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1 Introduktion  
Examensarbetet är gjort i samarbete med korvpojkarna, och ska vara en mätning 
och analys utav en av deras processer, processanalysen kommer att ske utifrån vad 
den grundläggande litteraturen säger i ämnet och vad mätningarna visar.  
 
Företaget Korvpojkarna producerar charkuterivaror, ordet charkuteri kommer från 
de franska orden chair och cuite som översätts som tillagat eller berett och kött. 
Företaget grundades 1976 och är väl etablerade på marknaden enligt deras 
hemsida uppgår produktionen till 700 ton om året.  
 
Den process som ska mätas är kallrökning, en process som har traditionella rötter 
sen långt tillbaka. Inom kallrökning har det varit svårt att definiera orsaken till att 
det går dåligt ibland, men det är till detta problem som mitt projektarbete ska 
tillämpas på. Vilka faktorer ger företaget en lyckad kallrökning? 
    
1.1. Kallrökning 
Kallrökning är enligt böckerna späckats charkhandbok av Svein Berg, Stefan 
Hjalmarsson och Sören Zackrison och konserveringsteknik 2 av Leif Bøgh-
Sørensen och Peter Zeuthen ursprungligen en traditionell konserveringsmetod där 
vi förutom att få en bättre hållbarhet kan förhindra mögeltillväxt och med de 
antioxidanter som finns i röken förhindrar fettet från att härskna, men nuförtiden 
är det bidrag röken ger till smak, färg och arom som blivit viktigare då 
livsmedelstekniken redan har gett oss många andra konserveringsmetoder som 
också är bra alternativ vid köttbehandling. 
 
Vid kallrökning behöver korven först fermenteras eller som det normalt också 
kallas mogna, då korven undergår en mogningsperiod är det primära syftet att 
sänka vattenaktiviteten (aw) och pH-värdet för att skapa en otrevlig miljö för alla 
de bakterier som annars skulle kunna frodas. 
 
När mogningen sker sänks pH-värdet genom bakteriekulturer(Vanligtvis 
mjölksyrebakterier) som frodas på ett tillägg av socker och en reglerad temperatur, 
till exempel mjölksyrebakterier som lämnar kvar mjölksyra som en biprodukt 
vilket effektivt sänker pH-värdet på produkten. 
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Figur(1.1)Bilden visar 
minimihalten av frigjort 
vatten för vissa 
bakterier och vilket aw 
några olika livsmedel 
brukar ha. 

Vattenaktivitet som nämndes tidigare är kvoten av det tryck vattenångan i en 
produkt har genom det tryck vattenångan över rent vatten har vid samma 
temperatur och är ett bra sätt att mäta det obundna vattnet, borde hållas under ett 
visst värde för att förhindra bakterietillväxt.   
 
Kända faktorer som påverkar mängden frigjort vatten i korven under produktionen 
det vill säga vatten där bakterier kan frodas är temperaturen, salthalten i korven, 
luftflödet och den relativa fuktigheten(RH). 
 
Efter att produkten mognat är den redo för att rökas, röken i sig kan ha många 
olika effekter som både kan vara bra och dåliga men de ämnen som har en större 
positiv effekt i konserveringssyfte är fenoler, karbonylförbindelser och syror.  
 
Fenolerna sätter sig i det yttre skiktet(kommer inte längre 5mm in) och kommer i 
stor del bestående utav en blandning av kreosot, de effekter som kommer utav 
detta är i stort sett anledningen till rökaromen på produkten och har en 
desinfekterande verkan och några fenolförbindelser verkar antioxidativt. Alla 
syror som förekommer sänker PH-värdet, och syrorna påverkar smaken. Ättiksyra 
eller i andra fall myrsyra är de syror som är mest förekommande i röken.  Den 
tredje ämnesgruppen som påverkar är karbonylförbindelserna där formaldehyd är 
en av de viktigare av dessa, dessa verkar bakteriedödande när de är i luften, de är 
också huvudorsaken till färgningen och de kan ge en härdande effekt på 
korvskinnet. 
 
Vid rökning av produkter har man tidigare upptäckt(Bøgh-Sørensen & Peter 
Zeuthen) att det funnits en tendens att då röktiden är längre så blir ojämnheten 
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utav effekten vid rökning större, till exempel att det lägre placerade köttet torkar 
först och för över mer fukt till det övre som då inte kan torka lika bra, detta 
problem har i stort sett blivit avhjälpt med framtvingad luftcirkulation på de mer 
moderna röksystemen men då processen är traditionell är inget sådant system 
installerat på denna process. 
 
Rökningen kan närmare definieras utav en kommentar i späckats charkhandbok, 
att det man kallar kallrökt i Sverige egentligen är produkter av halvvarm eller sval 
rökning, men då det är känt som kallrökning i Sverige kommer det inte göra 
någon skillnad på benämningen av processen, men borde ändå nämnas för att 
undvika missförstånd. 
 
”Man skiljer mellan varmrökning(>65°C) och kallrökning(15-25°C), beroende på 
temperaturen i rökskåpet under processen. Till bacon och liknande produkter, samt 
till många svenska ´kallrökta´ produkter, använder man ofta en halvvarm 
rökning(40-50°C).” 
 
Då man vid denna process värmer till 35°C för mogning och max 42°C vid 
rökning eventuellt annorlunda beroende på produkt, så verkar detta vara en av 
dessa nämnda produkter. 
 
1.2. Fokus 
Det som oroar företaget är den relativa fuktigheten när de röker korvarna, om 
denna är för hög för att korvarna ska kunna släppa ifrån sig tillräckligt mycket 
vatten, ifall det visar sig vara ett problem kan underliggande orsaker eftersökas 
och åtgärdas. Därför görs en beskrivning av vad relativ luftfuktighet är då det 
kommer ligga i fokus både eftersom företaget har uttryckt ett intresse för det och 
det också verkar rimligt att undersöka. 
 
1.3. Mer om Relativ Luftfuktighet 
Relativa luftfuktigheten definieras som andelen av vattentryck relativt till det 
fullmättade vattentrycket vid den nuvarande temperaturen. Det fullmättade 
vattentrycket är när mängden vatten i luften inte kan öka, eftersom vattnet 
kondenserar lika snabbt som det förångas.  
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Figur 1.2 visar hur värdet för det mättade vattentrycket ökar i samband med temperaturen, vilket kan låta en 
göra kopplingen hur värdet på den relativa fuktigheten sjunker om temperaturen ökar men vattenmängden 
förblir som den var 
 
Då mer vatten kan tas upp vid högre temperaturer så ökar gränsen för det 
fullmättade vattentrycket och gör så att mätvärdet på relativ luftfuktighet sjunker i 
relation till vattenmängd per volym då temperaturen ökar. 
 
Enligt Fundamental laws of humidity av Park-Cramer så blir den relativa 
luftfuktigheten ¾ av föregående av föregående värde vid en ökning av 10 grader 
Fahrenheit(ΔT=10X5/9≈5,56 C°) och 1/2 vid 20F° graders skillnad och ¼ vid 40F° 
när mängden vattenånga fortsätter vara konstant. 
 
Temperaturen är därför också ett viktigt steg i att avgöra om den förångade 
vattenmängden förändras, och borde i flesta fall iakttas när den relativa 
luftfuktigheten mäts. 
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2 Processbeskrivning och mätutrustning 
 
2.1. Processen ”kallrökning” 
Processen pågår normalt i 5 dagar, men det finns dock variationer beroende på den 
planerade produktionen för det finns ett antal olika produkter som ska kallrökas. 
På första dagen så blandas och stoppas korven, under blandningen tilläggs 
mjölkbakterier och socker och denna stoppas in kollagenskinn och hängs upp i ett 
ställ. Sedan påbörjas mogningen där man för in ställen i rökrummet. I rökrummet 
finns det ett överhängande element som värmer rummet till högst 35 grader under 
mogningen, då mjölkbakterierna frodas i den temperaturen och kan då börja 
omvandla sockret till mjölksyra och på detta sätt närma sig det eftersökta lägre 
PH-värdet. 
 
Efter att produkten har mognat i ett dygn tänder man en bädd av spån liggandes 
bredvid korvarna, spånen brinner upp på strax under 2 dygn för att sen ersättas av 
en ny spånbädd som tänds i motsatt riktning. När den andra bädden är uppbränd är 
rökningen klar. Efteråt utförs rengöring i förberedelse för nästa omgång. 
 
Rökrummet är utformat enligt traditionella normer med hänseende till att 
rökrummet inte har en påtvingad luftcirkulation då detta skulle leda till att 
produkten torkade alltför mycket under rökningen, till skillnad från ett modernt 
rökrum där vi har framtvingad luftcirkulation som också finns där. 
 
Om rummet skulle beskrivas så är det först en dörröppning med en tjock port som 
flyttas i sidled längs en räls, på porten är det en liten lucka i botten som kan 
öppnas för att skapa ett luftflöde, det innebär att den luft som kommer in är den 
som finns i arbetsmiljön. Bakom porten finns det ett kolsvart rum där man genom 
ett hål i taket kan se ett element lysa igenom och under elementet ett par ställ med 
korvar upphängda lodrät och till vänster två ganska breda spår av spån i varsin 
form liggandes på marken. 
 
I början av denna period ville den här författaren planera mätning för luftflödet då 
författaren på något sätt lyckades misstolka vad företaget kommenterade på. Att 
det var något de inte gjort tidigare och som troligen kunde ge betydelsefulla 
värden, men som nämndes innan var det en traditionell process där luftflödet inte 
var under reglering vilket skulle göra denna mätning onödigt. De ville egentligen 
veta om vattenaktiviteten i omgivningen (som trots allt var i luften) genom ett 
mätinstrument som klarade den krävande miljön i huvudsak syftandes på röken. 
Vid öppningen till rökrummet fanns det en ganska tjock skjutdörr med en liten 
lucka som man tydligen skulle kunna öppna lite för att ge drag upp till skorstenen 
och på så sätt hålla igång glöden. 
 
Det genomsnittliga svinnet efter rökningen kan visas genom att på produkten 
kontrollera viktskillnaden mellan hur det var före och efter kallrökningen. 
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2.2. Mätutrustning 
Den mätutrustning som har använts för mätningen är från KIMO Instruments och 
innefattade programvara, en KTH350-I Fukt- och templogger med en separerad 
fukt- och tempgivare i rostfritt stål och ett PTFE-filter. 
 
Då det inte finns någon direkt beskrivning på den mätteknik som verktyget 
använder vilket skulle ha varit av intresse utan istället ett datablad med 
specifikationer över precision under olika förhållanden och instruktioner för 
inställning av mätprogram, skrivs istället en kort sammanställning av de något 
äldre mätmetoderna då de är lättare att komma åt och kanske kan öka förståelsen 
för mätningen. 
 
2.2.1 Våt och torr temperatur 
Det går att mäta fuktigheten utifrån skillnaden mellan våt och torr temperatur 
genom att jämföra en normal termometer och en termometer övertäckt utav något 
våt som blir nedkylt när vätskan förångas vid luftcirkulation. För att skapa 
luftcirkulation kan ett verktyg utrustat med en av vardera termometer sättas i 
konstant rörelse genom att slungas eller virvlas runt eller så kan luftcirkulationen 
tvingas fram. Den här metoden är väl använd då den inte är alltför komplex och 
har grundläggande kalibration. 
 
2.2.2 Mekanisk hygrometer 
Det är möjlig att använda ett verktyg som reagerar utifrån ett vattenabsorberandes 
materials förändring i dimensioner, materialet som använts är ofta organiskt och 
vid den tid Methods of measuring humidity and testing hygrometers(1951) gavs ut 
var det tydligen vanligt att använda människohår som material, men en då ny 
utveckling var att man hade börjat använda ”Goldbeaters skin” som en del påstod 
var bättre att arbeta med, Goldbeater’s skin är gjort utav ett yttre membran av en 
kalvs inälvor. 
 
2.2.3 Elektrisk hygrometer 
Det går även att bestämma den relativa fuktigheten utifrån hur ett 
vattenabsorberandes material elektriska motstånd varierar. 
 
2.2.4 Användning av daggpunkt 
Daggpunkten är den temperatur där vattnet börjar kondensera igen, när 
temperaturen har sjunkit så mycket att vattentrycket i luften är mättat. Genom att 
veta både den ursprungliga temperaturen och daggpunkten i ett rum där 
fuktigheten förblir oförändrad kan man genom en tabell över det mättade 
vattentrycket bestämma den relativa fuktigheten. Det finns ett antal olika verktyg 
som använts för att observera daggpunkten där förångning, kondens eller frost lätt 
ska kunna registreras i samband med temperaturförändringar som görs på olika 
sätt. 
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2.2.5 Gravitationsbaserad hygrometri 
Det är också möjligt att iaktta viktförändringar i bestämd massa fuktabsorberande 
kemikalier (vanligtvis Fosforpentoxid för att få de noggranna resultat som ämnet 
ger) när man låter den gasblandning man vill mäta passera över. Man behöver 
känna till volym, tryck och temperatur på gasblandningen för att sedan kunna 
räkna ut mängden vattenånga per volym och den relativa fuktigheten, man 
behöver dock vara väldigt noggrann så att man får pålitlig data. Den här metoden 
är erkänd som den som får de mest träffsäkra värdena på mängden vattenånga i en 
gas, men används bara för grundläggande kalibreringar eller för exakt mätning. 
 
2.2.6 Övriga metoder  
Det finns även möjligheter att mäta med hjälp av skillnader i intensitet av infrarött 
eller andra komplexa metoder, det finns även mindre exakta metoder så som att 
olika kemikaler kan skifta färg vid olika nivåer av fuktighet. 
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3 Utförande 
I början av ett projekt borde en plan formuleras, egen åsikt, därför gjordes 3 
förslag som var baserade på informationen som nyligen hade intagits. 
 
3.1. Plan 1 miljö-flöden 
Att utifrån luftflödet upptäcka om det finns något tillfälle där det varit en brist på 
luftflöde som förhindrar jämn rök-, fukt- och värmespridning eftersom det var 
något företaget själv kommenterade så kan vara nödvändigt att undersöka om det 
någon gång händer något med detta. 
 
3.2. Plan 2- enskilda produkters mätdata 
Att utifrån vikt på enskild produkt samt inre temperatur och aw kunna avgöra om 
den enskilda produkten hade fel temperatur vid något tillfälle, hur mycket den 
torkade(vikt den förlorade), och hur mycket obundet vatten som finns kvar(aW), i 
kombination till den enskilda produkten borde resultat jämföras med den loggdata 
som samlats in, andra faktorer kan i detta fall innefatta tid som använts till 
torkning respektive mogning, en allmän uppfattning om vilka komponenter som 
använts, vilka effekter dessa kan ha, varför mogningstiden varierade och mycket 
mer värdefull information som kan ha antecknats, alternativt öka antalet produkter 
att mäta för att se om det finns mer variation i mätdata 
 
3.3. Plan 3 miljö atmosfär 
Att fastställa de koncentrationer ämnen som kan finnas i luften vid olika tillfällen 
i närheten till produkten genom närliggande mätutrustning, för att se om detta har 
variationer för torkningen, mogningen, vilket genomsläpp kollagen brukar ha och 
hur mycket som kommer. 
 
Plan 1 väljs då den verkar rimlig och har en möjlighet att ge ett resultat, då plan 2 
har element som redan verkar ha studerats inom företaget och plan 3 ovanligt 
komplex   
 
3.4. Val av plan 
I början av denna period skulle mätning för luftflödet planeras då företaget 
kommenterade efter författarens felaktiga tolkning, att det var något de inte gjort 
tidigare och som troligen kunde ge betydelsefulla värden. Problemet var som det 
har nämnts ett antal gånger tidigare att det var en traditionell process där luftflödet 
inte var under reglering vilket skulle göra en sådan mätning onödig. De ville 
egentligen veta om vattenaktiviteten i omgivningen genom ett mätinstrument som 
klarade miljön/röken. 
 
Efter uppklarandet blir det en mätning utav vattenaktiviteten i rökrummet, detta 
kan hjälpa som i plan 1 att hitta oregelbundna variationer 
 
Det som undersöks blir en faktor för vattenaktiviteten i produkten det vill säga 
den relativa luftfuktigheten (RH%) i rummet och en tillhörande faktor till den 
relativa luftfuktigheten vilket är temperaturen då de har ett viktigt samband. Dessa 
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värden kommer mätas i intervall under de perioder som rökningen utförs, för att 
sedan delas upp efter processernas perioder. 
 
Först görs en kortare testmätning av luftfuktigen för att se om verktyget har behov 
av underhåll/rengöring under kortare tidsfrister i miljön för mätning, passande nog 
finns det olika långa perioder beroende på produkt. 
 
Sedan en längre mätning i 1 vecka för att få basresultat som visar hur 
vattenaktiviteten skiftar i jämförelse med andra faktorer, då det är tidig höst 
utomhus. 
 
I den senare perioden görs en längre mätning (4veckor) för att se hur länge 
verktyget ger trovärdig information och för att se hur mycket verktyget slits. 
Denna period ska också visa övergången till de kallare väderförhållanden och för 
att bekräfta eller omforma det mönster som tolkats utav basresultaten då varje 
mätning ska ha lika stor roll i analysen. 
 
Den sista mätperioden är på två veckor för att visa att skillnader från den varmare 
perioden inte är slumpmässiga och hur det ser ut under en kall period. 
 
För att lättare kunna överse mätdata så delas varje rökning in i stadierna mogning, 
rökningdel1 och rökningdel2(omspåning).  
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4 Resultat 
 
4.1 Mogningen 
Mogningen visar inte någon större förändring i luftfuktigheten, men temperaturen 
visar en långsam ökning under perioden på grund av elementet i taket som ska 
värma upp rummet till en bra temperatur för fermenteringen. Då fuktigheten inte 
ändras märkvärt tas det inte med fler mogningsdiagram. 
 

  
(Figur4.1-2) diagram mogning 14:00-06:00 RH följt 
av temperatur. Då det inte finns några större 
förändringar i den relativa luftfuktigheten är det 
onödigt att visa mer mogningar 

 
 

 
Figur 4.3 luftfuktigheten under början av rökning 1 

 
Figur4.4 temperaturen de 2 första dagarna i rökning 1 

 
Figur 4.5RH de sista 2 dagarna i rökning 1 

 
Figur 4.6 Temperaturen i slutet av rökning 1 

 
4.2 Rökning 1 
 Det är en ganska hög luftfuktighet från första ögonblicket av den här perioden 
och då det inte förekommer några större temperaturförändringar så kan man anta 
att det redan finns ganska mycket vatten i luften, vilket gör att det är svårare att 
avgöra mängden frigjort vatten från processen då de andra faktorerna verkar 

10 
 



påverka för mycket i den här mätningen för att kunna se ett tydligt mönster i 
förhållande till processen. 
 
  Det ser ut som den frigjorda vattenmängden ändå minskar i slutet vilket både kan 
betyda att processen lyckades eller att miljön utanför ändrades.   
 
4.3 Rökning 2 
I början utav rökningen på nästa sida var det en stark temperaturökning som borde 
kunna kopplas till antändningen utav spånen som med den ökade temperaturen 
hjälpte till att öka den frigjorda vattenmängden vilket kan höja värdet på 
luftfuktigheten. 
 
Ett tag efter tändningen syns det enperiod då värdet sjönk då värdet på det 
fullmättade vattentrycket antagligen ökade snabbare i samband med 
temperaturökningen än mängden frigjort vatten från processen. 
 
En stund senare fortsätter mängden frigjort vatten att öka medan hastigheten som 
temperaturen ökar minskar vilket gör så att den relativa luftfuktigheten ökar igen. 
Detta kan antyda på att vattnet inte kan frigöras direkt och konstant då det kan 
behövt tid för att låta mer vätska röra sig ut från produkten. 
 
I slutet av andra perioden syns ett likadant mönster med skillnaden att det inte 
finns mycket mera vatten att frigöra och därför ökar den relativa fuktigheten inte 
lika mycket i slutet 
 
Rökning 2 kan från början verka ganska oregelbunden, men om man går igenom 
processen steg för steg så kan flödet kännas ganska naturligt efter ett tag. 
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Figur4.7 Rökning2 RH(Första perioden)Den 
relativa fuktigheten verkar ha en kraftig ökning just i 
början av temperaturökningen vilket kan tyda på att 
det finns en skillnad mellan den direkta reaktionen 
ock den långsiktiga påverkan som kommer med 
temperatur förändringen. 

 
Figur4.8 Rökning2 Temperatur(Första perioden)En 
temperatur ökning kan ses när rökningen påbörjats. 

 
Figur 4.9rökning2 RH(andra perioden)Den relativa 
luftfuktigheten sjunker vilket kan tydas som att 
vätskedrivningen minskat på grund av uttorkning av 
produkten. 

 
Figur4.10 röknin2Temperatur(”andra perioden”), 
Temperaturen håller sig på ett relativt stabilt värde 

 
4.4 Rökning 3 
När man tittar på rökningen på nästa sida verkar det vara ett högt värde på den 
relativa fuktigheten redan innan processen påbörjats men den sjunker sedan 
tillräckligt så att man tydligt kan se en ökning som liknar den som hände vid 
samma tillfälle under den föregående rökningen, under andra perioden sjunker 
luftfuktigheten ganska mycket på morgonen men går upp igen under dagen.  
Rökning 3 visar tecken på att mycket var på gång då det var en ny rökning som 
påbörjades direkt efter en annan, utefter det tecken som syns här vilket är att det är 
ett högt värde på den relativa fuktigheten redan innan processen påbörjats, men då 
värdet hinner sjunka är processen fortfarande tillräckligt normal för att kunna se 
olika förändringar i mätningen. Samma mönster upprepas i första perioden som 
under rökning 2 men till skillnad från tidigare fortsätter rökningen med en 
sjunkande temperatur och en relativ fuktighet som ökar långsamt vilket kan 
betyda att ökningen av frigjort vatten också börjat minska. Andra perioden verkar 
något ha hänt då luftfuktigheten ändrades över natten utan några större 
temperaturskillnader och borde ha en underliggande orsak som tyvärr inte kan 
lokaliseras endast med de mätningar som tagits.   
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Figur 4.11Rökning 3 RH(första perioden), Ett högt 
värde i början utav rökningen tyder på att det var 
mycket som var på gång under den här perioden. 

 
Figur 4.12 Röknng3 Temperatur(Första 
perioden)Liknar föregående rökning. 

 
Figur 4.13Rökning 3 RH (slutet). Något verkar ha 
drivit bort den fuktiga luften, underliggande faktor 
saknas. 

 
Figur 4.14Rökning3Temperatur(slutet), I större drag 
liknande den föregående rökningens andra period. 

. 
 
 

 
Figur 4.15 Rökning 4 RH(början), Under den här 
rökningen ser variatonen mindre ut då den relativa 
fuktigheten börjar på ett relativt högt värde. 

 
Figur 4.16Temperaturen verkar följa ett mönster i 
samband med tändningen där den junker en bit, 
förmodat vid öppningen utav rummet och sen en 
ökning då spånen förbränns.  

 
Figur 4.17 Rökning 4 RH(slut), Rökningen slutar på 
ett högt värde liksom i början vilket tyder på att det 
är inflödet som var extra fuktigt under denna 
rökning. 

Figur 4.18 Data på rökning 4(Temperatur, slut), 
samma mönster för tändningen utav spånen kan ses 
här. 
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4.5 Rökning 4 
Ett bekant mönster syns i början av denna rökning på föregående sida då vi ser en 
kortvarig ökning vid ungefär samma tillfälle som föregående rökningar följt av en 
långsammare ökning som drar sig tillbaka efter processens slut, men 
luftfuktigheten är fortfarande ganska hög i början av första perioden och slutet 
andra perioden. 
 
4.6 Rökning 5 
Rökning 5 som är på nästa sida verkar ha haft en långsam start där temperaturen 
inte gick upp ordentligt förrän andra perioden vilket också skulle innebära att 
luftfuktigheten inte ökade, det verkar nästan som om spånen slocknade. I andra 
perioden syns också ett nytt mönster, en relativ fuktighet som inte har den bekanta 
sjunkningen efter en hastig ökning utan en mindre plötslig sjunkning i samband 
med den kalla natten änden som brukar inträffa vid början av processen, det kan 
bero på att den fuktiga luften hinner flytta på sig och produktens inre 
vattenaktivitet jämna ut sig.  
 
 

 
Figur 4.19Rökning 5 RH(början), En början som 
inte riktigt känns lyckad då den relativa 
luftfuktigheten sjunker när processen påbörjats. 

 
Figur 4.20Rökning 5 T(början), Även temperaturen 
verkar ha varit annorlunda än det som vanligtvis ses 
under början av en rökning. 

 
Figur 4.21Rökning 5 RH(andra perioden), här 
verkar fuktigheten äntligen öka 

Figur 4.22 Graf som visar Temperatur under den 
5:te rökningens andra period, Här ser man att det 
kan ha varit extra kallt då temperaturen börjar 
variera men fortfarande håller sig på en ganska låg 
nivå i början av den andra perioden.  
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4.7 Rökning 6 
Rökning 6 visar det nyare mönstret där luftfuktigheten verkar ha ett mer 
regelbundet mönster av ökning eller sänkning med hänseende till vilken tid på 
dygnet det är då det följer temperaturförändringen mellan dag och natt, mer 
regelbundet syftar till att den kortvariga ökningen som fanns i de tidigare 
mätningarna inte syns här, det syns däremot att produkten har torkat då den fjärde 
dagens temperaturökning inte ökade den relativa fuktigheten. 
 

 
Figur 4.23Rökning 6 RH(dag 1 och 2) man ser klart 
skillnaden på natt och dag för den relativa 
luftfuktigheten under vinterperioden. 

 
Figur 4.24Rökning 6 T(dag 1 och 2), En likhet kan 
ses med de mätningar av relativ fuktighet som tagits 
under samma period. 

 
Figur 4.25 Rökning 6 RH(dag 3 och 4),på grund av 
det regelbundna mönstret som dykt upp under vintern 
kan man se att produkten har torkat till en grad. 

Figur 4.26 Rökning 6 T(dag 3och 4), Temperaturen 
fortsätter variera även om den relativa fuktigheten 
slutat vilket bekräftar att produkten är torkad. 
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5 Diskussion 
En ostörd process skulle förmodligen ha följande mönster. 
Under mogningen skulle processen inte visa några större skillnader i 
luftfuktigheten, då det inte finns något som skapar ett luftflöde. Under rökningen 
kommer ett uppåtdrag skapas och vätskedrivningen påbörjas, då det inte finns 
något systematiskt luftflöde kommer fuktigheten förmodligen ackumulera och 
uttorkningen sakta ner tills lika mycket vätska torkas ut som den vätska som 
lyckas lämna rummet i samband med att det är den relativa fuktigheten som mäts 
kan det mätta värdet sjunka trots att vätskedrivningen fortsätter. Efter rökningen 
har pågått ett tag kommer fuktigheten sjunka då mindre vätska kan drivas ut för 
att till sist återgå till den normala fuktigheten när processen är slut men bara så 
länge det finns någonstans den fuktiga luften kan gå, att rummets luft inte är för 
isolerad. 
 
Då det under rökningen kan vara svårt att avgöra vad skillnader i den relativa 
fuktigheten kan bero på, om det är ackumulationen utav fuktigheten som 
förändras på grund av luftflödet som går in och ut ur rummet eller om 
vätskedrivningen har förändrats borde troligen mätningen kompletterats med 
direkt mätning av förändringar på produkten. Mest värdefullt skulle det nog vara 
om man fick fram förändringar i totalvikten av det som röktes då detta skulle 
kunna visa hur mycket vätska som drevs ut för att göra analysen mer pålitlig. 
 
En skillnad kan märkas mellan temperaturen i mätningarna, och de som har 
nämnts i processbeskrivningen. Det kan bero på att mätutrustningen placerats 
ovanför ställningen med korvar för det är dit fukten går, men då det är längre ifrån 
det tända spånet är det en lägre temperatur där givaren är i jämförelse med var 
produkten är. Av följande skäl nämns inte några specifika temperaturer från 
mätningarna utan är tidigare omnämnt som ett högre eller ett undre gränsvärde där 
den relativa fuktigheten visar klara reaktioner, då de temperaturskillnaderna som 
finns beror på dels den omringande miljön och dels den värmen som kommer från 
glöden kan göra så att uppmätta gränsvärden skulle variera beroende på dessa 
skillnader. 
 
För att få en mer klar bild av värmeutvidgningen skulle det varit bättre att ha flera 
punkter där värmen kunde mätas, för att gå närmare de värden som finns 
beskrivna i processen och för att kunna se direkta värmeskillnader i både läge och 
tid då de uppmätta värmeskillnaderna mellan de olika säsongerna var stora kan det 
vara intressant att se var skillnaden är störst och för att kunna beräkna hur mycket 
vatten som potentiellt kan vara i luften under de olika säsongerna. 
 
Den första mätperioden visade på ganska normala resultat, med bara luftfuktighet 
sa den dock inte mycket och exkluderades därför. Temperaturen är med bland 
resultaten för att kunna tolka de samband som kan dras till den relativa 
luftfuktigheten då det skulle vara väldigt svårt tolka något annars. 
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De diagram som visas har alla en lika lång rökningsperiod även då det nämndes 
tidigare att vissa produkter hade en annan  tidsram, då antalet uppmätta rökningar 
av dessa produkter var för få för att kunna göra en bra jämförelse exkluderades 
dessa. 

Att mätningarna visar olika resultat är underlättande för en analys framförallt på 
två sätt, det första är att vinterns tester visade en mer klar koppling mellan 
temperatur och relativ luftfuktighet vilket kan bevisa att den yttre miljön 
fortfarande har en betydelse och det andra är att företaget konstaterade att 
processen normalt gick bättre under vintern vilket ledde till att en jämförelse 
mellan dessa skulle passa bra.  

Mätningar under sommaren på den relativa fuktigheten påverkas ganska mycket 
av att temperaturskillnaden mellan den eftersiktade temperaturen och den normala 
temperaturen är mindre och att den varma sommarluften redan kan innehålla en 
större mängd vatten på grund av att gränsen för det mättade vattentrycket ökat 
vilket skulle göra en analys svårare då kopplingen till den yttre miljön börjar spela 
en större roll än den frigjorda vattenmängden från produkten för att bibehålla en 
statistik över mätningar under sommaren skulle rökrummet behöva lite mer kyla i 
den luften som kommer in. 

Att det går bättre under vintern kan vara kopplat till att vätskedrivningen sker i 
intervall då värmen sjunker under natten på grund av kylan, istället för att den 
saktar ner på grund av uppsamlad fuktighet. Det kan också ses att det finns en 
plötslig ökning av luftfuktigheten i samband med den plötsliga 
temperaturökningen som sker i början av uppvärmningen. 

För en mer permanent mätplacering skulle det rekommenderas att en anpassning 
gjordes, där sladden inte är lika utsatt för skada samtidigt som loggern inte var 
utsatt för rök. Då mindre slit på mätverktygen upptäckts. 

Det finns även indikationer för att givare eller filter troligen kommer behöva 
underhållas eller behövas ersättas under regelbundna intervall, då den rök som 
finns i rummet utefter en pigmentförändring till viss del ha penetrerat filtret på 
mätutrustningens givare.  

Vinterns resultat är bättre i rökningsprocessen enligt företaget och det finns några 
underliggande faktorer som kan tillskrivas vintern som kan höra ihop med 
resultatet. 

• Den kalla temperaturen gör så att luften från början inte kan bära lika
mycket vatten, även om den relativa fuktigheten kan vara hög under
vintern så blir den mindre när det värms upp inuti rökrummet.

• Kylan i rökrummet varierar så att uttorkningen sker i intervall utan att
sjunka under temperaturökningen, för att istället sjunka under natten då det
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är kallt så att vattnet och luften hinner röra på sig så att uttorkningen sker 
lika effektivt dagen därpå. 
 

För att reglera kvaliteten kan några försök göras där man vill testa vad som händer 
om man inför: 
 

• Kontroll av luftflödet: 
om man kyler ner inflödet av luft kan onödig vattenånga kondenseras, och 
därigenom kan man öka möjligheten att ta upp vatten, då framtvingat 
luftdrag tydligen torkar ut produkten för mycket skulle försöket endast 
gälla kylning. 
 

• kontroll av temperatur: 
Att variera temperaturen som en simulation av vintern och skapa en 
torkning som sker i intervall för att se om det finns någon effekt som 
kommer utav detta. 
 

Mer mätresultat och mindre tester skulle möjliggöra en prognos för vad som 
skulle ändras. En mätning utav den luft som flödar in under sommaren skulle 
snabbt vissa om kondensation var ett bra alternativ. 
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6 Förslag till fortsatt arbete 
Mätningen som gjordes i detta arbete har många möjligheter till komplettering då 
det verkar som informationen är kan vara användbar om en större studie görs. 
 
För vidare mätning skulle det vara lämpligt att ha möjlighet att uppta mer plats i 
närheten av rökrummet, för att säkerställa det fortsatta skicket på mätutrustningen 
och för att mäta de andra faktorerna som skulle komplettera mätningen. 
 
Förslag till vidare mätning skulle vara följande: 
 
Som nämnt tidigare skulle en kontinuerlig loggning utav vikten under processen 
då det är det enklaste sättet att hålla koll på det vatten som egentligen försvinner 
och när det händer, istället för att behöva oroa sig för hur mycket av mätvärdenas 
ökning beror på uppsamling av fukt gentemot en snabbare vätskedrivning. 
 
Det skulle vara bra med en mätning utav den inflödande luften, där det som 
mättes skulle vara både den relativa luftfuktigheten och temperaturen för att få en 
bättre kontroll utav de variablerna som påverkar processflödet utanför de aktuella 
processtegen. 
 
Att placera flera mätnoder på regelbundna avstånd som lätt kan kartläggas i en 
modell i rökrummet då det är troligt att temperaturen har variationer beroende på 
plats och som sagt tidigare så är den relativa fuktigheten beroende av 
temperaturen. 
 
Placering av givaren för luftfuktigheten om denna fortsätter vara en begränsad 
resurs i rökrummet skulle behöva placeras vid utflödet dit all utgående fukt 
kommer gå, för att hålla koll på om luftfuktigheten sjunker regelbundet genom 
minskad vätskedrivning eller att en snabbare ventilation. 
 
Det kan anmärkas att vissa av förslagen ger mätresultat som hjälper på samma sätt 
som ett annat förslag men det är för att kunna komplettera de analyser man kan 
dra i slutet av mätningarna och därför borde det inte vara ett hinder eller något 
överflödigt att implementera flera av förslagen   
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7.Slutsats 
• Yttre temperaturskillnader påverkar processen. 
• Under varmare temperaturer kan den ingående luften vara mer fuktig än 

nödvändigt. 
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8 Kritisk granskning 
Analysen är gjord utefter ett begränsat antal mätningar och har innefattat få 
faktorer, därifrån har grova uppskattningar gjorts på vad mätningarna kan 
innebära trots att analysen kan låta rimlig från första början har den bara tänkts ut 
i teori och inte bekräftats i praktik, fysik eller kemi och är därför inte redo att ses 
som fakta och har därför isig troligtvis ingen större effekt när det gäller 
människans förutsättningar. 

För företaget kan vidtagna åtgärder efter förslag till vidare arbete leda till en 
stabilare processkontroll, vilket kan ha positiva effekter på att behålla en 
regelbunden kvalitet hela året igenom. Då företaget redan gör en kvalitetskontroll 
i slutet av processen är det inte sannolikt att förändringarna är något som kommer 
att framgå för konsumenten utan mer i loggen för kvalitetskontrollen. 

Några av referenserna kan vara föråldrade och kanske saknar någon ny 
information inom ämnet som upptäckts nyligen och riskerar att göra 
examensarbetet överflödigt. 
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