscentrikken,.der arbej·

der som en lille Krumtap, skulde da staa med sit forende Punkt vinkelret

paa Krumtappen, saaledes at Glideren fik sin Midlililling, naar Stemplet

stod i en Yderstilling. Da man nu vil arbejde med Ekspansion og med

Kompression. skal Glideren lukke for Indstromningen og senere for Ud

stromningen nogel førend Stemplet har naael Dødpunkterne. Delle op

naas ved at gøre Gliderens Afdækningdiader bredere end Dam»»ortenes

Bredde SUlIlt ved at dreje Ekseentrikkcn fremefter, saa al den ikke sluar

90", men derimod f. Eks. 1250 foran Krumtappen i Omløbsrelningen.

Alt efter de Krav, man stiller til Dampmaskinens Storrelse, Pris,

Økonomi o. s. V., gives Dampmaskinen forskellig Udførelse.

Glidunwsldllcr.
Den simpleste Form for smaa Maskiner er Enkcltylidcrcn, der besor

ger alle 4 Opgaver: Indslromning, Ekspansion, Udstrømning og KOI11

pression. Regulatoren, som i delle Tilfælde er en Akselregulator anbragt

direkte puu Krumtapakslen. drejer Ekscentrikkens Stilling pan Krum·

tappen pIIa en saadan Maade, at saavel Vinklen med Krumtappen som

•

•

•

•
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liliderens Slaglængde ændres. Forøger I\egulntorcn Fyldningen, sila for·
mindsker den samtidig ogsaa Kompressionen, eller omvendt.

Ved større Maskiner ao\'ender man Dobb~ltgliduen, der er en Ho
\'cdglider og en Ekspansionsglider. som bc,"æger sig pan eller inde i
Ho,"cdglideren og trækkes af en særlig Ekseenlrik. Ho\'cdglidcren besør
ger Ind- og Udstrømningens Begyndelse saml Kompressionen, medens
Ekspansionen bestemmes af Ekspansionsglideren. Man kan derved holde
de 3 førstnævnte Funktioner konstant og uafhængigt deraf indstille Eks·
pansionen, hvilket udfores af Regulatoren, der er forbundet til Ekspan·
sionsglideren.

o' o

Pau Fig. 9 er Gliderne af Hens~m til O,"erskuelighedcn vist som plane
Glidere. der dog paa Grund af Slitage ikke mere am'endes, Glidere ud
fores nu altid cylindriske, og de er altS(Ht afbalancerede og slides derfor
ikke,

l'entitma$kiner.
Praa storre Maskiner vilde Gliderne let blh-e for store. og man am'~n

der derfor Yentilcr, en for Ind- og en for Udstmmning i h\'er C)'lincler
ende. Man kan saalccles nu indstille de 4 Ventiler og dermed Dampfor-

,"
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delingen uafhængig af hycrandre i begge Cylinderender. Vcd Glideren
mlltl den ,'urIne Damp strømme ind gennem sanlIne Kanal som den kol
dere Damp strommer ud, og Dampen afgi\'cr derved Varme til Spilde
dampen. Ved "cntilst~'ringen derimod sker Ind- og Udstromningen gen
nem h,"cr sin Kanal. og Ventil maskinen arbejder derfor mere økonomisk

end Glidermaskinen. Venti
lerne bevæges "cd 4 Ekseen·
trikker, som dri\"cs uf en fæl
les St;yreaksel. Fig. JO.

Maskintyper.
De første Dampmaskiner

arbejdede alle Illed mættd
DanlJl. der udforte Arbejdet i
cen C)'linder. Erterhaanden
arbejdede man med højere
og hojere Tryk; men da Tem
peraturforskellen mellem TiI
gungs- og Afgangsdampen
den'cd ble,- slor, tabte man
en Del af Dampen. der kon
denserede pan de koldere Fla
der for Afgangsdampcn. For
al formindske Temperatur
forskellen lod man Dampen
ud"ikle Arbejdet i 2 paa hin
anden fulgende Cylindre, en
mindre 1J0jlryklcyUnder og
en større Lavlryktcyfillder,
der hver udrettede en. Halv
delen af det samlede Arbejde.

Dampen lededes fm Kedlen til Højlrykseylinderen med r. Eks. IO tilo
og ekspanderede heri til ca. 3 ato, og fra Hojtrykseylinderen forles
denne Damp til Lavlrykseylinderen og ekspanderede her videre til ca.
0,1 aia. Man opnanede derved mindre Kondensatiollstab, og ved store
Maskiner med hojt Kedeltryk delte man endog Maskinerne i 3 Cylindre:

Hojlr)-'k. Mellemtryk og Lavtryk.
Omkring AnI' 1900 indforte man JlOjl over/redel Damp - nltsaa mæt

let Damp, der er opvarmet til 100° a 150" C. over Mætningslempernturen.
Ved at anvende overhedel Damp kan denne taale et betydeligt Tempe
raturfald. forinden den begynder at kondensere, og dette medforte blandt
andre Fordele, at man atter kunde udfore hele Arbejdet i een C)-'linder.
Kun ,'ed meget slore Maskiner am'endes Hoj- og Lavtryksc),lind.er.

,"ed Indforelsen af o"erhedet Damp modte man forskellige tekniske

•

•

•
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Vanskeligheder, IHl,rnlig med Hens~'n til Pakdaaser og Smøreolier. Disse
Vanskeligheder er nu forlængst oycn'undnc. Delte forte til Konstruktion
af ScJlIlIidtmotorell, der er vist pau Fig. Il.

Maskinen er en enkeltvirkende Tregangs-DamplJwsldne, hyor Dam
pen forst ganr lil Hojlryksc,ylinderen l, derpaa til Mcllcmtryksc;ylindcrcn

2 og lil Slut 1i1 Lav(ryksc)'linderen 3. 1 og 3 arbejder sanlcdcs samtidig
under Slagel i Helning mod Krumtappen, og 2 drh'cr Stemplet tilbage i
Helnil1g fra Krumtappen. Pakdaasen udsættes den'cd for lavere Tryk

OB Temperatur.
Denne Maskintype. der var Pioneren for Am'endelse af overhedet

Damp, opllaacde en san fortrinlig Dam)lokonomi. al den næppe er o\'er
ganet af nogen anden TYI)e.

Smut lærte man dog at kdnstruere metallisk Pakning for Stempel.
stangen, og der opstod nye Typcr, bl. a. UgestromsllIuskillefl, som ogsaa
tilstræber at mindske Varmetab mellem kolde og VMme Fladcr i Cylin
deren.

Fig. l~ viscr Ligcstwmsmaskinen, Dampen har en Indstromnings
vcnLiI i hegge Cylindercnder, og UdslrlJlnningen skcr gCllnem Slidser i
Cylindercns l\lidle og styres af Stemplet, der aabner eller lukker for
Slidserne, Ved Ligcstl'OlllSmaskinen strammer Dampcn altid fra C)'lin
derendel1 imod Cylinderlllidlen, og hvert
Punkt paa Cylinderbanen skulde saale
dcs holdc cn næsten konst:1I11 Tcmpera·
tur. 1\la11 opnaaedc ganskc "ist Fordele
I'ed dennc Konstruktion, mcn næppc i
saa huj Grad som fon'cntet, fordi man
p:la Grund af Dampens j·"·irvclbcvægel·
scr undcr Indstrmnningcll dog ikkc hclt
opnaaede den ligc, ensrettede Damp
st l'Olll , der var tilsigtet.
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De nm-ærende D3mpm3skint~'perer næsten alle b;yggel for O"crhcdet

Damp af 300-350" C.; de er for mindre og middelstore Maskiner

eenc}'lindrede og for storre Maskiner lIuj- og Lavtryl.:snUlIl1.:inu (se Fig.

13.) Begge Typer kan bygges sanledes, at de arbejder med Modtryk (Af

gangsdampens Tryk Q,'er Atmosfærens) eller med Kondensation (Va

kuum).

Til 8ryggerier og lignende Virksomheder. der bruger lavspamdt Var·

mcdamp bl. a. til Opvarmning af Vand, Kogning, Pasteurisering o. J..

kan Dampen tages fra Dampmaskinen, efter at den højspændte KedeI

dalIl!> har afgh'et sin Kraft til Maskinen. Ved eencylindrede Maskiner

benyttes Afgungsdampen. vcd Høj- og Lavtryksm3skincr ud lages Varme·

dampen fra Mellemkammeret - ReceiverelI - mellem de 2 Cylindre.

Kondensation.

Det mindste Damprorhrug opnaas yed al lade D:1Il11>en gaa til ~Iu·

skinen med hojst mulig Temperatur og Tryk. og lade Dampen gaa fra

Maskinen med lavest mulig Temperatur og Tryk. Del sidste opnaas \'ed

at kondensere Dumpen, der gaar fra La\'trykscylinderen. Samtidig med

at man kondenserer Dampen, maa lilan bortfore en Del Luft, der kommer

ind i Systemel dels ved L:wtrykspakdaasen og dels med Kole,'undet.

Kondensationen kan ske "ed al blande Dampen direkte med Køle

vandel i en IlIdsprojtllingskondensator. Del ol)\'arm~de Kølevand iblan·

del Kondensatet salllt den oyenfor omtalte Luft bortføres fra S:rstemel

med en fælles Pumpe.

"it. II. T • ...a_....Itl... C.H....... a.,-g.........
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Har man Drug for Kondensatet. f. Eks. hvor man har daarligl Fode
vand, kan man kondensere Dampen indirekte med Køle\'llndet, idel dette
føres gennem et stort Anlal Metalror, og Dampen føres udenom Rørene.
(Fig. 14).

Denne Kondensatortype kaldes Ouer{ladekondenlalorell. Kondensatet
og Luften udtages med cen Pumpe, medens Kølevandet pumpes igennem
med en onden, og der kræves saaledes 2 Pumper hertil.

Indsprøjlningskondensatorcn er billigere og langt simplere i Drift;
men man mister som nævnt Kondensatet.

Del er betydelige Kolevandsmængder. der skal bruges til Kondensa-
tionen, nemlig ca. 25 å 40 Gange I
saa meget Vægt som den
Dampmængde. der fores fra
La,'lrykscylinderen. Er der for
lidi Kølevand til Raadighed. kan
K(llevandet tilbagekøles paa et
GrudulJærk eller en Kaminkølu.
Opvarmningen af Vandet iKon·
densatoren og Tilbagekolingen
paa Graderværk er i Alminde-
lighed 12 å 15 o C. ~

GraderlJærker. rlt.lt. Ch.rfladekoadn..'.,...

J Almindelighed bruges aabne
Graderværker. som vist paa Fig. 15. Vandet. som skal afkøles, pumpes
op i en Rende over Graderværket og risler ned over dette. som sædvan
ligvis bes(aar af Trælister, der er anbragt saaledes, at Vandet fordeles
i fine Straaler og Draaber, h\'or\'ed de frembyder stor Afk(llingsflade for
Luften.

Har man kun ringe Grundflade til Raadigbed, kan man am'ende en
Kaminkoler, h\'or Luftstrømmen gennem Graderværket fremmes \'ed at

,
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forsyne Graderværkel med en Art Trækskorslen. Kamin, som vist pau
Fig. 16.

DampmaskineIIs Arbejde.
Dette ungives i Heatekra{t, idet I HK er 75 kgm pr. Sekund

eller 4 500 kgm pr. Minut. Dam)>eD "irker pau begge Sider af Stemplet;
pan den cnc Side virker DTh-trykket, og imod dette har man p33

den anden StclIlpelsidc Modtr,ykket. Begge Tryk varierer under
cl Slempelslag - Drivtrykkel især pall
Grund af Ekspansionen og Modtrykket pau
Grund af Kompressionen. Middeldifferens·
trykket i Cylinderen er den bevægende
Kran, der overføres til Stemplet og af
giver det indre eller indicerede Arbejde.

Den indicerede Hestekraft kan da be
regnes af Formlen:

IHK _ F X p X %X S X n • hvor
" :;00

F = Stempelarealel i em',
p = Det bevægende Middeldifferenstryk

ato.
S = Slaglængden i m.
n = Omdrejningstallet pr. Minut.

Den effektive lJe3tekraft er den Kraft,
der overføres gennem Krumtapnkslen, og er
noget mindre end den indicerede, idet Ma·
skiDen forbruger nogen Kraft til at over·
vinde sin egen Friktion.

Middeldifferenstr)'kket kan man finde
ved et Instrument: Indikator.

Denne hestaar, som vist i Fig. Ii.
af en Cylinder med et damptæt Sleml>C1.
Hummet under Stemplet kan sættes i For
bindelse med Dampmaskinens Cylinder·

ender, medens Hummet over Stemplet er i Forbindelse med Atmosfæren.
Til Stemplet og lil Cylinderens Dæksler er fastskrueL cn Fjeder af

en bestemt Spændkraft. StempleLs Vandring overføres ved en Vreglstangs·
forbindelse med Skrivestifl til et Papir viklet om en Tromle. Tromlen kan
dreje sig om en Aksel afvekslende tilhøjre og tilvenstre forbi Skri\'cstif
ten i Takt med Stempelslaget paa Dampmaskinen. Tromlen holdes i
Stilling ved cn Spiralfjeder, fastgjort til Aksel og Tromle og bevæges ved
en Snor Iii Maskinens Krydshoved.

Indikatorfjedren er mærket med Angivelse af dens Spændkraft, samt
lil h\'ilket Damptr)'k den kan benyttes. Er en Fjeder mærket med IO kg

c
I
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og 6 mlll, forslaas herved. al
Fjedren kan benyttes lil el

Tryk pau indtil 10 kg/emt, og
al Skrivesliftcn bevæger sig
6 mm i Højden for h"er 1
kg/cmll Tryk i l>anlJ)cylinde
ren. Damptrykkel be,'æger
altsua Skrh'cstirten op og ned
samtidig med. at Papiret pan
Tromlen drejes frem og Lil·
bage. saalcdes nl der pau dette
tegnes en lukket Kun'c. Indi
katordiagrammet. Er D~HnJ)

maskinens Slempelslag læn·
gere end Tromlens Bevægelse,
anbringes paa Indikatoren cn
Reduktionsrulle. der redu
cerer Tromlens Bc\·ægeJse.

Ved Hjælp af Indikatoren
kan der tegnes el Billede, Dia
gram, af Dampens Tryk i eth"crt Punkt af Stempelslaget.

De fire vigtigste Dele af en Omdrejning af Krumtappen er betegnet
i Diagrammet (Fig. 18) ved Indllromning 6 - 2, Ekspanlion 2 - j,

Ud.slrot/willg j ,- 5 og I\ompre.s.sioll 5 - 6. Foruden disse 4 Parter be
mærkes Vandringen a - 4, som kaldes Forudstromt/illg og 6 - l, de:
benævnes Forind.stromnit/g, og som viser, at Ud- og Indstromning begyn
der noget for Slagets Dødpunkter. Hensigten med disse Foruabninger ei'
at forlænge Tidsperioderne for Ud- og Indstromningcrne for dervcd at
formindske den Drovling af Damptrykkcne, der fremkommer ved for
IUllgsom Aabning af Glider eller Ventil.

Forholdet mellem Maskinens effcktivc og indicerede Hestekraft kal
dcs dell mekaniske \';rkllitl(Jsyrad, som almindeligvis er 0,89 :1 O,!J~ %.
Der tabes altsaa II il M % til Maskinens egne Modstande.

Dafllpforbruyet. Delte deler sig i det nyttige Dampforhrug, der 011I

sættes til Kraft, og i Dalllptabene. Disse sidste hidrorer iMcr fra Afkoling
i Cylinderen, fra ufuldstændig Ekspansion samt fra Friklionsnrbejdel,
medens Tab ved Utæthed og "cd Drøvling af Dampen genncm Glider og'
Ventiler oftest er mindre.

Dampforbruget kan maales enlen ved, al man maaler Fmlevand.s
nw..'nydel! til nedlen, der da kun maa levere Damp til Maskinen - eller
man maaler Dampforbruget ved at veje den fra Maskinen kommelille
Konden.s(ltmængde, idet al Dampen kondenseres, og det man naturligvis
paases, at der ikke kommer Kondensat rra andre Kilder. Under Damp-
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•

•

lHK X TimeantaJ.

,

forhrugsprøvcn la·
ges Diagrammer
for hver 10 Minut
ter, hvoraf den in-
dicerede Heste-
kraft udregnes.
Mnn maa under

1.............'r_...'"9 Proven desuden

stadig nolere
Dnmptryk, Om
drejningstal o. s .\'.
Prøvens Varighed
man mindst "ære
4 a 6 Timer. Den
bor ikke begynde
tidligere end 2 Ti
mer ener Maski-

nens Igangsæt
ning, for at Maski
nen kan ,'ære gen
ncm\'urrn som "cd
normal Drift.

Dampforbruget
pr. IHK pr. Time
er da:

Den totale Konden
satmængde

•

l'
r

l

•

i

i

Maskinens
Ulllnpforbrug af
hænger som nævnl
af KcdcldullIj)cns

Tryk og Temperatur saml af Modtrykkets Størrelse.
I nedcnslllucnde Tabel angi,'cs de mindste Damp{orbrug i kg/lHK

for CIlCfjlilldrede VClltifmaskiner.

Mættet DamlJ I Overhedet Damp 300-3000 C

Dri\'tr)'k

IO .'0 I IO .to I 11.'0 I to .to

KandellIation ............ 0,1 ... 7,_ ',' 6,! ',8
Modtr)'k ......•. .... 0,6 aia 11,6 7,5 7,1 -,'....... . .... . l ... 13 8,5 7,_ 7

· .... ........ . . . 2 ... 17 Il 8,7 8
·... . . . .. . . . . . . . , ... 20 13,6 IO B.

,
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Glidermaskiner bruger ea. 10-12 % mere.
Høj- og La,·tryksmaskiner bruger ca. 10-12 % mindre.
Man scr heraf, hvorledes Dampforbrugcl ændres "cd forskellig Driv

tryk. Temperatur og Modtryk.
El Anlægs Dampokonomi er imidlertid ikke bestemt alene af Damp

maskinens Dampforbrug.
Føres Maskinens Afgangsdamp lil Kondensatoren. forringes dens

Dampll1ængde pr. IHK Tillle ganske \'ist meget: men Dampen lil Kon
densatoren indeholder dog betydelige Varmemængder, der ga:lf laM med
del opvarmede Kølevand.

1\:10 Maskinens Afgangsdullljl derimod bruges lil OI)\':mnninH af
Vand eller lignende. udnyttes Dampen helt, og den Iwjcste Økonomi faas.
nanr san ringe en Del al' tHgangsd:.11l1pcn som muligt tabes lil Konden
saloren eller lil (ri Luft. Del er derfor \'ed n,ye An!:l'g af stor:.le Yigtighe<l
at OJlnaa en Balance mellem Kraftforbrug og "armcforlirug: det :.:UIlIllC
JIlaa tilstræbes ogsaa ved :cldre Anl:cg.

Hvis lllan ved store Anlæg - 200 HK eller derover - ikke kan he
nytte det meste af Afg::l.Ilgsdalllpen til O)H'armnillf(, I..:tll lilan ufte mel!
Fordel vælge en Hoj· og La\'tr)'ksmaskine Illel) J):lIl1pudtaf(nin~ fra Be·
eciveren. Den Dampma:ongdc. der da ikke kan hruHes til Op\'ilnllning.
fores videre til Lll\'lryksc)'linucrcn. hvor deri \"Cd Hja~IJI af I\ondellsnto
rcn kan eksp:lI\derc ned til C1I. !JH % VakuulIl og u<ln)'ttes derH'd lIIesl
okQnomisk.

Da Afgangsdampen fra Hojlr)'kc)'lindcren indeholdcr IIIcdrc\"('1
Smoreolie, man lilan anhringe en Olieudskiller, der klin opfange Uliel1 .

I;" 1'1'1· uj.l :'.I:t"kkt'llll·r.
I li. \"HrllIl'a l' P:I r:lle r.
17, FlIdc\·:llllhlllllk.
Ilt FlHll'PUllllH', .
19. \'nrnllv:lllll ... lcdllinl(.
20, .\uloltl. \':llIlIUllIlUh'f{',

•,,

It Olil'LHhkiIlNt'.
9. Oliehcholdcl·.

IO. I\ondcn:.alor.
11. 1\"lel':IIHlsPlllll pc.
12. l.uflpUllll)c.
13. Ilcduklion"'\'t·ntil.
14. "llrml\:lnd"I:lllk.

,

I. U:unpJiellel.
2. O\·crhcder.
3. D:unpm:l:.kinc.
4. HujlrykscylillllcL
5. l.tl\'tryJiIil'\·lilldcr.
G. O:ulIj;SCI)ll'ralor.
i. Ilet.·ei\'(·r.
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Anvendes Dumpudtagning fra Receiveren, maa Recei\"crlrykket hol
des konstant "ed Hjælp af en Trykregulator. der varierer Fyldningen i
Lnvtrykscylindercn. Udtages der pludselig mere Damp fra Receiveren,
vil Trykket i denne falde lidt, og Hcgulalorcn indstiller da lil en mindre
Fyldning.

Dampen fra Hojtrykscylinderen eller fra Receiveren kan anvendes til
Kogning i Bryghus. Pasteurisering, Op\'urmning af Vand eller Opvarm
ning af Lokaler m. m.

Fig. 19 "iser Ledningsnettet for et MlIskinanlæg med Anvendelse af
Hcceivcrdamp til forskellig Opvarmning.

MaskinelIs elll.:elte Dele og Armalur.

Maskinens Stempel og Glidere maa bcnrge sig damplælog uden SIi·
tage, deres Flader maa derfor ,'ære nøjagtig bearbejdet og blanke.
Tæthed yed Stemplet opnaas yed selvfjedrende Stempelringe. Stempel
stangcn tlUHl bevæge sig Ict og damptæl gennem Pakdaasen, hvoraf der
findes mange Konstruktioner, En god Tætning opnaas yed Ha/bergs
Pakdaase, der bestaar af skiftevis Støbejerns· og Hyidtmetalsringe, h"or·
imellem er anbragt Fjedre. Ved Tr:ykket fra Fjedrene, der forplantes
gennem Ringene, tr,ykkes Hvidtmetalsringene damptæt mod Stempel·
stangen. Af andre Pakninger kan nævnes Dani(l.Pakningen og lIuhns

Pakning. Til storre Stangdiametre anvendes 3-delte Støbejernsringe, der
sammenholdes om Stangen med Fjedre,

Til Smoring af Cylinderen og Stcmpelstangcn nnvendes C:yJinderolie.
Til C,ylinderen og større Stempelstænger tilføres Olien med et Tryk.

smorellppartlt, der er indrettet med et lille Trykstempel lor hvert Smøre
rol', Ved )Iaskiner for o,'erhedet Damp bør Olien tilføres direkte til Cy
linderen og ikke til Dalll))rørel.

UovedlejefJ(Huler, Krumt(l{)fJ(lIuler, KrydsllOved og l\rydsllovedp(/fuler

bor nere indstillelige. saa de kan arbejde med mindst muligt Spillerum
for nt undgna Stød, der ellers hurtigt ødelægger Bærefladerne.

Maskinen ilina yære forsl'net med en Afspærringsycntil paa Damjr
roret. Paa Cylinderen anbringes Sikkerhedsventiler og Aftapningshnner.

Dampledningen udfores af somlose Staalror med Stnalflanger; som
Pakning anvendes l\fingerit eller en lignende god I>amppakning,

Dalllpledningen bor altid være forsl'tlel med en Dalllpseparator med
Vandudlader - OgS33 yed o"erhedel Dum)) - der hindrer Vand i at fores
ind i Cl'linderen; den anbringes saa tæl "ed Cylinderen SOIll muligt.

For Igangsætningen tommes Separatoren for e,"entuel Vandsamling,
og Cl'linderen opyarmes langsomt, idet alle Aftapningshaner holdes
:labne.

NlIar Maskinen er godt gennelll,'anncL, aobncs Maskinens SLopvenlil
yderligere ganske lidt. Man lader ;\Iaskincn lobe nogle Omdrejninger
langsomt og sætter saa Hasligheden grad"js op til fuldt Omdrejningstal.

•
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Hegulatorcn træder nu i Virksomhed og overtager den automatiske Ha
stighedsregulering. Først naar Maskinen har J"bet lidi paa fuldL Om
drejningstal. lukker man for Aftapningshanerne.

Dampcylinderen og Damproret maa isoleres godt for al undgaa Var
melab. Som Isolationsmateriale anvendes f. Eks. Kbclgur, ,\I:1gl1c5i;l •
Moler. Glasuld, der bevikles med Lærred. For overhedet Damp er isola
tionslaget som Regel ca. 60 mm I,ykl.

God Isolation. Tæthed vcd Stempel. Glider oH '"('nliler samt Olll
hyggelig Kontrol og Omhu lIled Smoringen er vigtige F;lklorer for en
økonomisk Drift og for en pa:llidelig Driflssikkcrhcd.

Dampturbinen.
Damplurhinen er en roterende ~Ia:.kinc. i h, L1kcn Dallll)Cn~ Strum

ningscllcrgi utln:yttcs lil Udvikling af Arhejde i .\lods:dning til. 1l\':HI der
finder Sted ved Slcmpcl-D3mJlInaskinen, hvor ilian an\clH!('r llampcll'
Trykenergi.

Der find('s forskellige Turhinesyslell1('r, ~OI11 ad,killer :.ig fr:1 II\N
undre. deb ved den Maacle
pHa hvilken D:lInpen virker i
dem, dels ved Udforeisen af
Turbinernes Hoveddele,

I Henlileten hestaar dog
alle Dampturbiner af følgen
de Hovedclemenler:

Turbinebusel, der er mon
Leret paa /Jllndrammen, A 1.'s
lefl med et cller flere /-IjIll, i
hvis Omkreds der er fastgjort
1'IJrbifles1.'ou/e samt Dalllp
Ledeappar(ltertlc.

Naar Dampen Ir.eder ind
i Turbinen, passerer den forst el af dis~e Ledeapparater. se Fig, :W.

Ledeallparalet er forsynet med ~allaler. hvis 'l\a'r:.nil \'aricrer paa en
bestemt Ma:1.de: Kanalernes sitlsie Dd er :.kl'aatstillct mod Turhirw
hjulets Skovle, Il\'is Hotationsretning er angiwl llIed en Pil. Under D:1I114
pens Passage gennem Lcdeappar:1tcl falder Trykkel i et heslernt Fur
hold, som reller sig efter li:lIIalernes Form - Ihmpell ek:.panclerer og
delte Trykf:IJd hevirker, al DamJlen faar en 1Il('gel ~Ior lIa:.lighcd. dens
Energiform er allsaa forandret fra Tr,ykenergi til Stromninf,(sellergi. Den
DamlJ. der slrolllmcr ud af lianaleIIl> ;\!Llluling, Ir:drer nu Turhin('hjukb
Sko,rle med stor Hastighed. h\"ol'\'('d IIjulclle ug dermed Akslen hringes
lil 3t rolere,

Dette er i Ho\"edlr;ckkene Prineipet fol' D:lI11Jl('ns Virkelll:lade i J)alllp
lurlJin(,Il, Turhill('r lJ:\"ggel efter delle Princip. k:lld('s .\kt;ollslurlJinu,
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Der findes dog agsaa en anden og meget udbredt Turbinelype, i hvilken

Dampens Ekspansion foregaar baadc i de fastsiddende Ledeapparaler og

i de roterende Turbincskovlc. Turbiner af denne Type kaldes Real...tiolls

turbiner.
Endelig findes der Turbiner, vcd h,'i1ke bande Aktions· og Reaktions

princippet er anvendt. Ved Reaktionslurbinerne man, pau Grund !lf Dam

pens Virkemaade. SpillerulIlmene mellem de roterende Skovle og det

fastslaaende Turbinebus være ganske minimale, medens der vcd Tur

biner eHer Aktionssystemcl kan tillades Spillerum paa 3 lil 5 mm uden

Skade for Oampukonol1lien. En almindelig Form for en Aktions-Damp

turbine er vist pau Fig. 21, der viser Atlas-Turbinen, som fabrikeres her

i Landet.

Fi;:. II. All.. Turbine.

Paa Turbineakslen er fastkilet i Hjul, af hvilke det længst tilvenstre

har dobbelt Skovlrække og kaldes lJøjtryblljulet, medens de "vrige Hjul

- Lautryblljuleflc - kun har een Skovl række hver.

Dampen kommer ind fra \'enstre Side gennem Kanalen D. passerer

Ledeapparaterne L OB træffer med stor Hastighed Hojtrykshjulets

Skovle. Dampen paS!ierer derefter videre gennem de seks Ledeapparnter

S. hvoraf der er anbragt et foran hvert af LB\'tr:ykshtulene. Under Gen

nemstrømningen af hver af Ledeapparaternes Kanaler falder Tr}'kket,

samtidig med at Damphastigheden stiger. Tilsidst naar Dampen ud i

Afstrømningskannlen K. ad hvilken den ledes til Kondensntoren. J denne

er der under normale Forhold et Tryk paa 0,04 til 0,06 ata. Dampen.i

Tryk er altsaa under Passagen gennem Turbinen faldet fra Kedellrykket

til Kondensatortrykkel g~mske SOIl1 i en Stempel-Dampmaskine; men

Omsætningen af den i Dampen værende Energi til mekanisk Arbejde

foregaar pan en langt simplere Maade ved Turbinen.

n
I

,
I

I
l
I
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Som foran næ"nt panvirker Dampstraalerne Turbinens Hjulsko\'lcmed meget stor Hastighed, og som Følge herar er Turbinehjulenes ogAkslens Omdrejningshastighed ogsaa megel stor. Ved meget smaa Turbiner kan man træffe Hastigheder op til 30000 Omdrejninger pr. i\lillut,"cd meget stOre kan Omdrejningshastigheden gaa ned til ca. I 500 pr.Minut. For de Maskinslørrelser, der i Almindelighed lIIl\'cndcs i Industrien, kan man regne med el Omdrejningstal mellem 3000 og 10000 )lr.Minut. Akslen er understøttet i to Lejer, der smøres ved Olie, som tilrorc!!oLejet under Tryk. TilOliecirkulationen forefindes en særlig Pumpe, derdrives fra Turbineakslen. Den brugte Olie am'endes stadig, idel den cirkulerer i et lukket Kredsløb. I Kredsløbcl er indskudt cl Filter OH CIIKøler. saa Olien stadig afkoles til en for Lejerne passende Temperatur,d. v. s. 50-600 C.
Turbinens Omdrejningstal holdes konstant ved Hjælp :tf ell fra Ak,len dre"et J1usllylie(isreyu/olor, der indstiller en eller flere HeHulerings"entiler, som er indskudt i I-Ioveddamproret. Hvor Akslen passerer J.(Cllnem Turbinehuscls Endevægge, er der anh,,:.gt Pakninger, der kan ,a'fCaf meget forskellig Art. Fælles for alle Pakninger er dog: den Om"(;('I1dighed, at de maa "ære indrettet !>aalede!'.. ;11 de ikke fordrer Smnring,Herved opnaas, at der ikke kOllllller nogen Smoreolie ind i Tud)incn.hvorved den kondenserede Damp forbli"er absolut ohefri: h"ilket Cl' afslor Bel)'dning for Kedelanl:cget, der fodes med h:on(!l:;nsalel.Dc fleste moderne Turbiner er tillige fors)'net med ell SiI.:kerliclisregulator, der træder i "irksomhed og standser Turbinen, saafrClllt Ilastighedsregulatoren af en cHer rlllden Grund skulde s,·igle, naar Bela!>tningen formindskes, og Omdrejninl-lshastigheden stiger.Sikkerhedsregulaloren er i Heglen indsliild saalcdcs, :11 den fur ... ttræder i Funktion, naar Omdrejningstallet er steget IO ',"'0 on'r det norm:\le, og "irker paa den l\Jaade, :tl Cll særlig hurtiglukkende ,'cnlilHO"eddampledningen smækkes i,

VeLl Hj:l'lp af et srl'rligt Oliel"e1ais k:m denlle "cnlil ogS:t:l lra,dc IFunktion, In'is Olietrykket skulde :-0\ igle.
Afgangsdampen fra Turhinen kan f"res til ('n !\.ont!Cns:tlor. og '1'111'binen er i St:lnd til al lUl nytie cl langt hojcre "akulIIn end Dalllpm:l ... kinen, hvilket giver den en Fordel i Dampokonollli. SOlll dog- forsl gor ... iJ.;gældende ,·ed Størrelser paa 500 k\\' og dcro'·cr for rellC Hom/I'II.Yf/liolls·turbiller, d. ". s. Turbill('r, hvor al I)arnp('ll forlwllcs i ell h:oncl(,llsator.Undertiden anvender man med Fordel Turbiner, hvor man kun laderDampen ekspandcr(' lil del Tr)'k. !n·of\·cd rn:1ll ann'lHler Damp i Fahrikationen. Afgallgsdrllnpen fra Turbinen udnyttes da hertil. SaadanneTUl'biner k:ddes .l/odtrykstllrbiller.

Turbiner af denne T:-'pe filHler ofte t\n'endclse ,ed Bryggericl', Papir-,fahriker, Væverier o. L, hvor der er Brug for s.tore DalllplII:l'ngcler IiiKogning og Opvarmning:: det er sclvfulgelil-( 01-(:;';\;\ her ;If :-0101' Bcl~'d-

I
I
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ning, al Dampen er oliefri. løvrigt
gælder ogsnn her, hvad der er anf"rt
under Dampmaskinen lIled Hensyn til
Økonomi (Udtagningsmaskiner, Grn
derværker m. lU.).

Fig. 22 viser en Alias Udtagnings
turbine indrettet (or 22 nta og 3500 C.
med 3 Dampudlagninger paa 8. 3,2
og 0,35 aia samt med 0,04 aia KOD~

densationstryk.
Turbiner egner sig endnu bedre til

Dampudtagning end Dampmaskiner,
idel der, som del ses ovenfor, kan ud
tages Dam» af forskelligt Tryk.

Turbinens store Omdrejningstal
gor den særlig skikket til elektrisk
Drift, og man \'i1 da finde. at Tur
bineakslen er koblet til en Veksel
strømsgenerator eller en Jæ\'nslrums
dynamo. J første Tilfælde er Genera
toren, der uden Ulempe for Driftssik
kerheden kan bygges til meget hoje
Omdrejningstal, koblet direkte til
Turbineakslen: i sidste Tilfælde ind
skyder mnn ofte mellem Turbinenks
len og Dynamoen en Tandhjuls-Ud
,'eksling. saa Dynnmoens Omdrej
ningstal reduceres til Ila li. 1/0 af Tur

binens.
Dampturbinen har i de scnere Aar

faael en overordentlig stor Udbre
delse og bygges nulildngs i alle nm

lige Størrelser fra ganske faa Heste

kræfter til mange Tusinde.

Hvad Bumforholdene ang31H. er
Turbinerne altid Stempel-Dampma

skinerne langt ovcrlegne. I Dampoko

nomi viser Turbinerne først dercs

Ovcrlegenhed ved Storreiser IJaa ca.
500 kW og derover. Men jo større

Turbinerne b)'BBCS, dcsto bedre stiller Dampokonomicn sig, og O\'cr
Icgenheden o\'cr for Stempel-Dampmaskinen kOlllJl1Cr ved store Erihcdcr
meget stærkt frem ikke alene "ed Damlløkonomien. men ogsaa dervcd.
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at Anskaffelsesprisen regnet pr. Kilowatt falder meget stærkere med
Storreisen, end det er Tilfældet "cd Stempel·Dampmaskinen.

Varmeakkumulatorer.
Dampforbruget i et Br)'ggeri er saa stærkt svingende, at del vil ,'ære

praktisk talt umuligt at holde Damptrykket konstant.
For at imudegaa de af Belaslningssvingningernc folgende Variationer

i Damptrykket kan man indskyde en Varmeakkumulator, enten en
Fodevond30kkumulalQr eller en Ruths Dampal.:kumulator.

Ved kombineret Kraft- og Varmeproduktion er det gi\"ct. al disse to
Produktionsgrene ikke dækker hinanden paa ethvert Tidspunkt. Under
tiden vil den fra Kraftmaskinen kommende Damp ikke "ære tilstræk
kelig til al dække Varmeforbruget. medens til andre Tider Afgangs·
dampmængden fra Maskinen vil overskride Forbruget af \'armedamp.

Her har derfor Akkumulatoren en meget vigtig Opg:we i at opsamle
den fra Maskinen kommende Damp. som ikke straks kan bruges. til
senere Anvendelse.

Ved Akkumulering af Varme kan man altsaa skelne mellem to for
skellige Opgaver, nemlig: Optagelse af Belastningss,'ingningerne "ed
Kedelanlæg og Udligning af Kraft- og Varmeforbrug.

Medens Fooevandsakkumulatoren kun kan anvendes til Optagelse af
Belnstningssvil1gningerne "ed Kedeinnlæget. altsaa som Middel til at
holde Dam»trykket konstant, kan Ruths Akkumulator lose bcgge 0»
gavcr.

FodevandsakkUlUulatorens Virkning bestaar i Opmagnsinering af cl
stort Humfang Fodevand af sanune Temperatur som DalUl>en i Kedlen.

Dampnkkumulatorens Anvendelse er baseret )laa Vanddamps Egen·
skab til under Trykstignif)g at kunne omdannes fra luftformig Tilstand
til flydende og atter under Trykfald omdannes til luftformig. Jo lavere
Tryk og jo storre Trykfald, denne Omdannelse sker under. des storre
Kapacitet faar Akkumulatoren.

Dampllkkumulatoren er i Stand til at afgive meget store momentane
Dampmængder, medens Fødevandsakkumulatoren kun kan afgive en af
Kedeltryk og Fodevandstemperatur afhængig Varmemængde.

Dieselmotoren.
Dieselmotoren er en Forbrændingsmotor. Som Brændstof benyttes

den saakaldtc Dieselrnolorolie. der fremstilles SOJll et Destillationspro·
dukt af Baaolie, efter at de lelle Olier som Benzin og Petroleum er bort·
de~tillerct. Man har baade mork og lys Brændselsolie.

De forskellige Dieselmotort;yper kan dcles i ,f·takts og 2-takts Mo
torer, og disse kan være enkeit- eller dobbeltvirkende. Endelig kan skel
nes mellem Motorer med Luft. eller med Tryl.:forstovning.
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Nu bygges praktisk talt alle Dieselmotorer som staaende, lukkede,
tryksmurle Maskiner med Trykforstøvning. Medens man tidligere kun
byggede 4-takts Motorer, bygges der nu bande 4·-Lakts og 2-takls Motorer;
2-takts Motorerne anvendes navnlig under saadanne Forhold, h\·or
deres specielle Fordele SOI11 mindre Rumfang og mindre Vægt kan gore
sig gældende som ved Skibsmotorer og Lokollloti"lUolorcr saml ved
meget store Maskiner.

Fig. 23 viser en 3-cylindret. lukket, tryksmurt 4-tukls Dieselmotor
med Luflforslovning, bvor den ene Cylinder og LurtkolUprcssoren er
gCllnemskaaret. Motoren hestaar i Ho\"cdsagcn af følgende Dele:

•

Bundrammen (l) med Hovedlejerne (2) for KrumLupukslcn, selve
Krumtnpukslcn (3) med Svinghjul (4), Krumtapknssen (5). der er fnst
gjort paa Blindrammen, og foroven bærer Cylindcrkappen (6), dcr
ved Hjælp af lunge Bolte (b) er fastspændt direkte til Bundrammen, san·
ledes at Krullltapknssen kun tjener som et Mellemstykke. I Cylinder
kappen er anbragt en udskiftelig Cylinderforing (7), i hvilken Stemplet
(8) bevæger sig. Tætheden mellem Stempel og Foring opnnas ved Hjælp
af selvspændende Stempelringe (9). Gennem Plejlstangen (tO), h\'is
overste Pander griber om Stempel tappen (11), medens de nederste om-
slutter Krull1tappinden (12), overføres Stempellrykket til Krumtap- ,
akslen.

I Cylinderdækslel (13) er de forskellige Ventiler anbragt; for i-takts
Motorens Vedkommende findes en Brænds~of\'etl.ti1 (14), en Indsug-
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ningsventil (15). en Udstodnings\'cntii (16) og en Startvcntil. som ikkeses paa- Tegningen.
Ventilerne bc,"ægcs fra en Slyreaksel fors;ynet med Kamski\'er. h,·or·paa der lober Ruller. hvis Bevægelse gennem forskellige Forbindelsesledo\'crfores lil de i Dækslet anbragte Ventiler.
Brændselspumpen oppumper Brændselsolien til Brændsels\'cntilen,og Regulatoren regulerer Br::t'lndselspUDl))Cn, saaledcs al den netop oppumper den til den forha:mdenværendc Belastning no<hrendige Brændselsolie. Ved ~Iolorer med Luftforslovning fremstilles den nødvendigeTrykluft til Forstuvningen ved Hjælp af en Cra Krumtapakslen drc'"ct2·Trins eller "ed storre Maskiner cn 3-Trins Kompressor (17), der komprimerer Luften til ca. 60 ato. Fra Kompressoren fores Lurten til ;)Luftbeholdere, hvorfra Luften til Jndblæsning af Brændselsolien tages,og som tillige tjener som Reservoir for den Luft, der skal bruges tilnæste Igangsætning. Ved Motorer med TrykforsIrJ\'ning man man ha\'een lille elektrisk eller pall. anden Maade drcvet Kompressor til at frem·stille Startluften.

Den pau Figuren \'iste Dieselmotor er en suakaldt TrUllkmu!fkillc,hvor Stemplet er forholdsvis langt og danner St30'r for Plejlstangen, medens C)'lindren er helt anben nedefter_ Den er enkelh-irkende, idet Ar·bejdsudviklingen kun findcr Sted i den ene Ende af Cylinderen; menman har ogsaa dobbeltvirkende Dicsclmotorer, hvor Arbejdsudviklingenfinder Sted i beggc Ender. Den underste Ende er da lukket med et Dæksel, der indeholder de samme Ventiler som det o,·erste; men det har tilligei Midten et Hul forsynet med en Pakdnase. hvorigcnnem Stempels tangenpasserer. Denne o"erforer Trykket pall. Stemplet til et Krydshoved ogderfra til Plejlstnogen.
Det karakteristiske for Dieselmotoren er, at der ved denne ikke anvendes nogen særlig Foranstaltning til Anta:lndelse af Brændselsolien;mcn Antændclsen sker ved, at Kompresssionen i Cylinderen drives sall."idt. at den komprimerede Luft opnaar en Temperatur, der er tilst ræk·kelig høj til at antænde Brændselsolien, naar den bliver sprøjtet ind iCylinderen.

Virkemaaden af en 4-takts Dieselmotor er \'Ist pall. Fig. 24 a. PaaBillede I er Brændselsolien lige indsprøjtet i Cylinderen i fint forstøvet Tilstand pall. en sa:ldall ~Inade, at den kIm forbrænde regelmæssigl udcn pludsclig Trykstigning, idet Antændelsen sker \"Cd Berorin~med den komprimerede. varmc Luft. medens saa,-el Indsugnings· somUdstodnings\'entilen er lukket. Ved Forbrændingen opstaar der en stærkU<h'idelse af Luften i C30'linderen. hvorved Stemplet presses nedad oggennem Plejlstangen afgi,-er Arbejde til Akslen. Pall. Billede II harStemplet passeret Bunddodpunktel og er pall. Vejen op. Udstodnings'-enlilen er aaben. og Udstodningsgasseo drives ud gennem denne. Pa'aBillede III er Udstodningsslaget forbi, og Stemplet er ror nedadgaa·

"
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ende. Udstodningsvenlilen er lukket, Indsugningsventilen nabcn. og Cy
linderen fyldes med frisk Luft. Pan Billede IVer Stemplet under
Opgang. Snavel Indsugnings- som Udstødningsventilcn er lukket. Luften
komprimeres lil ca. 35 alo. OB lidt for Stemplet naar Toppen. begynder
lndsprøjtning af Brændselsolie. som antændes. hvorefter Processen gaar

,

,

II '" IV
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videre som beskrevet ovenfor. Den hele Periode strækker sig saaledcs
O\Oer 2 Omdrejninger af Motoren eller -l Stempejslag, deraf Navnet ol-takts
:\Iolor.

Virkcmaadcn af en 2-tnkls Molor er anskueliggjort pan Fig. 24 b. Som
del fremganT af Navnet, skal Arbejdsperioden her afkortes fra 4 til 2
Sh'lllpelslag eller fra 2 til I OmdreJning. Da Forbrændingen og Ekspan·
sionen skal strække sig over ed Slempelslag og KOIU])ressionen over
el andet Slempelslag, har man kun den Tid tilbage. hvor Stemplet
vcnder i del nederste Dødpunkt, til bande al skaffe Forbræn·
dingsproduklerne ud af Cylinderen og til al tilføre Cylinderen en ny
Fyldning af frisk Lurt. For at apoao. dette maa man vcd Hjælp af en
Kompressor eller Blæser trykke den friske Luft ind i Cylindercn og
samtidig stodc Udstødningsgasscn ud. Paa Fig. 24 h viscr Billcdc I
Stemplet i sin øverste Stilling. Brændselsolicn sprøjtes ind og nn tændes.
Mt'dens Gassen nu ekspanderer, bevæger Stemplet sig nedefter, snaledes
som vist pan Billede II. Lidt før Stemplet naar Dodpunktet, har det
lille Slempel foro"en i Cylinderen bevæget sig saa meget opefter, at det
aabner for Udslodningsportene. Trykket inde i Cylinderen faldcr, og et
Øjeblik cfter aabner Stemplet undcr sin nedadgaacnde Bencgeise for
Skyllcluftcn, der kommcr ind igcnnem AulJllinger forncden pau Cylin
dcrcn SOIll vist paa Billcdc III. Luftcn drivcr Rcstcn af Udstødningsgas
sen foran sig opad og ud igennem Udstodningsportenc. Naar Hoved
stemplet derefter bevæger sig "idere opad, lukker det for Skylleluftpor.
tene. samtidig med at det lille Stempel foro"en lukker lor Udstodnings
l>artene; Cylinderen er nu fyldt med frisk Luft, som Stemplet kompri.
merer under sin videre Bevægelse opefter til Topdodpunktet naas. h,'or
Brændselsolien blivcr sprøjtet ind og antændt. I Stcdct for det lille
Stcmpel forovcn kun IlHHl anvende cn Ventil af passcnde Størrelsc.

Ved billigere 2-takts Motorer anbringcr man OgSUll Aalmingcrnc for
Ud!>tødningsgassen forneden pila Cylinderen, saaledes at der paa den ene
Halvdel er Aahninger for Udstødningsgassen og paa den anden Halvdel
Aabninger for Skylleluften. Ved en særlig Udformning af Stemplets Top
gh'er man Skylleluften Hetning opad i Cylinderen for ikke at faa den
blandet med Udstødningsgassen; men del ses let, at Luften naturlig"is
har stærk Tendens til at gaa tværs O"cr Cylinderen og ud gennem Ud
stodningsaabningernc. saalcdes at man vcd denne Skyllcmetode faar
C)'Iindercn fyldt med en Lull, der er stærkt blandet med Udstødningsgas.
Dcr\'ed bliver Forbrændingen ikke saa god, ligesom lilan heller ikke kan
belaste ~Iotoren saa stærkt; men det gi,·cr en billigere Maskine.

Ved Forbrændingen i Cylinderen bIi,'er Foring. Cylinderdæksel og
Stempel opvarmet saa stærkt, at det er "od\'endigt at kole disse Delc
vcd at tillede Vand mellem Cylinderforing og Cylinderkappe samt gen
nem det hule Cylinderdæksel : Kolc"andcl Icdes til forneden og føres
borl fOl'oven i Maskinen. Undertidcn blivcr det fælles Afgangsror for
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Udstodningsg[lssen vcd flereylindrede Motorer ogsaa kulet. Saafrcml man
stadig bruger frisk Vand, maa Afgangslempcralurcn ikke \'ære hojere
end 50-60 C., da man i modsat Fald "il fan Stenaflejringer i KlJlcrum
mene. Hvis Illan derimod lader det samJlle Vand cirkulere i et lukket
System. hvor det bliver afkølet, kan Afgangstcmperaturcn, naaI' Diesel
motoren er b,yggct til del, sælles op til i Nærheden af 100° C. Desuden kan
mlln udnytte Varmen fra Udstodningsgassen ved al lede denne gennem
en Horkedel, hvorigennem Kølevandet fores. naar del bar forladt Ma
skinen. Det er muligt paa denne Mande at nyttiggøre ca. 40 % af den i
Brændselsolien indeholdte Varme, og da man ved Forbrændingen i Die
sehnolorens Cylinder n:yUiggor ca. 35 %. faar man ved et saadant Anlæg
en total termisk N,ylte"irkning paa ca. i5 %.

Dieselmotorerne blev i mange Aar udelukkende bJgget som Motorer
med Lurtforstovning af Brændselsolien; men denne Konstruktion er
imidlertid efterhaanden forladt, og Dieselmotorerne bygges nu altid med
Tryk{ordovning af Urændselsolicn. der foregaar paa den ~.laadc. at
Brændselsolien - i Stedet for at blive indblæst i C~,linderen "ed Hjælp
af Luft paa ca. 60 ato - presses ind under hojt. direkte Tryk indtil
500 ato gennem nogle meget fine Huller, hvoned Olien forstøves saa
fint. at Forbrændingen foregaar lige saa godt som ved Luffforstovning.

Del karakteristiske "ed Trykforstov·
ningcn er foruden sch'c Forsto\'cnm
delte, at Brændselsventilen ikke el'
styret, men "irker aytomatisk, og kun
bestaar af cn Ventil, som holdes mod
sit Sæde ved Hjælp af en kraftig Fjeder.
altsaa en 'Slags Sikkerhcdsventil. me·
dens derimod Brændscls»umpcn er st)'·
ret, idet den bev'l'ges ved Hjæl» af en
Knastskive. SOUl træder i StcdeL for
Brændselsventilens Knllstskive ved
Luftforsto\'ll ing,

Paa Fig, 25 er Systemel vist ske
matisk, Brændsels»lllllpenS Stempel S

''F=!~bevægeS gcnncm cn Vippcarm vcd Hjælp
IB llf en Knllslskivc pall Styrcllkslcn pau

en saadan Maadc. at dct i dct tclte øje
blik pumpcr dct nødvcndige Kvantum
Brændsclsolic op i Brændsel!~\'clltilen B
undcr cl san højt Tryk. som cr llod\·cn·
digt for at lofte Ycntilspindclen imod
det paa dcnnc hvilende Fjedertryk.
Samtidig tr)'kkes Brændsclsolien gen-

,
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nem Forsto"ercn F, saaledes at den kommer ind C~tlinderen i megelfint forstovet Tilstand.

Smøringen af Dieselmotorens Cylinder bør altid foregaa ved Hjælp af etsikkert virkende mekanisk Tr"k.mnreapparat, som trykker Smøreolien direk-te til Cylinderen og helst saaledes, atman kan kontrollere Smøreoliemængdenunder Gang. Ved lukkede Dieselmotorer.hvor man ikke kan komme til at foleVall eller se de bevægelige Dele. maaman sørge for en meget rigelig Smøringaf disse. Derfor bliver saadanne Motorerforsynet med en Cirl.:ulationumoring,saaledes at Smøreolien ved Hjælp af en Pumpe bliver cirkuleret rundt ialle MIlskinens Hovedlejer. hvorefter Olien samles i Maskinens BundfanlIne eller i en særlig Beholder. Ved storre Maskiner benyttes Cirkulationsolien ogsaa til at køle TOPl>en af Stemplet.Fig. 26 viser Kredsløbet i en saadan Cirkulntionssmoring. Efter atOlien har forladt Pumpen, passerer den gennem et Filter og derpaa gen·nem en Koler for at blive afkolet. Derefter fordeles Olien til hvert afMaskinens Hovedlejer, fra hvilke den gennem den hule Krumtapakselpasserer ud til KrullItaplejerne, derfra gennem Plejlstangen til Stempel.tappen og "idere, l1\'is Maskinen har Stemrtelkøling, op i et Hulrum un· .der Stempel bunden. hvorfra den "ed et Teleskopror fores ned i Bundrammen. Naturligvis spildes der ved Passagen gennem de forskelligeLejer en Del Olie. og man maa derfor sørge for, at Pumpen er tilstræk-

Beguleringen af den til hver Indsprøjtning nødvendige MængdeBrændselsolie forcgaar ved Hjælp af en Regulalor. Regulatorens Opgaveer al holde Motorens Omdrejningsvariation fra Tomgang til fuld Belast·ning inden for et passende lille Onuaade ved al indstille Brændselspumpen, saaledes at denne leverer del til den øjeblikkelige Belastning passende K,'ontum Brændselsolie. Ved den pau Skitsen viste Pumpe opnaasdelle vcd, at I\egulaloren drejer Glideren G. Denne bevæges under Ma·skinens Gang" op og ned. og i del Øjeblik, Glideren med sin skraa Kantaaboer for Kanalen K. falder Trykket iPumpens Trykrum til O. og Brændsels·ventilen lukker for Tilførsel af Olie. DaKanten pua Glideren er skraa. kan manblot ved at dreje Glideren forandre detTidspunkt. hvor Glideren aaboer forKanalen og derved ~Iængden af den Olie,som sprøjtes ind i Cylinderen.

•
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kelig stor til, at der kan være en passende Hest tilbage til Afkoling af
Stempel bunden.

Udslødnings/flftell fra Dieselmotoren ledes gennem en n"rlcdning til
det Fri, og for al dæmpe Lyden indskyder man )lan Ledningen en I... ycl·
dæm/Jer, der kan "ære af Jern inddelt ved Skillevægge i flere Hum. eller
- hvad der er endnu bedre - man kan lede Udstodningsluften til en
i Jorden anbragt Grube udfort af armeret Beton og eventuelt ind\'cndig
foret med et Lag af ildfast Materiale, idet man hen'cd undgaar den
Klang. der altid findes ved Jernlyddæll1pere.

Brændselsolien til Dieselmotorer maa af Hensyn til Brandfaren op
bevares i lukkede Jernbeholdere, der i Almindelighed nedgra,'cs i Jorden
i I-Ienhold til Brandvæsenets og Assuranceselskabernes Fordringer. I

Fl,.•1. It ow UK 2.'.'" d"b"'It~I,h·..d .. D"'-el.o'"•• II. C. o,,'C'd.,·••hl
(A S 6uno.ei.le... W.l".1
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selve Maskinlokalel maa kun opbevares den til den daglige Drift nod
\'cndige Mængde Olie. Fra Oliebeholdcrcn i Jorden puml>eS Olien til en
Beholder i Maskinlokalel. Denne Beholder anbringes sall hojt, at Olien
fra den gennem et Filter kan løbe direkte til Maskinen uden Am'endclse
DC nogen Pumpeindrclning.

Pau Fig. 27 er vist Verdens største Dieselmotor. der er bygget af
AJS Burmeister &: \Vain og opstillet paa H. C. Ørstedsværket i Køben·
havn, hvor den drh-er en Vekselstroms-Generator. Denne Dieselmotor er
en 2-1akts. dobbeltvirkende Maskine, den har en Cylinderdiameter paa
840 mm, en Slaglængde pau 1500 mm og udvikler ,-cd 115 Omdrcjninf(cr
I>T. Minut 22000 EHK.

Elektricitet.
Elektriciteten kan ligesom mekanisk Energi optræde i 2 Former, enten

i Hvileform, Italisk Elektricitet -- eller i Bevægelse, dynamisk (strøm
mt!m/e) Elektricitet.

Som Form for den elektriske Strøm anvender man J:C\'nstrom og
Vekselstrøm. Jævnstrømmen flyder jævnt og i een Helning, hvorimod
Vekselstrommen stadig skifter Hetning og Størrelse, i Almindelighed 50
Gange pr. Sekund (Perioder). Færre Perioder vil fremkalde synlige \':1

riationer i Lysstyrken.
Dersom to Legemer med forskelligt Potential (Spænding) forbindes

ved en .Metultraad, rinder en Udligning af Elektriciteten Sted.

E't!klriskt! Enllt!du.
Størrelsen af den elektriske Strøm - Strumltyrken - afilænger af

Spændingsforskellen, der fremkalder den og af den Modstand, som det
Legeme, hvorigennem Strommen ledes. byder denne. Spændingen maales
i Volt, Modstanden i Ohm, medens Enheden for Stromstyrken er Ampere.
I Ampere er den Stromstyrke, der gennemstrommer en Leder. h"is Mod
stand er 1 Ohm, naar den Spændingsforskel. som hersker mellem Lede·
rens to Ender. er I Volt.

Den elektriske Strom har forskellige Virkninger: magnetisk Virkning
(Dymunoer, Motorer). Varmt!virkning (Varmeovne, Kogekar) og kemi,k
l'irkning (Akkumulatorer, Galvanoteknik).

Da Strommen udforer et elektrisk Arbejde "ed at passere Glodelam·
pel', Elektromotorer eller lignende. mua man tilfure de elektriske Ma·
skiller. der frembringer Strommen. et hertil svarende mekanisk Arbejde.

Walt.
Den Arbejdsmængde. som den elektriske StrOIll er i Stand til at ~d

vikle i hvert Sekund. kaldes dens Effekt og er bestemt ved Produktet af
Stl'ommens Spænding og Styrke. Den elektriske Enhed for Effekt er

•
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Watt. Ved sLorre Værdier af Effekten bruges Enheden Kilowatt '"" t 000
WaH.

Afgjycr en D)'namo J Ampere vcd cn Spænding af E Volt, er EHektcn
= E X J Watt. Enheden for mekanisk Effekt er en Hestekraft (HK), der
er 75 Kilogrammeter (kgm) »r. Sekund.

l HK = 736 WaU.
1 kW = 1,36 HK.

Udtrykket for Effekt E X J Watt gælder i absolut Form kun for
Jæ\lnslrom; ved Vekselstrøm kan der opstaa en vis Forsk;ydning (Face
fOl'skyrlning) mellem Spænding og Slrolllst;yrke. Forholdet mellem den
virkelige og den tilsyneladende Effekt betegnes cos. fJl og den virkelige
Effekt bliver allsaa E X J X cos. 'I' Watt.

Enheden Kilowatt-Time (kWh) faas vcd at multiplicere Antallet af
Kilowatt med Antallet af Timer.

O/ItIlS l~ou.

Sammenhængen mellem Stromstyrke, Spænding og Modstand er ud
trykt i Ohms Lov: Stromstyrken i en Leder er ligefrem pro/HJrtionol med
Spændingsforskellen mellem Lederens Endepunkter og omvendt propor
tional med Lederen8 Modstand, altsaa:

Amp. = V:Ooh'mt Volt = Amp. X Ohm. Ohm = Volt
Amp.

Denne Lov gælder ogsaa for Veks~lstrom, for san ,ridt den anvendes
i induktionsfri Genstande (Glødelamper o. 1.). I Vekselstrol11sanlæg med
lange Ledninger, i Motorer 111. m. opstaar Selvinduktion og Kapacitet,
der sammen med Periodetallet indgaar i Ob ms Lov.

Spændingstab.
Naar Strømmen passerer igennem en Leder, gaar den fra et Punkt

med højere Spænding til et Punkt med lavere Spænding.
Den mellem Lederens Endepunkter værende Spændingsforskel beteg

nes som det Spændingstab, Strømmen har lidt ved at gennemløbe Lede
ren, i Overensstemmelse med at Strømmen derved har lidt et tils,'arende
Tab i Arbejdsværdi.

Spændingstabet i en Ledning eller i et elektrisk Apparat, lIvori der
ikke virker etektromotoriske Kræfter, er i Henhold til Ohms Lov lig
Produktet af Ledningens Strømstyrke og Modstand.

Den største Del af Strommens Spændings tab foregaar under sæd
vanlige Forhold i de Dele af Ledningen, hvori Strømmens Effekt udn;yl
tes, f. Eks. i Lamper, Elektromotorer eller andre Nytlemodstande; Be
tegnelsen Spændingstab bruges dog fortrinsvis om det utilsigtede - men
uundgaaelige - Tab, der finder Sted i Tilledninger m. m.

Dc elektriske Maskiner falder i to Hovedgrupper, nemlig:
JæVllstromsma8kiner og Vek8eJstrom,mad...iner.

•
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JævllstronJ,malkiner kan være enten Dynamoer eller Elektromotorer.
Dc Corstnæ\'nte omsætter meku"nisk Energi til elektrisk Energi, medens
Elektromotorer omsætter elektrisk Energi lil mekanisk Energi.

Ocr er ingen særlig Forskel i Konstruktionen af de lo Slags Maskiner.
en Dynamo kan bruges som Elektromotor 08 omvendt

Deres Virkning beror paa følgende Forhold:
Del Rum, indenfor hvilket en l\Iagnetpol udover sin Tiltrækning, kui

des dens magnetilke Felt; dette beslaar af et slort Antal KrafUinier, der
i Jukkede Kuner gaar rra Magnelens Nordpol til dens S;ydpol. Bc\'æger
ml.ln en metallisk Leder (f. Eks. en Kobbcrlrnad) i el magnetisk Felt park
en saadan Mande. at den skærer KraflJinierne. ,-il der vcd Induktion
opstaa en elektromotorisk Kraft i Lederen, saaledes at den "il gennem·
løbes af en elektrisk Strøm, naar dens Ender bringes i ledende Forbin·
delse. Der hører under disse Omslændigheder storre Kraft til at be,'æge
Lederen, end der "ilde hore til at udføre den tilsvarende Be,'ægelse
udenfor Mag,"!etfeltet; mekanisk Energi er altsaa blevet omsat til elek
trisk Energi.

Hvis man omvendt sender en elektrisk Strøm gennem en Leder, som
befinder sig i et m:1gnetisk Felt og skærer dets Kraftlinier, faM Lederen
Tilbøjelighed til at bevæge sig og kan under Bevægelsen udrette et Ar
bejde, s,'arende til den forbrugte elektriske Energi.

I de elektriske Maskiner - Dynamoer eller Motorer -- findes bevæ
gelige Ledere i det saakllldle Anker, en PUf! en Aksel drejelig Jernkærne
beviklet med isoleret Kobbertraad - AnkuvikUngen. Hver af Kobber
traadens Bugter om Ankeret danner en Leder, der paa"irkes som ovenfor
angivet, og hvis Paavirkning summeres med de øvriges.

Til Frembringelse af det magnetiske Felt tjener et System af fast
siddende Elektromagneter, Feltmagneterne, hvis Viklinger forsynes med
Strøm fra selve Maskinen. Disse Magneters Jernkærne forbliver altid til·
strækkelig magnetisk til. at Dynamomaskinerne ved Igangsætningen kan
frembringe nogen Strøm, som saa forøger Magnetismen, hvorved Strøm
men bliver stærkere o. s. "., indtil den norm:lIe Spænding er nuaet.

Tænker man sig for Simpelheds Skyld en enkelt Traadvinding rote
rende mellem Io modsatte magnetiske Poler, vil den under den halve
Omdrejning gennemløbes af en elektrisk SI rom i en bestemt Hetning:
men i det Øjeblik, da Vindingens Plan staar vinkelret paa Polernes For
bindelseslinie, skifter Strømmen Hetning og bibeholder den nye Retning
under Omdrejningens anden Hah'del. For at kunne aflede en ensrettet
Strøm forsyner man Omdrejningsakslen med en Kommutator, to fra
Akslen og fra hinanden isolerede Ringbalvdele af Kobber, SOIl1 hver er
forbundet med sin Ende af Traadvindingen. Disse to Jlingbal\'dele kom
mer under Akslens Omdrejning skiftevis i Berøring med den ene eller
den anden ::af to fastsiddende J\ulbor8lu, hvis Plads er saaledes bestemt,
at Berøringen skifter samtidig med Stromretningen i Traad\'indingen.
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Den ;ydre Ledning lIlcllenl Kulbørsterne vil da modtage ensrettet Strom.
(Fig. 28).

De i Praksis anvendte elektriske Maskiner har som Ankerbc"ikling
en Hække af Traadspoler; Kommutatoren bcslanr af eL til disse sva

rende Antal, indbyrdes isolerede Kobber
lameller langs Akslen, pan hvilke Kulborster
slæber. (Fig. 29).

Desuden anvendes ikke to, men flere Felt
magneter, saa at Strømmen iAnkerviklingen
skiner Retning flere Gange under hver Om
drejnin~ og man ensrettes ,'cd Hjælp af flere
Par Kulborsler. Af Hensyn til O"crskuelig
heden er Fig. 29 vist med kun 2 ~Iagneter.

Ved Dynamoer sker Energiomsætningen
paa den Mande, al en Dri\'maskine (Damp
maskine. Dieselmotor, Turbine o. 1.) drejer

Ankeret rundt. enten "cd direkte Tilkobling eller ved Remtræk.
FeltllHlgnetcrncs Viklinger fodes fra den i Dynamoens Anker ny

dende Strøm, Hovedstrommen. Ener den Maade, h"orpaa Strommen gaar
gennem Magnch'iklingerne. skelner man mellcm fulgende Typer:
l. S/lIwtdynamou, h"or Magnetviklingen ligger i Shunt til Hovedstrøm

men. Shunt er en almindelig Betcg
nelse for en Afgrening mellem to
Punkter nf en Ledcr. Ved Shuntdy-
namoer anvender man kun en lille
Del af Strommen til ~lagneliscring

af Fcltmagnelcrnc. lworfor Magnet
\'iklingen fremstilles af tynd Traad
med stOl' ~Iodstand. Disse Maskincr
er de almindeligste. Spændingen ]Jna
virkes kun lidt af den Strømstyrke,
hvormed Maskinen Cl' belastet.
(Fig. 30).

2. SeriedYllaflloer, hvor hele HO\'cd
strømmen gaar gcnncm Magnctvik
Iingernc o~ forst derefter ud i Nettct.

Disse Maskincr anvcndes sjældnere; deres Spænding stiger og falder
med Stromstyrkcn. (Fig. 31).

:'1. Kompot/flddynamoer, hvor Fcltmagneterne har baade Seric og Shunt·
vikling. Disse Maskiner anvcndes i Stcdet for Shuntmaskiner, nanr
Spændingen uafhængig af Belastningen skal være tilnærmelsesvis
konstant (Fig. 32). Ved en særlig Anordning kan man ogsaa opnaa,
at D:ynnmocns Spænding ved tiltagende Belastning sligcr netop saa
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meget at SI>ændingslabet Ledningsnettet dækkes. saaledes at Spændin·
gen '-cd Forbrugsstedel holdes konstant (Ovcrkompoundering).

Foruden de normale Feltmagneter har Jæ\'n
strOlllsmaskiner i den nyere Tid for det meste ~<=;=;l

Hjælpepolu eller \'endepoler, der anbringes mcl- ~

lem Hovedmagneterne (Fig. 33), og his Viklinger
gennemstrommes af Hovedstrommen. Hjælpepoler
ne tjener til ved stærkt varierende Belastning al
lelle Kommuteringen, d. v. s. forhindre Gnistdan
nelse pau Kommutatoren, Desuden bevirker de. at
Mnskjncrne vcd Belastningssvingninger arbejder
med bedst mulig Virkningsgrad.

Da Dynamoens Spænding indenfor visse Græn
SCl" forandrer sig efter Belastningens Størrelse, lUua
lUan anvende Hegulering for at opnaa den ønskede Fif· at. Shun.d)·n ....o ...ed

V.....el",le•.
konstante Spænding. Spændingen er afhængig af
Styrken IIf det magnetiske Felt; Heguleringen sker derfor vcd Forandring
af Strømstyrken i Feltmugneternes Vikling. De i delte Øjemed indskudte
Shulllregulatorer er Alodstande, der regulerer Strømstyrken og dervcd
FcltmHgnelernes M:lgnetisme. Hegulcringen sker "cd et Haandtag, der
indskyder eller udsk:yder Dele af Modstanden.

Akkumulatorer.
En Akkumulator er et galvanisk Elcment, hvori elektrisk Energi om·

sættes tir kemisk Energi og opsamles og opbevares i kortere eller længere
Tid, hvorefter der alter kan finde en Omsætning Sted af kemisk Energi
til elektrisk Energi.

B1)'akkumulntorcn er den almindeligst benyttede.
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Den bcstaar i sin simpleste Form af Blyplader med Blyilter, nnbrngl
fortyndet Svovlsyre.

Naar Akkumulatoren er opladet. hvorved rOTslnas, al der er turar!
den elektrisk Energi, bc
staaT den positive Elek
trode af Blyoveriltc. og
den negative Elektrode
af svampet Bly.

Nanr Akkumulatoren
udlades. d. v. s. afgiver
Strom, aeilles Blyover
iltet paa den positive
Plade, medens BI;yct paa
den negative Plade iltes.

Hen-cd omdannes begge Plader delvis til 5\'0\'15url Blyilte.
Kun Jæ"llstrom og ikke Vekselstrøm kan oplagres i Akkumulatorer

og atler lil In'ilkensomhelst Tid aftages era disse. Talrige AklwmulatQr
t!/emcllter - Celler - bliver for at opnaa den nødvendige Spænding
forbundet i Serie og danner el Batteri.

Den Slrommængde. som et saad::mt Balteri kan optage. henholds\'is
afgi\·e. afhænger af Pladestorreisen i Elementerne. Denne Strørnmængde
udtrykt i Ampiulimer (= Amp. X Timer) repræsenterer Batleriets
KOJXlcilel. I Almindelighed angi\'er man Kapaciteten saaledes, at den
maksimale Strømstyrke. som fordres, skal kunne udtages af Batteriet
uafbrudt i 3 Timer. Et afladet Element har Spændingen 1,83 Volt og et
fuldt ladet )<::Iement ca. 2,1 Volt. Under Ladningen stiger imidlertid
Spændingen helt op til 2,7 Volt; for de sædvanlige Lysspændinger 110 og
220 Volt er aitsaa 60 henholdsvis 120 Elementer hver )laa 1,83 Volt
nødvendige. For al lade disse Elementer er \'ed 60 Stk. en maksimal
Spænding af 60 X 2.i = ca. 160 Volt nødvendig; den dobbelte Spænding

er nødvendig ved 120 Elementer.
En Dynamomaskine, der er bygget

for 110 eller 220 Volt, kan altsaa ikke
uden videre oplnde et tilhørende AIl.
kumulatorbatteri. For al muliggøre
en saadan Opladning kan man gall
frem pau 2 Maader:
l. Dynamoen konstrueres saaledes,

at den ved den lave Spænding k.'.'n
levere den maksimale StrOIl1. Ved
at udskyde Modstand af Shunten.
forstærker man Dynamoell~ Felt,
og derved faar man den ønskede
høje Dynamospænding.
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~. Man lader Dynlllllomaskinen arbejde med normal Spænding og
fremstiller den forhøjede Spænding vcd Hjælp af Dynfuno Nr. 2
Ladedynamo), der kobles i Serie med Hovedmaskinen (Fig. 37). Da
saadanne Ladedynamoer kun bliver brugt nogle faa Timer ad Gan·
gen, og da mekanisk Drift .nf disse som oftest er kompliceret, drives
de som Hegel "cd en elektrisk Motor, der kobles direkte til Lade
dynamoen og koldes sammen med denne et Ladeuggrt:gat.

Cd/eddl/ere.
Da Spændingen vcd Begyndelsen af Arladningcn er 2.1 Volt pr.

EJement og altsaa den samlede Spænding paa Batteriet 126 hcnholdsvi!>
252 Volt. er del nodvendigt at udkoble en Del Elementer for at komme
ned til den normale Spænding, henholdsvis 110 og 220 Volt. Antallet af
disse Elementer maa under fortsat Af
ladning forandres. saa at den normale
Driftsspænding stadig afgi\'es; hertil
anvendes en Celleskifter, som kan \'ære
enten enkelt eller dobbelt.

Medens man ved Enkelteeileskiftere
ikke kan udfore Ladning OB Afladning
paa en Gang, kan lilan ved de dobbelte
ogsaa under Ladningen afgive en be
stemt Stromstyrke til Nellet ved normal
Netspænding. CelJeskifterne kan gores
automatisk virkende.

Da In/rige Kobber/edningcr (Celle
skifterledninger) er nodvendige for at
forbinde AkkumulatoreelIerne llled Cel
leskifterne. bor lilan allid bestræbe sig
for al anbringe Celleskiflcren i storst

mulig Nærhcd af Batteriet. fi•. la. Dob....h C~ll•• kifl~•.

Elektriske AjJIJarater.

Til i\Iaaling af dct elektriske Arbejde i Watttimer (Kilowatttimcr)
holds\'is Amperemetre, Voltmetre og Wattmetre.

Især ved Vckselslrom har Wattmetret stor Betydning, idet Errekten
ikke direkte kan bercgncs som Produkt :lf Strømstyrke og Spænding.

Disse Apparater er \'iserinstrumenter. som angivcr den øjeblikkelige
Værdi.

Til Maaling (lf det elcktriske Arbejde i \\'atttimer (Kilowntttimcr I

am'endes elektriske lIlafltere, der er forsynet med et Tællcapparat, der
angivcr den elektriskc Energi, som har passeret gennem dem,

Medens de forannævnte Appnrater bruges til Maaling af den elektri-
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ske Strøm og dens Spænding, tjener erterfolgcllde Gruppe af elektriske

Apparater til al slutte og afbryde Slrummen.

Ved Rtliva{brydere eller andre Afbrydere kan man med Haanden af

bryde Strømmen. Da Strømkilderne kun kan afgive cn bestemt højeste

Strømstyrke. hvis man ikke vil risikere utilladelig Opvarmning og her

igennem Driftsforstyrrelser, maa man sørge for, al Strømmen automa

tisk afbrydes, hvis denne tilladelige Maksimumsværdi bliver overskredet.

De hertil anvendte Sikringer beslaar i del ,'æsenUige af korte i Heglen af

Solv forarbejdede Traadc af ringe Tværsnit. Disse tynde Traudc dimen

sioneres saalcdes. at de vcd en Stigning af Strømstyrken over den lillnde

lige Grænse hurtigt opvarmes og smelter. saalcdcs at Strømmen bli\'er

afbrudt. En sandan Stigning af Strømstyrken knn specielt optræde der

. ved. at to Ledninger af forskellig Polaritet (-+-+) kommer i Beroring

med hinanden (Kortslutning). I dette Tilfælde er nemlig Modstanden

mellcm bcggc Poler yderst ringc. og Strømstyrken bliver derfor o\"er

ordentlig stor, hvorfor man '·ed Hjælp af Smeltesikringer straks maa

afhryde Strømmcn for at forhindre de skadelige Følger af disse hoje

Strømstyrker.

Hver elektrisk Maskine og hvert Akkumulatorbatteri blivcr derfor

forsynet med Knivafbrydere og Sikringer. Undertiden forener lilan

Funktionen af begge Apparater i automatiske Maksimalafbrydere

(.l/aksimalautomater). Disse kan ind- og udkoblcs med Haanden, lIlen

besidder desuden en Elektromagnet, der - naar .MaksimumsstrolU

st)'rken bliver o"erskredet - tiltrækker et Anker, hvon'ed Afbryderen

udkobles. For at hindre, at denne Udkobling skal foregaa ,'ed blot gan

ske kortvarige Overskridelser af den hojsttilladelige Strømstyrke (O,'er

skrideiser som ikke vil skade Maskinen), kan man forsyne Maksimal

automaten med Tidsrelais, saaledes at Udkoblingen førsl finder Stetl.

naar den utilladelige Strømstyrke har varet en bcstemt Tid \2 til 20

Sekunder). Efter summe Prindl) som disse Maksimalautomater havcs

ogsaa saakaldte Tilbagestromsautomater, som kommer til Anvendelse

ved Anlæg med flere Strømkilder (i Særdelcshed ved Anlæg med Akku

mulatorer). Arbejder r. Eks. en Jævnstromsdynamo parallelt med cl

Akkumulatorbatteri, kunde det let hænde. hvis Dynamomaskinen af en

eller anden Aarsag pludselig holdt op at give Spænding, at Strømmcn

fra AkkUlIlulatorbatteriet udlades direkte i Dynamomaskinen. I dette

Tilfælde "ilde en saadan Tilbagestrømsautomat straks albryde Strøm

men. For lignende Øjcmed am'endes ofte snakaldte ilJinimatafbrydeu

(Nulspændingsautomater), som allerede albryder Strømmen, før dcn

vender, eller med andre Ord afbryder den normale Strøm. nan r denne

cr sunkel under en besteml Værdi. Saadnnne elektromagnetisk betjente

Kni,'afbrydere lader sig indrette saaledes. at ikke alene Udkoblingen fore

gallr magnetisk. men ogsaa Indkoblingen. Denne Konstruktion anvcndes

til Fjerndrift af Knivafbrydere, idet Elektromagneterne ved Hjælp lif

tynd
send.
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Elektrid:e Ledninger.
For at faa den elektriske Strøm til ikke at fravige en bestemt Bane,

maa den strømførende Leder \'ære omgivet af et i.olerende Slof eller
fæs let til et isolerende Legeme. For al kontrollere om en Leders isola
tion er i Orden, maa mnn maale den Modstand (isolationsmodstand),
hvormed det isolerendc Legeme modsætter sig Stmmmens Overgang lil
fremmede Legcmer. ~Ian skclner mellcm Isolnlionsmodstanden mellem
Ledere af forskellig Polaritet i et Anlæg og den Isolationsmodstand, som
aJle Ledere har mod Jord (eller mod et med Jorden i ledende Berøring
slaaende Legeme). Hvis Isolationsmodstanden bliver meget lille mellem
to Ledere af modsat Polaritet, opslaar Kortslulning; hvis derimod Isola
tionsmodstanden mod Jord bliver mcget lille, talcr man om Jordforbin
delse. Til Maaling af Isolationsmodstanden benytter man et Isolations
»roveappa rat (lsofa! iOflsmoufer, Joutlednillgsviser).

tynde Traade forbindes med Trykknapper. Som Folge af al en s\'ag Strum
sendes gennem Elektromagneterne ved Hjælp af forskellige Trykknapper.
foregaar Indkobling eller Udkobling af ,'edkommende Knivafbr)'der.
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LedllillgsforbindeltleT.
Til de hyppigste Forhindclsesmuadcr, som er mulige vcd Hjcclp af

elektriske Afbrydcr-Apparnter, horer Seriekobliny og Parallelkobling.
Degge Forhindclsesmaader finder Anvendelse for alle elektriske AIJ)}!I
rater og Ledninger. Ekseml>elvis forklares her Koblingens Væsen for
Jæ\'nstromsd:ynumoer. Serieforbindeben (Fig. 37) beslaar deri. at den
ene Pol af en Maskine forbindes med den modsatte Pol af en anden
Maskine: og denne Maskines anden Pol da igen med den modsatte
Pol af den 3. Maskine o. s. v. Mnskinernes 1

Spændingcr addercs saalcdcs, al dcn samlcdc
Spænding cr lig Summen af de enkelte Ma
bkiners Spænding. Den Slrømst.yrke, som gaar
igennem de saaledes i Serie forbundne Maski
ner, er seh'folgelig den samme i hele Stmm
kredsen. Denne Forbindelse finder ved D.ynamoer forholds\'is sjælden
Anvendelse, i Reglen kun ved Ladedynamoer. Dcn all\'endes derimod
stadig ved AkkulIlulalorelementer. Parallel{orbilldelsclI finder An\'ell
delse i næsten etlH'ert Anlæg, da lilan meget hyppigt for at faa en sikker
Drift deler den samlede Ydee\'ne paa 2 eller flere Dyna-

+
IIlQCr eller paa en Dynamo og et Batteri. Parallelforbin-
delsen bestaar deri, at alle ens Poler fra f1~re Strømkil
der med samme Spænding forbindes med hinanden (Fig.
38). Ved denne Forbindelse summeres Stromst)'rkerne
saaledes. at den samlede Strømstyrke er lig Summen af
de forskellige Strømkilders Strømstyrke. Spændingen er
derimod lig de enkelte Stromkilders Spænding.
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Alle til el elektrisk Anlæg hørende Maalcinstrumenler, Forbindelses

og Sikkerhedsapparater, Regulatorer, Celleskiftere, Isolalionsmaalere etc.

bliver i Reglen monteret samlet paa en Stromtavlc. Denne beslaar som

ortesl af en Marmorla,·lc, som bærer Apparaterne og deres Forbindelser.

Tværsnittet af en Traad. der skal lede en elektrisk Strøm, retter sig

i første Linie ener den Stromstyrke, som skal ledes. Den Energi i Watt,

som den kan overføre, er altsaa højere jo højere Strømmens Spænding

cr. For at kunne overføre størst mulig Energi i cn saa tynd Traad som

mulig, maa man vælge Spændingen saa boj som mulig. Ved Vekselstrøm

lader dette sig let gore ,'cd Hjælp uf Transformatorer. h\'il

kel er lettere end ved Jævnstrøm, hvorfor der nitid vælges

Vekselstrøm til Overføring af større Energimængder pau

store Afstande. Ifolge Statens l'orskrifter deles Anlægene i

Strækstrømsanlæg med LalJtpænding og Stærkstromsanlæg

1'1•••t. med lJojtpæmiing. De første omfatter alle Anlæg indtil
T~.l_. 250 Volt til Jord, medens de sidste omfatter alle Anlæg med

højere Spænding. Spændinger op til 100000 Volt er nu ved Hjælp af

Vekselstrøm anvendt til Kraftoverforing paa lange Afstande.

Ved Jæ"nstrølll benytter man som oftest 2 Traade til Strømmens

Frem- og Tilbageledning (ToledusydemJ. Den ene Traad tilknyttes

den positive, den nnden den negative Pol (Fig. 39). For imidlertid at

overvinde større Afstande saavel som for at undgaa at vælge FOI'

brugsspændingen for høj, kan man koble 2 Toledersystemer saaledes i

Serie, at den midterste Leder (Nul1eduJ bliver fælles for dem begge

(Treledeuystemel). Et Treledersystems Nulledning forbindes som oftest

med Jord. (Fig. 40).

+•+
Til elektriske Ledninger am'endes i Heglen

Traade af Kobber, da dette Metnl - bortset fra

de ædle Metaller - byder Strommen den mind

ste Modstand og allsaa har den største Ledning,

evne. Da imidlertid ogsaa Kobber har en vis

Modstand. gaar der altid en Del Energi tabt ved

Overforingen (Energitab. Spændingstab). Valget

af Ledningstværsnit bestemmes under Hensyntagen til: I. Den Opvarm

ning Kobbertraaden faar ved Strømmen. 2. Kobbertraadens mekaniske

Styrke. 3. SpændingstabeL Hvad unganr de to første Punkter. bestemmes

disse erfaringsmæssigt.

Efter Udførelsen af Isolationen kan man skelne mellem følgende Slags

Ledninger til Brug i Bryggeridrift: •
Armerede Papir-Blykabler (JardkablerJ.

De blanke Kobberkabler er isoleret med flere Lag olieimprægneret

Papir. I .'Ierleder-Kabler forsynes de enkelte Kabler med en fælles Papir-
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Armerecle Gummi-Blykabler.
Isolationsmaterialet i disse Kabler er Paragummi og vulkaniseretGummi. lovrigt er Konstruktionen den S311llUC som o'-enfor aogh-ct.Disse Kabler anvendes o,'crait til Lys- og Kraftillstnllationer indtilIG----2fl 111111:1. Kablerne tilsluttes Apparater og Motorer gennem Stutsemed Pakmottrikker, som slutter tæl om Blykappen.

Gummii&olerede Ledninger i Slaa/rOf.
Disse anvendes i lorre Rum (Kontorlokalerda hyppigst indhugges i Væggene.

Sikringer.
Ligesom Dynamomaskiner maa ogsaa alle Ledninger, all efter deresTværsnit, forsynes med Sikringer. Man skelner mellem aabne Sikringer(Lame/sikringer) og lukkede Sikringer (Palronsi1.-ringer, PropJliI.:ringer),De aabne Sikringer har som Smeltetraad et Antal parallelt forbundneSolvtraade med tils"arcnde Kontaktstykker. \'ed de lukkcde Sikringerer Solvtraadene omgivet af et Porcclænslcgcme, der er fuldstændig lukket, og som ofte fyldes med et Stof, der - nnar dcr foreguar en Smeltning - undcrstotter Strømmens Afbrydelse.

Ifølge dc almindelige Bestemmelser skal Sikringer saavidt muligt centraliseres. Dctte foregaar bedst paa en Fonielillgstav/e, hvorfra Strolllmen fordeles til de forskellige Stromkredse "ed Fordelingslcdninger.

isolation. Dero,-er presses en Blykappe, som beskyttes mod mekaniskBeskadigelse ved Bevikling med Jcrnbaand. Yderst rindes ofte en Juteomspinding.
Disse Kabler anvendes til s,"ærc Hovcdlcdninger og større ~Iotorer.de skId vcd Enderne afsluttes i tilstobte Stutse.

Bevægelige l.ednillger,
For transportable Brugsgenstande i Br:rggeriet an"cIHles gummiisolerede Kabler omgivet af en svær Gummikappc, som e"entuell kan beskyttes med en Omfletning af Hampekordeler, Bevægelige Kabler .,kal aflastes for Træk.

Jævnltronl81notorer. (Fig, 41),
Jævnstrømsmotorer bygges som næ"nt ganske som Dynamoer, Dekan i Almindelighed anvendes for bcggc Øjemed, ullsna saavcl til at producere Energi som til at omsætte dcnne i mekanisk Arbejde.Ved Elektromotorer iii fores Strom fra en )'dre Elektricitetskilde gcnnem Borsler og Kommutator til Ankerlederne og Magnetsystemet.Da de stromforcnde Ankerledere den'ed befinder sig i el lllagneti~kFclt, paavirkes de af elektromagnctiske Kræfter, der ~oger nt bencgeAnkerlederne ud af Feltet, og da de er fastgjort ti! Ankeret, faar dettecn omdrejende Be,'ægelse.
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Pau snllllnc Mnade som ved Dynamoer findes vcd Jævnstrømsmotorer
("Igende T;yper: Shunt-, Seric- og Kompoundmolorer.

SllUlltmolorcTI Omdrejningstal falder kun lidt ,'cd tiltagende Belast
ning. Shuntmolorer er derfor de Motorer, som i de fleste Tilfælde rinder
Anvendelse. (Fig. 42).

Suiemo/orer. Omdrejningstal falder ycd voksende Belastning. Saa
danne Motorer "il alban ved lille Belastning løbe meget hurtigt, og
h"is Belastningen bli,'cr lig Nul, "il deres Omdrejningstal teoretisk blive

------,-------,------------,-+
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uendelig stort, santedes al Ankerel ved Ccnlrifugekraflcn i saadnnnc
Tilfælde vil kunne slynges fra hinanden. For at undgaa delte maa man
altsaa enten hindre. al Belastningen fors\·jnder. eller der maa træf·
fes et Arrangement, hvorved Strømmen automatisk brydes ved for slor
Hastighed. Man anvender derfor Seriemotorer som artest der, hvor Be
lastningen ikke kan forsvinde (f. Eks. ved elektriske Sporveje og Baner,
Kraner m. m.), og hvor samtidig et stort Igangsætningsmomenl er nød
vendigt. (Fig. 43).

Ved KompoundmQtoru ligger Omdrejningstallels Afhængighed af
Belastningen mellem de to foregaaende Typer. Omdrejningstallet tiltager
væsentligt vcd synkende Belastning, men kan ikke overstige et vist
Maksimum. (Fig. 44),

For saa "idt mulig at undgaa. at Igllngsætningsstrømstyrken bliver
for stor, kobler man foran hver Elektromolor i Serie med dennes Anker
en Modstand, 19angjætningjmod$land, som man, efterhaanden som An
kerets Hastighed tiltager. lidt efter lidt udkobler. Da saadanne Igang
sætningsmodstande kun i kort Tid gennemløbes af Strømmen, er de kun
sand:m dimensioneret, at de i det korte Tidsrum ikke bliver skadelig
opvarmet. Det gaar derfor ikke an at am·ende Igangsælningsmodstande
for stadig Strøm. med mindre de specielt er konstrueret herfor.

Til at forandre en Shunlmotors Omdrejningstul har man to ~laader.
Man indkobler i Ankerslrømkredsen en Modstand. der er dimensioneret
for stadig Belastning, saaledes at Ankeret kun faar en mindre Spænding,
hvilket igen har til Følge, nt Motoren fnar el mindre Omdrejningstal.
En saadan Ankerregulering, der altsaa kun kan anvendes til at reducere
Omdrejningstallet, er imidlertid lidet økonomisk, derfor foretrækker
man som oftest al regulere Omdrejningstallet ved Indkobling af en Mod
stand i Magnetstrømkredsen. Herved vil den Spænding, som tilføres Mag
neterne. blive reduceret, og det magnetiske Felt vil altsaa blive svagere.
Delte hnr igen en Forhøjelse af Omdrejningstallet til Folge. Da den
Strom, der passerer Feltmagnelerne, kun er lille, bliver allsaa kun en
ringe Energimængde tilintetgjort i Modstanden. Denne S/lUtllregulering
til Forhøjelse af Omdrejningstallet er altsaa meget økonomisk. Man an
vender Shuntregulatorer i saa stor10mfang som muligt. Motorer med
Hjælpepoler er specielt egnet hertil, da disse selv ved el stærkt svækket
Felt ikke viser nogen Gnistdannelse paa Kommutatoren.

Veksels' romsll1askiner.
Til Frembringelse af Vekselstrøm anvendes Vekselslronugeneratorer,

der normalt er 3-fasede. Vekselstrømsgeneratoren har i Modsætning til
Jæmstromsdynamoen i Almindelighed roterende Magneter (Rotoren"
der magnetiseres med Jævnstrom fra en Magnetiseringsmaskine. som
normalt er direkte paabygget Generatoren. Jævnstrømmen ledes til de
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roterende ~Iagnelcr gennem to Kontaklringe, der er anbragt paa Akslen.
VeksclslrulIlIllcn frembringes i Viklinger. der er indbygget i den rasl
staaende Del af ~Iaskincn (Statoren), og aftages herfra uden at !uIye
nogen elektrisk Forbindelse med den roterende Del af Maskinen.

(Fig. 45).
\'ek,ei&lrolJlsmotorer kan deles i to Hovedgrupper, nemlig synkrone

Motorer og nS,ynkronc Motorer.
Synkrolle Motorer. Disse Maskiner er opbygget I,aa sanlIne Maadl.'

som Yekselslromsgeneratorer; de har normalt roterende Polhjul, og man
man ligeledes her kunne disponere over Jævnstrøm til Magnetisering af
POllljulct. Maskinens Omdrejningstal er nøjagtig bundet lil Periodelal
let. S;ynkrone Molorer udrores normalt kun for store Ydelser (fra ca.

100 HK og opeHer); de kan kun anven
des paa Steder, hvor der klln startes
ubelastet, idet Motoren skal ,.løbes op"
i OmdrejningstIlIlet "ed Hjælp af en
anden Kraftkilde, indtil delle nøjagtig
svarer til Periodetallet. Først da kan
Motoren kobles til Vekselstrømsnettel.
Denne Igangs;:etning kan være meget
besværlig, og der fordres undertiden et
kostbart Igangsælningsarrangement.

Asynkrone Motorer. De har en fast
slaaende Vikling, Statoren, til hvilken
Vekselstromsneltet sluttes, og i hvilken
der frembringes et roterende Magnet

felt, der indukth't frembringer et tils\'arende Felt i den roterende Del af
Motoren. Hotoren. De er betydelig bedre egnede som Drh'krnft i Fabriker
og lignende Steder end de synkrone Motorer.

Man skelner indenfor de asynkrone Motorer mellem Kortslutninos
motorer og Kontaktrillosmotorer. Statoren er ens for begge Typer; den
bestaar ved 3-fasede Motorer af tre Viklinger, der enten kan forbindes
i Stjerne ).. eller i Trekant 6. Forbindelse.

Kortstutnillysl1lotorer. Disse har en Rotor, udført af Jernpinder med
Noter. hvori er indlagt uisolerede Kobherstænger. Stavc. der' i hver Ende

er fastloddet til Kobberringe.
Start af en Kortslutningsmotor foregaar ved, at man cnten tilsluttcr

Motoren direkte li! Ledningsnettet, eller betjener sig af en Stjerne/Trekant
_ ..l.fj, - Omskifter; denne kobler først Motoren i Stjernestilling og
derefter, nallr Motoren er kommet noget op i Omdrejning, ski Her den om
til Trekanlforbindelsen; man formindsker hcrved den Startstrøm, Moto
ren aftager fra Ledningsnettet. til ca. 1/3 3f, hV3d den vilde ,'ærc ved
direkte Start: men samtidig reduceres ogsaa Startmomentet i samme

Forhold.

•
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Hontaktrillosmotorer. Disse har Rolor\'ikling, der bestaar af tre iso
lerede Viklinger, der er forbundet i Stjerne. De tre frie Ender er o\'cr tre
Kontaktringe forl ud til en Igangsætter, der bestaar af tre Modstande
forbundet i Stjerne. Sta'rten foregaar pan den Mande. at der førsl
sætles Spænding pau Statoren. Ved Trin for Trin al udskYde Modstanden
i Igangsætteren faar man eflerhaandcn kortsluttet Hotaren, og denne
gaar SOIl1 Kortslutningsmotor. Konlaktringsmolorer har den Fordel
fremfor Kortslulningsmolorer, al maD uden al lage en slor Startstrom
fra Ledningsnettet kan faa et slort Startmomenl. Til Gengæld er Korl
slutningsmotorer betydelig simplere end' Kontaktringsmotorer og er af
den Grund mere drirtssikker. (Fig. 46).

III

Saa\'el Kortslutningsmolorer som Kontaklringsmolorer ganr med et
Omdrejningslal, der grundet paa ..Slippet" ligger noget under det syn·
krone. En Kortslutningsmotor kan i Almindelighed kun løbe med et be
stemt Omdrejningstal, medens man ved en .Kontaktringsmotor under
Belastning kan opnaa nogen Regulering ved Hjælp af en Rotorregulator.

Trans(ornwtorer.

, En af Vekselslrømmens mest karakteristiske Egenskaber er dens
Trapsformeringsmulighed. Ved Hjælp af en Transformator er man i
Stand til ut omsætte en Vekselstrøm af høj Spænding og lille Strømstyrke
til en Vekselstrøm med lav Spænding og stor Strøm
styrke og omvendt.

En Transformator bestaar af en lamelleret Jern
kærne, der danner et lukket, magnetisk Kredsløb. Om
Jernkærnen er anbragt lo Traadvindinger isoleret fra hin
anden. Den ene af disse har fan og tykke Vindinger, den
anden mange og tynde Vindinger. (Fig. 47). Sendes der n,. t1. Tr••d_lor.
Vekselstrøm i den ene. som da betegnes den primære, vil
der induceres en Vekselstrøm i den anden (den sekundære) med samme
V:uiationer. Spændingerne i de to Viklinger er proportionale med Vin
dingsantallet.
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TronsforJlHltorcn har ingen bevægende Dele og fordrer ingen Pasning.
Fig . .IS "iser en Transformator for 3·faset Vcksel~ eller Drejestrom.

For at kunne anvende den højspændte Vekselstrøm vcd Jæ\'nslroms
anlæg man den først nediransformeres til lavspændt Vekselstrøm og
derdter i roterende Omformere eller K"iksolvcnsrettere omdannes til

Jævnstrøm.
Roterende Omformere kan ud

føres som Motorgeneratorer bcstaa
ende af en Vekselstromsmolor og
en Jæ\'nstromsdynamo monteret
med fælles Aksel eller som Eetan
keromformerc. konstrueret som en
Jævnslrolllsdyn:uno med alminde
lig Kommutator i den ene Ende OH
Konlaktringe i den anden.

Kvil.:sølvdamp-EnlretluclI be

slanT af et lufttomt Kammer af
Slaal eller Glas. I Kammeret er ind·
smeltet en Række af Anoder og en
Kntbode; denne sidste er anbragt
nederst i Kammeret og er dækket
med Kviksølv. Virkningen frelU
kaldes ved, at der fra en glødenrIe
Pld paa Kviksoh'ets Overflade ud
st:ndes en stor Mængde Elektroner.
der kan transportere Strømmen til
Anoderne, medens en Transport i
modsat Retning ikke er mulig.

Dcn hvidglødcnde Pld pan Kviksøh'o"erfiaden vedligeholdes af selve
den Strnm, der ganr gennem Ensretteren.

Ved Veksclstrnmsanhcg anvendes i Almindelighed 4 Ledninger, 3 Fa·
ser og Nulledcr. De almindelige Spæn
dinger ved lavspændt VekselstrølIl er en·
tcn 380 Voll mellem Faserne og 220 Voll

: mellem Faser og Nulleder eller 220 Voll
..._. mellem Faserne og l2i Voll mellem Fa-
-' ser og Nulleder. (Fig. 49) .

.... ...._....•...,.......
Elektrisk Belysning.

Pli. If. Anvendelsen af den elektriske Strøm

til Frembringelse af Lys kan foregaa efter flere forskellige Systemer.
Man kAn sende Strømmen gennem en Leder (Metaltraad). der er saa
ledes dimensioneret, at den blh'er stærkt ophedet og h"idgl"dende (Glo-

•
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dtlY$). Glodelamper, der anvendes til elektrisk Belysning, udsender elkontinuerligt Lys fra cn glødende Traad med en Temperatur af ca.2500 C. Lampens Kolbe er i de fleste Tilfælde fyldt med Argon, saaledesal Glodelraadens Forsto,'ning hæmmes og el forholdsvis stort LysudbylleOpn:HlS (ca. 15 Lumen pr. W for en 100 W Lampe).Med de moderne Vekselstroms Natrium- og Kviksolvlaml>er med8aandspektrum, hvor Lyset udsendes fra J)'sende ~Ietaldamp. kan ctendnu større Lysudbytle 0PIlU:lS (ca. 50-60 Lumen pr. W ved en 100 \VLampe); men de særegne Lysfarvcr gor kun Lamperne anvendelige. hvorFarvcforvrængning er underordnet.Ved Hjælp af Armatur nedsættes Lyskildens Blænding, og Belysningen afpasses eHer del paagældende Formani (direkte, diffus, indirekteBelysning), Af Bet~'dning ved Projektering af Belysningsanlæg er Belysningcns Styrke, Regelmæssighed, Blænding og Lydan'c samt Skygge·dannelse, De nødvendige Belysningsstyrker til forskcllige Arbejder frelllgaar af de tyske Normer, der fortrinsvis benyttes, Rummets, Armaturernes og Lyskildernes Farver bør ,'ære saalcdes afstemt, at den størsteØkonomi og mest hensigtsmæssige Belysning opnaas,Til Reklame- og Dekorationsbrug kan am'endes Neonrør, h,'ol' Lysetudscndes fra dcn ioniscrede Neongas, Normal Driftspænding er 3000å 000 Volt (Tændspænding ca. 7000 Volt) med en Stromstyrke paa ca.50 Amp.

'fil$yn og VedligeJlOldet$c,
Det er af største Betydning for en elektrisk Maskines Vedligeholdelse,at dens gode lsolationstilstand ikke taber sig under Driften, da Overgangmellem Bcviklingens enkelle Delc i kort Tid kan ødelægge Dynamocn;hvorfor man saavidt muligt bor undgaa at opstille den pau fugtigeStedcr, Fugtighcdcn frembringer Ovcrgang, og lsolationen vil i Længdenblive nngrebet deraf. Af samme Grund maa man skærme Dynamoen omhyggeligt for Stænk af Vand, Olie eller Stov,Hvor der anvendes Remtræk, maa naturligvis de almindeligc Reglermed H.cnsyn til Rcmmens Stramning, Længde m. 111, iagttages, ogSpændeslæde anvendes, hvor Forholdene tillader det. For Dynamoers ogstørre ~Iotorers Vedkommende maa der sørges for god Fundamentering.Paa fugtige Stedcr anvcndcs lukkede Motorer samt vandtæt Installation af Ledninger, Igangsættere og Afbrydere.Sa:)\'idt muligt bor Elektromotorer sættes ubelastede i Gang,For Igangsætningcn cfterses, at Motoren er i Orden, og at Igangsætningsmodstanden er inde.

Naar man har fonoisset sig herom, kan Ho,'edafbryderen sluttes, ogman sættcr Motoren i Gang ved lang$omt nt udskyde Igangsætnings·modstanden.
Er denne kun indrettet til Igangsætning (allsaa ikke regulerbar), mna
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Haandbgcl ikke blive slaacndc i Mcllcmstillingcr. da Modstanden derved

blh·cr for \"'UIU og odehcgges. For al undgna dette novendes Igangsættere

med fjederbelastede Arme. Igangsætningsarmen fOres af en Fjeder til

bage til Slurlslillingen, naar Haandlagcl slippes.

Holdcmagnet k.an anbringes pau Igangsætteren og fastholde denne i

Yderstillingen under Gang. Saafremt Strømmen afbrydes. slipper Holde

magneten Igangsælningsarmen, som da svinger tilbage til Udgangsstil·

lingen. Herved forhindres, at Motoren, hvis Strømmen aller træder til.

gnar i Gang med Modstanden udskudt, hvorved J\lotoren vilde faa fuld

Strøm ved Igangsætning og odelægges.

Skal Elektromotoren standses, sker del ved at ..abne Hovedafbryderen

eller '-cd hastigt at indskyde Igangsætningsmodstanden.

For Igangsætning af Dynamoer gælder, at der forst efterses, om Ma·

skinen er i Orden. at Ho\'edafbryderen er aaben. og at Shuntregulerings

modstanden er ude. Derefter sælles langsomt i Gang, og hvis intet er at

bemærke, foroges Farten efterhaanden til del normale.

Snmtidig bringes Spændingen op ved Hjælp af Shuntreguleringsmod

stnnden. Naar Dynamoen hnr sin normnle Spænding. indstilles Borsterne

til gnistfri Gang. hvorefter Hovedafbryderen sluttes, og Dynnmoen be

lastes lidt efter lidt, idet man sindig ved Indstilling paa Shuntregule

ringsmodstanden holder normal Spænding.

Belastningen man ikke overskride den paa Maskinen angivne Stør

relse. Naar Dynamoen skal standses, sker det bedst \'ed, at den lidt efter

lidt aflastes, samtidig med at Shuntreguleringsmodstanlien efterhaanden

indsk;ydes. Tilsidst aabnes Hovedafbryderne, og Drivmotoren standses.

For$ igt ighed$ regler.

H\'or der anvendes Elektricitet, hør der nitid udvises Forsigtighed ved

Benyttelsen.
Ved Spændinger indtil 220 Volt Jævnstrøm er Faren ikke særlig stor

i torre Hum. Der kan ikke gives bestemte Grænser for den Spænding, som

Mennesker kan taale. da Modstandsevnen er individuel. Selv for samme

Person afhænger Modstandsevnen i hoj Grad af de ydre Forhold.

f. Eks. om vedkommende er vand eller tor, eller om han stanr paa

tort Trægulv eller paa fugtigt Underlag. Som Regel gælder. at enhver

Berøring af spændingsforende Dele af elektriske Anlæg hør undgans.

Ulykkestilfælde fremkaldt af den elektriske Strøm kan dels fornar

sage Brandsaar paa de Steder af Legemet. som kommer i Berøring med

de spændings forende Ledninger eller Genstnnde. dels bevirke en Bevidst

løshed som Folge af Lammelse af Hjertet eller Anndedrælsorganerne, for

saa \·idt Doden ikke straks indtræder.

Hvis den tilskadekomne er i Forbindelse med de strømførende Led

ninger eller Apparater og ikke kan slippe disse, bur der straks afbrydes

for den paagældende Stromkreds. og hvis dette ikke kan Inde sig gore.
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maa der ud"ises stor Forsigtighed af den hjælpende. Han bor saalcdcsstille sig SU3 godt isoleret fra Jord som muligt og lilan kun gribe fat iden tilskadekomnes Klæder, c"cnluell ,"cd Hjælp af tørre Tøj· eller Tra.'stykker.
Ved Oplivningsforsøg kan anvendes de almindelig kendte Metoder tilGcnCrcmkaldclse af Aandcdrætlet.
Jovrigt kan man rette sig efter den af Elektricitelsraadet udgivneAnvisning til Hjælp og Genoplivning af tilskadekomne.

Kunstig KøUng.
De med dette Formani i Industrien arbejdende Maskiner hviler allepau del Princip, at fremkalde Kulde ved Fordampning af visse Vædsker.Af saadanne anvendtes fra første Færd Æter (1834); senere gik manover lil Benyttelsen af Luftarter komprimeret til Vædskcform. nemligAmllloniak (1864). S,'ovldioxyd (1874) og Kuldioxyd (l88t).For at kunne bedømme cn Vædskes Evne til at frembringe Kuldemaa man kende dens Fordampnings- og Vædskevarme.Fordampningsvarmcn cr den Varmcmængde. maalt i keal, der medg.aor til fuldstændig Fordampning af 1 kg af cn Vædske vcd konstantTryk og Temperatur. SalllIne Varmemængde frigøres, naar den dannede Dam)) kondenseres.

Vædskcvnrmcn er den V.armemængde. maalt i kcnl, som er nodvendig for al bringe 1 kg af Vædsken fra 0° C. op paa Mælningstemperaturen.
Ved Hjælp af disse Værdier er Illan i Sland til at bestculll1e StoffernesKoJeevne.
For Ht afkølc Vædsken til den Tcmperatur, hvorved den skal fordampe, skal der bortføres Varme. En Del af Ford:l.lnpningsvarmen medgaar hertil og maa fradrages ved Bestemmelse af Køleevnen.Jo storre Vædskevarmen er i Forhold til Fordampningsvarmen, jomindre bliver folgelig Kuldeydelsen.
l Tabellerne Side jti findes disse Værdier opført for Ammoniak, Kuldioxyd og Svovldioxyd.

Eksempel:
Ammoniak af + 20° C. skal afkøles til -+- 10° C., ved hvilken Temperatur den fordamper. Hvor slor er Koleevnen af t kg Ammoniakunder disse Forhold?

Ifølge Tabellen er Ammoniakells Fordampningsvarme ved-+- 10° C
= 309,6 kealVædskevarmen ved + 20° C + 22,4 kcalYædske,'armen ved -+- tO° C -+- 11,0 kcalDen ,"cd Afkøling af I kg Ammoniak frigjorte Varme22,4 -+- (-+- 11.0' keal
= 33,4 kealKolee\'Oe af I kg Ammoniak - 276,2 kc.al
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Ammoniak (N Ha)' =

TemperaturI
• C. ••

Vaedake\'.rme IFordampning.varme
Hal Ioul

+!O I," -+- %1,8 317,3

+ IO %,91 • 11,0 300,'
O 4,38 O 301,li

+10 6~7 + Il,l 29%,8

+!O 8,7+ + !!,4 "",'
+'" 11,90 + 33,8 %73,6

",

m.,
d

'"d,Foroampninglvarrne...,
Kuldioxyd (CO,).

...TemperaturI
• c.

~!O "',I + 11,1 ",s
+ 'O %7,0 r ,,O 6%,6

O U,, O 66,1
+10 "4',0 + 6,' "5,1

+'" 65,6 + li,O 37,1

+'" ",s + !ti,9 16,1

•
K

k
h,

a

+'" 0,66 -+- 6,% ",O
+10 1,03 + 3,1 O'"

O 1,65 O 60,S

+ IO 2,34 + 3,3 87,6

+'" ,,U + 11,6 86,0

+'" 4,67 +10,1 ",7

TemperaturI
• c.

Abs. Trrk... Fordalllpninglvanne
k.'

•

li)
k,

,.,
T

S'

s'

Af Tabellerne fremgaar. at Ammoniakens Kuleevne forringes mind~t

af Vædske\'3rmen, S\'o\'ldioxydets noget mere og Kuldioxydets stærkt
og Illere jo nærmere man kommer den saaknldte kritiske TCJnpcrn
tur, d. v. s. den Temperatur, h\'on'cd Dampene ikke mere fortættes
seh' \'cd nok saa hojt Tryk. Denne Temperatur er for Ammoniak
+ 1320 C., for Kuldioxyd + 31,4° C. og for Svo\'ldioxyd + 1560 C.

I Tabellen Side 77 anføres Kuldeydelsen pr. keal pr. m3 og pr. UlK
for dc 3 Luftarter, og heraf fremgaar ogsaa Forholdet mellem Kompres·
sordimcosionerne. SVDvldioxydel kræver nltsaa meget store Kompressor
dimensioner, Ammoniaken noget mindre og Kuldiox;ydet meget smaa.

Ved Valget af Kule\'ædske maa desuden tages Hensyn til Luftarternes
andre Egenskaber. Kuldioxyd og S\·o\·ldioxyd angriber ikke Metaller. mj:
dens Ammoniak angriber Kobber og dettes Legeringer, hvorfor man kun
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r"'p' l Fo,.T,mp. i Koo·
Tem~. foran Kulde. Kuldo- Kuldo-Negu eringø. )'delse )'delse ydelsedamperen I dellslltor \'cnlil

k.,.1 p'.o C "C 'c kul,rk, ltul pr....• 1.11.1',

Am=OI.kl _ 10

+'" + " "" 6701 ''''1Kuldiox)'d ........... r 10 I +'" + " "'.- 33" 3470
Svovldioxyd ......... _ IO

+" + " "'.- 26' .310

kan am-ende Jern og Staal "ed Ammoniak-Køleanlæg. Kuldiox;yd og Am
moniak indvirker ikke paa Smøreolien, medens der til S,·ovldiox.~'d maa
31l\'cndcs kemisk ren Parafinolie som Smorcmiddcl. Fordelene ved Smø
ring er, al Pakdaase og Stempel holder bedre tæt, saml at Friktionen (Oj
mindskes. Manglerne er, al Olie k~m afsætte sig i Kondensator- og For
dampningspiraler og derved forringe Kapaciteten; herpaa kan dog bødes
vcd Anbringelse af en Olicudskiller pan Tryksiden umiddclbnrt cHer
Kompressoren,

Ammoniak og S,'ovldioxyd har hver for sig en meget kramg og
karakteristisk Lugt, hvilket gor det meget let at finde eventuelle Utæt
heder, Kuldioxyd er derimod lugtfri, saa Utætheder maa konstateres ved
Oversmøring af de mistænkelige Steder med Sæbevand,

Kuldiox;yd vil være fordelagtigt som Kølemiddel, hvor der findes rige
ligt og koldt Kølevand, medens Svovldioxyd og navnlig Ammoniak bedre
kan klare sig med mindre og varmere Kølevand,

Ammoniak har til Dato vundet størst Udbredelse som Kolemiddel,
"el nok paa Grund af sine særlige Egenskaber, idet den arbejder med
Tryk, der ikke er saa hojt SOlll Kuldioxydets, men dog højere end
Svovldioxydets, medens dens Kompressordimensioner er mindre end
Svovldioxydets. men storre end Kuldiox;ydets.

Kolesyslemer.

De unvendte Koles;ystemer er Kompreuiolls- og Ablorptionsonlæg. Af
disse er Kompressionsanlæget langt det b;yppigst anvendte. medens Ab
sorptionsanlæget hidtil kun bar "æret anvendt meget lidt. N)'ere og
stærkt forbedrede Udrorelsesformer er dog ved at finde frem, særlig
saadanne Steder, hvor der er rigeligt med Spildedamp til Baadighed, saa
Driften kan blive )'derst okonomisk.

Princippet i Kompressionsanlæget er at gem'inde den fordampede
Vædske ved KOlllpression og efterfølgende Fortætning af den kompri
merede Damp ved Vand- eller Luftkoling.

Kompressionsanlægel arbejder saa"el med Kuldioxyd som med A m
maniok, SvovldioIyd, /IIe/hylklorid og en Hække andre Stoffer. hvoraf
blot lige skal nævnes del næsten ideale Kølemiddel, Diklordi{luormelJwtl,
populært kaldet Freon 12. Da Ammoniakkompressionsanlæget er det
herhjemme hyppigst am'endte, skal kun dette beskrives nærmere.
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Kompressionsanlæ

gel mwendes under to
former, nemlig med
direkte EktlXWsion,
(Fig. 50). eller med
Saflvlllll/skoling. (Fig.
51). Ved den første
Form frembringes
liulden direkte paa
Forhrugsstcdcl ved
Ford:ulllming i Hor
s;ystemerne, medens
den fortættede Væd
ske ved den anden

Form fordamper i Horsystemer i en Salhandsbeholder. Iworrra del af
kølede Saltvand pumpes gennem Rorsyslemer i Kolerummcnc.

Princippet ,'ed Absorptionsanlæget er, al Kompressionsanlægels sæd·
vanlige Pumpe. Kompressoren, erstattes af cn fysisk Proces bestaacnde
i skiHc\'is Qp,'urmning og Afkøling af el Absorlllionsmiddcl, f. Eks.
Vand i en Kedel. som derved henholdsvis uddriver og optager Kolemidlet.

Drivkraften bli
ver saaledes
Varme og ikke
som sædvanlig
mekanisk Kraft

Kondensator.
Hecipient og Ko
leelementer er i
Hovedsagen ud
rurt pan sanlll1e
i\Jaadc som ved
et Kompres

sionsanlæg. Absorptionsnnlæg kan være saa enkle, at de ikke har nogen
mekanisk bevægelige Dele: men de bygges ogsaa med en særlig Vædske
pumpe. Betjeningen bestnnr i Heglen kun i Omstilling af nogle faa Ven

tiler et Par Gange daglig.

Er der Tale om Frembringelse af meget lave Temperaturer, som
-+ 40 C. eller derunder. anvendes ved begge de to nævnte Kolesystemer
2-Trins Anlæg, hvorved faas en meget mere økonomisk Drift. end Il\'is
man holdt sig til det normale ene Trin. 2-Trins Kompressorer knn udfo
res pan meget forskellig i\laade, r. Eks. med hvert Trin i sin særlige, hen
holdsvis Hojtryks- og Lavtrykscylinder, eller med I C:ylinder og aftråppet
Stempel, der saa igen kan ,'ære enkelt- eller dohbelt"irkende.



Et Køleanlæg bes(aar af følgende Dele: Kompressor, Olieudskiller,
Kondensator, Becipient, Reguleringsventiler og Fordalllpere samt For
bindelsesledninger mellem Delene med Afspærringsventiler.
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Ekspansionskoling har den Fordel fremfor SaUvandskolingcn, al Om
sætningstabet unclgaas. Endvidere er Anlægsomkostningerne mindre ved
Anlæs af denne Art.

I Almindelished kan man gaa ud fra, at direkte Ekspansionskolins
vil blive anvendt overalt, hvor man ikke nærer Frygl for, at Alllmoniak
lugt skalodelægge Varer i Kolerum, en Fryst som Erfaringen imidlertid
har vist er ubegrundet. Hvor der anvendes Isværk i ForhindeIse med
Koleanlæget, vil Sallvundskoling naturligvis v~re no(h1endig til Isgene
rutoren, medens de "vrige Kolestedcr udmærket kan være forsynet med
direkte Ekspansionskoling.

Ved Valget af Kølelystem man tages Hensyn til de lokale Forhold.
Ved direkte Eksllunsionskoling ophører Kolingen samtidig med, at Kole
maskinen standses, medens man ved Sallvandskoling kan fortsætte den
udover delle Tidsrum; til Gengæld kan man hurtigere frembringe Kulde
i Kølerummene '-cd direkte Ekspansionskoling end med Salhrandsfor
damperen som Mellemled.

Svingninger i Kuldcforbruget indvirker ikke san stærkt )HHI Kom
pressorens Hegulering vcd Saltvundskøling som ved direkte Eks»unsions
køling, idet Fordamperen "irker som Kulde-Akkumulator. Dell direkte

1
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K(JIllj)ressorell

er en enkelt- eller dobbeltvirkende Pumpe, som udfores enten lig.
gende eller opretstaaende. Fig. 52 viser el Snit gennem en liggende Alias
Kompressor. Storre liggende Kompressorer udføres lIled flere Suge- og
Tryk\'cntilcr i hver Ende.

Suge- og Trykvcntilcr er i ældre Kompressorer Keglcvcntiler, i nyere
hurliggaaende Kompressorer Pladc\'entiler. der er lettere at holde tætte
og bruger mindre Kraft.

Suge- og Trykvenliler forbindes Ul hver sin Ledning: lH'cr
Ledning forsynes med en Afspærringsventil, Tr,ykledningen desuden med
en SikkerhcdS"clltil med Forbindelse til Sugeledningen. samt en Kontra
,-cutil. Ved mulige Utætheder eller Brud paa Kompressoren forhindrer
denne AlIlllloniaken under det høje Tryk i Kondensatoren i at stromme
ud. Stemplet udfores med fjedrende Stempelringe. Pakdaasen om Stem
pelstangen er Kompressorens yanskelige Punkt. Den udfores i forskellige
Konstruktioner. En meget benyttet Konstruktion er lIalberg Pakdaasen.

Smoreapparatet kan yære en Glaskop med Draabetæller indrettet saa·
ledes. at der er samme Tr,yk o,-er som under Olien og med Forbindelse
saayel til Smorelanternen midt i Pakdaascn som til Kompressorens Suge
ledning. Et andet Arrangement bestaar af en lille Tandhjulspumpe, der
trykker Olien op gennem Smørelanternen og derfra til Sugeledningen.
Tilførslen reguleres her Yed en Indstillingsskrue.

Endelig kan Kompressoren ,'ære fors,ynet med et separat drevet Tryk·
SIllO rea ppa rat_

Kondensatoren
tjener til at fortætte og afkøle den fra Kompresso
ren kommende Ammoniak. Den bestnar af el Hor
system til Udveksling af Temperatur mellem Am
monia ken og Køle,'andet. Man skelner mellem Ned
dyknings- og Ouerrislings-Kondetlsalorer.

Neddykninuskondetlllalorer er billigst i Anskaf
felse og tager mindst Plads op, men bruger meget
mere Kølevand ena sidstnævnte og er vanskelige at
holde rene, ligesom ogsaa Utætheder opdages van
skeligere ved Neddyknings- end ved Overrislings
kondensatoren.

Fig. 53 viser en Neddykningskondensator be
staaende af en cylindrisk Beholder, hvori er ned·
sænket et Rørsystem. Ammoniaken ledes ind for·
oven i dette og ud forneden.

Inden i Spiralerne anbringes et Horeværk til
Cirkulation af Kole"andet, der ledes ind forneden
i Beholderen.

.·i,_U.
N..LiJ'knia,..
ko....ea... '_.
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Dobbellrors·Modstromskondensatoren og den saakaldte i-Rors Kondensator med 7 Kolcror i hvert Rorbundt er ogsaa meget anvendt.

"

: :."

---'-' - - - - - - --,

En Pumpe tilbagefører Vandet lil Renderne over Kondensatoren" Detfordampede og bortblæste Vand maa erstattes '"ed at tilføre Spæde,"and.Som en speciel Form for Overrislingskondensator skal nævnes BlockKondensatoren, hvor Ammoniakdampene fra Kompressoren ledes indforneden og Ammoniak"ædsken gaar bort foroven. ll1ack Kondensatorenkræver rigelig Vand, men har den store Fordel. at den fordrer betydeligtmindre Horareal end den almindelige Overrislingsk6ndensator.

_._._.- _._.- -.- - - - - - - - - - ~ ---...,

._ _ .-I

Ovcrrillitlgll.:ondensaloun er vist i Fig. 54 og beslaar af et Rørsystemopstillet i fri Luft. AlIlllloniaken fores ind foro,'cn i cn Samleknsse, hvorrra Rorsystemerne udgaar, og disse udmunder i en Samlekasse forneden,hvorfra den fortættede Ammoniak tages. Kølevandet fores ind i Renderovenover Rorsystemerne og risler ned over disse.Under Rorsystemerne kan anbringes cl Netværk af ca. l m Højde,hvorved Vandet afkøles, inden det løber ned i den under Kondensatorenanbragte Opsamlingshakke.

Fordampuen
er en med Saltopløsning f.yldt Beholder, i hvilken er indlagt Kølespiraler,hvorfra Kulden ved Ammoniakens Fordampning overføres til Saltopløsningen.

Den i Fig. 53 viste Neddykningskondensator kan anvendes som Fordamper. kun fores da Ammoniaken ind forneden og ud foroven, Salt·
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vandet omvendt. Fra Fordampcrcn fores Saltvandet af en Pumpe til
Kulerummene gennem Horsyslcmerne. hvorrra det løber tilbage Ul FOl'·

daml>ercn.

LedIlinger.
Ammoninkledningcrne udfores af smulosc, trukne Staalror samlet

vcd Flanger. Hvor det kan lade sig gore, udrores Ledningerne svejsede for
al undgaa Samlinger, der kan give Anledning lil Utætheder.

Flangerne skrues, ,'alses og svejses paa Borene. Ventilerne udfores af
Støbejern. Som Pakningsmiddel bruges Bly, Klingcril eller lignende

Pladepakning.

Ilalering.
For at mindske Tabet "cd Op,"armning. isoleres Fordainperc. Suge·

ledning mellem disse og Kompressor. Vædskeledning mellem Rcgulc·
ringsvcntil og Fordamper eller Kølerum, saml Saltvandsledninger mellem

Fordamper og Kølerum, d. v. s. alle kolde Ror.
Fordamperen isoleres saavel under Bunden som pan Siderne med

Korkplader, der er indsmurt i Goudron paa alle Sider. Udenpaa lægges el

Lag Cementpuds.
I\orledningerne kan isoleres med I\orkskaale formet efter Rorene. De

paalægges i Tjærekomposition og af en Tykkelse afhængig af Tempcra
turdifferencen mellem Kølemiddel og Omgivelserne og ombindes mell

Jerntraad. Tjærepap, Filt og Lærred.
I Stedet for Filt kan anvendes Glasuld eller Rockwool (Stenuld),

hvor\'ed Isolationslaget og dermed Diameteren af del færdige Hør bliver

mindre.

Beskriuelse, Pasning og Vedligeholdelse af el Bryggeri.Kolealllæ{J.
De Steder, hvor Køling kommer li! Anvendelse i Bryggerierne, er

Urtlledsvolitl(JsoPIJarater, Gær- og I..ugerkældre, samt Ølkalll, Malteri,

Fluskeolsfa(JCf og flomlelager.
Urtnedsvalillgen kan foregaa i et OverrislingsaPP"ral efter Mod

str"msprincippel. Den øverste Del af Horsystemel kan gennclllstrom·
Illes (If Brondvalld, mcdcns der entcn kan pumpes Vand fra Ferskvllnds
køler ellcr Saltvand gennem den underste Del.

Ferskvandskoleren kan være en Beholder IIf lignende Konstruktion
SOIll Neddykningskondensatoren (Fig. 53). Vandet afkøles li! ca. ID C.

enten ved Ammoniak eller Saltvand.
Hcgulering nf Temperaturen i Gærkarrene kan forcgaa ,'ed Hjælp af

Vand frn Ferskvandskølere i Kobberslanger nedsænket i Gærkarrene.
I Lagerkældrene skal Øllet yderligere køles, og endelig skal den

Varme. der trænger ind i Lokalerne udefra, og den, som opstaar ved
Menneskers Ophold i disse, ved Brugen af elektrisk Lys m. m., fjc: rnes.

t
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15. Separator.
IG. SepArator.
17. Vredskepumpe,
18. Ferskvandspumpe.
19. Fersk\'andspumpe,
20. Udluftningsledning.

•

8, Indsprøjtning.
9. Fersk\'lIndskoler

10. Fersh'lIndskoler.
11. Urtkoler.
12. G:crkllrkoling.
13. I.urtkuler.
14. Lngerk:clderkoler.

•

•

I. Kompressor.
2. Kompressor.
3. Olieudskiller.
4. Kondensator.
5. Cirkulalionspurnpe.
G. Recipient.
7. Regulersintion.

Almindelige Bemærkninger angaacnde Koleanlæget$ Drift.
Som Drivkraft for Kompressor allvendes Dampmaskine, Elektro

motor eller Dieselmotor enten direkte koblet eller med Remtræk. Om·
drejningslullet ror Kompressorer \'nrierer mellem 150 og 450 pr. Minut.

Kølingen af Gærkældre kan foregaa vcd Ror- eller luftkoling, af
Lagerkældre almindeligvis "ed Rurkoling. sjældnere vcd Luftkoling.

llorko/illO kan enten være direkte Ekspansionskoling eller Salt"and!>
koling.

l.u{lkoUno kan foregaa enten i Forbindelse med direkte Ekspansions
kuling eller med Sallvandskoling i Forhindeise med el "cntilalionsanlæg.
Yed tor Koling bringes Luften i BCl'Øring med Rorsystemet, der gennem
strømmes enten af Ammoniak eller Saltvand; ycd "aad Koling bringes
den i direkte Berøring med Salh'and eller afkolet Fershand.

63

Fig. 55 viser cl Bryggerikoleanlæg Illed direkte Ekspansionskoling.
Under Driften gælder det om al arbejde med sna vaad Ammoniak som.

muligl i Horspiralerne i Kældre og Fordampere og suu tor som muligt i
Kompressoren. Regulcrings\'enUlell mau derfor indstilles omh;rgge1igl,
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sau del passende Kvantum Ammoniak lukkes ud i Horsystemerne. Ved
vekslende Driftsforhold er dog denne Regulering rel besværlig og lader
sig kun gennemføre ved stor Paapasselighcd. For al lette den kan man
som vist paa Fig. 55 indskyde en Væskeudskiller eller Separator imellem
Fordamper og Kompressor. h"'ori den nydende Ammoniak, der findes i
den fra Fordampercn kommende Ammoniakdamp. udskilles. En Pumpe
lager Ammoniakvæsken era Buoden af UdskiJleren og sætter den ind paa
Ledningen mellem Hecipient og Reguleringsvcntiler.

L Forbindelse med Ammoniak-Kompressorer, der arbejder med Væske
udskiller. kan man unvcnde fla/bergl automatiske Ind'lJr0jlninglvclltil.
Ved automatisk al sprøjte en passende Mængde nydende Ammoniak ind
i Sugeledningen formindskes Rumfanget af de overhedede Ammoniak·
dampe, hvilket foroger Kompressorens Ydelse. Der kan da holdes en
passende konslant Temperatur i Trykledningen, hvorved opnaas. at
Stempelstang og Pakdaase ikke bliver for ,·arme.

Heguleringen foregaar ved Hjælp af en Termometerfoler i Trykled
ningen. der paavirker Indsprojtningsventilen. Denne kan indstilles til at
tra.'<Ie i Funktion "ed en bestemt Temperatur.

Smntidig skal næ,'nes ProeIIs automati.ke Kapacitdsregutering for
Ammoniak.Kompressorer. Ved iEndring i Kuldekra"et ind"irker en
hydraulisk Oliefyring :lUtomatisk paa Sugeventilerne, saa disse holdes
nabne under en storre eller mindre Del af Stemplets Trykslag.

Oliestyringen paavirkes af Trykket i Sugeledningen.

Man bur have Opmærksomheden henledt paa, at Smoringen fif Kom·
pressorstongen virker tilfredsstillende, og al Tilspændingen er passende,
da den ellers leL varmer og bliver utæt.

Har man Vanskelighed ved at holde Kompressoren paa nogenlunde
konstant Temperatur, eller bliver den stadig for varm. kan det skyldes
Ammorliakmongel. Fremtrædende Ammoniakmangel viser sig desuden
ved, ut Kompressorens Kapacitet formindskes. Snnllne Fejl ved Anlæge1
kan ogsao skyldes Luft i Ammoniakdampene. Denne kan fjernes ved
Udblæsning fra Toppen af Kondensatoren, før Anlæget sættes i Gang
efter en længere Standsning. Herved gnar dog altid nogen Ammoniak
tobi, og større Ko/eanlæg bør derfor være forsynet med en automatisk
LlIftUllakil/er, SOI11 holder Systemt luftfrit. Denne bestaar af en Beholder,
der forbindes til Toppen af Kondensator og Heeipient. Processen beror
pao. :lt Ammoniak·Luftblandingen i Beholderen afkøles ved Hjælp af en
Ammoniak.Koleslange. Herved kondenseres det meste af Ammoniaken,
medens Luften udskilles og udblæses gennem et Hør, der udmunder un
der Vand i el Kar, hvor eventuelle Antntoniakdampe absorberes.

For Paaf)'ldning prøves Ammoniakens Renhed. Fig. 56 "iser et
Apparat til dette Brug. Ammoniaken tappes i en Glasbeholder til <:t

•

..

..

•
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derpaa afsat Mærke. I det underste Glas fyldes Vand. derabsorberer den fra Fordampcrglassel kommende AmmomakdalllJl. Fordamperglasset ender i el smalt Ror inddelti Grader for b,rer Hundrededel af Glasset regnet til Mærket.I\'aar al Ammoniaken er fordampet, arlæses den tilbageblc\'ne Forurening. Denne er i Heglen gullig og bestaar afVand. Alkoholo. I. og bur ikke overskride 0,1 %.FOl megen Ammoniak i Kolesystemcrne viser sig vedStigning i Kondensatortrykkel, hvilket dog ogsan kan skyl-des Mangel pan Kolevand.
\(;1'11 \Det aarlige Amnloniakforbrug beløber sig ved cl Anlægpan 100000 keal. til ca. 100 kg.

Angaaende Kondensatoren maa del under Driften panses, at Vandel risler godt over denne, sanledes al intet Stedpaa Horspirrtlen cr tort. I ,'arme Sommermaaneder borKondensatortcmperaturen ikke overstige 33° C.I den ,'arme Periode lIlaa Kondensatorens Rørsystem af d'=,.",==~
l. til.og til. r. Eks. en c,ang ugentlig, fejes rent for Vcgetationer; Gl.. Hl P,.,·..l... afBakken fejes ren og Vandel skiftes. Man kan forhindre A.;=,:,,~denne Ulempe ved at tilsætte Vandet Kobbersulfat i For~holdet 1 kg Kobbu6ul{at til 6 mS 1'and.

Ved Salh·andsfordamperen. hVOr en saadan findes, bør man paase, atSaltvandet staar over Rørslliralerne. Saltholdigheden undersøges jæ"nligog bor, naar Natriumklorid anvendes, "ære ca. 21 %. svarende til enVægtfylde af 1.16 ved 15° C. og en Frysetemperatur af -+- 14,5° C.Saltholdigheden og dermed Fr~'sepunktet maa dog naturligvis rettesig efter, hvilken Ekspansionstemperatur man ønsker at arbejde med.Utætheder paa Kompressoren og Ammoniakledningerne bemærkesved skarp Lugt. Nærmere Paavisning af de utætte Steder kan foretagesved Hjælp af brændende Svovl. Man 3m'cnder hertil Svovlbaand. Svovletforbrænder til Svovldioxyd, der i Forbindelse med Ammoniak danneren stærk hvid Høg. Denne Undersøgelse bor foretages jævnlig. idet min~dre Utætheder ved Kompressor. paa Overrislingskondensator og Rørledninger i fri Luft ikke mærkes.
Ved større fOrekommende Utætheder samt "ed indtrædende Brud paaLedninger, Fhmgesamlinger o. I. kan det være forbundet med Vanskelig·hed. som Hegel endog umuligt. at opholde sig i paagældende Lokale. Forat kunne afhjælpe de indtrufne Fejl kan del være nodvclHligt at benytteen moderne Gasmaske mcd en Indsats passende for Amllloniak.Under Driften tages Obset\'ulioner af Kondensator- og Fordampertemperatur, Temperatur af Lagerkældre eller, hvor Saltvandsfordam~pere findes. af Saltyandets Tilgangs- og Afgangstemperatur til Lage~kældrene. Apparater til disse Observationer rmbringes paa en Tavle iMaskinhallen .
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Der føres Journal o\"er disse Observationer sumL over Kompressorens
Drift. Undersogeise af Kompressoren kan foretages ved Hjælp af Indi·
katordiagrammcr.

SUlOringcn af "'Illllloniakmaskinen (oregnar med Kolclllllskinolic.
(Se under Smurcmidler).

Eftersyn af Køleanlæg foretages cen Gang aarlig.

Kompressoren adskilles, Krumtap-, Kr)"dsho\'cd· og Ho\'cdlcjc)lundcr
efterses. Kompressor\'cntiler, Stempelringe. Kontraventil og Sien i Suge
ledningen undersøges. Stempelslangens Pakdaase ompakkes. Smorekop·
pcr og Sml.lreror renses. Hvor Salh"andsfordampcr forerindes. bor denne
tommes og efterses h\"erl 3' Aal". Salh"andet pumpes ud af Fordaml>ercn
og f:yldes pau forhaandenværende Beholdere. r. Eks. Kondensator-Bak
kerne. Ammoniaken suges ud af Hørspiralerne, og disse renses indvendig
,-ed at blæses igennem med Luft. Udvendig skrabes og males Horene og
prøves med Lufttryk efter endt Sammenspænding. hvorefter de suges
tomme. inden der paasættes Ammoniak. Det undersøges en Gang In'er
3' Maaned. h,'Uken Surhedsgrad 5alh'andet har. Denne bor ligge ved et
pH af ea. 8.0. Hvis Saltvandets pH er mindre. tils..'Cttes en Base, f. Eks.
Natronlud. I··oruden dette bor der tilsættes Natriumbikarbonat. forste
Gang 1.5 kg pr. ml Salh'and og derefter den hah'e Portion med cl Aars
Mellemrum. hvorved Tæringer praktisk talt helt undgaas.

Maaling af KuJdeydebe.

Ved Køleanlæg med Saltvandskoling lader Kulde~'delsen sig let be
stenlille ,'ed det i Fordamperen cirkulerende Saltvand. Der anbringes
Termometre i Til- og Afgangsledning, endvidere indskydes en Vandmaa
ler, Maalebeholder e. I. til Bestemmelse af den cirkulerende Salh'ands
mængde. Kuldeydelsen er lig Produktet af 'I'emperalurdifferencen. den
maalte Snlh'ulldsmængde, Saltvandets Vægtfylde og dets Varmefylde.

Nedensl:wende Tubel "iser disse Værdier for Saltvand af forskellig
Snllholdighed.

Kogsalt (Na Cl) Chlorcalciulll (Ca CJll )

Salthol<lig. I
luxl i %

IO
18
!O
!!

Væglfrlde
"ed ll5 o C

1,120
I,IM
1,160
1,166

I
Varmefylde
ved Ou C

O,S39
0,526
0,81+
O,SOI

Saltholdig
hed i %

IO
18
!O

I
Væglf3·lde
ved 115 o C

I,I+!
1,162
1,181
I.!OI

Varmefylde
ved 0 0 C

O,7SO
0,766
0,736
0,716

•
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Er f. Eks. Saltvandsmængden pr. Time 20000 l, Temperatur-Tilg:.m
gen til Fordampercn -+- -l C., Temperatur-Afgangen -+- 8" C., Saltholdig
heden 20 % (Kogsalt), bliver Kuldc)'delsen pT. Time:

20000 X {-;.- -I -;- l+ lin x 1,15 x 0.814 = 74900 kg".
Da der finder cl Tab Sled ved Udslraaling fra Fordamper og Led

ninger, andrager den maalte Ydelse kun en Dcl af Kompressorens Kapa
citel. Udslraalingstabcne mna derfor maales og tillægges den ovenfor
fundne Kuldc)"dclse.

Ved direkte Ekspansionskoling kan Kapaciteten beregnes ,-cd Maa
Jing af den Mængde flydende Ammoniak, der cirkulerer. Ocr findes flere
Konstruktioner af disse ~lnalere; nævnes skal Geo Kents og Linde, Am
moniakmllalcu.

Kunstig I"
En speciel Anvendelse har Kølemaskiner ranet ved Fremstilling af

kunstig Is. Denne kan fremstilles i en Saltvandsfordamper og kan enten
produceres af almindelig fersk Vand eller af destilleret Vand. Den almin
delige Fremgangsmaade er at nedsænke Hækker af firkantede og let
koniske Forme i Fordamperen eller Generatoren. Formene anbringes i
R:lInmer IHia Hjul, saa de kan forskydes rækkevis fra den ene Ende af
Generatoren, hyor de fyldes med Vund og sættes ned, til den anden. hvor
de tages op og tommes.

Medens man i Udlandet producerer kunstig Is saavei af Haa\'and som
af Destillat, fremstilles kunstig Is i Danmark næsten udelukkende af
destilleret, nfJuftel Vand til Trods for langt større Udgifter og Vanske
ligheder ved dette Produkt. Raavandsisen faar et ganske mat og uigen
nemsigtigt Udseende og er ikke saa ren som Destillatisen, der er klar
og gennemsigtig og praktisk talt bakteriefri, men knever et kompliceret
Destillationsanlæg. Isen fryses i Saltvand af ca. -+- 8° C. og vil. h\'is den
behandles paa denne ~laade, være Naturis betydeligt overlegen i Hold
barhed. Som ovenfor nævnt bliver Haavnndsisen mat og uigennemsigtig;
dog kan dette ogsaa undgans ved forskellige Foranstaltninger. Fryses
Isen i Forme. kan man anyende Rysteværk i den første Halvdel af Gene
latoren. hvorved Luften uddrives af Vandel. Hysteværket beslllar af en
Hække flade "Sabler", der nedsænkes i Formene og bevæges af en fælles
Krumtapmekanismc. Hystcværket hæves op rækkevis. naar det komlllcr
til Midtcn af Gencratoren. En Kombinntioll af Haavands- og Oestil!atis
faas vcd at suge den ikke frosne Del af Vandel op af Formene og fyldc
destillerct Vand paa i Stedet, efter at Ryste"ærkel cr hævet op. Herved
opnaas en klar Is, næsten uden Kærnc. En Frcmgangsllluade. der bruge:-l
meget i Amcrika. er Fremstilling af Pladeis. Pladcisen fryses udvcndig
paa F'rysclegemcr nedsænket i cn Bcholdcr med Fcrsk"and. Fryseelemen
ternc gcnnemslrommes entcn af Ammoniak eller SaJtnmd. Efter Frys
ningcn sendes henholdS\'is Ammoniak fra Kondcnsatoren ellcr \'armt
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Saltvand gennem Elementerne. hvorved Ispladernc losnes for derefter al
lages O)) og skæres i passende St;ykkcr. Frysetiden er 8-12 Dage, Pla
derne kan veje ca. a 000 kg. Isen er fuldstændig klar.

Koiemaskinens Kapacitet angh-cs i hal. pr. Time eller i kg Is pr.
Time. Udtrykkes Kapaciteten i keal. pr. Time, er denne lig med den
Varmemængde, der kan bortføres fra Kolere eller Fordamper.

Er Kapaciteten opgivet i kg Is pr. Time. forslaas hen-cd den Mængde
Is. der kan produceres i en Isgcnerator af Størrelse svarende til Kom
pressorens.

Smøremidler.
Smoremidler kan efter deres Konsistens deles i 3 Klasser: raste. fedt·

agtige og flydende.

Fode Smoremicller

(Grafit, Fedtsten o. 1.) am'cndes sjældent alene. men blandes med Olie
eller Maskinfedt. Grafit angribes ikke af Damp eller Syrer og paavirkes
ikke af Varmegradsforandringer; men for rigelig Mængde kan foruarsage
skadelige Afsætninger. De faste Smoremidlers Betydning bestaar deri, at
de lukker Metallets POiOsiteter og derved formindsker Gnidningsmod·
standen.

Efter en eventuel Rivning i C;ylinderen kan man undertiden med For
del i en kortere Periode tilsælle lidt (hojst 3 %) kolloidat Grafit til
Cylinderolien for hurtigt at genopnaa en blank Cylinderflade.

A/cukinfedt eller Kon3isten.sfedt.
Dette anvendes i stor Udstrækning navnlig til Smøring af Akselled

ninger m. m. og horer til de saakaldte sammensatte Smøremidler, der
sædvanligvis bcstatH af en Blanding af Kalksæbe og Natronsæbe 
sjældncre Kali-, Aluminium- eller Blysæbe - med Mineralolie.

Smørelsens Smeltepunkt afpasses eftcr Slidfladens Varmcgrad og
efter Aurstiden.

l Almindclighcd anvcndes Maskinfedt i se/uspændende Snwrekop·
per for nt sikre en ensartet og jævn Smøring.

De flydende Smoremidler, O/ieme.
Disse deles i to Klasser: Olier stammende fra Dyre- og P/onteriget

og mineralske Olier. Olier af den forste Kategori snavel som de faste
Fedtstoffer er sua godt som alle sammensat af Fedtsyrerne (Palmitin-,
Stearin- og Oliesyre) bundet til Glycerin. De faste Fedtstoffer indeholdcr
overvejende de to forste, de flydende fortrinsvis den sidste Syre. Behand
let med Alkali "forsæher" disse Olier under Frigørelse af Glycerin..

- --- ----- - -

•
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Dyre{edt er ikke direkte flygtigt; det spalter sig i fede Syrer og GI;y
cerin. naar det udsættes for en høj Varmegrad; begge disse Produkter
er r1yglige: lIlen Spaltningen tager en "is Tid.

Til Damp-Cylinderolie i Bryggerier am'endes fortrinsvis ren Mine
ralolie. For Dampmaskiner, der arbejder med overhedet Damp. kan lilan
ofte med Fordel vælge en Olie. der indeholder en ringe Mængde Dyrefedt
(s;yrefri Okselalg, Benfedt, Hapsolie 1Il. 111.) i Heglen 3-6 %. Saadannc
Olier kaldes comJ)Quflderede Olier. Da Dyrefcdllcl emulgerer lIled Vand,
anbefales det at anvende.et rigeligt dimensioneret Koksrilter til Filtre
ring af Kondensatet, da dettes Anvendelse som Fødevand ellers kan for
aarsage O"crkogning, der kan skade Kedlerne.

Olier stammende fra Dyre- og Planteriget kan blive harske \'ed ilt
ning og f:uH derved sæd\'llnligt en mere eller mindre fremtrædende Lugt.

D~ mineralske Olier.

Disse bestaflr i kemisk Henseende af mange forskellige Kombinationer
af Brint og Kulstof og udvindes uf den i Jorden i munge Egne forekom
mende Uaao/ie. De bedst kendte Udvindingssteder er Pennsylvanien, Kau
kasuslandene. Galizien. Humænien. Persien, Borneo, Kalifornien og Syd
amerika. Ved brudt Destillation af Haaolien udskilles ved de laveste
Temperaturer først Ben~in, ca. 20 %. derefter BelY$lu'ngsolierne (Pe
Iroleum), ca. 60 %. Af Hesten kan ved brudt Destillation og Anvendelse
af overhedet Damp og Vacuum udvindes Solarolie og Smoreolie og der
efter ved endnu hojere Temperatur - O\'cr 3000 C. - Parafin, Vaselin
og A$falt.

Medens de amerikanske. rumænske og galiziske Olier indeholder me
gen Pflrafin, er de russiske Olier parafinfaltige.

~moreoliernes I'ormaal er at danne ct Lag imellem Maskinernes mod
hinanden glidende Metaldele. I Stedet for den metalliske Friktion mellem
disse faar man da den langt ringer(' flydende Friktion mellem Olielagets
enkelte Dele. Olien bor \'ære tilstrækkelig tykflydende - have tilstræk
kelig huj Viskositet - til under de l1:tellem Friktionsfladerne herskende
Tryk-, Temperatur- og Hustighedsforhold at kunne vedligeholde et bli
vende. adskillende Lag uden at blive trykket eller slynget bort. Til Lejer.
der er underkastet Tryk, eller som bærer langsomt drejende Aksler, vil
man saaledes vælge en Olie med relativ hoj Viskositet, til Lejer med
ringe Tryk eller til hurtiggaaende Maskindele en mere letfl)'dende, t)'I1
dere Olie.

Viskositeten beslemmes f. Eks. ved Hjælp af Engler's Viskosimeler.
PrinciPIJCt cr, al man maaler den Tid, en vis !\længde Olie undcr hestcmt
Temperatur (almindeligvis ved 50" C,) bruger om at flyde ud gennem
en snæver Aabning. Viskositeten aftager, na3r Temper3turen stiger, no
get forskelligt for de forskellige Olielyper. Den udtrykkes i Englergrader
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med Angivelse af den Temperatur, ,'cd hvilken Bestemmelsen har rundel

Sled.
Til Bedolllmelse af Smoreoliers Karakter tjener desuden deres Flam

me/JUnkt, d. v. s. den Temperatur. vcd hvilken de afgi\'oe Dampe kan
antændes. ll11ar en FlanlIne fores henover Olicoverfiaden.

Pua lignende Maade bestemmes den højere liggende Alltændelscltem
perulur, vcd h,rilken ikke blot Dampene antændes, lUen ogsaa seh'c
Olien vedblivende brænder.

For Olier. der skal udsættes for lave Tem)leraturer. f. Eks. Køle
maskinolier. bestemmes StorlmillgdemperaturclI.

Almindelige Fordringer til en god Smøreolie er, at den skal reagere
neutrnl og ,'ære fri for Vand, Slo\' og Asfalt

Til l'ejledtling kan anfores følgende Regler. (Yiskositelen angives i
Englergrader = E ).

Ma,killolie:
Viskositet ved
Flammepunkt

50'" C .
Let Olie

2,5-6 E
166-210 C.

)liddels,':cr Olie
6---9 EQ

Cylillderolie:
Viskositet ved 100' C .
Flammepunkt mindst ..
Findes Olie i Føde"andet, anbdales

Mællel Damp O\-erhedet Damp

2,5-6 E 4-~ E
260-300~ C. 300--3500 C.

ren mineralsk Olie.

Dietelmotorolie :
Viskositet ved
Flammepunkt

50<:0 C . ikke under 4 EQ
175-200:> C.

J\o/emalkinolie:
Viskositet ved 50° C ..
Flamlllcpunkt mindst .
Storkningspunkt undcr .

4--12 E"
145~ C.
-;- 20 ,\ -+- 30' C.

•

Vandindhold i Olier Illaa hojst værc 0.1 %.

Medens de ovennævntc Bestemmelser giver god Vejledning ved den
foreløbige Bedølllmelse af Smøreolier, bliver Forsøg i Praksis altid det
afgørcndc, og "ed disse spiller det en meget stor Holle, om Olicn tilføres
i rellc Mængder og paa rette .Maade. AI Haandsllloring af Mnskiner bor
SUllvidl muligl undgaas som ulilfredsslillende og uo~onomisk. Den auto
matiske Smorillg bur altid foretrækkes. En Form for denne er Cirku
lation af Olien "ed Hjælp af en Pumpe. Olien luber fra Lejerne til en
Beholder. h"orfra Pumpen aller trykker den gennem el Filter til Lejernc.
Del har vist sig. al Indførelse af en for et Kraftanlæg passende og god

•
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Olie har bragt betydelige Kraftbesparelser. I Forhold herlil er den gode
Olies hojere Pris uden Betydning, og del saa megel mere, som den højere
Pris altid for en slor Del vil opvejes af el mindre Forbrug.

Cylinderolie for mættet Damp indføres bedst i Dampledningen, hvor
den Jet forstøves og fores med Dampen lil Glideren og Cylinderens
Flader.

Cylinderolie for overIledet Damp bor derimod ikke fores ind i Dam)).
ledningen. fordi den her kan •. forkoksc" ved den hoje Temperatur. Olien
indføres derimod direkte i Dampcylinderen, h'"is Middeltemperatur er ea.
100 C. lavere end TCIll))craturen i Dampledningen.



BYG OG ANDRE EKSTRAKTGIVENDE
STOFFER

Den for Ølbr~'gningen nod"endige forgærbare Ekstrakt er i umlnde·
lige Tider blc"el fremstillet med B)'ggel som Udgangspunkt, til Trods
for at dette langtfra er den af Kornsorterne, der gi"cr -det hojeste Eks
lrnkludh~tHe. Grunden til, al man har foretrukket Bygget, maa søges i
forskellige Forhold, af hvilke kan nævnes dels kraftige Bygning, der gor
det g-nnske særlig egnet til Maltning, fordi del bedre end de nogne Korn
sorter (Hug og Hvede) Inaler de forskellige Behandlinger under denne
Proces. Endvidere' har Malt fremstillet af Byg et hojt Indhold af de
Forbindelser (En.:ymer), der er no<h-endige for at bringe de ekstrakt·
givende Stoffer i opløst Tilstand, og sidst, men ikke mindst. opfylder
01 fremstillet af Bygmalt i udpræget Grad de Fordringer, der nu engang
stilles lil dette Nærings- og i\'ydelsesmiddel.

Bygmaltets O\'erskud ar Enz:ymer kan man udnytte \'ed sammen med
det at ltlwende en \'is Procentdel af andre sli\'elseholdige Materialer i
umaltet Tilstand, den saakaldte Raafrugl. Som Ekstraktgi\'ere kommer
endelig ogsaa forskellige Former af Sukker i Betragtning.

Byg.
Bygkærnen er Frugten af det d~'rkede Byg,' der er en llf de ældste

Kulturplanter i Verden. Det forekommer S{lmmen med Hvede blandt
de ældstel:und af Kulturplllnter. I Ægypten er der sauledes fundet
Kærner og Slralldele af Byg i Teglsten fru Pyramider, der er opført ca.
4000 Aar f. ehr. AUerede de gamle Ægyptere forstod iovrigt al brygge
Øl aC Byg, I babyloniske Skrifter Cra ca, 3000 Allr f. Chr. nævnes Byg
samlllcn mcd Hvcde, og i Kina er Bygdyrkningen ut\'iv\soml agslIlI æld
gIllIlmel, idet Byg vur en nI' dc Cem hellige Planter.

I Europa er Byg slllnmcQ. med H\'cdeJorekomlllet i Fund fru Græ·
kerncs Stcnnldertid, OgSllll der betragtcdes del som helligt Korn, der lln
\'endtes vcd Ofringer. Ved Udgravninger Cra de bCTOmte Palæbygninger i
Mellemeuropa. der antages at være Cra Tiden 3-4 000 Aar f. Chr., er Byg
Cundet salllmen med en Række andre Kulturplanter. Endelig har man
i de skandina'viske Lande iagttaget Aftryk llf Bygkærner i PotteskalIr
rru den yngre Stenll1der. der regnes Cra omkring 3000 til omkring 1 500
Allr f. Chr,

De Former lir Byg, man dyrkede i disse fj('rne Tider. \'ar dog r'or-

•
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skellige frn dem, vi nu hM, bl. a. var Kærnerne betydeligt mindre end
hos Nutidens Byg.

Byg horer ligesom Hvede og Hug til Ak.JgrælSulle, der har Smao·
al.·sene, som indeholder Blomsterne. siddende pau en leddet, udelt Akse.
Modsætningen hertil er Topgrællcrnc, In'ortil r. Eks. Huvre horer, der
har $maaaksene siddende pan lange Stilke.

8)'8 har tre eenblonu/rede St!1aoaJ.:$ ,-cd hvert Lcd, og da Leddene
sidder skiftevis pan den enc og den anden Side af den fladtrykte Akse.
fremkommer der suniedes 6 Rækker af Smaaaks. Hos seksNldet Byg er
Blomsterne i alle tre Smaaaks "cd hvert Lcd frugtbare. Hos toradet Byg
er det derimod kun del midterste Smaaaks ved hn~rt Led. dcr indeholder
en frugtbar Blomst. Side.Jmaaak.sellt~ har her kun hunlige Organer eller
mangler fuldstændig Befrugtningsorganer .

De frugtbare Smaaaks har folgende Bygning. (Se Fig. 5i, der er en
skematisk Fremstilling af et Smaatlks).

Nederst i Smaaakset sidder to )'der·
avner y, og o,'er dem følger nedre In·
derovne, n. i. der hos alle de i Skandina·
,'ien almindeligt dyrkede Sorter er for
synet med en lang og ru Slak. Modsat
nedre Inderavne sidder ovre InderaVfle,
ø. i, ogsaa kaldet Forbladet. Inderavner
ne omslutter 810msten, senere ogsaa
den modne lrugt. Blomsten er nogen,
d. v. s. der findes ikke Kron- eller 8æ
gerblade, men kun de hanlige og hunlige Organer. bestaaende af tre
Stovdragere, s, og Frugtknuden, f, der er forsynet med ta fjerformede
Støvfang, n, til at opfanke Støvkornene. Ved Grunden af Frugtknuden,
mellem dennoe og nedre Lnderavne. sidder to smaa, hindeagtige Dækskrei,
Lodiklerne (B1omstet$kællene) d, der under Blomstringen svulmer
o» og den'ed kan spærre Indera,'nerne fra hinanden og aabne Adgang
til Blomsten. Uden paa Forbladet ligger den saakaldte Bugstilk, b. der i
Virkeligheden er en Forlængelse af Smaaaksets Akse. Hos Byggets Ur
former har den nnlagelig baaret eel eller flere Smaauks. Nu er den kun
el rudimentært Organ, tilsyneladende uden særlig Funktion.

Saavel Bugstilk som Lodikler er behaarede, og Haarene kan være
lange og stive eJler korte og krusede. Denne Forskel i Behaaring er 
som det senere skal ses - et vigtigt Kendetegn, der bruges ved Sort·
adskillelsen af Byg.

Befrugtningen hos Byg sker i Heglen ved SelvbefrugtIling, d. "~o s.
Stovdragerne afgiver Støv og befrugter dermed den i SalIlIne Blomst
værende Frugtknude. Kun undtagelsesvis finder Fremmedbesto"lling
Sted. I Modsætning hertil sker Befrugtningen r. Eks. hos Rug altid "ed
Fremmedbestovningo Naar Befrugtningen er sket, vokser Frugtknuden
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ud og udfylder til sidst Rummel mellem de to Inderavner, med hvilke
den lil Dels "okser sallllllen. DCT findes dog Bygformer, h"or en saadan
SammeJl\'oksning ikke finder Sled; Kærnerne er da nøgne som hos
lh'cde og Hug og kaldes derfor Nogen Byg. Dette dyrkes dog praktisk

lait ikke i SkandinU\'icn.
Frugten eller Kærnen er en Nød, d. v. s. en Frugt med et tort, UOI)

springende Frøgemme. Selve Pro~kallen er dog kun hindeagtig og vokser
sammen med FrlJglskoUclI, der aller delvis vokser sammen med Inder

aunerne.
B)'gkærnen er omgivet af en haard Skal, som paa Kærnens Hygsid~

er forlænget til den saakaldte Stak. Den Ende af Kærnen. som oprindelig
var fæslcl til Aksel, kaldes Basis eller Kimende". Pau Kærnens Bugside
bemærker man to omtrent parallele, ret skarpt afgrænsede Kanter, der
viser, at Skallen bestaar af to af hinanden uafhængige Dele, af h,'ilke
den ene, nemlig Ryoskallen, griber liat ind over den anden. Ryoskaflen
og Bugskaifen er identiske med de tidligere nævnte Inderavner (ned~

og øvre Inderavne) .
Sct fra Ryosiden er Bygkornet af Form noget sammentrykt og bredf:.l:c

end det er tykt. Set fra Bu'gsiden er det hvælvet og har i Midten en
Længdefure, 8llgfllrtn, der blh'er f1aderc og bredere mod Spidsen. I Bug·
furen, udgaaende fra Kornets Basis, ligger 8ugstilkell.

Ryga"nen har en skarpt fremtrædende lt/idlulluve og fire Sidener
ver. De to Sidtrygntrver, der findes paa begge Sider af Midterne["\'en, kan
oppe mod Kærnens Spids have flere eller færre Tænder eller være helt.·
glatte. Denne Tandethed er forskellig for forskellige Sorter og er ogsaa
et vigtigt Kendetegn ved Sortshestemmelsen.

Paa et Længdesnit af en Bygkærne (Fig. 58) ses de Kærnen omgi-
vende lJe,kyttel.e.lag A, der hestaar af:

a. Inderavne.

b. Frugtskai (Pericarpium).

c. Froskai (Te,ta).

Inden for disse Lag ses Frohviden (Endo.permen) B, der udgør den
overvejende Del. ar Ka"lrnen, og Kimen, C, der ligger forneden i Kornet

, "'dd mod nygsiden.
I Frohviden findes yderst 2-4 Lag regelmæssige, firkantede Celler,

der benævnes Aleurollceller, d. De indeholder ikke Stivelse, men i Stedet
Fedlog tillige Proteiflkorfl, de saakaldte Alellronko~n. Inden for Aleu
rancellernc findes de egentlige Frolwideceller, fyldte med Slivelle. Op
mod Kimen findes dog nogle Lag af Frølwideceller, k, der er trykkct
S3l11mCn under Kimens Vækst og derfor ikke indeholder Stivelse. Saavcl
i som uden om de stivelsesholdige Celler findes der imidlertid ogsaa
ÆggehvidestoHer, omend i mindre Mængde end i Aleuronlrtgets Celler.
Frohviden er dog ikke af srtmme Beskaffenhed i alle Kærner. Mængden

•
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Kimknoppen (Bladspiren), g. er An
læget til den overjordiske Del af Plan
ten. Den beslaar af rIere Blade, der er
omgivet af det besk,yttende St..·edebfad.
Af Kimroddernc, m, er der fra 5 til 7,
I Spidsen nf disse finder man Rodllæl
ten, l, og svarende til Kimknoppen er
Kimrodderne omgivet af en beskyttende
Roc/skede, i. Hvor Kimknop, Kimrodder og Skjold sloder sammen, findes
Kimktluden, n, der er· Kimens egentlige Livscentrum. •

Med stærkere Forstørrelse ses paa et Tværsnit af et Korn tydeligt de

enkelte Lag (Fig. SUl,
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af Stivelse og Æggehvidestof. som er Byggcls to største Slofgrupper, kan
variere ret betydeligt. for Stivelsens Vedkommende fra 58-65 % og for:
Æggchvidestoffels Vedkommende fra ca. 8-14 % af Byggcls Tørstof.

Stivelsen er Byggets vigtigste Ekslrllktgivcr. og Stivclsesmawgden l
B)'ggcl er derfor bestemmende fOf dels Brygningsværdi.

I Almindelighed gælder den Hegel, al Mængden af de næ\'nle to Stof
fer slaar i omvendt Forhold til hinanden, og B)'ggets Brugsværdi'er ~
derfor til en "is Grad ogsan betinget af dets Æggeh"ideindhold. Da la\'t
Æggehvideindhold sl'Hlledes i Reglen svarer til mere Stivelse, foretrækkes

ret æggchvidefattigl Ilyg til Bryggeribrug.
I Kimen benævnes del Organ, der vender mod Froh,·iden, Skjoldet

(SwtellumJ f, Det er det egentlige Kimblad. som bli,'er inde i Frugten
og ullder Spiringen fungerer som Opsugningsorgan for de i Frøhviden

oplagrede Næringsstoffer, Ind mod Fro
hviden har Skjoldet til dette Brug nogle
ejendommelige. cylindriske Celler, j. 
det saakaldte Opsugeluev (EpithelJ, der
under Spiringen "okser ud til den dob
belte Længde og opsuger Næring fra
Froh"iden til Brug for Vækstprocesserne
i Kimen,

n. lllder(lvlle, der bestanr af 4 Lag forskelligt udformede Celler.
Inderavnernes yderste Lag, Overhuden, beslaar af en enkelt Bække

lykvæggede. ret korte Ccller~ der har en karakteristisk tandet Form,
• Cellerne er indb;yrdes fast forbundne og danner et overordentligt stærkt

Væ,'. som er l;yshr)'dende og glinsend~, hovedsageligt fordi det indehol
der Kiselsyre. Overhudsvæ,·ets stætke. Bygning staar i nøje Sammen
hæng Illed den Opgave. som Skallen i første Hække har, nemlig nt tjene
som et Beskyttelseslag for Kærnen. og det yderste Lag faar derved en
ganske særlig Bel)'dning i denne Henseende. De under Overhuden lig
gende Cellelag spiller en "is Bolle som Beskyttelsesvæv for Kærnen.
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hvorimod del inderste Lag er uden Betydning i san Henseende. Det be
staaT af lost sammenhængende. ret tyndvæggede Celler og tjener »aa
Grund af sin porøse Beskaffenhed til al opsuge og fastholde Fugtighed.

Derved faar dette Cellelag sin Betydning under Byggets Vando»
lageise i Stobekarrel.

h. F,ugtll.:allen, der ligeledes er opbygget af 4 Lag forskelligt udfor
mede Cellegrupper, og endelig

c. Froskallen, der beslaar af lo Cellelag.

Naar Bygkornet spirer, kommer Rod$piun forst frem, idet Ilodll.:edcn
bryder ud gennem Skallen. Kort Tid derefter gennembrydes Rodskeden,
forst af HOlJcdroden og umiddelbart encr af 8iroddune. Samtidig ,'okser
Blad,piren, og In'is dens Vækst fortsætter udo\'cr Mallningsformaalet,
bryder den frem i Spidsen af Kornet. idet den ,"okser paa Kornets Ryg
side mellem Frø.kal og FrugiskaI. Ved Spiring i Jord ved normal Saa
dybde gennembrydes Skedebladet, der omgiver Anlægel til Stængel og
Blade. først. nnar Bladspiren har hæ"et sig et Par Centimeler over Jord
overfladen.

Under Spiringen udvikles i Kornel flere Enzymu (se nærmere under
Maltning og Brygning), der tjener til at bringe Kornets forskellige i
Vand uopløselige NæringssloHer i opløselig FOrlll. Her træder nu Op
.ugevævet i Virksomhed. idet der gennem dets Celler foregaar Væd.ke
vandringu, dels fra Kimen til Frøh"iden medforende de opløsende En
zymer. og dels den modsatte Vej tilførende den unge Kimplante de
nødvendige Næringsstorrer i opløst Tilstand.

En særlig Interesse knytter sig Iii Frø.kallen (Fig. 59 c). idel denne
har den Egenskab at være hatvgennemtrængelig, d. v. s. passabel for
visse Sloffer. r. Eks. Vand. men uigennemtrængelig for andre, f. Eks.
S,yrer og Snlle. Dette Forhold kan let undersøges. r. Eks. ved at lægge
B:rs i fortyndet Svovlsyre af kendt Slyrke. Syren vil da efter nogen
Tids Forlob være blevet mere koncentreret, fordi. Bygget hM opsuget en
Del af Vandet, medens Svovlsyren er holdl ude. Forholdet er af Betyd
ning ,'ed Stobningsprocessen.

Inddeling af Byg og Bf/g.orter.

Byg varierer i en Mængde ~genskaber, ikke blot som tidligere nævnt
ved al have 6 eller 2 frugtbare Rækker i Aksel, men paa mange andre
l\laader, r. Eks. i Ahels Farve, .Tæthed, I~ængde og Form, i Slakken.
Længde, Farve og Udformning, i nogne og dækkede Kærner O.m.a. Disse
Egenskaber er kombineret paa forskellig Maade. Delte medfører. .at Byg
Verden O\'er forekommer i adskillige Tusinde forskellige Former. I Abe.
.inien og et Omraade i Sf/do.t-Asien opviser Byg i et særligt stort Antql
Former, og den russiske Professor. Vavilow, der særlig har arbejdet med

•
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Korthauret Bugslilk. Sider;ygnerver hlndcdc.
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Type a.
Type b.
Type c.
Type d.

denne Opgave, mener, al det kultiverede Byg stammer era disse to
Omraader.

Forskellige Forskere har i Tidens Lob forsøgt at gruppere disse
mange Former i el System. Meget anvendt i Skandinavien er et af den
svenske Forsker, Alb. Attuberg, udarbejdet Syslem. Han henregner alle
kulth"crede Former af B,YS til en eneste Art: Hordeum sotivum.
Denne deles dererter i Underartu, Grupper, "arieteler og Undervaridc
ter, og disse sidste bliver san ;yderligere delt i fire forskellige Typer efter
Bug,tilken& Behaarino og Siderygnerverne, Bc,l.:af{clIl,cd - om disse
er glatte eller fors)'ncde med Tænder.

(Fig. 60 og 61).

Til en Sortsadskillelse er disse Kendetegn ikke tilstrækkelige, idet
flere Sorter kan hore til samme T)'pe. Her maa en Hække andre Egen
skaher lages med \'ed Afgørelsen. r. Eks. Antallet af Tænder paa Side
r)'gnerverne. Kærnens Form. Skallens Krusning m. n.

Ener Atterbergs System er seksradet Byg og toradet Byg Varidder,
det første omfatter to Undervarieteter:

I. Sekskantet Byg (H. l1exasticl1um).
II. Firkantet Byg (Il. tetrasticllum).

Sekskantet Byg har sfH"'el Side- som Midterkorn siddende med sam
me Vinkel Illod Hovednksen. Et Snit tværs gennem Akset vil derfor vise
sig regelmæssigt sckskarllet (Fig. 62 a). Af sekskantet B)'g findes i Skan
dina\'ien kun en eneste Sort. Asplund Byg. Det er en svensk Sort. der
dog kun dyrkes lidt i Sverige. men har faaet en Del Udbredelse i det
sydlige Norge.

Firkantet Byg adskiller sig fra foregaaende ved, at Midterkornene
sidder noget tiltrykt til Aksen. medens Sidekornene danner en storre
Vinkel med denne og dcrvcd cr mere udstaaende. Et T"rersnit af Akset
"iser derfor en firkantet Form (Fig. 62 b).

Sidekærnerne i seksradet Byg er noget mindre end Midterkærnerne,
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og da Smaaaksene ved hvert Led sidder ret tæt ved Siden af hinanden,
bevirker det. at Sidekærnerne tvinges ud. hvorved de bli\'er lidt sI,æve
af Form og tillige lidt drejede i dcn nederste Hahrdel af Kærnen
(F;g. 63).

Tærsket seksradet Byg "il derfor være en Blanding af de skæ\'c Side
kærner og de mere symmetriske Midtcrkærner. dog som Regel ikke i
Forholdet 2:1, som man teoretisk skulde vcnte. Dette skyldes. al en
større Del af' Sidekærnerne paa Grund af deres ringe Størrelse "cd
Tærskningen ga:n med i Smaakornet, der sæd\'anlig ikke medtages i
Salgsvaren.

Forekommer seksradet Byg som Ibhmding i toradet, vil Sidekornene
ved deres afvigende Udseende være lette al fraskille. men ogsaa Midter
kornene kan let kendes paa Grund af deres sammentrykte Form. og fordi
det bredeste Sted paa Kærnen ikke ligger paa Midten, men er forskudt

op mod Kærnens Spids (Fig. 63).
Naar det drejer sig om dansk 8yg. er
der. som det vil fremgaa af del fol
gen de. endnu et Kendetegn, idet alle
Sorter af seksradet 8yg har kort/wa
ret lJug$lilk, medens alle Sorter af to
radet Byg af de for Tiden dyrkede
Sar ler har langllaaret 8u(J&tilk. Dcn
eneste Undtagelse er Gl. dansk Lalld
byg, hvor sædvanlig en mindre Dcl af
Kærnerne har korlhuaret 8ugstilk.

Dyrkningen af seksradet Byg her
i Landet er gennem mange Aar gaaet
stærkt tilhage. For halvnndet Hun
drede AM siden dyrkedes næsten kun
seksradet firkantet Byg, og for 40 Allr
siden dyrkedes endnu seksradet Ryg
)Jaa ca. 23 % af Bygarealet. Nu udgor
det med seksradet Byg dyrkede Areal
kun 0,6 % llf det samlede Bygareal.

Af seksradet Byg dyrkes her i
Landet ba:ule Vinterbyg og Vaarbyg. Dyrkningen af Vinterbyg er dog
næsten ophørt. Kun een Sort, l..yngby Vinterbyg, er her af Betydning. Af

,
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seksradet Vaarb)'g findes kUli trc Sorter, nemlig: Abed Juli-Byg, Tf/stolte
KOr&-Byg og Karls-Byg. Kærnerne hos disse $orter er alle al' Alterbcrgs
d. Type.

For Ani tilbage brugtes der en Dcl seksradet Byg til Fremstilling af
J-h'idtol og til Bræ.nderibrug. Det er imidlertid omtrent ophørt, og seks
radet Byg bruges næsten ikke mere til Maltning her i Landet. I Norge
derimod er ilian i de senere Aai kommet ind pan al bruge en hel Del
scksmdet Byg til 0lbrygningen.

B. Toradet Byg. Kun Midlenal1aaaksene udvikler Kærner. Sidesma3
~ksenc er hanlige eller golde. Herunder to Underv3ricteler:

I. Nikkende B;yg (H. didicllum nulan6).
II. Opret Byg (H. distic1lullI erectum).

I. Nikkende Byg karakteriseres vcd, at Aksene er nikkende. lange
og luse af Bygning. De modne Kærner har ved Grunden en hU/elk%r
met Flade og er ">"Tua! a/,kuuret (Fig. 64).

Den langt o"er\"ejende Del af Byg, der d)'rkes her i Landet, er
forskellige Sorter af Nikkende Byg.

Af lidt ældre Sorter kan nævnes Prenlice-Byg, der for blot 10-15
Aar siden "ar næsten eneraadende her i Landet. Den er oprindelig ind
ført fra England og var en almindelig dyrket Landsort - Areller-Byg-.
Af det gamle Prenticc-Byg blev her i Landet gennem Udvalg tiltrukket 3
Sorter: Tyllo/le, l..yngby OB Abed Prenliee og i S"erige )laa lignende
Maade SlJaW/ Prill!leue-Byg. De ha"de stor Lighed i en Række Egen
skaber og blev ofte kun benævnt Prentice-B)'B. Kærnerne er af Atter
bergs a. Type 08 har en fin kruset Skal.

Prcntice·BJig fortrængte' de tidligere dJirkcde Sorter, hvoriblandt bor
nævnes ChelJalier-/Jyg, der blev anset for et særlig fint Maltbyg. De
forskellige Sorter af Prclltice-Byg var derefter i en
Aarrækkc dc mest d)'rkede og de bedste til Malt
ning. men i Aarene eftcr 1920 blcv de fortrængt af
n)o'c, mere yderige og men' slivstraaede Sorter.

En af dissc v:lr SlJaWf Guldbyg - en s"cnsk
Sort, tiltrukket paa FOr::l.'dlingsinstitutionen Svalof. fi,.U. Ko."b..I• .r "IkkemIe.

Den stammer fra Udvalg af en enkclt Plantc i got- to••,Je' 11)'1.

landsk Ltlndbyg. Den er mcre yderig og mere sth'straaet end Prentice
Byg. Kærnen er af Atterbcrgs b. Type og har en knrakteristisk rhOlllbisk
Form. Den kom paa i\larkedet i 1912.

I nogle Aar fik den en DcJ Udbredelsc, men er nu omtrent forsvundet.
S6m Maltbyg "ar den daarlig unskrc'·ct. Imidlcrtid har den haft stor

Betydning ved Forædlingen. idet den er den cnc af Forældrcformerne
til dc nyc B;rgsorter: Upal-, Kenia· og Maja·Byg .

.4bed Binder-Byg bic" den egentlige Afløser af Prcnticc-Byg. Dcn er
frembragt "cd Udvalg af en cnkelt Plante i den beromte f/{lIl11a-Byg fra
M5.hre,n og er tiltrukkct af Forsøgsleder II. A. 11. "esluyaarcl, Abed For-

'"
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sogsstation. Den kom pau Markedet i 1916, men forst efter 1920 vlIndt

den stærkt frcm i Dyrkning og fortrængte den da dominerende Prentice

Byg pau Grund af dens højere Ydeevne og bedre SIraastyrke, i hvilke

Egenskaber den ogsan o\"crgik Guld-Byg. Ogsaa til Maltning var den en

egnet Sort. Kærnen er af Allcrbcrgs b. Type, ret stor, ikke sau regelmæs

sig af Form som Prenlice, men mere langstrakt. særlig mod Basis. Side

r;ygner.erne er ikke sau stærkt tandede som hos Guld-Byg. Binder.B)'g

har, hvad man kalder IIaivtflndede Siderygnerver, d. v. s. I til 6 Tænder

pna hver Nerve, medens Sorter med heltnndede Siderygncrver, f. Eks.

Guld-Byg, har fra ij til IO Tænder pnn hver Nerve. J en halv Snes Aar

fra omkring 1925 var Binder-Byg den dominerende Sort. men for·

trænges nu af de nye Sorter: Kenia og Maja-Byg.

Abell Opaf·Byg er frcmgtlaet af en Krydsning mellem Bindcr·Byg og

Guld-Byg, tiltrukket af Veslergaard. Den kom )laa Markedet i 1929 og

vandt nogen Udbredelse; men da den ikke havde storre Fortrin for Bin·

der-Byg, er den allerede gaaet ud- af Dyrkning. Kærnen er af Aller

bergs b. Type mcd heftandede Siderygnerver.

Abed Kenia-Byg stammer fra en senere Krydsning mellem Binder

Byg 08 Guld-B~'g og er saaledes Soskendesort HI Opal.B)'g. Den kom i

Handelen i 1932. Som Binder-, Opal- og Maja-Byg er den en tidlig Sort;

men O\'crgaar disse i Straastyrke og er dcn l,ncst straastive Sort. der

dyrkes for Tiden. Straaet er kort. og Halmudbyttet derfor mindre end

af nogen af de foregaaende Sorter. I Ydeevne overgaas den kun af Maja·

Byg. Kærnen er af Allerbergs b, Type, ret lille, kortere end Binder-Byg.

BugstiJken er ofte ret lang, naar tit til Toppen af Bugen. Paa Kærncr

nes Siderygner\'er kunde det erkendes. at Sorten ved sin Fremkomst

indeholdt to Ty»Cr. nemlig en heltandet T)'I>C, der udgjorde omkring

Ila af Sorten, og en kvarttnndet Type (0-5 Tændcr paa Iwer Side ryg·

nene). der udgjorde de o\'rige 'Is. Bor el Par Aar siden udscndles fra

Abed Forsogsstation en Rendyrkning. der kun indeholder den k\'arttan

dede Type. I, Handelen vil Illan derfor træffe baade den oprindelige Sort.

H.endyrkningcn af denne og disse to i Blanding. Til Maltning anses den

for særdeles velegnet.

Abed Maja-Byg er Soskendesart lil Kenia-BYB fra sanlIne Krydsning.

Den kom i Handelen i 1934 og er til Dato den mest yderige af samt

lige Sorter. I mange ForsøB gennem flere Aar er dct slaaet fust. at den

giver cn. 4 % højcre Kærne-Udbytte cnd den nærmest falgende Kenia

B)'g. Som denne giver den et lavt Halmudbytte. Den er knap sna

stivstraaet. men af samme tidlige Modning som Kellia. Kærnen er af

Atterbergs b. Type med kvorttotldede SiderYOtlerver. Den har noget

højere Korm'ægt end Kenia-B;yg. Paa Grund af dens høje Ydeevne dyrkes

den paa meget store Arealer særlig paa Ejendomme, der kun avler Foder

b)'g. Baade ~laja·Byg og ikke mindst Kenia-Byg dyrkes i betydelig Ud

strækning i andre Lande bl. a. S\'erige og Holland.

,
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Abetl ATelier-Byg er i Modsa~lning til de fcm foregaaende en sildig
Sort (8-1-1 Dage senere end disse). Den stammer fra Udvalg af en enkelt
Plante i en engelsk Sort. Irsk ATelier, foretaget af Vcstergoard. Dell gh'cr
mere Halm end Kenia og Maja og kan derfor have nogen Interesse paa
Steder. hvor denne Egenskab er af Betydning. Kærnerne ligner noget
Prentice-Hyg, men har en mere aaben Bugrure end denne. Den er af
Atterbergs a. Type med rint kruset Skal. I Ydeevne er den omtrent paa
Højde med Kcnia-Byg, og lil Maltning er den en af de bedste Sorter, der
dyrkes for Tiden.

n. Opret Byg har i moden Tilstand oprette. tælle og forholdsvis
korte Aks. Pau Kærnerne kendes Opret B;yg fra NiI.'kende vcd at have en
Tværfure ved Grunden, der dog hyppigt kun er lidet fremtrædende og
undertiden belt kan mangle. Denne forskellige Udformning er ikke Sorts
ejendommeligheder, men er en Variation, der kan findes endog i samme
Aks.

Pau Fig. 65 er visl Korn med mere eller mindre lydelig Tværfure,
der dog er kendeligt forskellig fra den skraa Flade, der findes hos Nik
kende Byg.

En fuldstændig Adskillelse af en Blanding af Opret og Nikkende Byg
"ed Hjælp af delte Kendetegn kan dog for "isse Sorlers Vedkommende
være vnnskelig. Det gælder ikke mindst Sorter, som er fremkommet ved
Krydsning mellem Oprct og Nikkcnde Byg eller frcmbragt ved Udvalg i
en saadnn Sort. De synes ikke at være helt paalidelige i delte Kendetegn.
Det gælder f. Eks. Abed Archer.

Af Sorter af Opret Byg findes her i Landet kun r-"'"
e.'lll af nogen Betydning, Plumage-A rcher, ogsaa kal
det Sterling-Byg. Den stnmmer fru en Krydsning
mellem den svenske Sort Plumage (Opret Byg) og
den engelske Sort Archer (Nikkende BygL Del er
en smuk Byg med stor OB fyldig Kærne, der maltes
let og giver et ekstraklholdigt Malt. Ydeevnen er ...--~
dog for ringe til at give Sorten en større Udbre
delse.

Dyrknino af /Jyo.
Byg har fra gammel Tid været dyrket i stor

Udstrækning i Danmark. Fra 1880erne til 1918 gik
Bygdyrkningen en Del tilbage; men fra dette Aar er den igen gaaet frem
og har i de senere Aar oplaget ct Areal paa omkring 400000 ha af et
samlet Kornnreal puu ca. 1 350000 ha. Byg i Henhedsstand dyrkes san
ledes paa cn. JO % af Kornarealet. Dertil kommer saa Blandsæden, der
næsten udelukkende er Byg og Havre i Blanding, og som dyrkes paa ca.
300000 ha.

•
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En saa betydelig Bygdyrkning er rcl encsllluendc. Der er vist næppe
nogel Land i Verden, der forholdsvis dyrker sua meget Byg. Del ser bl. a.
deraf, at det anrlige Høstudbytte i Danmark af B)'g ligger over
en Million TOIlI, medens \'e:r{/ensfJfodukliollctl af Byg af del interna·
tionale Landbrugsinslitul i Rom er beregnet til ca. 40 Millioner TOll'.
Danmark avler saalcdcs 1/.0 af Verdcnsproduktionen. og sall er der endda
set bort fra Blandsæden, hvoraf man kan regne, al Halvdelen (ca . .JOO 000

Tons) er B;rg·
Denne betydelige B;ygdyrkning har flere Aarsager. Furst og fremmest

har Danmnrk gode naturlige Betingelser herfor, og dernæst er det slore
S"inehold af Betydning; idet B;yg som B;ygskraa sammen med Skummel·
mælk i meget stor Udstrækning ben;yttes ved Svinefedningen. Endclig
har de nye yderige Sorter maaske nogen Del i den Sligning. der har
fundet Sted efter Verdenskrigen. Forbruget af B;yg til MalLning er der·
imod at mindre Betydning i denne Forbindelse, idet det samlede For·
brug af Byg til .l/aitning kun udgør ca. 4 % af Pux/uktiontll (ca. 40000
Ton.). Dertil kommer nogen Eksport af Maltbyg, men alt i alt dog en
forholdsvis lille Del af den samlede Avl.

Til Dyrkning af godt Maltb;yg kræ\'es en god lermuldct Jord mcd 'cn
passende Rcaktion og dc nødvendigc Næringsstoffer i let tilgængclig
Form. Jæ\'nt fordclt Fugtighcd Vækstpcrioden igcnncm givcr i Almin·
delighed det bedste Resultat. En længere Torkcperiode. s:erlig i den sid
ste Del af Vækstpcrioden medfører let en mindre god Udvikling af Kær·
nen, og del knn gaa san vidt, at Kornel tvangsmodner. Det indeholder da
mindre Stivelse og forholdsvis mere Æggeh\'ide. og saadtmt Korn kan
give store M:lltningsbesværligheder.

Fra gammel Tid har særlig Lolland-Falster. Mottl, Sydsjælland og
Kafulldboroegllell bart Ry for al frembringe godL M:lILbyg, men ogsaa
pa:l :lIHlre Egne. bl. a. i Østjylland og pan Fyn, kan der frembringes godt

Maltbyg.

Bygkornets kemiske Sammensætning.
I Byg findes altid en vis Mængde Vand, del' i Danmark svinger og

kan gan op til omkring 17 %.
Det vUlldfri Byg indeholder. som alle Legemer uf organisk Oprin

delse, en lang Hække kemiske Forbindelser, hvis Art og Mængde det ikke
er muligl al bestemme med Nøjagtighed, men som i Almindelighed ind

deles i følgende Grupper.
I. Kvælstofholdige organiske Forbindclser.

II. Kvælstoffrie organiske Forbindelser.
III. Askebestanddele (Mineralsalte).

L De kvælsto{ho/dige organiske Forbindelser i Byg omfatter Ægge·
hvidestofferne lige fra de oprindelige (genuine) til Nedbr;ydningspro-
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dukter af disse. Et Fællesmærke for dem alle er, at de indeholder Kvæl
slof. og for al bestemme deres Mængde foretages en Kvælslofbeslem
mclse. N:lIlc den derved fundne Værdi multipliceres Illed 6.,25, faas del
samlede Indhold af Æggehvidcstoffer, idet disse erfaringsmæssig har cl
gennemsnitlig Indhold af 16 % Kvælstof. Findes r. Eks. i en Bygprove
med l i % Vand, 1,41 % Kvælstof. da indeholder Bygget i vandfri Tilstand:

1,41 X 1; X 6,25=10,6°/0 Æggehvidestof. hvilket nelop er det gennem

snitlige Indhold i toradet Byg.

En Kvælstofanalyse siger derimod intet om Mængdeforholdcl mellem
de enkelte Æggch"idestofgruppcr. Til at bestemme dette kræves - saa
vidt det overhovedet er muligt - langt mere indviklede Metoder.

Under denne Stofgruppe henregnes ogsaa de under Maltningen og
Mæskningen virksomme. for en Del allerede i Bygkornet forekom
mende En:ymu, thi om det end ikke til Dato er lykkedes at fremstille
disse Forbindelser i ren Tilstand, findes de dog altid i inderlig Tilknyt
ning til Æggehvidestofferne. Enzymerne opstaar kun i levende Celler,
men kan ogsllU virke udenfor disse. Hvert Enzym klln indvirke pau en
bestemt Gruppe af organiske Stoffer, og kun pau denne. Indvirkningen
finder Sted, uden at Enzymet derved forbruges.

II. De kvæbtof{rie oroanilke Forbindebu. Til denne Gruppe horer
de i B;ygkornet forekommende Kulhydrater, samt Fedtstof.

Kulhydraterne bestaar af Kulstof i Forbindelse med Brint og Ilt,
sidstnævnte to Grundstoffer i samme indbyrdes Mængdeforhold som i
Vand. Stive/se er det vigtigste og findes i en Mængde uf 60-68 % ar
'forstorret ol)l.nagasineret i Frnhvidens Ccller som Heservenæringsstof
for den ungc Plante. Af Jod farves Stivelse b/au.

Foruden Sth'else findes forskellige andre Kulhydrater i Byg. Cellestof,
der er en Fællesbenævnelse for de i Skaldelene og Cellevæggene fore
kommende uoploselige Forbindelser, udgor 10--15 % uf Tørstoffet. Dels
dominerende Bestanddel er Cellu/ole; men desuden findes Pentosaner
og flere andre ikke nænnere undersøgte Kulh;ydr3ter.

Det sa3kuldte Byogummi eller Amyian, der cr en Blanding af for
skellige Gummiarter, udgor 2-4 %, og endelig er Snkkerartune, blandt
hvilke Rorsnkker og Invutsukker, repræsenteret med ca. l %.

8yo{edtet, hvis Plads særlig er i Fruh\,jdens 3-6 yderste Cellelag
samt i Kimen, erholdes ved Æterekstraktion af tørrel og findelt Byg som
en lysegul. tyndtflydende Olie i en Mængde af 2-3 %.

III. Askebestanddeie (i11;nera/saltej. yed Bortbrænding af Byggets
organiske Bestanddele bliver tilbage ca. 2,5 % Alke, hvis væsentligste BE!
slanddele er Fosforsyre 00 Kali; men hvis Sammensætning iovrigt er
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megel ,'eksiende :lit efter Jordbundsforhold og de an\'endte Godnings

stoffer.
For Oversigtens Skyld an fores det procentvise gennemsnitlige Ind-

hold af de i Torstof af 2rd. Byg forekommende Forbindelser.

Stivelse 67,0
Æggeh"idestoffer (inklusi\'c Enzymer) 10,6
Cellestof 0.0 ••••••••••••• ' •• ' ••••••••••••••• 0.0 •• 0.0.. 13,4
Anlylan 3,0
Sukker 1,0
Fedt 2.5
Aske 2,5

Bedømmelse af Maltbyg.
Indkøbet af dette Haamateriale er en af de vigLigste Opga,·er, der

stilles Brygmesteren. da et efter Forholdene velegnet Maltbyg danner
Grundlaget for hele Maltningen og Brygningen. Men foruden rent tek·
nisk har Sagen OBsaa en sLor økonomisk Betydning, OB Dækning i rette
Øjeblik med en passende Vare kan bringe en ,'ægtig Besparelse.

!'iedenfor anføres de Kendetegn, der almindeligvis benyttes ved Be·
dømmeisen ; men de under de forskellige Punkter opstillede Fordringer
mna ikke opfattes som værende absolutte. Lhi om man end i visse Hen
seender f. Eks. med Hensyn til SpiredygtiglIed og Sundhed ikke eller kun
meget nødh'ungen slaar af paa Fordringerne, saa fnar man paa den an
den Side sjældenL alle Ønsker opfyldt.

De Egenskaber, paa h"ilke Opmærksomheden skal henvendes, er Cøl·

gendc:
I. Spireevne og Sundhed.

II. EnsnrteLhed, Sortsrenhed og god Rensning.
III. Kornets Farve, Form, Størrelse og Skal.
IV. Frohvidens Beskaffenhed.

V. KVlllitetsvægten.
VI. Den kcmiske Sammensætning.

I. SIJircCVllc og SundlIed. Maltbyg bør seh·folgelig først og fremmest
hnve en god Spireevne. Byg, der er normalt udviklet, \'clhustel, nftærsket
og lagret paa rette Mande. spirer med op til 100 %, h"ilkeL dog førsL
flllllS 4-6 Uger efter Indhøstningen, naar der er forcgaaet visse Omdan
nelser i Kornet, den saakaldte Eftermodning. En saa hoj SpiringsprocenL
er imidlertid Undtagelsen, og i visse Aar, hvor det i Hosltiden falder ind
med regnCuldt Vejr, vil Bygget paa Marken og senere i Laden eller efter
Afl:.crskningen paa Magasinerne være udsnt for skadelig Indflydelse, der
kan virke i hoj Grad nedsættende paa Spireevnen. Bliver saaledes Hobene
paa Marken i længere Tid Genstand for kraftig Væde, vil til Slut den



11. Ensartethed, Sortsrenhed og god Rensning. For Maltningens
regelmæssige Forl"b er det af stor Vigtighed, at Bygget er saa ensartet.
som muligt baade med Hensyn til Størrelse og andre Egenskaber, f. Eks.
kemisk Sammensætning og Spiringsforhold.
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uundgaaelige Følge være en Spirill(J af Kornene, og afbrydes denne uf
lori Vejr. har i mange Tilfælde Spireevnen laget betydelig Skade. Lykkes
del trods uheldige Vejrforhold al faa Kornel i Hus, inden en Spiring har
fundel Sled, vil "andprocenten dog være sau uforholdsmæssig hoj, at
den yderste Forsigtighed under Opbevaringen saavel for som efter Af·
tærskningen er paakrævel. Stærkt vandholdigt Byg er nemlig meget til
bojelig lil Se/uopuurmning og angribes let af forskellige Skimmclluampe,
der giver Anledning til den saakaldle Loflllugt eller i mere graverende
Tilfælde Mugluft. Af alle de nævnte Aarsager nedsælles Spireevnen, og
er B:yggel muggent, bor del ikke anvendes som Ma\lvarc.

Del vil af ovcnstaaende rOTslnas. at Spiringsproccntcn kan variere
indenfor vide Grænser. Der har ,ræret Aar. hvor Byg med over 75 %
spiredygtige Korn knap bar været til at skarre: en Spireevne af omkring
95 % maa anses for at være tilfredsstillende. I mange Tilfælde svinger
den omkring 90 %; men kan, naar den er særlig lav, ofte forbedres ,·ed
Torring af lJygget.

En forelngt Prøve undersøges for Sundhed ved Hjælp af Lugten, der
skal VaJ re frisk og draaagtig. H"is Spiring har fundet Sted, vil det ved
omhyggelig Gennemgang af et storre Antal Kærner som Regel lykkes at
finde saadanne med Rester af den udvoksede Rodspire, ligesom en afui
gende Farue og en uis Blodhed, paa Grund af den paabcgyndte Opløsning,
rober denne Fejl.

Foruden om Spiringsevnen tnlcr lilan ogsaa om SpiringS('neruien og
udtrykker disse to Egenskaber ved det procentvise Antal spirede Korn
efter henholdsvis 8 og 3 Dagcs Henliggen under gode Spiringsbetingelser.

Til at bestemme dem eksistcrer der ikke saa faa Apparater, som
dog langtfra alle giver lige paalidelige Resultater. Et af de simpleste.
billigste og bedst funktioncrende bcstaar af en almindelig Lerurlepotte
(indvendige Maal: s. D. = 15 cm, Ill. D. = 9 elll, h = 12 cm), der fyldes
med fugtigt Sand indtil ca. :I cm fra Handen. Ovenpaa Sandet lægges 100
Bygkærner poa langs i regelmæssige Rækker. idet hvert enkelt Korn
tr:ykkes ganske lidt ned i Sandel. Derefter anbringes en Glasplade oven
paa Urtepotten for at hæmme Fordampning af Vandel. Undersøgelsen
sker ved almindelig Stuetemperatur. Efter benholdsvis 3 og 8 Dages
Forl"b fratælles de Korn, der har vist Spiretegn. Værdien for Spirings
energi og Spireevne beregnes derefter let. Jo mere de to TaJ nærmer sig
hinanden, desto regelmæssigere Vækst kan man vente i Praksis, hvor
forøvrigt Resultatet næsten altid stiller sig noget gunstigere end "ed
Spi ri ngs fo rs"genc.

•
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Til Ueslemn\else af EnlortetJieden anvendes et Sortering'lllJparat be-
o stanende af 3 over hinanden anbragte Sigler med aflange Huller, h"is
Bredde er henholdsvis 2,8. 2,5 og 2,2 mm. Ved mekanisk Rystning af
100 g Byg i 3 Minutter adskilles 3 Sorteringer + Arrald, og el Udtryk for
Ensartetheden faar man "cd at sammenlægge Værdierne for de to Nabo
sorteringer. der giver den højeste Procent (I + II eller 11 + III). Der
kan være store S"ingninger i Kærnens Størrelse (ra Anr til AUT. Nedcn~

stanende Tabel angiver nogle Sorteringsresultater; Tallene angiver, hvad
der efter endt Rystning bliver tilbage pau de respektive Sigler, og del
gennem 2,2 mm Sigten passerende, regnes for Affald.

•

Antal
Sortering efter Kornølorrel6c. 'I.

8),g.tort Aargang

I I IPrø\'cr '.S '.' f,! AlJald
• " '"

"'M 71 ".7 '8,% 10,6 1.-

Binder 1936 .. • 8,3 "'.S O•• 1,3
>9., '" "'.7 4S,3 IO,! '.S
.938 .. ",3 ".2,9 7,3 1.1

•9M 91 311,8 60,7 11,9 I ••

Kenia •936 IH "I,S .... IO,' '..
1937 410 4'," 47,6 O.' '.7
1938 267 %9,0 flO,1 U,S '.'
19311 106 37,9 '8,6 I!,O '.'

.r\laja .936 ." ....S ......,! 0.7 J,lJ

1937 ... 41,1 47,3 10,0 I ••
193' " 39,7 ",3 10,8 '.0

Som Kontrol bor saavel Salgsproven som de leverede Partier under- ,
kastes Sorteringspro\·c. Hesultalcrnc skal da i det hele og store slem-
me o\'crens.

Ensartethed i kemisk Henseende, S»iringsforhold og Evne til ens
lidig Omdannelse under Maltningen sikrer mun sig ved nl indkøbe 30rls·
rCllt Byg samt vcd at undgaa saakaldt lvemoden! Korn.

Tvemodenhed kan have flere Aarsager, f. Eks. Insektangreb og ulige
Fordeling af Næringsstoffer eller Fugtighed pau Marken. Denne Fejl
røber sig ved en vis Uregelmæssighed i Kornets Farve; man Caur det
Indtryk, at to forskellige Partier er blaJldet sammen. Det er ind·
lysende, at denne Fremtoning, der jo beror paa en uensartet Udvikling
af Afsroden, netop for en l\Ialh'are er særlig uheldig.

Producenten renser kun Kornet i en saadan Grad, at det bliver pra..'- ,
sentabell som Salgsvare, men langtfra svarende til de Fordringer, der
man opf,yldes, inden B;ygget slaas i Stob. En yderligere Rensning vil der-
for i alle Tilfælde \'ære nod"endig, men nnturliG"is tages der ,-ed De-
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dUllunelsen Hens)'n til del storre eller mindre Indhold af knækkede og
beskadigede Kærner, {remmede Kornsorter, Ukrucits{ro eller andre lild.
blandinger. Beskadigede Kærner kan stauullc fra h-orflingclI, hvorved
(orslaas den Operation, "cd hvilken Byg efter Tærskningen berries for
de endnu tilbugcsiddende Slakke. Drives denne Behandling for vidt, h\'il
ket kan være fristende for at forhøje Kvalitetsvæglen, kan Fulgen blive,
at Skallen losnes og bliver flosset. Dette har en Forringelse !lf Spire
c\'nen Iii Følge. og det maa derfor forlanges, al Avnerne slutter tæl til
Kornel i deltes fulde Længde.

En anden Art beskadigede Korn fremkommer vcd Angreb af Korn.
biller, hvis Larver udhuler Kornene, som derfor svummer ovcnpaa, nanr
en Haandfuld nf Pro\'en kastes i Vand. Da Kvaliteten forringes hetyde
ligt ved saadanne Angreb, udskydes saa vidt muligt angrebne Partier
san meget mere. som de kan give Anledning til, at SkndedJo'rene fores ind
paa Magasinerne. •

III. I\ortl~ts Farv~, Form, Størretse og Skat. Man foretrækker Byg
med ensurtet, lys, &trtlugul Farve, fordi denne tyder paa Sundhed, og til
Fremstillingen af Malt til l)o'se Ølsorter kan en lys Vare under visse Om
stændigheder blh'e en Nødvendighed. Dog lægges der nu langtfra den
Vægt paa delte Punkt som tidligere, og Farven spiller i Virkeligheden,
forudsat at Bygget ellers Ol)fylder de stillede Betingelser, en mindre \'æ
senIlig Rolle.

Bygget maa under ingen Omstændigheder være misfarvet, blnagraat
eller brunligt, hvilket tyder paa, at Hosten har været vaad eller Opbe
varingen har fundet Sted under uheldige Forhale!' Undertiden forekom
mer brun- eller sortspidsede Korn, der skyldes Angreb af Skimmel
svampe. I alle nævnte Tilfælde vil Usundheden vise sig ved en forringel
Spireevne.

Erfaringen viser, at Omdannelsen under ~Ialtningen skrider frem i
Kornet slllnrnen med Bladspiren, og man foretrækker derfor korte, bullede
Korn, der omdannes hurtigere og med mindre Svind end lange og smalle.

Da Skaliell er værdiløs som Ekstraktgi\'er og kan meddele Ørlet
Straasmag, forelrækkes Byg, hvis Skaller er tynde og derfor i lIlangc
Tilfældc {intkrusede.

Den genncmsnitlige Størrelse af Kornene finder sit Udtryk i Tllsind
kornsvægteII, der betegner Vægten af t 000 Korn i vandfri Tilstand. For
dansk ~rd. Byg svinger den i Reglen mellem 35 g og 45 g.

IV. Frohvidens Beskaffenhed. Et overskaaret Bygkorn kun cnten
vise sig hvidt og melet eller gennemskinneligt. graa/igt og hOrt/agtigt. I
sidstnæ\'nte Tilfælde kaldes det "glasset". Der findes talrige Overgange,
og man taler derfor om lh. %, Ih eller lf.l melede (resp. glussede) Korn.

Der er i Tidens Lob foretaget talrige Undersogclser for at konstatere,



•
108

h"ori Glassethcdcn bestaar og Betingelserne for dens Opslaaen. Fra
dansk Side er del fastslaaet, at der hos melede Korn rindes Luft i Fro·
h,'idecellerne, medens de glassede Korn mangler dette Luftlag. Del har
endvidere "ist sig. at glasset BSB under ellers samme Omstændigheder
har et noget højere Kvælslofindhold end mejet. Ved Udblodning i Vand.
llltsaa ogsaa \"cd Støbningen, gaar Glasselhedcn i det langt O\'crvejcndc
Antal TiHældc o,'cr til ~leJclhed, og man tillægger nu langtfra dette
Sporgsmaal samme Bet:rdning som Corhen. Under ellers lige Betingelser
foretrækkes dog melet Byg paa Grund af dels mindre Kvælstofindhohl,
og fordi Glasselhed i enkelte Tilfælde kan give Maltningsbes\'ærlighcder.

V. Kvalitetsvægten, \'cd hvilken man forstalir Vægten af et vist Rum
fang Byg, er afhængig [If flere Faktorcr, Jo storre, jo mere vægtfyldigc,
ensartede og butlede de enkclte Korn cr, og jo mindre Vand de inde
holder, desto hojcre bliver den. Da de enkelte Korn ved en foroget Vund
optagelse faur en storre absolut Vægt, kundc det ved en almindelig Bc
betragtning synes modstridende, at K,'ulitetsvægten samtidig viser sig
lavere; men detle finder sin Forklaring, ved at der sidelobende med Op
tagelsen af Fugtighed foregaar en Udvidelse af de enkelte Korn, der
virker kraftigere i modsat Retning "ed at formindske Vægtfylden,

Kvalitetsvægten har sin særlige Betydning ,'ed Sammenligning af
en Række nogenlunde ens Partier af samme Host. idet den da indenfor
visse Grænser kan tjene som direkte Værdimaaler, thi under de nævnte
Forhold gælder som almindelig Regel, at Torstofmængden og dermed
Indholdet af værdifulde Stoffer stanr i ligefremt Forhold til Kvalitets
v.egten, og at denne er høj, er ogsaa i al Almindelighed en værdifuld
Egenskab. I "isse Tilfælde gælder denne Regel dog ikke, nemlig nnar
den hoje Vægt er opnauet "ed en saa stærk Kørning af Kornet, at Skallen
har taget Skade. eller den har sin Grund i Anvendelsen af uforholds
mæssig rigelig Kvælstofgødning, hvilket giver en Afgrode med unormalt
store, glussede og æggell\'iderige Korn.

K"alitetsvægten angives her i Landet efter Metersystemets Indførelse
korrektest ved Anlal Kilogram pr. Hektoliter. Den til Bestemmelse heraf
autoriscrede I-Litcn'ægl har dog til Dato langtfra vundet den Udbre
delse, som den burde, og de fleste Indkøb foretages derfor endnu )lIW
Basis af den saakaldte hollandske Vægt, ved hvilken forstaas Antal hol
landske Troy Pund pr, gammel Amsterdammer Zak.

Af praktiske Hensyn vejer man ikke en Hektoliter eller en Zak, men
betjener sig af mindre ,\Jaalekar. Hen'ed maa imidlertid tages i Betragt
ning, at man ikke ,'ed en simpel Proportion kan omregne et mindre
Humfang til et storre. Kornet vejer nemlig, naar Ifyldningen sker under
ens Betingelser, forhold3vi3 mere i de slørre Maal, som Folge af den
kraftigere Sammentr,ykning i disse. Eksempeh·is ,·ejer en hl Byg ikke
100 men 104.9 Gange saa meget som en J.

,
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Denne Fejlkilde har man pan forskellig Maadc sogl aL ophæve vcd
de i Praksis ben.yttede Vægte.

Fig. 66 viser den her hjemme autoriserede I-Liten'regt med TiI
behor. Brugsmnaden frcmgaar med Tydelighed af den hvert Eksemplar
medfølgende Anvisning, og her skal kun gores opmærksom pau del sær.
egne for denne \'ægllype, nemlig Forloberen r., der er en hul Messing
C.,.-Jinder af Vægt ca. 450 g. Ved at lade delle Legeme falde foran Kornet.

Fl,. M. " ..Iheln...,l.

rystes dette hct;ydclig mere sammen end \'cd alm. Ihældning. Som Fulge
heraf udlignes den ovennævnte Fejl næsten fuldsl:cndigl og Litervæglcll
bliver pua del nærmeste '/1lIo af Hektolitervægten.

Af dc til Bestelllmelse af den IlOllandske Vægt eksisterende Aplla
rater har to særlig Bct:ydning for os, nemlig Ehlers lille KOrt/vægt
(Ma~llek:lr = 0,23 I) Iii 2rd. Byg og Thietes Bismervægt (Maalckar -=
0,46 I) til Havre og 6rd, B:yg,

Vejningsfejlene er ved disse Vægte til Dels ophæ\'edc \'ed en fore
tagen Beduktioll af Loddernes Vægt; men en fuldstændig Overensstem
melse er iovrigt ikke til Stede, idet Thieles Bismervægt angh'er ca. 2
Pund hollandsk hojere end Ehlers lille Kornvægt.
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Denne Forskel vanskeliggor en nøjagtig Sammenligning mellem Hck

lolilcrvægl og hollandsk Vægt.

For alle Apparater til Kvalitetsvejning ga~lder, al de medfølgende

Brugsam-isninger maa følges aldeles nøjagtigt. Selv smna Afvigelser i

Manden, paa hvilken Maalekarrel fyldes og stryges. kan give sig kcnde

lige Udslag i Resultatet.

Af Vigtighed er del ogsaa, at Kornets Tcmp. ikke er væsentlig for·

skellig fra det Lokales, i hvilken Vejningen foretages. F. Eks. vil en

Prøve laget pau et koldt Magasin beslaa sig med Fugtighed ved at blive

vejet pau et \'armt Kontor. Dette Vundnedslng bevirker, al Kornet løber

trægere og derfor lejrer sig mindre tæl i Maalek:Jrrct, hvad der attcr

har Formindskelse i Kvalitctsvægtcll til Følge.

2r(/. Maltbyg bør veje 67-70 kg pr. hl.

VI. Den kemiske SammensætnilIg" Medens de i de foregaacnde Afsnit

behandledc Egenskaber lader sig bestemme uden eller med forholdsvis

simple Hjælpemidler, stiller Sagen sig anderledes, saafremt man ønsker

at inddrage Bygkornets kemiske Sammensætning i Bedømmelsen, thi i

saa Fald bli\'er Assistance uf et kemisk Laboratorium nød\·endig.

Denærre forhindres man "ed den Maade, paa hvilken Byghandelen

foregaar, i at drage den fulde Nyttc af cn kcmisk Analyse, idel Salgs

Ilrø\'erne næsten altid præsenteres, ikke som de burde i tætsluttende

B1ikdaaser eller Glas, men i alm. Papirpro\'eposer, i hvilke cn Forryk.

kcJse af Vandprocenten er uundguaclig. Fugtighedsgraden, der ellers

kunde være en udmærket Værdimaaler, udgaar derved af Bedømmelsen,

og de to andre Faktorer, der kommer i Betragtning nemlig Kvælstof og

Stivelsc- eller Ekstraktindholdel, maa beregnes paa Tørstof. Hertil kom·

mer, at kun de større og største Bryggerier er i Besiddelse af el Drifts·

laboratorium, mcdens de mindre i det korte Tidsrum, i h\'i1ket Partierne

gives paa Haanden, er udelukket fra at faa disse analyseret. Af disse

Grunde indkøbes langt den største Del af Bryggeriernes Bygforbrug, uden

at der tages Hensyn til den kemiske Sammensætning, og dog har denne

stor teknisk Interesse. Den nojllgtige Gennemsnitsv~ltldproccnt af

del modtagne Byg er saaledes nodvendig \'ed Udregning af dct virke·

lige S\'ind under Maltningen, og del storre eller mindre Indhold af Kvæl·

stof kan blive bestemmcnde for BehandlingsIlHladen i Malteriet. Saa

\'idt muligt bor dcrfor de enkelte Partier efterhaanden, som de indgaar,

underkastes en Analyse. der omfatter Vand, Kvælstof og i sjældnere Til·

fælde Sti\'clse· eller Ekslruktindhohl.

\'anclprQcenten er stærkt varierende saa\"cl fra Aar til Aar som inden

for den enkelte Aargang. Bestemmende for Indholdet af Fugtighed er

Vejrligct sa:lvel under Væksten som i Hosttiden.

Som nævnt under Omtalen af Kvalitets\'ægten synker denne ved

nogenlunde ens Partier af samme Host med stigende Vandindhold, og
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da en af de faa Garantier, der ;ydes i Dyghandelen, netop er en \'is Mini
mums-Hektolilervægt. har man derigennem cl Middel til at undgaa
all for \'andholdige Partier. I de sjældnere Tilfælde, hvor Bygget kubes
direkte af Producenten, kan man ogsan ved Hjælp af Følelsen erholde
et nogenlunde Kendskab til Vandindholdet. Jo fugligere Bygget er, desto
mere klamt er del at fole paa og, desto trægere lober del mellem Fing
renc.

Æggelwidc8tofindholdet er ogsan stærkt s\'ingendc, og da mindre
Æggehvidestof svarer til procentvis mere Stivelse, foretrækkes rel ægge
hvidcfntligl Byg, dcr i Almindelighed ogsan lettere lader sig malte.

Ønskes direkte Oplysning om cl Bygpartis Værdi som Ekslraklgi\'cr
bestemmes entcn Indholdet uf Slivebe, eller der foretages en Mæsknings
proye, hyoraf EJ.:&traktilldlloldet fremgaar. Da disse Analyser er meget
lidsspildende benyttes de som I\ep;el kun, hyor det drejer sig om Indkob
af meget store Partier eller yed Mallningsforsog.

Nedcnstaaende Oyersigt O\'er Byganalyser er Gennemsnitstal af for
skellige Bygsortcr og Aargange.

Oversigt over Byg.ualyser.

8)'g80rt Aargang AntaJ
Vand i 'I' Æggehvidelltor i o, af

Prøver Tøratof

1006 71 16,! Il,!

Binder 1006 '" ",o Il,!
1007 "' 16,11 .,.
1038 " 13,8 IO,.

1930 ., 15,% II ,1

Kenia 1006 174 16,7 IO,!'.

1937 "" 16,7 10,0

193' 267 13,3 •.7

193' 106 15,3 10,6

Maja 1006 '" 16,5 IO,.

1037 !16 16,3 .,'
1035 ,. 13,7 .,'

Andre ekstraktgivende Stoffer.
Som tidligere berørt indeholder Bygmall i Almindelighed mere En

z~'m end nod\'endigt til Spaltning af dcn forhaandclH"ærende Stiyelse, og
dette Forhold kan lilan ben~'tte til, sammen med Maltet, at forarbejde
slorre eller mindre Mængder af ulIlaltet, sti\'clscsholdigl ~Intcrialc, den
saakaldLe Ilaa{ruot. I Stedet for at skaffe sig forgærbart Sukker ycd at
lade Sthrelse omdanne sig i Mæskekarret, kan man ogsaa paa forskcllige
Stadier af Brygningen tilsætte Sul,:J.:er direkte.
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I del følgende gives en korl Beskrhrelse af de hyppigst ben)'llede

Stoffer, Slllnt Reglerne ror deres Indkøb.

Majs er Frugterne af den til Græsserne horende Zea Mays, der har

langl sin storste Udbredelse i de nordamerikanske Fristater, hvor den

danner Grundlaget for en mægtig Fabrikation uf forskellige Produkter.

af hvilke en Del rinder Anvendelse i Bryggerierne.

Forarbejdelsen, der (oregaar ad tor eller vaad Vej, har i forste Hække

til Formani al fjerne saa meget liOIl1 muligt af Kimen og Skallen, i

hvilke den {ede Olie, der forekommer i en Mængde af indtil 7 %. særlig

har sit Sæde.

Ved den tørre Metode berries de i Forvejen dampede Korn ved Hjælp

af el Knh'system for Kimen og. Skallen, der derefter fjernes ved Blæs

ning. Den tilbageblevne FroJlVidcsubstans, det saakaldte "JlOminy",

knuses og sigtes, og som Resullat fremgaar Produkter, der eHer Fin

heden benæ"nes Gryn (Gritl) eller MeJ. Ved at udbløde Grynene i varmt

Vnnd og dereHer lade dem passere opvarmede Valser. forklistres Sti

"elsen, og man faar et Produkt. der gaar i Handelen under Navn af Majs·

flager (Flakes) , Disse kan sættes direkte til J\Jresken i Modsætning til

Gryn og Mel, der i Bryghuset først maa forklistres ved Kogning.

Ved den vaade Fremgangsmaade udblødes Majsen I~-2 Døgn i

varmt Vand, hvoreHer de blødgjorte Korn knuses svagt. Den fremkomne

Masse føres ud i Kar med Vand og underkastes i disse gentagne Slem·

ninger, hvorved Kimen, Skallen og største Delen af Æggehvidestofferne

bortskaffes, Den tilbageblevne Stivelse kan enten oparbejdes direkte til

Flakes eller tørres til Mel. De "ed denne Metode fabrikerede Præparater,

der bes.taar af næsten ren Stivelse, benævnes "raffinerede",

I Danmark anvendes ho,'edsagelig de ad tør Vej fremstillede Majs·

produkter, for Indkøbet af hvilke de følgende Regler gælder,

Varen skal være sund, maa ikke have harsk, muggen eller fremmed

Lugt. Sidstnævnte kan være Tilfældet, hvis den har været indladet sam

men med stærkt lugtende Stoffer,

Vandprocenten bør være lavest mulig og ikke gerne overstige 13 %,

idel en højere Fugtighedsgrad kan blive Aarsag til Selvopvarmning og

Skimmeldannelse under Opbe,'aringen, ligesom en fugtig Vare er særlig

udsat for Angreb af KornnlO/, hvis Larver danner Klumper og "Spind".

Olieindlroldet, der oHest er større i Mel end i Gryn og Flager, man

ikke overstige I %. Et væs~nllig højere Fedtindhold kan gi\'e Anledning

til Fralobningsvanskeligheder i Bryghuset.

Æggelrvidestofferne, der udgør 7-9 %, omdannes kun i ringe G[lad

af Maltets Enzymer og er derfor værdiløse for 0lfabrikationen,

Som almindelig Regel gælder: jo mindre Vand, Olie og Æggeh"ide·

slof desto mere Stivelse, Dette Stofs Mængde er bestemmende for Vær·

dien, Til en virkelig rationel Værdsættelse af et Majsprodukt eller af sti

velseholdig Ranfrugt o\'erho,'edel hører derfor en Ekstrakt· eller Stivelse-
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bu/emmelse. Til Orientering anfores en Række Gennemsnitsanalyser af
de omtalte Produkter:'

.
Fodl. Æf.f~ CelIe-ValId hvi e- Sli-

AakeNavn
tlof slof .,,,- stor

'" " " " ',. '.
.Majs, hel ....................... lti,ti

I
0,8 I 10,0 6li,7 I ',6 ',8Alm. Majllgl')'lI (Grits) ........... 1%,6 0,8 S,O 77,! 0,7 0,7- 1\1aJlmel ................... '8,0 l~ 8~ 78,0 1~ o,s- Maj.n.ger (Flakos) ......... 11,8 O,, 7,S 78,7 O,, 0,'Raffinerede Mlljsgr)'n .... ........ IO,! 0,08 O,JH 50,3 0,08 0,18(renne<! grill)

Raffinerede MajiDager ........... 8,0 O,'" O~ 91,& 0,01 0.17(refined n.kea)

Risen, h"is Stamplante er Ory:.a ,oliva (Græsfamilien), leveres af
Producenten omsluttet af Inderuvnerne. de saakaldte Hiukaller, der, og~
san i Bryggerierne. finder nogen Am'endelse som Isolationsmateriale. I
særlige Rismoller befries Kornene for A,'nerne og Kimen og underkasles
derefter en Polering. hvoryed Fruglskallen fjærnes. Ved disse Operalio
ner fremkommer en Del Knæk- eller Brækr;" og det er disse Produkler.
der finder Anvendelse som Raafrugl.

Ved Indkøbel gælder de sanlIne Hegler som omlall under Majs, dog
med den Forskel, al man for Hisens Vedkommende kan stille nogel
skarpere Fordringer med Hensyn lit Bestanddelene. hvilkel fremgaar af
de nedenfor anførte Gennemsnilsanalyser.

N,~ I Vand FcdulOr \h~ce;o Stivelse ICeUestor ......
'" 0/ u/n 'I. 0/ '"Hel Ris ................1 1%,5 I ',o 8,0

I ".. I IP 'PKmek.Ri•.............. 11,8 O,, 7,' 79,! 0,0 0,6

Af Sukkerarterne anvendes Ror- og Druesukker i fasl Form eller som
Sirup. Alm. h\'idl Handelsrorsukker (af Sukkerrør eller -roer) er fuldtud
tilfredsstillende, naar del leveres uden Ultramarin, hvilket Blaanemiddel
indeholder Svovl OB kan give Svovlbrinteudvikling under Gæringen. Til
mørke ekstraktrige Ølsorler (f. Eks. Dobbeltøl og Hvidtøl) anvendes
OgSLUi uraffineret Rørsukker og brun Sirup. Sidslnævnle er el Biprodukt
fm Sukkerfabrikationen. Den indeholder ca. 50 % Hørsukker. hvis Kry
stallisation forhindres yed Tilstedeværelsen af andre Stoffer. blandt
hvilke undertiden findes Jern. Da Jernsalte kan give Æggehvideudskil
ninger og Metalsmag i Øllet. bor man \"Cd Køb af brun Sirup altid fore
tage Prøve paa delte Slof. Jernholdig Sirup kan gøres brugbar \'ed Oplos
ning i en passende Mængde Vand og Udf,c1dning af Jernet med fosfors'Urt.
Natron.

,
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Druesukker (Dextro,e, Gfycose, SfivelsesukkerJ fremstilles s:;tu godt
50111 altid vcd at fugtig Stivelse ophedes under Tryk med ringe Mæng
der ren 5vo\'l- eller Saltsyre. Den herved dannede Sirup renses pan for
skellig Mande. og som Encleresullal faar man flere Produkter i fasl eller
flydende Form, der foruden Vand og Druesukker indeholder \'cksicnde
Mængder af Dekstrin; Værdien er forst og fremmest betinget af Drue
sukkerindholdet. Ved den tidligere Fabrikationslllclode, der maaske an
,'endes enkelte Steder endnu. blev Stivelsen ophedet vcd alm. Tryk mel!
storre Mængder Svovlsyre. der jo som bekendt i raa Tilstand kan inde
holde .-tncn. Del er derfor af største Vigtighed. at Druesukker. hvis
Fabrikntionsmetode er ukendt, eller som ikke er garanteret arsen fri,

undersøges for denne farlige Gift.
Sukkerkulor fremstiller man ,"ed at ophede Rør- eller Druesukker,

som Hegel under Tilsætning af Alkalier_ Hen-ed omdannes en Del af
Sukkeret til Karamel og andre brankede Stoffer, der besidder slor Fan-e·
evne, og det er først og fremmest denne, der belinger Værdien, Sukker·
kulør giver mindre branket Smag og Lugt end Fan-emait og am'ende!'
derfor ofte til hel eller delvis Erstatning herfor,

Kommagasinet.
De Lokaler, i hvilke B)'gget modtages, renses, sorteres, lagres og

underkastes den nødvendige Luftning, har for at lette Transporten deres
Plads i umiddelbar Nærhed af Malteribygningen eller er sammenh)'gget

med denne.
Deres Størrelse forudsætter i de fleste Tilfælde sUCUlsilJ LelJering af

Bygget. h\'or\'ed man k~m nøjes med en Lagerplads s\'arcnde til ca. I/...-JA.
af del maksimale Aarsforhrug. Men for al opnaa fuld Bc\'ægelsesfrihed
ved IndklJbet og drage alle Fordcle af et. eventuelt Bygtørringsanlæg
lIlaa man h~l\"e Hum til omkring et heil Aars Forbrug.

Med Hensyn til Bygningsmaaden skelnes der i del væsentlige mel·

lem 2 Systemer: Loftssystemet og Silosystemct.
Ved Loftssystemet (Fig. ii) er Bygningen deH i 6 ellcr endnu

f1cre Etnger og forsynet med el rigeligt Antal Vinduer ellcr Lcmlllc, der,
særlig i Forbindelse med en fri Beliggenhed, giver gode Ventilationsbe·
tingclser. En Del af Loftspladsen gaar fra til l\Iodlagerum, Transportører,
Henseri 1Il. Ill .. men Hesten kan afskildres og henyllcs til Lagring og

Luftning.
Delte System, der tillader et skarpt Tilsyn mcd Kornet og en kraftig

Luftning, er det nimindelige i danske Bryggerier.
Ved Si/osysttOlet modtages, rcnses og luftes Bygget i en lignende

etagedelt Afdeling. som o\'enfor heskre\-et, medens Lagringen finder Sted
i saakaldte Siloer. Ved en Silo forsinas en hoj forholds\·is slllal Beholder,
der SOIll negel er spidst tilløbende forneden, snaledes at Tomning kan
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foregaa uden Hjælp. De bygges kantede eller rundc af Træ, Sten, Jern
eller Jernbeton. De to sidstnævnte Materialer er at foretrække.

Silosystemel er pladsbesparende og kræver kun ringe Betjening;
men disse Forhold fuar først deres fulde Belydning \'ed Anlæg uf sau
betydelig Størrelse. at den kun undtagelsesvis naas af Byggerierne. Des
uden er dansk Byg med dets ofte store Vandindhold ikke særlig egnet
Iii Lagring i Siloer. Det bøje Lag i disse kan nemlig foranledige en saa
pludselig Selvopvurmning. at en tilstrækkelig hurtig Omarbejdning og
Luftning af Kornet bliver umuliggjorl. Til Lagring af Byg, der ved Tor
ring er gjort lagerfast, og til Malt er Siloer derimod særdeles velegnede.

l de fleste af de eksisterende Kornmagasiner er der i udstrakt
Maalestok anvendl Træ. som Bjælkelag, Elevatorskakter. Trapper o. s. v.•
hvilket i Forbindelse med andre nødvendige Etagegennembrydninger til
lader en hurtig Forplantning af en opslancl Ild. Disse Lokaler horer
derfor til de mest brandfarlige i Bryggeriet.

Moderne Magasiner opfores næsten udelukkendc af Jern og Sien
eller Jernbeton. hvoi\'ed Faren for Ildsvaade indskrænkes til et Minimum.

De til Kornmagnsinet hørende Apparater og de i samme forekom-
mende Arbejder beskrives nærmere under følgende Punktcr:

I. Trnnsportmid}er.
II. Rense- og Sortermaskiner m. m.

III. Arbejdsgangen.
IV. Lagringen.
V. Bygtørring.

VI. Skadedyr.

I. Transporlmidler. Bygget
bliver, fra det modtages og lil det i
renset og sorteret Stand forlader
Magasinct. underkastet talrig~

Flytninger, der, bortset fra ganske
smaa ved Haandkraft arbejdcnde
Virksomheder, besørges ad meka·
nisk Vej.

De anvendte Transportmaski-
ner kan deles i lodret og vandret ",__-I-+-j--j-~-'o
virkende. samt, som en særlig
Gruppe, Suge- og Trykluftsanlæge-
ne, der tillader Befordring i alle L --'="'-_-'
Hetninger.

Af de lodret virkende Trans
portører kommer i forste Rækkc det (dm. Bægerværk (Paternoster
værk, Skaal- eller Kornele\'ator). Del bestaar af 2 Remskiver (Fig.
6i), o\'cr '.l\'i1ke løber en Rem af Læder. Bomuld eller Hamp. De to
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sidstnæ\'ntc Stoffer, der er de hyppigst brugte. mættes som Hege!
med en Gun"csyrcoplosning for at hæmme Gna\lcrangrcb og imprægne
res derefter med lluluta, Kautsjuk eller Fernis. der beskytter mod Fug·
tighed og foroger Holdbarheden i hoj Grad. Pan Hemmen findes med
korte Mellemrum fastskruet Skaale eller "Kopper" af Slaalblik. og for
at giYC Slotte og undgaa Slo" ombygges del hele med Træ eller bedre
med Jern. af Hens)'1l lil Brandfaren. Hyppigst findes forneden anbragt cl
Spændeapparat (Fig. 67), som tjener lil at regulere Remmens Længde.
der veksler ret kraftigt med Fuglighedsgraden. Krafto\'crforingen sker
til den o\'crsle Aksel, der er forsynet med en Remskive. Virkemaaden
er den, al Skaalene fylder sig forneden, hvor Tilløbet findes, og atter
tømmer sig efter at ha,'e passeret Toppen. Kapaciteten afhænger af Af
standen mellem Kopperne, disses Størrelse samt Remmens Hastighed.

Til at løfte B;yg eller andre Raastorrer i Sække, til Transport af Red
~kaber o. s. v. kommer særlig Vinden eiler, som den almindelig benæ,'nes,
Spillet i Betragtning. I dels velkendte primitive Form bestaar det af en
"ed et Haands"ing drejelig Valse, over hvilken lober et Hampetov, h"orlil
Byrden fastgores, samt en simpel Bremse, der tjener til at fastholde
Byrden i forskellig Højde. Vinden og Bremsetøjet opstilles sædvanligvis
i ø"erste Etage, og Drivkrarten overføres enten ved Remtræk fra en
Hovedaksel. eller der hører til Spillet en særlig Motor. Haandspil finder
endnu en Del Anvendelse, men arbejder for langsomt og bruger (or
meget Mandskab, hvorfor de erstattes med mere økonomiske Konstruk
tioner. Som Repræsentant for disse skal nævnes den meget udbredte
Stolelevalor,' der i Virkeligheden kun er el alm. Spil, Iwis Tover ombyt·
tet med en Gjord eller Kæde. til hvilke er fastgjort den saakaldte Stol
eller Lad. hvorpaa B,yrden anbringes. Ladet styres af to Staalskinner,
der har deres Plads i en gennem alle Etager gallende Skakt eller udven
dig paa Bygningens Mur. Til Person transport maa Elevatoren kun be
nyttes. naar visse lovbestemte Sikkerhedsforanstnltninger er opfyldte.

Af de vandret virkende 7'runspor!orer
maa særlig fremhæves SnegleIl, der finder
udstrakt Anvendelse i Forbindelse Ilwd
Bægen'ærket, som vist pan Fig. 67.

Paa længere AfsLande foretrækkes dog
7'ransporfb(wm!et (Fig. 68). der bestaar
af en endeløs, imprægneret Hampe- eller
BOJllUdsgjord eller af et Gummibaand.
som undersløllet af Huller kan bevæges
i vandret Hetning. Ved en særlig Anord
ning lade},Qj!.P Byg. eller hvad man ellers
ønsker at befordre. lobe ned paa Baan
det. som derefter forer det fremad i en
uafbrudt StrOllt. Ved al give Ba:rerullerne

•
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Timeglasform eller bedre "cd Hjælp af skraalslillede Side ruller. frcm
kaldes en Fordybning i Baandets Midte, hvorved Ydeevnen og Befordrin
gens Sikkerhed (oroges.

Baandet har følgende Fordele fremfor Sneglen: Dets KrarHorbrug
er kun ca. y. af dennes, del kan bruges over bel)'delige længere Af
stande, del har en mere alsidig Anvendelse (kan r. Eks. transportere
Gronmalt og slobl Byg), og endelig tommer Bnandet sig fuldstændig
efter endt Brug, medens der altid bliver en Rest tilbage i Bunden af
Sneglen. For denne taler dens mindre Pladsfordringer og forholdsvis
hillige Anskaffelsespris.

Af nyere Dato er Redlerlrarl$portoren eller som den almindelig kul
des: Redler.

I et Trug - af Jern eller Træ - med retvinklet Tværsnit lober en
endelos Kæde med flade Led af særlig Form varierende eHer Transport
retningen "and ret eller lodrct. Ved ,'andret Transl>ort glider Kædens
nederste Del paa Trugets Bund og tjener paa denne Maade som Bevæge·
organ, medens Kædens øverste Del glider den modsatte Vej undcr Tru
gets Laag paa Lcdeskinner anbragt for oven Jlua Trugets ind,·endige
lodrette Sider. I den ene Trugende løber Kæden over et Drivhjul, der
trækker Kæden, i den anden Trugende løber Kæden over en Spænde·
rulle.

1'"11. 'fI. Kedlerl .........,..'•••
(GolNudc. 8U~ler. U....U. s.,h·el.)

Fig. 69 viser en Hedler med aabent Trug, hvori man ser Godset, dcr
fores frcm af Kæden i Pilens Retning i en jævn glidende Strom.

Drivhjulet til Kæden trækkes her af en Snekke og et Snekkehjul.
Lu{UrulI!lpurl. Det første pneumatiske Anlæg bic,' bygget i England;

men senere har s<crlig tyske og amerikanske Ingeniorer indfort talrige
Forbedringer.

Metoden bestaar i at frembringe Suge· eller Trykluft af en saadan
Hastighed. at det Materiale, man ønskede at befordre, rives med af Luft-
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mer.
a. 1'rlJklll(t. Det hjem kom

ne Byg styrtes i Kassen M.

hvorfm det fores ud i Tryk

luftsledningen gennem en saa

kaldt Sluse. Denne, der sæt

tes i langsom omdrejende BC4

vægeise, har til Opgave 3t

''''''

u,.,,, .......... \--,

."."." ..." ....

strømmen. Det hertil nødvendige Under- eller Overtryk tih'ejehringes

,'ed Hjælp af krartige Lurtpumper, og Transporten, der kan foregaa i

alle !letninger, sker i forholdsvis snævre Staalror.

At bringe Byg til at svæ"e kræver teoretisk en Lufthastighed af

10--15 m/Sek.; men i Praksis arbejder man som Regel ikke med under

20 m/Sek. i selve Ledningen.

Til Frembringelse af denne Lurthastighed fordres et Under- eller

Overtryk svarende til O,I-{),5 kg/cm2, all erter Ledningernes Diameter.

Længde og Stigning.
Denne Transportmaade bar væsentlige Fordele Cremfor de allerede

omtalte: Den sparer Arbejdskrart, Rørledningerne tager kun ringe

Plads, den arbejder renligt, og Rensningen for Støver særdeles eHekth"

hvilket atter i høj Grad hæmmer Udviklingen af de forskellige Skadedyr

(Gna,'ere, Kornbiller og Møl). Brandraren formindskes, og. hvad der

særlig fortjener at fremhæves, Afctoden er speciell egnet til Transport

mellem selv ret fjernt fra hinanden liggende Bygninger.
Suge- og Tryklurt kan be

nyttes hver for sig; men

mange Anlæg er baseret paa

en kombineret Anvendelse af

dem begge. I saa Tilfælde

bruges Trykluft til fra et en

kelt Sted at fordele Materiale

(r. Eks. Byg fra Hense ri til

Siloer). medens Sugeluft Ira.,...

der i Virksomhed i det om

vendte Tilfælde (Malt fra Si·

loer eller Kamre til Mollen).

Sugeluft har den mest

alsidige Anvendelse. F. Eks.

iader Gronmalt sig suge, men

ikke trykke gennem en Led

ning pan Grund af Klump

dannelse.
Fig. 70 er en skematisk

Fremstilling af begge Syste-
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lukke af for Lufttrykket samtidig med. at den portionsvis kuster Bygget
ud i Ledningen. gennem hvilken del blæses op i den under Tagel opstil
lede Modtagebeholdu (Recipient). I denne. der stanr i direkte Forbin
delse med Udenluften, raider Trykket. og som Følge heraf synker B;ygget
til Bunds. medens den overskydende Luft belastet Illed en Del Slov
undviger gennem Hætten o\'cr Taget.

Bygget kan nu uden særlige Foranstaltninger lukkes ned i næste
Etage og herfra befordres videre ved Sugelurt.

b. Sugelu{t&lron.porten kan ske enten direkte fra selve Bunken eller
era Bunden af samme. Del første benyttes særlig ved Romning af flade
Lofter, del sidste ,'cd TonlIling af Siloer. I begge Tilfælde man man, for
at undgaa Tilstopning, drage Omsorg for, at der indledes en passende
Mængde Luft sammen med Bygget. Fig. 71 viser en hertil tjenende Sugc
snabel, som bcstaar af et Rør omgivet af en Kappe, dcr gcnnem Ventiler
staar i Forbindelse med den atm. Lun. B:rgget gaar ind i den vandrette
Pils Retning, medens den hujede Pil angi. ~
\'Ilr Vejen for dcn samtidig indsugede Luft. -t : ?_

Ved Tømning fra Bunden træder lig. ~-'======>.i_;;.~;;J
nende Apparater i Virksomhed.

Arbejdsgangen er forøvrigt følgende:
Gennem en Ledning forsynet med Sugeapparat suges Bygget ind en
ModtagcbcilO/der, i hvilken LufUlastigheden er formindsket SOIll Folge af
det storre Tværsnit. Bygget falder derfor til Bunds og gennem en særlig
Afkaster af lignende Hygning og med salllIlle Funktion som Tryklufts
slusen, lukkes det ud fra Bunden. Den stoybelas\ede Luft fortsætter sin
Vej gennem Ledningen i Modtagerens Top, og naar Pumpen efter først at
ha\'e pnsseret et St~vfilter. Denne Hensning af Luftcn er nødvendig af
Hensyn til Pumpen. h\'is Stempler ellers hurtig \'ilde blh'e slidte. Paa
Fig. 70 er vist el Yandfilter; men lige snu h)'PI>igt anyendes Tørfiltre
med Lærredssække som Filtermllteriale (Fig. 80).

I Praksis opstilles Hecipienterne paa centrale Punkter, f. Eks. over
Byg- eller Maltlagrene med Fordelingsror til de enkelte Kamre eller
Siloer.

Sugetransport kan ogsaa anvendes til Transport af Grolllnalt som
\'ist paa Fig. 102.

II. Hense· og Sortermaskiner m. m. Som Bygget le\'eres af Produ
centen eller Købmanden tilfredsstiller det i saa godl som intet Tilfælde
Fordringerne med Jiens)'n til Renhed og "::nsartethed og underkastes
derfor en Hensning og Sortering. inden det sillas i Stob.

RensIlingen gaar ud paa at befri B)'gget for alle fremmede Bestand
dele samt for knækkede Korn.

Dc grovere illdblanliinger: Sten. Sækkebaand, Tidselkugler. Bælg
frugter, Klumper o. s. v. tilbageholdes tildels af et Trenuneuærk, der
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danner O\'er~clel1 af den Kasse. i hvilken Bygget styrtes \'cd Modtllgclsen.
Hesten fjernes med et RfjllC$old (Stentj) eller en roterende Cylinder
(Slencylinder), der har san vide Masker, at Byggellige kan passere.

Stov, lose Avner og andre lette Bestanddele suges eller blæses borl
med Ventilatorer, og endelig bar Olan i Triøren og i Skive-Separatoren
Maskiner til al udskille llalvkærner, de fleste Sorter Ukrudtsfrø, Smaa
sten og Urenheder af lignende $lorrelse.

En TrIør (Fig. 72) beslaar af en skraatstillel Tromle af Slaalplade.
h"is Jnderside er formet som hah'kugleformede eller bedre nogf't
lommeformede Fordybninger (Fig. 73). der giver Dækning til Knækbyg
o. s. v. men ikke til hele Korn. Gennem Tromlen gaar en eksccntrisk
stillet Rende C., i hvis Bund lober en lille Transportsnegl. I den ene Side
er Renden forsynet med et Fangblik b., der alter bærer de saakaldte
Af,trygtre a. Disse danner en fortsat Række i hele Tromlens Længde

PI,. n. T......Io<autlok. n,. 71. 0.1 ~r Tri...... v...

og slæber ved deres egen Vægt mod Indersiden. Cylindrens Hældning
maa højst være I : IO og Hastigheden skal ligge mellem 10-20 Om·
drejninger pr. ~Iin.

Arbejdsg:Hlgen cr følgende: Bygget f"res ind ved d, og idet Tromlcn
drejes i Pilens Helning. glider det langsomt fremad og forlader Triøren
i den modsatte Ende. Paa denne Vandring berries det eflerhaanden for
ol'cnnæl'ntc Bestanddele. der tager Plads i Hullerne. hæves op ol'er Fang
blikket, falder ned i Henden og transporteres ud l'ed Hjælp af Sneglen.
Skulde enkelte hele Korn sætte sig fast i Cellerne holdes de tilbnge af

Afstrygerne.
Princippet for Hcnsning i Carters Skive-Separator er. at lodret stillede

runde Skiver er anbragt paa en vertikal fælles Aksel, Skh'erne rolerer
i 1J~'ggel og er paa Siderne forsynede med flere Hundrede Fordybninger·
"Lommtr", hvis Form er afhængig af det Formaal. Maskinen skal tjene.
Under Skh'ernes Hotation samler Lommerne de iblandede Knækbyg,

f
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Ukrudldrø og andre Urenheder, der er kortere end
Bygget og kaster dem ud. naar det øverste Punkt er
passeret. Fig. 74 "iser et Snit gennem cen til dette
Formaal egnet Skiw

Maskinen bestaar af el Antal af disse Skiver, der
roterer med en Hastighed af 40-60 Omdrejninger
pr. Min. Skiverne og Akslen er omgivet af en støvtæt
Kappe. Fig. i5 og 76 "iser Maskinen i Tværsnit, sel
forfra og i Plan.

Bygget fores ind i Maskinen "cd A, Tilløbet til
Maskinen reguleres vcd Skydespjældene D. Bygget
luber ned i Kappen. der danner et Trug med en Rense·
dor J, og fores henimod Maskinens modsatte Ende
\'cd Hjælp af propelformede Medbringere H, der kan
aflages og paasættes etter Ønske af Hensyn til Regu- fTt;. 7'.

s.i1 .-- .. Skmo.
lering af Ydec\'ncn og Frasorteringen. B;yggel forlader
Maskinen i renset Stand gennem Aabningen G og Udløbet B. - Under
Byggets Passage gennem Maskinen sorterer Maskinen paa den foran 0111

talte Maade Halvkærner, Ukrudtsfrø og andre Urenheder fra. Disse fal
der. naar de forlader Skiverne. i Fangblik E. der gaar ind mellem S.ki
verne og leder del frasorterede ud til Udløbet C.

Paa Fig. i6 ses en langs Maskinens Forkanlløbende Snegl. Denne hur
Betydning ,'ed Enersortering af Bygget, da en første Sortering kan fra
skille for mange hele Kærner. Der er derfor anbragt en Hække smaa
J,,"lapper- F (Fig. i5) - som ved første Sortering dækker Sneglen; men

"-
\

r'll. n.
c.."", SkJ.....s.p.. .._. Tv..r...lI.

(H.....,. Si.......
Lid. Cbudk 11..!II. S-kpan).
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som ved Eflersorteringen, pau de Steder h,"or hele Kærner skilles fra,
kan klappes om, sall Udløbet gennem C spærres, hvorved det (rnsorte·
'"ede gaar i Sneglen, der forer det tilbage til Maskinens Indgangsenqt:.
saaledcs at det aller kan passere gennem Maskinen.

Maskinen trækkes "cd en Hemskivc L, der sidder paa Sneglens Akse

•
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i hvis modsatte Ende findes el Kædehjul og KædcLræk K til Skivernes
fælles Aksel.

Sorteringen udfores ycd Hjælp af flade eller cylindriske Sigter af
Jernblik eller Traadvæv med forskellig Maskc\·jdde. Del mest rationelle
er at (lovende Sigter af lo Finheder, hvorved :J Størrelser adskilles.
Heraf maltes I' og :l' Sortering hver for sig, medens Hesten, der
bestaar af svange') og ganske smalle Korn. betragtes som Affald. t
mange Tilfælde indskrænkes dog Sorteringen til Fraskilning af Affalds·
bygget ved Hjælp af en enkelt Sigte. I Aar med daurligt udviklet Byg
kan det blive nodvclldigl al anvende finere Sigler end normalt for at
undgaa en uforholdsmæssig hoj Afraldsprocent.

De i Praksis lil Rensning og Sortering ben;yttede Maskiner er i
HovedsIIgen b:ygget efter o\"enstaaende Principper, men kan dog ,'ære
af temmelig forskellig Konstruktion og opfylde deres Bestemmelse paa
mere eller mindre fuldkommen Mande.

Fig. 77 er et Snit gennem et middelstort Kornmagasin forsynet med

.) T}·nde og golde.
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el Renseri, der nrbejder som følger: Bygget modtages paa
Hampen og styrtes gennem et Tremmeværk ned i den
spidst tilløbende Kasse, der har Afløb til et Bægerværk_
Dette hæver Kornet op til ø\-erste Etage. hvor det gennem
et Ror tilføres Rensemaskinen_ I denne løber det først
over et .l/agnetapparat, der tilbageholder mulig inde
holdte Jerndele, gaar gennem en Stel/cylinder og udsæt
tes derefter i Aspiratoren for en kraftig Luftstrøm, som
tilvejebringes ved Hjælp af en Ventilator, der samtidig
har til Opgave at trykke denne stovbelastede Luft gen
nem el Støvfilter (se nedenfor). Det stO\'fri Byg gaar
\'idere gennem den roterende Sortenigte, der er forsynet
med Afløb for Affalds- og Smaabyg, og h\'is Masker hol
des aabne med Borsler, der er »aasat den ud\-endige Sidr.
Til Slut passeres Trioren, som ses ophængt under Loftet
i næste Etage.

Det under Rensningen bortsugede Støv, der er rigt
paa Mikroorganismer, blæses ikke direkte ud i fri Luft,

hvad der paa et Bryggeri kan ha\-e skadelige Følger, men søges opsamlet
\-ed forskellige Foranstaltninger.

I ældre Virksomhede, ses
endnu det saakaldte Støvknm
mer, som bestaar af en høj Træ
kasse. der foroven har Aftræk
til det Fri og ved en Ledning,
som udmunder et Stykke over
Bunden. staar i Forbindelse merl
Aspiratoren. Gennem en lufttæt
Dor ha\-es Adgang til Kumme
ret. Den støvholdige Luft blæses
ind i Kussen og antage,- her som
Følge af det storre Tværsnit en
mindsket Hastighed, hvilkel be
virker, at Hovedmængden uf
St"vct falder Iii Bunds. mcdcns
dcn overskydende Luft undviger
gennelll Aftrækket tilligemed de
allerletteste Partikler. Fru Tid
til anden man ShJ\'et sækkes op,
et Arbejde, der foruden al være
meget ubehageligt kan være for
hundet Illed Fare. fordi Luft aR
Slov i visse Forhold danner en
eI.:splosilJ Blanding. Brugen af
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aabenl Lys i Stn\'kammeret eller Rum med stærkt sto\'holdig Luft 1ll:J3
derfor under ingen Omstændigheder finde Sled.

Disse Ulemper er undgaael vcd Cykloncn, der desuden lager mindre
Plads. Den bestaar (Fig. 78) af en tilspidset Cylinder af Jernblik for
synet Jlled Aftræksrør. Luften ledes tangentielt ind. sættes derved i om·
drejende Bevægelse og forlader
Apparatet gennem Hætten eHer
først at have afgivet Størstedelen
af Stovet. der optages i Sække
forneden.

Hverken St""kammer eller
Cyklon tilfredsstiller fuldturl.
forsaavidt som en Del af Slo\'et
føres ud i fri Luft. ligesom An-
bringelsen af de hoje Aftræk
kan frembyde Vanskelighed.

Disse Gener er fuldstændig
ophæ,'cde vcd SlolJ{iltret, dt"f Luft med Støv
kun behover ringe Plads, kan
opstilles h"or som helst og ar-
bejder aldeles stovfrit.

Det bygges baade til Tryk- og
Sugelufl. Fig. i9 viser et Tril/.:
lu{b{iltu, der er sammensat af
flere Rækker i begge Ender aab
ne Sække eller Slanger af Stof,
der med Lethed lader Luften
passere, men SOUl er fuldkom
men stovtæt. Sækkene munder
foro"en og forneden ud i luk
kede Kasser, af h"ilke den øver
ste staar i Forbindelse med
Aspiratorens Blæser. Støvet, der
samler sig pall Sækkenes Inder
side, løsnes vcd Hjælp af en au
tomntisk virkcndc AfstrYBcr og
falder ned i dcn underste Kasse,
Iwor Træskrahere. anbragte paa Kæder, som bevæges af Kædehjul paa
de i underste Kasse gennemgaaende Aksler, førcr det hen iiI den visle
Snegl. h"orfra det sækkes op.

Et SugeJlI{ts{ifter er vist i Fig. 80. Slangerne er her lukkede forovcn
og ophængt i en lukkct Kasse. Pilene viser Luftens G:mg gennem Filteret.
Foroven er anbragt et mekanisk H;ysteapparat. der tjener til al rense
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Slangerne for Sto"et, der falder ned paa Bunden og bortrores med en
Snegl.

Delte Filter anvendes meget ved Sugeluftstransport i Stedet for det
paa Fig. 70 viste Vandrilter.

\'Il'gte. Foruden den alm. Decimalvægt, der har sin Plads i eth"ert
Kornmagasin til Vejning af Sække, Affald o. s. "., anvendes i lidt større
Virksomheder automatiske Legle, der eflerhaanden har naaet en hoj
Grad af FuldkOlllmenhed.

En af de bedste og mest udbredte er Chronolvægten (Fig. 81), hvis
Virkemaade er følgende: Materialet (Byg, ~Jalt eller Raafrugt) løber
fra Tragten ned i den under samme ophængte Beholder, der er saaledes
afbalanceret. at den efter at have modtaget en bestemt Vægtmængde,
kipl>er om og tømmer sig. h"orefter den gaar tilbage i Fyldestilling. I-h-er
Kipning overføres til et Tælleapparat. saaledes at den passerede Vægt

mængde til enh"er Tid kan kontrolleres.
Desuden kan Vægten indstilles til at
standse automatisk efter at have fore·
taget et bestemt Antal Kipninger, en
Egenskab, der finder udstrakt Am'en·
delse r. Eks. ved Afvejning af Byg til
SlObning eller Malt til Knusning. Væg·
ten leveres i Størrelser fra 5 til over
1000 kg. pr. Kipning. pen er meget
driftssikker. nallr den holdes i tilbørlig
Orden, ved med ikke for lange Mellem·
rum at blive Iwntrolleret "ed Hjælp af
en fintmærkende Decill1l1lvæRt.

III. A rbejl/suangen. Bygget købes
enten direkte af Producenten eller llf el

Kornfirmfl med en Mægler som Mellemmand.
I forste Tilfælde er del Heglen, at Varen le"eres paa Magasinet. Iwor

Kobct nfslutlcs paa Grundlag af Dagens Pris, der cr fastsnt for Byg af
en beslcmt Kvalitelsvægt. Partier med indenfor visse Grænser højere
eller lnvcrc Vægt betingcr cl Til· eller Afslag i Prisen, ligesom denne
reduccres. nnar ovcrdrcven Korning kan paa,·ises. Alt under Forudsæt·
ning af friskc og sunde Varer.

Kob gennem l\lægler, der er langt det hyppigste, gælder i Allllindc·
lighed Partier fra de specielle Mallbygegne. Handelen sker da med Salgs·
prover som Basis, og TrflnS!>orten til Bryggeriet finder Sled pr. Bane.
Bil eller ad So,"ejen.

Naar et Parti er ankommet, lages en forelobig Gennemsnilspro,·c
,red Hjælp af dertil egnede Provetagere, der er indrettet til Udtag
ning af smaa Portioner hvorsomhelst i en Sæk eller los Lndning. Hvis

•
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denne Prøve s\'arer til Salgsproven. kan Udlosningen begynde. Det er
Sædvane. al 8:yggel paa Udladestedet vejes af en autoriseret Vejer, h"is
Opgivelse danner Grundlaget for Hcgningsudslcdclscn.

Ved Modtagelsen paa Magasinet kontrolleres Sækkeanlallel. og af
hver 5--10' Sæk tages et mindre Kvantum, der opbevares i en lufttæt
Beholder. Hvor der findes mekanisk Kraft, kan den automatitke Prøve
tager anvendes. Den kan anbringes pan en Transportsnegl, et Bæger·
værksudlob o. s. v. og er indrettet til med visse Mellemrum at udtage
en ringe Mængde af det forbipasserende Byg (eller MallJ. som derpaa
gennem en tætsluttende Slange raider ned i en Flaske. Den pau den ene
eller anden l\Iaade udtagne Genncmsnitsprove benyttes til Kvalitetsvej·
ning. Sorteringsprove og en e\'entuel kemisk Undersøgelse.

Under Styrtningen maa Opmærksomheden stadig henledes paa Byg·
gets Lugt og Udseende. En enkelt $..'Ck stærkt muggent eller vaadt Korn
kan odelægge et helt Parti ved at blive Udgangspunkt for en Sclvoj)vnrm
ning.

Af det modtagne Byg lader man straks den størst mulige Mængde
gaa gennem Renseriet. medens Hesten foreløbig lagres i urenset Tilstand,

De procentvise Mængder af de forskellige Affaldssorter. der fremkom
mer under Hensningen. varierer ret betydeligt og afhænger seh'følgelig til
Dels af den hos Producent eller Købmand e\'entuelt foretagne Forrens.
ning. der dog sjældent har andet Formaal end Ilt præstere en præsentabel
Salgsvare. Men bortset herfra spiller ogsaa andre Faktorer en Rolle. og
da særlig Kornets Fugtigheds- og Udviklingsgrad. Jo mere tor Bygget
er. desto lettere knækker de enkelte Korn under Tærskning og Kørnin,ll;.
og en daarlig udviklet Afgrøde giver naturligvis en stor Procent Affalds·
b,yg.

Ved Maltsæsonens Slutning foretages en samlet Opgørelse over Affald
og Svind, der r. Eks. kan se ud som følger:

Indgaaet Byg i Følge Vægtseddel eller egen AutoJnlltvægt: 3 117 780 kg,
Sianet i Støb 3059790 kg = 98.14 %
Affald fra Hystesold 935 = 0.03
Støv og Avner 624 = 0.02
Affaldsb)'g 31490 = 1.01
Triøraffald 6858 = 0.22
Svind 18083 = 0.58

3 117 780 kg 100,00 %

Svindet kan ha\'e forskellige Aarsager. der vil blive nærmere omtalt
i det folgende Afsnit.

IV. Lagringen. Spiredygtigt Byg er el levende Materinie. der stadig
aander. det vil sige optager Ilt og udskiller Kuldiox)'d og Vand under en
samtidig Varmeudvikling og Stoftab.
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b) l kg DYB med Temp. 18° C. ud"iklede i 24 Timer:
med Il % Vand 0,35 mg Kuldioxyd.

14--15 1,4
19.6 123
20.5 359

El Overblik over Intensiteten af denne Livsvirksomhed, der i forste
Hække er afhængig af B;yggets Fugtigheds- og Varmegrad, faar man ved
al bestCl1UllC den Kuldioxydmængde, der udskilles af Prøver med for
skellig Vandproccnl og Temperatur. Efter HoHIlHUlIl') meddeles Hesul
tatet af el saadaot F'orsug. der "iser, at Fugtighedsprocenlen spiller den
mest fremtrædende Rolle.

I,

,
I
l
1

Vand udviklede i 24 Timer:
1,4 mg Kuldioxyd.
7,5

20-40 -

14-15 %
IH'" C.
30'" C_
40" C.

kg B:yg med
ved

al I

Af Tallene fremgaar tillige. at med el Vandindhold af 11 % er
Aandingen forsvindende, hvilket er i god Overensstemmelse med Erfa
ringerne fra Praksis. Det har nemlig vist sig, at Byg med omkring 12 %
eller mindre Vand er logerfo$l. det vil sige kan taale at henligge urort i
nogenlunde tykke Lag uden at tage Varme, medens dette ikke er Til
fældet. naar Vandprocenten er væsentlig hojere.

I Byg, der henligger paa Lort eller i Silo, man Opvarmningen tænkes
at foregaa paa folgende ~faade: Aandingen, der til at begynde med fore
gnar nogenlunde ens gennem hele Bunken, bliver erterhnanden stærkere
pnn et eller nere Steder i de dybere Lag, fordi den der udviklede Varme
ikkc tilstrækkelig hurtigt bliver bortledct. De som Følge heraf o))shH~cde

Tempcrnturstigningcr bC"irker. at en Del Vand fordamper og alter for
tættcr sig lIdcn paa Kornene i de koldere Lag. Dette Vandncdslng skaber
Væksthctingelser for Mikroorganismerne. der aander særlig kraftigt og
dcrfor givcr Anlcdning til fornyet Temperaturstigning og Vnndfordiunp
ning. Disse Processer skrider fra et eller flere Punkter strauleformet
frem, indtil helc Bunken er angrebet af Bakterier og gennemvævet af
Skimlllelsvumpe. Temperaturen stiger vedvarende, og til Slut kun der
ske Forkulning eller endog Antændelse.

Scl\'op,'armningen forhindres ved Hjælp af Luftning.
I mindre Virksomheder uden mek. Krart kastes Bygget med Skovle,

hvad der cr cn meget tidsspildende Foranstaltning. En god Fremgangs
maade er at lade Kornet gaa gennem Renseriet, hvor det i tynde Lag
udsættes for Luftens Paa,rirkning og eventuelt underkastes en Blæsning.

.) I. F. I!orrmann: Das Ver$uch$-Kornhau$.
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Men mest effckth' er den saakaldte Ws/emetode. Den bestaar i. at n,yggelfalder fra det enc til det andel af en Hække over hinanden liggendeLofter gennem talrige forholdsvis sncyre Huller. Nedenunder disse kander være anbragt Spredeapparater. som tjener til al bringe Bygget i Be·roring med den storst mulige Luftmængde.
Under Lagring og Luftning holdes Vinduerne aabne, saafremt Uden·luften er mindre fugtig, del vil sige indeholder en mindre MængdeVanddamp pr. ml end Indenluften. I modsat Tilfælde holdes de lukkede.Til nøjagtig Provning heraf kan man betjene sig af Fugtighedsl1walere(Hygrometre). Da Brugen af disse Instrumenter kræver en Del Tid og0\'clse for at give brugbare Hesultater. anvendes de ikke meget i Prnksis,hvor lilan derimod drager Nylle af den Kendsgerning. at jo koldere Luften er. desto mindre er som Regel dens absolute Fugtighedsindhold. PauBasis heraf kan følgende Hellesnor opstilles:

Er Ud~nluft~n varmer~ ~nd Magminluften, lukkes Vinduerne.Er Udenluften koldere end Magasinluften, aabnes Vinduerne. undt(lgen i taaget ~ller regnfuldt Vejr.
Det er en Seh'folge. at en Luftning har storst Virkning. og derforsna"idt mulig altid bør foretages paa Tider. h"or Betingelserne for aabneVinduer er til Stede.

Ved Aarsopgorelsen vil det i de fleste Tilfælde "ise sig. at Byggetunder Lagringen har tabt i Vægt. Dette Svind kan dels skyldes en Bortdampning af Vand og er da uden okonomisk Betydning, dels en For·mindskelse af Torstofmængden. som Folge uf Aandingen. og er i saaTilfælde direkte Tab._
Torstofs"indet kan. naar Partier med hoj Vandprocent lagres i længere Tid, blive ret foleligt. Byg med 19 % Vand har f. Eks. et maanedligtAandingstab paa ca. 0.3 %.
Dette Tab og Vanskeligheden ved. trods al anvendt Umage, at holdeBygget sundt i fugtige Hostaar, hortfalder sau godt som fuldstændigt.naar man lorrer Bygget. en Fremgangsmaade. der ogsaa paa andre Punkter bringer ,ræsentlige Fordele.

\'. Bygtorring. Ved at Vandprocenlen nedsættes til J1-12 %. bli'-erBygget lagerfaJlt og naar i Lobet af fan Dage sin fulde Spireevfle, SOlDderefter ikke forringes. naar den paafolgende Lagring foregaar underpassende Betingelser. De herved opnaaede Fordele kan i Hovedsagensammenfnttes under følgende Punkter:

J. Maltningen kun puabegyndes tidligere end normalt, idel man entenkan tørre det nyhøstede 8;yg, hvon'ed Eftermodningen afsluttes, ellerindlede Sæsonen med aargammelt Byg, der har været oversomret itørret Tilstand.

•
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2. Som Følge af dcn opnaaede Lagerfasthed indskrænkes Aandingstabct
til et Minimum, Seh'op\,3rmning undgaas, og Udgifterne til Omar
bejdning spares.

3. Maltekstraktudbytlet pr. kg B)'glorslo( (orøges. fordi torret Byg kan
støbes og malles tilfredsstillende Oled mindre Svind end ulorret, som
Følge af en forbedret Spireevne og mere ensartet Vækst.

4. I Anr med særlig godt eller billigt Maltbyg kan det være fordelagtigt,
MIavel teknisk som okonomisk set, at foretage Indkøb til en Del af
næste Aars Maltsæson. Delle er kun muligt, naar Bygget oversomres

i torret Tilstand.

SellJe Torrinf}6prOCeuen skal ledes laa/ede" at en Bed:adigellc af
Spireevnen er uddukket. Temperaturen m::aa derfor ikke overstige en "is
Højde. der efter talrige Forsøg i Praksis har "isl sig al ligge ved ca. 50° C.

Torringen skal være en8arlet, saaJedes al de enkelte Kom beroves
Fugtighed i samme Grad. Ønskes f. Ek~. Vandindholdet i et Parti med
19 % Vand bragt ned til 12 %. da er del ikke formaalstjenligt at tone
den ene Halvdel til 8 % og den anden til 16 % og derefter forelage en
Sammenblanding. Ganske ,"ist opnaar man dened en Gc.nnemsnilsvand·
procent af 12: men de indblandede fugtige Korn 'Til til en vis Grad frem
kalde de samme Ulemper. som om Torring ikke har fundet Sted.

Tøningen. der i langt de fleste Tilfælde udføres ved. at opvarmet
Luft passerer gennem Kornel. kan enten foretages paa Maltkøllerne eller
i særlige Korntorringsapparater. Maltkøllerne kan udmærket· godt anven
des. men er dog ikke særlig økonomiske i dette Øjemed, h"ortii kommer.
at de er i Funktion det meste af den Tid. paa hvilken Tørringen skal
finde Sted, Brugen af dem indskrænker sig derfor i Almindelighed til
Tørring af mindre Mængder før og efter Maltsæsonen.

Til Bygtorring har ogsaa været anvendt Tromler af Konstruktion
som l\'lnltningstromler (tIg. 93 og 94).

Den Metode, der ganske naturlig yder den største Beskyttelse for
Bygget ved Undgaaelse af for høje Temperaturer, er Torring i Vacuu/l1.

Fig 82 "iser et saadant Apparat fra Svenska Maskinverkcn, SOder·
Hilje. Det bestaar af en paa et Rullesystem oplagt drejelig Tørretrolllie I.
der under hele Torringstiden - ca, 4 Timer - holdes i en oscillerende
Bevægelse 'Ted Hjælp af Motoren 5. Bygget indføres gennem de to viste
Aabninger, der under Torringen lukkes med tætsluttende Dæksler. Inde
i Torretrom!en findes Varmelegemer af en saadan Konstruktion. at der
er opnaaet en forholdsvis stor Varmeoverflade, og de er anbragt san
ledes. at de samtidig danner Spredere til Fordeling af Bygget.

Vannelegemernes Opvarmning sker almindeligvis ved Gennemledning
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Fljf. 82. v~eu"", T.....ppar.l<l (Sv.n.b M..lr.lnnTk.... Slld'TliIJ')'

af varmt Vand fra en Varmtvandsbeholder; Cirkulationen af det varme
Vand besorges af en elektrisk dreven Centrifugalpumpe 3.

Del af Bygget fordampede Vand fores lil en Kondensalor 2, som kan
være en Overfladekondensator med en Kondensatopsamler. der tommes
med visse Mellemrum.

,"
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under Vacullm vcd Hjælp af en
kan frembringe el Vncuum pau

holdes
4. der

Torrelromle og Kondensator
elektrisk dreven VtlCUumpumpe

99\1 %.
For Illan lagrer det torrede Byg, der jo har en Temp. af 40-50<:1 C.•

er det nødvendigt al afkøle det "cd en passende Luftning.

VI. Skad~ltyr. I Kornmagasiner, Maltkamre og i del hele lagel
paa Steder i Bryggeriet, hvor sti\'clseholdige Materialer opbevares. fore
kommer h;yppigt forskellige Insekter, hvis Larver ernærer sig af de op·
lagrede Storrer - BYB, Malt, Raafrugt - og som derfor, naar de optræ
der i større Mængder, kan forvolde betydelig Skade.

Mest almindelig og fr)'glet er den sorte Kornbille (Calandra granaria),
der ogsaa gaar under Navnet "Maltl.:r~bs" og i Larvcstadiel kaldes "d~n

30rt~ Kort/orm". Del er en ca. 4 mm lang og ca. 1,5 mm bred næsten
sort Snudebille (Fig. 83). Den er ligesom den følgende Art indført med

•1>

Korn ellcr Kornprodukter fra varmere Himmelstrøg; men AkkJimatise·
ring har ikke fundel Sted, og den træffes derfor ikke i det Fri.

Den fuldtudviklede Bille overvintrer i en Slags Ovaletilstnnd. der
fortrinsvis tilbringes paa varme, mørkc Sleder i Hevner. Stovbunker,
Bunden af Tr:msporlsnegle o. s. v. Ved Foraarstid kommer den frem, og
efLcr at Parringen har fundct Slcd, læggcr Hunncn sine lEg cnkcltvis i
Hullcr, som den borcr i Byg- e1lcr !\Iallkorn. De fremkomne Larver ud·
hulcr Korncnc og ud,rikler sig eftcr al have gennemgaacl cl Puppesta
dium til konsmodnc Individer i Løbel af 4---6 Uger. Delle Kuld grund·
lægger en ny Generalion. der naar at blive fuldt udviklct, inden .Kulden
indtræder og tvinger Billcrne i Vinterkvarter.

Tribolium COtl(U$IltU (Fig. 84) er en brun Bille af lignende Størrelsc
og Le\'e\'is som foregaaende. Den ynder særlig Haafrugtlagrene. men
træffcs fOf'Ovrigt hyppigt i Selskab med den sortc Kornbille og cr i nogle
Bryggerier den nlmindeligste Art.

Kort/møllet (Titlea gratl~lla). der i L3ryestadiet benævnes "den. IlIJid~

I



f"'C. &t. Tri~ -no._.

133

KorJlorm" har stor Lighed
med det alm. Klædcmol og
Iræffcs ogsaa i Katurcn.
Hunnen lægger om Som
meren sine A~g uden paa
de forskellige Forraad, dcr
tjener Larvernc til Næring
og efterhaanden af disse
spindes sammen til Klum
per. Den overvintrer for
det meste som Lan'e, og
forst om Fornnret sker den
videre Udvikling til fuld

voksent Insekt. Foruden Tinea granella træffes ikke sjældent flere nær
staoende Arter. der er indført med Majs- og Risprodukter.

Selvom man selvfolgelig soger al forebygge Besog af disse Gæster
ved at nægte :\1odhlgelsen af alle synligt befængte Partier, kan kun de
færreste Br}'ggerier holde sig helt fri for dem, og har de først vundet
Indpas, lader de sig kun vanskeligt udrydde fuldstændigt. Ved passende
Forholdsregler kan de dog holdes indenfor saadanne Grænser, al den
anrettede Skade bliver af mindre Betydning.

Kornmagasinel er forholdsvis lel at holde fri for storre Invasioner.
Findes der i det modtagne Byg enkelte Individer, vil de snart søge andre
Opholdssteder, fordi den stadig gentagne Omarbejdning og Luftning af
Kornet er meget ubehageligt for Insekterne. Desuden har man el "irk
somt ~Iiddel i den aarlige HO"edrengoring. der paabegyndes umiddelbart
efter, at del sidste Byg er sinnet i Støb. Under denne Rengoring, der er
forbundet med et Hovcdeftersyn af de maskinelle Indretninger, tommes
alle Transport- og Hensemaskiner. Lokalerne fejes fuldstændig rene,
Væggene hvidtes. og der foretoges en grundig Udluftning. Insckterne kan
ikke tallle pneulIllltisk Transport.

Maltmngusinerne. l\Iolleloftet og lignende Steder, hvor der findes per
manente Lagre, og hvor Tempcraturen Anret igenncm er forholdsvis hoj.
Cl' de egcntlige Arncstcder for disse Dyr, og hcr kan de undertiden op
træde i saadanne ~Iasscr, al der n13a træffes særlige Foranstaltninger,
Er Angrebet udpræget stærkt i enkelte Lokaler, malt de dcr beroende
naastoffer bruges hurtigst mulig og en grundig Dcsinfektion iværksættes.
I dctte Øjemed kan det anbefalcs at overstryge Væggene med Hvidtckalk
e",mtuell under Tilsætning af Klorkalk og behandle alt Træ,':crk med
en 2 % vandig Anilinoplosning.
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~'Ig. as. Rank~< of Hum .. I... lup ..1u•.
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F., &6. lIuml••op. fil. 87. fil. 88. s.......bl"........UAd of Humlr.lIu...lr.<>pprIlJ Spind.l, } G_ ionl.

~fJindlefl (Fig. M7) cr t'ortsæltelscn af Stilken, DCIl cr bojet i skarpe
Knæ og danner 9-13 Led.

HUMLE
Ved Humle forstaar Bryggeren Frugtstandene af Humlcpl::mlen 

/lunlu/u$ ILJpulus. Denne er vildh'oksende i Nord- og Mellemeuropa, del
nordligste Asien saml i Nordamerika.

Humteplantcn er en r1eraarig tvebo Plante, hvis overjordiske Dele dør
bort om Erteraaret, medens om FOTuaret el betydeligt Antal 1l)'C StænK
ler skyder op fra Plantens korte lodrette Hodstok. Humledyrkerne skæ
rer de fleste bort og lader kun 2-5 af dem udvikle sig.

Stænglerne - Humlerankcrne - kan i Sommerens Lob naa en
Længde af 5-8 m; de er hojresl;rngende og kræver for at naa fuld Ud
vikling en tilstrækkelig hoj Stotte.

Fig. 85 viser Humlerankcrne af en Han- og en Hunplunte. Disse bærer
modsatte haandlappede Blade. Fra den mellem Stænglen og Lo,rbladcl
dannede Akse skyder de Stilke ud. der eHer nogle Forgreninger ender
som Bærere af Blomsterstandene - HumfekofJpertle.

De sammensatte, aksligDende HunblOlllsterstande - Humlekopperne
(Fig. 86) - bcstaar af: Spindlen og Smaablomsler&lqlldelle.
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at brække
Udtrykket

Stiklinger, idet de i
Plantningen frembrin·

Paa Enden af hvert Led sidder en SmaablQlIIsterstufld (Fig. 88) be
staaende af 2 Dækblade sp og indenfor disse 2-8, almindelis,·js l
Blomster. Hver Blomst udgores af et hindeagtigt. vcd Grunden ombøjet
Forblad br, et krukkdormet 810mslerdække og en Frugtknude s, der.
hvis 8efrugtning finder Sted, udvikler sig til en haard Nød af 2-3 mm
Gennemsnit. Udebliver Befrugtningen, forbliver Frugtknuden blod og
indskrumpen.

Pau Indersiden af Forbladet. i ringe Grad paa Dækbladet og i slor
Mængde pau Frugtknuden, sidder el Antal gulgrønne. skinnende Kirtler

af Bægerform. Imellem den tynde Hud i
Bægerets indvendige Side og de tykke
Vægge samler sig el Sekret. der efter
haandcn fylder Bægeret og spænder den
tynde Hud saalcdes ud, at Kirtlen
med Indhold ser ud som et lille Korn
fLu/Ju/inkorn) (Fig. 89).

Bægerkirtleme sidder saa tæt ved hinanden, at man ,-ed
en Humlekop over raar Indtryk ar et gyldent Mel, hvorar
fJumleme/. Humlemelet benævnes i Almindelighed LIlJJuliiI.

Humlen kan formere sig ved. at modne Fro danner nye Planter, eller
ved at Humleplanten fra Hodstokken sender t;'lnde. vandrette Udløbere
tæt under JOrdoverfladen. ofte flere m bort, og danner nye Rodstokke
som selvstændige Individer.

Humledyrkeme formerer deres Planter ved
H,riletiden arskærer Dele ar Hodstokken, der efter
ger nye HUlllleplanter.

I Mellemeuropa stiller mal1 den Fordring. at Humlekopperne ikke
maa indeholde Fro, og anser disse for skadelige for Øllets Kvalitet. Der·
for udryddes i disse Lande Hanplanterne. og det er endogsaa flere Steder,
f. Eks. i Bayern, ved Lo,' forbudt at have Hrlnplanter. I andre humle·
dyrkende Lande, r. Eks. England og Amerika, tager man ikke dette
Hensyn. men Inder Humlen bestove, hvorved opnnas, at Humlekoppc.rnc
bliver storre og tungere.

Ligesom andre Planter er Humleplanten udsat for Angreb af Insekter
og Snyltes\'lllllpe: her skal nævnes: lJIadlus, J\obbubrand, Puonospora,
.lIeMIlY og sort Brand.

I Europa staar særlig Bjjllmen højt som Produktionssted for Humle.
og dette gælder na,rnlig Omegnen ar S(/(l2, hvorfra rans en rin aromatisk
Humle. Man skelner mellem St(ldt-, 1Je:irks- og Kreis-lll/mle. Efter Saaz
cr dc "igtigste HumJeegne: AII$cllu og D(ltIba.

t Tyskland dyrkes megen Humle. og her indtager Bayern den v.igtig
ste Plads. Bcdst kendt er Humle frn Spalt, Au, Hallertau og ll'ollnsacll.
Fra Wiirtemberg raar man temmelig gode Sorter rra rorskellige Lokali
teter, og ligeledes dyrkes ret god Humle i POllet!.
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I England er de mest kendte Produktionssteder: Kent, Susse.t, lhmls,\Vorceder og Surrey.
I Frankrig dyrkes Humle i Alsace-J..orraine og de lilstodende Depar-tementer.
I Rusland, Belgien, l/ol/alUl og Sc!Jweit: dyrkes kun ringe Mængder.I Polen og Jugoslavien dyrkes Humle af tilfredsstillende Kvaliteter.J Danmark dyrkes meget slllaa Mængder af Humle, hvis Kvalitet eraf ringe Interesse for Bryggeriindustrien. Forsøg, der af Carlsberg Laboratoriet er gjort med Humledyrkning i Danmark, har hidtil intet opmuntrende Resultat givet. Der er ingen Tvivl om, at de klimatiske Forholdikke er egnede derfor; navnlig er den stærke Blæst og Slagregn af ødelæggende Virkning.

I Sverige har Resultaterne af Humledyrkningsforsog maaske ,'æretnoget bedre. l 1926 startedes "Foreningen for svensk Humleodling", derpaabegyndte Forsog med Humledyrkning paa egnet Terræn i Kristiansstads Len. Forsøgene er fortsat indtil nu, men s)'nes dog ikke at havegh'et 'sandanne HesuJlaler, at man har ment det forsvarligt at tage Dyrkningen op i storre Udstrækning.
I Norge har Foreningen "Norges Vel" paabegyndt Forsog med Dyrkning af Humle.
Amerikas Humleegne er Staterne New rork, Colifornien, Qregon ogWashington.
Efter Humlehosten, der kun bestaar i Afplukning og Indsamling afHumlekopperne, torres Humlen af Producenterne ,'ed at udbredes panGulve i tynde Lag eller ved kunstig Torring paa lJumlekoller i en Luftstuml ved en Temperatur af 2- 30° C.; kommer Temperaturen op over41° C., mister Humlen sin Far\'e, og Lupulinet bliver brunt.Den saaledes torrede Humle opkobes af Humlehandlerne, der paaderes Magasiner ofte yderligere konsef\'erer Humlen ved Svovlning. idetSvovldioxyd fra bræn(iende S,'ovl ledes gennem Humlen i nogen Tid. Derefter emhalleres Humlen paa forskellig Ma3de:Lost pakket i Sække (Baller),

presset i Sække (Ballots) eller
presset i Cylindre, enten direkte eller i Ballots.Cylindrene er fremstillet af gal\'3niseret Jernblik; den ene Endebunder løs og pa3sætles lufttæt ved Hjælp af en Gummip3kning.

l/umleindl.:ob gøres almindeligvis eftcr cn Ha:llldprøve eller en Prøveballe.
Gores Indknbet i presset Humle, er det vanskeligt "cd Modtagelsendirekte at identificere den modtagne Vare med Salgsproven; her maa m·3nda ben)'tte en 3n31)'tisk Bestemmelse af Bitterstofmængden til Identificeringen. Dersom et godt Humlemag3sin forefindes, vil man ofte ind·dække den storst mulige Del af sit Humleindkob pakket lost i Baller.
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HumleiiS Opbevarillg.
En rationel Opbevaring af Humlen, hvorved rOrSinAS en sIladan, hvor

Humlens Værdistoffer ingen eller kun ringe Skade tager, er af slor Betyd
ning, ikke alene fordi man er sikker paa, al den lagrede Humle beholder
sin Værdi. men ogsaa fordi man i saadanne Anc, hvor Humlen er billig,
kan indkøbe mere end cl Aars Forbrug.

Fra det Øjeblik Humlen er moden - muligvis allerede for - begyn
der en Iltning af Billers)'cerne. hvorved den laber i Værdi som Brygvare.
Denne Iltningsproces foroges ved hoj Temperatur og ,'ed Tilstedc\'ærelse
af Fugtighed. Hermed er Principperne for Humleopbevaring i alt væsent
lig givet, idel det gælder om at lagre Humlen koldt, ikke o,'cr 4° C.
og godt beskyllet mod Fugtighed.

Oet bedste er al lagre Humlen i specielle Kølerum. der maa være godt
isoleret fra andre Lokaler med højere Temperaturer.

Bedømmelse af Humle. Bestræbelser for at give Humle en talmæssig
Bedømmelse paa Basis af 'Analyseresultater har vist sig tilfredsstillende
ved Identificering af Humleleveringerne. Man kan bestemme Humlens
Indhold af Bitterstoffer; men en ahsolut rigtig Opfattelse omsat i Tal af
de forskellige Bitterstoffers' Værdi med Hensyn til bitter Smag og anti·
septisk Virkning findes ikke; her har man derfor ikke meøet andet at
støtte sig til end Erfaringen.

De Punkter. man ved Humlebedømmelse bør lægge Vægt paa, er føl
gende; lIumlens Plukning og Sortering, Farve og GIanI, Koppernes Form,
SpindlenI Bygning, J(oppune. Blade, Lupulinet samt Humlens Lugt
og Aroma.

Plukning og Sortuing. Humlen bor ,'ære plukket saaledes. at Kop
perne saavidt mulig er ubeskadiget og har-en Stilk paa ikke over I cm
Længde. Løvblade kan undtagelsesvis forekomme, saavc1 som Stykker af
Stængler. Findes i Prøven mange lose Kopblade. kan Humlen ikke be·
dommes med tilstrækkelig Sikkerhed. da den i saa Fald har mistet en
større eller mindre Del af sit Lupulin.

Farve og Glan•. Humlens Far\'e er et meget vigtigt Kriterium. hvoraf
man kan drage vigtige Slutninger vedrørende dens Værdi. Moden Humle
er grønliggul : umoden Humle er græsgrøn; i moden Humle hur Lupulinet
naaet sin fulde Udvikling, medens det i umoden Humle ikke er tilstræk
kelig udviklet. Rødlig Humle er almindeligvis o,'ermoden. altsaa for sent
hostet; dog maa man her have for øje, at for megen Regn og Blæst
samt Koppernes Slag paa Stænger og Traude giver en rød Farve. der er
uskadelig. Koppernes Farve skal ,'ære ensartet, PIeHer pall Kopbladene
kan være Tegn paa ujævn Modning, men de kan ogsaa hidrøre fra Regn
under Plukningen. Kopperne skal have en silkeagtig Glans som Tegn
pau, at Humlen er vel høstet og torret. S,'ovlning af Humlen gor den
lysere i Farven og skjuler delvis eventuelle PleHer.

,

,
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Kopperne. Form er forskellig for de forskellige Sorter. Grov Humle
har langagtige Kopper. fin Humle har runde Kopper. Almindeligvis har
den mindre fine Humle aabne og den fine Humle lukkede Kopper. Herfra
adskiller sig Saazer- og Spalterhumlen. idet disse har :labne Kopper.

Spindlen8 Bygning. Lange Led slammer era aabne. løse Kopper og
korle Led fra tætte KOPJ}cr. Spindlen maa "ære let at knække, den maa
ikke "ære bøjelig. da dette t,yder paa utilstrækkelig Torring. Spindlen
era fin Humle har paa Grund af tættere Haarbcklædning en graa Farve.

Kopperne. Blade. Grov Humle har store Blade. fin Humle har mindre
Blade, h,rilket slaar i Forbindelse med Koppernes Form og Spindlens
Led. Findes visne Partier pau 81adene, er del Tegn paa, at Humlen er
plukket, inden den er bleven moden.

Lupulinet skal være lysegult, glinsende og klæbrigt; glansløs LupuJin
findes kun i gammel eller i slet opbevaret Humle. Lupulinmængden dan·
ner man sig et Skøn over ved at brække Kopperne over paa langs. En
Analyse af Bitterstofferne er naturligvis bedre end en skønsmæssig Be·
dommejse. Er Lupulinmængden slor, kaldes Humlen "svær", i modsnt
Fald kaldes den "let".

Lugt og Aroma. Humlens Lugt og Aroma skal være ren OB frisk.
Disse Egenskaber bedømmes ved at gnide o"erbrækkede Kopper inde i
HaaDden. Gammel Humle Jugter af Valerianesyre. Aromaen er megel
forskellig efter Voksestedet; en Saazerbumle har san ledes en anden og
ofte finere Aroma eDd en bayersk, hvis Aroma atter er vidt forskellig
fra en amerikansk. Hvor megen Vægt man bor lægge paa en fin Aroma.
er uafgjort.

l-fumle presset i Ballots eller i C30'lindre er ,'anskelig at bedømme eHer
ovenstaaende Regler. da en udtaget Prøve ved at blive pillet fra hinanden
altid vil vise mange lose Kopblade, ligesom en større eller mindre Del
af LUJlulinet vil findes uden for Kopperne.

Paa Kongens Bryghus i København har man gennem flere Anr forud
for Bedømmclscn af prcsset Humle behandlet den med Vand, hyorvcd
Vnnskclighederne vcd Humlebedommelscn for en stor Dcl fjcrncs.

FremgangsmlHldcn er følgendc:

l. IO g Humle hcnstMlr i 2 Timer. i tildækket Cylinderglas ved 40° C.
Heri bcdømmes Humlcns Lugt direkte.

2. O"cnstaacnde hældes i en flad Skaal med ca. 4 I Vand. Hen'ed faar
man el godt Billede nf flumlen3 Parue og Glans, Koppernes Form og
Storrelse, Antal lose Blade, Mængden af Urenheder, Plukningen samt
"cd Aabning af Koppcrne af Lupulinmængden.
For at skaffe et Grunding for en talmæssig Opfattelse af en Humle·

pro"es Værdi i Forhold til dens Pris eller i Forhold til andre PrO"er kan

•
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man benytte sig af nedcnstaaende Skema. Man giver Humlens Egenska
ber Points, posilh'c for de ,-ærdiforogende og ncgaliYc for de \'ærdiforrin
gen de Egensknber. End\'idere er Skalaen (Forskellen paa daarligste og
bedste Bedommeise i Points) mindst for de mindst betydende Egenska
ber og storst for dc mest betydende.

PoinU for PoinLS for
Bedømte Egenskaber den ,Iettesle den bedste Points Bemærlr;.

Beskaffenhed Beskaffenhed tilkendt ninger

I. Sortering og Plukning ......... l •
t. Tørhed.grad .................. I •
3. farve og Glan•............... I \O

4. KOPIJoeme (Fonn, Størrebe, Fin_
bladelbed, EtlMrtcthed, Lukket-
hed, Fro, Stængelt)'Uelse)..... l IO

•• Lupulinrigdom ................ I '"•• Aroma ........ o ••••••••••• .. I IO

7. Vaerdiforringel.!le .od Skimmel,
InMkter, Pleuer o. 1. ....... " . ~ IO O

S. VaenliforringeLsc .od fejlagtig
Behandling (afbladede Stængler,
brun l.upulin, Røglugt, for stærk

ISvo\'lning o. I. v) .............. + IO O

POints lait:

Stængler og Blade bedommes under Pkt. 1.

For Fro gives Fradrag under Pkt. 7 eller 8.

De vigtigste Bestanddele af Humlen er /Jumleolie'l, /Jitterstof/erne
og Garvestof/eme.

/Jumleolien bestaar af æteriske Olier, dcr udskillcs af Kirtlcrne, og
som "cd Kogning med Vand let forflygtiges mcd Vanddampcnc. Olicn
yder, "cd at holde Humlen klæbrig, en vis Beskyttelse imod Bitterstoffer
nes IIlning. Efterhaanden som Humlen bl h'er ældre - og ganskc sær
lig - hvis dcn lagrcs daarligt, iltes Humleolien ; den bliver først sej~ og
senere gllnske lør, idet den da omdannes til en haard Harpiks, der ikke
mere er i Stund til at beskytte Bitterstofferne. Hutllleolien er Bærcr :Jf
Humlens Aromastoffer; men disse har paa Grund af Oliens Flygtighcd
kun ringe Indflydclsc paa Humlearomaen i dct færdigc 01; det er saa·
ledcs ikke muligt at finde Spor af Humlearoma i den kogte Urt.

Bitterslofferne. Hervcd forstaas væsentligst nogle i Lu»ulincl inde·
holdle Stoffer. der er af Betydning for det færdige Øls bitre Smag. Disse
Sloffer er to Bittcrs;yrcr kaldet /Jumulon og Lupuloll, og benævncs sæd-

r

r
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"lUllig f(_ og {J-Bittersyre, samt dc af disse Syrer vcd Iltning dannede
Harpikser.

(t-Bittusyren er let opløselig i Æter, Hexan, Pctrolculllsætcr, Alkohol
m. m., medens den i kogende Vand kun er opløselig i ringe Grad og for
største Delen atter skiller sig ud vcd Afkøling. Af en alkoholisk Opløs
ning udfældes n-Bittersyrcn med BJyacel:.lt.

p-Bifterlyun er opløselig i de sanuue Oplosningsmidler. SOIll nævnt
ovenfor, men den er uopløselig i destilleret Vand. Tilsledc\'ærclsen af
Ilt foroger Oplosclighcden. Paa Grund af S;yrcns ringere Oploselighed
er dens Bel;ydning som smagsgh'cnde Stof underordnet.

fJarlJiklerne dannes af Bittersyrerne. idel disse iltes til bløde Har
pikser, der "cd fortsat Iltning gaar over til haarde Harpikser. HUlllulonet
- tl-Bitters,yren - omdannes saaledes i Tidens Løb o"er a-blude Har
pikser til (t_ hanrde Harpikser, medens Lupulonet - ,B-Bittersyren 
over ,B-bløde Harpikser gaar over til ,B-haarde Harpikser. Uhensigtsmæs
sig Lagring fremskynder denne Omdannelse.

Urtens pH spiller en meget vigtig Rolle ved de bløde Harpiksers 01'
losning. jo større pH er, albaa jo mindre sur Oplosningen er, jo mere
opløses og omvendt.

De hnnrde Harpiksers Opløsetighed er ret ringe.
Med Hensyn til bitter Smag giver rr-Sl'ren og n· bløde Harpikser en

kraftigere Bitterhed end ,B-Bestanddelene og disse atter en kraftigere
Bitterhed end de haarde Harpikser, 0111 h"is Billervirkning Meningerne
er delte.

Humlens antiseptiske Virkning ligger ogsaa i Bitterstofferne, dog
mener man, at HUlllulonets antiseptiske Virkning er 3-5 Gange saa stor
som de andre IJiltersloffer i Humlen. bortset fra tie haarde Harpikser,
der i denne Henseende anses for virkningsløse.

Garve&lo(fune i Humlen forekommer i en opløselig og i en uoplase
tig Form.

Humlens Indhold af Garvesloffer er meget forskellig. dog synes det,
som Olll et stort Indhold af Bitterstoffer staar i Forbindelse med el stort
Indhold af Garvestoffer.

Garvestofferne indgaar Forbindelse med Æggehvidestofferne undt'r
Urtens Kogning.



VANDET TIL BRYGNING

Vand. som det forekommer i Naturen, indeholder altid Atmosfærens

Luftarter samt Salte. der slammer fra de forskellige Lag i Jorden, det

har passeret. Disse Saltes S~Hnmensælning.Art og Mængde er afhængig

af de geologiske Forhold og er som Følge heraf forskellig fra Sled til

Sted. Saaledes vil Vand, der r. Eks. passerer et gipsholdigt Jordlag, op

lose en vis Mængde af Gipsen; h,"or stor denne Mængde bliver, vil

afhænge af den Tid. Vandet er i Berøring med Gipsen og af Vandels

Teml>cratur samt af Gipsens OpJoselighed. '":md, der passerer Lag inde

holdende Ku/dumkarbonat "il ligeledes opløse en vis Mængde herar;

men her vil del Kuldioxyd. som Vandet pau et tidligere Tidspunkt har

oplnget fra Lurten. omdanner Kalciumkarbonatet til det lettere oplose·

lige Kalcilllnbikarbonat:

CaCOs + CO2 + H20 = Ca (HC03)2.

Passerer Vandel L:1g. der indeholder .1IagllillmJ.:arbonut, sker det

tilsvarende:
MgC03 + 002 + H02 = Mg (HC03)2.

Det Vand, der ikke passerer Jordlag, men lober langs Overfladen og

samles i Vand lob. kuldes Overfladevand, og er som Fulge af den ringe

Beruring med Jorden s:1ltfattigl. Til Gengæld kan Overfladevand \'ære

forurenet med Stoffer af organisk Oprindelse. ligesom det kan være

inficeret med forskellige Bakterier. der k:1n gore det uanvendeligt til

forskellige Formaa!, bl. u. som Drikke\'und. O\'erflade\'and kan end

videre være blandet med Affaldsvand.

Klin en kemisk Analyse kUIl give Oplysning om Arten og Mængden

af de forskellige Stoffer. der forekommer i Vandel.

Almindeligvis finder man dog kun Salte af Kalcium og Magnium i

nævne\'ærdige M.engder.

Jo flere Salte. der findes i V:1ndet. jo hUllrdere er det. og jo færre

desto blodere.
Man har sogl at finde et kort Udtryk for Vandels Haurdhed, og be

nytter hertil lJaardhedsgraden, der iovrigt intet siger om Saltenes Art,

og som er forskellig i de forskellige Lande.

I de sJ.:ufldimlViske Lum/e og TysklulId regner man I Haardheds

grad = I g CaO eller en dermed æk\'ivalent Mængde MgO i 100 I Vand.

I skandinavisk (tysk) Haardhcdsgrad = 1,25 engelsk = l,i9 fransk.

,

l
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Man skelner mellem forbigaaeflde (temporær) /Juardlled og bliuendc(permanent) lJaardhed. Den forbigaacnde Haardhed dannes af VandelsIndhold af Kalcium- og Magniumbikarbonater, hvorfor denne ofte benævnes Karbonotl1aordhed. Den blivende Haardhed dannes ,ræsentlig afSulratcr, hvorfor den ogsaa kaldes Sulfathaardhed. Den forbigaacndeHaurdhcd kan for storste Delens Vedkommende fjernes vcd Afkarboni3uing, medens den blivende Haardhed kun kan fjernes vcd Hjælp afkostbare Midler. som Destillation eller ved Anvendelse af Elektro~Osmose, som dog ikke fjerner Silikater.

Vondets nenl/ling. Selv Vand. der slammer fra d:ybe Boringer, borunderkastes en Rensning for al blh'c befriet for den største Del af sitJern. Jernet forekommer i Vandel almindeligvis som opløseligt Ferrobikarbonat, der ved Iltning omdannes til uoploseligl Ferril1ydro:r.yd. 1Ilningen foregaar ved, al Vandet i fine Straaler udsættes for den atmosfæriske Lufts Indvirkning. Det udskilte Ferrihydroxyd tilbageholdes afSandmassen i et Filter.
Et almindeligt aabent Filter er en Beholder af Jern. Jernbeton ellerandet for Vand uigennemtrængeligt Materiale, h\"Ori lag"is anbringesSten, r. Eks. underst et Lag af 80-100 mm Størrelse. dernæst Lag afmindre Sten. der i det øversle Lag er 4-6 mm slore; del allerøversteLflg dannes af Sand, og dels Tykkelse kan naa op til 0,5 m.

Filtreringshastigheden i saadrmne Filtre er afhængig af den udskilteJernmængde og af de øvrige i Vandel opslemmede Forureninger; denkan for meget lidt forurenet Vand sættes til I m i Timen. saaledes athver m~ Filtoverrlade højst kan filtrere I m~ i Timen.
Man bruger imidlertid ogsaa lukkede Tryk/iltre ikke alene i Vandværker. men og na ( industrielle Anlæg. Trykfiltret fordrer kun eet Pumpeanlæg, idet den samme Pumpe kan befordre Vandet fra Brønden gennem Fillret til Reservoiret, medens man ved de aabne Filtre maa ~mvendeto, hvis Filtret ikke kan anbringes ovenover Reservoiret.

Trykfiltrene byder ogsaa andre Fordele. Filtreringshastigheden erbetydelig større end i de aabne Filtre, ligesom Iltningen under Overtryker mere intensiv end ved atmosfærisk Tryk.
Fig. 90 viser et Trykfilter til industrielle Formaal af Cancly Typen.Trykfiltret bestaar af en Siaal beholder med en Bund af Jernplade. idenne findes Gennemløbsaabninger dækkede med halvkuglcformedeHætter, der forhindrer Filtermalerialel i al løbe ud med Vandet.

Det ufiltrerede Vand kommer ind foroven og spredes over hele Filtrels Flade ved Hjælp af en Spredeplade, hvorved det tillige iltes af deni Filtrets øverste Del staaende Luft. Vandel luber efter Filtreringen borlgennem et Hør i Beholderens Bund.
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Filtret renses dels ved. at man lader riltreret Vand i modsat Het
ning strollllllC gennem Filtermussen i del aabncde Filler, dels ved al
man lader Vand stromme ind gennem roterende Slaalror, saaledes at
det øverste Lag. hvor Slammet findes. bliYer v:lskct grundigt ud.

lIOTfRlJtDt ST1lAAURØR.
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I Bryggeriet benyttes Vand til mange forskellige FortlHfal, saasom:
Stubsrelning og Vaskning af Byg (ivrr. Side 151),
Brygning, •
Vas~ af Gær- og Lagerbcholdere samt Udskylning"f Ledninger m. m,
Drikkevand og •
Kcdclfodning (jvrr. Side 15 U.,.
Her skal kun Vnndet til' Brygning omtales.

..
Til .felve Brygvandet stilles, da alle Mikroorganismer dræbes under

Kogningen. ikke særlig store Krav til dets biologiske Henhed. Derimod
er Brygvandets Saltindhold ar den allerstorste Betydning, da Saltene
under selve Brygningsprocessen omsætter sig med Maltets Fosrater paa
en ikke ruldt opklaret Man e. Imidlertid er Vandsaltenes Betydning
som aciditetsrremmende eller aciditelshæmmende Faktorer ar stor· Vig·
tighed ror Urtrremstillingen.

•

•
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Ncdenslaaendc Tabel ,"iser Indholdet i forskelligt Brygvand i g pr. hl.

København Miinchen
(Ledning.. (Ledning&- Pilsen Dortmund

nnd) vand)

C«lcium (CaO) ....... ....... 13,9 10,6 0." "'.'Magnium (MgO) ............. '.. '.0 O,l! '.'Svovlsyre (SO.).............. '.' 0,715 O.'" %4,OSKulsyre (Co.) bunden ..... ... IG,O II,U 1.00 13,20Salpetersyre .. ................ - Sl>Of Sp<>, SporKlor (Cl) ............ ..... %,9 0,16 O." JO,72Ammoniak .. . .............. . - - - -Organiske Sloffer ........ ... - O." - 0,19Kiøelayre (Si O.) ............ .. '.S - - -Inddampningerest ... ......... 30,2 25,4 1l,12 111,0

Af Saltene maa I\'airiutn- og Magniumsul{al betragtes som direkte
skadelige. medens Natriumklorid i smaa J\længdcr kan være smugsfor.
bedrende, men skadeligt, hvis del forekommer i storre Mængde.

Vllndsaltenes Indvirkning paa Urtens pH har, længe for man kendte
dette Forhold. ad Erfaringens Vej sat sil Spor i de forskellige Fremstil
Iingsmetoder baade af Malt og af øl. Et Vand med et stort Indhold af
Karbonater, om r. Eks. Vllndet fra København og fra Mi"mchen har
kræ,-el lang"okset og hojt aftørret Malt samt IlIngsom Mæskning med
lang~ Mæsl:i.ekogninger. fordi man nelop paa denne Maade modvirker
Karbonaterne. Karbonatugt Vand egner sig derfor bedst for de mørke
Ølsorter. og som bekendt var baade de danske og de ba)'erske oprinde
lige Ølsort.er morke og svagt humlede.

Yanatif fra Pilsen er blodt, ullsaa fattigt paa Salte. det egncr sig for
lyst Øl under Al1ve dclse af lavt aftørret Malt og af Mæskemetoder.
der ikke r)egunstiger Syretilvækst.

Dortr~undervundet indebolder baade Karbonater og Sulfater; disse
'idste modvirker Karbonaternes ulkaliske Virkning. Øllet. fra Dortmund
er ogsaa lyst.

Endn n~re særpræget er Vandet fra Burton upon Trent i England,
h\'or Jnclholdet af Kalcium- og Magniumsulfat har været oppe pan 80 g
pr. hl. Her har lllan gennem Anvendelse af lyst ~lalt og Infusionsmeto
den begrænset Syreli1nckstcn.

Da Karbonaterne be'·irker. at Øllets Humlesmag bliver skarp og
vedhængende. egner Karbonatvand sig ogsaa af denne Grund mindre
godt til lyst øl. hvor man tilstræber fin. behagelig HumlebiLterhed. Man
man her regne med at bringe de fire Kon\j}Onenter for Urtfremstilling:
Vnnd. Malt. ~læskelUetode og Humlemængde i det rette Forhold til hin
anden for at sk3ffe Betingelser for et godt Hesultat.

"
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Forbedring af Brygvandet. Dersom det Brygvand, der staar til
Haadighcd. ikke egner sig til Fremstilling af den ønskede 0Uypc, bliver
Sporgsmualet om Ændring - c,renLuel Fjernelse - af ikke ønskede eller
Tilsætning :lf ønskede Salte aktuelt.

Drejer det sig om al fremstille cn lys Ølsod med rin Humlesmag, og
man kun har el karbonalholdigl Vand til Haadighed. hvilket er del
almindeligst forekommende Tilfælde, har man tre Fremgangsmaader.
der er egnede til delte Fonnaal:

l. Tilsætning af Gips (Burtonisering).
2. Tilsætning af Syre.
3. Arkarbonisering.

TiI.ætning af Gip•. Gipstilsætning ændrer Vandels Sammensætning
henimod Dorlmunder-Vandets (se foranslaaende Tabel). Gipsen omsæt
tcr sig med Vand· og Urtsalle paa en suadan Maade, al Karbonalernes
alkaliske Virkning modvirkes, men al samtidig en ikke ubetydelig Del
af Fosfater~e udskilles som lerliære, uoploselige Fosfater, hvorved man
kan risikere. at Urlen indeholder for faa Fosfater til Raadighed for
Gæren. Af ovenslaaende Grunde bar Gipslilsælningen ikke ,'undel slorre
Udbredelse.

Tillætllillg af Syre. Ved Tilsætning af Syre til el karbonalholdigt
Vand frigøres Kuldioxyd, og Karbonalerne omdannes li! ,'cdkommende
Syrcs Salte; anvendcr man Svovlsyre omdannes Karbonaterne til Sul
fater; ved Anvendelse af Saltsyre opslaar Klorider o. s. v.

Syren kan tilsættes Vandel; men man kan ogsaa sætte Syren li!
Mæsken eller til Urlen i Url kedlen. eftersom man onsker al foroge
Drintionkoncentrationen i Mæsken eller kun i Urten undcr Urt- og

Humlekogningen.
I slorst Udstrækning anvendes Mælkcs)rre. dannet vcd Dyrkning af

BacilluI Dclbriicki, ogsaa kaldel TlIermobacteriulll cereale, i uforsukrcl
Mæsk ved cn Tcmpcratur af 45-52Q C.

Sct i Mikroskop viser Bacillus Delbrucki sig som vcl udviklede. slankc.
ubevægelige Stave af forskellig Længde. ofte fOI'bundne i karle Kæder,
i Inrilke dc enkelte Stave lel skelnes, idel de sædvanligvis danner stumpe

Vinkler med hinanden.
Formeringsevncn og Evnen til at danne Mælkesyre er storst ved en

Temperatur af 46--470 C., men er cndnu stærk vcd 520 C.• ved hvilkcn
Temperatur slla godt som alle andre Organismer har indstillet dcres
Virksomhed. Bacillus Oelbriicki kan med andrc Ord ,red dcnne Tcmpera·
tur undertr;\'kkc alle andre Organismer, og man kan derfor holde Mælke
s)'rekulturen praktisk ren, lige saa længe det skal være. naar blot dcn
stadig nrbcjdcr vcd Temperaturer omkring 50" C.

•

•
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Ved højere Temperatur mister 8acillus Dclbriicki E,'nen til Syredan
nelse; allerede vcd en Temperatur af 600 C. har den praktisk talt indstil·
let sin Virksomhed. Dcn er meget lidt modstandsdygtig overfor den
Mælkesyre, den sclv danner, ganske særlig Illalcr den ikke samtidig hoj
Temperatur. Ringe Syremængde og en luv Temperatur er de bedste Opbc·
,'uringsbelingelser for den, Il\'ilket man i Praksis benytter sig af ,-cd
Driflsslandsninger, idet man pau el koldt Sled henstiller en Prøve af
Mælkesyrekulturen, hvormed man inficerer Mæskcn, nnnr Driften atter
tnges op.

Til Dannelse af Mælkesyre kan ilian anvende en med konisk Bund
forsynet Kobbcrbeholdcr (Fig. 91). Beholderen er forneden lukket med
en BundventiJ, der :l:lhnes og lukkes ,-ed Betjening :"If et H:lrmdhjul A.
Fyldningen af Beholderen sker gennem Tregangshanen B, der, naar

".
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den rette Mængde er kommen i Beholderen, skiftCli om, saaledcs al
Mæsken passerer forbi og pumpes tilbage i Mæskekarret. Den rette
Mæskmængde kontrolleres "cd Hjælp af Vandslandsghlssel.

Vcd Tomningen af Beholderen benytter man sig af en Fircgangs
hane C. hvortil forer en Vandledning og en Luftledning.

A(karboni,uillg. Ved Afkarbonisering forsLaar man hel eller delvis
Fjernelse af Vandets Karbonater. der belinger den forbisaacnde Haard·
hcd. Dette kan gores paa to Mander:

I. Ved Kogning.
2. Ved Tilsætning af Kalk.

Ved Kogning af Vandet. Som foran omlalt forekommer Karbonaterne
i Vandet væsentlig som Bikarbonater. Ved Kogning frigores den halv
bundne Kuldioxyd, saaledes al Bikarbonaterne omdannes til tunglop
løselige Karbonater.

Det er af afgørende Betydning, at det frigjorte Kuldio;tyd hurtigt
fjernes, da Processen ved dettes Forbliven i Vandet er reversibel. Mag·
niumkarbonat skilles ud i kogende Vand, men gaar "ed Vandels Afkø·
Iing atter i Opløsning, h,'oraf følger, at Filtrering af det kogende V.tmd
er nødvendig for Fjernelsen heraf.

Afkarboniseringsgraden er afhængig af Kogetiden, men er iøvrigt i
Praksis meget varierende, og man maa gennem Forsøg bestemme, hvil
ken Kogetid, der giver det ønskede Resultat.

Under Kogningen udskilles Jernet.
• Afkarhonisering ved Kogning er ret kostbar, hvorfor c1en er meget

lidt anvendt.
Ved Tilsætning af Kalk er Fremgangsmaaden følgende:
~Ian udrorer (læsker) brændt Kalk, Kalciumoxyc1 i lidt Vand,

hvon'ed dannes Kafciu1I1!lydroxyd, hertil sættes en vis Mængde Vand.
Tidligere lod man denne Blanding henstaa, til man havde en klar Oplos
ning af mættet Kalknll1d, hvis Kalkindhold afhang af Temperaturen;
nu til Dags benytter man en tynd Kalkmælk.

Til en Beholder indeholdende det Vand, der skal afkarhoniseres,
sættes en "is ~Iængde af Kalkvandet; denne Mængde afhænger af:

l. Kalkvandels Kalkindhold.
2. Haavandcls Indhold af fri Kuldioxyd.
3. Hotlvandets Indhold af Bikarbonater.
4. Den ønskede Afkarboniseringsgrad.

Angaaende Bestemmelsen af denne Dosering henvises til Side 149.
Blandingen af Kalkvand og Raavand lacles i Ha i en Fældningshe-

holder i den lil Fældningen fornødne Tid; de uoploselige Salte sæller
sig til Bunds som SlalIl ; det klare. afkarboniserede Vand kan tr~kkes

af fra O\'en og e,'cntuelt filtreres før Brugen.

•

••
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Vcd Tilsætning af Kalk bindes den frie Kuldioxyd under Dannelse
af tungtopløseligl Kalciumkarbonat.

Bikarbonaternes halvbundne Kuls~'rc bindes af Kalken under Dan
nelse af Karbonater. der delvis udfældes.

For Kalciumkarbonalets Vedkommende sker Udfældningen ret fuld
stændig og temmelig hurtigt. Anderledes med M:lglliumknrbollut, fordi
delte er nogel oploseligt i koldt Vand; imidlertid kan del omsættes
videre "cd forogel Kalktilsælning. hvorved del omdannes til Magnium
h)'droxyd.

De kemiske Omsætninger med puafolgende Udrældninger tager en
vis Tid, og denne Reaktionstid er forskellig for Vand fru forskellige
Steder, selvom Betinftt'lsernc for Afkllrboniseringen synes at ,'ære de
samme.

Reaktionstiden forkortes, naar Blandingen af Raa\'and og Kalk\'3nd
gores meget grundig, f. Eks. \'cd Anvendelse af Hørc\'ærker. Det har
ligeledes vist sig, at Heaktionstiden forkortes, dersom man i Fældnings~

beholderen efter dennes Hensning lader en Del IIf Slnmmet fra fore·
ganende Afkarbonisering blive tilbage og blande dette op med Haavands·
Kalhandsblandingen. Samtidig opnaas. at det udskilte Slam fra at være
kolloidalt bliver krystallinsk. h\'i1ket formindsker den Tid, Afsætnin~

gen tager, og gør "litreringen af det afkarboniserede Vand lellere.
Afkarbonisering ved Hjælp af Kalk b;\'der udskillige Fordele fremfor

de andre Metoder; ror del første indføres ingen fremmede Stoffer i
Brygvandet, dernæst er den ikke kostbar, den er sikker, og den kan
reguleres.

Ved Afhærdning af Brygvand tilstræhes ikke altid den sturst mulige,
men derimod den mest passende, f. Eks. 3-7 Haardhedsgrader til lyst
og stærkt humlet 01. Den rigtigc Haardhedsgrad kan kun fastslaas \'cd
Forsøg. lovrigt bor man holde sig for øje. al blødt Vand kræver storre
Humletilsætning end haardt.

Den Mængde Kalkyand, der skal bruges iii Afkarboniseringen, beslemmes
gennem Titrering og Beregning af:

l. Antal temporære Hnllrdhedsgrader som ønskes fjernet lIf Hlla'·lIl1del.
2. Klllkvandels Indhold af Knlciumh)'droxyd omregnet til CaD pr. I.
3. l'\ødvendige Mængde af Kalkvand iii Binding af Rnll\'andets frie Kul

dioxyd i I pr. hl Ilna\·and.

Arbejdel udføres som følger:

I. 250 cm3 Ran\'and liIsæIles MethyJorange iii gul fo-an'ning, h\'oqHla
titreres med nllO HCI. iii Fnr\'en slanr om Iii rod. Under Titreringen IlHHl mnn
gennemlufle Vundet med kuldioxydfri Lufl.

Er a Anlal cm3 HCI. frlllr man Haardhedsgraden "ed al multiplicere med
1,12; herfrn trækkes det Antal temporære Ilaardhedsgrader (1-1 I)' som ilian
ønsker at beholde i Bryg\·andel.

Saaledes ønskes fjernel: 1,12 a - H l lemporære Haardhedsgrader = g CnO
pr. hl.
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2. :!5 cmi Kalkvand titreres med n/IO Hel med Fenolflatein som Indi
kator til Arfarvning. Den forbrugte Mængde Saltsyre i Cilla (b) multipliceret
Illed 0,112 angi\'cr Mængden af CaO pr. J i Kalkvandel; altsan:

0,112 b = gCaO pr. I.

3. Til Bestemmelse af, h,'or meget Kalh'and der skal bruges til Binding
af noa\'andels frie Kuldioll)'d, benyttes Kalkvandel som Tilervæske.

200 cm' Raavand liIsælIes Fenolrtalein og titreres (Glasset rystes (or
hver tilsat O,a-l cmi KaJhand) til det faar en svag rosa Fan'c. der tydelig
holder sig i mindst 10 Minutter.

De iii Opnaøelse af Fan-nlngen forbrugte Antal cmi Kalkvan4 (c) angiver
Antal I Kølhand pr. bl Raal'and til Binding af fri Co,.

Hele Beregningen kan opstilles i Fonnlen:

1,12. - H I + C = I Kalkvand pr. hl Raavalld Hi Opnanelse af den onskede
0,112 b

Afkarbonisering.
8e1}'dningen af a, b, c og HI fremgaar af det o\'enfor nævnte.

,

,
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MALTNING

Maltningens Formulll. Dcn i Sædarterncs Frohvide samlede Op
lagsnæring er i del væsentlige til Stede i uopløselig Form. som Sli\'clsc og
Æggehvidestor. For al den unge Plante skal kunne udn)'tte den, maa
den forst omdannes til Forbindelser, der er opløselige i Vand. og i dette
Øjemed udvikles undcr Spiringen forskellige Enzymerj her skal nævnes
Cytase, den praktiske Betegnelse for de Enzymer, der nedbr»'der Celle
væggenes Hcmicellulose. Amylasu (Dia&lase), der kan opløse og (or
sukre Stivelsen. saml Proteaser, der kan omdanne Æggeh\'idestoffet til
mindre sammensatte og for ca. 33 %'5 Vedkommende til opløselige
StoHer.

Bryggeren kan lige san lidt som den unge Plante direkte udnytte den
uopløselige Oplagsnæring. Ogsaa han har til sil Formaal Brug for de
opløsende Enzymer, og han lader derfor Planten udvikle disse, idet han
malter Kornet. d. v. s. bringer det til at spire. Hen'ed llIaa han ganske
vist lage med i Købet et Tab af værdifulde Stoffer, som Planten dels
bruger til Aanding, dels til Udvikling af Hødder; men Tabet indskrænkes
\'ed passende Ledelse af Spiringsprocessen og ved at standse den, saa·
sn:ut en tilstrækkelig opløsende Virkning af Enzymerne er sikret.

Maltningen hestaar af 3 Hovedafsnit:
I. Tih'ejebringelsen af saadanne ydre Betingelser, som kan bringe Spi·

ringen i Gang, Dette vil i det væsentlige sige Tilforsel af Vand, hvilket
sker ved den saakaldte Støbning,

2. Den paa passende Maade ledede Spiring.
8. Standsning af Spiringen ved Udtørring og Op\'armning. Dette sker

ved Kølningen, som tillige tjener det særlige Formaal at bibringe
~Ialtet den onskede Grad af Aroma og Farve.
I Principet kan alle Sædarter maltes; men da man kun rent und

tagelsesvis malter nndet end Byg til Brug i Bryggerierne, tages i det fol·
gende udelukkende Hensyn til Fremstilling af Bygmalt.

Støbningen. For at optage den til Spiringen nødvendige Vandmængde
støbes Bygget, d. \'. s. udblodes i Vand. Om det herved um'endte Stobe·
vand indeholder nogel mere eller mindre af de i naturligt Vand sædvanlig
opløste MineralstoHer, er uden \'æsentlig Betydning. Dog har man Er·
faring for. at stærkt kogsaltholdigt Stobe\'and (l2i g Klor pr. hl) eller
derover) nedsætter Byggels Spireevne. Til den biologiske Renhed stilles
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der ikke videre skarpe Krav, fordi der puu selve Bygget nitid findes et
snu stort Antal forskellige Kim, at det ringe Kimanlnl i normalt Vand
er ganske forsvindende i Sammenligning dermed. I Almindelighed fore
trækker man middelhaardl Stobc\'und. Del bor altid være rent og klart.
uden Lugt eller Afsmag, og desuden helst frit for Jern, fordi delle Slof
meddeler Maltet en grunlig, uskøn Farve.

Den Hastighed, hvormed Vandet trænger ind i Kornet, aftager stærkt,
ertersom Stobningen skrider frem. Man har saaledes "cd Forsøg fundet
falgende Tal:

Ehn Tl-.. St.l.l.. 8J'" -.xhokkt •• Vand 100 q .~ Br.
","r~"'V"'"

O 16,5 O
24 35,9 30,3
48 43,1 46.7
72 47,0 57,5
96 47,7 59,6

Som del (femganr af sidste Kolonne. er der under de Forhold, "cd
hvilke Forsoget blc\' foretaget, i det forste Dogn optaget omtrent dobbelt
saa meget Vand som i det nærmest følgende, og i Sammenligning med det
tredie og fjerde Dogn henholds"is 3 og 15 Gange saa meget.

Jo varmere Vandet er, desto hurtigere opt3ges det. Støbningens V3
righed er derfor i ikke ringe Grad afhængig af Stobe'·3ndets Temperatur.
Desuden er den arhængig af Byggets Besbffenhed og af den Malttype,
der tilstræbes. ~l3n kræver nemlig i Almindelighed en længere Vækst og
derfor ogsa3 en fuldstrendigere Støbning af mørke Maltsorter end af lyse.
Endelig mua man ogsaa tage Hensyn til den Fordampning, som de lokale
Forhold "il medf"re under Spiringen. Den vil f. Eks. i Reglen være større
i pneumatiske Malterier end paa Maltgul"e, h"orfor de forstnævnte kra>
ver en noget længere Støbning.

Pan Stobningens sidste Stadier prøver man, om Bygget er færdig- •
stobl "ed Hjælp af forskellige pr3kliske Kendetegn, af hvilke følgende
er de almindeligste:
L Man deler det støbte Bygkorn langs Bugfuren. De to Halvdele, der

derved fremkommer, skal, nnar der støbes til et Gul"malleri, vise et
graal. gennemvnndcl Udseende paa nær en hvid Slribe ned gennem
Kornels Midte. Støbes der lil mekaniske Mallerier, maa Striben enten
være ganske tynd eller være s,'undel ind til et hvidt Punkt eller heil
"ære forS"lIlHlet, alt eftersom der støbes til Pilsner-, Lager- eller
Miinchnermalt.

2. Kornet skal være saa megel støbt, at det lader sig boje o"er Tommel.
fingerens Negl, uden at dets Skal brækkes; men samtidig skal Skallen
løsne sig fra Kornet.

3. Man fatter Kornel mellem Tommel· og Pegefinger, horder det op til
sit øre. og presser dets Spjdser sammen, hvorved Skallen springer med
et Knæk, af h"is Beskaffenhed man kan bedømme Stobegraden.
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Hvis det af en eller anden Grund ikke er Illuligt at træffe den rette
Stobegrad, maa Illan hellere støbe fol' lidt - "undcrstobe" - end for
meget. Del forstc kan nemlig i del væscntlige rettes ved, at man-tilfører
Vand under Spiringen, del sidste derimodtikke. Ved Stobning af et uens
8.ygparti bor man derfor afpasse Stubetiden eHer den Del, der forst bliver
færdigshtbt, saaledes at Resten bliver understobt, men O"erstobning
undgnas. Ensartet Stobning opnaas derfor kun med Dygpartier af ens·
artet Kornstorreise. Æggehviderigt Korn knever længerc Stobetid; det
samme er Tilfældet med tykke, hutlede Korn.

Til Bestemmelse af Støbegraden anvendes Hcrnreullierl AIJpara/;
dette el' elI cylindrisk Beholder med perforerede Vægge indeholdende en
bestemt Vægtm:cngde Korn, In'is Vandprocent forud bestemmes.

Beholderen unbringes i Stobekarret sammen med det B;yg, hvis Stobe·
grad man onsker at bestemme. Efter endt Stubning vejes del støbte Byg,
og Stobegraden kan beregncs.

indstobes r. Eks. 100 g Byg med 16 % Vand, og vejer dette eftcr endt
Støbning 150 g, er Støbegraden 4,1,0 %, idet 150 g støbt Byg indeholder
50 + 1ti = titi g Vand, hvorfor 100 g stobt B)'g indcholder:

6OxlOO = 44,08 Vund.
150

Under Byggets Støbning finder SO(ll Bivirkning en Vaskning og Gd·
{uc/lling Sted. Vaskningen Cl' af rent meknnisk Art, idcL V~lI\det løsriver
Stovpartikler, Mikroorganismer og lign. fra -Kornets O\'crflade. Udlud·
ningen hestaar ,'æsentligst i, at visse Stoffer fra Skallerne gaar i Opløs·
ning, saasom Æggeh"idestoffer, Gan·estoffer og Billerharpix, der under
eet betegnes Testillsyre, og hvis Tilstedeværelse i det færdige 01 forringer
deltes Kvalitet, Æggehvidestoffet, fordi det kan give Anledning til Uklar·
hedcl', Gan·estorfet og Bilterharpixen "ed deres ubehagelige Smag. Da
Byggcls Froskai kun er genncmtrængelig for rent Vand, men ikke for
de i Vandel opløste Stoffer, kan en Udludning af ubeskadigede Korns
Indrc ikke finde Sted. Stobcvnndcl Cl' tilbojcligt til at gaa i For·
raadnelse og maa med passende ~Iellemrum skiftes. Navnlig det første
Stohevand, som naturligvis bliver stærkest forurenet, maa indcn ret
længc erstattes af rent Vnnd. Del samlede Tab af Torstof, SOI11 Bygget
lider under Støbningen ved Vaskning og Udludning, kan anslaas til
0,5-0,8 %.

Endelig fraskilles ved Støbningcn det saakaldte Skum korn, bestaaende
af Smaabyg, Fro og lignende, som har passeret Hensemaskinerne: men
In·is Vægtfylde er saa ringe, at del s"ommer ovenpaa Vandet i Stedet
ror som Maltb)'gget at s)'nke til Bunds. Skumkornets ~Iængde afhænger
uf Rensemaskinerne. Gode Maskiner renser selv urent, uensartet og smaa·
kornet toradel Byg san fuldstændigt, at Skumkornct ikke udgor mere
end 0,2 % ar det indstøbtc B)'g; men med daarlige Rensemaskiner kan'
man faa 1,3-2,5 % Skum korn. Nanr Skumkornet fjernes fra Karret,
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indeholder det sædvanlig 25-2i % Vand. Det tørres og benyttes som
Foder.

Under Støbningen tiltager Byggets Humfang som Følge af Vand
optagningen med 40-50 %.

Stobel.·ar bør have deres Plads i et godt isoleret Lokale (god Mur
tykkelse og Skodder for Vinduerne). saaledes at Vinterkulden ikke ind
virker h\'erken paa Stobevandel eller det indstobte Byg. Det rensede Byg
tilføres i storre Malterier enten ved Hjælp af Elevator og Trans)lQrtsnegle
eller Hedlere eller "ed Lufttrans)lQrt og vejes paa en Automatvægt. inden
det slaas i Stob. Det er praktisk over Stobekarret at have en Samle
beholder, stor nok til at optage det Kvantum Byg. der skal stubsættes.

Del nudvendige Stobekarrum pr. 100 kg stobsat B;yg findes "ed at
man til det Hum, som selve del færdigstobte Byg indtager. nemlig
0,20-0,22 m'. lægger -l--8 % som Vand- og Stigrum.

For at kunne stobsætte 5000 kg Byg daglig med en Stobelid af iO
Timer kræves saaledes 3 Stobekar, hver med et Humindhold af
0.22 X 50 so t I m'. h"ortil kommer 8 % Stigrum. inlt 11.88 mS.

Stobekarrenes Mnteriale. Form og hele Indretning er meget forskellig.
Som Eksempel "ises paa Fig. 92 et cylindrisk Jernstobekar. hvis koniske
Bund har en Heldning paa 45°, saaledes at det kan tomme sig selv, nnar
Bund\'entilen aabnes. Karret er forsynet med O\'erlob og Sikasse til Op-

tagning af Skum kora. !iGmt for
neden med Aflob for Vandet gen
nem en Siplnde. Gennem et System
af Ror med nedad vendende Huller
kan man tilføre komprimeret Luft
under et Tryk af 1-1,5 ato under
Stobningen og derved opnaa en
virkningsfuld Vnskning og Luft
ning af Dygget.

Under Karret er visL en Cen
trifugalpumpe. ved Hjælp af hvil
ken Blandingen af færdigstøbt Byg
og Vand kan befordres Lil Spire
stederne (Tromler citer Kasser) i
mekaniske ~Ialterier. En saadan
Pumpe kan ogsaa tjene til under
Støbningen at Olllpumpe Byg og
Vand frn et Støbekar til et nn det,

~
~-.! ru ll\'orved en meget "irksOlI1 Vask

....to. f!Wh ..... ning iværksættes. Hvor Støbekar er
. anbragte i flere Etager over hin

anden, kan man pan lignende
fi,.92. s..I>....... Maade vaske Bygget ved at lukke

•

•

,

•
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Indholdet fru el Kar ned i el andel. Man indstober da altid i det øverste
Kar og udsløbcr rru det underste.

De Ror, der forer Vand til og rra Stobekar. vælges med rigelige Di·
mcnsioner, Cor al saavcl Indstøbningen som Skiftningen af Stobc"undet
kan ske hurtigst muligt. Stobckarrenes Sier bor ,'ære tilstrækkelig slore
og solidt :mbragle, og Bundventilerne bor kunne lukke tæl, uden dog al
være for vanskelige al aabne. nan r Karret er (yldt med færdigstøbt Byg.
Ben,yttes komprimeret Luft, bor denne være frj for Olic og Urenheder,
og den maa være afkølet efter Komprimeringen. inden den indblæses i
Stobekarrel. Hvor tempereret Vand am'endes til Støbningen, tilberedes
del bedst i en højere end Støbckarrel anbragt Beholder Cors;yncl med
Spiralslnllgc for Damp og mcd en Termoregulator som automatisk lukker
for Damptilforslen. lumr Vandet har naaet den onskede Temperatur.

Stobemaaden. I ældre Tid støble man Bygget ved simpelthen at lade
det henstaa fra 7 100 Timer under Vand, som skiftedes hver 12' eller
24' Time.

Fm denne Metode, der i vanskelige Bygaar ofte overstobte Dele
.af del støbsatte Byg, er man gaael over til at tilfore Byggel ikke
blot Vand. men ogsaa rigelig Luft. Herved opnaar man. at Bygget kOIll
mer hurtigere og mere ensartet i Vækst; det kan endogsaa .. pipl>e". d."_s.
vise Hodspiren. inden det efter 50--70 Timers Støbning forlader Stobe
karret. Desuden undgaar Illan den Slimhinde, som let afsætter sig paa
Kornets Overflade, nl'Hlr del henstaar længe under Vand. Lugten bliver
friskere. og det bliver lettere at malte Bygget koldt og at indskrænke
Maltningss"indet. Den rigtigt anvendte Luft- og Vandstøbning gør det
derfor muligt at faa et større Vægtudhytte af Malt pr. 100 kg støbsat Byg.
og tilmed af Malt, der ved Brygningen giver el større Ekstraktudbytte.

Den simpleste, men mindre rationelle Form for Luft- og \'undstob
Iling beslaar i. at man lader Bygget henstaa uden Vand f. Eks. i 6 Timer.
hver Gang Støbevandel lukkes fra Karret. Hertil kræves ingen særlige
Luftningsanordninger; men naturlig"is bliver Luftningen paa denne
Maade ikke ens gennem hele Karrets Dybde. og \'askningen bliver ikke
kraftigere end vcd almindelig Støbning.

Til den cgentlige Luft- og Vandstøbning maa Støbckarrel udstyres
med Luftningsror (Fig. 92), gennem hvilke Trykluft kan tiICores. Som
Eksempler paa. hvorledes Metoden kan bringes til Udførelse, anføres
følgende:

Tempereret Vand paa 12-140 C fyldes i Karret til en saadan Højde,
al Vandstanden efter endt Slobsætning naar ca. Ih m fra KarreLs Hand.
B:ygget fyldes i, og Luft ledes til i 15-30 Minutter. hvorpua det snavsede
Vand lukkes ud gennem Si pladerne. Frisk Vand sættes saa til. helst fra
Karrets Bund. indtil del løber næsten klart gennem Overløbet og Sikas
sen. hvorpaa man lader B)'ggel staa røligt under Vand i 6---8 Timer.
Derefter luftes grundigt i 15-20 Minutter, h"orvcd lilan fl,rslmall lukke
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Slla megct Vand ud. at Vnndst~mden igen bliver den normale. Vandet
lukkes derpaa fra, man lurter uden Vand i ca, 45 Minutter, sætter frisk
Vand paa og lader henstaa i 12 Timer, h\'orpaa Vandel skirtcs paany,
indtil Stobningen eHcr lia-iO Timer er endt. ,..

Jrølge cn andcn Arbejdsmaade indstobes som beskre\'et, h\'orerter
mun Inder B;nu~et henstaa I Time med Vand og derefter 6 Timer uden
Vand, idet man lurter i h\'eranden af disse 6 Timer. Man fortsætter paa
denne ~Iaude med skiftevis l Times Vandstob og 6 Timers Tortid 'med
iall 3 Timers Luftning og regulerer i det sidste Dogn den oplagne Vand·
mængde ved al ændre den Tid, Bygget staar under Vand mod IiIs\'a
rende Ændring af Tortiden. Støbning paa denne ~laade egner sig særlig
for Byg med s\'ag Spiringsevne, og \'iI sæd\'anlig l-ære end l ener 48-50
Timer; men den vil i Reglen no<h-endiggore Vanding pau Gulvet, for al
B;yggels Vækst ikke skal standse paa et for tidligt Stadium.

Et \'ærdifuldt Middel til at fremme Kornets Spireevne og fjerne Bak
terier fra dels Overflade har man i Stobning med I\alkvund. Sædvanlig
bruger m:m en Y.t,- eller lf.!-mæHet Opløsning, og kun i Tilfælde ar, at
man er tvungen til at benytte B;yg med muggen Lugt eller lignende Fejl,
anvendes en mættet Opløsning, Kalkvandel opløser og fjerner omtrent
al TesIinsyren. Tilsætning af Kalhand sker 2' eller 3' Gang, Van
det skiftes pau Bygget. I slorre Malterier praktiserer lilan Kulkvunds
stobningen lellesl \'ed oven o\'er Stobekarrene al opslille et mindre Kar
med Mllolestok op langs Siden og cl Afløb, hvis Ende rager et Stykke
op o\'cr Bunden. Man kommer brændt Kalk i Korret, Vand tilsættes, og
der rores hortigt om, Iworcfter man ladcr henslaa roligl en Tid til Bund
fældning. Derpao ud toppes saa mange hl mættct Kalkvand, som beho\'es
for at give del samlede Stobe\'and den onskede Styrke. Kalken pua Kar
rcls Bund rores aller op næste Gang man stobsælter og beh~ver kun at
fornys nu og da.

Ved \'armtvandsstobning indsløbes Byggct % Time i Vand paa 50° C,.
hvorefter dette skiftes med Vund af almindelig Temperatur, Da Bygget
opsuger det vurme Vand bct;ydelig hurtigerc, forkorles Stubetiden; mcn
Hcguleringcn bliver vanskeligere, og Vondel maa kunne løbe bunde til
og fra Sløbekarret poa korl Tid (10-15 Min.). For ol kunne anvende
Metodcn llIao mon derfor have særlig rigclige Kloakforhold sumt cn stor
Vandbeholdcr over Slobekarrene.

Udstuhf/ingell. I Gulvmaltcricr lukker Illan Vandct fra Stobeknrrel
2-3 Timcr for der skal udstobes, soolcdes at Bygget kan komme paa
Maltguh"el uden o\'crflodigl Vand, Det støble Byg udtappes derpoo i Kip
\'ogne, som knn kore ind undcr Udstobningsallbningen, l mekuniske Mal
lerier bringer man derimod hele Blandingen af Byg og Vand til Spire
stedet, enten direkte genncm en Ledning, hvis Stobekarret er lin bragt til
slrækkelig højt, eller "ed Hjælp af en Centrifugalpumpe, Vandet lober da
bort genncm Spirekassernes Bundplader eller Tromlernes perrorerede Hor.

•

•

•
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Efter Udstobningell ren gores Støbekarrel omhyggeligt med Kost og
Vand, af og til bør man desuden tage Kalk til Hjælp eller om fornodent
kraftigere Desinfektionsmidler som Klorkalk.

" Jernstøhekar beskyttes mod Hust ved Hjælp af Monjemnling eller
Jernlak.

Vandforbrug. I Gulvmaiterier bruges ca. 8 hl Vand pr. 100 kg ind
støbt B;yg. nemlig til Støbsætning l,i5-1.85 hl, til 6 Gange Skiftning
6 hl og til Rengøring 0,15-0,2 bl.

I el mekanisk Malteri bruges noget mere Vand end i et Gulvmalteri,
dels til Befugtning af Luften OB dels til den mere omfattende Hengoring.
Man kan regne. at der i et mekanisk Malteri bruges ca. 9 hl Vand pr.
100 kg indstøbt Byg.

\'andindhold ; færdigdobt Byg. Af 100 kg stobsat Byg erholder man
140-150 kg færdigstøbt 8)'g med ca. 45 % Vandindhold. Følgende
Eksempel giver et Overblik over Forholdene;

100 kg støbsat Byg med li % Vand = 83 kg Tørstof + 17 kg Vand.
Af Tørstoffet svinder "ed Vaskning, Udluftning og som Skum korn 1,5 %,
allsaa 1,25 kg af de 83 kg, Rest 81,75 kg Tørstof. Det færdigstøbte Byg
indeholder 45 % Vand. d. "~o s. for hver 55 kg Tørstof 45 kg Vand. Paa

81,75 kg Tørstof kommer altsaa; 81,75 X 4{) = 66.9 kg Vand, saa at den

""samlede Vægt blh'er 81,75 + 66,9 = 148,65 kg færdigstøbt Byg.

Spiringen. Ved Siden af selve Kornets Egenskaber er der 3 )'dre
Faktorer, som bestemmer Spiringens Forløb, nemlig;

l. Det spirende Korns '·{JndindlJold.

2. Luft(l(tgangen (Luftens Ilt).

3. Temperaturen.

Det er af Vigtighed at holde sig delte for øje for at forstaa Bel)'d·
ningen lIf de Arbejder, der foretages i !\Ialterierne. Den brugelige Arbejds
maade er udviklet til sin nuværende Form gennem lange Tiders Erfarin·
ger, netop fordi den pan passende !\taade regulerer de nævnte trc Fak
torcr og dcres indbyrdes Sammenspil. At de paa forskellig Maade paa
virker hverundre, ses let, naar man undersøger dem noget nærmere hver
for sig.

Fundindholdet. Til :at indlede Bygkornets Spiring hører der klin et
forholdsvis ringe Vandindhold; men man ønsker, at det under Stobnin
gen skal optage tilstrækkeligt Vand ikke alene til Indledning, men ogsaa
til Fuldførelse af den for Maltningen nødvendige Spiring. Hertil udkræves
et Vandindhold i det færdigstobte Byg af omkring 45 %, noget varierende
efter Byggets Beskaffenhed, lokale Forhold og Arbejdsmaader. samt den
tilstræbte MaJtt)'I)C (jfr. Side 152). For meget eller for lidt Vand giver
sig til Kende under Spiringen paa følgende Maade:
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Har man "understobt" Bygget. indeholder det ikke tilstrækkeligt
Vand til at fuldfore Spiringen i den ønskede Udstrækning. Sclvom den
kommer godt i Gang, bliyer Væksten efterhaanden mindre kraftig; Slla\'cl
Rod· som Bladspire bliver tilbage i Udvikling, den førstnævnte "isner
for tidligt. og Kornet bli,rer ikke omdannel paa den tilstræbte Maade.

Har man derimod sløbt for længe...o\'crstobt". er Spiringsenergien
blevet nedsat, saa al Spiringen kommer trægt i Gang; men er den første
Træghed overvundet, sker Udviklingen desto kraftigere. Temperaturen
,'il Jet stige for hojt, Rodspiren og navnlig D1adspiren vokser stærkt. og
den sidslnæ,'nle har Tilbøjelighed li! at strække sig ud o"cr Kornels
Spids og danne de s~l:)kaldle ..Husarer" _ Disse ydre Fremtoninger er led·
sagede af et foroget Maltningssvind og en stærkere kemisk Omdannelse
end ønskeligt.

S.-crlig uheldig Yirker O\"erstøbning paa Byg. der er for stærkt kørnet
eller daarlig indhøstet og deh'is spiret. idet Spireevnen her let kan gaa
fuldstændig taM, og Kornene bth-er ganske bløde med mælket Indhold_
Saadanne Korn vil let skimle og fordæn-es paa Maltgulyel.

Under normale Forhold vil Gronmaltet indeholde omtrent lige saa
meget Vand som det færdigstøbte Byg_ H"or de lokale Forhold meMorer
en stærk Fordampning under Spiringen, maa man vande for at forhindre
Udtørring; men ellers erstattes det fordampede Vand i alt væsentligt af
det. der nydannes a[ selve den unge Plante og lildcls afsætter sig som
..Sved" paa Mallstykkets Overflade eller pau Gulyet, idet der her finder
en Afkøling Sted af den fugtighedsmættede, varme Lurt fra Stykkets
Indre.

Nydannelsen af Vand under Spiringen stanr i nojesle Sammenhæng
med den anden af de ovenfor nævnte Faktorer. nemlig Lurtadgangen.

Lu{tudgungcn. Som næsten alle andre levende Væsener annder den
unge Plante. Den gor det i næsten umærkelig Grad allerede i det hvi
lende Bygkorn, betydelig stærkere under Støbningen, men meget krartigt
undcr Spiringen. III optages herved fra Luften og forbinder sig med visse
af .Plantens Bestanddele (Sukkerarter og Fedtstoffer) til Kuldioxyd og
Vand. Det dannede Vand træder, som anført, i Stedet for det, der efter
haanden fordamper fra Kornenes Overflade_ Kuldioxyd derimod sam
ler sig i Mellemrummene mellem Kornene og maa fjernes ved Kast
ning eJler i de pneumatiske Malterier ved Gennemblæsning af Luft,
for at ikke Aandingcll og dermed Kimenes normale Vækst og Udviklingen
af Enzymer skal forhindres. Naar førsL Spiringen er san vidt fremskre
den. at en tilstrækkelig Mængde Enzymer er udviklet, kan man uden
Skade begrænse Lufttilførslen og dermed det Tab af værdifulde Stoffer.
som Aandingen medfører.

Aandingen er desto stærkere og Tabet desto større. jo højere Malt·
ningstemperaturen er, og pan den anden Side er det den som Følge af

•

•
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Aandingen udviklede Varme. der bringer TeUlI}eraturen i dct spirende
Byg til at stige.

l'empuatllren, Vcd alle Temperaturer fra omtrent 5° C til op om
kring 38° C er Byggcts Spiring mulig; hurtigst gaar den for sig ved cn.
25 C. De Omdannelser af Bygkornets Bestanddele. som tilsigtes ved
Maltningen, opnaar man bedst ,'ed lavere Teml}eratur. stigende fra
10-12° C lige efter Støbningen til 16-18° C i den kraftigste Vækst·
periode. Det kan være nødvendigt nt lade Temperaturen stige højere for
at faa Omdannelsen fuldført indenfor den Tid. der slanr til Handighed;
men det betyder et foroget AllIldingstab og en Fure for ~Iallels Kvalitet.

Afkøling af det spirende Byg sker i Gulvmalterierne ved al Stykket
kasles og lægges ud i tyndere Lag. eller i de pneumatiske Malterier ved
Gennemblæsning af Luft. I begge Tilfælde er det Luften, som optager og
bortleder O"erskuddct af den ved Aandingen frembragte Varme; men
samtidig foranlediger LufttiIførslen fornyet Aanding og dermed en
Varmeudvikling, der forsinker Afkølingen. Særlig tydeligt træder delle
Forhold frem i Kassemalterierne, naar man begynder at køle el kraftigt
voksende Stykke. Det første Resultat, af at lede koldere Luft igennem,
vil da oftest være en Tempernturstigning som F'ølge af den indtrædende
stærke Aanding, og først scnere faar Luftens afkølende Virkning Over
haand.

Det er indlysende, at Luftens dobbelte F'unktion som Aandings- og
Kølemiddel gør det særlig vanskeligt at begrænse Anndingen og det der
med folgende Tab. De moderne pneumatiske Malterier bliver derfor byg·
get med Heturluftkøler, hvor man kan bli'-e "ed al afkøle med en og
samme cirkulerende Luftmængde. som derved efterhaanden bliver fat
tigere paa Ilt, d. v. s. uegnet til at underholde Aandingen.

Ydre Forulldrillger ullder Spiringen. NMr det under Vand færdig.
støbte Byg udstobes med hverl Korn indesluttet i en Hinde af "edhæn
gende Vand (VaJutstykkel), finder til at beg)'nde med egentlig kun en

. Eflerstøbning Sted. Vandet spærrer for den direkte Adgang af Ilt til Ki
men, og først naar Va.ndlaget er i tilstrækkelig Grad opsuget eller for·
d:unpet. knn Spiringen lage F'art. Den viser sig da ved, at Bygget .,pipper'·,
d. v. s. at den Iwide Hodskede kommer til Syne i Kornets nederste Spids
(Pipllykket). Ved passende Tilførsel af Luft til Støbekarrel kan man
imidlertid paaskynde "Pipningen" og endogsan opnaa, at Bygget "pipper"
allerede ,'cd Udstøbningen.

Hodskeden vokser kun el ganske kort Slykke frem, inden den spræn
ges af Hodspirerne. Af disse findes i Reglen 3--5, der pau dette tidlige
Stadium er saftsvulmende og stærkt voksende. samt efterhaa.nden an·
tager et "kruset" Udseende, fordi dcres Spids altid stræber at "okse lige
nedefter. medens selve Kornet. hver Gang St)'kket kastes eller vendes.
kommer til Hvile i en ny og tilfældig Stilling. Ogsa.a Bladspiren er i kraf·
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lig Vækst og forlænger sig under Rygskallcn oJ) imod Kornets Spids.
St;ykkel (UlIg!ltykkel) viser stærk "Sved" og Temperaturstigning saml
antager en ejendommelig, behagelig Lugt, mindende om friske
Agurker.

Pnn Spiringens sidste Stadier (Ældre Stykker) bliver Væksten og der
med bande ..Sved" og Temperaturstigning mindre kraftig; men de bor
ikke helt ophøre. Et Stykke, der er gaaet af \'æksl. er udsnt for at miste
sin friske Lugt som Folge af Skimmel- eller Bakterieudvikling. J den
færdige Gronmull skal Hladspiren være nanet op gennem 1/_'1. af Kor
nets Længde for de kortvoksede Mallsorters \'cdkommendc, og for de
langvoksedes gennem o/.t_1IJ Kornlængde. Ud o,'cr Kornets Spids bor
Oladspiren ikke "okse (..Husarer"),

Indre Forandringer under Spiringen. De vigtigste af de under Spirin
gen udviklede Enzymer er I. Cytose, 2. Amylaser og 3. Pro/eosu. Hver
ar disse virker paa sin Gruppe af de i Frøhviden forekommende Stoffer
og spalter eller nedbryder deres store og meget sammensatte Molekyler.
l Heglen opstaar den'ed en Række af beslægtede Stoffer, som er desto
lettere opløselige. jo fuldstændigere de er nedbrudt, d. ", s, jo mindre
deres Molekyler er.

Cylosen (Hemicel'ulasen) ind\'irker paa Cellevæggenes Hemicellulose
og omdanner den til opløselige Stoffer, væsentlig Sukkerarter, Ved at
oplose Frohvidens Cellevægge lægger den Cellernes Indhold blot for de
andre Enzymers Paa,'irkning og foraarsager del, som Praktikeren kal
der "Opløsning", hvorved forslaas. ar Frøhviden mister sin Haardhed og
bliver saa lidet sammenhængende, al den lader sig gnide ud mellem
Fingrene som et fini Mel. Enzymerne udvikles i Kimens levende Celler,
og Opløsningen udgaar derfor fra de til Kimen grmnsende Dele af Frø·
hviden og breder sig opefter, navnlig langs Kornels nygside. saaledes al
den sidsl nllar Spidsen og Bugfuren. Her vil man derfor i ringe oplost
Malt finde de endnu haarde Partier.

Cyta~en virker kun under Spiringen. da den hliver gjort varigt uvirk
som ved de Temperaturer, ~Ialtet udsættes for pau Kollen.

Amu1aseffle (Diastasefl) virker oplosende og forsukrende puu SLivel·
sen. Der kendes ~ Amyjaser: a-AmyJase (Dextrinogenflmyluse) og
,B-Amalyse (Sacchllrogenamylase). Disse udvikles. men træder kun i gun·
ske ringe Grad i Virksomhed, under Spiringen. Ganske vist omdannes
nogen Sti"else til Sukker - Malt indeholder betydelig mere Rørsukker og
Druesukker end Byg, til Trods for, ut Kimen hur forbrugt Sukker til
Aanding og til Nydannelse af CeJlevæ,'; - mcn langt den størstc Del af
O:yggels Stivelse genfindes som saadant i Maltet. Del er forsl i Mæske
karret, at den for Bryggeren sau overordentlig vigtige Hovcdvirkning uf
Amylaserne finder Sted, og de derved opslaaede Spaltnings»rodukter uf
Stivelsen - Matlose og Dekstrinu - synes slet ikke al dunnes untler
Spiringen.
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Afaltllillgssystemer. Efter de forskellige Maader. hvorpaa Spiringen
bringes til Udførelse og reguleres. skelner man mellem Gu/umalterier og
pneumati.ke Malterier, hvilke sidste enten kan være Tromlemalterier
eller KU!lsemalteriu.

Gulumalterier. Gulvene hvor Bygget bringes til Spiring kan ligge en·
tcn i Kældre eller ovcr Jorden i flere Etager. I sidste Tilfælde bor 1\Iur
,'ærket være tykt for at kunne værne mod Frostens og Foraarssolens
Indvirkninger. Bygningen lægges helst med Gavlene Nord og Syd. og til
at bære Lofterne i de forskellige Etager benyttes saa faa og Slla tynde
Søjler, som Forholdene tillader. Der bor ikke være for mange eller for
store Vinduer, hvis Huder bor være kalkede eller bedre af blaat Glas,
og de man alle være forsynede med Skodder. En passende Højde fra
Gulv til Loft er r. Eks. 2lh Meter. Er Hojden for stor. bliver Lokalerne
for kolde om Vinteren. og er den for la,'. bli\rer Luftens Kuldioxydind
hold saa højt, at Maltcls Vækst hæmmes. Maltlokalel bor have gode
Gulve af haarde, glatte Fliser, bedst Solenhoferfliser eller i Mangel deraf
af glittet Cement. Asfaltguh-e er for blode. og Murstensguh'e for ujæ,'ne'
og for vanskelige at kaste pan og holde renc.

Under Spiringen udvikles endvidere de æggehvidespaltende Enzymer.
Proteastrne. Disse deles efter deres Virkning i 2 Hovedgrupper, nemlig:
I) Proteilloser, der spalter de hojmolekylære ÆggehvidestoHer til PeJl

toner og Poly~ptider, saml
2) Peplidastr, der foraarsager den videre Nedbrydning, idet de spalter

Peptonerne og Polypeplidcrne til stadig mere lavmolekylære Forbin~
delser. sidst til Aminosyrer.
Disse er letopløselige SloHer, der ikke længere minder om de oprin

delige Æggehvidesloffer, men som udgor san at sige de enkelte Sten i
disses meget sammensatte Bygning.

I Modsætning lil Am:ylaserne udrolder Proteaserne deres væsentligste
Virksomhed allerede under Spiringen. Medens kun ea. 15 % af Byggels
kvælstofholdige Stoffer er opløselige i Vand, er mindst 33 % af de sam·
me Stoffer i Malt opløselige. Den Mængde Æggehvidestof. som Protea·
serne spalter under Mæskningen. er i Sammenligning hermed kun af
ringe Omfang.

Under Spiringen aftager Kornets Indhold af Fedbtoffer og Syre·
mængden stiger, idet fosforholdige. organiske Forbindelser spaltes under
Dannelse af sure Fosfater.

De simple Nedbrydningsprodukter (Druesukker, Amin· og Amidfor
bindeIser), som opstaar i l'rohviden under Spiringen, tilføres tildels Kim·
planten som Næring, og opb;ygges atler af denne til mere sammensatle
Forbindelser (Horsukker, Stivelse og Æggehvidestoffer). De kemiske
Forandringer i det spirende Bygkorn er altsaa i Virkeligheden Hesultatct
af to modsatle Virkninger. en nedbrydende og en opbyggende.

l
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Til 100 kg sløbsal Byg regner man 3,5 mt Gulvflade, eller - hvis
der skal være rigelig Kasleplads og bred Gang mellem ~Iallstykkernc 
4 m~ Gulvflade.

El Maltguhr paa :.100 m2 rummer altsaa Gronmall af 50 hkg Byg.
Med 8 Uages Maltning vil Gulvet fra Isle Oktober til Iste Maj kunne

fyldes 210 = :.!6 Gange med iall 26 X 50 = I 300 hkg Byg. Har Malteriet
8

8 saadunne Gulve. "il det kunne malte IO 400 hkg sløbsal Byg svarende
til IO i22 hkg indkøbl Byg, naUT der regnes 3 % til Rensnings- og Lag
ringssvind.

Til Ventilation af Lokalerne anbringes LuftklaPI>er forsynede med
Skodder. For ikke al r"re den indstrømmende Luft direkte ud o\"er Grøn·
maltet anbringer man Klapperne et Stykke fra Lortet. l Kældre. hvor
Luften er særlig tung, kan man anbringe en Ventilator nede ved Gulvet
og ladc den arbejde, medens .Maltet kastes. I Maltningslokalernc kan
Stobckarrene være anbragt, og desuden findes den Elevator, der benyt
tes til Ophejsning af Grønmaltet, hvis delte ikke suges borl gennem Suge·
ledninger_ Sugningen foregaar som omtalt under Bygtransport, kun
maa man her skovle Grønmaltet i en lille Tragt i Sledet for al lade
Pumpen suge direkte fra en Dynge. Tragtcn er forbundet med den faste
Sugelcdning ved Hjælp af en Spirals!ange, saa den kan f1yltes over hele
Maltgulvel.

Arbejd3metoder. Maltningen foregaar bedsl, naar Temperaturen i
Maltningslokalerne er mellem 10-12". Om Vinteren lukker man Træ·
skodder for Vinduerne, om Foraaret aabnes Vinduerne i Sk;ygge·, men
aldrig i Solsiden, hvor Skodderne tværtimod lukkes. Direkte 501
stmaler paa Gronmallet giver "Husarer", d. v. s. Bladspirer, der vokser
længere end selve Kornel. I Foraarstiden luftes Maltningslokaierne godl
ud om Aftenen og om Natten, men der maa aldrig være Gennemtræk saa
længe. at Gronmaltet torrer ud, endsige visner. Skulde der vise sig Tegn
derpaa. da vandes del med Vandkande eller fugles med Taageupparat
lige for ~Jorgen-Kastningenbegynder. I Vintermaanederne kastes Maltet
mindst muligt om Natten og mest om Dagen; i Foraarsmaanederne kastes
del mcst om Nallcn cllcr sent om Aftencn og tidligt om f\lorgenen.

Da lyse Maltsorter maltes koldest og aftørres lavest. hvorimod l1lørk~

Maltsortcr maltes "armest og aftørres hojest. søger man saa "idt muligt
at lave Mfmchnermalt i Efteraars· og Foraarsmaaneperne; men ved Støb
sætningen maa man da huske. at stærkt støbt Byg kommer ,-oldsomt
i Gang og er vanskeligt at holdc nede i Tcmperatur, naar forst del har
tagel Varme. og at det skimler let, hvorefter man hellere paa disse Aars
tider lIlaa stobe mindrc og vande paa Maltgulvet.

Man udstober i forskellig Tykkelse all efter Aarstiden. Tyndt udstobt
Byg begynder Væksten sent i den kolde. men tidligt i den ,'arme Aarstid.
Efter denne Hegel .. lægger man ud". - saaledes kaldes Udstøbningen

•
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pan Maltgulycne. - og del er hensigtsmæssigt at have r. Eks. Midler·
sujlerno i Maltoingslokalerne opmærket for hver 10 cm - højere oppe
for In'er 5 cm - fra Gulvet.

Kadlllngcn al Maltet, der sker for at lufte, afkøle og skirte Grøn
maltets Lag, foregaar bedst med Skovle, der har soma flade Blade pan
lige Skafter; Sko\'le af den ældre Slags med bojet Skaft og uforholds·
mæssig store Blade er for tunge og spreder ikke Maltet saa godt, nanr
der skal kasles luftigt pau ..Ungstykker". Der kaslt's med to eller tre
,.Stik" - begge Mander er gode. naar Malleren er vænnet dertil - og Ka
stebOlnen holdes fuldstændig ren. For Kastningen begynder, skovles det
yderste Lag langs Siderne og for Enderne ind I Midten af Maltstykket.
Hvis det Mallst)'kke, der skal kastes, er bestemt til "ut tyndes" - til at
ligge tyndere eftcr Kastningen end før denne - ,-il del ofte være nud·
,rcndigt at fugte det Stykke Gulv, der tyndes ~d l>au, Sknl ~!flltstykket

"sættes sammen", l'or<lcles det Grunmall, der skal skovles sammen, lige·
ligt ud over hele Maltstykket; men dog bor lilan huske, at GWllInaltet
vokser stærkest i Mi(llcn af ~Ialtstykket, hvorfor dels Sider og Ender
holdes tykkere, Ligger Multstykkerne til Lokalets Ydervægge, maa Gron
mallet skovles fra Væggene og kastes mod Midten, for Kastningen be·
gyndcr. da det Gronmall, der ligger nærmest en Ydervtcg, altid er tilbage
i Væksten_ Det er hensigtsmæssigt at lade Malteren bruge Gummisko,
helst saadanne. der har ophævede Riller under Saul og Hæl.

Hvis man benytter Sammenfiltring (tysk: Greifen) af Grunmaltet,
hvilket vil sige, nt man lader det ligge i længere 'I'id uden Kastning. ind
ledes den sædvanlig i o' Dogn, medens der endnu er Energi i Gron
maltet og dog ikke saa meget, at det tager Varme ved at henligge, Naar
saadanne Stykker kastes efter Sammenfiltringen, arbejdes Gronmallet
fra hinanden ved at rystes paa Trægrebe. der har lange men ikke for
tykke Grene, Bedre endnu er Grebemal1.:illen, der dirigeret af en Mand
og drevet af en lille Molor let lober gennem St;ykkct og fuldstændigt
adskille!' selv meget samIllenfiltret Gronmalt.

G.'ebemaskinen er forsynet med 2 Valser, hvornf den ene. Frem
foringsvalsen, (en med Hifler forsynet Trætramle), lober over det nhe·
handlede Malt, medens den anden Valse, der er forsynet Illed Staalpigge,
adskiller den sammcnfiltrede Gronmalt.

H"is Malt har taget VlIrme paa et tidligt Stadium, er del praktisk
at ryste det godt igennem pall Grebe. kaste det og tynde det rigeligt.
At kaste .. luftigt" bruger man. naar et Maltstykke "iser Tegn til at
,'iile ,'arme mere. end 1I13n onsker. I mildt Vcjr - om Erteraaret og
Foraaret - er det fordelagtigt at bruge MaltplovelI i Stedet for at kaste
Maltet. Ploven gh-cr MalIstykket Luft uden at torre det ud og uden at
tilrore del for megen ny Luft. hVOT\'ed Væksten bliver ,'oldsommere, og
desuden sparer Ploven Tid og Arbejdskraft, Udelukkende at pløje Maltet
er ikke heldigt: men Pto,' og Sko,,1 brugt hver til rette Tid giver gode
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Resultater. H\'is Gronmaltel skal vandes stærkt paa cl tidligt StadiullI.
fordi man af en eller anden Grund har givet for lidt Vand i Slohckar
ret, da vandes bedst med Vandslange med pnasnl Bruser, og man
"gennemvander" i et sundant Ti~rælde Stykket, snaledes ul Vandel ses
pan Maltgul\'ct; men vander man pan el almindeligt Maltstykkc blot for ,
al hc\'are dets Fugtighed, da vandes med Vandkande eller fugles med
Taageapparat. AI Vanding bor ske, lige for Stykket skal kastes.

El Maltstykke er i følgende Tilfælde tjenligt til al kastes:

l. Som \'andstykke. naar del har ligget i saa lang Tid, al man mener,
det "il være ga,'nligt for Kornene at skirte Plads. saa al andre Korn
kommer ud til Q,'crfladen for at lorre.

2. Som Pipstykker, naar den frembrudle Spire viser Tegn til al ville
ud"ikle sig uens i de forskellige Korn, og naar Stykkets Temperatur
og ..Sved" t;rder paa, al Væksten har taget krartigt fat og allerede
har udviklet en Del Kuldioxyd.

3. Som Ungstykke, naar Gronmaltets ..S,·ed". struttende Rodspirer og
hele Udseende "iser, at det er i saa kraftig Væksl, som viser, at den
vil blh'e for stærk, hvis den ikke hæmmes rettidig. Man borltager den
opsamlede Varme og hæmmer Dannelsen af ny ved at lægge Grøn·
maltet tyndere,

4. Som ældre Maltstykke, naar del "iser Tegn til al tabe Energi og
Kraft, h,'i1ket giver sig Udslag i faldende i Stedet for stigende Tem
J}erutur i Maltet. Saadant Malt kastes sammen for eller under seh'e
Kastningen.

Under normale Forhold vil Vandstykker blive tjenlige til at kastes
for hver 1>-8 Timer, Pipstykker for hver 8-10 Timer, Ungstykker for
hver 4---8 Timer. Stykker. der skal sammenfiltres. efter 18---24 eller 36
Timer og ældre Stykker for hver 12-18 Timer.

Angullendc den Varme, som Grønmallet bor "okse ved. kan nævnes.
al under normule Forhold holder:

•

Vandst)'kker 10-12° C.
Pipslykker 13-15° C.
Ungstykker 16-20° C. all efter Malti)'pen, der skal fremstilles.
Ældre Stykker 17_20° C. efter Vækst og Opløsning,

Til Aflæsning af Temperaturen i MalIslykkerne bor bruges mindst
to Termometre i hvert Stykke - et i hver Ende - og i "cl forlog godt
kastet Malt bor Temperaturforskellen mellem disse to Termometre ikke
være lIlere end hojst I° C. lige for en Kastning skal begynde.

Ved ovenstaaende Angivelser er man gaaet ud fra, al Kastningen kan

•
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foretages med ulige store Mellemrum, nanr som hejst del findes ønske
ligt. For allelle Arbejdsordningen bruger mun imidlertid ofte en mere
skematisk Arbejdsmaade. nemlig Kastning af alle Stykkerne to Gange i
Løbet af Dagen med saa stort Tidsmellemrum, som Arbejdstiden tillader.
Udo\'cr delle 31wcndes da som Hegel kun en c\"cntucJ Plojning ar Vng
st)'kkerne om Natten. Ogsaa pau denne ~I::lade kan man '"cd omhyggelig
Hegulering af Forholdene opnaa (uldlud tilfredsstillende Resultater, saa
fremt Mal1ningssæsonen begrænses til den køligere Aarstid. Islorre
Gulvmnllerier kan forefindes VCfldeapparaJer, def pau lignende Mllade
som Kollcvcnderne I"ber pan fnste Skinner langs Væggene vcd Mall
gulvenes Sider (mekaniske Gulvmalleried.

De plleumati&ke 1Uailuier lader Bygget spire i forholdsvis tykke Lag,
gennem hvilke fugtighedsmættel Lurt kan sendes saa arte det er ønske·
ligl af Hensyn til Arkølingen og Aandingen. Et Lllftbefugtlling&unlæg og
en kranig Cefllrifllgalblæsef er derfor nødvendige Bestanddele uf el sau·
dant Malteri.

En Form for Befugtningsanla'g er vist i Fig. 94 yders l tilvenstre.
Lurt passerer her op og ned gennem en Række lodrette Kanaler, i hvilke
Bruseror udsender Vand i Støvform. Hef\'ed mættes Luftcn med Vand·
damp og afkølcs tillige. Ved Tilførsel af Damp eller ved kunstig Afkø
ling af Vandet kan mun regulere Luftcns Temperalur. Det overskydende
Vand renses ved at passere el KoksfiIler og pumpes af en Centrifugal
I)umpe tilbage til Bruserorene.

Luften fores af en Venlilalor gennem Befugtningsanlæget til Spire
stedet, passerer her gennem del spirende Byg og derpaa videre gcnnem
andre Kanaler en len til det Fri ellcr gennem Returluftkøleren til Be·
fugtningsanlægct. Som Ekscmpcl paa de ret bet)'delige Luftmængder,
det her drejer sig om, kan nævncs, al lilan i et Knsscmaltcri med tO
Spirekasscr a 1aO hkg Byg har maall as 000 013 udblæst Luft i Timen.

Det er af Vigtighed, at Luften i Befugtningsanlæget optager den størst
mulige Vandmængde, for at den ikke skal udtørre det spirende Korn for
stærkt. Endogsaa fuldstrendig fugtighedsmætlet Luft vil "ed at tjene som
Kølemedium selv bli"e opvarmet, hvorefter den ikkc længere er mæUet,
mcn kan optage mere Fugtighed. d. v. s. virke tonende. Som ~lodvtCgt

herimod giver man sædvanlig i de pneumatiske J\'lnltericl' nogct rigeligere
Støb end i Guh'maiterierne. Man søger desuden saa vidt muligt at faa
Kornel til at .,pippe" allerede i Støbekarrene, fordi den "cdhængende
Vnndhinde. der efter Udstobningen hæmmer Kornets Vækst og Aan·
ding, fordamper senere i de pneumatiske Malterier end i Gul"mallerier.
h"or Kornel ligger i (ynde Lag. og Luften er tor.

Medens alt h"ad der horer til Luftningen er væsenllig ens for nile
pneulIlatiske ~Iallerier, foregaar Bevægelsen af det spirende Korn pau
ganske forskellig Maade alt efter Spirestedets Art. .

Tromle.maltuiu anvender Spiretromler af Jern, h"is væsentlige Ind·
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retning og Virkemaade rremgaar af Fig. 93 og 94. Tromlerne hviler paa
Ruller og kan sæltes i langsom Omdrejning, hvon-cd deres Indhold be
væges og blandes. En Hække halvcylinderformcde, gennemhullede Hør
strækker sig langs Tromlens Væg, udgaaende fra dens ene hule Ende
bund, SOlll slanr i Forbindelse med Lurttilforselskanalen. El ligeledes
gennemhullet, centralt Hor staae gennem den anden Endcbund i For·
bindclse med den til Blæseren forende Luftnfgangskanal, som er for·
synet med Spjæld til Hcgulcring af Luftstrømmen. Pilene viser Luftens
Vej gennem Byglugel. Dc ovenover delte liggende Tilførselsrør holdes
afspærrede vcd Hjælp af særlige Spjæld (ikke vist paa Fig.), da Luften
ellers fortrinsvis vilde vælge denne Vej, der b;ydcr den mindste Modstand.
En Snegl. Hysterende eller 1 ransportbaand under Tromlerne tjener til
at optage og borttransportere Gronmaltel. Fra en Lobebro mellem Trom
lerne kan man gennem Lenune iagttage Indholdet og udtage Pro'·er.
Temperaturen af den bortgaaende Luft arJæses paa el i Afgangsroret
anbragt Termometer.

For al give del spirende Byg den nodvendige Bevægelse og forhindre
del i at gro sammen, kan man under normale Forhold f. Eks. Jade Trom
lerne rotere som følger:

Vandslykker: En Omdrejning straks efter Udstobningen for at faa
Vandet Iii al løbe fra og derefter hver 6---8 Timer.

Pipstykker: En Omdrejning hver 4--6 Timer.
Ungslykker: Uafbrudt Omdrejning.
Ældre Stykker: En Omdrejning hver 6 Timer, senere hver 8 og endnu

senere hver 12 Timer.
En fuldstændig Omdrejning af en Tromle varer i Almindelighed

40---...50 Minutter.
Safadillkauemalterier har aflange Spirekasser (Fig. 9;; og 96) an

bragte Side om Side i et fælles Lokale, blol adskilt ved mellemliggende
Gange. Kasserne bestaar af fint glittet Murværk og er i Bunden fors)Tnet
med ArJob for Udstobningsvandet. I en Afsland af ca. 40 cm fra Bunden
er anbragt perforerede. galvaniserede Jernplader, som kan loftes op
under B.engoringen (Fig. Ul> yderst til højre). Til enhver Kasse horer
der en Ventilator og et Befugtningsrum anbragt for Enden flf Kassen
i sanlIne Bredde som denne og i direkte Fortsættelse af RUlllmel U1Hler
de perforerede Plader.

Gennem en Tr)'kventilntor blæses Luften gennem Fugtighedsrummet
ind under Kassen og op gennem B)'gget (modsnt Pilene i Fig. 95).

Luftmængden reguleres ikke "ed Indstromningen. men ved Udstrom
ningen af Luften gennem Spjæld anbragt i Hummels Vægge eller Gulv,
hvorved der bliver O,·erlryk saavel over som under Maltet. storst under
Maltet. Dette bevirker en regelmæssig Gennemstrømning af tuftl.O og
en ensartet Temperatur i Maltet uden at dette udtorres.

Gennem de foran nævnte Spjæld gaar Luften enlen ud i det Fri eller
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tilbage til Befuglningsrummcl og passe.rer da i sidstnæmle Tilfælde paa
Vejen del saakaldle Returluflkølerum, i hvilket der er anbragt cn
Mængde Brusere, hvis Vand borttager en Del Kuldioxyd og afkøler Luf
ten. Ved at anvende Returluften spares der i den kolde Aarstid megen
Varme.

Ovenpaa Pladerne hviler Bygget under Spiringen, efter Udstobningen
i en Højde af 60--65 cm, senere som Gronmall i ca. 80 cm Højde.

En Række med Skrueblade forsynede Vendere er befæstet pan cl
Stel. der kan bringes til al bevæge sig frem og tilbage over Kassen ved

Hjælp af cl Snoretræk eller en
Motor anbragt pan Venderen
og el i en Tandstang paa Kas
sens Rand indgribende Dee\',
Under Vendernes nederste
Skrueblad er anbragt en fjed·
rende Gummiplade, der tjener
til nt holde Bundpluderne rene.
naar Vendercn arbejder sig
frcmad. Ilaa Venderens Stel kan
findcs et med fine Bruseaab..
ninger forsynet Ror til eventuel
"anding af det spirendeSt;ykke.

Der '·cnlileres unfbrudl plla
Bygget med en svag Luftsirom.
Dcl forslc Døgn mcd tor Luil

paa ca. J3° C og for hver Dag lader man Temperaturen i l3:yggct stige IO
lil ca. J 7:> C. hvilken Maltningstempcralur er tilstrækkelig for let op·

,
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En Ændring af Sal:ldinkassemallerierne er udført af Heinrich Muger,
Darmst:ldt. idel Spirekasserne gives en Størrelse. der smrer til eet Stob.
og udføres saaledcs. al lIVer l\{Iue er anbragt i sit Lokale, hvorved er

, .. , , ,

~ .~ .~ - ,
'~;O:-.. '

J,

fl•. 97. MQ.....K..u. L..ngd..nit.

løseligt Byg. I s\'ærere opløseligt 8~!'g lader man Temperaturen slige til
19-20" C.

For at undgaa at beskadige Rodspirerne vendes det mindst muligt.
l evi. 2 Gange pr. Døgn.

Kassens ene Endebund dannes af en aftagelig Jernplade, saalcdcs at
del færdige Gronmall kan trækkes denne '"ej ud i en Grube i Gulvet,
der til andre Tider er lukket af cl Laug. Der kan ogsaa være Lemme i
Bunden eller i Siden ar Kassen, der forer ned til Cll Snegl for Gron
maltet. Fra Gruben forer passende Transportanordninger Gronmnltcl til
Kulien.

Medens man i Tromlcmaltcrierne man "indskrænke sig til at nrlæse
Temperaturen af den udll-ædende Luft, kan man i Kasscmultcrierne
manie sehoc de spirende Byglngs Temperaturer vcd Hjælp af Termometre.
der er direkte nedstukket i Bygget. Hen-ed maa man imidlertid erindre,
at der er et Par Graders Forskel mellem de ovre og nedre Lags Tempe
ratur, lavest for de nedre, fordi den indstrømmende Lurt, der er ca. 2'
koldere end Bygget, afkøler delte.

Foruden de ovenfor beskrevne Kassemalierier med mekaniske Ven
dere anvendes ogsaa Kassemalterier, i hvilke Vendingen foregaar ved
Haandkrart. og h,'or Luftningen foregaar fra oven og ned gennem Bygget.

Disses tange Spirekasser er ved Hjælp af Tværvægge under Blllld
pladerne delt i en Hække Afdelinger, som hver for sig kan sættes i For
bindelse med den til Ventilatoren førende Aftrækskanal, og som over
Pladen indeholder spirende Byg hver paa sit Vækststadium. Man lld
støber i Afdelingen nærmest Kassens ene Ende og flytter 2 Gange i
Døgnet \"Cd Hjælp af Skovle eller Grebe Bygget henimod den anden Ende.
som det tilsidsl forlader i Form af færdigt Grønmalt.
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skabt Muligheden for en individuel Behandling af hvert Stub under Spi
ringen.

Fig. 97 og 98 viser el sandant Anlæg med to Spirekasser.
lh-er enkelt Kasse har sil eget Befugtningsanlæg med dertil horende

Venlilalor og Kanaler, saalcdes at Luften, der har passeret en Kasse,
ledes ud i dcl Fri eller, da den indeholder mere eller mindre Varme,
Kuldioxyd og Fugtighed efter det passerede Stabs SpiringsstadiuJn, ledes
enten gennem samme Kasse eller eHer nogen Afkøling gennem en anden
Kasse i el andel Lokale, hvon"ed en vis Økonomi kan O)ln:.tus i den kolde
Aarstid.

El nyere pneumatisk Maltningssystem, som forener Kassens og
Tromlens Princip. er Kandromlell (Fig. 9\1).

Denne er ganske enkel af Konstruktion, idet den best3ar af en
cylindrisk Beholder. Tromlen. hvori er indbygget en plan Flade af per
foreret Jernblik. hvorpaa Gronmaltel ligger i et ensartet tykt Lag. Trom
lens Endebunde er dobbelte; igennem den ene. den der stnar i Forbin
delse med HUIlllllet under Fladen. blæses den befugtede Luft ind. derfra
op gcnnem GronmalLet og passerer gennem en perforerct Plade ud gcn
nem dcn anden Endcbund og videre ud i Aftrækskanalen. Luftningen
sker enten vcd Tryk alene eller ved Tryk og Sugning.

Vcd Vcndingen maa dct bemærkes, al Tromlen altid før Standsning
Illlla korc san langt forbi Flagens Vandrct-Stilling, at Gl"Onlllultcts Over
flade blivcr parallcl med Flagen. og dcrpaa kores tilbage til dcn vand
relte Stilling.

){assetromlcns Fortrin er. at den forencr Kasscns cnsurlet hoje Gnm
maltslag med Tromlens sk~Hmsomme Vending. Dcsuden giver dcn Mu
lighed for al arbejde med Kulsyrerust.

Sammenligning af MaUninyssystemerne. .1 Gll/umaUerier"e kan man
i højere Grad end i de pneumatiske Malterier afpasse ArbejdsmaMen
efler dct enkelte Bygpartis Tarv; men til Gengæld kræ\·er Gulvlllalle-

I

•
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rierne langt storre Plads og en langt store Arbejdsstyrke. Desuden er
man i de pneumatiske Malterier uafhængig af Aarstiden og kan arbejdc
indtil II i\luaneder 0111 Aaret, idet lilan rcservcrer 1 J\lullned til Eftcrsyn
og Reparation af Matcricllet.

Tromlemalleriernc frembyder i Sammenlil!ning med Kassemalterierne
følgcnde Fordele:

Paa en gh"cn Grundflade kan man malte mere B;yg i Tromler end
i Kasser.

Der behøves færre Arbejdere i et Tromlemalteri, fordi haade Ud
stobningen, Udtømningen af Gronmallct og Rcngoringen er lettere end i
el Kassemn!tcri.

Tromlerne ligger i J\lodsætning til Kusserne i et tort Lokale, saa at
Maskindele, Søjler og Bjælker bevares bedre.

Tromlerne ,'ender B;yggel paa en saadan Maade, at der ikke er Fare
(Ol' at beskadige Rodspirerne, og de kan ved at sættes i vedvarende Om
drejning paa rette Tidspunkt bedre skabe ensartede Temperaturforhold
i GronmaJtel, end Kassemalleriernes Vendere (ormaur.

/(assemaiteriu/le har paa deres Side følgen dc Fordeic:
Dcl spirende Byg Cl' til Stadighcd tilgængcligt, og man har ct bedrc

Ovcrblik over Byggct i Kasserne end i Tromlerne, hvor man entcn skal
standse eller forandre Luflcirkulationen '"ed at aabne Lemmene.

Man er mere frit stillet med Hensyn til den Mængde Byg, som skal
udstobes i Kasserne, medens man i Tromlerne i del mindste maa ud·
stobe saa meget, at Centralrøret holdes dækket under Omdrejningen.

Tal/orhold.
100 kg Byg giver 13f)-14f) kg Grønmalt.
1 hl Byg giver 2,O-2.f) hl Grønmalt.
100 kg Gronmall svarer altsaa til 70-74 kg B;yg.
1 hl Gronmalt svarer til 2i-3f) kg Byg.
Frisk Gronmalt indeholdcr 4f)-48 % Vand.
1 hl Rod Malt ,'cjer 50-52 kg; men dllarlig Malt. som er la,'t af·

tørret, kan ,'cjc op til 60-62 kg pr, hl.
100 kg toradct Byg med 17 % Vand giver 73-77 kg lagrct Mult med

fra l,H % (Miinchnermalt) til 5 % (PilsnerIllaIt) Vandindhold.
100 kg D,rgtorstof gi,'er fra 86 til op imod 90 kg.Malttorstof.

Eksempel I.
100 kg DYB med 17 % Vand = 83 kg Torstof og 17 kg Vand gi\"er

73 kg Malt med 1,8 % Yand = 73 -+- 73Xl,S "" 73-+-1,3 = 71,7 kg Mult·
100

torstof, 71.7XlOO =S03Sk".
83 'o

100 kg 8JJglonlo{ giver 86,38 kg Maltlorsto{.
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Eklempel II.

100 kg Byg med 17 % Vand = 83 kg Tørstof og 17 kg Vand givcr

77 kg Mali med 5 % Vand = i7 -i- 77x5 .::. 77 -i- 3,85:.: 73,15 kg ~Ialt
100

torstof, h"orcfter:
100 kg Bygtonto{ giver 8811J kg Jlafltorllof.

100 kg stubsal BSg gi"er 3-5 kg ~altspirer med et Vandindhold
af 2-4 %.

Dansk Malt af toradet Byg indeholder 72-76 % Ekstrakt eller be
regnet paa Maltturstof fra 76--80 % Ekstrakt.

LaKermalt har 0,5--1,0 % og Miinchnermalt 0,5--2,5 % mindre
Ekstrakt end Pilsnermalt.

100 kg Byglorstof gh-er fra 6i-iO kg Maltekstrakt.
MaUningss"indet kan ansættes fra 8,0 % til 15 % af det stobsatte

Byg. Det fordeler sig som følger:

•

Skumkorn og Udludning i Slobeliar ., _
l\laltspirer ,.. , , , , .
Stoftab "ed Aandingen .

lait

0.6 %
3.0 %
4,4%

8.0 %

,"lui....

2,5 %
5.0 %
7,5 %

15,0 %

For nøjagtig at kunne sammenligne Resultaterne af forskellige Byg
partiers ~Ialtning eller af forskellige Maltningsmetoder, maa man be
regne, hvormeget Maltekstrakt man faar af 100 kg Bygtorstof.

Følgende 2 Forsøg "iser Fremgangsmaaden:

POTlwg J.

2rd. Byg stubsat til Pilsnermalt og "okset i 9 00811 paa Maltgul"el.
100 kg stobsat Byg ha"de 17,27 % Vand og 9,92 % Æggeh"ide i Tørstof.
Af disse 100 kg B~'g ble" 75,40 kg Malt, der indeholdt 4,2 % Vand,
74,!l5 % Ekstrakt i lufttørt ~Ialt og 78,25 kg Ekstrakt i Malttorstof,

Af disse Tal fremkommer følgende Ligninger:
(100 -i- 17,:a) = 82,7:.1 kg Bygtorstof gJn':

75,40-i- 75,40X4,2:.:: 75,40 -i- 3,16= 75,40 -i- 3,16 = 72,24 kg Malttørstof,
100

hvorefter:
100 kg Bygturstof ga" 87,32 kg Maltturstof.

100 kg MalLturstof indeholdt 78,25 kg Ekstrakt, h"orefter 87,32 kg

Maltturstof indeholdt 87,32X78,26 = 68,32 kg Ekstrakt,
100

u/lIua 100 kg Bygtor$Iof gilJeT 68,J2 kg .1/allek$trClkt.

,
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Maltsvindet var inkl. Skumkorn. Udludning i Stohekar, Spirer og
Aandingstah:

100 kg Byglorstor-+-~7.32 kg MaUlorstof = 12.68 % Svind, deraf
Maltspirer 4,2 %. Skumkorn og Udludning ca. l %. Aandingstab under
Maltningen 7,48 %.

Forsøg 11.
En Del af samme Bygparti slobsal til Pilsncrmalt, men voksel i 8

Døgn i Stedet for i 9 Døgn.
Del slobsatle Bygkvantum havde en lidt højere Vnndprocenl. men

samme Æggeh,ridestofindhold som Bygget omtalt i Forsøg I; Vand ind·
holdet var 17,50 %.

Af 100 kg stobsat Byg blev 76,50 kg Malt med 3 % Vand. 76,05 %
Ekstrakt i turttor Malt og 78,40 % Ekstrakt i MalltorsloC.

Af disse Tal faas:
100 kg B;yglorstof "" 89,95 kg Malttorstof.
IUO - Bygtorstor = 70,51 - Mnltckstrnkt.

Differensen i Maltekstrakt i Forsøg I. og II. er derefter:
iO.51 -i- 68.32 = 2.19 %.

Malls,rindet i Forsøg II. bliyer:
100 -i- 89,95 = 10,05 ';JO. Deraf ,rar 3.8 % Spirer, ca. I % Skumkorn OB
Udludning og 5.25 % var Aandingstab under Maltningen.

KollIingen. For al blive anvendeligt som Brygmateriale maa Grøn
maltel torres og opvarmes. hvilket sker paa Køllen. Det er i Hovedsagen
Kolletorringen med dens mangfoldige Muligheder for forskellige Kom
binationer af TemlJeratur og Vandindhold i Maltet, som er bestemmende
for dettes Type.

Paa Kulien gennemstrømhles Gronmaltet under sin Omdannelse til
færdigt Køllemalt af en mere eller mindre stærkt opvarmet Luftstrøm.
som eflerhaanden fordamper og bortfører langt den største Del af Gron
maltets Vandindhold og som samtidig opvarmer Maltet. Am'ender man
en kraftig Luftstrøm af langsomt stigende Temperatur. saaledes at stør
ste Delen af Vandet bliver bortført uden stærkere Opvarmning, bliver
Resultatet Malt af Pilsnertypeu, d. v. s. I:yst Malt uden fremtrædende
Aroma. Anvender man derimod en svagere Luftstrøm og lader dens Tem·
peratur stige forholds\'is hurtigt, vil Maltet blive op\'3rmet i tilsvarende
Grad. medens det endnu indeholder forholds\'is meget Vand og vil som
Følge heraf blive mørkt og aromatisk ved paafølgcnde høj Aftørring. Det
er ved at behandle et under Spiringen rigtig forberedt Grønmalt pau
denne l\Jaade. at mnn erholder det typiske Munchnermalt. Den alminde
lige Lagermalttype ligger imellem de to O\'ennæ\'nle, saaycl i Henseende
til Bchandlingsmaadcn paa Kollen som i Henseende til de deraf følgendc'
Egcnskaber.
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For O\'ersigtens Skyld kan man dele Kullelurringen i 3 Perioder efter
den stigende Temperatur i Maltet.

Den første Periode omfatter Temperaturerne indtil ca. 40r:> C. Denne
Periode er nærmest at betragte som en Fortsættelse af Spiringen, den
unge Plante er endnu i Live. og baade Bladspirens Vækst og Kornets ,
Opløsning skrider fremad i den Udstrækning som det s.ynkende Vand-
indhold tillader. Ved denne Periodes Slutning bor Vandindholdet i
Munchnermalt \'ære ca. 2a %. i Lagermalt ca. 20 % og i Pilsnermalt
10 % eller endnu mindre.

I den anden Periode, som strækker sig fra 40-iO C.. dræbes den
unge Plante. saa al Vækst og Udvikling af Enzymer ikke længere kan
finde Sted. Men for de i Maltel tilstedeværende sukkerdannende og pro
leolytiske Enzymers Virksomhed er disse Temperaturer netop gunstige.
saafremt der tillige forefindes en tilstrækkelig Vandmængde. Dette er i
nogen Grad Tilfældet i Lagermalt, men navnlig i Munchnermalt. og i
disse Maltsorler danner Enzymerne i denne Periode Sukkerarter og
Aminosyrer, h\'is indbyrdes Omsætning under den følgende Periode er ;
bestemmende for Malttypen.

Den tredie Periode omfatter Temperaturerne fra iO:l C. indtil Aftor~

ringstemperaturen. "ed disse hoje Temperaturer er Enzymvirkningen
nag; men Maltets Bestanddele undergaar forskellige, rent kemiske Om
dannelser. og i desto højere Grad jo hojere Aftørringstemperatur man
anvender. Af Æggehvidestofferne gaar nogle over fra opløselig til uop
løselig Form, og Enzymerne, der ogsaa er af æggehvideagtig Natur. lider
en Svækkelse, stærkest i de mørke Maltsarter med deres høje Aftørrings
temperatur og mindre stærk i de lavt aftørrede lyse. Af Sukkerarterne
synes navnlig Lævulose under Aftørringen al være i Stand til at danne
Karamelstoffer: men vigtigere er det, at visse Sukkerarter omsætter sig
med Aminosyrer til dc for mørke Maltsorter og særlig for Mlinehner· •
malt karnkteristiske, kraftigt farvede og behageligt aromatiske Stoffer
(lIJclulloidillcr). Hvis 1IIaltet ikke er saaledes forberedt gennem Spiringen
og Kølningens første Studier, at det indeholder de nævnle Sukkerarter
og Aminosyrer fremkaldt ved god "Opløsning" og stærkt nedbrudt Ægge-
hvide. vil selv den højeste Aftørringstemperatur ikke kunne give typisk
l\liinchncrmlllt. Den mørke Farve. man i saa Tilfælde kan bibringe
Abild vcd stærk Opvarmning, skyldes kun en begyndende Brankning
og er ledsllget af en ubehagelig skarp og bitter Smag. 1IIan vælger derfor
fortrins\'is Byg med højt Æggehvidcstofindhold til Fremstilling af mørke
Maltsorter.

Ved Kolletorringen foroges Maltets Syreindhold. Af to l\Iullsorter,
som kun adskiller sig vcd. at den ene er aftorret ved højere Temperatur •
end den anden, vil den førstnævnte gi\'e den højeste Brintionkoncentra-
tion i Mæsken, og man vil derfor i Reglen staa sig ved at aftorre Maltet
\'ed saa hoj Temperatur. som Hensynet til Farven, den enzymatiske
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Kran og Ekstrakludbyllet tillader. Ekstrakludbyttel formindskes noget
ved stigende Artørringstemperalur. dels fordi der indtræder el ligefremt
Stoftab (ved Fraspaltning af Vand fra visse Molekyler), og dels fordi
nogle Storrer bli"er gjort uopløselige. MiinchnermalL giycr sUllledes
under ianigl lige Forhold 0,5-2,5 % mindre Ekslrakludbytlc end
Pilsnermalt.

Koller. I Kollen lorres Maltet pau vandrette Flager af Jernflch'ærk
eller sjældnere af perforeret Jernblik, op gennem hvilke den ved Hjælp
af el Fyrsted i Kollens Bund opvarmede luft stiger til Vejrs. I Heglen
har Køllen to Flager over hinanden, saaledes al Gronmaltel indlades paa
den øverste og lorres færdigt pau den nederste, men undertiden findes
ogsaa 3 Flager, hvorved man opnaar at kunne udn:rtte Brændselet fuld
stændigere.

I England og Amerika lader lUan i Heglen Fyrets Forbrændingspro
dukter, blandede med en passende Mængde Friskluft, passere op igen
nem Maltlagene paa Køllen og am'ender derfor Antracitkul. Cinders eller
Koks til Fyringen. I de Køller. sum anvendes paa det europæiske Konti
nent, kommer derimod Forbrændingsl>rodukterne sjælden i Berøring
med Maltet. men ledes igennem et System af Jernrør i et Varmekammer
under Flagerne, den saakaldte "Gri6", og opvarmer her Friskluften. som
alene stiger op igenncm MaJ tingene og torrer dem. Undtagelser herfra er
Mugers Kølle samt de saakaldte Rogmaltskøller. h,'or der am'endes Boge
brænde, hvis Forbrændingsprodukter passercr op gennem Maltet og giver
dette den karakteristiske Rogsllltlg.

Som Eksempel pan Kollens Konstruktion viser Figur 100 et lodret
Snit gennem en toflaget Kolle. der er indrettet til Aftørring af saavel
morke som lyse l\Ialtsorter. Nederst findes Fyret med tilhørende Aske
grov, Mut\'rerk og Murkanaler. Til storre Køller bruger man flere Fyr
for at opnaa en mere regelmæssig Varmefordeling. Over Fyret findes
Grisen med sine Varmerør, som leder Forbrændingsprodukterne fra
Fyrets Murkanaler til Skorstenen. Varmerorenes Tværsnit er tilspidset
opefter. for at nedfaldende Maltspirer skal kunne glide af. Den Luft,
som skal opvarmes i Grisen, strømmer ind gennem Kanaler i Fyrcts
~luT\'ærk eller direkte gennem Aabninger i Grisens Gulv. og dens ~Iængde
kan i begge Tilfælde reguleres fra Fyrpladsen ,'ed Hjælp af Spjæld. Den
opvarmede Luft kan - som paa Fig. 100 - stige direkte op gennem den
over Grisen beliggende. underste Flage; men i moderne Koller passerer
den først et Blandingskammer. som tjener til at hindre direkte Varme
udstraaling fra Varmerorene til Maltet og til at udligne mulige Tempe
ralurdifferenser, Sædvanlig fores den opvarmede Luft frn Grisen til Blan
dingskammeret gennem Hor. o\'erdækkel med Hætter. Disse Ror er ofte
dobbelte. og deres ene Del forbundet med Kanaler. der kan tilfore Blan·
dingskrl.lnret kold Luft fru Fyrrummet.

I Almindelighed skydes Maltet fra en KolleClage til en anden eller fra
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underste Flage til ~Iallsamlekassengennem simple Lellllne i Finger eller
Sidemur. Delte bes\'ærlige Arbejde kan undgaas, ved at Kølleflagerne
indrettes som Kipflu(Jer: jaiousiformede Flager, hvis enkelte Lameller
kan dreje sig om en Længdeakse og alle rejses paa Højkant. naar Maltet

skal afrommes. Grisen eller eventuelt
Blandingskamret maa i saa Tilfælde
forsynes med et Jernpladesystem til al
opfange det nedfaldende Malt og med
Transportsnegle til al føre del til Samle·
kassen. Kipflagerne frembyder den
Ulempe. at LammelIerne har Tilbøjelig·
hed til at kasle sig. saa al de ikke kan
lukkes sammen til en jævn. ubrudl
Flage.
.. Den simpleste toflagede Kølle har

en Afstand af ca. 2 m mellem de to
Kølleflager, og Luften passerer gennem
begge disse med samme Hastighed og
naar den u\'crste Flage med væsentlig
den samme Temperatur. med hvilken
den forlader den underste. Hvis en saa·
dan Kølle ifølge sine Trækforhold og
uvrige Eeenskaber passer til Fremslil·
ling af mur k Malt. kan den ikke med
Held anvendes til lys MaJl og omvendt.
Man bar derfor indrettet Køller med no
get højere Rum mellem Flagerne og har
her - som vist paa Fig. 100 - indbyg·
~et en Fordelingskanal c, som uafbæn·
gigt af den underste Flage kan tilføre
Rummet enten kold Luft fra Fyrrummet
gennem Spjældet a eller. om ønskeligt.

,v1Hm Luft fra Grisen gcnnem Spjæl.
dct b.

Endllll fuldstændigerC' kan man gore
dcn øverste Flage uafhængig af den un·

der!!ite ved imellem dem at indbygge en Etageadskillelse og indrette et
Blundingskammer oven over denne i Lighed med Blandingskamret over
Grisen. Hvis lilan desuden under Etageadskillelsen indrctter Kanaler i
Røllemurene. som. n:tar deres Spjæld aahnes, kan lede et Overskud af
dcn fra den underste Kølleflage opstigende varme Luft direkte til Skor·
stenen. kan man beherske Træk- og Temperaturforholdene paa de lo
Flager saa fuldstændigt. at man f. Eks. kan aftørre Miinchnermalt paa
den underste, samtidig med at man fortørrer Pilsnermalt paa den m·er·
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ste. Imidlertid er det indlysende, at denne Fordel kun er opnaaet ved et
Spild af Varme.

Ogsaa i de nyere lre{lagede Koller er Flagerne ofte paa den beskrevne
Maade adskilte ved Elagead6l.:iIlellu med Blandingskamre. Er Kol
len særlig bestemt til mork Malt, bør nederste Flage adskilles fra den
mellemste, medens det er mellemste og øverste Flage, der skal adskilles,
hvor Vægten lægges paa Fremstillingen uf Pilsnermalt.

De treflagede Koller har den store Fordel, at deres Kulforbrug er
ringe, fordi Luften kan forlade Køllen med et højt Fugtighedsindhold OG
forholdsvis lav Temperatur under hele Torringsperioden, som i Reglen
indskrænkes til 3 X 12 Timer i Stedet for 2 X 24 Timer paa de toflagede
Køller.

For ut gore Kolletorringen saa ensartet som mulig, maa Maltlagel
pau Kolleflagen "endes til Udligning af optrædende Forskelligheder. At
roretage Vendingen med Haandskovle er et ubehageligt og usundt Ar
bejde, og man anvender derfor sædvanlig mekani,ke Vendere. Disse
bærer Rækker af Stllalblikskovle fordelt langs en Aksel, som drevet af
Stang- eller Kædetræk langsomt roterer og samtidig korer Ima Skinner
i Køllens Længdevægge fra dens ene Ende til den anden. Skovlene er
saaledes formet og ophængt, at de under Omdrejningen fylder sig med
Mult forun Venderen, hæver det op over denne, og aller kaster det af
bagved den. Paa den overste Flage, hvor Maltet skal losnes under Ven
dingen, er Skovlene kun ca. 25 cm lange, paa den nederste Flage er de
derimod henved 3 Gange san lange (Fig. 100). Ved Hjælp af en særlig
Mekanisme kan Venderne automatisk skifte Bevægelsesretning, naar de
pau deres Vej er naaet til Kollens Ende,'ægge.

Over Kolleflagerne findes Kollehvælvingen, der ender i Emskorste
nen, gennem hvilken Kollens Aftræk rinder Sted. For at hjælpe paa
Trækket fores Fyrets Forbrændingsprodukter ofte op gennem et Ror i
Emskorstenens Midte; men i mange nyere Konstruktioner ledes For
brændingsprodukterne til en særlig Skorsten og o\'er Emskorstcnen an
bringes en bevægelig og med Tremmer forsynet Hoghætte for at forhindre
Vinden i at sina ned (Fig. 100). Under Emskorstenen er anbragt en
konveks Jernplade, "ed Hjælp af hvilken man delvis kan regulere Træk
ket gennem Kollen. Til at forstærke Trækket kan mun i Emskorstenen
anbringe en Ventilator.

Til Aflæsning af Temperaturen saavel i Grisen som under og over
Kolleflagerne benytter man i moderne Anlæg Fjemlermomelre, hvis
Skalaer er anbragt paa Fyrpladsen, og som eventuelt er indrettet til
automatisk Hegistrering. Trækket maales af en i Emskorstenen opsat
Trækmnalcr, der ligeledes hul' sin Skala anbragt paa Fyrpladsen, hvorfra
ogsaa alle til Kollen horende Koldlufls· og Varmluftsspjæld bor kunne
indstilles.

t Stedet for den endnu almindeligt brugelige Opvarmning af Køllen
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ved direkte Fyring er man enkelte Steder Bauet over til al benytte Op
varmning ved Damp. Selye Kollens Konstruktion forandres ikke derved
I \'æsenUig Grad; men Grisen forsynes med Dampvarmeror, hvis rigelig
afmaalle Overflade mua sLaa i passende Forhold til Spændingen af den

am'cndtc Damp.
S/orrelse.{or/lold. For al kunne torre det Grunmalt, der fremkommer

af 100 kg stobsaL Byg skal h\'cr af Flagerne i en lorJaget Kølle have
l, 1,6 m' Fladcmaal (Torretid 2 X 24 Timer).

Forudsættes el Maltningsudbylte af 7a %. skal h"cr Kolleflage altsaa
for at producere 100 kg Malt have 1.9-2,1 m 2 Flademaal, ellcr:

En toflaget Kølle kan producere ca. 50 kg Malt pr. m2 Flademaal

pøu hver Flage.
I'~Hl gode Køller bruges (ra 14-17 kg Kul med 700 7500 keal

nyttig Brændncrdi pr. 100 kg stobsat Byg.
- Uette s,'arer til et Forbrug af 19-23 kg Kul pr. 100 kg Malt.

Gronmalte1 lægges i en Tykkelse af 16-25 cm paa o"erste Flage.

,
I
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Bestræbelserne for Forbedring af Økonomien har givet sig dslag i
simplere Konstruktioner og storre Frihed med Hensyn til Placering af
Kollens enkelte Dele. Som Eksempel skal her anfores den af Heinrich

Miiger, Darmstadt. konstruerede

Kolle.
Fig. 101 viser Snit gennem en

Miiger·Kolle. Det er en een
rlaget Kolle, hvor Gronmaltet
lægges i en Tykkelse af ca. l m;
det styrtes gennem Lemmene l
ned paa Kolleflagen 2, hvor det
udbredes og bliver liggende
urort under hele Kolllingen .
Vendere findes ikke.

Under Kølleflagen findes et
Varmtluftskammer - Grisen 
3, hvor en Ventilator 4 indblæ
ser varm Luft af passende Tem
peratur og under passende, ret
højt Tryk. Over Indblæsnings
aabningen er anbragt en Be·
skyttelsesplade, der dels tjener
som LufHordcler og dcls for
hindrer, at Maltspirer faider
ned i Ventilatoren. LufLtrykket
i Varmlurtkamret aflæses paa
et ~Ianometer 5. medens Tem pc·
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raturen af Indblæsningsluften indstilles til ønsket Temperatur paf! ctHeguleringslcgcme ti og holdes konstant '"cd en Varmcfoler 7 under Flagen og en Tl;lrmoslat ij i Bctjeningsrummcl.
Temperaturerne over og under Maltet kontrolleres "cd sch'rcgistrcrende Termometre; pDa Tegningen ses de to Termometerfulere.Luftpassagen gennem Maltet sker som nævnt under Tryk frembragtaf Ventilatoren 4; herved opnaas. at Maltlagel ligger mere porøst paaFlagen, og del hæ,'des. al dette er den væsentligste Grund til, al Venderne kan undværes. Luften er Forhrændingsprodukterne fra Fyretblandet med frisk Luft til den onskede Temperatur. Som Følge derafkan man kun fyre med gode Cinders eller Koks, der er absolut fri forKulbrinter. Luften og Forbrændingsprodukterne undviger gennem Skorstenen, der er forsynet med et sektorformet Spjæld, h\'is Stilling mulig.gor enten at lede al Luften ud i det Fri eller at lade en storre eller mindreDel, eventuelt al Luften af Hensyn til Aromadannelse, cirkulere gennemFyret og tilbage gennem Maltet. Spjældets Stilling reguleres fra Be·tjeningsrulllmet.

l'u/ika/køller adskiller sig principielt fra andre Kolletyper derved,at Maltet under Torringen i Stedet for at ligge udspredt paa vandretteFlager befinder sig i lodrette Skakter. Disse saakaldte Lameller harSider uf Jernfletværk af lignende Beskaffenhed som det. hvoraf alminde·lige Kolleflager fremstilles. og er ved lodrette Tværskille\'ægge delt iflere Cellu, hvorved opnaas en mere ensartet Fordeling og Nedsynkningaf Maltet. Da Lamellerne næsten altid bygges i en bestemt Størrelse af ca. 6 m Længde og med en indvcndig Bredde af 20 cm - er deresAntal bestemmende for Vertikatkollens Kapacitet.Hollens Konstruktion, som dcn udfores af Topf & SOhnc, Erfurt, samtdens Virkemaade ses af Fig. 102, som viser Længde og Tværsnit af en2·etagcs (= 2·f1ngel) Vertikal kølle med 6 Lameller. Fra Trykluflkam.rd (l) forneden blæses ved Hjælp af en Trykventilator (2) Luft fradet Fri op gennem Varmekamrd (3) og videre til Lu{tbltmdekamrel (4).I Varmekamret opvarmes den ved at passere en Kalorifere (5), derpaa den afbildede Kolle ophedes ved Damp, men iigesaavel kanindrettes til Kulfyring. Fra Luftblandekamret, der tjencr til Udligning af ~'emperaturforskelle,forer flere Sæt regulerbare Klapper (6) optil lige san mange Lilf/kamre (7) mellem Lamellerne pna Undukollen,der er Lamelb)'gningens nederste Etage og svarer til nederste Flage paaen Horisontalkolle. Her er Lamellernes Bund, som under Torringen hol·des lukket med Skydespjæld (8). Da kun hvert andet af de mcvnlc SætKlapper holdes aabent, strømmer den varme Luft kun ind i hvert andetLuftknlllmer. Mcllem hvcrt af Kamrene paa Underkollen og del o\'en·o\'er Iiggcnde Kammer paa Over1.:ollen (9) (denne svarcr til ovcrsteFlage) findes ligeledes et Sæt Klapper (IO). hvoraf igen hvert andet eraabent, men i SkHt med de tilsvarcnde nedenunder. Derved kan I:uften

U'
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ikke slige rel op igennem Undcrkollcn, men h'inges fr3 dennes "Ind·
gungskfllllrc" gellllem Lamellerne til "Udgangskumrenc", Iworfrn der er
Afsuglling til Ovcrkollcns "Indgangskamre".

For Luften stiger op i Ovcrkollen, kan den afkøles vcd Iblanding af
kold Luft, der tilføres gennem Hør (11), som er indb~'ggct i Underkul·
lens Luflkulllrc. Disse Koldlu{tsrors Forender udmunder i Køllens Bc
tjeningsrulll. og Bagenderne slaar i Forbindelse med del Fri \'cd Kanaler
(12) i Murværket bag Luflkamrcne. Imellem Under- og O"crkollc kan
Lamellerne spærres af ved Sk:ydcspjæld (13); disse holdes aabne under
Tørringen. men lukkes for Afromning finder Sted, Hummet over O,'er·
kollen. h,'or Lamellerne udmunder, kaldes Suell...koifell (14). Her findes
la"e Luftkamrc (15), hvis Sider udgøres af Lamellernes overste Vægge.
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der ligesom Kamrenes Overdel er af perforeret Jernblik. Svelkkol1ens
Luftkamre stane i Forbindelse med Overkulien pan samme Mande som
denne med Undcrkollen. Luften, der har passeret Lamellerne paa Under
kulIen, gaar derfor nu igennem dem i modsat Hetning paa Overkolien og
naar op i hvert andet Kammer pau S\'clkkollcn. Her fordeler den sig
imidlertid i samtlige Kamre, idel de alle i hver Ende munder ud i en
fælles Kanal (16) i l\lurværkcl. Ocr opnaas saaledcs en ensartet Gen·
ncmslrumning a{ alle de perforerede Blikflager. Til Slut fjernes Luften
af en i Svclkrummcls Hvælving unbragt Sugeventilator (17).

Del er indlysende, al den zig.zag-formcdc Luftstrum op gennem Verti
kalkollen ikke kan apoaus vcd naturligt Træk, men maa tilvejebringes
ved Hjælp af Venlilatorer. Tidligere b)'ggedes Vertikalkoller kun med
Suge"entilator; men det har "ist sig. at man ved Kombinationen af Tryk
og Sugning opnaar en bedre Temperaturudligning og mere fuldkommen
Beherskelse af Kollens Trækforhold.

Oprindelig ,'ar det Hensigten med Vertikalkollcns Trækindstilling, at
den skulde skiftes med faa Timers Mellemrum, idet denne Vending af
Luftretningen da skulde erstalLe den manglende Vending af Maltet.
Denne Arbcjdsmaadc viste sig imidlcrtid upraktisk. da hver Skiftning
medførte en rct langvarig Forstyrrelse af Kollens Temperaturforhold.
Man er derfor de fleste Stedcr gnllet over Lil at arbejde med konstant
Trækindstilling. Pan denne Mandc finder dcr iHealiteten een Vending
af Luftstrommcn Sted under Kolleprocessen, idet Maltet efter ut "ære
rømmet ned pau Underkøl len her bliver gennemstrommet i modsat Het
ning af. h"ad der fandt Sted paa Overkøllen.

Yertikalkøllen kan lige saa "cl bygges med 3 Etager Luftkamre som
med 2. En 3-etages Vertikalkolle svarer gunske til en 3·naget Plankolle.
Den mellemste Etage kaldes MeJlemkoJlen og er forbundet med Under·
og Overkolle med Klapper paa den beskrevne Muade. ligesom Lamellerne
kun spærres uf under og over MeJlemkollens Maltlag. Paa en 3-etages
Kolle findes der Koldluftstræk buacle paa Under- og MellemkoJle. Pun en
2-etages Vertikalkolle ligger Maltet i Heglcn 24 Timcr i hvcr Etage. paa
en 3·etages 12 Timer.

Afromning findcr Stcd "ed, Ilt Sk)'despjældcnr. under Lamellernes
Bund aabncs, hvof\'cd Maltet fra Underkollcn synker ned i Sneglcnc. som
transporterer dct til en Samlekasse. Forinden lIlaa Sk)'despjældenc under
Q"erkollen "ære lukket. !'."aar Underkollen er tom og Bundspjældene luk
ket, aabnes dcr utter under O"erkollen, saaledes at Maltet hcrfnt falder
ned i Underkollen. ~u fyldes Lamellerne op med Gronmall; Paufyldnin
gen og Fordelingen foregaar paa Svelkkollen "ed Hjælp af et svingbart
Ror (18). Der sælles saa meget )laa Kolle. at S"elkfJagerne er dækket
med et jæ"nt tykt Lag. og dettc rages ned i Lamellerne. efterhaanden
som der "ed Gronmaltets Udtorring og Sammensynkning bli"er Plads.



182

Torretromler. Enkelte Steder lurrer man Maltet ikke pau Kuller,
men i Torrelromlcr. der arbejder parvis summen, en noget storre foroven
til Forlorring af Maltet og en noget mindre derunder til dets Aftørring.
Den opvarmede Luft suges ind i ct System af sennemhullede Hør. som
i el Anild af 6 eller ~ strækker sig paalangs gennem Tromlen nær dens
Omkreds og gaar, eHer al have passeret del mellemliggende Malling, bort
igennem et større, centralt, ligeledes gennemhullet Ror. Lullen suges pau
denne Moude r"rst gennem den nederste Tromle. og dernæst efter at have
passeret el passende Blandingskammer, gennem den øverste. Tromlerne
sikrer vcd deres Omdrejning under Torringen en meget cnsarlcl Behand·
ling af alle l\'1altels Dele og snuvcl Panfyldning som Afrømning gaar let
for sig,

A rbejdlmeloder. De fleste Køller opvarmes ved direkte Fyring under
Am'endelse af et efter den Corhaandenværende Risl og Varmeflade nCJ)as
set Brændsel. oftest Kul. Naturligvis er del afgørende for Køllens Økono
mi, at Fyringen forelages paa relte ~laade.

Fyrdoren bør holdes lukket. naar der ikke fyres eller renses Riste. og
der mau ikke lukkel mere Luft gennem DorenlJ Ventiler end nødvendigt
for al forlIindre den fra at glode. Der indfyres smaa Portioner Kul ad
Gangen, da mange Kul paa een Gang hæmmer Lufltrækkcl. slaar Tem·
peraturen ned og gor Forbrændingen ufuldstændig. Rislen renses, Ilaar
del er nod\·endigl. men uno<h'endig Rensning bør undgaas. Da Murværket
kan re\'ne ved pludselig Afkøling. bør man aldrig tillade, at Fyrdoren
aabnes helt for al lade kold Luft strømme ind, naar Temperaturen stiger
for hojt under Kølleflagerne. Kan Stigningen ikke ophøre ved, at Aske
lrækkene holdes lukkede, aabner man Døren ind lil Grisen og lader Var
men si rømme ud derfra; men man aabner hverken F,yrdor eller Kold·
lufttrækkene. hvilkel sidsle vilde have for stor Indflydelse pan Fordamp·
ningen i Gronmaltcl og derved paa hele Torringsprocessen. Man bor
undgaa en saa stærk Overhedning af Murværket, at det begynder at
smelte, og er en saadan Overhedning tilbøjelig til at indtræde under Af
tørringen, er det Tegn paa, at Fyr og Varmelegemer er for smaa i For
hold iii de Fordringer, man stiller iii Køllen:

For at holde Kull'orbruget lavt benytter man under Torringen ikke
mere Lufttilførsel end netop nødvendigt for at torre Grønmaltlagene paa
Kollens Flager ne~ til den ønskede Vandprocent. Ved Torringens Begyn
delse kræves den stærkeste Lufttilforsel: men den formindskes i Løbet
af Tørrillgsperioden, alt eftersom Temperaturen stiger. Til Opnaaelse af
den ønskede Temper3tur bor Fyringen rette sig efter Trækket og ikke
Olllycndt,

Som ullerede anført bestemmes Malttypen i det væsentlige ved Be- ;
handlingen paa Kollen, selvom den allerede i nogen Grad er forberedt
under Spiringen. Pilsnertypen kræyer, al Hovedmængden af Gronm3ltets
Vandindhold fjernes yed la\'e Temperalurer, h\'orimod for Miinchner-
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maltets Yedkommende en forholdsvis høj Teml)eratur (50-60 C.)
netop skal hlwe Lejlighed til al ind\'irke paa Maltet. medens det inde
holder omkring 20 % Vand.

Naturligvis maa man ikke gaa til Yderligheder i nogen af de n<C\'nte
Hetninger. En overdre\'en Anvendelse af Træk ved de lave Temperaturer
\'ilde give en ganske karaktcrløs. lys Malt uden egcntlig Maltsll1ug, og
Iwis man olll\'cndt lørrede med et Minimum af Træk, saaledes at Tem·
peruturen stcg for højt i del endnu fugtige ~laJt, vilde Resultatet hlive
mere eller mindl'e haarde Kærner, og dette deslo lettere, jo mindre
fuldstændig Opløsningen i Gronmaltel har været.

AftorringstemJ>eraluren, hvortil Maltelopvarmes i de sidste Timer
paa underste Flage. er betydelig la\'ere for Pilsnermalt end for Miinch·
nennait.

Det er indlysende. at saavel F)'ringen som Indstillingeu af de for
skellige Luftspjæld maa foretages under Hensyn til den Malttype, som
ønskes fremstillet; men nøjagtige Forskrifter i denne Helning er det
umuligt at give. Dertil er der for mange Faktorer, der paavirker Hesul
tatet. For det forste virker de forskellige Koller ikke ens. Seh' mindre
Forskelligheder i deres Konstruktion og deres Beliggenhed bevirker, al
den Arhejdsmaade, der passer for den ene. ikke passer for den unden.
Dernæst pnavirkes Hcsultatet ogsua af ydre Forhold som Luftcns Tem·
peratur og Fugtighedsgrad, Vindens Styrke og Hetning. Trækket er un·
der iovrigt lige Forhold mindre FOruM og Efteraar end om Vinteren,
fordi det betinges af Vægtforskellen mellem den atmosfæriske Luft og
den varme Luft i Kollen og Em:.korstenen. Luftens tørrende Virkning
er betydelig større, naar den er kold og klar. end naar den r. Ex. i Regn
eller Taage er næsten mættet med Fugtighed.

Endelig har naturligvis Torringens Varighed og Aftørringstempera·
turen - denne kan ogsaa indenfor den enkelte Maltt),pe varieres efter
de Fordringer særlig i Henseende til Farvest)'rke. SOI11 stilles til Maltet
- en væsentlig Indflydelse paa hele Tørringsprocessens Forlob.

~lan mila derfor gennem F'orsøg erhverve et grundigt Kendskab til
Køllen for al kunne lede Aftørringen paa rette Muade. Temperaturen
bor aflæses f. Eks. hver Time baade i MaItIngene og i Luften over Fla
gerne stunt i Grisen eller I3landingsknmret. Man vil finde, at der mel·
lem de samtidige Tempernturaflæsninger paa disse Steder skal bestaa
et vist Vorhold, \'lHierendc efter Torringens forskellige Stadier og eHer
den Maltt)'pe. der aHørres.

Til Orientering kan anføres, at Temperaturerne i Pilsnermalt paa
nederste Flage under normale Forhold oftest stiger jævnt fra en Begyn.
delsestemperatur af 30-35- C., indtil en Aftorringstemperatur af 72
80° C med AHorringstempcrllturen holdt i 3 Timer. Til Lagermalt stiger
Tel11l)Cralurcn i Maltet fra -IO 5" C. indtil en Aftørringsteml)Cratur nf
02-91:1° C. holdt i 3 Timer og til Miinchnermalt fra 55-60° C. til en Af·
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lørringstempcrulur af 100-105° C. holdt i 2~-3.1f2 Time alt efter Farve
og Aroma. Maales Temperaturen i Maltet paa øverste Flage. lige før
Maltet skiftes ned pau nederste Flage, og forinden Kullens Koldluftslræk
aabnes for Afkøling, kan man rinde benholdS\'is 28-30" C. i Pilsner
maltet, 42--450 C. i Lagermaltet og 45--480 C. i MUnchnermaltet. hvis
Køllen er forsynet med Lufttræk til Hcgulering af Temperaturen under
øverste Flage.

Af Vigtighed er det at vide, med hvilken Vandprocent i Maltet man
skal skifte fra øverste lil nederste Flage. Paa Koller med normalt Træk
vil man sæd\Tanlig skifte med henholdS\Tis 10-12 % Vand til Pilsner
malt, J 18 % til Lagermalt og 18--22 % til Miinchnermalt, Daar
Multet torres i 2 X 24 Timer. Under Tørringen kan man som oftest hæm
me Lufttrækket gennem Køllen successive, naar der tørres Pilsner- og
Lagermalt; men yed Munchnermalt maa Trækket hæmmes pludseligt,
og Temperaturen stige hurtigt, saa snart det Stadium er naaet, h\'or de
aromagivende Stoffer skal dannes. Hvor stærkt Temperaturen pludse·
ligt kan stige, afhænger af Køllens Fyr og dens Varmelegemer. Hvis
disse er forholdsvis smaa, maa Stigningen foregaa langsommere og lIlaa
begynde tidligere, meden'S der endnu er Fugtighed nok i Grønmaltet.

Paa Kolleflagerne \'endes Maltet med Kol!eyenderne, Pilsnermaltet
mest, Munchnermaltet mindst, dog gælder delte ikke paa nederste
Flage under selve Aftørringen, hmr ogsaa Mlincnnermaltet maa vendes
ofte, for at ikke nogle Mallkorn skal forblive lyse, medens undre bliver
belt mørke eller endogsaa brankede.

Pilsnermalt kan til Nød aftørres i 12 Timer paa hyer Flage; men
for at fremstille godt Munchnermalt maa man torre det i 24 Timer paa
hver Flage, fordi de til denne Malltype hørende Forandringer paa den
øverste F!age fordrer en vis Tid.

Maitren.ning. Det færdigtørrede Malt skal før Lagringen befries for
Spirerne Ycd at passere gennem en Pud.ema.kine. Denne bestaar af en
roterende C)'linder forsynet med Slidser, indeni hvilken et Antal Slagler
bevæger sig i samme Retning, men hastigere, hyorved de slynger Maltet
mod Cylindrens Vægge og afriver Spirerne. Disse falder gennem Slid
serne og fjernes af en Transportsnegl, medens Maltet ledes ud gennem
en Aabning ved C;ylindrens Ende. En Blæser sender en Luftstrøm gen
nem Maskinen og forer det opslanede Støv til et Stø\'fiI1er.

Efter Pudsemaskinen bor Maltet passere en automatisk Vægt og en
mekanisk Prøvetager. Ved Hjælp af den første kontrollerer man det dag
lige Maltningsudbyttc og bestclllmer den Maltmængde, del' tilføres La
gcret. Prøvetageren udtager en Gcnncmsnitsprove af den hele ~Ialt

mængde til Brug ved Bestemmelsen af Farve og Ekstrakt.
Hvis Maltet ikke afkøles tilstrækkeligt ved Rensningen og Trans

portcn, man man sorge for dets Afsvaling paa anden Maade. Hvor man

I
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Bedømmelse af Malt. Ved Bedømmelse af Malt er del Brygningsfor·
søget og Kvaliteten af det fremstillede 01. der har den afgørende Be·
tydning; men da man i Reglen ikke Jlar Tid til at afvente Resultatet af
et Br)'gningsforsog. soger Illan ved en Række simplere Prover at danne
sig et Skon over Maltets Værdi som Brygmateriale.

.\1aileb Lagring. Det friske Malt, der kommer lige fra Kollen, er ikke
\'elegnet til Brygning. Nodes man til al bruge del ulagret, bor det ud·
bredes paa et LoH og kastes flere Gange for aabne Vinduer eller hen
stilles i aabne stormaskede Sække for forst at optage nogen Fugtighed.
I Almindelighed lagres Multet i længere Tid (mindst ca. (j Uger) fur Bru·
gen i helt fyldte Mullkllmre eller Siloer og uden at flyttes, da del i mod
sat Fald vilde være udsat for at optage for megen Fugtighed fra Luften.
Nnar A'lalt opbevares i gode Siloer, tiltager dels Vllndindhold mindre end
l % gennem et Aars Lagring.

Maltet indtager omtrent det sanlIlle Hum, som del Byg. hvoraf del er
fremstillet, d. v. s. 75 kg Malt fylder lige san meget som 100 kg Byg.

10,1 %
24,2
2, l

42,1
14,3
7,2

Vand .
K\'ælstofholdige Stoffer .
Fedt .
Kvælstoffri Ekstraktstorrer .•...
Raafibre .
Aske ..

har tilstrækkelig hoje Bygninger kan man indrette cl simpelt Afsvalings
3P1>urul ved at ophænge et Ror med firkantet Tværsnit lodret pau en
Yden'æg og forsyne del ind\'cndig med skraatstillede Hylder. som leder
Maltet i en zigzagformel Bane ned gennem Horet. medens Luft suges op
igennem del. En Elevator forer Maltet lil Rorets Top, og en Samlekasse
oplager det forneden til Viderelransport.

Bedre endnu er det at lade den pudsede Malt hcnslaa i en eller nere
dertil egnede Beholdere og lade kold Luft gennemstrømme og afkøle
Maltet. I den varme Aarstid maa denne Luft forud afkøles "cd at passere
el Køles~·stem. der ydermere har den Fordel, at det borttager en Del af
Lurtens Fugtighed.

For hver 100 kg stobsal Byg faar man sædvanlig 3-4 kg Maft&pirer,
der i ulagrel Tilstund indeholder 2----4 % Vand. Dc har et hojl Kvælstof·
indhold og er derfor sogl som Foder eller i Gærfabrikerne for al lil
fure Gæren Næring. Dc er stærkl vandsugende og mau derfor opbevares
puu et tørt Sled, for al de ikke skal fordærves. I ulle Tilfælde oplager
dc Vand under Lagringen. saaledes som det fremgaar af nedenstaaende
Gennemsnitstal for lagrede Maltspirers Sammensætning:
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Den direkte lugtlageise giver Oplysning om Maltets Henhed og Ens
artethed saml om Kornenes Form, Størrelse og Farve og om Skallens
Finhed. Fordringerne cr paa disse Punkter væsentlig de samme, som
stilles til Maltbyg. De enkelte Maltkorn svarer i Udseende til Bygkornene,
hvoraf de er opstand. blot er deres Rodende blevet aabnel, der hvor
Hodspircrne er brudt igennem, og Farven er mere mal og grunlig.

Værdifulde Oplysninger erholder man ved at bide Mallkornene igen
nem paalangs imellem Fortænderne. Man kan herved ikke alene føle,
hvormange haarde og uoploste Korn eller hvormange Korn med haarde
Spidser, ~hltcl indeholder; men man kan ogsaa med nogen Ø"cise be
domme Opløsningens Grad. Maltet skal foles skort og sprødt, naar det
bides. men skal dog yde en vis Modsland. og h"is det føles for løst, er
det Tegn pua. al Opløsningen er l>kredel for vidt frem, h"ilket erfarings
mæssigt giver el Øl af ringe Skumholdighed. Hvis Maltets Vandindhold
o\'erskrider' 7 %, foles delle let ved Bidningen.

Ved at bide Maltet faar man ogsaa Lejlighed til at bedomme det i
Henseende til Smag og Aroma.

En Bestemmelse af Bladspirens Længde udgor en Del af den almin
delige Maltbedommelse. Man kan med bIolte øje se, h\'or!angt Blad
spiren har hvælvet Kornels RygskaI ved at ,-okse frem derunder, og mun
bestemmer derefter. h\'ormange Procent af Maltkornene der falder i
nedenstaaende Grupper:

U1adspiren l/t Kornlængde
'I,
'I.
'I.
længere end Kornet "Husarer".

Man f:lar herigennem et Billede af, hvor ensartet og hvor Inngt Mal
tet er vokseL

MulLeh Hektolitervægt kan ogsaa give nogen Oplysning allganende
Væksten; men for at kunne drage sikre Slutninger maa man ogsan kende
Hektolitervægten fif del tilsvarende Byg. I Almindelighed vil godt 1\lnlt
nf dansk Byg have en Hektolitervægt paa 50-52 kg: en væsentlig Over
skridelse heraf tyder paa, at Væksten har været for korL

Den kemiske Undersogeise af Maltet indskrænker sig i Reglen til
Bestemmelse af Vand. Ekstrakt, Farve og Forsukringstid. ukoagulerbnr
Æggehvide i Urten i % af Ekstrakten, diastatisk Kraft. samt Bedom
melse af Urtens Lugt, Smag og Udseende og % hel- og hnlvglassede Korn.

Maltet bor ikke optage for megel Vand under Lagringen. Hvis Vnnd
indholdet sliger over 7-8 %. bor Maltet aO\'cndes med Forsigtighed
som Tilblanding til normalt Malt

Ekstraktudbytlel bestemmes i Laboratoriet \'ed. at enlen del fint·

•

•
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malede ~Ialt eller en grovere Mallskraa mæskes efter en ganske bestemt
Metode. ~lal1 finder i del første Tilfælde et slorre Ekstrakludbytte end
i del sidste; men Forskellen bliver desto mindre, jo mere Maltet nærmer
sig den fuldstændige Opløsning. I Reglen bestemmes Udbyttet i FilllUcI.
og Hesultatel omregnes til Malttorstof. H:u man f. Eks. fundel, at en
Maltpro\'c indeholder 5 % Vand og giver i5,5 % Ekstrakt, "il dette sige,
at 100..;.. {) = 95 kg Malllorstof giver 75.5 kg Ekstrakt, eller at 100 kg

.\Ialllorstof gh-cr 75,5 X 100 = 79,5 % Ekstrakt.
95

I godt Malt af dansk Byg rinder man i Finmel følgende Ekstraktud
bytte:

Maltel8 FarlJe maales i den ved Udb:yttebestemmelsen fremstillede
Urt 08 regnes om til en Urtstyrke af IO 'JO. Den angives her i Landet
sædvanlig i mm Stammer, d. v. s. Højden af den Urtsøjle, der har samme
Farvedybde som en vis farvet Glasskh·e. Det højeste Tal ener Stammer
svarer altsaa lil den lyseste MaltJarve. I Tyskland angives MaUfarven
som Antallet af cm" Iho flormal Jodoplosfliflfl. der skal sættes til et visl
Humfang Vand for at frembringe samme Farvedybde som en tilsvarende
Urtsøjles. Her ·'·okser altsan Tallet med Fan·edybden.

Kender man Maltets Farve udtrykt i den ene af de ovennævnte
Skalaer, kan man rinde den tilsvarende Størrelse i den anden Skala ved
Hjælp af Formlen S·J = 8,7. hvor S betyder mm Stammer, J Antallet uf
cmi Jodopløsning. }':uven 55 II1I1l Stammer s\'arer saaledes iii:

8,755= 0.16 cm" Iho normal Jodoplosning.

Samtidig med EkstraktudbyLtet bestemmer man i Heglen Moitel&
ForslIl.:riIlOslid, d. v. s. den Tid, der under lige Forhold ved Laboratorie
mæskningen medgaar til at bringe Stivelsesreaktionen i Urten (Blaafarv
ning ved Tilsætning al' Jodopløsninf:!:> til Ophor, undersøgt i ~Iikro~

skop eller med det blotte øje. Forsukringstiden er desto kortere, jo
krafLigere ~lallels Amylaser virker. Den hør ikke overstige 15 Minutter
fOr Pilsnerrnull, 20 Minutter for Lagermalt og 25-30 Minutter for
fil ti nchnerma It.

Af Mallels kvælstofholdige Bestanddele er det de ved Mæskningen
opløselige, der frembyder den egentlige Interesse, og man bestemmer
derfor Ekstraktens samlede Indhold af Æggehvidestoffer (6,25 X samlet
Kvælstorindhold). Imidlertid er det ikke saa meget Æggehvidestoffernes
~Iængde, men mere deres Art, som er af Betydning: og for al faa nogen
Oplysning om den skete Omdannelse kan lUan lade foretage en Bestem
melse af rormoltitrerbart J,;y::clstof. der angiyer Mængden af de stærkest

af Malttorstorrel.78.5--80.5 %
78.0-80.0
77,()'-"'79,O •

Pilsnermall
Lagermalt
Mtinchnermalt

I
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nedbrudte Æggeh\'idestoffer, samt Bestemmelse af Mængden af koagu
lerbar Kvælstof, der gi\rer Oplysning om Mængden af de mindst om·
dannede.

Som Eksempel paa Køb af Malt cHer Analyse og med Garanti anføres
følgende:

En Vognladning paa IO DOG kg PilsnermalI kobtes iii en Prh af Kr. 35.00
pr. 100 kg nella, frit Ic\'erel paa nærmeste Jernbanestation. J Mallet "ar garan·
leret højst 6 % Vand "cd Ankomsten og el Ekslraklindhold af 78 % i Finmel
beregnet pall Tørstof. Urten skulde filtrere blank ,-ed Møltanalysen, og Forsuk·
ringstiden masUe ikke o\'erstige 15 Minutter. Fanen skulde ,'ære 0,13--0,17
lilO normal Jodoplosning. Yderligere ,'ar bestemt, al h"is Mallet indeholdt o\'er
7 % Vand eller mindre end 77 % Ekstrakt i Tørstor (Finmel). kunde Mod
tagelse nægtes. Maltet skulde afregnes ener de le"erede kg Ekstrakt med For·
pligtelse for Køber til at godtgøre et muligt Overskud eller med Ret til Fradrag
for Underskud.

Nogen Bestemmelse om en tilladelig Fejlgrænse for Maltannlysen forelaa
ikke. MaHanalysen skulde foretages straks efter Maltets Ankomst til Br)'ggeriet.

Saa,'el I)roveudtagning som Analyse skulde foretnges af et anerkendt La
boratorium. Udgifterne derved skulde deles lige mellem Kober og Sælger.

Ifølge Slutsedlen skulde der allsaa leveres:
10lXXlX6

100 =600 kg Vand og 9 400 kg MalUørstof med 78 kg Ekstrakt pr. 100 kg

MaJItørstof = 7332 kø Ekstrakt.
Prisen pr. 100 kg Ekstrakt blev da - idet IO 000 kø Malt kostede 3500

3500Xloo
Kroner: ----:r332 = Kr. 47136.00.

Sælger indsendte Partiet i en lukket Banevogn og i 133 Sække å 75 kg netto.
Ifølge autoriseret Vejning foretaget ved Udladningen fra Banevogn vejede
Partiet:

tO 010 kg Brutto + 160 kø Tara = 9850 kg Nello.
I Bryggeriet blev Gennemsnitsproven med en dertil indrettet Sække-Prøve

tager udtnget nf ell fra det anerkendte Laboratorium mlsendt Laborant.
Den foretlIgne Mnllanlllyse gav iii Resultat, at Maltet indeholdt 6,8 % Vand

- hvilket viser. at Maltet burde have været indsendt i Dobbellsække - og
77,5 % Ekstrakt i Finmel beregnet pall Tørstof. Urten filtrerede blankt, og For
sukringstiden var 10-15 Minulter.

Ifølge AnnlyselI blev der at betale Sælger efter ncdenslllucndc Beregning:
De le"erede 9 850 kg Malt skulde hllve indeholdt:

98&lX 6
100

= 7231,62 kg Ekslrakt, men Partiet indeholdt:
98&l X 6.8

100 = 669,8 kg VlInd og 9 180,2 kg Malttorstof med 77,5 % Ekstrakt

.... 9 180,2 X 11.5 = 7 114,66 kg Ekstrakt.
'00

7 114,66 X 47 736 = Kr. 3396,25

1114,66 X 3500 _ 396 25
eller: 1332 - Kr. 3 "

Omkoslningerne for Pro\'eudtllgning og Maltllnalyse ble\' Kr. 40,00, hvor·
dier Halvdelen - Kr. 20,00 - fradrages, og der bic,' 3t betale

Kr. 33i6,25.

I
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BRYGHUSET
\"ed Br)'ghuset forstaar man den Bygning eller de Lokaler, hvori de

til Fremstilling af UrLen nodvendige Apparater er opstillet.
Arbejdsgangen i Bryghuset er i store Træk følgende:
Brygmaterialerne underkastes før Br;ygningen en Ilcmning og Af·

vejning, samt en Knulning, ved hvilken sidste EksLraktslorrerne gores
tilgængelige for Vandets Indvirkning.

Dererter styrtes i Mæskekarret den til et Bryg Cornodnc :\længde
Br)'8I1laterialer i en passende Mængde \'and - lndmælkningen.

Blandingen af Vand og Brygmalerialer kaldes Mæd:cn. Denne be
handles encr en af de i det følgende omtalte Mæskemeloder og pumpes
over i et Sikar eller i et MæskWter, hyor Væsken - Urten - skilles
fra de uoplosle Storrer - MaIken - for derpaa at lukkes i Urt kedlen,
hvor den koges med Humle.

Efter Humlekogningen postes Urten gennem en Humlesi, der holder
Humlemasken tilbage, ud af Bryghuset til Nedsvaling.

I Bryghusets øverste Etage eller i Lokaler over samme opstilles Malt
møllen samt e,rentuelt Vulsestol til Maling af Raafrugtcn. Under disse
anbringes Kasserne til at optnge det skraaede Malt og naufrugt, saaledes
at disse derfra kan løbe lige ned i Mæskekarret eller i Mæskkedlen.

Fig. 103 og 104 viser et Bryghus i Længde- og Tværsnit.
I øverste Etage staar cylindriske Vandbeholdere til koldt Vnnd, i

næstlJverste Etnge har 2 cylindriske Beholdere til varmt Vand fundet
Plads.

Foruden VIlIldbeholderne ser man i øverste Etage Kassen for renset
Malt og i næstøverste Etage 2 J\Ialtmoller. Det skraaede Malt fordeles
ved Hjælp af en vandret Snegl i 2 runde Maltkasser af Jern, der er op
stillede i tredie "vcrste Etage. Kasserne for skraaet Malt er stillet
direkte paa Centesimalvægte. hvorved det er muligt at forc Kontrol med
de automatiske Vægte.

Fra Kasserne loher Skraaningen gennem to Formæskeapparater ned
i Mæskekarrel. Mæskekarret er :mbragt paa et Galleri for sig sclv, saa
ledes at Mæsken kan lobe i Mæskkedlen og i Si karrene uden Alwendelsc
af Pumpe.

Mæskkedlen salllt to Sikar er opstillet i samme Højde. medens Urt-
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fil. IO}, Bryghu•. l.o'lllld..nJl.

kedlen findes anbragt i nederste Etage. Under Si karrene ses Masklld
lobene og en Snegl. der forer Masken ud :tf Bryghuset til Masksiloer.

I cn Fordyhning i Gul\'et i nederste Etage er anbragt en lukket

Humlesi.
De i Bryghuset opstillede Apparater lil Urtens Fremstilling kaldes
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BrYOværkel. Et BrYB\'ærk. der indeholder Mæskekar, Mæskkedel, Sikar
eller MæskriJter samt Urt kedel, kaldes dobbelt. I ct enkelt Bryg\'ærk er
derimod Mæskekar og Sikar samlet i eel Kar, der kan benyttes som
begge Dele. ligesom der kun findes cen for ~Iæsk- og Urtkogning fælles
Kedel.
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Karrel i el enkelt Brygværk har flad Bund og er forsynet med en
Sibund. Ophaknings- eller Skæremaskinen er en Kombination af Skære
maskine og Horc"ærk.

Medens det dobbelte Bryg\'ærk kan betragtes som det normale, hvor
der arbejdes efter Dekoktionsmctoden, kan det C'nkelle Br)'sværk be
tragtes som Normaltypen pan Brygværker. hvor der arbejdes efter in
fusionsmetoden.

Fig. J05 og 106 viser el Bryghus med MæskWter.
I øverste Ebge ses to &-Valsemoller anbragt o\'cr to transportable

5
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Kasser for det skraaede Malt. De transportable Kasser tillader Jndmæsk
ning i to af Kedlerne.

I samme Etage som Mallkasserne nodes lo cylindriske Varmtvands·
beholdere til Eftergydningsvand.

Sel\"e 8rygværket beslaar ar el Mæskfilter og 4 Kedler. Mæskfiltret
adskiller sig fra de almindelige derved, at del har et HO\Tedstykke og

to Endestykker; det er el Dobbeltfilter, der er bygget saaledes. at de to
enkelte FiHre har del rasle Endest;ykke fælles.

J

gr
,
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Af de 4 Kedler er Indmæskningskcdlcn af Kobber; TrykkedIen af
Jern er beregnet til el Driftstryk af 2 ato; endelig findes en Mæskkedel
og en Urtkedel, begge af Kobber.

I EIlIgen under Kedlerne findes en lukket Humlesi.
I det følgende skal Br;ygningsinycntarel beskrives. dog henvises Be

skTi\'clsen af de forskellige Hjælpeapparaler til Omtalen af seh-c Bryg
ningen.

Renseapparater for Malt.
Del lagrede Malt er, - forsaavidl del er hlc\'et omhyggeligt renset

og afspiret - tjenligt til Br)'gning. En )'derligere Hensning kan dog
undertiden være hensigtsmæssig, navnlig naar Maltet fra lUurede Siloer
eller saadanne af mangelfuld Jernbeton har kunnet oplage Murslo'" og
Smaasten. der senere (oraarsagcr et unødigt Slid pan Møllevalser. Rore
værker og Pumper.

Til Hensning tjener en Aspirator med Rystesold. der r. Eks. kan være
indrettet som vist i Fig. 107.

Maltet løber ind i Maskinen gennem et automatisk Fødeapparat, der
bestaar af een om et Hængsel for oven drejelig Klap A. Klappen holdes.
naar Malt ikke lober til, lukket ved en paa denne anbragt Arm. der be
lastes med en Kontravægt. som er forsk)'delig. saaledes at det Tryk,
hvormed Klappen holdes lukket. kan reguleres. NMr Rumm.et over
Khlppen fyldes med Malt, opstaar et nedad virkende Tryk, dcr uabner
Klappen sau mcgct, at en Ligevægtsstilling mellem Kontravægtens luk
kcnde og Maltets aabnende Tryk dannes, det vil sige. at en vis Aabning
af Klappcn finder Sted, hvorved Maltet lober ind i Maskinen. Grov He
gulering foretages ved en Flytning af Kontravægten og finere Hegule·
ring vcd Spænding eller Losning af den under Klappen viste Fjeder.

Straks efter, at Maltet har passeret Fodeapparatet, modes det af en
stærk 1Il0dgaaende Luftstrøm, som fjerner Stov og alle tilstrækkelig lette
Dele. Dc groveste af disse lejrer sig i Separatorkamret C. medens de
lettere fores med Luften gennem Blæseren B og'opfnnges fif et Stov
filter.

Multet gaar over en grov Sigte. der kun holder meget grove Uren
heder tilhage og dernæst over to andre Sigter, der holder henholdsvis
mindre grove Urenheder og Malt tilbage, medens Sand og lignende smaa
Urenheder passerer Igennem.

Ved Udlnbet E modes Mnltet atter af en modgaaende Luftstrøm, der
fjerner det losre\'ne Stov og Skaldele samt lettere Kærner. Stov og Skal
dele udskilles i Separatorkamret D. medens de lettere Kærner samles i
Kamret F. De omtalte Kamre C, D og F er alle lukkede for nedcn hver
af to Klapper, der bevæges om Hængsler for oven. Hængslerne er til dette
Brug fremstillede af Skind, der giver en let Bevægelse. Naur Maskincn og

• •
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dermed Blæseren sættes i Gang, lukker alle disse Klapper sig, fordi der
dannes Vacuum i Kamrene. Naar Maskinen har arbejdet en Tid, lejrer
de frarensede Dele sig paa den oversle af hvert s..'Ct Klapper. og JlllHf

V~gtcn af delle kommer op paa en "is Storrelse, er den i StHnd til ul
overvinde Lufttrykket ude fra, saa Klappen aabner sig, og del fra ren·
sede Materiale falder ncd pan den underste Klap, der aabncr sig, lillll

snart den øverste Klap igen er lukket.

Materialet raIder ned i Render. der er anbragt under numrene og
kan herfra fjernes og sækkes op.

E

,.., .....n(./'1<ol(;"

l~Cr.e f(~r_tr

''''''''t 1/·",,_#tt«-.r

fl,. l01, A.pi.u". mod Ryotuold.

I Lande. hvor Øllet beskattes efter den anvendte Maltmængde, er
del af okonomisk Betydning, al ~lalleL er saa rent SOIll muligt for Af\'cj.
ningcn lil Brygning, h\'orfor dct behandlcs i Maltpolerma!ll.:iner, som
underkaslcr dct en kraftig Borstning og borisuger del dannede Sluv. Ved
Poleringen svindcr Maltet i Almindelighed 0,25---0,30 % i Vægt.

Fig. 108 "iser en .1Ialtpolermmkine fra I. A. TOIJf & SOhne, Erfurt.

..'
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Maltet tilføres Maskinen gennem el Ror, der til Hegulering af Tillobet
er fors)"nel med el Skydespjæld, hvilket ikke ses paa Tegningen. Maitet
løber ind i Tragten for o,"en og ned paa el Ryslesold. h"is o\'crsle Sigte
fjerner de grove Urenheder; underste Sigte forer Maltet videre til Reos
ning, medens fine Urenheder gnar gennem Siglen og fjernes. Fm Soldet
løber Maltet ned til en med meget elastiske Staaltraadsborsler forsynd

,,---.,.-vTromle. der med en Ha·

O <~~' stighed af 400 Omdrejnin.

~~~~:ij~~~~~~;_~_~':":'~'~ger pr. Minut oorster og
gnider Maltet mod en bol-
gel Slobejernskapl>C. h"is

",,==""11 Afstand fra Uorslelromlen
kan reguleres "ed el ud
vendigt anbragt Haand
hjul med en Skrueindrel
ning. Maltet løber dercrter
pau en Slisk til Udlobet.
Paa Tegningen ses endvi·
dere en Afstryger, der fjer·
Der Maltbestanddele. SOI11

ikke af sig se'" falder af
lIorsterne. Ved denne Re·
handling af :\Ialtet løsnes
baade Urenheder, Spire·
rester og lose Skaldele.
Disse fjernes ved. al Mal
tet ved Udløbet moder en

n,. IC.. M.>ltpol.....uldne. ~ stærk Luftstrøm. som frem-
(I. A. Topr 6. Sllbne, Erfun). bringes af en Centrifugal.

blæser. der ses paa Tegningen. Luften forer nile lettere Partikler bort
fra Maltet til et Stovfilter, hvor de opsamles. Det spidse Kammer
lIIHIer Ventilatoren opsamler e\'entuelle hele MnlLkorn. der atler kan
fjernes vcd Aabning af ct Par Henselemme. Ogslla ved ~Ialtels Indtræ
den i l\lllskinen fjernes Støv o. 1., idet der fra Ventilatoren er fort ct
Sugemr op til Hystesoldet.

Dct rensede eller polerede Malt opbevures. indtil det skal nll\'cndes.
i Maltkllsser af Jern, Træ eller vel glittet Jernbeton.

Beholdere af Jern eller Jernbeton foretrækkes for saadanne af Træ,
fordi de er lettere al rense og byder storre Sikkerhed i Ildebmndstilftclde.

Beholderne kan være runde eller firkantede.
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MøUer til Skraaning af Malt.
Del rensede Malt bor forud for Skraaning afvejes pau selvregistre

rende, automatiske Fægte eller paa Cenlelimalvægte.
Da Blandingen af atmosfærisk Luft og Mnlestov er eksplosiv og kan

antændes ved den Gnist. som f. Eks. et Stykke Jern kan frembringe ,red
at passere Mollc\'alserne, bor man saa\'idl gørligt forhindre Gnistdan
nelse ved at indskyde et Magne/apparat lil Tilbageholdelse af Jerndele
i Tilforselsledningen. Desuden bor man indrette Mølleriet san brandsik
kerl som muligt, ligesom det maa "ære adskilt fra .Lokaler, b\'or Icl
antændelige Varer nndes.

Hensigten med Knusningen er at aabne Adgang til de ekstraktgi\'cnde
Starrer, og at sønderdele dem saaledes, al deres Olliosning i Vand kan
ske paa den mest fuldkomne ~laade.

Skallerne maa man derimod tilstræbe al faa saa rene og uberørle
som muligt, idet de har deres store Bet)'dning som Filtermateriale, naar
senere Urten skal skilles fra Masken .

Idealel er en Maltskraa bestaaende af rene Skaller, der hver for sig
er HaiYdelen af den hele Skal, og af et knust Kærneindhold bestaaendc
af fine Gryn og groft Mel. Det rineste pudderagtige Mel er ikke onske.
ligt, fordi det besværliggør Adskillelsen af Urten fra Masken, idet del

..
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i Sikarret danner et Klisterlag, som næsten er uigennemtrængeligt for
Vand.

Maltet skraas vcd al underkastes et jævnt voksende Tryk i CIl Malt
mulle. idet del passerer mellem haardsloble Valser, der roterer i Illodsat
Retning med samme Periferihaslighed. Valsernes indbyrdes Afstand kan
reguleres. Dcr findes Maltmoller med 2, 4 og 6 Valser og Afarter af de
lo sidste med henholdsvis 3 og 5 Valser.

Den simpleste Maltmolle er forsynet med to glatte Valser. Fig. 109
viser en saadan Malle i Snit.

Maltet føres li! en Samlekasse over Valserne. og fra Bunden af denne
fødes Møllen vcd en FodclJalse k. Fode,'alsen. der bevæges ved et Rem
træk, tHlr 4 fremspringende Lister, hvorved den er i Stand til at sikre
et ensartet og o\'er hele Længden af Valserne jævnt fordelt Tilløb. Ud
løbet g kan gøres større eller mindre ,'ed, at man sænker eller hæver
Renden F ,'ed Hjælp af Stilleskruen e. Fra Udløbet g løber Mallet over
den skraa Flade I til Valserne A og B. Den ene af disse Valser er forsynet
med Hemski"e paa den ene Akselende og i den anden Ende med et
Tandhjul i Indgriben med et Tandhjul paa den anden Valse. Valse A er
fast, medens B ved Stilleskruer er forskydelig. saaledes at Afstanden
mellem Valserne kan gores større eller mindre. Valsen B trykkes mod A
ved lo Vægte E, der er anbragt paa to Vægtstandsarme; herved opnaas,
at Jerndele eller Sten, der eventuelt findes i Maltet. kan passere uden
at ødelægge Møllen.

Efter at have passeret Valserne falder Skraaen ned i Tragten under

t
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Mollen. Valserne holdes rene ,'cd to Skrabejern c og d. der "ed Vægte
trykkes mod Valserne.

Fig. 110 og III viser rent skemutisk en 4- og en 3-Valsemølle.

Ved gode Møller er Valsediameteren ikke under 250 mm, orte er den
400 mm, Omdrej~ingstal1et ligger mellem 130 og 300 pr. Minut, sauledes
at Valsernes PerHerihaslighed bliver 2,7--1.0. m/Sek.

Et fra disse Møller uh'igende Princip ligger til Grund for en Firevalse
mølle med Ry
stesold mellem

Valseparrene
fra Miag
Braunschwcig.
Fig. 112 er den
ne "isl skema
tisk.

Møllen har i
et Stubejerns
hus 2 Par Val·
ser aa og bh med
en Diameter af
250 mm og en
Længde af 700
mm. Valsernes
o.mdrejningsha
slighed er 256
i Minuttet. Malt
tilførslen sker
ved en roteren-

\ de Fodcvalu c i
f \ Forbindelse med

-"-----'\--7,(---------------'- en Regulerings-
'.' indretning he-

staaende af en
Skyder d, hvis Underkant kan stilles fjernere eller tættere til Fødevalsen ;
endvidere findes en anden Skyder e. hvormed Tilgangen fuldstændig kan
spærres, naar Fodevalsen staar stille. Mellem Valseparrene er i fjedrende
Staalbaand ophængt et Ry$lc$old, delt i to Dele f I og f2. Det, der holdes
tilbage paa forste Sigte, gaar ned pan den nederste. og under hver Sigte
er anbragt et lJIind$old af Jernblik. Udløbet fra Blindsold f l er Sidestutse
gI' der lader Godsel,løbe ned pau Blindsoldet f2 , saaledes at gz danner
fælles Udløb fru begge Sigterne for de fineste Bestanddele.

Den understc Del fz af Ryslesoldet er forskydeligt i Længderetnin
gen, saaledes at man erter Behag kan lade enten Skallerne eller Gryn
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og Mel pussere dcl underste Valscpar, medens den anden Del passerer
uden om.

Fig. 112 viser Møllen stillet saaiedes, at Skallerne passerer begge
Valseparrene; i Almindelighed vil det bedste Resultat naas ved at lade
Skallerne passere uden om de underste Vnlser, medens Gryn og Mei pas·
serer disse. Man man da stille de o\'crsle Valser saaledes. at Skallerne
holdes tilstrækkelig hele. medens de underste Valser stilles snu tæl sam
men, som Fralobel tillader.

Med de ovenfor beskre,'ne Mallmoller er del muligt at skraa Maltet
paa tilfredsstillende ~laade, naar BrJgværket er indrettet med Sikar,
horimod de ikke er i Stand til al skraa Maltet tilstrækkelig rint. naar
der anvendes MæskfiJIer.

,
~--------,

~i

j
l.
I

I
j

•

•

Skal/sI"'.
P,.i",arFrl8/.

•
Ved Indførelsen af l\Iæskfiltrel sleg de Fordringer, der stilledes til

Fremstilling af den skraaede Malt, saa man nlllalte gaa over lil Il)'e
Møllekonstruktioner, der muliggjorde Skallernes forsigtige Bepandling
samtidig med, at en finere Skraaning af Kærneindholdet blcv mulig. Det
g~llllc Princip, at knuse Maltet under et jævnt voksende Tryk, blev kom
biherel med en Gnidning, der frembragles ved al lad~ den enc Valse i
hverl Valsepar rolere med større Hastighed end den anden. Tillige"ind
førles SI.:æring af Malegodsd, idet Valserne forsynedes med skarptkan-
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lede HiCler, der, da Valserne fik Dif{erentialliustiglied, passerede hinan
den som Bladene i en Saks.

Fig. 113 "iser en Seks\'alsemølle fra Miag i Braul1schweig. ~laltet fores
til det forste Valscl)ur aa ,"cd en roterende FødclJulu d med Regulerings
indretning e. Efter at have passeret Valseparret aa løber Maltet ned paa
Rylflesoldet r, der er forsynet med to Sigter. Den O\'crste Sigte holder
Skallerne med de derpaa siddende Kærnedele tilbage, medens Mel og
Gryn ])ussercr ned paa den underste Sigte; denne tilbageholder alle Gryn
og lader Melet - Primærme/et - passere til Hystesoldels Bund, hvorfra
det som færdigt Produkt gaar ned paa Rys/esoldet fl' hvis overste Del
bestaar af en Plade. der leder Primærmelet uden om Valserne.

Grynene ledes uden om det næste Valsepar ned paa Rystesoldet f),
hyor det passerer overste Sigte.

Skallerne med vedhængende Kærnedele samt ae groveste Gryn Icdcs
O\'cr det :mdet Valsepar bb - Sl.:alualsertle "--, hvor Skallerne befries
for vedhængende Kærnedele, og de grove Gry·n knuses, saa fint man kan,
uden at beskadige Skallerne.

Malegodsel fra Skalvalserne løber ned paa den o\'erste Sigte i Ryste
soidet '1' De rene Skaller føres fra overstc Sigte som færdigt Produkt
udcn 0111 dct sidste Valsepar. Grynene passerer den overste Sigte og føres,
forenede med Grynene fra det første Valscpar aa, gennem det sidste Par
Valscr cc - Grynuldserne -, hvor de knuses til den ønskede Finhed.
Det Mel - Sekundærmelt.l - og de fine Gryn, der dannes yed Pas
sagen gennem Skalvalserne, passerer begge Sigterne i Rystesoldet f) og
ledes fra Soldets Bundplade uden om Grynvalserne.

Godset forlader Møllen sorteret i: Primærmel, Skaller, Gryn og Se
kundærmel, der efter den Mande, hvorpua man ønsker at forarbcjde
Skraaningen, enten samles i en fælles Kasse eller i en saadan, der er ind
delt i forskellige Rum tiliH'er sin Bestanddel. Under Møllen og "inkeirel
paa Valscakurne cr anbragt en Provt.lager g.

Denne Mølle bar ogsaa fundet Am'endelse ved Brygværker med Sikar;
men da man Skah'alserne ,'ære glatte i Stedet for riflede.

Ved moderne Møller søges Virkningen uf en Eksplosion formindsket
ved Udfyldning af det O\'erfl"digc Volumen inde i Vnlscstolen.

Kapaciteten for cn ~-Valsemølle sættes til 1,5--2,0 kg pr. Time for
hvcr mm "alselængde, for en 4-ValsemøJle 2,0-3,0 kg og for cn 6-Valse
mølle 2,0-3,0 kg for trovskraa, mcn kun 1.6-2,5 kg for Finskraa for
hver mm Valsclængde pr. Time.

Foruden 4- og o-Valsemoller eksisterer der ogsaa Møller med 5 Valser
og indb)'ggede R)'stesold. Valserne er an braste saaledes, at l' Passagc
sker mellem I' oS 2' "alsc og,2'Passage mellem 2' og 3' Valse. De ind-

•
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hyggede Byslesold leder og sorterer i\lalcgodset efter S311111lC Princip som
ved Seksvalsemollen.

Fra Møllen lober Skrnaen ned i en Kasse. der er anbragt under Mollen
og o"er Bryg\'ærket. Skranen bor ikke transporteres med nogel Trans
portmiddel fra Mullen til Brygværket. da delte mer eller mindre odelæg
ger de Skaller, man har stræbt al bevare hele.

Mæskekarret og Mæskkedlen.
Til Mæskningen benyttes i Praksis to Beholdere, der i Afsnittet om

~læskc))roccssel1 omtales som MæskeklIr og l\læskkedcl. Ved Dekoktions
metoderne foregaar den egentlige Mæskeproces i Mæskekarrel, medens
Kogningen af Mæsken foretages i Mæskkedlen. I tidligere Tid benyttede
man hertil altid to forskelligt indrettede og dimensionerede Beholdere,
den cne var Mæskekarret forsynet med flad Bund, den anden var en
Kedel af en eller anden Form. Efterlwllnden som Mæskfiltret vandt Ind·
jlas i Bryggerierne, "iste den flade Bund i Mæskekarret sig at være min
dre heldig, fordi Tillobet til Karrets Afløb var for langsomt, hvon·ed en
betydelig Luftmængde, numlig ved den sidste Del af Afmæskningen,
sugedes ind i Mæskfiltret. Den indsugede Luft voldte Vanskeligheder for
hensigtsmæssig Fyldning af Mæskfiltret. hvorfor man forbedrede Tilløbcl
til Afmæskningspumpen ved at forsyne Mæskekarret Illed nedad hvælvet
Bund, og herfra var Skridtet til at erstatte Mæskekarret med en Kedel
ikke langl. Nu til Dags forsynes saa godt som alle nye Brygværker med
to ens Mæskkedler, hvoraf den ene anvendes som Kar og den anden som
Kedel, hvilket ogsaa bidrager li! at gore Arbejdsmetoderne mere elastiske.

IUæ&J.:ekarret er almindeligvis af Jern. Formen er cylindrisk.
Mæskekarret maa "ære isoleret, dels for at de forskellige Mæsketem

peraturer kan holdes i den fornødne Tid, dels for at spare Brændsel.
Den simpleste Isolering er en Træbeklædning ; men ethvert for Danl))" og
Varmt,'undsledninger egnet Isolationsmateriale kan anvendes. Endvidere
kan som Isolation benyttes Indmuring af Mæskekarret, her kan man da
af Skønhedshensyn benytte glaserede Sten, almindelige Mursten eller
Jernbeton beklædt med Kakkel- eller Flisebeklædning.

Mæskekarret fremstilles af 6---7 mm tyk Jernplade og er forsynet med
en Hætte med Emrør. Hætten kan have aftagelige Sidestykker, saa at
man kan komme ind i Karret under Hengøringen ; del billigste og mest
praktiske af Hensyn til Hættens Holdbarhed er Anbringelse af Skydedøre
paa Siderne.

Karrets Bund forfærdiges af 10--12 mm tyk Jernplade, der ,'ed en
ikke for skarp Bøjning slutter sig til Karrets Sider. Bunden bør have et
Fald mod Udløbet.

•
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Fig. 114 og 115 "iser el cylindrisk i\læskekar af Jern med fastsid
dende Hælle og Emror. I Tværsnittet ses del aftagelige Bor, der :lll\'cndcs
ved Indmæskningen. Pau Planen ser m~m Udlubet for Mæskcll Iii Mæsk-
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kedel og Sikar samt et mindre Udlob for Skyllevand. De tre Udløb findes
i en Fordybning i Mæskekarrets Bund. Endvidere ses paa Planen den
Ledning, der forer Mæsken fra l\Iæskkedlen til Mæskekurret under 01>
mæskningen.

l\'læskekar med Il\'ælvet Bund har Udløb efter suhulle Princip som
Kedlerne.

Det er uf meget stor Betydning, at A'læsken efter de forskellige 01>
mæskninger blandes godt. saaledes at Temperaturdifferencerne hurtigt
udlignes. Hertil am'endes et Røreværk - Mæakema!lkinen -, der i tid·
ligere Tid var en ret kompliceret Maskine, hvis ene Halvdel i Heglen
drejede sig om en lodret. den anden om en vandret Akse. Disse Maski·
ner, hvoraf der findes en Del omkring i Bryggerierne, har dog fundet
en Afloser i et simpelt Roreværk, der drives fru neden, bestaaende af to
Vinger i Skrue(orm - Pro/JeNer - anbrngt lige over Bunden, som vist
pau Fig. 114 og 115.

Propellerne drives med en Hastighed uf 20-40 Omdrejninger i Mi·
nuttet; Hastigheden bor være til at regulere, saaledes at mindst to for
skellige Hastigheder slaar til Disposition; det kan nemlig være af Betyd
ning af Hensyn iii Skallerne at lade Roreværket gaa langsomt under
Indmæskning, Overpumpning i Mæskkedel og Afmæskning og at benytte
den største Hastighed under Ollmæskningen.

Dersom Fralobct foregaar fra Mæskfilter, arbejdes dog pau en anden
Muade. Maltet er i dette Tilfælde altid skraael finere. end hvis Sikar an·
vendes, derfor er Tilbøjeligheden til Klumpdannelse under Indmæsknin
gen slørre, og du Hensynet til forsiglig Behandling af Skallerne ikke er
sua afgørende, uaar Mæskfilter an ,'endes. lader maD Roreværket gaa med
den største Hastighed under Indmæskningen, tillige forstærkes Virknin·
gen ved Anbringelse af et Slaggitter bestaaende af lodrette Jernstænger
med 10--15 em Afstand. h"orimod eventuelle Klumper brydes. Slaggitret
drejes om el Hængsel og boldes under Indmæskningen i radiel Stilling
"ed Hjælp af en Jernkrog. Naar Indmæskningen er sluttet. drejes Slag·
gitret ind til Siden.

Ofte anbringes Mæskekarret saaledes, at Mæsken kan løbe direkte ned
i Mæskkedlen og fra denne pumpes op i Mæskekarret. Almindeligst er
det nt pumpe Mæsken baade i l\Iæskkedlen og fra denne tilbage i Karret;
ligeledes pumpes Mæsken fra l\Iæskekarret til Sikarret eller ind i l\Iæsk
filtret. Trykledningen fra Pumpen maa ,'ære saa stor, at Mæsken g:l3r
let og hurtig gennem Pumpen, i modsat Fald løber Pumpens Lobehjul
rundt i Mæsken, og man risikerer en Sonderslagning af Skallerne. Af
sanllue Grund bor Ledningen fores den korteste Vej, og skarpe Bøjninger
undgaas.

lUæskkedletl forfærdiges af Kobber· eller Jernplader. Kobber fore·
trækkes for Jern og er betydelig mere holdbart, idet Urlens Syre tærer

•
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pan Jernet, hvilket blandt andet viser sig ved. at Urtens Fanoc bliver
mørkere vcd KOBning i Jernkedler end i Kobbcrkcdlcr. Til direkte J-yring
3m"endes ofte Kedler, hvis Sider er af Jern, medens Bunden for al \'ære
mere modstandsdygtig er en hej Kobberplade. Til Kedler for Dnmpkog
ning med Dampkapper anvendes pan Grund af Kobberets storre Varme
ledningsevne almindeligvis Kobber lil bande Sider og Bund, medens
Dampkappen er af Jern- eller Staalplade; Kedler med indvendige Vanne
legemer er oftest af Jern med Varmelegemer af Kobber- eller Slaalror.

I ældre Tider anvendte man nubne Kedler; men for al undgaa
Dampene i Bryghuset bruges nu udelukkende lukkede Kedler med el
Emror, der forer Dampene ud i fri Luft. Emrorets fri Gennemgangsareal
bor være 2-3.5 % af Vædskeoverrladens. De lukkede Kedler er (orsy
net med en Dor. h\·origennem mnn kan folge Kogningen samt komme
ind i Kedlen under dens Rensning. Doren kan \'ære en Skydedør eller til
at aabne om el Hængsel.

Mæskkedlen bor være (orsynet med el Rortuærk, som, indtil Kognin·
gen indtræder, kan forhindre Brygmaterialerne. navnlig den tungere
Raafrugt, i at lægge sig paa Kedelbunden.

Af Roreværker benytter man nu til Dags Propeller (Fig. 115); i ældre
Kedler findes horisontalt roterende Vinger af Jern arte forsynet med
Kæder, der slæbende paa Kedelhunden forhindrer Pnahrænding(Fig.l16).
Man kan ogsnn finde Kedler med induendige Dampuarmelegemer, der
sumtidig fungerer som Roreværk; disse kan tillige være forsynet med
Kæder.

Efter den Maade. hvorpaa Kedlerne op\'armes, deles disse i: Kedler
til Fyring og Kedler til Dampkogning.

Kedler til Fyring er endnu i Brug mange Steder, idet deres Tilhæn
gere hævder. at de gi\·er det bedste Produkt. Imidlertid viser jo Praksis,
at der med Dampkogning knn produceres Øl, som ikke slaar tilbage for
det, der er kogt \'ed direkte Fyr.

Den direkte Fyrings Økonomi staar afgjort under Dampfyringens. og
navnlig er dette Tilfældet ved J\Iæskkedlen, hvor der for hvert Bryg
foretages flere mindre Kogninger, altsan Opfyring og atter Dæmpning
nf Fyret. For nt bode pan dette Forhold er Kedlerne omgivet af et om
fangsrigt Murværk. der da virker baade som Isolation og SOlll Varme
akkumulator: men dog har man ikke opnaaet storre Nyttevirkning end
op mod 50 %, medens man ved Dampkogning kan udnytte 90-96 % af
den i Dampen \'ærende Varme. Ved et moderne. velindrettet Hojtryks
Kedelanlæg kan man opnaa en Nytte\'irkning af 80 Sb, h\·orved man ved
Dampkogning bliver i Stand til at udnytte over i5 % af Kullenes Energi.

Mæskkedler til direkte Fyring har en flad eller opadh\'ælvet Bund.
hvilket sidste gi\'er den største Hedeflade.

Fig. 116 viser en Mæskkedel til direkte F)'ring. Kæderore\'ærket a er·
delt i 1.0 Dele. b er en Sprojtekrans til Udskylning af Kedlen, c er Em-



206

1

fi~ Il6. M....aml med f,rinll.

roret, der forer Dampene ud af Bryghuset. Pan Tegningen ses endvidere
Ledningen, der forer Mæsken til Mæskpumpen.

Keeller til Datrl/Jkogllillg deles i to Systemer: Kedler med Dampkappe
og Kedler med indvendige Varmelegemer.

I\edler meci O(lll1pka!J!Jcr har i Almindelighed kugleformet, ægformet
cHer ncdadhvæh'cl Bund, du denne Form har den største ~Iodslnndscvlle

overfor DutllptrykkcL
Hele den moderne Udvikling inden for disse Kedlers Omraade har sin

Oprindelse fra Arbejder udfort af Kaptajn /. C. Jocobsctl, Gllmle Carls
berg, der i j\llrcnc IH61j-1873 eksperimenterede med Kedler til Damp
kogning. Fig. 117 viser I. C. Jacobsens Kedel, der 'er udfort af W. E. Jen
sen & Søn, Kobcnha\'Il.

Kedlen er fremstillet af Jernplader. dens nederste Halwlel er omgivet
af en DlImpkappe til et Tryk af 0,7 ato. Kedlen er forsynet med el Hore·
\'ærk, hvis Akse ligger i Kedlens Akse.

Almindeligvis fremstilles Kedler af 8 mm tyk Plade. dog anvendes til
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Bunden Plade nf II
mm Tykkelse. Jo fla
dere Bunden cr, desto
tykkere mna den væ
re. og lilan kan træffe
Kedler, hvis Bund
har en Tykkelse af
indtil 14 mm.

Kedlen burde af
okonomiske Grunde
være isoleret. men af
Skonhedshensyn und
lader man ofte dette
for den j)\'crsle Dels
Vedkommende: den
nederste Del, navnlig
Dampkappcn. bør i
alle Tilfælde være
godt isoleret.

Fig. 118 viser en
Kedel fra Weigelwerk
iNeisse - Neuland.
Kedlen er cylindrisk
og forsynet med
Dnmpkappe beregnet
til et Tryk af 2.5 aia.
Roreværkel er Pro
peller, hvis Aksel
gnar gennem en Stop
bøsning i Kedlens
Bund; del drives af
en Elektromotor med
Snckkctræk. Udtobs
ventilen under Ked
lens Blind bcljenes
ved Hjælp IIf cl
Hallndhjul, der ses lil
venstre.

l ~ ~
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Kedlen kan ogsatl .,_

bruges som M'cskc- 111~~

kar, i hvilket Tilfælde ~t

den forsynes med Nedløhsrør for skraaet Malt. Af salllme Grund er Em
roret forsynet med el Spjæld, der under Indmæskningcll holdes lukkel
for nt forhindre Tab af l\Iallmel, der i Form af Støv fores ud gennem

,
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Emrorct af en opadgaacnde
Luftstrøm. Under Kogning i
Kedlen skal Spjældet naturlig
\'is staa nabent.

Al Dampen fordeles ligeligt
i Dampkappell, er af stor Betyd
ning; \'ed den i Fig. 118 "iste
Kedel er Fordelingen sikret vcd,
al Dampen fores ind gennem lo
Hor til el udenfor Dampkappen
liggende ringformet Hor, hvor·
fra et "ist Antal med lige stor 4

"Arstand anbragte Stutse forer
den ind i Dampkappen (Fig.
119).

For hele Ledelsen af Mæske
processen er del nod\"cndigt. at
Kedlen ikke er all (or lang Tid
om at faa Mæsk pau Kog. Man
regner, al en - gennemsnitlig
Temperaturstigning af I° C. i

Minuttet er passende.
For al sikre. al Dampen str:ygcr

rask over Hederladen. gores Damp
kappen snæver, ligesom Vandudlader
ne maa virke hurtigt og godt, og at
Luften fjernes fuldstændig fra Kap
pen gennem Udluftningsrorcnc.

I Kedler med indvendige Varme
legemer sikrcr man DUlllpcns Gen
nemstrømshåslighed vcd al anvcnde
saa snævre Hor som muligt og Iii veje
bringer den fOfllOdne Hedcflade ved
Rørenes Længde.

t

Mæskek(lrrels Slorre/se. Af Hcnsyn
iii den Be\'ægelse, Rorcværket trcmbrin-

I'i,. 11'). Ihml'ford~lin,.l~n,. ger i Mæskeknrret, Inder IIInl1 delle rUIll
me 40 % mere end selve Mresken fordrer.

Ekscml)cl: Til et Br)'g benylles 2000 kg Materiale, Il\'oraf 20 % (400 kø) er
Rlllltrugl. I 500 kø :\Iall indmæskes i Mæskekarret i 45 hl Vand, medens Haa
truøten med 100 kø M:llt indmæskes i l\Iæskkedlen i 15 hl Vand. Hvor slort
skal l\Iæskekarrel \'ære, naar det skal rumme 40 % mere end Mæskninøen1

Af Formlerne Side 279 faas, at det sandede Rumindhold ilf l\Iæskcn er
75,6 hl. '
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l\Iæskekarrel skal da rumme:
140

7,.56 X 100 = 106 hl.

Forholdet mellem Karrets Højde og dels Radius ,-relges orte saaledes, at
Radien er Højden mullipilcerelmed 1,3.

Karrets Højde (aas af Formlen:

3~---,---_

h = V1,69 ;rrx 10
r:::::. l,S h,
l = Karrels Indhold i hl,
h = Højden i m.
r = Karrets Radius.

Rummer Mæskekarrel som i ovennævnte Tilfælde 106 hl, faar det allsaa
Dimensionerne: 3~ _

V 106
h -= 1,69 X 3,1416 X IO '- 1,2:19 m.

r - 1,3 X 1,259 = 1,367 m.
l\fæskekarrets Højde vælges herefler 1,26--1,3 m o, DiametreD 3.3 lU.

MæIJkkedlel', der benyttes som Mæskekar, maa naturligvis kunne rUlIlme
hele Mæsken, alison i o\'cnnæ\'nle Tilfælde kunne rumme 106 hl. Benyttes
Mæskkedlen der.imod kun 5011I Kedel, kan den være mindre, da den ikke
behøver ut rumme mere end den største Mæsk, der skal koges + 40 %.

God Kontrol med Mæskearbejdet opnaar man ved Anvendelse af selv
registrerende Termometre baadc i Mæskekar og i Mæskkedel.

SikarreL
Sikarret anvendes til at adskille Urten fra Masken; det er et cylin

drisk Kar, forsynet med Hætte og Emror. Hvad foran er sagt om Mæske
karrets Konstruktion og Materiale, gælder ogsaa for Sikarrets Vedkom
mende, dog bor Overgangen fra Sider til Bund, som i Mæskekarret er
afrundet, i Si karret være skarp; en god Isolation er ogsaa af st"rre Be
tydning for Sikarret end for Mæskekarret, idet Udbyttet forringes, der
som Temperaturen under Fra/obet gaar for langt ned. Bunden i mange
Sikar er derfor forsynet med en Vand kappe, for at man ved Hjælp af
varmt Vand kun holde Temperaturen paa den ønskede Hojde. Ofte findes
Sikar med en lignende Vand kappe omkring den lodrette Sidevæg. Der
er næppe Tvivl om, at en med almindelige lsoleringsmidler foretaget
god Isolation tilfredsstiller enh"er Fordring til et godt Sikar. Bundop
varnmingen har kun Indflydelse paa Urten. der allerede bar passeret.
Masklaget. h"orfor Opvarmning af denne synes hensigtsløs. Ganske for
kasteligt er DampOIl\'armning - som ogsaa træffes - paa Grund af en
deraf f"lgende Enzymdestruktion.

Af stor Betydning er det. at Sikarret er opstillet. saaledes at Sibunden
er vandret. da det ellers er umuligt at faa Masklagels Tykkelse ens over
hele Fladen.

"
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Fig. 120 og 121 viser el Sikar med en gammeldags Ophakningsma.
skine. hvor ti er Sibunden, b Klarerorene. c Klarehanerne og d Klare.
hoven.

Sibulldcn er dannet af flere Sip/oder, der hver for sig ikke er større,
end at en Mand kan haandlcre dem, almindeligvis 0,75 mt . Sipladerne
tildannes santedes. at de slutter godt sammen; de holdes ved Hjælp af
paaloddcde Stolter i en Afstand fra Sikarrels Bund af 5---10 mm og
hviler langs Handen og ved Midten paa Lister; ved Sikar med afgræn
lede Sipladearealu er de omtalte Stolter erstattede af Lister. saaledes al
hvert enkelt cKlareror bar sil Sipladeareal, der ved Listerne er afgrænset
fra det øvrige. Efter Ud klaringen fjernes Ma;ken gennem Maskven
tilerne c.

tidligere Tider fremstilledes Sipladerne
enten af Jern, der maatle fortinnes for at und
gaa Tæring, eller af Kobber; nu anvendes der-
imod udelukkende Bronze, da dette er mere
holdbart. Sipladerne forsynes med fræsede runde
Huller eller med Slidser.

Fig. 122 "iser en Siplade med runde Huller
af 0,8 mm Diameter. Selve Hullerne danner,
som Fig. "iser. en cylindrisk Kanal, der udvides
klokkeformet mod Sipladens Underside.

Antallet af Huller pr. m' kan variere, men
Middeltallet ligger "ed 80000, b\'jlket giver cl
Gennemgangsareal af 4 % af hele Si bunden eller
400 cm' pr. m'.

Fig. 123 viser en Siplade med Slidser, h"ilke, ,_ s " od ,_
le..... lp_. med '" • ti ~ _.

har den Fordel fremfor Hullerne, at de ikke saa
lel tilstoppes af Masken. og er lettere at rense. Gennemløbsfladcn bliver
ogsaa noget slørre; med en samlet SlidseJængde af 140 m pr. m' Flade
og en SlidscIJrcddc af 0,7 mm faar man saaledes 9,8 % Gennemjobsflade.

Sipladcr med Slidser fo
retrækkes, ikke alene fordi
Genncml"bsurcalcl er større;
men ogsaa fordi. Længden af
Aabningernes Hande ved SUJll

me Gennemlobsareal SOIl1 ved
runde Huller klin er noget
ovcr Halvdelen. AabningtN'nes
nande giver foroget Friktion
mellcm Url og Siplade. og jo
mindre denne er, deslo lel
tere løber Urten; endvidere
kan Handene fastholde Luft-

•

•

,
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blærer. der ogsaa er hindrende for Gennemløbet. Aabningerne bur af
samme Grund "ære fræsede for al danne glatte Flader. ligesom de bor
\'ære rene og na,onlig holdes fri for ØlsteD.

I Praksis har man imidlertid langt fra det fulde Gennemlobsareal til
Raadighed; idel Maskens Aflejring i Sikarret bevirker en vis Tillukning
af Slidserne, saalcdes al kun el mindre Areal er i Virksomhed.

Afstanden mellem Sikarbunden og Sipladerne maa være sall stor, al
Urtens 8c,oægeiseshaslighed ,-ed Klarerorenes Munding i Karret ikke
foroges. hvilket vil sige. at Arealet af del C~'Jinders\'ob, der t..'enkes over
hvert Klarcrors Munding. ikke maa ,'ære mindre end Klarerurets frie
Areal. Afstanden mellem Si plade og Sikarbund man derfor ikke ,'ære

mindre end: b = ~
4

h = mindste Afstand mellem Siplade og Karbund.
d = Klarerorets Diameter.

Klarerorelle, b i Fig. 120, forer Urten, der har passeret Masklaget og
Sipladerne, bort fra Rummet under disse. Antallet af Rør er afhængig af
Sibundens Storrelse, idet man anbringer et Klarerør for hver 1,0--1,6 m'
Bundflade. Rorene er af Kobber med en Diameter af 25---40 mm. efter
som der anbringes flere eller færre Ror. Klarerørene bor være ligelig
fordclt over hcle Sikarrets Bund. Det frie Udlobsareal af Klnrerorcne er
aUsaa kun en ringe Brøkdel af Sipladernes Gennemlobsareal : men paa den
anden Side er det mange Gange storre end Fillerkll.ppillnrerne i Masken.

Deraf følger, at Klarerorenes fuldc Kapacitet aldrig kan udnyttes
undcr selve Udklaringen.

Klarerorenes frie Ender er forsynet med Klare/lallu, c i Fig. 120. Til
Klarerorene stilles Krav om vcd For-Klaringen at skarre en kraftig Gcn
nemstromning for at kunne fjerne Underdejgen, og under selve Ud
klaringen at reducere Gennemløbet saa meget, at Rumlllct mellem Si
plade og Sikarbund ikke lommes. End\'idere maa Klarehnnerne kunne
forhindre, at der kommer Luft ind i Klarerørene, hvilket ikke nlene uf:
virker, at Udklaringstiden forlænges, men OgS3U at Urtcns' F:lfve bliver
mørkere paa Grund af Iltning.

Der eksisterer ct Utal af Konstruktioner af Klarehaner, den simpleste
og den almindeligste er Emslander-Hanen, som ses i Fig. 124,

Tegningen viser Klarehunens Stilling under For-Klaringen, hvor der
er fuldt aubenl for Urtens Udløb gennem Klarerøret. Den omvendte Stil
ling af Hanelolden benyttes under Regulering v~d selve Udklaringen,
hvor Urten løber ud gennem det opadstigende og nedadbojede Hor. Hen
sigten med dette Hor er dels at hindrc Luftens Adgang, dels nl samle
Urten i en Straale. der b,yder den mindste Oxydationsflade.

Ved An\'endelse af Udklaritlg&regu/ator benyttes Klarchanerne kun
under For-Klaringen: efter dennes Slutning lukkes de, og Urten pasSerer
gennem et fælles Klarcror til Udklaringsregulatoren (Fig. 148).

•

,
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Klarehouen, d i Fig. 120,
er el Trug sædvanligvis af
Kobber, hvori Urlen løber
fra Klarehanerne, og hvor·
fra den pumpes tilbage i
Sikarrel under Klaringen
og i Urtkedlen under Fra
løbet.

Den samlede Række af
Klarebaner og Klareho\'en
kaldes Klarebatteriet.

Eftergydningsvundet tiI- - _.
fores vcd sman Sikar gen-
ncm en S/Jrøjlekrans, der
er anbragt oppe under
Hætten, saalcdcs at hele
Maskens Ovcrrlade kan
oversprøjtes. Ved storre
Sikar anvender man Drejd:ors, f i Fig. 120. Drejekonet besLaar af Io
Hor, der er samlet lil et Midterstykke. ophængt saaledes, al Rorene
kan drejes i.vandret Plan. Midtersl)'kket kan, som Fig. "iser, være lukket;
men del kan ogsaa være nabcnl og har da Form som en Spand. Rorene
er forsynet med Huller paa Siderne. saaledcs al del derigennem udstrom
mende Vand drejer Korset rundt, hvorved hele Overfladen erterhaandcn
besprøjtes lige meget.

Eflcrgydnings\"tmdet kan ogsaa tilføres gennem Ror, der er rasl an
bragt paa Ophakkeren eller Skæremaskinen som \'isl i Fig. 125.

Drejekorset maa fordele Eftergydnings\'andet ligeligt o\'er hele Mask
O\'erfladen; har Drejekorset for stor Omdrejningshastighed, slynges
Vandel ud i Sikarrets Periferi.

I ganske smaa Sikar forelages Ophakning og Maskudkaslning ved
Hallndkraft. I slorre Sikar anvendes O"ern1t Maskiner til al udfore delte
Arbejde.

Af Ophakkere eller OphakninU3maskincr. der smnlidig er kombine
rel med Indretning Iii Maskudkastning. har man en hel Del forskellige
Komlruklioner. der dog kan sammenfattes i Io HO\'edgrupper:

Ophakkere til Arbejde efter Fortyndingsmaaden og
Ophakkere lil Arbejde efter Forlrængningsmaaden.

Ophakkere til Arbejde efter Forlyndingsmaaden er saaledes kon·
slrueret, at de lIluliggør en effektiv Omrøring af Masken.
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Fig. 120 hestaar Ophakkeren af to vandrette Aksler, h, der under
Maskinens Bevægelse drives af Tandhjul, og der hakkes op ,-cd Hjælp af
Skovlene, i. llla3kudka&luen beslaar af to Stykker svær Jernplade, k,
bojet i Vinkel, SOlO den brudte Linie i Fig. 121 viser. Paa Tegningen er
Maskudkasleren vist i sin laveste Stilling, :lllsaa den, b,'ori den slaae
ved Maskudkaslningens Slutning. Udkasteren bæres af Staalboltene I,
der foro,-cn er forsynet med Gc\·jnd. hvis Skruemoder dannes af et
Snekkehjul i Forbindelse med en Snekke. der ved en Udrykker kan sæl·
tes i Bevægelse, naar Maskudkasteren skal hæl-es eller sænkes.

Da del af Hensyn til ensartet Ud\'askning af Brygmalerialerne er af
stor Betydning, at Masklagets Konsistens er homogent. er i hvcrt Fald
allc store Ophakningsmaskiner saaledes indrettet, at man efter endt
Ophakning kan lofte dem op over Masklaget. hvilket i de fleste Tilfælde
udfores hydraulisk. Maskinen hviler i ct Sporleje. der er anbragt paa
et Stempel i en svær Stobejernscylinder, m i Fig. J20, .Maskinen hæves
vcd Hjælp af cn Trykpumpe. som pumper Olie eller Glycerin ind i
Cylindrcn undcr Stcmplct gennem Ledningcn, n. og den sænkes vcd. at
man atter tommer Cylindren.

Ophakkere til Arbejde efter Fortrængningsmaaden er i Modsætning
til de o"cnfor omtalte ikke bestemt til Omrøring af Masken, men til at
holde denne porøs og gennemtrængelig for Vand.

Da disse Maskiner i sin Tid kom frem, skelnede man mellcm to for
skellige Principper: Knh'e og PIQ\'e, Af disse er fremstanet de nu bruge·
lige Skæremaskiner, der bestaar af Knive med et Par plovlignende. paa
nittede Flader.

Fig, 125 ,-iser en sandan Skæremaskine i et Sikar fra AJG Weigelwerk
i Neisse-Neuland, Den "enstre Halvdel "iser Knivcnes Stilling under Fra·
løbet. Afstanden mellem Knivene i denne Slilling maa mindst være 20 em;
er Afstanden mindre. er der Fare for, at Masken forskydes i Be~ægelses·

rctningen.
Knivenes Længde er ca, 75 cm.
Jo slankcre og smallere Knivene er. desto bedrc svarer de til For·

n13alct. at løsnc Mtlsklagct; mcn paa den anden Side bruges Knivene
som oftest tillige til 1'.laskudkastning, idet de drejes salli ttist i Fig. 125
hojre Hah'del. Hertil kræves, at Knivene har tilstrækkelig Styrke, hvilket
bevirker. at Ønsket om Knivenes Slankhed lllaH træde noget tilbage for
Kra,·et om Soliditet. Dette Krav medfører. at Knivene gores brede, hvor·
for disse. for at undgaa Forskydning i Masken. gives en Krumning kon·
centrisk med Sikarrel.

Skæremaskinen kan hæ,'cs helt op over Masklaget, og Hastigheden.
hvormed den under Fralobct sænkes ned i Masken. kan reguleres; t,illige
kan Maskinens Højde i Karret altid kontrolleres "cd en Viser og en
Skala enten )Jaa Sikarrets Yderside eJler paa Væggen.

I

,

•
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Skæremaskinens Oll}-
drejningshastighed maa
"ære ringe; en Omdrejning
skal tage mindst 4 Minul
tcr; jo ringere Hastigheden
er, indenfor en "is Grænse,
jo bedre sker Udvasknin
gen.

Fig. J26 viser en anden
Konstruktion af Skære
maskine fra Mayer i
Ulm. Principperne, der
ligger lil Grund for denne.
er de samme som for
Maskinen i Fig. 125; men
her er tillige anbragt en
borisontal Kniv lige o\'cr
Sibunden. Knil'cn bliver
indstillet lidt skraat, saft
ledes al den lofter Masken
ubetydeligt fra Bunden og
lader den falde ned igen
bag sig. Hcrycd er afhjul
pet en Mangel ved Skære
maskinerne, der ikke er i
Stand til al losne de neder
ste 5---10 cm af Masklaget,
der "cd mindre god Malt
kan være næsten uigen
nemtrængelig for Vand.

Maskudkastningen udføres efter Aabning af en eller lo Maskventiler
i Sikarrels Bund. De fleste Skæremaskiner er indrettet. saaledes al Kni
"ene kan drejes paa en saadan Maade, al Masken under Maskinens Gang
fores hen til Maskaabningerne.

I Bryggerier, hvor Sikarrel tillige bruges som Mæske,kar, maa Skære·
maskinens Omdrejningshastighed. foruden den under Fralobel anvendte
ma.ximale af If.t Omdrejning i Minuttet, kunne foroges til ca. 15 Om
ninger i Minuttet af Hensyn Iii Mæskens effektive Omrøring. Ligeledes
maa Knivene, i hvert Fald palt den enc Halvdel kunne drejes, saalcdes
at Bredsiden vender i Bevægelsesrelningen. Saadanne kombinerede
Mæske· og Sikar kan ogsaa foruden Skæremaskinen være forsynet med
el Propelrore\'ærk anbragt lige over Si pladerne og være konslrueret saa
ledes, al Propellerne kan klappes op, naar Karret benyttes som Sikar
og ned. naar del anvendes som Mæskekar.

215
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og Illun ikke ollsker at l'tfasklagels Højde bliver mere end

Tallene indsættes i Formlen:

'_Vr-'--;,::",,=:Cx-'o,,",,:- ~ "'" m

100 X 5,1416 X 0,3 2, .

h = 2,065:2 = 1,033 ru

$i/.:arretl Stør
ube. Maskjageis
Tykkelse bor
helst ikke være

o\'er 0,30 !Il og
slet ikke oversti
ge 0,40 m. Efter

8rygmalerialer
nes Sammensæt
ning, Skraanlnøs
grad, Kvalitet og
Behandling under
Mæskningen vari
erer MasknJlnfan.
get j med Malt ale
ne rf:gnes, ni man
fur 0,13-0,21 m3

Mask af 100 kg.
Sikarrels Radi

us beregnes da d
ter Formlen:

,~v .Xb
lOOXtrXc

r = Radien i m.

a = i\Ialtmreng
den i kg.

b = i\I11skrurn·
fanget at 100
kg Materiale
(alm. bruges
her 0,2) .

c = Masklagets
Hojde i III.

Siknrrels Høj·
de (exe!. Hætten)
,'relger lIlIlO af
Skonhedshcnsyn

i Reglen = Ih r.

J~ksempel:

H"or stort skal
Siknrrel "æl'e,
IInar Illall """e"
der 2 000 kg Malt,

0,30 III?

l
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Mæsk61tret.

Mæskriltret er i sin Konstruktion anedet af de ossaa i andre Indu·
strieT kendte Filterpresser.

Fig. 127 og 128 viser el MæskJilter fra A1G Weigelwerk i Neisse-Neu
land. Det besiaar af et lost og et fasl Endestykke a og b imellem hvilke
et Antal løse Rammer og Pladu anbringes.

Nanr Mæskfiltret er samlet, dannes der for oven en Kanal, c - Mæsk
kanalen - hvorigennem Mæsken pumpes fra Kedlen. Fra Mæskkanalen
fordeler Mæsken sig i de enkelte Rammer. der danner Mæskkamrene.
Ligeledes dannes der to Kanaler for Ertergydningsvand, en overste, d og
en underste Vandkanal, e.

Hammerne og Pladerne bæres af el Par svrere Vanger I r og presses
for de stor re Filtres Vedkommende sammen vcd Hjælp af en Trykpumpe.
der pumper Vand ind bag Stempler i Cylindrene, g.

Fig. 129 viser en Ramme og Fig. 130 en Plade. Rummerne er kvadra
tiske og forsynet med et Haundtag, h. paa h}'er Side for under Rengørin
gen at kunne føres frem og tilbage, Foroven i Fig 127 ses Mæskkanalen, c,
de punkterede Linier "iser Forbindelsen mellem Mæskkanalen og Ram
mens ind"endige Rum. 'der ved Samlingen af Filtret danner et Mæsk
kammer,

Pladerne er ogsaa fors;ynet med Haandtag, i, for at man kan be,-æge
dem under Rengoringen; paa Grund af Pladernes større Vægt hviler
disse pan Ruller. k. For o"en tilhojre ses overste Vandkanal, d, og for
neden til venstre underste Vandkanal. e. I h"er anden Plade er den o,'er
ste og i de øvrige Plader den underste Vand kanal ved en Forbindelses
kanal sat i Forbindelse med de to Mæskkamre, der paa h"er Side af
Pladen dannes af en Ramme. Paa Fig. 130 ses den underste Vand kanal
forbundet med Kamrene.

Alle Pladerne er forsynet med en Klarehane, I. til Udløb for Urten
fra begge de tilstodende Kamre. Pladernes Overflade er forsynet med
Riller for at lette saavel Vandets Fordeling over hele Arealet som Urtens
Løb til Klarehnnerne

Naar Filtret samles, hænges el Filterslykke over hver Plade, sanledes
at Pladens begge Sider dækkes heraf.

Snavel Mæskfiltrets hlste som lose Endestykke er paa den mod Filtret
vendende Side forsynet med Biller og den lilstodende Hamme er for
bundet med underste Vandkanal. Det lose Hovedstykke er forsynet med
en saakaldt Univu8ulllane. Det er en Tregangshane. der tillader Aabning
for Urt eller Vand enten fra overste eller underste Vandkanal. ligesom
den kan spærre af for Afløbet fra begge Kanaler.

Paa Fig. 127 og 12ts er vist forskellige Armaturer paa Mæskfiltret, bel'
skal næ"nes: Manometer. m. Sikkerhedsvenlil, n. Lufthane, o, smaa Luft·
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haner, p og endelig
Truget til Optagelse
af den fra Klureha
neroc løbende Urt, ((.

Under Mæskriltret
er anbragt cl IUask-
trug, r af trekantet
Tværsnit med en

Bunden liggende
Snegl, s. Truget opLa
ger Masken, der fal
der ned fra Rammer
ne, naar Filtret skil- -..==~
les ad, og Sneglen r,,·
rer Masken ud af
Bryghuset.

Til et ~læskfilter

anlæg horer en eller
to Vaskt!mad:iner til
Rensning af Filter
stykkerne eHcr Bru
gen.

En Vaskemaskine
besLaur af en per[ore-

FII.I23. M..khluf. Hf h~ End.... (NG. Wri~I.... ,k, l'ri...,.:-:...bndl.ret Vasketromle, der
'-cd Hjælp af el særligt Forlagsloj er indrettet til reverserende Bevægel
se. Tromlens Omdrejningshastighed er 16-20 Omdrejninger pr. Minut.
Tromlen er omgivet af en fllststaacndc. lukket Kuppe. der er forsynet
med et Laag af Hensyn til Indlægning og Udtagning af Filterstykkerne.

Urtkedlen.
Hvad foran er sagt om Mæskkedlen, gælder iall væsentlig ogsaa om

Urt kedlen. Dog er Urlkedlen naturligvis ikke forsynet med Indmæsk
ningsapJlarater. og den har ofte en større Fordampningse\·ne. da det kan
\"ære af Betydning at kunne fordampe meget Vand uden al forlænge
Kogeliden.

Der findes Kedler til direkte Fyring, h\"orpaa Fig. 116 er el godt Eks
empel.

Ligeledes findes Kedler til Dampkogning, som "ist i Fig. 118.
Endvidere Kedler med faste. indb;yggede Varmelegemer samt saad:mne,

•
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A

hvor de indvendige Varmelege
mer er roterende. slluledes al de
samtidig fungerer som Horeap.
paraler. En saadan Kedel vises
i Fig. 131. Dampen træder ind
ved B og gaar ud i Horene R og
forlader Kedlen som Kondens
vand ved C. A er fire Stykker
tykke Jernplader, der for h\'cr
Omdrejning stryger Rorene + _
rcnc.

Det omstridte Sporgsmaal
om ild kogl eller dampkogt Urt
giver det bedste. navnlig del
mest holdbare. 01 har i Løbet af
de sidste Aar sat sine Spor i
Konstruktionen nC Urlkedler.

Der er rimeligvis heller iogen
Tvivl om, at der er visse For
hold, der er forskellige. eftersom
Kedlen er direkte fyret, eller om
Kedlen opmfmcs ved Damp.

For del første maa der være
en "is Forskel pau Temperatu
ren af HcdefJadcns ind mod Ked
len ,rendcndc Sidc, eftcrsom

dens ydrc Fladc \'ed ildfyrcde
Kedler direkte bestrygcs af de

meget varme Forbncndingspro.

duktcr. mcdcns dcn vcd Kcdlcr

med Dampkogning almindelig.

vis kun har Tcmpcraturer undcr
1500 C.

Tilligc cr Væskcns Bevæ-

gelse. na\'nlig dens !letning. grundforskellig ved de to forskellige Op.
varmningsmaader, en Forskcl som bar sin Aarsag i Kedelkonslruklionen.

Denne Forskcl anskueliggores i Fig. 132 og Fig. 133. der viser Væske.
bevægelsen i henholdsvis en ildfyret og en dampopvurmet Kedel.

Kedlen med Fyring er kendetegnet vcd den flade. lidt OJHldhvælvcde
Bund. !listens omtrent centrale Anbringelse under Fyret gur, at Varmen

træffer Hcdcfladen uregelmæssigt. dog saaledcs at Midten af Bunden•
udsættes for den største Hede. Kedlen med Dampkappe giver en mere
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ensartet Temperatur over hele He
defladen. Endvidere maa bemærkes
den lavere Væskehojde i den di
rekte fyredc Kedel end i den til
Dampkogning.

Disse Forskelligheder resulterer
i, at Strømningerne i dc to Kedel
syslemer bliver ganske forskellig.
Der opstaar i Kedlen med F;yrmg
en energisk, centralt opadgaaende
Strømning, der under Kogningen
danner en Urt kaskade i Midten af
Kedlen. I Kedlen til Dampkogning
sker den kraftigste Dampudvikling
i Kedlens Periferi, fordi Vædske
søjlen her er lavest, og Kogningen
finder saaledes Sted ved en la\'ere
Temperatur end i Kedlens Midte
Man kan derfor ikke ved Damp

kogning i en Kcdcl af den her viste, almindelige Konstruktion opnaa den
centralt opadgaaende Strømning.

Disse Iagttagelser har forl til Anvendelse af ekstra Kogcapparater i
Kedler til Dampkogning. Dct bæ
rende Princip i aJle disse Apparater
er en i Kedlens Midte .Iodret un~

bragt Cylinder, inden i hvilken er
anbragt dampopvarmede Hedefla
der, hvorved opnaas Dannclsen af
en lodret opadgnnende kraftig
Strømning i Cylindrcns Indre. Fig.
134 viser en sandan Ekstra-Koger
fra Hans Kock i Llibcek. I den lod
relte Cylindcr er anbragl 4 lodrctlc
Kobberrør, hvorigenncm Dnlllpcn
strømmcr og opvarmcr dct Vædske
volumcn, dcr findcs i Cylindrcn,
san stærkt, at der finder cn stærk
Dampudvikling og dcraf folgende
stærk Opdrift Sted. Mcdcns Cylin-

drcn er aaben for ncdcn, for al Urtcn uhindret knn kommc ind, er dcn
for oven forsynet med el drejeligt Hovedstykke, der er forsynel med
3 Hor, dcr gaar omtrent vandret ud fra Hovedstykket og i den frie Ende
er bøjet i en ret Vinkel. Urten, der inde i Cylindren er stærk d:l.InpfYldt,
faar herved en stærk Opdrift, der driver den op gennem del bevægelige
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Hovedstykke og ud gennem Hørene. Delle bevirker, at Hovedstykkel
bringes Iii al rotere. h\'orvcd den gennemstrommende Urt fordeles over
hele Urloverfladen i Kedlen.

En anden, simplere Konstruktion vises i Fig. 135 og udfores af Wej·
gelwerk i Neisse-Neuland. Cylindren er her dobhcltvæggeL og danner en
ekstra Hedeflade. Den i Cylindrens Indre stærkt ophedede, dnmpfyldlc

--I --
I
I

---

!
F''1. Bf. Ebt....J::ocn ...... NriIi~~rte1 fonk..... (Hms Kock. libKk).

Urt moder "cd Udtrædelsen for oven en konusrormct. i Højden indstille
lig Spreder, der h'ingcr Urten til Fordeling over hele Urloverfladen.

Beviset for, at disse Ekstra·Kogere, anbragt i Kedler. der i Forvejen
har tilstrækkelig store Hederlader. har gavnlig Indrlydeise pau Øllet. er
ikke fort: al de derimod, anbragt i Kedler med for smaa Hedeflader, har
Betydning. cr utvivlsomt. da det er velkendt, at en mangelfuld Urt
kogning har uheldig Indflydelse paa det færdige Øls Kvalitet.
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SpøTgsmaalel om Betydningen af Urtens krarlige Bevægelse under
Kogningen har givet Stødet lil en Række nye Kedelkonslruktioncr. hvori
det er muligt at opDaa centrale Stromninger, smrende til Strømningerne
i en Kedel med direkte Fyring.

Fig. 136 viser en saadao Kedelform, som den udfores af AfG. Weige)·
werk i Neisse-Neuland, Iwar de to adskilte Dampkappcr a og b fors)'nes

-1- -
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~·llI:. IJS. Elutra.Kol~' mod IndnHl.U, Un.prt<U•.
(A/G. W.I.f;.IWOTk. N.uu,S'lIland.)

med Damp af henholdsvis hojere og lavere Spænding, nemlig af a og 2
aia. Samtidig blh-cr Væskchojden i Kedlens Midte lavere.

En anden Konstruktion med samme Formani er vist i Fig. 137, der
minder nogel om den Kedel. der er vist i Fig. 131.

Den udfores af Miag i Braunsehweig og har faaet Navnet: Feukon
Braupfanne. Det særprægede ,·ed Kedlen er den flade Dune! og
den imod Kedlens Midte koncentrerede, spiralformede Hedeflade, der
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ved sin roterende Bevæ
gelse rrembringer de svin
gende Temperaturmaxima,
som nod\'endig\,js ogsaa
maa rorekomme i en di·
rekte ryret Kedel. hvor
den maximale Temperatur
rra Fyret er be\'ægelig over
det meste ar HedeCIaden.

Det er dog ikke alene ;;;;æ=:~

i de to ovennævnte For.
hold. den centrale lodret.
opadgaaende Strømning
under Kogningen og de
svingende Ten1j)eratur.
maxima, at den i1dCyrede
Kedel adskiller sig rra den
dampopvarmede; men og_
saa Temperaturen ar He
derIndens mod Væsken
vendende Side spiller sik
kert en Rolle. Hederladens
Temperatur varierer ret
betydeligt cHer det Brænd
sel, der bruges. cHer Træk
rorholdene m. 111.; men
den vil dog altid være oppe
paa rJere Hundrede Grader.
Sammenlignet med den
Temperntur, som Hederla
dens udvendige Side ved
Dampkogning er udsnt ror
(se Tabellen Side 11). er
dennc Forskel indlyscndc.
l\lan har maaJt Tempera
turer ar 1360 C. pau di·
rekte ryrede Kedlers Hede
finders indvcndige Side.
Hvor stor Betydning dette
Forhold har, er cndnu
ikke klart; men "isse nye
Kedclkonstruktioncr ar
dampopvarmedc Kedler
lilstræber Tilvcjebringcl-
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1'1,. 138. K«kl til Kopin, w"" Lo,", ()y~nryk.

ING. W.l~l....k, N.I'J<.N~uLondJ.

T

sen af analoge Varmeforhold. Saaledes er den i Fig. 137 viste Feukon
Kedels Hedelegemer beregnet til meget høje Dampspændinger netop for
at kunne n3a op paa lige saa store Hedefladelemperaturer som i en
direkte fyret Urlkedcl; man har ved Anvendelse af el Tryk pau Dampen
af 10,25 nto maalt en Temperatur paa Hedefladens Væg af 1330 C.

Dersom den højere Hedefladetemperatur er af afgørende Betydning
gennem momentvis O,'crhedning af Urten, maaUe samme Resultat,
kunne Da as gennem Overhedning under Tryk i ret kort Tid. Delte er

ogsaa forsogt gennem
Am'endelse af d:llupopvar
mede Trykkedier, der er
bygget som de aahne Ked·
ler med den Forskel. al
Kedlen kan lukkes og kan
laale et indre Tryk af til
strækkelig Størrelse. Der
arbejdes med disse Kedler,
saaledes at de sidste 20-
30 Minutter af Urtk08Din
gen sker med lukket Kedel
08 med et Tryk i Kedlen
af 0,3 ato. Forinden Post
ningen tages Trykket af
Kedlen ved langsom Aab
ning af en Ventil, saaledes
at Overtrykket gaar bort
i Løbet af cn. %. Time.

En sandan Trykkedel
fra AfG. Weigelwerk i
Neisse-Neuland er vist i
Fig. J38.

Urtkedlefl.~ Slørrtlse lillia være en saadan, at den kan runlIne hele den fra
klarede Urtmængde sllmt den lilsalte Humle, SOlll lilan kan rcgne indtager el
Hum Ilf 0,7 hl pr. 100 kg,

Ved Projektering regner ilian, at Kedlen maa rumme 25--30 % mere end
den rærdigkogte Urtmængde (se Formlen Side 278), ll\'orliJ der da yderligere
lægges 15 % uf det smnlede Kvantum, ialt 44-50 % mere end Mængden af
færdig Urt i Kedlen. Man træffer Urtkedler med ct Rumindhold af 1,65 hl pr.
hl færdigkogl Url.

Kondensvandet fra Kogekedlerne ledes fra Vandudladere til en Samle
holder, hvorfra det atter ved Hjælp af en Pumpe fores tilbage til Kedel
huset og anvendes som Fodc\'and. Ligeledes knn man nyttiggore' den
Varmemængde, der bindes ved Mæsk- og Urtkogningen, og i Alminde-
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lighed gaar tabt med den udviklede Damp (Em). Fig. 139 viser el hertil
tjenende Emkondensalionsanlæg rru MG. Weigelwerk i Neisse·Neuland.

Anlæget bestnur af en Kondensator A. Det er en cylindrisk Beholder
af Støbejern forsynet med Ind- og Udgangsstulse for Emmen. Forneden
findes en med Hane forsynet Tilgangsledning for koldt Vand, hvilket
passerer gennem et Antal lodrette Bronzeror. for derpaa at (orlnde Kan·
densatoren som varmt Vand gennem et Hor i Toppen.

Kondensatoren forbindes med Kedlens EmTer, saalcdcs al Emmen,
eftcr al Spjældet D' er lukket. ledes ind omkring Horsystcmcl og for·
Jader Kondensatoren som Kondcm,,'and gennem en Ledning forneden.
For al Emmen skal afgive den slørst mulige Varmemængde, h'inges
den ved Hjælp ilf to for hinanden fortsatte Plader S, og S" til at til
bagelægge en længere Vej.

Til al udligne de ved t::mmens Passage gennem Kondensatoren frem·
brngte dilnrligere Trækforhold tjener en Exhnustor C. der gennem et
med Spjæld D" forsynet Omløbsrør blæser ud i Emroret. Mellem Kon
densator og Exhaustor er indskudt en Vnndudskiller B, der udskiller
det eventuelt med revne Kondensvand.

Anlægets Ydeevne er 3f11ængig af Kølefladens Størrelse. Emmens og
Vandets Temperatur "ed Indgang og Udgang samt af Emmens og Viln
dets Cirkulalionshastighed. Under normale Forhold hnr Emmen en
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Temperatur af 90° C., og man kan da pr. hl fordampet Væske erfarings·
mæssigl opvarme 5 hl Vand fra 10° lil 75° C.

Del er af Betydning, naar Kondensatoren am'cndes. at hindre den
ydre Luft i at passere gennem Emroret. hvorfor Kogning forehIges med
lukkede Kedeidore, ligesom Spjældet D' maa slulle tæt.

Som Hegel forbindes Kondensatoren kun med Urlkedlens Emrer;
Forbindelse med Mæskkedlens Emror kan kun anbefales. naar der an
vendes Jange Mæskkogninger.

I Danmark har Emkondensalionsunlæg paa Grund af haardl Vand.
der afsætter megen Sten. kun Interesse i Forbindelse med Anvendelse
af afkarboniseret Vand.

Humlesien.

Humlesien er i sin simpleste Udførelse el cylindrisk eller firkantet
.Jernkar, hvori er indsat en af perforerede. lose Jern- eller Bronzeplader
dannet Si. Sien holder Humlemasken tilbage. medens Urten passerer
Si pladerne og gennem en Aabning i Beholderens Bund lober til Urtpum
pen eller pau Svalebakkerne.

Udmskningen af Humlemusken kan ske ved en over Humlesien
anbragt Sprojtekrans eller et lille Drejekors; men den kan ogsaa udfures
ved Hjælp af en med Bruser forsynet Slange. Visse runde Humlesier er
forsynet med et paa en lodret Skruespindel siddende Stempel. der gur
det muligt at presse Væsken ud af Humlen. Det puastaas imidlertid. at
denne Behandling af Humlemasken kan ha\'e uheldig IndrJydeise paa
Øllets Smag, Iwarfor saadanne Humlesier er sjældne,

Humlesier, som de ovenfor beskrevne. kaldes aabne i Modsætning til
de lukkede Humlesier.

Fig. 140 viser en lukket Humlesi, ogsaa kaldet en f1umfemonteju8,
bestaaende af en lukket Jernbeholder med konisk Bund.

Indvcndig er Beholderen forsynet med Si plader, der dækker bnllde
Sider og Bund. Urten luber fra Urtkedlen ind ved A, passerer Sipladerne,
der tilbageholder Humlcmasken, og løber gennem Ventilen B til Url
pumpen,

lelet Urten lubcr ind i HumlesicIl, fortrænges dcn i den staaende Luft,
der ulldviger gcnncm Hanen C. Urtens Højdc ses i VlIlldstaodsglasset D.
Under Gcnnemlobct af Urten holdes Høreapparatet i Gang; dette bestaar
af en lodrcl Aksel, som drives foroven ved koniskc Tandhjul og for
neden er forsynct med to Vinger F. hvoraf dcn ene scs paa Fig. Hore
apparalet m lill kun holdes i Bevægelse. sualængc Humlen er blandet
med tilstrækkelig Væskemængde.

Nnar al Urten cr passeret. ligger Humlernasken paa Sipladscrnc. Man
ud,'usker derpaa ved at aabne for Vand"entilerne. saaledes at' baade
koldt og ,'annt "and blandes i Blandingsu))paratct F og genncm det lod-
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Lukning af Hanen C
sætter Dalllptryk paa
Humlesien, og Duar det
le har naaet den ønske
de Hojde. blæser Blan
dingen !lf Humlemask
og Vand ud gennem
Venlilen J. Til Kontrul
af Dnmptrykket er an·
brugt el M:lIlomctc'r K
og en Sikkerhedncn
til L.

rette Bor stiger op til Sprojtckransen G. hvorfra del i fine Slraaler
oversprøjter Humlen. Til Kontrol af Vandets Temperatur er anbragt et
Termometer H. Er det
onskede Skyllevand pas
seret, lukkes Ventilen

U, og Urtpumpen sættes.-t!'~=t~<R;~~~';'5::::rI=1~,f~- ",Humlemaskcn f jer- . "-
nes ved. al man under
Oprorin~ med Vand og

lh-'
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Humlesien er forsy
net med et Mnndehul ~r

af en saadan Størrelse.
at de enkelte Si plader kan fjernes og indsættes efter Hcngoring e1lcr
HCII11rnlion.

AtG. \Veigelwerk Neisse-Neuland fremstiller Humlesier, hyor
Humlemasken fjernes finskaaren Stand. SMiledes at del) kan skylles
direkte ud i Kloaken. saadanne Humlesier er Iiumleudlobsaabningen
forsynet med en gennemhullet Staalplade, o\"enoyer hvilken roterer en
firevinget Knil', der skærer Humlebladene itu, ganske efter samme Prin
cip. som kendes fra Kodhakk~maskiner. Humlemasken fores ned til
Kni\"en ved Hjælp uf en Vinge, der passerer tæt forbi Si pladerne.

H"or Humleekstraktionsapparater anvendes, benyttes ikke Humlesi.
Humlesiens Rumindhold er almindeligvis 20---·30 % af den færdige

Urts.



BRYGNINGSPROCESSERNE
Brygningsl>rocesserne omfatter Maltets Behandling gennem Skraa

ning, Mæskning o. s. v. og slutter med Fremstilling af Urten. der inde
holder Maltets Ekstrakt i ,'andig Opløsning.

Maltets Egenskaber stammende fra Bygsorl og Host samt dets ved
Spiring og Kolning erhvervede K,-aiitet har den største Indfl)'delse paa
det færdige Øls Karakter og Holdbarhed. Seh' om man "ed Ændringer i
Mæskeprocessen i nogen Grad er i Stand li! at paavirke del endelige
Hesultat. "il delle dog være af væsentlig mindre Betydning end seh'c
Maltets K\'ulitet. Man scr derfor ogsan. al mange Bryggerier Anr eftcr
Anr arbejder efter samme Mreskemetode, som bar vist sig egnet til For
maalet.

Arbejdet i Bryghuset bar bande en kvantitativ og en halitntiv Side.
den første kendetegnet ved et større eller mindre Ekstraktudbylle af
Maltet, den anden ved del færdige Øls mere eller mindre fine Smag,
større eller mindre Skumfaslhed og Holdbarhed. Disse to Sider af Bryg
husarbejdct lader sig ikke fuldt forene, idet Fremstilling af del finest
smagende Øl sjælden lader sig forene med del højeste EkstrakludbyUe.

Skraaning af Malt og Raofrugt.
Ved Skraaning af Maltet gælder det om at bringe denne i det rigtige

Forhold til Mæskemetoden og ganske særlig til Fralobstiden, dcr olter
er afhængig af Maskcns Konsistens i Sikarrcl. Man kunde maaske mene,
at man, bortset fra Skallerne, der ikke indcholder anden Ekstrakt, end
hvad e1er- findes i de vedhængende Kærnedele, vilde opnaa den største
Ekstrnktmængde vcd at findele Maltet saa stærkt som muligt; men
denne Opfattelse er ganske fejlagtig.

Maltkornet er ikke homogent, da de forskellige Dele,af Kornel nod
vendigvis maa være forskellig omdannet og oplost under Moltningen.
eytascll, der opløser Bygkornets Cellevægge, har meget sjælden nnaet at
udfore denne Oplosningsproces helt ud i Kornets Spids, hvilket altsaa
vil sige, at delte yderste Parti ikke har samme Opløsning som den øvrige
Del af Kornel. Kornets yderste Spids kan være haard, sejg og til Tider
glasset, den Inder sig ikke lct male til Mcl. Jo mere opløst Maltet cr,
jo mindrc er delte ringere opløste Parti, og jo mindre Maltet er oplost,
jo større er det. Har man nu til Raadighed en 2·valset eller en 4-\'alset
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Mulle uden indbyggede Rystesold og i san hoj Grad som mulig vil have
slore Skaldele. vil de hanrde Partier rindes i Skraaningen som grove
Gryn, der meget ufuldstændig afgiver den deri værende Ekstrakt. Vil
man da undgaa de grove Gryn. maa man lægge Valserne tættere sammen,
hvorved disse Gryn bliver bedre knust; Illen heraf folger let, at Skal
delene ogsaa bliver sonderdcll ud over del ønskelige. Herved vil del i
Sikarrel eller Mæskrillrel vise sig, at Maskpartiklernes Adsorptionsevne
er foroget, samtidig med al man faar et mindre porøst Masklag, hvilket
aJtsan vil sige. al Masken tilbageholder mere Ekstrakt, og al ,,'mløbet
besværliggøres. med andre Ord. Fraklaringcns Uruldkoml11cnhed kan
medføre Tab af Ekstrakt.

Ved 5- og 6-Valsemollerne og i nogen Grad ved 4-Valsemøllen mcd
indbygget Sold - Fig. 112 - har Illan Mulighed for at kunne sønderdcle
de haarde Spidser uden at ba\'e nødig at knuse Skallerne for stærkt. Er
Mængden af haarde Bestanddele i Maltet stort i Forhold til Maltets
opløste Partier, er der dog Grænse for, hvor fint man kan knuse Maltet
af Hensyn til Fralobet.

De haarde Spidser er altsaa uopløste Partier af Maltet, de har som
Følge deraf kun faa aktive Enzymer, der er i Stand til at spalte Eks
traktstofferne; endvidere vil de uoploste Cellevægge hindre Enzymerne
fra de opløste Bestanddele i at virke. Resultatet bliver, at Ekstrakten
af de haarde Spidser er vanskelig at udvinde.

Ganske anderledes forholder det sig med Maltkornets øvrige opløste·
Dele; Cytasen har oplost Cellehinderne, de falder let fra hinanden
under Knusningen, og selv Ekstrakten fra ret grove Gryn gaar let i Op
losning under den videre Forarbejdning.

I Praksis gælder det af Smagsbensyn, navnlig i lyst Øl, om at knuse
l\.laltet san grovt som Ekstraktudbyttet tillader; det vil altid vise sig, at
naar man arbejder med el stærkt opløst Malt, er det af underordnet Be
tydning, hvorledes det knuses, dog maa Fordringen til hele Skaller ikke
tilsidesættes, med mindre Urtens Fraleb foregaar genncm et Mæskfilter,
hvor Skallernes ringere Filtreringsevne ikke spiller saa stor Rolle, som
de gør \'ed Anvendelse af Sikar. Har man derimod el ringe oplost
Malt at arbejde med, maa man ofre Valseindslillingen og Knusningen
megen Agtpaagivenhed for at opnaa størst mulig Ekstraktudbytte.

Maltets Vandindhold spiller ogsaa en Rolle ved Skraaningen. Dersom
Vandindholdet er meget lavt, f. Eks. under 2 %, er samtlige Kornets
Bestanddele skøre, saaledes at de ved at passere Valserne sønderdeles
pall en uheldig Maade, idet navnlig Skallerne springer i smna Stykker,
h\'or\'ed de bliver mindre \'el egnede som Filterlag. Af denne Grund bor
man aldrig bruge Malt, der ikke bar været lagret efter Kølningen.

For at opnaa den rette Skraaning af Maltet man Kornstørrelsen
være saa ensartet som mulig. Endvidere maa l\'løllcrne ikke overbelastes,
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hvilket i Tilfælde af I"orarbejdning af ringe oplost Malt i 5- og 6-Vnlse
møller i ganske særlig Grad vil stille slore Krav til GrYIl\'nlserne.

Bedommel.Jcn af Skraaning!lgraden foretages ahnindclig"is ved Be
tragtning og Beføling af Prover fra hvert enkelt Valscpar saavel som
ved Undersøgelse af en GcnuemsnitsprØ\'e. GennclIlsnitsprover cr uhyre
vanskelige al faa, og der maa derfor tages flere. der blandes sammen.
Prøverne Olan altid tages direkte under Valserne og ikke fra Kassen
under Mallen.

Ved Hjælp af el Sæl Sigter med forskellig Maskevidde - den største
(wcrst - er man i Stand lil al danne sig et \'ist talmæssigt Skon oyer
Skraaningsgraden. Sammenlignelige Tal kan kun opnaas. naar Sigterne
altid rystes paa samme Mande og i samme Tid. :lIlsan mekanisk, r. Eks.
300 Omrystninger pr. Min. i 5 Minutter. I Praksis synes BiillJe"iglen
at være bedst egnet; den deler Skraaningen i 7 Dele, og som Gennem
snitstal angh'es:

P•• Sigte I: SbUer J. .
!: IJ .........•..•........
3: III ........•...•.......
.. :Grynl ............•..........
O: - II ............•..........

8: groft .Mel ..........•..........
Bunden: fint Mel .

Fo.
Finakra.

ca. 1,6 ",

',6
• ',6
· &,0

- '...
· 63,0
• 15,0

I Fo, I Fo,
G rov.Itr.. .M _Idiher

u. &,0 " }
• %,0. CII. 8,7 'I.
· r,o . 1,9
• 1&,0 . 1t,4
• 15,0 .....,0
~ 46,0 • 10,4
· 10,0 • %0,6

Ligesom Maltet maa skraas, for at Ekstraktstorrerne kun bringes i
Opløsning, maa Ruufrugtens enkelte Gryn ikke have over en vis Stor
relse, for at det fulde Udbytte af Materialet kan naus; delte gælder
navnlig jo storre Mængder man anvender i Forhold til Mallet. Visse
amerikanske .Majsprodukter, som Flakcs og re{illed GrUs gaar i Hun
delen i den Form, hvori de bedsl lader sig forarbejde, hvorimod Grits
allid og selv Mcal ofte er for groft, naar man anvender megelt nan frugt
(30-40 % af det samlede Kvantum). RisclI (Brækris) er ligeledes for
grov til direkte Anvendelse i større Mængder.

Haafruglen bor som Regel males til Mel, men ikke saa fint som
Pudder. Man kan rent praktisk bedømme Finheden ved at tage noget
1\lel mellem Fingrene; del maa da ikke være finere, end at man endnu
kan fole de enkelte Partikler.

Princippet for Maling af Raafrugt er del samme som gælder ved
Formaling af Korn, nemlig at Godsel samtidig udsættes for el sligende
Tryk og for en Gnidning; derfor kan man beller ikke med tilfredsstil
lende Hesultat male Raafrugt paa en almindelig Mallmølle.

Til denne Maling am'endes bedst en af de paa Dampmøllerne almin-

,
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delige Valseslole beregnet til Maling af Rug. Disse har riflede Valser og
Differential hastighed.

Møllen3 Pasning. Saa ofte der er Lejlighed dertil, renses Mollevnlser
og Rystesold.

Nanr de riflede Valser har yæret brugt en vis Tid, er Hirlcrnes skæ·
rende Kanter san slidte. at man ikke kan opnaa den onskede Skraaning;
del er da nod,oendigt at udskirte Valserne og sende de slidte til Oprirting
hos et Specialrirma.

Ved Indlægning al' Valserne i Møllen saaveJ som efter grundig Hen~
goring ma:l Valsernes Parallellitet kontrollcr~s. Valserne indstilles til
O-Punktet pau Skalaen og drejes langsomt rundt; to tynde Papirstrimler
føres med mellem Valserne san nær Enderne som mulig, og man stiller
pau Afstandsskruerne i hver Ende. indtil Trækket i dc to Strimler er ens.

Mæskeprocessen .
Mæskningen er en Fortsættelse og en Udvidelse uf de Oplosnings- og

Omdannelsesprocesser af Maltets Ekstraktstoffer, der er indledet "ed
Dyggets Maltning. Disse bestaar i:

Opløsning af de i Vand direkte opløselige Stoffer.
Enzymatisk Omdannelse med efterfølgende Opløsning af en Række

for Øllets Karakter og Type karakteristiske Stoffer.
Ekstraktion af de oploste Stoffer.
Den fremstillede Opløsning kaldes Urten, de i denne opløste Stoffer

Ekdrakten og de uopløste Bestanddele MQ8ketl.
Mæskningen bestaar af en Række med himmden kombinerede meka

niske. fysiske, kemiske og· biologisk.e Processer, der dels forløber i Fort
sættelse og dels parallelt med hinanden. men :lltid saaledes, at Forløbet
af hver enkelt Proces har Indflydelse paR de andre.

Mæskeprocessens F'orllwal i Praksis er at lede de forskellige Oplos
nings- og Omd:lnnelsesprocesser under Mæskningen paa en saadan
Maade. at den størst mulige Mængde Ekstraktstoffer opløses i Urten. og
at Ekstraktens Sammensætning bliver en saadan, som svarer til "ed
kommende 0ltype og Kvalitet. Ved Temperaturer omkring 50° C. fore
gaar Æggehvidestofferoes Nedbrydning mest intenlJh', medens Sth·elsen..
Spaltning til Maltose foregaar i storst Mængde "ed 63° C. Det \'i1 sige. at
lilan normalt Jllau lade Mæsken i kortere eller længere Tid befinde sig
pan folgende Temperaturer;

ca. 40 C. Indmæskniogstemperaturen.
ca. fiO" C. Peptoniseringstemperaturen,
ca. 63° C. Forsukringstelllperaturen, samt
ca. ifi'" C. Afmæskningstemperaturen.
Mæskcpfocessen er kun et enkelt Led i Brygningen: den efterfolges

, af Stlllllurtens F'ralob og af Maskens Udvaskning. !\fresken er en Blan-
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ding af j\'lall og Vand, og da der til Udvaskning af Masken aller skal
bruges Vand, er del af Betydning, at Forholdet mellem disse lo Vand
mængder er del rigtige. og at dette Forhold ikke forrykkes fra Bryg til
Bryg. En stor Vandmængde til Mæskningen belinger Am'endelse af min
dre Mængde af Ertergydnings\'und, end naar der indmæskes tykt; men
ringere Mængde af El'tcrgydningsvand giver lavere BryghusudbyUc, !lll
saa en daarligere Økonomi. Imidlertid har deL valgte Forhold mellem
de lo V:mdmængder foruden den økonomiske ogsaa en kvalitativ Side;
jo mere Vand, der benyttes til Ud"llskningen af Masken, jo mindre fin
bli"cr Øllets Smag. Dette gælder ganske særlig ,'ed Brygning af lyst Øl
og ved Anvendelse al' karbonalholdigt Vand. Forklaringe!\ herpaa er den,
at Vandet, efterhaandell SOIll Urten bliver tyndere, gor denne stadig
mindre sur, h\'or\'ed uheldige SmagsstoHer fra Skallerne gaar i Oplos
ning og forlener Øllet med en raa, straa-agtig Smag. Ved Beregning af
Mængden af Indmæskningsvand maa man tage Hensyn til dette "'or
hold, hvorfor man altid til lyst 01 maa an\'ende storre Vandmængde her·
til end lil morkt Øl, fordi lilan ved lyst Øl i hojere Grad elld ved mørkt
maa Ilndgaa Skalsnlllgen.

Indmæskningsvandets Mængde bestemmer Stnmurtens Styrke, og
denne er efter Øltypen 1,2-t,6 Gange saa stor, som den færdige Urts
Styrke skal være.

Mæskeprocessen begynder med Indmæ.kningen, hVOrved forstaas
Blanding af de skraaede Brygningsmaterialer med Vand. Denne ilian·
ding skal "ære saa fuldstændig som mulig; der maa albaa ikke finde
Dannelse af Klumper Sted, da disses Indre ikke bli\'er gennemtrængt af
Vandel. Hele l\'Iassen skal have en ,rællingagtig Konsistens. Den almin·
delige og simpleste Maade at indmæske pna er, efter al den fornodne
Mængde Vand er lukket i Mæskekarret, at lade Brygmateriaierne lobe
ned i Vandet gennem et Ror, der kan fjernes efter Ind mæskningen ; Røret
maa naa ned til Vandels Overflade fOr at undgaa Tab ved Støvning under
Nedlohet. Under Indmæskningell man Roreværket, eller ved ældre Bryg·
wcrker Mæskemaskinen, være i Gang for at opnaa en god ensartet
Blanding.

Indmæskningen kao ogsaa foretages gennem en Formæ.ker, h"or
Malt og Vand blandes før Indtrædelse i Mæskekarret. En sandno For·
mæsker har særlig Berettigelse, hvor Røreværket ikke er kraftig nok.
Der findes mangfoldige Konstruktioner af disse, men fælles for dem alle
er, at de er indskudt i Røret mellem Kassen for skraaet Malt og Mæske·
karret. De bestaar af en kar- eller kasselignende Udvidelse af Horet,
inden i hvilket rindes et perforeret I\or eller en Sprojtedyse, hvorigen.
nem Vund, fordelt i fine Straaler, moder Maltet. inden det naai ned i

Mæskekurret.

,

,



Form<cskercn man holdes omhyggeligt ren, da man ellers kan bdrygle
Infektion uf Mælkesyrebakterier.

Almindeligvis fortsættes Mæskeproccsscn i umiddelbar Tilslutning til
Indmæskningen, og man fortsætter da med den Mæskemclode. der egner
sig for del gi"llc Tilfælde. Indmæskningens Temperatur bestemmes af
den Mæskclllelode, der kommer lil AnycndeJse.

Undertiden kan det være paa sin Plads al lade en vis Tid hcngaa
mellem Indmæskningen og den videre Fortsættelse af Mæskc))roeesscn.
Delle kuldes For·Mæsklling og er en orte flere Timer lang Udblødning
- Digerering - af Maltet i koldt Vand. For-Mæskningen har til Formaal
at ophjælpe Enzymvirkningen i enzymfatligt, allsaa i mindre oplost eller
hojt aftørret Malt. Del man formodes, al den lange Digerering skaber
Betingelser for enz:ymatiske Processer ved lav Temperatur, h,'ad der
na,'nlig er gunstigt for Peplidaiferneif Virkning. For-Mæskningen bi
drager ved mindre opløst Malt ret betydeligt til et større Udbytte; men
paa den anden Side maa man ved lyst Malt paaregne en Smagsforringelse
af Øllet. idet namlig lyst 01 kan faa Straasmag, ganske særlig h"is man
forarbejder en tykskallet Malt, og hvis karbonatholdigt Vand bruges til
Brygningen.

Faren for Mælkuyreinfektion er ogsaa betydelig, hvorfor For-Mæsk
ning sjældent lader sig anvende i den varme Aarstid.

Ved Yolget af Mæskemetode bor man ikke lade sig lede udelukkende
af teoretiske Overvejelser, da kun praktiske, gennemprø,'ede Brygnings
forsøg er i Stand til at give Oplysning om, hvilken Mæskemetode, der i
det givne Tilfælde er den rette. Den teoretiske Forslaaelse i Forbindelse
med prnktisk Viden er Ledetraaden, der sætter Bryggeren i Stand til at
finde ud af, hvorledes Mæskningen skal f"res for at nærme sig det til
stræbte Maal. Ncdcnstnaende Beskrivelse af forskellige Mæskemeloder
kan derfor kun danne et Grundlag for Forstaaelsen af Praksis.

Mæskemetoderne deles i to Grupper:
Dekokliollsmetoder, hvorved forstaas de Metod~r, hvor Dele af Mæ

sken koges. og
Infusionsmetoden, hvor ingen Kogning af Mæsk finder Sted.
Endelig OIntales til Slut andre Metoder, hvoraf nogle kun med ringe

Berettigelse kan kaldes Mæskemetoder.
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Dekoktionsmetoder,

Tremæskemetoden. Efter Indmæskning i Mæskekarrcl paa en Tem
peratur af ca. 35° C. bringes en Del af Mæsken over i Mæskkedlen - for
ste Mæifk - hvor den hurtigere eller langsommere, med eller udeR'
ForsukrillOifpouse, bringes paa Kog og efter en kortere eller længere
Kogetid pumpes tilbage i Mæskekarret, hvoved Temperaturen i dette
stiger lil Peptolliseringstem'JUoture.n 50°_54° C. Ved enzym rig Malt kan.

f
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man lade Mæskkcdlcn komme hurtigt pau Kog; ,"cd enzymfattig Malt bor
man derimod lade Temperaturen stige langsomt til Kogepunktet (30-45
Min.), ligesom Opmæskningen ikke bor ske alt for hurtigt; 10-15 Min.
er passende. Mæskens Størrelse maa afpasses saaledes. at den kOBle

Mængde nelop er i Stand til at bringe Temperaturen op til den ønskede
Højde. Efter Opmæskningcn af første Mæsk lukkes allden Mæ.k i Ked
len, bringes pall Kog, og efter en vis Kogelid mæskes op, sau Tempc.
futuren i Mæskekarrel naar FOrlukring8/empcraturen 60°---6511 C. Ocr
efter bringes tredie iUæ$l.. i Kedlen og ligesom de foregaaende efter Kog
ning tilbage i Mæskekarrct, saa al Temperaturen kommer O)) pau
Afmæskningsfempullturcn ca. 75° C. Horcværkcl i !\læskekedlen er i
GanK under hele Mæskcprocessen. Man bor lllldgaa for megen eller for
kraftig Omrøring i I\læskekarret, for at holde Skallerne saa hele som
muligt; slaas disse for meget itu, har mlln senere Vanskelighed ved ut
skille Urten fra.

Diagram for Tremæskemetoden vises i Fig. 141. De fuldt optrukne
Linier angiver Temperaturerne i J\Iæskkcdlen og de punkterede Linier
Temperaturerne i Mæskekarrel.

TremæskemdOOCIl er opstaad ad Erfaringens Vej hos de bayerske
Bryggere og har derfra bredt sig til de fleste ølbryggende Lande. Først
senere Tider har teoretisk bekræftet Metodens Hensigtsmæssighed, og
videnskabelige Hesultater paa Enzymforskningens 08 Kemiens Omraade
har intet kunnet ændre i Fremgangsmaadens Hovedprincip.

Nedenstaaende vil søge tilnærmelsesvis at klargøre. hvad der sker
med Maltet under Tremæskeprocessen i dennes forskellige Faser.

Straks under Indmæskningen begynder Opløsningen af de Stoffer. der
er direkte opløselige i Vand: Alle Enzymer, Sukkerarter samt opløselige
Æggehvidestoffer. Endvidere opløses Gummistoffer, organiske Syrer og
Salte (Fosfaterne). Den storste Del af Maltets Kærneindbold forbliver
dog foreløbig uoplost, og hertil hører forst og fremmest Mallsti\'elsen
samt hojere molekylære Æggehvidestoffer, Fedt og uopløselige Salte,
navnlig Silikater.

Enzymvirksomheden er vcd denne lave Temperatur meget ringc, i
hvcrt Fald hvad Amylaserne angaar.

lovrigt finder der Omsætninger Sted mellem Vandets Salte og Maltets
Fosfater, ligesom der ved Mikroorganismer - navnlig Mælkesyrebakte
rier - dannes nogen Syre. der delvis gnar i Forbindelse med Saltene i
Bryg\landet og del\'is o\'erfører sekundære Fosfater i primære og har til
Resultat, al Brintionskoncentralionen stiger. Disse forskellige Omsæl
ninger fortsættes i Mæskekarret lige til Opmæskningen af forste Mæsk
bringer Temperaturen op til Peptoniseringstemperaturen 50°_54° <;:.

Den forste Mæsk er altid en Tykmæ8k, hvot\'ed forslaas. at Mæsken
lages fra Karrel under Omroring. Herved faar man en Del af Maltets

•
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daarligst oploste og knuste Bestanddele underkastet en Kogning. der
gennem Sprængning af Cellemembraner er i Stand til al erstatte en mulig
mangelfuld Skraaning af Maltets Spidser.

•
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Under Opvarmningen af Mæsken til Kogning gaar Temperaturen
gennem alle Enzymernes Optimaltemperaturcr; til Tider gor man en
Pause - Forsukring,pau'c - mellem 60° og 65° C. fOr al gh'c Amyla
serne Lejlighed til al omdanne nogen Stivelse. Jo langsommere Mæsk·
ningens Temperatur sliger, jo større er Enzymarbejdet. Formaalel med
forste Mæskekogning er at bringe MaHstivelsen til Forklillring og efter
Tilbagepulll))ningcn i Mreskekarrel - Opmæ,knillgclI - at bringe den
sum lede Mæsks TemperlIlur op til 50°_54° C., der man anses (:Ir at være
den heldigste Temperatur for Proleasernes Virksomhed. Under Mæsk~

kogningen indtræder ogslln I'·orllndringer med de Stoffer, der nndes i

Mæsken. Storst Betydning hor Kogningen for Øllets Smllg, der rimeligvis
hidrorer fra en
under Kognin- ,
gen indlrreden- •de Kanlmellise-
ring af Sukker- ,.
stoffer. Kognin- ,.
gen af førsle
Mæsk ,·arcr 15 ..
--45 Min .• for- ,
skellig efter det
anvcndte Malt: w
saalcdcs koges

:Jo
lyst Malt korte-
re Tid. for at
Urten ikke skal tlf. 141. T~!r. ....dolka.

blive for mørk.
Efter endt Kogning sker Opl1lwskning i Mæskekarret, hvis Horeværk

er sat i Gnng i god Tid. Ved Opmæskningen stigcr Tcmpemturen i Mæ
skeklIrret lit 50°_54° C.

Dennc Tcmperatur er for alle Enzymer betydelig gunstigere end Ind
mæskningstcmperaturen. Ganske særlig gælder det Proteaserne, idet
Mæskningen nu er paa den for disse heldigste Temperatur. Spaltning af
genuine ÆggehlJideslOffer til Albumoser, Peploller og Jovere molekylære
Forbindelser synes at finde Sted i en vis Grad; derimod finder Dan
nelse af de laveste molekylære Forbindelser kun i ringe Grad Sted. Gen
nem Forandring af Tiden, hvori man lader Mæsken forblive paa denne
Temperatur. har man del inden for "isse Grænser i sin Haand at regulere
Mængden af Æggehvidesloffer i Urten; derimod synes det procentiske
Forhold mellem de forskellige GruPI>er af Kvælstofforbindelser kun i
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meget ringe Grad at blive ændret. Har man en ringe oplost Malt, hvor
Æggehvidcspaltningcn under Spiringen ikke er tilstrækkelig fremskredet.
kan del muligvis ,'ære rigtigt al Jade Mæskningen staa i Ho pan denne
Temperatur en vis Tid - ÆggeJwidepau8c. Anvendt over for el normalt
omd:mnet Malt "il Æggehvidepause i de fleste Tilfælde medfore Smags
forringeise i del færdige 01.

Amylaserne begynder ogsaa al "irke vcd denne Temperatur, idel de.
omend kun rct langsomt. paabegynder Spaltningen af Stivelsen, furst
og fremmest af den vcd Kogningen forklistrede.

Umiddelbart efter forste Opmæskning, eventuelt ener Æggehvide
pause, pumpes anden llJæ,k, der ogsaa er en Tykmæsk, i Mæskkedlen, og
denne sættes pau Kog.

Formaalet med Kogning af anden Mæsk er som ved Kogningen af
den første at bringe Maltstivelse til Forklistring og dernæst at bringe
hele Mæsken op paa Fonukringstempuaturen, der almindeligvis vælges
mellem 63° og 65° C., under visse Omstændigheder dog højere. Ved alle
Mæskkogninger sker der Koagulation a{ Æggelwide$toffu saa,"el som
Karamelliluing. Kogetiden af anden Mæsk er almindelig,'is 15-30 Min.

Efter anden Opmæskning, for hvilken gælder samme Hegler som for
første, er hele Mæsken bragt op paa den valgte Forsukringstemperatur.
Ved denne Temperaturstigning kommer man op over Proteasernes Op
timaltemperatur, hvorved disses Virksomhed hæmmes meget betydelig;
til Gengæld naar man op paa Amylasernes optimale Teml}eratur, hvor
praktisk talt al StivelIen, der nu er, eller i Løbet af kort Tid bliver for
klistret, spaltes i ilJaltose og Dextrinu.

Den valgte Forsukringstemperatur er bestemmende for ~13ltosedan·

nelsen, og det er af Betydning at vælge den for vcdkommende Malt og
ønskede 0ltype rigtige Forsukringstemperatur og Forsukringstid, idet
Mnlloscmængden er direkte bestemmende for Øllets Forgærillg og som
Følge deraf I'or dels Alkoholindhold, KllraJder og Smag. Kontrol af I'"or
holdet mellem Maltose og andre Ekstraktstoffer faas gennem Bestem
melse af den færdige Urts Ende{orgæringsgrad eller ved Bestemmelse af
Forholdet mellem Sukker og Ikke-Sukker. Viser denne Bestemmelse, ut
Mallosemænsdcn er for ringe, kan man slutte, at del anvendle Malts
Enzymer er for faa eller for svækkede lil at kunne danne den fornødne
Mængde Maltose i den Tid, der har staaet til Raadighed, og Jllan maa
da give mere Tid til Spaltningen ved at lade J\Jæskningen staa i Ro "ed
Forsukringstemperaturen - Forsukringspuuse - i san lang Tid, at m:m
naar det Qnskede Hesultat. eventuelt hvis man har wllgt en Forsukrings
temperatur af 65° C eller derover prøve cn lavere Temperatur. Danncl
sen ar den allerstørste Maltosemængde er :llmindeligvis ikke onskelig, da
Dextrinerne sikkert bidrager iii Øllets Skumholdighed. En "irkelig
Endeforgæringsgrad :lf 66 % i lyst Øl og 62 % i morkt Øl anses ror Sær
deles hoj.
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Forholdet mellem virkelig og tilsyneladende EnddoTgæringsgrnd (nas ufFormlen:
v, _
V - 0,81.

Vl er "lrkeHg Enddorgæringsgrad.
V er tilsyneladende Enddorgæringsgrad.
I forannævnte Tilfælde 5\'Brer de næ\'nle virkelige Endeforgæringsgradersanledes til 81 %08 76,5 % tilsyneladende Enddorgæring.

Kontrol af Slhrclsens Omdannelse i Bryghuset udføres vcd Hjælp af
JodprfJVell, der bestaar i. al man til en lille Pro\'c filtreret og afkalet
Mæsk sætter nogle Draaber af ..Jod i Jodkalium", Dersom der ikke sker
nogen Fornndring i Farven, kuldes Mæsken jodllormaf, det vil sige, al
Nedbrydningen af 5th'clsen har fundet Sted.

Ulaa "'arve viser Tilstedeværelsen af Amylodeztritlctj uomdannel
Sliy~lse viser ogsan bina Hcaktion; men Tilstedeværelse af Stivclse cr
dog h'ivlsom og kan ikke konstateres ved Jodprøven alene.

Rødlig Fan'e tyder paa, at der findes Brytllrodextriner i Mæsken,
altsaa paa ufuldstændig Omdannelse.

Jodpruven siger intet om ForlIoidet mellem iUaltose 0(/ Dextriner.
Man afventer imidlertid aldrig Tidspunktet for fuldstændig Omdan

nelse "ed Forsukringstempcraturen, hvorfor dct rclte Tidspunkt for Jod
prøven er efter Oppumpningen af tredje Mæsk. Naar Stamurtens Fraløb
begynder, bor Mæsken være jodnormal.

Efter endt Forsukringspause pumpes tredje Mæsk i Mæskkedlen. Ofte
tagcr man hertil den klareste, mnskfrie Del af Mæskningen - Luller·
mæsk. Det sker paa den Maade, at man uden at sætte Røreværket eller
Mæskemaskinen i Gang lader Mæsken løbe ud, Masken bliver næstcn
uberort heraf, idet denne under Forsukringspausen har sat sig til Bunds;
ofte trækker man Mæsken af fra oven ved Hjælp af en Hævert. Lige saa
ofte tages dog en Tykmæsk. som Tilfældet ,rar med de to første. Koge
tiden for tredje ~Iæsk behover i og for sig ikke at være rcl lang: men jo
længere den bliver, jo længere bliver ogsaR Forsukringstiden for den Del
af Mæsken, der lades tilbage i Mæskekarret; derigennem spiller Kognin
gen af tredje Mæsk en vis Rolle i Spørgsmaalet om to.lnltosedannelsen.

Kogetiden er 10--30 Min., hvorefter Opmæskningen finder Sted til
A{mæd:ningstemperoturen ca. 75° C.; denne vælges dog ofte nogle Grader
højere. Ved Afmæskningstemperaturen er Proteaserne saavel som Sac·
dwrogenomylasen - p.Amylosen - san stærkt svækkede eller destrue
rede. at de ingen Virksomhed udøver, derimod er der altid nogen "irksolll
Dextrillogeflamytase - iC-Amylose - som omdanner den ved sidste Kog
ning forklistrede Stivelse.

Efter den sidste Opmæskning og efter Afskylning af Mæskkedlen samt
Udskylning af Ledninger og Pumper foretages A{mæskningen, h"orved
forstaas Indpumpning i Sikar eller i Mæskfiller. Mæskeprocessen er
sluttet.
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Tomæ,kemetoden er direkte afledet af Tremæskemetoden. idet man
indmresker paa 50°_54° c.. trækker en forste Mæsk. koger og mæsker op
til Forsukringstemperaluren. h"orpaa man straks eller efter en passende
Forsukringspause trækker anden Mæsk, koger og mæsker op til Afmæsk·
ningstemperaluren.
~ Diagrammet i !-'ig. 14~.

Af Diagrammet kan man se, at denne Fremgangsmaade medforer, at
den Del af Mæsken, der ikke koges. slanr temmelig længe paa den for
Proleasernes Virksomhed gunstige Temperatur, hvilket kan være en
Fordel, men kan agsan være uheldig; delte afhænger ganske aC del an·

vendte Malts Egen
skab med Hensyn
til Mængden af
Protenser, og af
hvor langt Maltets
Opløsning er dre
vel. Viser den Ino
ge Æggehvidepnuse
sig at være mindre
heldig, kan mnn
indm;:eske paa en
Inyere Temperatur,
r. Eks. 35° C., gore
første Mæsk storre
og mæske direkte
op til Forsukrings
temperaturen .

Se Diagrammet
Fig. 143.

Erter denne
Fremgangsmaadc

bliver dcn Tid,
hvor Mæskcll be
findcr sig paa Æg
geh vidcspal tnings
temperaturen, be
grænset til den
Tid, b,'or Mæsken

under Opmæskningen passerer dette Inten'al. Er dette for kort. er det
muligt at opmæske en Del af første Mæsk, saaledes at Temperaturen i
Mæskekarret i en kortere eller længere Tid kan holdes paa denne Højde,
inden Resten .af første Mæsk, der bar kogt videre, anvendes til Opl,næsk
ning til Forsukringstemperaturen. Tomæskemetoden er saaledes meget
elastisk og kan anvendes til al normalt Malt; kun til meget bojt aftørret
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Det kan ske, at den Mængde Mæsk, man efler Kogning skal bruge
til Opnnaelse af en ret ringe Temperaturstigning, er saa lille. at den ikke
kan dække Iiediens Dampkappe. I dette Tilfælde bliver man nødl til at
trække en storre Mæskmængde og eHer Kogningen kun mæske den

"t-e.... I Brn:ferioIrlft.

Eenmæ$kemetode. Dersom mun har el særdeles vel oplost, lyst og
enzym rigt Malt snavel som en god Maltmolle, er del muligt al um'cnde
en Mæskcmelodc med kun cen Mæsk kogning. Man indmæsker i Mæsk
kedlen pau ca. iHjO C., eller pau ca. 50° C. efter Forholdene: der er heller
intet i Vejen for, hvis man ikke ønsker nogen Æggc.hvidespaltning under
Mæskningen, al indmreske paa Forsukringstemperaturen. Efler Ind
mæskningen lader man Mæsken staa i Ro temmelig længe. ca. 30 Min.,
for at gi\"e "Ialtet Lejlighed til at sælle sig. saaledes at man kan trække
et forholdsvis klart. enzym rigt Maltudtræk af fra oven og sætte det over
i Mæskekarret, Mia at den til Kogning passende Mængde, der indeholder
den uforklistrede Stivelse, bliver tilbnge i l\fæskkedlen. Denne sælles paa
Kog, dog kan man, hvis lilan har indmæsket koldt. holde baade Ægge
hvide- og Forsukringspause. inden lilan lader Kedlen koge. Kogningen
af denne ene Mæsk bor være lang. næppe under t Time; herefler mæskes
op til Afmæskningstemperaturen. Under Opmæskningen har man natur
ligvis ogsaa den Mulighed at holde Æggehvide- eller l·'orsukringspause,
dersom Jndmæskningstemperaturen har været Jav: i saa Fald stopper
man Opmæskningen, naar den ønskede Temperatur er naaet, lader Ked
len koge videre og fortsæller Opmæskningen, naar Pausen er sluttet.

Malt "il den være mindre egnet Mallmøllen maa være i Stand til at
skrall Maltet pau tilfredsstillende ~taade; er delle ikke Tilfældet. vil
Ekslrnkludbyttcl blive for lille.

De forskellige kemiske. biologiske og fysiske Processer. der sker
ved denne snavel som vcd de følgende Mæskemetoder, farslaas ud fra de
Betragtninger, der er fremfort under Tremreskemetoden.

Sprillgmæd:emeloden. Til denne Arbejdsmetode egner sig kun Malt,
hvor ikke alene Æggehvidespaltningen under Maltningen har ,'æret saa
langt fremskredet. at yderligere Spaltning ikke er ønskelig; men hvor
tillige Maltosedannelsen. paa Grund af rigelige og kraftige AmyJaser, ,'ed
Anvendelse af andre i\'læskemetoder vil blive for stor. Den har faaet sit
Navn, fordi lilan ..springer" baade Æggehvideomdannelses- og normale
Forsukringstemperaturer over. UdforeIsen kan være den, at man efter
Indmæskning paa ca'. 35° C. trækker en stor Mæsk, hvori man, efler
dennes Kogning, mæsker den kolde Mæsk, saaledes at Temperaturen i
Kedlen sætte, lied til de onskede 70°_72° C.

At Mæsken efler at have staaet ved denne Temperatur en vis Tid
bringes op til Afsmæskningstemperaturen, er en Seh'følge.
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Mængde op, der er tilstrækkelig til at bringe Temperaturen til den øn
skede Højde; Hesten af den kogende Mæsk forbJh'er i Kedlen og deltager
i Kogningen af den næste Mæsk. Delle kaldes at mæske med iUæ,krester.
Del er dog nødvendigt, al hele Mæsken kommer paa den rette Forsuk
ringstemperatur. lige som det er nø<h-endigt at undgaa for bøj Afmæsk
ningstemperatur. I disse Tilfælde maa man tih'ejebringe en Afkøling.
enten nogle faa Graders Afkøling af hele Mæsken eller Afkøling af
Mæskresten henholdsvis til Forsukrings- eller Afmæskningstempera
turen. Hvor Mæskkedlen er forsynet med roterende Hedelegemer, kan
disse benyttes til Afkøling ved at man lader koldt Vand cirkulere gen
nem dem. Har man ikke anden Ud,'ej, maa man lukke koldt Vand i
Mæsken.

Infusionsmetoden.

Infusionsmetoden bestaar i gradvis Opvarmning af hele Mæsken fra
Indmæskningstemperaturen til Afmæskningstemperaturen. Dette sker
aLmindeligvis ved Opskoldning med kogende Vand. men kan ogsaa ske
ved Opvarmning. Der foretages ingen Mæskkogninger, hvorfor Kra"et
til rigtig Skraaning af Maltet stiger betydeligt. idet de eventuelle haarde
Spidser af Maltkornet kun i ringe Grad afgiver deres Ekstrakt. IHnge
opløst Malt Inder sig kun forarbcjde efter Infusionsmetoden IIled duarligt
økonomisk Hesultat. Infusionsmetoden lader sig udføre med Æggehvide
og Forsukringspauser lige som Dekoktionsmetoderne. Alle Enzymer
kommer ved Temperaturstigningen op paa deres Optimaltemperatur uden
Destruktion ved Kogning, h'-orfor Enzymvirkningen er særdeles kraftig.
Sanledes er Urt. der er freinstillcl paa denne Moade. saa godt som altid
meget maltoserig, thi selv en hurtig Stigning gennem Forsukringstcl11pe
raturerne hor ingen synderlig hæmmende Virkning Jlau Amylaserne.

Af denne Omtale af en Del forskellige Mæskemetoder fremgaar det.
at disse kan varieres paa utallige Maader efter den 0ltype. man ønsker
nt fremstille, efter Maltets Kvalitet samt efter Brygvandet. Maltet. Mæske
metoden og Brygvandet maa samarbejdes paa den relle Maade. og delle
er kun mulig ud praktisk Vej. med fornøden Anvendelse uf den teoretiske
Viden, der desværre endnu er for ringe paa Il'iegcl væsentlige Punkter.

Ved Omtalen af de enkelte Mæskemetoder er der gjort opmærksom
paa. hvilke Krav denne eller hin Metode stiller til Maltet og til dets
Skraaning; derimod er de enkelte Metoders Forhold til Brygvandet ikke
berort. Pau Grund af Vandels Indhold af forskellige Sulte i varierende
Mængder er del kun muligt at fremsælle nogle almindelige Bemærk
ninger.

Karbonalboldig Vand nedsætter Brintionkoncentrationen i Mæskell
og i Urten. En to'orringelse af Urintionkoncentrationen betyder imidlertid
en Fjernelse fra Enzymernes optimale pH-Omraader. h"ilket fornarsager,
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:tl Enzymerne. trods dcn rigtige Optimaitcmperntur, arbejder langsom
mere.

Om'-cndt foroger Vand, der indeholder m.::mgc Sulfater. Brintionkoll
centrationen i Mæsken og Urten. Del er dog klart, ol Forskydning af pH
lil den sure Side af del optillHlle Omraadc ligeledes vil hæmme Enzy
merne i Udfoldelsen af deres Virksomhed.

Det er interessant at mærke sig, al Sammenspillet mellem Malt, Bryg·
,'and og Mæskemelode har "ærel Aarsagcn lil Trcmæskemclodcns Ud
formning i Bayern og til Infusionsmetoden i England længe for S. P. L.
Sørensen i 1!)l0 puhlicerede sine Arbejder om BrinlionkoncenlrationCIlS
Betydning for enzymatiske Processer.

Den korteste Mæskcmetode. der forer til det ønskede Resultat, er i
knllitati\' Henseende altid den bedste; men Hens.ynet til Ekstrnktudbyt
tet fører desværre ofte med sig, at Kvalitetshensynet Inna træde nogct
tilbage.

Andre Metoder. Foruden de foran nævnte Mæskemetoder er der duk
ket andre op, hvis Formani dels er at undgaa Kogning af Maltets Skaller,
for al opnull cn fincre Smag i Øllet, og en anden Gruppe, der stræber
mod slort Ekstraktudbytte. hvor Hensynet hl Øllets Smag kommer i
anden Hækkc.

Som Repræsentant for den første Gruppe skal her kun nævnes
J{ubeuomdoden, der er karakteristisk "ed, at Maltets Skaller, Gryn og
Mel b\'cr for sig underkastes forskcllig Bchandling. Dctte forudsætter, at
disse forskellige Bestanddele undcr Skraaningen sorteres fra hinanden og
opsamles hver for sig i h"er sin Maltknsse. Grynene ind mæskes i Mæsk
kedlen. denne sættes med eller uden Æggehvidepause op til Forsukrings
temperaturen, hvor der holdes Forsukringspausc ca. 20 Min., hvorpun
Kedlcn sættcs paa Kog Y2 Timc. Eftcr Kogningcn mæskcs op i Mæskc
karret. h'·ori alle Skallerne er ind mæskede. til Forsukringstemperaluren.
der oftc vælges rct høj. Herefter tilføres i\ielet ,'ed enten at lade det løbe
tørt ned i Blandingen - Gryn + Skaller - eller efter en Indmæskning
i et andet Kar.

Af den anden Gruppe. Metoder. der tagcr Sigte pau et stort Ekstrakt
udbytte, skal næ,'nes ScJunidb Metode, der er karakteriscret ved Kog
ning af hele Mæsken. Fralobning af Urten "cd en Temperatur nær Koge
punktet og Stivclsesomdannelse i Urtkcdlen af den til Forsukringstempc
raturcn afkøledc Urt vcd Hjælp af ct Amylaseudtræk, dcr er taget fra
ca. 15 Minutter efter Indmæskningen ved ca. 30° C.

Endnu mere cHektiv i Retning af Ekstraktudvinding synes Trykkog
ning af Mosken at være. Disse Metoder har hcller intet mcd Mæske
processen at gøre, idet denne er gennemført, indcn Trykkogningcn tager
sin Begyndclse.

La.:arus-Schwensens Netode bestanr i. cfter Stamurtens Fralob at

...
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sætte linn meget Vlmd til i Sikarrel, ut hele denne Blanding [lf Mask.
Slamurl og Vand lader sig pumpe Dyer i en Trykkedel, IlYori den koges
under et Tryk af ~ ato i 20-30 Min. under kraftig Omrøring. Efter
Kogningen ufkoles Massen i Trykkedien til Forsukringstempenlturcn, og
man forsukrer vcd al tilsætte Slamuri eller et Enzymudlræk. hvorefter
Massen igen bringes i Sikarrel, og UdkJaringcn fortsættes. Disse haard·
hændede Metoder har ikke rundet større Udbredelse, og Grunden herlil
man formentlig soges i, al man befrygter for stærk Udtrækning af uædle
Smagsstofrer.

Anvendelse af Roafrugt.
Ved Haafrugt farsluas enhver Kornsort. der kan bruges som Erstat

ning for en Del af Maltet. men som ikke har gennemgund en Spirings
p ..occs. For nt kunne ud\'inde Raafrugtens EkstrnktstoCfer, hvoraf Sti
velsen er det eneste, der har Interesse af Betydning for Bryggeren, man
Stivelsen forklistres, saaledes at Amylaserne kan spalte den pnn samme
Maade som Maltets Sti,·eise. Det simpleste Middel til Forklistring er
Koøning, h"on'ed Stivelsekornene kan bringes til at falde fra hinanden.
Jo finere Haafrugten er malet, jo lettere foregaar Forklistringen, dog
maa Haafruglen ikke males til det rineste Mel, da dette vil give Anled
ning til Dannelse af Klumper, der mnskeligl kan bringes til Forklistring
ved Kogning, og som senere ved Urtens Fralob kan volde Besvær.

Det viser sig, al Maltets Amylaser lel spalier Raafrugtens Stivelse;
derimod synes Maltets Proteaser ikke at have nogen væsentlig Virkning
paa Kvælstofforbindelserne i His eller Majs. Dette Forhold medforer, al
Urtens Æggehvideindhold bliver tilsvarende mindre, nnar en Del af
Maltet erstattes af Ris eller Majs. Foruden Ris, der er et Biprodukt fra
Rismollerne og betegnes som Brækris, og Majs, der er befriel for Kim og
Skaller og benævnes Grits, findes en Hække Majspræparater, hvor en
1"orkllstrlng :lf Stivelse er foretaget. Vorklislrede Præparater, f. Eks.
Finkes, kan uden sæl'lig Kogni~lg forarbejdes blandet i lI'1altet.

Den lIforklistrede !laafrugt bringes lil Forklislring ,'ed I\ogning enten
i en naben Kedel eller sjældnere i en Trykkede!. Man indmæskcr Han
fru glen i rigelig Vand, 5--8 hl pr. 100 kg. Samtidig med Hanfruglen ind·
mæskes nogel Malt, hvis Mængde ikke behøver at være mere end 25
30 % af Haafrllgtmængden. Grunden til Iblanding nf Mnlt er bl. n., at
Maltets Amylaser under Temperatursligningen til op imod 80° C. e.. i
Stand til at spalte noget af den forklistrede Stivelse, eflerhaandeo som
Forklislringen skrider frem, hvorved opnaas, nt Hnafrugtmæsken bliver
tyndflydende og let lader sig pumpe over i Mæskeknrret; det er dog nod
vendigt at drage Omsorg for, at Temperaturstigningen i Rnafrugtmæsken
sker langsomt. Dersom denne Stigning op til Kogepunktet sker. for
hurtigt. dannes et sejgt, klisteragtigt Stof, der resulterer i Vanskeligheder
under Fralobet. Kedlen, b\'Ori Haafrugten koges. bor have et kraftigt
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Horc"ærk, der, for at undgaa at Haafrugtcn brænder paa, maa holdes i
Gang under hele Kogningen.

Med rinmalet Haafrugl er en Kogetid af 20 Min. tilstrækkelig; er den
gro\'cre, maa man koge .Iængere Tid.

Behandlet JHHl o\'costaaende Mande kan man i Praksis erstatte indtil
40 % af den totale Materialemængde med Raafrugl.

Den videre Forarbejdning af Haafrugten lader sig komhinere med de
fleste Mæskemetoder. Saaledes kan den beskrevne Haafruglrnæsk benyt
tes som en almindelig første Mæsk i en Tre- eller en Tomæskemelode,
idet man under Haafrugtmæskens Kogning i Mæskkedlen indmæsker
Maltet i Mæskekarret og ,'cd Opmæskning af Raafruglmæsken heri
bringer Temperaturen op til 50"-540 C. eller til Forsukringstempcra
turen. Man kan ogsaa mæske Raafrugtrnæsken op i :\fæskekarret, h\·ori
Resten af Maltet er ind mæsket i koldt Vand, til Indmæskningstempera·
turen og derener begynde paa den egentlige Mæskeproces.

Urtens f'raløb.
Ener Arslulning af Mæskeprocessen pumper man Mæsken o\·er i

Sikarret cller ind i Mæskriltrel for her al skille Urten fra Masken.
Mælkenl Behandling i Sikarret. Si karret maa, forinden del skal an·

vendes, være gennemvarmet for ikke at afkøle :\.læsken. Opvarmningen
foretages med varmt Vand, der lukkes ind gennem Drejekorset eller
gennem Klarerorene i Bunden af Karret. Umiddelbart for Indpuml>
ningen af Mæsk lukkes Opvarmnings\'andet ud, og i Stedet for lukkes
\'armt Vand ind i Karret undcr Sipladerne, indtil Vandels . Over
flade staar lige over disse. Hensigten hermed er al forhindre, at der
danner sig Luftblærer under Si pladerne, da snadanne hindrer Urtens
Fralob.

O\·crpumpningen fra Mæskekar til Sikar kaldes A{mæ!lkllillg og
foretages altid under Omrøring i Mæskekarret, for al l3Iandingen af
Mæskcns Beslnnddele forblivcr san ensartet som mulig. Af sanIIne Grund
lader man Ophakningsmaskinen eller Skærcmaskinen, hvis ikke særlige
Foranstnltninger er trufne til Maskfordeling, rotere i Siknrret under hele
Afmæskningen. Der mfUl ikke være for megen Vart paa l\·læsken ved dens
Indtræden i Sikarret; Masken er en Blanding af Partikler of forskellig
Vægtfylde, slluvel som af forskellig Ekstraktindhold og med vidt for
skellig E\'ne til at fastholde Ekstrakten. Ved Indplllllpningen i Sikarrcl
har Mæsken en vis Fart, der er beslenit af Pumpens Omdrejningshastig·
hed. De mindsl wcgtfyldige Dele mister hurtigst deres Haslighed, ~nedens
de tungere Dele fortsætter deres Fart en vis Tid, der afhænger af Kon
centrationen. Herved fremkommer en delvis Sortering af Masken, Il\'oraf
Resultatet bliver. at der dannes Partier, hvor Skaldelene er de over·
vejende og andre Steder, hvor Dejgbeslanddelene er i Overvægt. Disse
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sidste er meget vanskelige at faa Ekstrakten ud af - de kaldes Ekllrakt
øer - medens de Partier, der bestaar af Skaldelene, let afgiver Ekstrak
len. Del er af overordentlig slor Bet;ydning for Opnaaelse af el godl Ud
bytte al undgaa dcnne Sortering af Masken, og det kan kun gørcs ved
al give Mæsken en ringe Indtrædelseshastighed i Sikarrel. Imidlertid cr
dct ikke nitid muligt, med den een G:mg opstillede Pumpe - der
forudsættes al givc for stor Hastighed - inden for tilstrækkelig vide
Grænser at nedsætte Hastigheden. Gennem en T"ærsnilsforogelse nf Af
mæskningsledningen kan Indlobshastigheden i Sikarret formindskes, san-

ledes at Sortering und-o
gnns. Til delte Formaal
tjener den i Fig. IH
viste Maskfordcler fra
AfG.Weigelwerk i Neisse
Neuland. Maskfordele
ren, hvoraf der \'ed store
Sikar am'endes to Styk
ker. indsættes i dette og
saa nær dets Midte SOIl1

muligt. ogAfmæsknings
ledningens Munding
stikkes ned i del høje
Hor i Midten. Pilene \'i
ser Mæskens Passage
gennem Apparatet under
Afmæskningen, og det er
"ed Betragtning af Fig.
144 umiddclbart indly
scndc, at Gcnncmløbs
arealet trinvis forogcs
og dcrnf følgcr trim'is
Forringclse af Hastig
hedcn. sallIedes at Mæ
skcn træder ud o\'cr den
yderste Hand mcd en
Hastighed, dcr kun er

ll!_I/'l~ af dcn, dcn hM

i Midterrorel. Mask for
delcren har cn opad
hvælvet Bund, der be
skytter Sidepinderne
mod Slagcl fra Mæsken.
Bunden har Udskærin
ger. dcr tillader Tom-

,



ning for Mæsk, naar Apparatet efter Afmæskningen fjernes fra Sikarrel.
I Fig. 148 ses Maskfordclercn indsat i Sikarrel.

Efter Afma::skningen skylles i\læskekar. Pumper og Ledning med
varmt Vand, der ligeledes pumpes over i Sikarret; Ophakkeren eller
Skæremaskinen gaar rundt nogle Omgange for c,oentuelt at Cordele
Masken ligeligt over hele Si karret og for al fjerne mulige Ekstrakt·
oer.

Nanr o"enstaaende Operationer er afsluttet, hæves Ophakkeren DI)
i sin højeste Stilling, og man lader Mæsken &laa i Ro, indtil Masken har
sat sig til Bunds og den klare Urt - Stamurten - slaar o"er Masklaget.

Ved Maskens Arlejring søger de tungeste Bestanddele at sætte sig
hurtigst og i nederste Lag, hvorved nogle af disse vægtryldige Dele gaar
gennem Sidepinderne og lejrer sig paa seh'e Sikarbunden som Ullderdejg.

Den SOrtering af Masken, der finder Sted paa denne Maade, er dog kun
delvis. da Mæskens ret tykflydende Karakter forhindrer, at alle de tun
geste Partikler naar ned til Bunden; Hovedmængden af Dejgen lejrer
sig paa Skaldelene Og mellem disse og gør herved FiIlerlnget mindre
porøst. Skaldelene med opslemmet Dejg har lejret sig i Løbet af IO
MinuHer. medens de letteste Partikler, der danner OlJerdejgell, sætter
sig langsommere. Overdejgen bestaar af to Lag, nederst et Lag af klister
agtig. slimet Beskaffenhed, der lægger sig som en Hinde over Skaldelene,
samt et ovre Lug, der se'" efter 1 Times Forløb kun ufuldstændigt har
sat sig.

Man siger. al Bruddet i Urten er godt, na:u Urten O\'er Masken
viser sig klnr. og omvendt. at Bruddet er daarligt. naar Klaring ikke
finder Sted. Langsomt og daarligt Brud tyder i Reglen pan for ringe oplust
Mnlt; men det knn ogsan tyde paa, at Mæskeprocesscn ikke har været
riBtig. Under normale "'orhold er ::!Q-2å Min. tilstrækkeligt til at 0lllHl.n
et ordentligt Brud. At lade Mæsken vedblive at staa i Ro, efter at Mnskcn
har sat sig, er i Almindelighed unødvendigt.

Nanr Stnmurten er klar ovcr MasklageL, bør Illun ved Jodproven kon
trollere. om Forsukringen er fuldstændig.

Den Konsistens, som Masklaget har efter Aflejringen, spiller for dets
Virkning som Fillerlllg en betydelig Rolle, og den er afhængig af det
anvendte l\lalls Skraaning og af deltes Beskaffcnhed.

Jo stærkere Maltels Opløsning er, jo mere I)()U,st er Masklllget, fordi
saad:m Malt giver færre Dejgbestanddele end ringe opløst.

Af samme Grund er l\la'sklagets Tykkelse stonc vcd Anvendelse af
stærk opløst Malt end ved s[unme Kvantum ringe apl ost Malt.

Jo finere Multet er knust, jo mere sønderdell Skallerne er, desto
mindrt\ porøst liggcr Masken i Sikarret. og jo tyndere er Maskingel.

Efter Maskens Aflejring tager Fralobcl sin Begyndelse. Delle ind·
ledes med Klaringen - ogsaa kaldet For·Klaringen -, som kun har
det ene Formani at fjerne Underdejgen. der har lejret sig paa Siknr-
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bunden under Sipladerne. Del er el rent mekanisk Arbejde. der udføres
ved al skabe lokal Cirkulation i den Væskemængde, der findes mellem
Siplader og ·bund i den Hensigt at slemme Underdejgen OP. saaledes at
den kan løbe ud gennem Klarehanerne. H"is man llabnede for alle Klare
hanerne samtidig, vilde man apoaa el hurtigt Fralob af den Url, der
staar i Hummet under Sipladerne. og dermed en Tømning af dette. hvil
ket vilde foraarsage, at lfrykkel pan Masken over Sipladerne vilde blive
saa stort, al Masken vilde blive presset stærkl sammen, bvon'ed Poro.i~

teten af Ma,klagtl forringe. og Filtrering gennem dette blive ,'anskelig,
under visse Forhold umulig. Man naboer derfor kun een eller ,'cd storre
Sikar lo Haner ad Gangen og lader Urlen strømme gennem disse fuldt
aabnede Haner i 10--15 Sekunder. lukker allcr Hancrne og aabner de
næste o. s. v. hele Klareballeriet igennem, indtil Undcrdejgen cr fjernel.
Den uklare Urt, der indeholder Underdejgen, laber ud i Klareho\'"en og
pumpes af Ktarepumpen ind i Sikarret. saaledes at der ikke skabes Uro
i Filtermaterialel.

Naar Underdejgen er fjernet. aabnes alle Klarehanerne ganske lidt.
og Urten begynder at løbe. i Begyndelsen uklar, men i Løbet af ca. IO
Minutter bør Klarheden af Stamurten - ogsaa kaldet fonte Urt 
være tilfredsstillende. Den uklare Urt pumpes ind over Masklaget ; naar
Urten er klar, lukkes den i Urtkedlen.

Indtræder Klaringen af Urten paa et for tidligt Ti~spullkt. bliver Fra
løbet "anskeligt, fordi Masklaget er for tæt. og omvendt, dersom FiIler
laget ikke er tæt nok, opnaar man ikke at faa klar Urt; men Fraløbet
blivcr hurtigere og lettere.

Ved klar Urt forstaas en Urt. der er fri for grove Partikler, hvorimod
det intet har at sige, at den er lidt sloret.

Naar Urten løber klar, kan man som Regel aabne lidt mere for Klare
hanerne; men der maa aldrig aabnes mere. end at Hummet mellem Si~

plader og Sikarbund forbliver fuld af Urt; det vil med andre Ord sige,
at den Mængde. der løber ud af Hanerne. ikke maa overstige den Urt
mængde. der lober til gennem Masklaget.

Som foran nævnt er Masklagets Filtreringsevne afhængig af Maltets
Kvalitet, først og fremmest dets Opløsning, endvidere af dets Skraaning
og ikke mindst af den Maade. hvorpaa Masken lejrer sig i Sikarret. Mask
lagets frie Filtreringsareal ligger - efter G. Jacob - ved 5-15 cm'
pr. mil Sipladeareal, betydelig mindre end Sipladernes Gennemløbsllab
ning, der andr:lger 200-600 cm' pr. mil Sipladeareal.

Lader man, hvad man i ældre Tider altid gjorde, Stamurten løbe fra
saa fuldkommen som muligt, vil dog en stor Del Ekstrakt blive tilb:lge
holdt i Masken. Mængden af tilbageholdt Ekstrakt - Jmbitionen - er
afhændig af Maltskraaningens Finhed. Maltets Kvalitet. Stamurtens
Koncentration. Temperaturen og af de forskellige Maskpartiklers
Kvælningse,rne.
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Den mest fuldkomne Udvinding af den imbiberede Ekstrakt er Fra·
løbets næste Opgave. og den er af slor økonomisk 8etydning. I æll1re
Tider lod man, som foran nævnt, Starnurlen løbe fra saa fuldstændig
som muligt. hvorpua Klarehanerne lukkedes. og Masken hakkedes op med
Ophakningsmaskinen, hvorpaa man nabnede for Ertergydningsvandet,
der almindeligvis tilfortes gennem Drejekorsel. Naar Vandel atter stod
lidt over Masklagel lukkedes for Ertergydnings\"andet, og Ophakkeren
standsedes. Efter at Masken havde sal sig noget, begyndte man paa
Klaring som ved Stamurlen. Den udvundne Urt, der kaldtes anden Urt,
Jod man ligeledes lobe fuldstændig fra, hvorpaa man eHer forn}'cl Op
hakning paa samme Maade ud,randl en tredje Urt. Denne tredje og almin
deligvis sidste Urt blev gjort saa stor. at man ikke behO\'edc yderligere
Ertergydning.

Den i Masken \'ærende Urt fortyndedes altsaa for hver Ertergydning
med Vand, hvilket gav denne Arbejdsmaade Navnet Fortyndingsmaad~n

i Modsætning til den nu almindelige Fortrængnillgsmaade, der bestaar
i at lade Ertergydnings\'andet. der ligeledes til fores fra Drejekorset, for
trænge den i det underliggende Masklag værende Ekstraktoplosning. idet
Vandet lejres oven paa denne.

Til denne Arbejdsmaade am-endes i Stedet for en Ophakningsmaskine
et roterende Skæreapparat forsynet med lodrette Knive. der ligesom Op
hakkeren under Stamurtens Fralab er hævet op o\'er Masklaget.

Nanr Stamurtens Overflade er sunket lidt ned under Maskens Over
flade. saaledes at der ingen Ekstrakt nodes over Masken. aabner man
for Ertergydningsvandet uden at røre Klarehanerne. Erterhannden som
)'ralobet skrider frem, sætter man Skæreapparatet i Gang med en Ha·
stighed af en Omdrejning i ca. 4 Minutter; under Fraløbct s,ynker Skære
maskinen dybere og dybere ned i Masken, saaledes at den nanr sin
dybeste Stilling. med Knivene 5--10 cm fra Si pinderne. henimod Fra
løbets Slutning.

Efleroyclninosvalld~tsTemperatur bor være 2_30 over Afmæsknings
temperuturen, for at Temperaturen i Siknrrel ikke skal synke..10 vnr
mere Ertergydningsvllnd. man kan anvende. desto bedre uf Hensyn til
Udbyttet. Ved for høj Temperatur opløser Ertergydningsvandet uforsuk
ret Stivelse. saaledes at Urten giver bllln eller violet Reaktion med Jod.
Nogen synderlig Bolle behøver dette ikke at spille. da der som Begel er
Amyluser nok i Stamurten til at omdanne den tlf Ertergydningsmndet
op/oste Stivelse: mcn man er da nødt til at holde Urten i Urtkedlen paa
en Tempcratur af ca, 700 C" indtil Fralobet er endt. hvilket forlænger
den Tid, et Bryg er i Arbejde, Reglen bor ,'ære den. at man nm'cnder
Ertergydnings\'alld af saa hoj Temperatur som muligt 'ucien at faa
unormal Jodreaktion.

Der nabnes for Eftergydnings\'andet, naar Urtens O\'crflac!e er sunket·
~aa langt ned und~r Maskens Overflade. at den ikke længere knn skimtes.
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Del gælder om i san hoj Grad som muligt at undgaa enhver Blanding af
Stamurt og Eftergydningsvand. hvad der altid vil være Fare for, h,rjlj

Eftergydningsvandel fra Drejekorset direkte rammer Slamurten ; delte
kan ikke ske, naar Stamurlens Overflade blot er el Par cm under Mask
lagets Overflade.

Dcn første Paagydning af Vand bor ikke andrage mere end IO cm i
Højde: naar Vandoverfladen er sunket ned under Maskens Overflade.
lukkes atter ca. IO cm Vand paa, og naar delte sidste er sunket ned
under Masko'·crflnden. kan man, hvis der er arbejdet rigtigt. lukke hele
Resten af Eftergydningsvandel i Sikarret over Masken, idel det o\'cr
Masken stallende Ertergydnings\'and ikke kommer til al indeholde nogen
Ekstrakt. Af Betydning for, at delte Resultat kan opnuus, er det, at
Skæreapl>arat ikke sættes i Gang for tidligt, og at dette under hele
Fralobet ikke synker for hurtigt ned i Masken. Efter at Stamurten
er fjernet fra Maskens Hulrum, er der endnu betydelige Ekstrakt·
mængder tilbage, h\'oraf en mindre Del findes paa Maskpartiklernes
Overflader; men langt den største Del er opsuget i Maskl)artiklernes
Indre.

Udvindingcn af dcn i Maskcn opsugcde Ekstrakt er nu Ho\'edopga\'en,
og af dennes tilfredsstillende Løsning afhænger i forste Hække Br:yghus
udbyttet. Dct, der sker i Sikarret, er cn Diffusion af Ekstrakt fra Mask
partiklernes Indre ud i Ertergydningsmndet. Diffussion tager en vis Tid,
og Tiden er forskcllig for de forskcllige Maskbestanddele. Jo ringere For
skel pall Ekstraktindholdet i Ertergydningsvandet og EkstraktoJ)løsnin
gen i Maskcns Indre, der kan opoaas, jo mindre Ertergydningsvund bru
ger man. Bevægelse af Masken fremskynder Diffusionen, og del er derfor,
man ladcr Skæreupparatcl rotere under Eftergydningen ; men for ut faa
DiHusionen til at forløbe paa bedstc Maade, maa dcl undgaas, at Skære
appar:\tet synkcr for langt ned i Masken, da dc lavere liggende ekstrakt
rigere Lag af Url ikke maa blandes med de højere liggende ekstrakt
fattigere Lag.

Undcr Afmæskning er omtalt Dannelsen af Ekstraktøer. Disse bestaar
væsentlig nf Dejgbestllnddele, der er Icjrct saa kompakt, at Filterkllpil
larerne er snævrere end i andre Partier af Mnsklnget. EfLergydnings\'llO'
det trænger som Følge heraf ind i mindre Mængde end undre Steder,
hvilket i Forbindelse med, at Dejgbestanddelene indeholder megen Eks
trakt bevirker, at Ekstraktøcrs Eksistens er ensbetydend~ med Ekstrakt
tab,

I Praksis viser det sig \'cd alle Sika r, at saasnart Stamurten er fjernet,
optræder der Forskcl i Ekstraktindholdet i Urten fra de forskellige Klare
haner. Aarsagen hcrtil er uensartet Aflejring af Masken, hvorpaa den
omtalte Dannelse af Ekstraktoer er et særligt grelt Eksempel. Forsøg,paa
gennem Lukning af de Haner, der gh'er den tyndeste Urt, er ganske uden
Virkning. Den t)'ndere Urt stammer fra Maskparlier, der ligger mere
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porøst i Sikarret, muligvis indeholdende flere Skaldele end andre Partier,
og det er en given Ting, at Lukning af en Klarehane ikkc kan forhindre
Eftergydningsvandet i at løbe stærkere gennem et særligt pomst Parti
iMasklaget.

Det her omtalte Forhold har medført, at man i de sidste Aar har for~

synet Sikar med afgrænlel Siplacleareal for hvert enkelt Klarerør. Det
vil sige, nt Rummet mellem Sipladerne og Karhunden er opdelt paa en
saadan Maade, at der til hvert Klarerør svarer et vist Sipladeareal. Arealet
er afgrænset fra de ved Siden af beliggende ,·cd Hjælp af Lister, der er
befæstede paa Sipladernes Underside og har sanlIne Højde som de Bære
stotter, som ellers findes anbragte paa disse. Listerne forhindrer, at
Urten fra et Omraade lober ind i et andet, med andre Ord, man er ret
sikker paa, at den Urt, der løber ud af en Klarehane, ogsaa stammer fra
et bestemt lil vedkommende Hane hørende Sipladeareal Efterg)'dnings·
vandets Løb gennem Masken afviger ikke "æsentlig fra den lodrette
Linie, hvorfor en Tilknibning af den Hane, der forudsættes at gi,'e 1)'nd
Urt, hæmmer Eflergydningsvandets Løb gennem det over Omraadet
liggende Mask/ag.

Nedenslaaende Tabel giver til Eksempel Oplysning om Forløbet af et
Fraløb fra et Sikar med 12 Klarehaner, idet der for hver IO hl, der er
løbet i Urlkedlen, er taget Pro,'er af alle Hanerne, og Ekstraktindholdel
saccharometrisk bestemt: den første Prøve fra h"er Hane er taget af
Stamurten, hvorfor de ikke varierer i Ekstraktindhold.

hl i Klarehanerne

Urtkedlen
I I , 3 I 4 I 3 I 3 I 7 3 ° 10 II I U

70 17,1l 17,7 17,7 17,7 17,7 17,6 17,7 17,6 17,7 17,7 17,6 17,1l
SO 16,9 16,8 11S,4 13,9 14,% 17,4 16,4 17,0 17,IS 17,0 13,3 16,3
00 13,9 14,0 12,4 0,4 0,0 17,0 14~ 13,0 17,1 16,1S 0,0 lIS,S

100 11,4 12, I 10,3 3,1 3,6 16~ 11,3 14,0 16~ 11S,8 S,O lIS,!
110 S,O O,, 7,0 7,' 7,4 13,4 S,O 7,3 13,4 12,1 6,1 11,7
130 6,3 O,S 3,8 4,0 ',' 0,8 6,' 3,1 10,1 0,0 4,0 O,S
130 ,,S 3,' S,O 3,1 3,4 8,2 ,,O S,S S,, S,O 3,0 7,6
140 3,3 4,1 1,0 1,' J,3 6,' 3,S ',' 6,'~ 3,0 1,1 ,,S
130 ',4 ,,O 0,6 0,3 0,3 3,6 ',' 1,0 6,S ',7 0,3 3,'
160 1,0 ',1 0,0 O,, 0,4 3~ 1,8 1,2 3,1 3,' O,, 1,0
170 1,3 1,3 0,3 0,1 O,, ,,O l,' 0,7 ',' 2,3 0,1 0,7
ISO O,S 1,0 0,6 0,1 0,1 1,' O,S O,, 1,3 1,7 0,0 0,3
100 0,4 0,6 O,, 0,0 0.0 0,7 0,4 O,, 0,0 1,' 0,0 0,1
300 0,4 0,3 O,, 0,0 0,0 0,4 0,3 O,, 0,7 1,0 0,0 0,0

Tabellen viser med al ønskelig Tydelighed, at gennemført Hegulcrillg
af Filtreringen gennem Masklaget er et ikke lille okonomisk Sporgsmaal.
Kontrol med Gennemløbet kan kun opnaas Bennem Anvendelse af nf~

grænsede Sipladearealcr i Forbindelse med SQccllaromelri&i.: KUlltrol af
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alle Klarehanerne. Til dette Formaal benytter man sig af del i Fig. 145
viste Arrnngemenl IIf Saccharometer for hver Klarehane. For al undgaa
Tilstopning føres fra Oversiden af hverl Klareror et mindre Hør til el

lodrcl staaende Bæger,
hvori Saccharometret er
anbragt. Under hele Fra
løbet løber en vis ringe
Mængde Urt ind i Bæge
rets Bund og løber O\'er
Bægerets Rund ned i
Klarehoven. Almindelige
Saccharometre lader sig
ikke am'ende; der maa
saaledes anvendes andre
Glassorter dertil. Nysølv
har og aa rundet Am'en
delse, da SD:ldanne Sac
charomelre ikke slaas i
Stykker: men hvis de
faar en Bule. er de unøj
agtige. Saccharometrene
hør af Hensyn til An

vendelse af Aluminium i liær- og Lagerkælder ikke tareres med Kviksølv,
med med Hagl. Snccharometrene maa have en saa lang Skala. at man

straks efter Stamurtens
Fralob kan \'ære i Stand
til at kontrollere Eftergyd
ningen, h\'ilkel foranstaa
ende Tabel illustrerer Be
tydningen nf. Del vigtigste
er imidlertid ikke Skala
inddelingen ; men derimod
at Afstanden fra Nulpunk
tet til salllme Skalamærke
og til Sacchllrometrets Top
er ganske ens for alle de
Saccharomelrc, der bruges
i sanllue Sikar. For Over
skllelighedens Skyld sam
les alle Sacchnromelerbæg
rene i en Gruppe. for store
~ikar i lo Grupper, under
Benævnelse $occliorometri
$ke KOfl$lrol$tationer. (Fig.
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146). Pau denne Mande bliver Kontrollen uhyre simpel, idel man selv
paa Afstand kan iagttage. hvorvidt Ekstmktindholdet i Urten fra de for
skellige Haner varierer eller ej, da alle Saccharometertoppene skal danne
en "undrel Linie. Sarcharomelrcncs Nøjagtighed er i hoj Grad afhængig
af Temperaturen; men da del i delle Tilfælde ikke drejer sig om absolut
rigtig Bestemmelse af Ekstraktindholdet, men kun om en relativ, spiller
Temperaturen ingen RoJle. Saccharometrene behovede strengt laget slet
ingen Skala.

linder Afmæskningen og Slamurtens Fralob er omtalt Betydningen
af Maltets rette Skraaning, af den rette Maskfordeling i Sikarret og af
Aflejringens Betydning. En los Lagring af Maskparliklerne giver en
poros Mask, altsaa
en lettere Filten'irk-
ning af Masklaget.
Dettes Gennemtræn-
gelighed og Si plade-

aabningernes storre -:~-"""""":;::'===='--::::'-1
eller mindre Tildæk- .
ning med Maskpar.
likler er bestemmen
de for den Urtmæng
de, der ved et gh·el
Tryk kan stromme ud __-------_-::::::-=:---.:::1
af Klarehanerne. Del- :::-~ """" _ ........
l G I

__ "-= --.......... I
e ennemgangsarea ~ .r-

er, naar Afmtcsknin-...- -=- ~-k- r-
gen er endt. noget, - ~ __~__
man ikke kan ændre. - /...-- - --" ....
Masklaget bliver dog,
efterhaanden som Ef-
tergydningen skrider
frem, stadig tyndere.
Paa Grund af Urtens
aftagende Ekstrakt
indhold ulHler Ellergydningen kan man, efterhaanden som Frulobet skri
der frcm, <labne lidt mere for Klarehanerne; men her maa man, saaledes
som omtalt ved Stnmurlens Fraløb, passe ikke al lade større Mængde lohe
lid gennem 1·lanerne end den Mængde. der gaar gennem Sipladernc. At
finde dcn relte Aabning af Klarehanerne er en Erfaringssag; men del
forer ofte til den ganske visl mindre Fejl at aabne for lidi, hvon'cd Fru
lobstiden unødig forlænges. I den Hensigt at finde den rette Aabning af
Hanerne kan man benytte sig af el Sikarrnanometer, som det skematisk
er "ist i Fig. 147. Det bcstaar af 3 Rør, hvoraf Ror A staar i Forbindclse
med Væsken over Masklaget, Rør B er forbundet med Hummet mellem
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Si plader og Sikarbund. og Ror C er anbragt pan KJarcrorct i Nærheden
af Klllrehancn.

Ror A viser det hydrostatiske Tryk. som er Væskoo\"erfladcns Hojde
i Si karret. Hvis Sikarret "ar fyldt med Vand alene. eller Masken ,"ar
fjernet. vilde Hor B vise nøjagtigt det samme som A. Under Stamurtens
eller Eltergydningsvandets Fralob ,ril Væskehojden i Hor B imidlertid
stille sig noget lavere end i A, og denne Hojdeforskel repræsenterer
Maskens tiennemlobsmodstllnd udtrykt i mm Væskesojle, eller med
andre Ord det hydrostatiske Tryk minus Mnskmodstanden. Maskmod·
standen maa "ed Begyndelsen af Fralobet kun være ringe; er den for
stor, er der noget forkert ,"ed Maltet. dettes Skraaning eller ,"ed Mask·
fordelingen. Stiger Maskmodstanden stærkt under Fralobct. er det Tegn
paa. at Masklagel synker sammen. fordi Hanerne er aabnct for meget.
-,?eUe sidste vil dog Hor C i Tide gore opmærksom paa. Dette Hors Væske
hojde viser det hydrodynamiske Tryk. som er det hydrostatiske Tryk
formindsket med Maskmodstanden og med den afløbende Urts Suge
virkning. Forskellen Jl3a Væskehojden i Rorene B og C er Suge"irknin.
gen udtrykt i mm Væskesojle.

Viser det sig at Sugevirkningen er for stor, maa ,"edkommende
KI3rehane "knibes" noget; herved opstaar pludselig en Trykfomndring:
delle giver Stød i Filteringet. 'hvilket resulterer i, at Urten i nogen Tid
løber uklar. Det er meget vanskeligt at regulere en saadan Hane tilstræk
keligt fint, og Hor C maa være under stadig Obsen'ation.. Tænker man sig
derimod. at Hor C erstattes af en Samlebeholder med el T,'ærsnilsareal.
der er mange Gange storre end Rorets. vil Trykforandringen ikke bli,"e
san pludselig. men udjævnes lidt efter lidt. Denne Tanke ligger til
Grund for G. Jakob'!) Fralobsregulator, der netop er en saadan Samle
beholder med Tilløb fra samtlige Klarehaner gennem en fælles Ledning,
hvormed alle Klarerørene forbindes umiddelbart efter Klaringens Slut
ning. Væskehojden i Samlebcholdcren aflæses paa et Vandstandsglas
anbragt paa en saadan Maade. at man stadig kan aflæse Trykket,
hyormed Urten lober ud af Hanen; delle er Forskellen mellem det hydro
statiske og det hydrodynamiske Tryk, udtrykt i mm Væskesøjle. Fru
Fraløbsregulatoren (Samlebeholderen) løber Urten gennem Central
banen. der er let at regulere, til Urtkedlen. Fig. 148 viser el Sikar med
Fralobsregulator og saccharometrisk Kontrolstalion.

Ved Anyendelse ar l"ralobsregulator opnu:n man at f3a Fralob i tuk
ket System i Stedet for det hidtil omtalte aabne System.

Reguleringshanen stilles saaledes, at Urttrykket andrager ca. 100 mm.
Under Eflergydningen stiger Trykket efterhaanden; naur det kommer
op til ca. 2::'0 mm, sættes Skæremaskinen i Gang i den passende Dybde,
Trykket vil herved falde, og naar det aller er brugt ned. standses Skæ~e

maskinen.
Et typisk Fænomen under Fra!obet, nærmere præciseret yed den
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sidste Del af Efterg;rdningen, er Urtens FarvelilvæJ.:&l; den bliver mor·
kere. Tager man Prøver bande af Stamurlcn og af hele Eftcrgydningcll
med visse Mellemrum og fortynder disse Pro,'cr til samme Koncentra·
tion som den trndcsle Urt. vil mun se, at jo senere Proven er laget. jo
mørkere er den. Denne Farvning af Urten tager Fart, naar Eftergydnin..
gen kommer ned pau 2-3 %. Ocr er næppe Tvivl OlU, aL Aarsagcll lUaa
søges deri, at Urtens Indhold af Syrer paa dette Tidspunkt er san ringe.
al Oxydasu - illbindende Enzymer - medvirker til Iltning af visse
Urtbeslanddelc, der rimeligvis kUIl pan Grund af Eflcrgydningens rin
gere Aciditel ved Fralobcls Slutning, lader sig bringe i Opløsning. Disse
udludede Skalbestanddele giver foruden cn mørkere Farye ogS33 en
mindre fin Smug, og del er derfor af Betydning at lede Fralobet paa en
saadun Maade, at der ikke kommer alt for megen tynd Urt - "ave"i 
i Urt kedlen. Fralob ned til Kavent af 0,5 % er ikke ualmindelig; men
den bor ske med Hensyntagen til det ovenfor sagte. En sikker Vej til
Undgaaelse af Smugsforringelse nf denne Aarsag er ikke at kl:lre ud

længere end til 2 %; men herved forringes Bryg
husudbyttet og dermed Økonomien noget. Denne
Arbejdsmaade er dog mange Steder den almin
delige.

rIll. l+a. Silo. m«l 1'.~I..l>o~IfUI.oI'" '" U".lu.......nri.k K_uol.uri"".
CA G. Wol,.lwrrk. Nolu~.N.uI.oDd).
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Udb)'lleforogelsen vcd at vaske ud til den meget lavprocenlige Urt
kan dog være daarlig Økonomi, idet Kavenlen kan blive sau tynd. al Ud
giften til Indkogning bliver san slor, at denne ikke kan betale sig.

Det Punkt, hvor U~gifterne til Brændsel vcd Indkogning uf Kavcnl
til den ønskede Koncentration er den samme som Værdien af den dcncd
indvundne Urt (Ekstrakt), kaldes Ligevæg16pulIktel. (Se Side 281).

Uanset Ligevægtspunklets Beliggenhed er del nftdvcndigt at rraklare
sau megen Urt, al Koncentrationen eHer Kogningen er den rette; man
maa allsaa lage Hens;yn til den Vandmængde. der skal fordampes.

Naar I'ralobet er sluttet, lukkes Resten af del i Sikarret stanende
Vand ud; der bor da være san ringe Mængde herar tilbage. som det er
muligt. Naar ~Iasken ligger .. tor", kastes den ud.

Gennem Undersøgelse af Pressevandet fra Masken faar man Oplys·
ning om, hvorledes Ud\'askningen af Masken har været, idet Presse\'andel
indeholder Resten af Brygmaterialernes opløselige StoHer.

Mæ8ken6 Behandling i Mæ8kfillrct. I Modsætning til Forholdene i
Si karret staar der i Mæskfiltret kun et ganske bestemt Volumen, bestemt
af Rammernes Størrelse og Antal, til Raadighed. Masklagets Tykkelse er
altsaa fastlagt, idet det er lig med Rammernes Tykkelse; som Folge deraf
er Masklagets Betydning som Filtermateriale underordnet, idet Filter·
stykkerne danner del egentlige Filtrationslag. Derfor kan Maltet knuses
rinere, end hvis man bruger et Sikar; men der er dog Grænser for, hvor
fint man .kan knuse det. Skallerne ønsker man rene og ikke meget rinere
sonderdelt end til Sika r, grove Gryn bor af Hensyn til Udbyttet undgaas,
og man ønsker det rigtige Forhold mellem rine Gryn og Mel, idet Mel·
mængden - navnlig Mængden af det fine Puddermel - bor være saa
lille som mulig. .

For Indpumpningen gøres Mæskfiltret i Stand, idet der over hver
Plade anbringes et Fillerstykke med Midten over Pladens overste Kant,
saa at det IHenger lige langt ned paa begge Sider. Man begynder ved det
faste Endestykke og skyder Hammer og Plader sanWlell; Filterstykkerne
strammes, sanledes at de rager lidt ud paa begge Sider af Hammernes
Yderkant. Naar Mæskfiltret er forsynet med Filterstykker, og det løse
Endestykke er paa Plads. presses Filtret samme~ ved Hjælp af den der
til nnbrngtc Sammenpresningsindretning og Mæskledningen samles.
Derefter fyldes Filtret med varmt Vand, der lukkes ud umiddelbart før
Afmæskningen finder Sted, idet der aabnes for samtlige Klarelumer og
Udi uftningsventiler.

For Afmreskningen eller Indpumpningen i Mæskfiltret bor Jodpcoven
vise normal Reaktion; er det nødvendigt at lade Mæskningen staa i Ha
for at opnan jodnormnl Urt, maa det ske i Mæskekarret eller ·kedlen
før Afmæskningen; men det er sjældent Tilfældet.

Indpumpningen i Filtret sker almindeligvis umiddelbart efter Mæske-
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processens AfslutllinB' For ul opnaa en ensartcl Fyldning af nIle Ram
merne maa Maskbestnnddelcne under hele Jndpumpningen være ligelig
fordelt i Urten; derfor maa Horcværkct i Mæskekarret eller -kedlen under
hele Afmæskningen holdes i Gang med en passende ikke for stor Hastig
hed. For at undgaa Udsortering af Maskens forskellige l~standdeJe man
Afmæskningsledningen være omhyggelig lagt med bløde Bojninger og
med Undgaaclse af stærke Fald (or ut sikre, al Ledningen stadig er fuld
af Mæsk, og at denne kan passere uden Hastighedsrorandring. Mæsken
gnar ind i Mæskkannlen over Filtret og I~ber gennem de Aabninger
i Hammernes Overkant, der forbinder disse med MæskklInalen,
(Fig. 129). I Mæskfiltrel er der ikke som ved Sikarret Tale om Aflej
ring. Saa snart Mæsken begynder at lobe ind i Rammerne, der danner
Mæskkamre. træder Filtret i V\rksomhed, idet Stamurten straks begyn
der at gaa gennem FilLerstykkerne, der altsaa svarer til Sipladerne i et
Si klir, og' løber ledet af Hillerne i de tilstødende Pinder ud gennem Klare
banerne, der nile er aabne. Paa Fig. 149 "iser de blaa Linier Urtens Vej.
de biaa Flader viser FilLrels urHyldte og de brune Flader Filtrets mask
fyldte Partier.

For al sikre Filtrels ensartede "'yldning lader man almindeligvis de
første Il/S af Mæsken pumpe ind gennem det lose Endestykke og den
sidste l/I gennem det faste.

Under Indpumpningen er foruden alle Klarehanerne tillige samtlige
Udlurtnings"entiler aabnet for at fjerne Luflen fra Filtret.

Saa snart den sidste Del af Mæsken forsvinder gennem Kedlens
Bundventil, lukkes ,'armt Vand i Kedlen; dette pumpes efter Mæsken
til Udskylning af Pumpe og Ledninger. Naar Vandet viser sig i Lan·
ternerne over Endestykkernc. er Indpumpningen endt. De forskellige
Udluftningsventiler lukkes, nnar det viser sig, at Mæskfiltrets Fyldning
er saa langt fremskredet, at der kommer Urt eller Mæsk ud gennem dem.

Indpumpningen tager 20-30 Minutter, men kan uden Skade tage
lidt længere Tid.

Trykket i Mæskfiltret under IndpuOlpningen stiger efterhaanden som
Filtret fyldes og holdes muligst lavt og llIaa ved Slutning af Indpump
ningen nødig overstige I ato~ af Hensyn li! Fordelingen i Hammerne.
Filterstykkernes Gennemtrængelighed bliver imidlertid mindre "ed
Brugen, dels ved Forfillning, men i højere Grad ved Tilstopning med
Maskpartikler og Ølsten, hvorfor Indpumpningstrykkel ved gamle
Fillerstykker eller "ed saadanne. der trænger til Rensning, stiger højere
end ønskeligt. .

Stamurten begynder straks nt løbe i Urtkedlen; de forste Par Minutter
er den noget opaliserende, men løber derefter klar, Klaringen, som den
kendes fra Sikarret, finder saaledes ikke Sted.

E{tergydningen tager sin Begyndelse, umiddelbart cHer at Ind pump
ningen er sluttet, og den kan foregaa paa rorskellig ~,(aade. "'ig. 150 l,
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II og III anskueliggør disse; den bina Farve er Signatur for Url og Vand,
den brune Farve for Mask. Man kan lukke Eflergydningsvandel ind
gennem underste Vand kanal, hvilket almindeligvis giver del bedste Re·
sultal eller gennem o\'crste.

f'·ig. laU I "iser ~ftergydningsvandet lukket ind gennem underste
VandkanaJ. Hver anden Plade er forbundet med underste Vandkanal pau
en sundan ~laade. al Vandet træder ind JlUU begge Sider af vedkommende
Plade. fordeler sig gennem Pladens Riller over hele Pladeurcalcl, gaar
horisontalt gennem Fillcrslykkcl, der er hængt over Pladen, gennem
Maskkagen, gennem Fillcrstykket paa næste Plade og lober gennem
denne Plades Riller ncd til den i Pladens Underkant værende Klare·
hane, der er naben. medens Klarehanen paa den første Plade er lukket,
da den klin "il give renl Vand. Del er ogsaa ønskeligt al arbejde med
el ringe Tryk paa Eftergydningsvandel ; men Modtrykket i Filtret. der
er bestemt ved Filterstykkernes Modstand mod Vandets Gennemgang
som den primære Del og Maskkngernes Modstand som den sekundære
Del af Modtrskket, maa altid være san stort, at Vandet paa Indgangs
siden kan fylde san meget. at hele Maskkagen bliver gennemstrømmet
af Vand. Er dette Modtryk for lille. faar man ikke Ekstrakten ud af
Maskkagens øverste Partier. Derfor maa ilian af og til kontrollere dette,
ved at :labne de smaa Lufthaner p i Fig. 128, der skal give rent Vand;
samtidig fjerner man Luft, der kan have samlet sig og danner en Hin
dring for Vandets Adgang til de øverste Partier af Mnskkagerne.

Fig. 150 II "iser Eflergydnings,'andet lukket ind gennem overste
VandkanaJ. De Plader, altsaa b"er anden, der ikke har Forbindelse med
den underste Vandkanal, har Forbindelse med den øverste. Vandet
træder ind paa begge Sider af Pladen, løber ned langs Riller, gaar gen
nem Pladens Filterstykker, gennem l\Iaskkagen og den næste Plades
Filterstykker, videre langs denne Plades lUller og ned til den aahne
Klarehane. I Tilfælde I er Klarehanerne 2, 4, 6, 8, IO o. s. v. aahne og
1, 3, 5, 7, 9 og II o. s. v. lukket. medens det i Tilfælde II er lige om
vendt. Eftergydnings,'and lukket gennem øverste Vandkanal er nær
mest en Nødhjælp, man knn betjene sig af i det Tilfælde, nt et Filter
stykke skulde revne, og man vil undgaa ~'1t fna hele l\Iaskkagen lukket i
Urtkedlen.

Da hver anden Klarebnne paa l\Iæskfillrel har lang Hals, og bver
anden har korl, er del neml at bolde Rede paa dem.

Fig. 150 III "iser Muligheden for Fraløb i et lukkel System. Vandel
træder ind gennem den underste Vandknnnl, passerer Filterstykker og
Maskkager som i Tilfælde I; men da samtlige Klarehaner nu er lukket.
gaar Urtcn ind i øverste Vandkanal og i samlet Strøm fra alle Mask
kamrene ud gennem Universalhunen.

Eftcrgydningen fortsættes. ind lil Kaventen er saa tynd, som man
ønskcr. Under "rnløbet mna :rrykkel pan Efterg)'dningsvandel efter-

,,'
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hannden sættes nogel op, hvilket almindeligvis sker "cd al anvende en
JlUU Vandledningen indskudt Pumpe med regulerbar Molor. Det nød
vendige Tryk kan stige op lil 2 aia paa Grund af Maskkagernes Sam
menpresning; men del maa nødig stige højere.

Nanr Frnlobel er endt lukkes for Eftergydnings\'undet, hvorpua man
presser Masken .,lor" ,'cd at lukke Luft ind gennem en af Vandkanalerne.
Derefter skilles Mæskfiltret, h,'orvcd Masken raider ned i Truget under
Filtret og Cores bort. Filterstykkerne bringes i Vaskemaskinen og renses
oftest udelukkende med varmt Vand.

Filterslykkerne er det svageste Punkt vcd Mæskfiltret. idet disses
Gennemtrængelighed ved Brugen bliver mindre og mindre. Annagell er
Cor det første at soge i For{iltning, der fremkommer ved, ?l Ta"er af
det nm'endte Garn losner sig, og paa Grund af deres krusede Form aller
snor sig ind i hinanden, hvorved SloHets Aabninger (Perforeringen)
bliver mindre. Herved er intet al slille op; naar Forfillningen har gjorl
Gennemtrængeligheden for ringe, man Stykkerne kasseres. For det andet
forringes Stykkernes Gennemtrængelighed af Ølsten. De uorganiske Stof
fer kan fjernes "ed al lade Stykkerne ligge i en meget tynd Oplosning af
Saltsyre, og de organiske ved Henliggen i en svag Opløsning af Natrium
hydroxyd. Ved skirtevis Anbringelse i den ene og den anden af disse
Oplosninger med mellemliggende grundig Skylning med Vand, kan man
gore Stykkerne brugelige igen. Naar Ugens Brygning er endt, hænges
Filterstykkerne til Torring, helst i fri Lurt.

En Sammenligning mellem Brugen af Sikar og Mæskfilter er en ret
vanskelig Sag.

Medens i el Sikar et ringe opløst Malt kan volde mange Vanskelig
heder, forekommer disse i mindre Grad, naar man arbejder med Mæsk
rilter. For en stor Del skyldes delle Muligheden af en finere Skraaning.

Frnlobstiden i et Sikar er længere end i et Mæskfilter.
Mæskfillret gor det muligt at føre et Bryg igennem i en bestemt. forud

kendt Tid.
Mæskfiltret kræver mere l\Iandskab til sin Betjening end el Sikar.
l\Iæskfillret kræver Udgifter lil Fillerstykker og Pakninger; Filter

stykkerne kan rundl regnet anvendes til ea. l,!OO Bryg.
Mæskfiltret er betydelig dyrere i Anskaffelse end Sikur. Hvud. der

i cn given Siluation er mest økonomisk al anskaffe, er afhængig uf san
mangc andre Forhold med Hensyn til Anvendelse af Personale, Forrent
nings- og Amortisationsforhold af hele Brygværkel o. s. V., nt der ikke
kan gives almengyldige Regler.

I et Bryghus med Sikar er Kapaciteten bestemt af Frnlobstiden, me
dens Kapncitelen af et Bryghus med MæskfiJter er afhængig af Mæske
processens Varighed. I visse Tilfælde vil man ved Anskaffelse af cl
Mæskfillcr kunne undgaa en paakræ,'el Ud"idelse af den o,'rige Det af
Brygværkel.

•
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Urlkogningeo.
. Efter Frulobel befinder Urlen sig i Urt kedlen, hvor Urtkogningcn,

eller som den ofte kaldes Humlekogllingcll, finder Sted.
Formaalet med Kogningen er at faa udskilt saadanne Æggehvide

storrer. der i del færdige 01 kan berede Vanskeligheder, endvidere ved
Kogning af Humle at tilføre Urlen og derigennem Øllet en for dette
karakteristisk Egenskab. Andre Stoerer. der er af Betydning for en be
stemt 0lsart. f. Eks. Sukker, Kulør, o. a. kan ogsna tilsættes Urten i
Urt kedlen.

Humlen indeholder karakteristiske Smags- og Aromastoffer, der pan
forskellig Mande har Jndflydelse pan Øllets Smag. Humlemængden varie
rer fra 40 g '50 g pr. hl 01 og bestemmes af:

I. Øllets Karakter og Fremslillingsmaade,

2. Humlens Kvalitet,

3. Manden hvorpaa Humletilsætningen Coregaar.

I. Ølleis Karakter og Fremstilfillgsmaade. l mørke Ølsorter til
stræber man en maltaromatisk. ofte sod' Smag. medens man i lyst 01
oftest lægger Vægt paa en mere eller mindre vinos Smag med udpræ
get Humlekarakter. Derfor anvender man mere Humle til lyst 01 end
til mørkt. Til stærke Ølsorter bruges mere H Olle end til ,,'age,

Brygvandets Indhold af Salte spiller en Holle. idet baade Humlesma
gens Karakter og Humlebitterhedens Intensitet paavirkes heraf. B~ødt.

knrbonatfattigt Vand kræver for at faa samme Styrke af Bitterhed i
Øllet slørre Humlemængde end karbonatrigt Vand.

Urtens Kogetid med Humlen er ogsaa bestemmende (ar Humlesmagen.
Allerede efter l-I ~ Times Kogning er de allerfleste af Humlens \'ærdi
fulde Stoffer gaaet i Opløsning; den højst opnaaelige Oplosningsgrad
af disse naas dog forst ved Kogning hen imod 3 Timer. Praktiske Forsøg,
som er den eneste Vej til Bestemmelse af HumJekogetidens Længde lærer,
at lang .Kogetid forøger Humlesm~genog -aromaen i det færdige 01; men
denne forøgede Humlesmag staar i Finhed tilbage for det 01. der er kogt
med Humle i kortere Tid.

Endelig spiller Øllets Lagringstid og -temperatur en Rolle (ar dets
Humlesmag. Jo længere Lagringstid og jo højere Lagringstemperatur
desto mere Humle bør der anvendes.

Til lyst Øl hører Humlesmag og Humlearoma. til mørkt 01 horer
Malhmag og Maltaroma. Udpræget Maltsmag og -sødme i Forbindelse
med stærk Humlebittersmag harmonerer daarligt. Trods detleler An
vendelse af Humle til mørkt 01 en lige saa stor Nødvendighed som til
lyst 01. fordi Humlens BitterstoHer og Garvestoffer under Kogningen
indgaar Forbindelser med nogle af Urtens Æggehvidestoffer. hvorved
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visse grovdisperse Kolloider, der muligvis forringer Øllets Holdbarhed,
rjernes. Ligeledes har Humlen Betydning for Øllets Evne til at danne
Skum.

2. Humlen' Kvalitet. Øllets Humlesmag og -aroma synes at være
afhængig af Humlens Bittc(t;torrer - Lupulinmængden -, hvoraf Col
ger, at man af let Humle 60r anvende mere end af svær Humle for at
opnan samme Hesultat.

Kun praktiske Forsøg kan afgøre Humlemængdens Størrelse; men
er denne cen Gang fastlagt, kan man, paa Basis af Bitlerstofbestemmel
ser i de forskellige Humlepartier. man har pon Lager, med temmelig
stor Sikkerhed sammensætte Humlen til Brygning paa en sandan '~laade,

al Variationer i Bitlcrslofmængden holdes indenfor snæ\'re Grænser.
Herom hersker dog meget divergerende Meninger.

3. Maaden lworpaa /Jumletilsætniflgen foregaar. Humlen sættes di
rekte til Urten i Urtkedlen, idet man enten tilsætter al Humlen paa cen
Gang, eller lUan deler den i rlere Dele, der tilsættes pan forskellige Tills·
punkter under Kogningen, r. Eks. saaledes, at 1/, sættes til straks efter.
al Stamurten er begyndt al lobe i .Kedlen, 1/, 1 Time for Postningen og
den sidste 1/, 20--30 Minutter for Postningen. Tilsætning af en ringe
Mængde Humle i Humlesien for Postningen for at opnaa en særlig 
parfumeaglig - Humlearoma finder undertiden Am'endelse.

Humlens Bitterstoffer udnyttes kun delvis i Øllet. I færdigkogt og
nedsvalet Urt genfindes sanledes kun 15--20 % af Humlens Bitterstoffer,
i Humlemasken 10-15 %. i Truben 10--40 %; under Kogningen for
svinder 20--60 % af Bitterstofferne, og man har ingen Mulighed for ad
analytisk Vej al kunne vise. hvor de bliver af. Humleudnyttelsen synes
'al slaa i omvendl Forhold til Humlemængden, thi jo storre denne er.
desto ringere bliver den procentvise Udnyttelse.

Den meget daarlige Udnyttelse af Humlen, der er det dyreste Raa
materiale, der bruges i Bryggeriet, har \'æret Aarsag til Fremkomsten
af en hel Række FremgangSll,laader og. forskellige Apparater, der skulde
medføre Humlebespurelser. Trods den store lndsats, der er gjort i Ud
arbejdelsen af disse Fremgangsmaader og Apparater, bar de aldrig for·
manet at interessere Bryggerne ud over en vis Tid, fordi den opnaaede
Humlebesparelse altid har haft Smagsforringelse til I··olge.

Under Urtkogningen opnllas tillige Inddampning tit den on$kede Urt
koncentration. Opnaaelsen af et godl Udbytte af 8rygmaterialerne gør
Am'endelse af rigeligt Eftergydnings\'and nodvendig: derfor er Urten
inden Kogningen altid væsentlig tyndere, end naar Gærpaasætningen
finder Sted. Kogningen af Urten foraarsager Fordampning af Vand, saa·
ledes at Ekstraktkoncentrationen foroges. Da de forskellige Kedler har

•

\

l,



263

forskellig Fordampningsevne, man den Vandmængde, der skal fjernes
ved Fordampning, rette sig eftcr Kedlens Fordampningsevne saaveJ som
efter Kogelidens Længde.

Samtidig med Inddampningen sker en Steri/i,ering af Urten og De
,tr"klioll af En=ymerne. Ved Kogningen dræbes alle Mikroorganismer;
selv saudanne. der kan taale timelang Kogning i Vand, dræbes ener kort
Tids Kogning i den svagt sure Urt.

Ligeledes destrueres Enzymerne, h\"Orycd apoaus en ønsket Fiksering
af Urtens Sammensætning.

Urtkogetidens Længde bar man rra gammel Tid bedømt efter "Brud
del" i den kogende Url.

Ved godt Brud rorstaas. at den kogende Urt ophældt i et cylindrisk
Glas skal efter ringe Afkøling vise grove, fnugagtige Udskilninger. me
dens selve Urten bor ,'ære klar.

For korl Kogning giver inlet Brud, for lang Kogning giver el Brud,
h"or selve Urlen er klar, men de fnugaglige Udskilninger smaa.

Paa Urtens Vej fra Bryghuset til Gærkælderen fordamper yderligere
nogel Vand, h,-is Mængde er afhængig af den i\1aade, h"orJ>aa Urlen
postes fra Bryghuset og neds'·ales.

Kogetidens Længde varierer i Praksis fra I y'&-2Y2 Time. Mørke 01·
sorter giver man lang Kogning og lyse Ølsorter kortere.

For al forkorle den Tid, el Bryg er i Arbejde, sætter man oftest Urt
kedlen paa Kog, inden Fraløbet er endt, saaledes at den sidste Del af
Urten ikke underkastes den fulde Kogning. Fra denne Regel maa man
afvige i Tilfælde af unormal Jodreaktion, idet Urten i Urtkedlen da Illall
lioldes paa en Temperatur af ca. iQ::> C. indtil Forsukringen er tilende
braglog først derefter sættes paa Kog.

Efter endt Urtkogning pumpes Urten fra Urtkedlen .til SvaleilUset.
Til dette Formani anvendes i Heglen en Centrifugalpumpe af en saadan
Slorrelse, ul Urt kedlen kan lommes i Lobel af 15-20 ~Iinutter. Paa Yejen
fra Urtkedlen lil Svnlehuset passerer Urten en Humlesi, hvor den befris
for den kogle Humle - Uumlemasken.

Humlemasken indeholder, naar Urten er løbet fra, endnu en Del Url;
man regner 6,i I pr. kg Humle. For al udvinde denne Urt udvasker man
Humlemasken med vnrmt Yand, som man sprojler over den og pumper
efter Urten.

I kg Humle giver tilnærmelsesvis i kB Humlemask med 85 % Vand.
Humlemasken lilan anses for værdiløs, idet Forsøg, der er foretagel med
dens Anvendelse som Foder, har vist, al Kreaturerne megeL nodig vil
æde den; kun til Beredning af Kompostjord har den fundel nogen
Anvendelse.

Da Humlemasken byder en god Jordbund for Mikroorganismer. bor
den fjernes fra Bryggeriet snarest muligt.
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Urtkogningen har foruden de oven for omtalte Formaal: Inddamp-
ning, Sterilisering og Destruktion af Enzymerne endnu to. nemlig:

1. Koagulering af Æggehvidesloffer og
2. Opløsning af Humlens BiUerstorrer.
l. Koagulering af Æggehuidutoffer. Under Urtens Kogning udkoagu

lerer nogle af Urtens højst molekylære ÆggehvidestofCer. Efter Hum
lens Tilsætning foregaar en A.dsorplion af ÆggehvidesloCCer og Humle
bitterstoffer med det Resultat, at der dannes uopJøselige FOrbindelser
af disse. Humlens GarvesloHer indgaar Forbindelser .med Æggehvide
storrer. hvilke Forbindelser dels er uoploselige ved lave Temperatucer,
dels har saa ringe Dispersiletsgrad, al de delvis udfældes under Ned
svaling, Gæring og Lagring.

Ved Humletilsætningen tilføres ogsaa Æggehvidestorrer, der hvad
Mængden angaar spiller en ret unde.rordnet Rolle.

Denatureringcn, hvis Natur ikke er fuldt oplyst. guar altid forud for
Ud{nugningclI af Æggehvidestofferne og er cn nødvendig Forudsætning
for denne. Denatureringen og Udfnugningen udgør Koagulationen.

Urtens Brintionskoncentration spiller en væsentlig Holle for Denatu
reringens Omfang, idet dcnne er tiltagende med faldende pH.

Ud{1lI1gningcn af den denaturerede Æggehvide, hvilket albaa er Af
slutningen af Koagulationen, overfører vedkommende A~ggehvidestoffer

i en uopløselig I,'orm. Urtens 8rintionkollcentration har ogsaa Betydning
for Udfnugningen, idet der findes et Optimalpunkt - det i8oeleklri8kt.
Punkt - hvor Udfnugningen er fuldstændigst. Det isoelektriske Punkt
er imidlertid forskellig for de forskellige Æggehvidestofgrupper. h"orfor
man her kun kan tale om et bredt Optimalomraade, der iøvrigt synes
at ligge paa saa la"e Værdier af pH. at del næppe naas under selve Urt
kogningen.

Selve Koagulationen begynder allerede ved Temperaturer langt under
Kogepunktet: men en fuldstændig Udfnugning er ikke mulig, selv
Kogctemperaturen ved normal Barometerstand - 760 mm - er ikke
al Tid tilstrækkelig hertil. Kogning under et Tryk af 1,25-1,5 ato synes
derimod at kunne føre til næstcn fuldstændig Udfnugning af koagulerbar
Æggehvide; men ogsaa Kogning i kort Tid ved et Tryk af 0,3 ato synes
at have gavnlig Indflydelse. Hvorvidt det er heldigt at ud fnugge al den
Æggehvide, som efter Ko/bach og lVi/harm udfældes efter 5 Timers Kog
ning paa Saltvandshad •. og som betcgnes koagulerhar, eller ej. kan endnu
ikke afgøres og er sikkert tvivJsoml.

Tilstedeværcnde Salte og Syrer har ogsaa Indflydelse pau Koagula
tionCIl. Her skul kun nævnes, at Urten indcholder Garvestoffer fra Mal·
tet. og selvom disses Mængde er ringc. er der næppe Tvivl om. at der
dannes nogle Forbindelser mellem dem og Æggehvidestofferne. Malt
gar\'estoffets Betydning for Æggehvideudfældningen er analog med
HumlegarvestoHels.
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Humlen, GarlJtdo{fer opløses let i Urten og indgaar Forbindelsesr
med Æggehvidestorrerne; disse udskiIJes kun i ringe Grad under Url·
kogningen, hvorimod de under Nedsvaling, Gæring og Lagring delvis
udskilles ; man kan altid i færdigt 01 paavise smaa Mængder af Gan-e
slor.

Humlens BitterstoHer, adsorberede af Æggehvide, skiller sig ikke ud
under Urtkogningen ; først under Nedsvalingen begynder Udskilning al
finde Sted, og denne fortsættes under Gæring og Lagring af Øllet

.e. Oplosning af Humlens Bitterstoffer. Ligesom for Æggehvidestof.
fernes Vedkommende gælder det om de forskellige Processer. som fore
gaar under Opløsningen af Humlens Bitterstoffer i Urten, at de for
største Delen er ubekendt.

BitterstoHernes OpløseJighed er ganske ringe, delle gælder navnlig
Lupulond - p-Bittulyren -, der næsten er uopløselig, med mindre der
der er Ilt til Stede. Humulonel - ll-Bitterlyren - opløses nogel lellere.

Af afgørende Betydning for Billersyrernes Opløselighed er Kogetiden
og Urtens Brintionkoncentration. Jo længere Humlen koges, desto mere
Bitterstof opløses i Urten. Jo layere Brintionkoncentrationen er - jo
højere pH, desto flere Bitterstoffer vil gau i Opløsning.

Under Kogningen ar Humlen omdannes Humulonet hl (( -bløde Har
pikser og nogle af disse videre til haarde Harpikser. Lupulonels For
andring under Kogningen er rimeligvis af tilsvarende Karakter, det er
sandsynligt, at den yderligere er forbundet med en Iltning.

Brintionkoncentrationens Betydning for Harpiksernes Opløselighed
er analog med dens Indflydelse paa Bitlersyrernes. Efterhaanden som
pH under Urtkogningen falder, gaar de oprindelig molekylært opløste
Bitterstoffer over i kolloidal Opløsning, og n~ar de koiloidalt opløste
Bitterstoffers Mængde har naaet en vis Størrelse, udfældes de. Under
Gæring og Lagring falder pH meget betydeligt, hvorfor der under disse
Processer foregaar en yderlig Forandring af Bitterstoffernes Opløselig
hed fra ægte Oplosning til kolloidal - af hojere li! lavere Dispersitets
grad - der resulterer i Udfældning af Bitterstoffer og Bitterstof-Ægge
hvidestofforbindelser.

De bløde Harpikser har sur Karakter og kan som Følge deraf danne
Salte, h"is Oploselighed er større end Bittersyrernes. De bløde Har
pikser er endnu stærkere dissocieret end Bittersyrerne, de danner altsau
flere Joner, og disse synes at være medbestemmende for -Øllets bitre
Smag.

Intensiteten af Øllets bitre Smag slaar ikke altid i Forhold til den
anvendte Humlemængde; der er foruden denne ogsua andre Forhold, der
spiller ind. Brygvandets Sammensætning er af meget stor Betydning;
saaledes giver den samme Humlemængde i Øl af karbonatrigt Vand en
stærkere, ubehageligere og mere vedhængende Humlebitterhed end 01 af
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karhollatfllUigl Vand. Vand, der indeholder Sulfater (sammen med
Karbonater giver en finere og behageligere bitter Smag, og det i hojere
Grad, jo mere Sulfat, der er lil Stede.

Under Kogningen bliver Urtens Farve mørkere. Farvningen hid·
rører dels fra Farvestoffer, der findes i Humlen, som navnlig i gammel
Humle gor sig bemærket, idet den foruden det grønne Chlorofyl inde.
holder mdc og brunlige Fan'cslofrer; dels bidrager Karamelliscring
under Kogningen lil, at Farven blh'cr mørkere.

Masken.

Masken er de uoploste Bestanddele af Brygmaterialerne. dCr findes
i Sikarret eller i Mæskriltret efter Fralobels Slutning.

Masken kan fores direkte ned i Vogne lil Bortkorsel, eller man kan
ved Hjælp af Snegle fore den ud i Masksiloer. Til Transport af Mask
over storre Afstande har Maskmontejus (Fig. lSI) fundet Anvendelse.
Denne er en med spids Bund forsynet eylindrisk Beholder, der foroven
har en med Ventil lukket Indgang for Masken. Naar Masken er i Be
holderen, lukkes Indgangs"enlilen, og efter at der ved Damp er sat Tryk
paa Beholderen. aablles Bund"entilen og samtidig en Damp,'enlil, hvor
ved Damp blæses ind i Rørledningen under Bundvenlilen. Herved blæses
Masken gennem en Horledning til Masksiloen, der da kan ligge i betyde
lig Afstand fra Bryghuset. En Maskmontejus er forsynet med Mandehul,
Manometer og Dampledning.

Saeeharometrisk Undersøgelse af det Vand, der efter Fraløbels Slut
ning lader sig presse ud af Masken, er en god praktisk Kontrol af Ma
skens Udvaskning under Fralobel. Pressevandels Styrke i % angiver med
temmelig stor Nøjagtighed den procentvise Mængde uf Br,ygmatcrialcrne,
der gaar tabt i den i Masken imbiberede Vandmængde. Har Pressevandet
et Ekstraklindhold af I %. udgør Maskens Indhold af opløst Ekstrakt
meget nær I % af de anvendte Brygmaterialer. Dersom dette Tal over
skrider 1 %. har Udvaskningen ikke været tilfredsstillcnde; paa den an
den Side er del i Praksis vanskeligt at naa ned under 0.8 %.

Desuden indeholder Masken nogeL uomdannet Stivelse saml Hoved
mængden nf Maltets Æggehvidestoffer; disse Sloffer gor .Masken til et
godt og alsidigt SlImmensat Foderstof til Ma!kekøer og i mindre Mængde
til Heste og Svin.

Nedenstnne~lde Tabel viser Maskens Indhold af de Stoffer. der har
interesse ved dens Anvendelse til l'odring og disses Fordøjelscskoeffi
cienter. samt den beregnede Mængde af fordøjelige Stoffer. Endvidcre
angh'cs i Tabellen VærditalleL. h"orved forstaas den % af de fordøjelige
Stoffcr. der "irkelig kommer Dyrene til Gode. Endelig angi"er Tabellen
Indhold af skandinaviske Foderenheder pr. 100 kg.
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6,_
t,S 8,4 x 1,00 =8,4

lait 18,26
4X "3 = 20,9 F. E.

4,5 x 1,43 =6,47
1,6 X 2,12 =3,39

18.26 X J:

Virkelig Æggeh"jde
Fedt
K,'ælsloffri Ekslraklslorrer
Te..

--_.'--

Q, .

Beregningen af Maskens Indhold af Foderenheder sker paa den I Stockholm
1926 vedtagne Mande, saaledes at Mængden af fordøjelig virkelig Æggeh\'ide
multipliceres med 1,43, Fedt med 2,12 og Mængden af hælstoHrl Ekslrøkl
stoffer og Træ med 1. Sununen af disse Tal multipliceres med Værditollel og
dh'ideres med 100, del udkomne Tal forhøjes med l/S'

Beregningen af Foderenheder i den vande Mask sker allsaa saBledes:

Vaad Mask sælges pr. hl, hvon'cd i Danmark forslaas den Mængde.
der faas af 50 kg Malt eller af 80 kg Raafrugl. Væglen af 1 hl vaad Mask
er ca. 50 kg.

Anal:rse Fordøjw- Fordetlige
koefficienter Sto er.... I - .... I - .... I -.'llUlk .Mask Mask

Raa.-ggehvide ................... ',' ,,~ .. '7 .~ J~'
Ra.fedt ............ ........... . '.. ~. .. .. J,' ',0
Kvelsloffri EUlnlklltoll'er ........ 11,: 4!,7 ., !lO ~9 "..Træ............................. 3,9 H,. " .. J,O 7,J
Aske............................ J,o ',7
yand ............................ 74,6 9,0
TOTlltor ........... " . ............ 2:4,+ 91,0
Yærdital ............... ........ 50 M
Skandinaviske Foderenheder .. ... !O,9 77,1

Almindeligvis Iykkcs del i Danmark at afs•.'elle Masken til Landmæn
denc i vaad Sland; der kan dog indtræffe Perioder, hvor Afsætningen
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af Mask i denne Form er ,'anskelig, og man er da Dødt til at torre
den Mask, man ikke kan faa solgt i vaad Stand.

Fig. 151 viser et samlet Arrangement af Sikar, Maskmontejus. Trans.
portledning for Mask, Siloer for vaad Mask til Salg og for vaad Mask til
Tørring samt Masktorringsapparal.

Fig. "iser, at de Siloer, der indeholder Mask bestemt for Salg i vaad
Stand. er (orsynet med særlige Udmaalingaapparatu. Disse Apparater
bestaar af en Maaletromle, der for hver Omdrejning aCmaaler et bestemt
Rumfang. ~Jaaletromlen drejes ved Hjælp af en Motor, der kun kan
sælles i Gang efter Indstilling af et Tælleværk paa del til vedkommende
Maskkvanlum svarende Antal Omdrejninger af Tromlen. Naar Tælle
\'ærket efter al have gjorl de indstillede Omdrejninger viser O. stopper
Motoren automatisk.

Fra den Silo, der modtager Mask til Torring, passerer Masken gen
nem en Forpresse, der almindeligvis afpresser ca. 25 % af det i Masken
værende Vand. Af Forpressere haves forskellige Konstruktioner, den
almindeligste er en slebet. konisk Snegl af Siemens-Martin-Staal. For
presningen skcr vcd, at Masken føres frem gennem en uden om Sneglen
liggende perforeret Kappe. hvis Tværsnit stadig forringes. Det afpressede
Vand und"iger gennem Kappens Aabninger.

Fig. 152 viser et Masktørringsapparat fra Petry "= Hecking &: Co.,
Dortmund. Opvarmningen'sker ,'ed Damp af 2-3 ato Tryk. der træder
gennem en Stopbøsning ind i et Rørbundt, der i Fig. er vist som ,'and
rette Dampror. Rorbundtet. der drejes rundt under Torringen, er paa
Ydersiden forsynet med Loftelister og Transportskovle. der lofter
Masken op, saaledes at den strøs ned over de varme Dampror, samtidig
med at Skovlene, paa Grund af en ringe Skraastilling. fører Masken ben
til Apparatets modsatte Ende, h"or den løber ud i torret Stand. Naar
Dampen har passeret Rorbundtet, ledes den gennem Ribberør beliggende
saaledes, at den udefra kommende Luft opvarmes.

Ydeevnen ved saadanne Torreapparater kan foroges ved Anbringelse
af :.! over hinanden liggende Rørbundter, snaledes at Masken først pas
serer det øverste og dernæst det nederstc, inden det forlader Tørre
apparatet.

Foruden Apparater mcd roterende Varmelegemer eksisterer andre
med stillestaaende Vnrmclegemer og roterende Ydertromle.

Dampforbruget til saadanne Apparater bør ikke ligge hojere end
1.2-1,3 kg Damp pr. kg fordampet Vand.

Fig. 153 viser skematisk et nyt Apparat til Hurligtorring efter Rema
Hosin-Princippet udfort AIS. Althuon il Nielsen, København.

Anlægget bestaar af en koks- eller cindersfyret Ovn I; under Op
fyringen gaar Forbrændingsprodukterne ud gennem deo o"er Ovnen
"isle Skorsten, medens de ved Hjælp af Ventilatoren VII suges saminen
med Masken gennem hele Apparatet under Tørringen. Den "aade, for-
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pressede Mask føres ind nf en Indkaster II, hvis Hastighed er saa stor,
nt Masken faar en "is Fart i Lurtens Bevægelsesretning i Rør III, saa
ledes at Maskens Berøring med de paa dette Sted stærkt ophedede
VæSBe undgaas. Temperaturen er her ca. 600° C. Naar Forbrænding
af Masken ikke sker, er det fordi, Fordampningen af Vand er saa stærk,
al Masken selv ikke opvarmes væsentligt trods den høje Temperatur.
Masken føres af Luftstrømmen videre ned gennem Ror IV og op gen
nem Ror V, der ender i en horisontal Kasse VI, som har et Gennemgangs
areal. der er mange Gange større end H.or V. Lurthastigheden paa dette
Sted bliver ,'æsentlig mindre, hvorfor de tungeste Dele - de mindst
torre - sætter sig til Bunds, medens de tørreste Dele holder sig svæ
vende og gaar videre gennem Ventilatoren VII. Nedslagningen af de
utilstrækkelig tørrede Dele forstærkes ved en indstillelig Prelplnde,
Disse Maskdele, der samles i Kassens nederste Del, der er formet som
en Hende, i hvis Bund en Snegl XI er nn bragt, f"res til en lndkaster XII.
der kasler dem ind i den \'[lrme Luftstrøm i H.or V. De lorre Maskdele
fores af Ventilatoren VII ind i en' Cyklon VIII, hvor de sætter sig til
Bunds. medens Luften samt Forbrændingsprodukterne og Vanddampene
undviger opad.

Dette Allparats Am'endelse til Tørring af Mask er af saa ny Oprin
delse, at man maa være noget varsom i Bedømmelsen; det synes kun at
'-ære egnet for Tørring af storre Mængder. Koksforbruget svarer til ca.
900 keal pr. kg fordampet Vand.

Økonomisk Kontrol af Brygbusarbejdet.
En Kontrol af Brygningens Økonomi opnaar man gennem Bestem

melse af BryghtJsudbyttet, der angiver, hvor mange % af Brygnings
muterialerne Urten indeholder. Imidlertid har forskellige Maltparlier
forskelligt Ekstraktindhold, hvorfor Bestemmelse af Bryghusudbyltet
alene ikke giver Besked om, hvorvidt Bryghusudbyltet er godt eller
daarligt. Har Illan saalcdcs et Malt med 77 % i lufttør Stand efter
Kongresmctoden og el andel med 73 %, er el Bryghusudbylte paa
73 % nf den første Malt særdeles daarligt, medens del lI-f den anden Malt
er godt. Bestemmelsen af Forskellen mellem LaboratorieudbyUe og Ud
bylte i Bryghuset' er derfor den bedste Mande al bedomme Bryghusar
bejdet Ilan. LaboratorieudbyUet bestemmes efter Kongresmetoden, der
som bekendt er en Infusionsmetode, hvorfor delte bliver relativt lavt af
ringe oplost Malt i Sammenligning med Udbytiet i Bryghuset; er Bryg
huset forsynet med gode Møller, gode Fralobsanordninger, og anvendes
Tremæskemetoden, kan BryghusudbyUet endog blive storre end Labora
torieudbyltet.
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Ved Beregning af BryghusudbyUet benyller man sig af folgende Tal:

I. Brygmaterialernes Mængde.

2. Urtens Ekslraklindhold og

3. U,'mæDgden.

I. Brygmaterialerne6 Mængde er faslslaact ved Afvejning før Ind·
mæskningen. Al Vægten ,'ejer rigtigt, og al M::allkasserne tommes fuld
stændigt. er naturligvis af Betydning for Bestemmelsens Nøjagtighed.

2. Urlen& Ebtraktindllold er i Praksis vanskelig al bestemme med
absolut Sikkerhed. Ved Hjælp af Pyknomctcr eller Doemens SVOO\'C
legemer kan Urtens Vægtfylde bestemmes nojngligl; men disse Instru
menter egner sig ikke for Arbejde uden for Laboratoriet, hvorfor lilan
i Praksis maa benytte sig af del mindre nøjagtige Saccharometer (even
tuelt af Re{raktometu).

Saccharomelrcl (se nærmere: Lærebog i Bryggeridrirt II) er en Flyde
vægt og som Navnet antyder en Sukkermaaler, idet dets Skalainddeling
er baseret paa Maaling af en Rorsukkeropløsnings Styrke. Balling, der
inMorte Saccbarometret i Gærindustrien i Aaret 1843, gik ud fra, at
Horsukkeroplosning og Ølurt af samme Vægtryide indeholdt lige store
Mængder af henholdsvis Rorsukker og Ekstrakt. Ud fra denne Opfattelse
bestemte han Vægtfylden af kendte Rørsukkeroplosninger ved 17,5° C
i Forhold til Vand af samme Temperatur. hvilket Forhold her skrives:
17.5°/17.5° C. De sammenhørende Tal samledes i de kendte Ballingd..e
Tabeller.

Paa Ballings Tid var Rørsukker imidlertid ikke tilstrækkelig rent.
og de fysiske Maalemetoder ikke saa udviklet som nu, hvorfor Tabel
lerne lider af visse Fejl. Disse blev dog ret hurtigt erkendt. hvorfor n)'c
Sukkertabeller. der dog aldrig fandt Indgang i Bryggerierne, blev offent
liggjort. Ballings Arbejde ble,' dog først grundigt revideret af Plalo i
Slutningen af forrige Aarhundrede og indførtes i Tyskland ved Lov af
26' Juli 1918.

Revisionen forte til ny Inddeling af Saccharollletrene og til nye Ta
beller over Forholdet Borsukkermængde og Vægtfylde. der i Nordtysk
land er beregnet for Temperaturerne 200 /4°C., allsaa Rorsukkeroplos
ningens Vægtfylde ved 4!00 C. i Forhold til Vandets Vægtfylde = l ved
4° C., medens man i Bayern benytter Doemens Tabeller beregnet for
Temperaturerne 17,5°/17,5° C. Endvidere har F. Go/diner og H. Klemann
ud fra Platos Tabeller beregnet Tabeller paa Basis af Temperaturerne
20°/20<> C.

Af Tabelværker skal io,'rigt nævnes: B. KraU8e: Tabel li[ Omregning
af Ekllrakllal efter lJalling til Ekltrakltal efter Plato og omvendt. Ta-

••
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Plato
11,00
12,00
13,00
14,00
1• .00
16,00
11,00
18,00
19,00
20.00

Balling
1O,9U
11,90
12.90
13,94
14,95

15,95
16,95
17,95
18,9~

19,97

PJ~to

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
0,00
1,00
H,OO
9,00

10,00

3,YI
4,iH
5,U~

6.90
7,90
tUW
9,9U

'-"'rebog I Il'Ygjle.idrif,.

hellen angi\'cr Vægtfylden '-cd 20.:l/20() C. og dertil svarende Ekstrakt·
procenter ener Plato 010"/20') og Balling (ti ,5°/ti,åO).

Anvendelsen enlen af Uallings eller af Plalos Tabeller synes at være
knæsat i alle- de tande, hvor man ikke nøjes med al angive Urtens
Styrke vcd dens Vægtryide.

Endelig skal nremcs Iliiber, hvis Tabel i Modsætning til de foran
nævnte er beregnet pan direkte Torstofbeslcmlllclser i Url og 01, og som
sikkert er den videnskabeligt rigtigste. Den er udarbejdet for Tempera·
lurerne 17.5°/17.5°, :lOD'"'' og 20°/20° C.

Saceharomclerangivclsen efter Plato er i Intervallet 7 og 13 % ca.
0,1 % højerc cnd cncr Balling.

Nedenstaaende Liste viser Forskel~en mellem de to Saecharometer·
angivelser:

Balling
O,~7

1,~5

~,9~

I de skandinaviske Lande er Ballings Saccharometre roreskrevne som
Grundlag ror 0lbeskatningcn, i Danmark ved Normaltemperatur ar
17,5° C. I Sverige am'cndes narl Windi.cll'. Tabel, der er udarbejdet
cnc r og i Overensstemmclse med Platos Tabeller. Dct cr derfor ganske
naturligt, nt Ballings Saccharometre am'cndes i Drirten; ved Sammenlig.
ningen mellcm Brygbusudbytte og Laboratorieudbytte mlla lilan imid
lertid saa være sikker pan, at de to Udbyttcr er sammenlignclige, altsa:l
begge beregnet enten cHcr Balling eller eHer Plato. Maltrabrikker rore·
trække.' al angive Ekstraktindholdet bcregnct cHer Plalo, da dcnne
Beregning giver ct større Tal.

Saccharometret cr et praktisk og bekvemt Apparat; mcn Nøjagtig
hedcn lader noget tilbage at ønske, idet Fejlgrænsen er ~ 0,2 %. Nøj
agtigere, men betydelig dyrere Instrumenter, er ..lVormal.accharomdr~"
med Fejlliste. Drirtssaccharometre maa, da de let beskadigcs, hyppigt
sammenlignes med et Normalsaccharometer, eller bedre prøves i Urt, hvis
Vægtryide er bestemt pyknometrisk eller ved Hjælp af Svævelegemer.
Drirtssaecharometre bor aldrig um'endes ved Udbytteberegninger, .da
Maalingens Unøjagtighrd kan gøre Beregningen illusorisk.

Ved Benyttelse ar Saccharometret maa man drage Omsorg ror, at

• •
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dette er tort og rent, hvoraf følger. at Hænderne Olau ,'ære rene og tørre.
at man ved Instrumentets Neddykning i Urten undgallr vedhængende
J.uftblærer og undgaar for dyb Neddykning. at Urtens Temperatur ikke
afviger for meget fra Normaltemperaturen. at Glasset. In·ori '\laalingen
sker, er tørt og rent og af en saadan Størrelse, at Urten løber over Glas·
sets Rand. naar Sacch:lromelrd sættes i; endvidere maa Glasset staa
lodret. saaledes at Saccharometrel ikke berører Glassets Vægge.

3. Ur/mængden. Bestemmelse af Urtens Rumfang sker ved Aflæs·
ning af Urthøjden ved Hjælp af en Maalestok eller el Vandstandsglas i
een med storst mulig Nøjagtighed udmaalt Beholder. Urtmængden kan
maales i Urt kedlen. i Urtbeholderen eller i Gærkarrene.

UdmaaJing af den Beholder, hvori Urt mængden bestemmes, sker
ved Illdmaaling eller Indvejning i Beholderen af Vand med derpaa f"l
gende Udmaaling eller Udvejning af del samme Vand.

Ved disse l\Iualinger, der foretages med koldt Vand, tages altsaa intet
Hensyn til Kedlens kubiske Udvidelse ved Opvarmning.

De fundne Maal afsrettes paa en Maalestok, der ved Bestemmelsen af
Url mængden altid skal benyttes paa det Sted, hvor den har været brugt
'·ed Udmaalingen.

Maaling af Urtens Rumf:iIlg, Temperatur og Udtagning af en Prøve
til Ekslraktbestemmelsen maa ske samtidigt.

For med den største Nøjagtighed at kunne bestemme Urtmængden
maa Urtens Overflade være i Ro. Sker Udmaalingen i Urt kedlen, nHHt
man afbryde Kogningen ,·ed at lukke for Dam))Cu, saaledes at Urlover·
fladen efter en vis Tids Forløb kan komme i Ro, inden Maalet tages.
Herved synker Temperaturen nogle Grader. hvilket ogsaa har nogen Ind
flydelse paa Rumfanget. Il\"orfor Temperaturen noteres.

I Url rumfanget, som man har maan i Urt kedlen, er tillige inkluderet
Humlens Rumfang s:Hwel som de udskilte Æggehvidestoffer. De sidste
kan man se bort fra, da deres Mængde er af underordnet Betydning i
denne Forbindelse. For Humlen fradrages 0,8 I for hvert kg, der er tilsat.

Efter Fradrag af Humlens Humfang har man Mængden af humlcfri
Urt ved en Temperatur nter Kogepunktet. Det gælder imidlertid om at
faa oplyst, hvor stor den humlefri Urtmængde er ved Normaltemperatu~

ren 20, li,5 eller 15° C., da l<:kstraktbestellllllclsen foretages "ed denne
Temperatur. Der maa derfpr tages Hensyn til Urtens Humfangsformind
skelse ved Afkølingen (Kontraktionen); denne er for Afkøling til 17.5° C.:

Naar Urtens Temperatur er tOO::l C.
99::1 C.

98° C.
9io C.
96° C.
95° C.

4.20 %
4,12 %
4,04 %
3,97 %
3,90 %
3,83 %
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Vrtkedlen, der er udmnalt med koldt Vand, har imidlertid ved den
Temperatur, l1\"or Urtmængden manles, et større Rumfang, og dette an
drager for en Kobberkedel 0,3 %. for en Jernkedel noget merc. hvorfor
man for en Kobberkedel maa reducere ovenstaaende Kontraktionstal
med 0,3 % "ed Udregningen af rtmængden ved 17,5° C.

Den svenske Lov foreskri"er et Fradrag af den "ed Temperatur nær
Kogepunktet maalte Urt mængde af .. % (3.8 % for Kontraktionen og
0,2 % for Humlen), hvilken Beregningsmaade giver tilstrækkelig Nøj
agtighed.

Beregningen af Urtmængden ved Normaltemperaturen (t7,5° C.)
illustreres "cd et Eksempel:

I Urikedjen er \'cd 97° C. nlault 150 hl. der cr all\'endt 25 kg Humle, H,'or
slor er :'olængdcn ul humletri Urt vcd 17,5° C.?

Humlen rylder; 25 X 0,8 = 20 I = 0,2 hl.
Ihlllllefri U"l er ved 97°; J50 + 0,2 = 149,8 hl.
Denne Urt mængde skal loroges med KedeJudvidelsen 0,3 % og rormindskes

med Kontraktionen, der ved 97° C. er 3,97 %, altstlIl iult en Beduktion al
3,67 %. Url mængden "ed Normaltemperaturen - 17,5° C. _ blh'er derelter;

149,8 X 96,39 : 100 = 144,3 hl.

Bestemmes Urtmængden paa el senere Tidspunkt. r. Eks. i en Urt
behblder, bortfalder Fradrag for Humlen; samtidig ændres Kontr3ktions
tallet i O,'erensstemmelse med den Temperatur, hvorved Provetagning
og Maaling af Urt mængden finder Sted.

Vægten i kg af den beregnede Urtmængde ved Normaltemperaturen er;
Hektoliteranlal X 100 X Urtens Vægtfylde.

Beregning af BrygllU&udbyttel. Er man efter ovenstaaende i Besid
delse af det fornødne Talmateriale samt af et til Saccharometret og
Normaltemperaturen passende Tabelværk (se foran) kan Bryghusud
byttet beregnes efter ncdenslnaende Formel:

U=!XeXs
m

u = gkstrakludbytlct.
l = Urtmængdcn i I vcd Normaltemperaturen.
e = Urt koncentrationen i %.
s = Vægtfylden (findes i Tabel).
fil = Brygmaterialerne i kg.

Eksempel: H"or stort er Br)'ghusudbyuet al 2200 kg Br)'gmuteriale, naar
Urtmængden \'ed 17,5° C. er 144,3 hl med el Ekstra.ktindhold ar 10,7 % 81
\'ægtlylden eller 8alJings Tabeller er 1,0433.

Inds..-etles Tallene i FonIlIen, rnas:
144,3 X 10,7 X 1,0433 X 100

2200 =73,2 %

Bryghusudbytlet kan som foran næ"nt kun bedømmes i Forhold til
Laboratorieudbyttet efter Kongresmetoden. Er Forskellen pau de to Ud-

...
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byller ringe (under 2 %) synes Bryghusarbejdet at ha"e nerel lilfreds
stillende, i modsal Fald er der Anledning til at eftersl>ore e"entueile Fejl.
Den Side 266 omtalte snccharometriske PrO\'c af Pressevandet fra
Masken giver for Praksis gode Oplysninger om, h"or\'idt Maskens Ud
vaskning i Sikar eller Mæskfilter har været tilfredsstillende eller ej,
Bedre er en Laboratoriennnlyse af Masken med Angi"e1se af Mængden
af satIVel opløste som uopJøste Ekstraktbestanddele i denne,

Provetagning af Masken Illaa for at faa en tilfredsstillende Gennem
snitsprove ske ved under hele Udkasfningen af Masken hyppigt at tage
smaa Prover, der aller maa blandes grundigt inden Analysen. Maskpro
ver maa opbevares i lukkede Beholdere.

Stor Mængde af uopløste Ekstraktstoffer henleder Tanken paa. at
Skraaningen af Maltets Kærneindhold ikke er tilstrækkelig fin, eller paa
at den anyendte Mæskemetode ikke er passende for det anyendte MaUs
Kvalitet. maaske fordi Maltet er for lidi opløst eller dets Enz;ymer
s"ækkel.

Stor Mængde af oploste Ekstraktstoffcr viser. at Ud,'nskningen af
Masken ladcr noget lilbage at ønske. Aarsngerne kan være: For fin Skraa
ning af Maltet navnlig af SknJdelene, hvorfor Masken ligger for kompakt
i Sikarret. for ringe opløst Malt, der vanskelig afgiyer sin Ekstrukt, daar
lig Muskfordeling i Sikarrcl eller fejlagtig Betjening af Skærcmaskinen.

Aarsagen til daarligt Udbytte kan ogsaa ligge i O"erbelastning af
Sikar eller Mæskfilter.

Udbylteberegningcn gh-er i det store og hele ganske god Opl;ysning
om, hvorledes der :lrbejdes i Br)'ghuset i økonomisk Henseende, dog
udelukkende med Henblik paa Brygmaterialernes Udnyttelse. Det kan
imidlertid ogsaa haye sin Betydning at faa Klllrhed Dyer. hvor de Eks
traktstoffer, der ikke genfindes i Urten, bliver af. Dette kræver et ret
betydeligt og omhyggeligt Arbejde. dels for Brygningen ved Bestemmelse
af Brygmatcrialernes Ekstraktindhold efter Kongresmetodell og dels
efter Ilrygningen yed at bestemme Ekstr:.lktmængden i Urten, samt
Analyser af !\lusk, Kavent. Skyllevand og Hllmlemask. Differencen mel
lem E~trukt i Brygmutcrialer og i Urt gh'er Tabet af "::kstrakt, og det
er derefter Opgaven at paa,'ise. hyor den tabte Ekstrakt er blevet llr.

I Mllsken findes baade oplost OB uoplost Ekstrakt. der eHer Vejning
af hele Mllskmængden og anlllytisk Bestemmelse direkte kan udregnes.
I Ka"enten, der efter rmlobets Slutning lober bort. findes ogsaa en vis
Ekstraktmængde. der kan bestemmes nujagHgt Pllll Basis af den maalte
Kavenlmængde. Endvidere opstaar et "ist Tab "ed den Mængde Humle·
skyllevand. der løber bort, saa ,"el som ,'ed den i Humlen imbiberede
Mængde, Endelig indeholder Truben efter nt ,'ære skilt rra Urten endnu
nogen Ekstrakt, der ligeledes efter Maaling eller Vejning og Lal>oratorie
bestcmmelse lader sig beregne.

~------- --- ---



Særlige Bemærkninger: Gærkælderaaccharometer: 8,7 °/0-
Nonnal811ccharometer: 8,711 0/0-

Pylu.ometer: 8,7116 %.

opsættes i en Tubel som "ist nedenstaaende.
Alle Vegtf)'ldehelllemmel.er efter BALLINGS Tabeller

277

Hesultaterne kan

KOlltro/bryg.
Kontrolbryg No. 136. Dato DI, 1934.
0lsorl: Prima Hvidtol.

Mallsort: 2rd. Ihidmult af utorret Binderb:yg. Host 1933, med Tilsælning
af formalet Grits.

Humlelilsælning' ~5 2 kg

0) Trnh + Truburt 7 hl, Vf: 1,04-134 .. 9,1% 0l, = 86,+79 kg Eutrakl.
Klar Tn.bllrl II· - 1,03li911" 8,93 'I, = 4Ø,!M •

!o,u" kg Ebtr.kt.

En lJormeøkonomisk Konlrol er med visse Mellemrum ønskelig, og
den udfores ved Vejning af Kondensvandet fra de forskellige Kedler
under Kogningen. Kondensvandets Vægt angiver den forbrugte Damp
mængde.

,
Ekstrakt

lait k. j 100 kg
EUlrakt Bryg.

Anl.lendte Brygmatuiafu: materialer

4000 kg .Malt å 76,!7 '. Ebtrakt. ... ........... . .. '000,llOO,.. · r,rvem.h • 06,69 t" - .........•........ IU,ID!,.. · Ølkulor • 09,69 'JI - .................. ''''....-· Ri. · 51,90'0 - ......... ".- ...... ""...--
... SOO kg Brygmaterialer ialt ............................ 3 Me,W 7.,.4

Brygget go/} maalt i Gærl.:ældu:

K.r II. I~,!S hl Urt VJ. I,oMUi å 8,756 'I. 1 770,1+6

K.r ... ,..... · - - I,oMU å 8,7150 ", J 771,145

• · Truburt - l,0M06 .. 8,930 'I, ........ · Ka"ent til nlleste
8",. - 1,()(lOSt) • l),!1O '/0 17,Cl66

• ""',!Oll 76,11

Svind .......................... ..... .. . .. . . 1,13

PoolJisdigl SlJind:

Svind ved TrllhO) ...................................... !O,m
- · Mask 6116 kg opLoat Ekstrakt • 0,38 'I, 19,~7

llopløst - il. 0,37 % 18,9.1:6

- · Ka\'cnl %0 hl VI. 1,00%38 il. 0,69 'Io 11,8%8

- · HIlDIIevand ro hl vr. 1,00068 il. 0,17 '/. 3,40%

Paavi8eligt Svind ............. . 83,817 '....
Pallvilleligt Overskud .... .... . ............ 0,41

••



ALMINDELIGE BEREGNINGER
Beregning af Brl/ggell Storrels#!.

Kender man Brygmaterialets Laboralorieudbytle og den for ,"cd kom
mende Bryggeri almindelige Forskel pau Laboratorie- og Brn:llUsudbytte,
er del muligt al beregne, hlJor meget af dette der skal allVtllde& til et

Bryg af gi\"cn Størrelse:

Til denne Beregning bruges Formlen:

IXeXs
m- E+d

111 = Mængden af BrygmateriaJer i kg.
= Urtmængden i I.

e = Urlkoncentration i %.
s = Urtens Vægtf:)'lde.
E = Laboratorieudbytte.
d = Forskellen mellem Laboratorie- og Bryghusudbylte.

Eksempel: Man ønsker at rremslille 115 hl Url med cn Styrke af
10.7 % (s = 1.0433). Maltets Laboratorieudbylte er 75 %. og 8ryghus
udbyttet er erfaringsmæssigt I % lavere.

Indsætter man Tallene i Formlen. faar man, al der skal novendes:

11 500 X 10,7 X 1.0433 = 1 735 k Malt.
75 : l g

Anvendes Hnafrugt, forstaas vcd E det gennemsnitlige Laboratorie
udbytte af Malt og Haafrugt.

.Man kan ogsaa forud bercgne, hvor megen Urt af bC!ltcmt /{oflcen
tration, lIlall vil faa af en gh'cn Mængde Mnteriaic, nllllr man kender
dettes Br)'ghusudbytte.

Formlen ser da saalcdcs ud:
l _ ro (E : d)

e X s
Eksempel: thor megen Urt af 13 % faar man af 2000 kg Malt med

et Laboratorieudbytte af 75 % og med et Bryghusudbyttc, der er 2 %
lavere? (s = 1,0530).

Tallene indsat i ovenstaaende Formel giver:

2000 (75 +2) _ 10670 I. _ 100,7 hl.
13 X 1,053

••

•
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Beregnin(j af tlldmæskningsvandel.

Indmæskninssvandcl pr. 100 kg Materiale luder sig beregne efter
nedcnstaacnde Formel:

V_E~E+v+p
e . 100

V = Indmæskningsvandel i hl.
E = LaboratorieudbyUe i %.
e = Stamurtens Koncentration i %.
\' = Bygningsmaterialernes Vandindhold i %.
p = Fordampning under Kogning pr. 100 kg ~l3teriale i hl.

Eksempel: En Maltsorl, der gh"cr 78 % i Laboratorieudbyttc, inde
holder 5 % Vand, og man ønsker at fremstille en Stamurl paa 18 %.
Pr. 100 kg Malt fordampes 0.2 hl, og der skal da anvendes:

i8. 78+5 9- hiV d18..... 100 + 0._ - 8,7 an.

Onwendl kan man beregne Stamurtens Procentsturke, naar man
kender Mængden af Indmæsknings\'andel pr. 100 kg Malt.

Beregning af Itldmæll.:ningens Rumfang.

Til Bestemmelse af hvor meget Blandingen af skraaet Malt og Vand
fylder i Mæskekarret, kan man med tilstrækkelig Nøjagtighed regne. at
100 kg Mali rummer 0.8 hl. Rumindholdet af Mæsk i hl bli\'er da:

R-V+ 8 X 0,8
100

n. = Indmæskningen i hl.
V = Indmæsknings\'undet i hl.
Il = Maltmængden i kg.

Eksempel: Der styrtes 2000 kg Malt i 60 hl Vand, Ilumindholdet af
~Iæsken \'il da "ære:

00 + 2~~O,8 -76 hl.

Man kan regne, at tOO kg Haafrugt fylder 0,7 hl Vand. f'orll1len
for den samlede Mæsks Humfang bliver da:

R __ V + n X 0,8 + f X 0,7
100

f = Haafrugtmængden i kg, R. V og a som o\'cnfor.

Eksempel: Der indmæskes 2400 kg, h\'oraf 400 kg er Hanfrugl. Ind
mæskningen forcgnar saaledes, at I 850 kg Malt indmæskes i 54 hl Vand
i Mæskekarret. medens 400 kg Haafrugt og 150 kg Malt ind mæskes i
Kedlen i 30 hl Vand.



280

I-h'or slor er den samlede Indmæskning?

Mæskekarret: 54 + 1850 X 0,8
]00

~Iæsk'kcdlen: 30 + 150 X 0,8 + 400 X 0,7
]00

Totnllndmæskning:

= 68.8 hl.

3-1,0 hl.

102,8 hl.

••

Buegning af Mæll.:,tørreller.

Størrelsen af en Mæsk kan lil praktisk Formani med Tilnærmelse be
regnes efter Formlen:

M = (R+p) (t, +t) + p
T : t

M = Mæskmængden Iii Kogning i hl.
R = den samlede Mæskmængde i hl for Nedtagningen.
p =- den under Mæskkogningen fordampede Vandmængde i hl.
t. = Temperaturen i Mæskekarrel efter Opmæskningen.
T = Temperaturen, h,'ormed den kogte Mæsk løber i Mæskekarret.

Selv 0111 Mæsken forlader Kedlen ,'cd 1000 C., er Varmetnbel saa
storl, al Temperaturen er ganet flere Grader ned, inden Mæsken
naar i Mæskekarret.

l = den oprindelige Temperatur i Mæskekarret.

Eksempel: Den samlede lndmæskning er 76 hl '·ed 33° C., der arbej·
des eHer Tremæskemetoden med Temperaturerne 51°, 65° og 75° C. Er·
faringerne har vist, at ~fæsken løber i Karret med en Temperatur af
96° C.

Kedlen fordamper 3 hl i Timen; Kogeliderne er 60, 30 og 15 Min.
Hvor stor er hver Mæsk?

Tallene indsættes i Formlen:

•
•

] M k' (70+5)(5]+55) + 5
. res. 96+33

Da der fordampes 3 hl, er den samlede Mæskmængde ikke mere 76 hl;
derfor regnes videre med 73 hl.

2. Mæsk, (7S+~5!;~~+5])+ ],5 = 25,7 bl.

Da der nu atter er fordampet Vand, bliver den samlede Mæskmængde
kun 71,5 hl.

5 M k · (71,5+0,75)(75+05)+075=250bJ
. res. 00:65 • , .

•
Ved denne Beregning gaar man ud fra, at Mæskens Varmefylde er

den samme som Vandets, altsaa = l. Dette er ikke ganske rigtigt, men
dog tilstrækkelig nøjagtigt til dette Formaa!.

'.

,
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Tallene indsættes i Formlen:

2000 X 75 (100 +10,7) . -'- 9 - l
1(l() X 100 X 107 ..... 60 + 3 . 1,,,,,,+17 + 19,6-103,6 h.,

Beregning (Ir MængdclI af Efteryydningsvand.

Mængden af Eftcrg)'dnings\'und er bestemt af den ~Iængde Vand,
der er anvendt til Mæskningen; jo storre denne cr, jo mindre Vand
skal der bruges til Eflcrgydning og omvendt.

Kender man Brygmaterialernes Vandindhold, Bryghusudbytlet, hvor
meget Vand der tilbageholdes i Masken \'cd Fralobcls Slutning, (hvilket
kan sættes Iii I hl pr. 100 kg Malt og 0.8 hl pr. 100 kg Haafrugt). samt
hvor meget der [ordamper under Mæsk- og rtkogningen, kan Ertergyd·
nillgs\'undcts Mængde tilnænnelses\'is beregnes eftcr Formlen:

Beregnillg af Ligeuægl$pullktel.

Dette Plmkts Beliggenhed kan beregnes af Formlen:

k __..,,-'C"-"xc'e'----.,.__
PxexF+ C

1,3 U
k = Koncentrationen af Kaventen i Ligevægtspunktel i %.
C = Kulprisen i Kr. pr. kg.
e = Urtkoncentrationen i færdigkogt Urt i %.
p = Maltprisen i Kr. pr. kg.
F = Fordampningstal1et i Kedelanlæggel.
U = Br)'ghusudbyttet.

G- mX U (IOO+e). V+ ~ + +
100 X 100 X e' p . v q r

G = Ertergydnings\'andel i hl.
m = Mængden af Brygmaterialer i kg.
U = Bryghusudbyttcl.
e Urtens Koncentration i %.
V - Indmæsknings\'andcl i hl.
Il = Den under Mæskkogningen fordampede Vandmængde i hl.
v = Brygmaterialernes Vandmængde i hl.
C! Den under Urtkogningen fordampede Vandmængde i hl.
r = Vandmængden i Masken i hl.

Eksempel: Ved Anvendelse af l 800 kg Malt og 200 kg Raafrugt med
et gennemsnitlig Vandindhold af 6 % fremstilles Urt af 10,7 %. Til
Indmæskning anvendes iaH 60 hl Vand. Fordampningen ved Mæsk- og
Urt kogningen er henholdsvis 3 og 17 hl, Brygningsudbyttet er 75 %.
Materialernes Vandindhold: 1,2 hl.

Hvor meget Ertergydningsvand skal anvendes?

Masken indeholder: r _ 1800 X 1 +200 X 0,8 _ 19,6 hl Vand.
100
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Ved Beregningen er der ganet ud fra. al Urtens og Dampens Pris ude
lukkende er bestemt "cd henholdsvis Ilrygmutcrialcrncs og Kullenes
Pris, saml al der til Fordampning af l kg Vand "cd Afmæskningstcmpe
raturen forbruges 1,3 kg Damp.

Eksempel: Hvor ligger Ligc\'æglspunktet vcd Fremstilling af en Urt
pan 10.7 %? llryghusudb:yttet er iå %, Prisen pan Bryglllalerinler er
Kr. 25,00 pr. 100 kg, Kulprisen er Kr. 24,00 pr. I 000 kg, og Kcdcl
anlægct arbejder med el Fordampningstal af 7.

Indsættes Tallene i Formlen, (aas:

0,024 X 10,7 _ lID %
0,25 X 10,7 X i + OOU • .

1,3 X 75 J

I dette Tilfælde kan del betale sig al indkoge Ku\'cnten. naar den er
over 1,19 %. medens Indkogning af tyndere Kuvent er uokonomisk.

Beregning af Mængden af vaad Mask.

Kender man Bryghusudbyttet saml Brygmatenalemes Vandindhold.
kan man beregne Mængden af i\lasktorstof efter nedenstaaende Formel:

N m (100 + x -;-- v -+- U)
! - 100

N z:: Masklorstof i kg.
m = Mængden af Brygmaterialer i kg.
x = Tih'ækst ved Hydrolyse af Stivelse der ligger mellem 2,4 og 2.7

pr. 100 kg Brygmaleriale.
v = Brygmaterialernes Vandindhold i %.
U = Bryghusudbyttel i %.

Maskcns Vandindhold er, naar den ligger "tor" i Sikarrel, omkring
80 %; altsaa andrager den beregnede Torstofmængde 20 9.0 cllcr I/~ af
den \'flade i\lask.

Ekscmpcl: Til cl Bryg anvendes 1 200 kg Malt med ct VnndindhoJd
af 5 % s("II111 300 kg Haafrllgt mcd 12 % Vand. Hvor mcgct Masktorslof
og hvor Illcgcn Mask faar man, nnar BryghuslldbytLct cr 75 %?

Dcl gcnncmsnitlige Vandindhold af Brygmnterialcl'nc cr:

1200X5+300x12 -64%
1500 ,.

Indsætter man Tallene i ovcnslaacnde Formcl. faas:

] 500 ('100+2,6+ 6,4 + 75) = 318 kg i\lasklorstof,
100

hvilket svarcr til:
~18 X 5 = 1590 kg ,'aad Mask.

,

•

•
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