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•

Víz, víz összetétele, tulajdonságai,

•

Keménység, pH

•

Jellemző sörtípusok és azok alapvizei, összetételek;

•

Víz ízhibái;

•

Víz kezelés, víztisztítás, forrásvíz, kútvíz, vezetékes víz,
ásványvíz;

•

Víztisztítás és a sörfőzővíz kapcsolata, technológiák (term.
röviden);

;
•

Víz adalékanyagai, sörfőzés adalékanyagai a vízhez;

•

Sörfőzővíz folyamata főzés közben, reakciók (egyszerűen);

•

Cefrézés, szűrés-máslás, komlóforralás reakciói a víz
szempontjából;

H2O
• H+és OH- A víz amfoter vegyület azaz viselkedhet savként
és bázisként is,
• Édesvíz 98%-a felszínalatti víz,

Víz tulajdonságai
• Szín, átlátszóság (lebegőanyagok), szag,
• Hőmérséklet,
• Vezetőképesség, pH, Oldott O2, egyéb oldott gázok,
• Keménység (változó-, állandó-, összkeménység),
• Egyéb oldott anyagok, szennyeződések, Cl, SO4, NO2, NO3, P,

NH4, Fe, Mn, Cu, stb.
• Baktériumok, coliformok, vírusok, gombaspórák, amőbák,

Víz tulajdonságai
• A pH (pondus Hidrogenii), hidrogénion-kitevő egy dimenzió
nélküli kémiai mennyiség, mely egy adott oldat
kémhatását (savasságát vagy lúgosságát)) jellemzi.

• A hidrogénion (H+) a víz autoprotolízisével, vagy a
savak ionizációjával keletkezik, de vizes közegben
mindig hozzákapcsolódik egy vízmolekulához, és
oxóniumion (H3O-) jön létre.
• Híg vizes oldatokban a pH egyenlő az oxóniumionkoncentráció tízes alapú logaritmusának ellentettjével.
tiszta vízben és semleges kémhatású oldatokban::
[H3O+]=OH-]=10-7mol/dm³
pH=-lg10-7=7

Víz tulajdonságai
Anyag

pH-érték

Kémhatás

Akkumulátorsav: H2SO4

1

Sósav (gyomorsav - üres
gyomor)

1,0–1,5

Citromsav

2,4

Coca-Cola

2,0–3,0

Ecetsav

2,5

Gyümölcslé (Meggy )

2,7

Narancslé és almalé

3,5

Bor
Savanyú tej
Sör
Savas eső

4
4,5–5,0
< 5,0

Kávé

5,0

Tea

5,5

Eső

5,6

Ásványvíz

6,0

Tej

6,5

Víz (a víz keménységétől
függően)

6,0–8,5

Emberi nyál

6,5–7,4

Vér
Tengervíz
Hasnyálmirigy-váladék
(Bél)
Szappan

közel semleges

7,4
7,5–8,4
8,3
9,0–10,0

Háztartási ammónia

11,5

Oltott mész - Ca(OH)2

12,4

Hipó - fehérítő

12,5

Beton

12,6

Marószóda - NaOH

savas

4,5

13,5–14

lúgos

pH
Miért fontos a pH?

pH- kihozatal, cukor átalakítás, ízhatások

Cefrézés optimális pH- 5.2-5.4
pH 6 felett cefrézéskor nagy mennyiségű tanin, szilikátok,
polifenolok oldódnak ki.
Karakter
Erjeszthetőbb sörlé, alacsony
testtel
Alacsonyabb erjedésfokú,
testesebb sörlé
Élesebb, fanyarabb sörök

Cefrézés pH
5.3 - 5.4
5.4 - 5.5
5.1 - 5.2

Világos sörök

5.3 - 5.4

Sötét színű sörök

5.4 - 5.6

pH

pH beállítás
• Gipsz /CaSO4/, NaHCO3, CaCl, MgSO4, kénsav,
• Tejsav, foszforsav, citromsav, borkősav,
• Acid malt, acidulated maláta, savas maláta Weyermann,
• Savas pihentetés 35°C-on, fitinsav kiszabadul a magból,
kalciummal, vassal, cinkkel és rézzel oldhatatlan komplexet képeznek

Víz tulajdonságai
• Szín, átlátszóság (lebegőanyagok),
• homok, iszap, vasiszap,
• baktériumfilm, szerves csapadékok,
• Hőmérséklet magas T - reakciók
• Szag-oldott anyagok, gázok-Cl, bakteriális tevékenység-H2S
• Oldott O2, gázok - CH4, H2S, NH4, O3, CO2, N2,
A
lehulló
csapadékvíz
oldja
a
levegőben lévő gázokat.
Ipari és lakóövezetekben bizonyos
gázok pl. CO2, SO2, stb. nagyobb
mennyiségben oldódhatnak a lehulló
csapadékban –lsd savas eső.
Az élő szervezetek megváltoztatják a
vízben oldott CO2 ill. O2 mennyiségét,
bomlásuk következtében pedig NH3 és
H2S is kerülhet a vízbe.
A gázok vízoldhatósága a hőmérséklet függvényében.

Víz tulajdonságai
Vezetőképesség - oldott szervetlen és szerves anyagok, sók,
A vezetőképesség az oldat elektromos ellenállásának reciprok értéke,
amelyet két, egyenként 1 cm2 felületű elektród közti oldatra
vonatkoztatnak 1 cm elektródtávolság mellett. A fajlagos vezetőképesség
egysége az 1 cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (μS/cm.

• Egyéb oldott anyagok, szennyeződések, Cl, SO4, NO2, NO3, P,
NH4, Fe, Mn, Cu, stb.

Vezetőképesség-mérő vagy EC-mérő

Nagyon tiszta víz

0,055 μS/cm

Desztillált víz

0,5 μS/cm

RO deionizált víz

0,1-10 μS/cm

Sótlanított víz

1-80 μS/cm

Hegyi forrásvíz

1,0-10 μS/cm

Csapvíz

500-1000 μS/cm

KCl (0,01mol/l)

1,4 mS/cm

Tengervíz

52 mS/cm

Víz tulajdonságai
Egy mS/cm megközelítőleg 500-700 mg/l (vagy ppm) sótartalomnak (TDS))
felel meg.
Pontatlanság oka: a meghatározás, mivel a műszert ismert sótartalmú oldattal
kalibrálják, viszont a mért oldatban lehetnek más anyagok is.
A leggyakrabban használt kalibráló a NaCl (vagyis konyhasót) tartalmazó
oldat. Ebben az esetben, 1 mS/cm vezetőképesség megfelel 500 mg/l (vagy
0,5g/l, vagy 500 ppm) sótartalomnak.
Az ilyen oldattal kalibrált műszerrel pontos méréseket végezhetünk a
konyhasó-tartalmú oldatokban. Viszont a természetes vizekben lehetnek más
ionok is (például, K+ , NH4+ , NO3 , PO3 , SO4 stb. Ezeknek az ionoknak a
vezetőképességük különbözik a Na-ion és Cl-ion vezetőképességétől, ezért a
szárazanyag-tartalom meghatározása a vezetőképesség alapján nem lehet
pontos. Viszont az így elért pontosság elegendő a vízminőség tesztelésére.
Néha a sótartalmat, szárazanyag tartalomként említik, vagy az angol TDS
lefordítva magyarra: teljesen feloldott szárazanyag) rövidítést használják.

•
•
•
•
•

1 mS/cm = 1000 µS/cm= 1 EC
1 g/l = 1000 mg/l = 1000 000 µg/l= 1000 ppm
1
EC
megközelítőleg
megfelel
0,5g/l
szárazanyag tartalomnak (TDS))
1 mS/cm=1 EC megfelel TDS-ben 500 mg/l =
500 000 µg/l
1 µS/cm megfelel TDS-ben 0,5 mg/l =0,5 ppm=
500 µg/l

Víz tulajdonságai
• Keménység: A vízben oldott kalcium- és magnéziumsók,
•

A kemény víz hatással van a víz lehetséges felhasználásaira, de
annak egészségügyi minőségét nem befolyásolja.

Összes keménység: változó és állandó keménység összege

• A változó keménységet (más nevén karbonátkeménységet) a
kalcium-hidrogén-karbonát Ca(HCO3)2,)illetve a magnéziumhidrogén-karbonát Mg(HCO3)2) mennyisége okozza. forralással
csökkenthető,
mivel
ilyenkor
vízben
oldhatatlan
karbonátok formájában -CaCO3, MgCO3 kiválnak.
• Az állandó keménységet a(kénsavas és sósavas sók okozzák,
mint pl. a kalcium-szulfát, kalcium-klorid, magnéziumszulfát stb.) melyek hő hatására sem válnak ki.

Víz tulajdonságai
• A keménységet általában keménységi fokban adjuk meg.
Magyarországon jellemzően a német keménységi fokot
használják - nk° vagy °dH),de használatos még a francia
keménység - fk° ,illetve az angol keménységi skála - ak°
is.
1 nk° keménységű az a víz, mely 10 mg/l kalcium-oxiddal
(CaO)
egyenértékű
kalciumvagy
magnéziumvegyületet
tartalmaz.
1 fk° keménységű az a víz, mely 10 mg/l kalciumkarbonátnak (CaCO3) megfelelő mennyiségű kalcium- és
magnéziumvegyületet tartalmaz. (Ezen skála előnye, hogy a
kalcium-karbonát molekulasúlya 100, így könnyű vele
számolni.)
1 ak° keménységű az a víz, mely 14,3 mg/l kalciumkarbonátnak (CaCO3) megfelelő mennyiségű kalcium- és
magnéziumvegyületet tartalmaz.

1 nk° = 1,79 fk° = 1,25 ak°

Víz tulajdonságai
nk

keménység

0–4

nagyon lágy

4–8

lágy

8–18

közepesen kemény

18–30

kemény

30 felett

nagyon kemény

http://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2012/szeptember/vizko-okoztaproblemak-magyarorszagon

Víz tulajdonságai
http://viz.lap.hu/vizszolgaltatok_ivoviz_termeles/23560320

Víz tulajdonságai
• Ásott kutak vize a talaj felsőbb rétegeiből származik,
emiatt gyakrabban tartalmaz fekáliás szennyezést
• Indikátor – Escherichia coli baktérium
• Az E. colihoz hasonló alakú, bélben, vagy talajban élő
baktériumok összefoglaló neve: coliform baktériumok.
Az E. coli jelenléte az ivóvízben jelzi, hogy a víz
székleteredetű baktériumokkal szennyeződött, ezek azonban
többnyire a vastagbélen kívül kerülve már súlyos
betegséget okozhatnak. Az a víz, amelyben kimutathatók,
ivóvízként nem használható fel

Víz forrása
• Források – karszt /kemény víz/, vulkanikus /lágy víz/,
• Kutak – NO2, NO3, huminsavak, fekália (/lágytól-keményig/,
•

Esővíz – baktériumok, SO3, SO4, NO2, por, szennyeződések /lágy/,

•

Ásványvíz, palackos víz, sótartalom, kiszámíthatatlan,

•

Vezetékes víz, vízszolgáltatók, ÁNTSZ, OKI, stb. Infó a
vízminőségről. Pl. Cl tartalom,

•

Desztillált, RO, vagy ioncserélt víz,

Víz forrása
• Desztillálás – lepárlás /pálinka/, nincs sótartalom,
• Ioncsere – részleges, vagy teljes,
• Teljes ioncsere során az anionok és kationok H+ és
OH- -ra cserélődnek le,
• Részlegesnél bizonyos ionokat cserélünk le csak (pl.
Cl-kivonás,
• RO-fordított ózmozis, membrántechnológia, 1 egység 0-s
vízhez 3-4 egység használtvíz keletkezik,
• Aktívszenes szűrés,

Víz kezelés, előkészítés
Szellőztetés, 24H pihentetés Cl-mentesítés,
Aktívszenes szűrés, Cl-, fémek, szerves szennyezők,
Fertőtlenítés, kútvizeknél,

Ionok káros hatásai
• Vas /Fe/- 0,3 mg/l felett érezhető, vasa, fémes ízt okoz,
magasabb koncentrációban elszíneződést okoz.

• Mangán /Mn/ - 0,05 mg/l felett érezhető, rendkívül erős
fémes ízt okoz, a kész sörben megjelenik. Fekete
csapadékot, kiválást okoz.
• Nitrát /NO3/ - 50 mg/l határérték, nitrit mérgezés átalakul, ammónia íz megjelenése.
• Nitrit /NO2/ - 0,5 mg/l felett mérgező -methemoglobinémia,
fekáliás szennyezés.
• Szulfid /S/ - kénhidrogént eredményez, záptojás szag.

Ionok jótékony hatásai
• Kalcium /Ca/- alapvető az élesztő cellaképzéshez,
cefrézéskor PO3-al csapadékot képez, csökkentve a pH-t,
komló ízének fokozása, ásványosság-íz növelés
• Magnézium /Mg/ - Ca- együtt keménység meghatározó
tényező, élesztő ülepedését elősegíti,
• Nátrium /Na/ - max 60-100 mg/l, jellegzetes sör és
maláta ízt fokozza, magasabb konc. csökkenti a
szulfátosságot és annak ízhatását,
• Klorid /Cl/ - növeli a teltségérzetet, édességességet,
tisztábbá, átlátszóbbá teszi a sert, 10-100 mg/l, nagy
mennyiség ásványosság érzetét kelti.
• Szulát /SO4/ - keserűséget, élességet fokozza, 150 mg/l
felett az erősen komlózott söröknél jó, 350 mg/l felett
kénes ízt hozhat
• Bikarbonát vagy hidrogén-karbonát /HCO32-/ alkalinitást, vagy lúgosságot határozza meg, erős
pufferképző.

Jellemző sörfőző vizek
Pilzeni – Jellemzően lágy, semleges pH-jú víz, ez elősegíti az alapmaláta máslását
optimális pH tartományban, így kifejezésre jut a maláta friss kenyér és gabonás gazdag
aromája, szulfát hiánya nem emeli ki a komló keserűségét, így az nem írja felül a maláta
ízvilágát, kihangsúlyozva a nemes komlók ízét.
Dortmundi – Export lágerek világa, közepes keménységű víz, a pilzeninél gyengébb
komlóízt eredményez, határozottabb malátaíz jelenik meg a magasabb ásványianyag
tartalom miatt, hasonlóan a bécsi típusú sörökhöz, de szárazabb és kissé testesebb is
egyúttal.
Bécsi – A víz hasonló , mint a Dortmundi, alacsonyabb kalcium tartalommal, ami nincs
egyensúlyban a magas hidrogén-karbonát szinttel. Az alacsony nátrium és klorid szint
miatt nem hozza a Dortmundi ízvilágot, amit erőteljesebb aszalással egyensúlyoznak
/bécsi maláta/.
Müncheni – Közepes mineralitás, ásványosság /Ca, Mg/ mellett magas karbonátosság és
lúgosság jellemző erre a víztípusra /Kőbányai víz/. A simított ízek a dunkelek, baksörök
és októberfeszt, világát idézi. Jellemző a pörkölt maláták használata a karbonát és a
maláta savasság egyensúlyának kialakítása véget. Az alacsony szulfáttartalom elősegíti a
komló ízének kifejezését a malátásság elnyomása nélkül.

Jellemző sörfőző vizek

Londoni – A magas karbonátszint miatt előtérbe kerül a kristály és erősen
pörköltmaláták használata., amelyek kiegyenlítik a közepesen magas alkalinitást A magas
nátrium és klorid szint szépen kisimítja az ízeket. Porterek alapja.
Edinburgh – Scotch ale-k alapvize, Londonihoz hasonló, de kissé több hidrogénkarbonáttal és szulfáttal. A magas szulfátszint előtérbe helyezi a komlókeserűséget, így
abból kevesebb kell a malátás édesség egyensúlyozásához.

Burton-on-Trent – Összehasonlítva a Londoni vízzel, jóval több kalcium és szulfát
található a rendszerben, de a keménység és a lúgosság inkább a pilzenihez közelít. A
magas szulfát és alacsony nátriumtartalom előtérbe helyezi a tiszta komló keserűséget. A
keserűséget remekül lehet magas alkoholtartalommal vegyíteni. Ideális vize az IPAknak.
Dublin – stoutok alapvize. Az angol városok közül itt a legmagasabb a hidrogén-karbonát
szint, ami elősegíti a sötét, de malátás ízek kialakítását. Az alacsony nátrium, szulfát és
kloridszint diszkrét komlókeserűséget hoz létre, megfelelően egyensúlyozva a malátával.

Jellemző sörfőző vizek
Maradék lúgosság /RA/ - Kolbach séma
Sav- csökkenti az RA-t, a lúgosságon keresztül,

CaSO4 hozzáadása csökkenti a RA-t, növelve a keménységet.

Adalékanyagok
Gipsz. CaSO4 – Burtonizálás
MgSO4 – Burtonizálás, élesztőtáp,
CaCl2 – Cl bevitel,
NaCl – Cl bevitel, Na bevitel
NaHCO3 – karbonát bevitel

/

