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Abstrakt 
Under föreliggande studie studerades vattenhalten och höjden hos hårdostsorterna 

Herrgård med en fetthalt på 17 % (H17 %) och Grevé med en fetthalt på 17 %  

(G17 %). Syftet med studien var att kalibrera mikrovågsinstrumentet HK1-Mc. 

Instrumentet använder produktens höjd och vattens dielektriska egenskaper, för att 

mäta vattenhalten hos ostarna. Arbetet inleddes med en enpunktskalibrering av 

instrumentet varpå erhållna mätdata jämfördes med analysvärden från ett FTIR-

instrument, som användes som referensanalysmetod. Erhållna mätvärden från 

mikrovågsinstrumentet och IR-instrumentet matades in i ett kalkylprogram som 

rekommenderats av tillverkaren, (Harrer & Kassen), varpå lämpligt ”slope” och 

”intercept” erhölls för mikrovågsinstrumentet. Enligt erhållna mätvärden på 

vattenhalt från HK1-Mc respektive FTIR-instrumentet förelåg en korrelation mellan 

instrumenten på 1,1 %. Enligt erhållna värden från instrumentet HK1-Mc, finns det 

ett samband mellan vattenhalten och höjden på ostarna, determinationskoefficient på 

60,4 %, efter kalibrering. Resultatet kan ej anses rimligt vid kalibrering av 

instrumentet och enligt mätvärden erhållna från referensinstrumentet är sambandet 

betydligt svagare, determintationskoefficient på 3,5 %, mellan vattenhalt och höjd 

efter kalibrering. Detta värde kan anses rimligt vid kalibrering av instrumentet. 

Korrelationen mellan vattenhalt och höjd kan bero på en förändring i förhållande 

mellan bundet och fritt vatten i och med att höjden på ostarna förändras med tiden. 

Korrelationen kan även bero på att uttagna prover under pågående kalibrering inte 

haft en tillräckligt stor spridning, vilket kan leda till att lutningen hos 

kalibreringskurvan blir felaktig. I slutskedet av arbetet upptäcktes att samtliga 

tidigare kalibrerade kanaler i mikrovågsinstrumentet ger en korrelation mellan 

vattenhalt och höjd. Trenden hos samtliga kanaler gör att nuvarande pågående 

kalibrering är obrukbar. Det finns misstanke om att minnet eller höjdsensorn hos 

instrumentet på något sätt har förändrats eller påverkats. Flera andra tekniska orsaker 

kan ligga till grund för instruments beteende.  

 

Orsaken / orsakerna till de tekniska problemen är under utredning.   
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1 Abstract   
The present study investigated the water content and the height of the hard cheese 

varieties Herrgård with a fat content of 17% (H17%) and Grevé with a fat content of 

17% (G17%). The aim of this study was to calibrate the microwave instrument HK1-

Mc. The microwave instrument HK1-Mc uses the microwaves in combination with 

the product height and dielectric properties of water, to measure the water content in 

cheeses. The work began with a one-point calibration of the instrument, where 

obtained data were compared with assay values from an FTIR instrument, which was 

used as the reference method of analysis. The obtained measurement data from the 

microwave instrument and IR instrument where inserted into a spreadsheet program 

recommended by the manufacturer HK1-Mc, (Harrer & Kassen), from which the 

appropriate "slope" and "intercept" values were obtained for the microwave 

instrument. According to the measurements obtained on water from HK1-Mc 

respective FTIR instrument there is a correlation between the instruments of 1.1%. 

According to the measurements obtained from the instrument HK1-Mc, there is a 

correlation between water content and height of the cheeses, coefficient of 

determination of 60.4%, after calibration, this results can not be considered 

reasonable in the calibration of the instrument. According to measurements obtained 

from the reference instrument the relationship is significantly weaker, 

determintationskoefficient of 3.5% between water content and height after 

calibration, this value can be considered reasonable in the calibration of the 

instrument. The correlation between water content and height can be due to a change 

in the relationship between bound and free water because the height of the cheeses 

changes with time. The correlation may also be due to that the samples during 

calibration had a narrow distribution, which may have led to the “slope” of the 

calibration curve being incorrect. In the final stage of the work it was discovered that 

all of the previously calibrated channels in the microwave instrument provide a 

correlation between water content and height. The trend among all channels makes 

the current calibration unusable. There is a suspicion that the memory or height 

sensor of the instrument has been changed or influenced. Several other technical 

reasons can be the basis for the instrument's behavior. 

 

The cause / causes of the technical problems are under investigation. 
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2 Inledning 
 

 

 

2.1 Produktionsflöde och framställning av hårdost 
Den generella tillverkningen av hårdost inleds genom att mjölk som levererats från 

gårdar pumpas in till mejeriet och kyls ner till önskad temperatur (1). Den 

tempererade mjölken skickas sedan vidare för separering till grädde och skummjölk 

(1). Separeringen sker med hjälp av en separator (2, 3). För att erhålla önskad 

slutprodukt standardiseras mjölken genom att separerad grädde och skummjölk 

återblandas så att önskad fett- och proteinhalt erhålls (1, 3). Sammansättningen beror 

på vilken ostsort som är planerad för produktion (1, 3). 

 

Då mjölk utgör en trivsam miljö för ett antal patogena och produktförstörande 

mikroorganismer pastöriseras mjölk inför ostproduktion (4). Som standard brukas 

temperaturen och tidskombinationen 72 ºC i 15 sekunder, men andra kombinationer 

förekommer (4, 5). Som alternativ till pastörisering, eller i kombination med 

pastörisering, kan metoder så som bactofugering och mikrofiltrering utföras för att 

avlägsna mikroorganismer (3, 5). Vid bactofugering brukas, som vid separering, en 

centrifug (5). Skummjölk centrifugeras för att avlägsna sporer med högre densitet än 

skummjölken (3). Vid mikrofiltrering nyttjas omvänd osmos, trycket i filtrena 

pressar skummjölk genom ett filter med porstorlek omkring 0,1-2 µm (2, 5). 

Beståndsdelarna i skummjölken blir permeat och mikroorganismer som finns 

närvarande bildar retentat (2, 5).  

 

Mjölk som har standardiserats och pastöriserats förvärms och skickas därefter vidare 

till tempererade ystningstankar i väntan på ystningsprocessen (3, 6). Förvärmningen 

av mjölken och tempereringen i ystningstankar görs för att ystningsprocessen ska bli 

så optimal och effektiv som möjligt (7). Först tillsätts en starterkultur med 

mjölksyrabakterier och eventuellt kalciumklorid (CaCl2) till mjölken. Lite senare i 

ystningstanken tillsätts löpe (3, 6). Löpe kallas den kombinationen av enzym 

utvunnet ur kalvmage, där enzymet chymosin är involverat vid osttillverkning  (8, 9). 

Bakteriologiskt framställt chymosin finns som alternativ till löpe från kalvmage (8, 

9). Starterkulturen bildar mjölksyra vid fermentering av kolhydraterna i mjölken, 

främst laktosen (9, 10). Mjölksyrabildningen sänker inte enbart pH:t i mjölken utan 

främjar även chymosinets funktion (3, 10).  

 

Mjölk innehåller proteiner som grovt kan delas upp i kasein- och vassleproteiner, 

samt blodproteiner (11). Kasein- och vassleproteiner är av största betydelse vid 

osttillverkning och är de proteiner som återfinns i störst utsträckning i mjölk (11). 

Kaseinproteiner är samlingsnamnet för αs1-, αs2-, β- och κ-kasein (11, 12). 

Kaseinproteiner bildar tillsammans så kallade submiceller som i sin tur bildar de 

större komplexen kaseinmiceller, med hjälp av kalciumfosfatbindningar (11, 12). 

Kaseinmicellskomplexen finns αs1-, αs2-, β-kasein tämligen jämnt fördelat (11, 12). 

κ-kasein återfinns huvudsakligen på kaseinmicellens yta och binder inte 

kalciumfosfat, se Figur 1 (11-14). 
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Figur 1: Kaseinmicell där submiceller hålls samman med kalciumfosfatbindningar och κ-kasein 

återfinns ytterst i kaseinmicellen.   

Det fria kalciumet som återfinns i mjölken, binder till negativt laddade delar på αs1-, 

αs2-, β-kasein, därför kallas dessa för kalciumkänsliga kaseinproteiner (11, 13). De 

negativt laddade delarna är fosfat (PO4
3-

) (11).  κ-kasein kallas kalciumokänsligt 

protein på grund av att κ-kasein saknar negativt laddade delar ditt kalcium kan binda 

in, vilket göra att κ-kasein ansamlas på ytan och bildar likt utstickande trådar (11, 

13). κ-kaseins N-terminal tros interagerar hydrofobt med αs1-, αs2-, β-kasein, vilket 

leder till de utstickande C-terminal som formar trådstrukturerna (13, 14). N-

terminalen på ett protein är den del som slutar med en fri aminogrupp och C-

terminalen på ett protein är den del som slutar med en fri karboxylsyragrupp.  

 

Chymosin verkar på κ-kasein genom att klyva κ-kasein specifikt mellan aminosyra 

nummer 105 och nummer 106, vilket leder till bildandet av para-kasein, samt små 

peptidstumpar kallade kaseino (7, 8, 13). När κ-kasein har klyvts av chymosin 

kommer para-kasein att koagulera med omgivande kaseinmiceller med para-kasein 

på ytan, vilket leder till bildandet av så kallat koagel med vätska inneslutet (7).  

Genom att bryta koaglet faller den instängda vätskan ur, vilket kallas vasslen och 

innehåller i största utsträckning vatten (7). Med vasseln följer även vassleproteiner, 

en viss del laktos och de små peptidstumparna som blev till efter att κ-kasein klyvts 

(7). Generellt vid ostproduktion pumpas vasslen sedan bort och koaglet samlas upp 

för att forma ostar av (6).  

 

Vid produktion av rundpipiga ostar, av exempelvis varianterna Herrgård och Grevé, 

pumpas koaglet över och läggs ut i så kallade presskar, där sedan vasslen som 

tidigare pumpats bort tillförs igen så att vasslen täcker det utbredda koaglet i 

presskaret (6). Koaglet pressas under vasslen för att erhålla en tät massa utan massa 

små lufthål varpå färdig pressat koagel skärs i jämnstora bitar som sedan förs över 

till runda formar (6). Vidare förs de runda formarna med koagel till en kammare där 

de utsätts för ett bestämt tryck av presskolvar under en bestämd tid (6). Trycket och 

tiden som används varierar med ostsort (6). När presstiden är klar kommer så kallade 

färskostar ut som placeras i saltlake innan de sedan ställs på lager förtorkning och 

mognad (6). 
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2.2 Vatten 
Vatten har en central roll i de allra flest livsmedel och kan påverka kvalitén, 

säkerheten och stabiliteten (15-17). För att vatten skall kunna medverka vid bland 

annat enzymreaktioner eller mikrobiologisk tillväxt krävs det att vattnet är 

tillgängligt (15). Tillgängligt vatten är det som benämns som fritt vatten i en produkt, 

otillgängligt vatten i en produkt benämns som bundet vatten (17, 18). 

Vattenmolekyler som i ett lager binder med hjälp av vätebindningar tajt till matrisen i 

en produkt kallas bundet vatten (16-18). Bundet vatten återfinns även ofta som 

kapillärbundna vattenmolekyler i porer hos produkter (17). Dock är gränsen för vad 

som benämns som fritt respektive bundet vatten ej självklar, det finns alltid vatten 

som är i ett mellanläge, samt vatten som skiftar mellan att vara fritt och bundet (19, 

20).   

 

Måttet på fritt vatten i en produkt kallas vattenaktivitet (aw), vilken beräknas genom 

att dividera det partiella ångtrycket över produkten (P) med det partiella ångtrycket 

över rent vatten (P0) vid en bestämd temperatur (15, 21). Vattenaktivitet ska skiljas 

vattenhalt, som är ett mått på vatteninnehållet i en produkt beräknat utifrån massan 

gram vatten per gram produkt, vilket ger ett procenttal (20). 

 

 

2.3 Grundläggande om ljus 
Ljus är eletromagnetisk strålning som beskrivs genom våglängd, vågtal eller frekvens 

(22, 23). En våglängd innebär det avstånd ljusstrålning hinner på en så kallad cykel 

(22). En cykel kan definieras som avståndet mellan två toppar, det vill säga att en 

cykel är det samma som en våglängd, se Figur 2  (22, 23).  

 

 
 
Figur 2: Våglängd och amplitud hos elektromagnetisk strålning 

Vågtal definieras som antalet cykler som passeras per längdenheten centimeter (cm
-1

) 

och frekvensen definieras som antalet cykler som passeras per tidsenheten sekunder 

(sek
-1

), skrivs vanligen som hertz (Hz) (22). Amplituden hos en våg innebär den 

absoluthöjd som en våg kan inneha, se Figur 2 (22). Absoluthöjden eller amplituden 

kan även beskrivas som strålningens intensitet (24). 

 

Beroende på storleken hos vågtal, våglängd och frekvens delas den 

elektromagnetiska strålningen upp i ett spektrum (22). Synligt ljus med våglängder 

omkring 420 nm till 700 nm, är den elektromagnetiska strålning som det mänskliga 
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ögat klarar av att se (23). Med det synliga ljuset som utgångspunkt ökar sedan vågtal, 

frekvens och energin varpå våglängderna blir kortare åt vänster i spektrumet, där i 

följande fallande ordning UV-ljus, röntgenstrålar och gammastrålar återfinns, se 

Figur 3 (23).  

 

Till höger om det synliga elektromagnetiska spektrumet sjunker vågnumren, 

frekvensen och energin varpå våglängderna blir längre (23). Närmst till höger om det 

synliga elektromagnetiska spektrumet ligger det infraröda (IR) spektrumet med 

våglängder emellan 1 µm – 1 mm eller vågnumren omkring 12500 – 5 cm 
-1

 (22, 23). 

Det IR-spektrumet kan i sin tur delas upp i near infrared light (NIR) som är ungefär 

inom 14000 – 4000 cm
-1

, mid infrared light (MIR) som är ungefär inom 4000 – 400 

cm
-1

 och far infrared light (FIR) som är ungefär inom 400 – 5 cm
-1

, se Figur 3 (22). 

 

IR-strålning kan i praktiken användas för att bestämma kvantitet eller kvalitet av ett 

ämne i exempelvis en lösning (22). Detta beror på att olika molekyler absorberar IR-

strålning vid olika vågtal eller våglängder (22).  När molekyler absorberar 

ljusstrålning i det IR-spektrumet vibrerar molekylernas bindningar (22). 

 

 
 
Figur 3: Elektromagnetiskt spektrum som läst från vänster går från kortare våglängder till längre 

våglängder varpå frekvensen, energin och vågnumren sjunker.  Det infraröda spektrumet delas upp i 

tre delar, beroende på våglängd/vågtal, near infrared -, mid infrared- och far infrared-spektrum. 

Inom våglängderna 1 mm – 1 dm eller inom frekvenserna 0,3 GHz – 300 GHz 

återfinns mikrovågsspektrumet (23, 25). Mikrovågor brukas vanligen för att värma 

kyld eller fryst mat, men kan även brukas för att mäta vattenhalten hos olika 

livsmedel (25, 26). Mikrovågor får molekyler att rotera och på så sätt lagra in energi, 

ju högre frekvens som används desto mer energi lagras in och desto mer energi kan 

sedan avges till omkringliggande molekyler i form av värme (25). 

 

Efter mikrovågsspektrumet återfinns de så kallade korta vågorna och därefter 

radiovågor (23).   
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2.4 Vattenhaltsbestämning i produktionslinje med 
mikrovågsinstrumentet HK1-Mc 
Vattens centrala roll för ett livsmedels fysikaliska och kemiska egenskaper gör det 

önskvärt för livsmedelsindustrier att snabbt, enkelt och på ett icke produktförstörande  

sätt kunna analysera och följa upp vattenhalter för att kunna studera olika samband 

(26, 27). Detta kan erhållas genom så kallad mikrovågsanalys on-line i en 

produktionslinje med hjälp av mikrovågsinstrumentet HK1-Mc. Instrumentet mäter 

och samlar in data om ett livsmedels höjd samt vattenhalt, data som lämpligen kan 

lagras (28). 

 

Mikrovågsinstrumentets funktion bygger på att bestämma vattenhalten i ett livsmedel 

genom att studera dess molekylers förmåga att lagra in energi, det vill säga det som 

kallas molekylers dielektriska egenskaper (26).   

 
2.4.1 Flödet och uppbyggnaden av mikrovågsinstrumentet HK1-Mc 

Mikrovågsinstrumentet HK1-Mc består av en höjdsensor, två antenner (mottagare 

och sändare) samt en datorskärm, se Figur 4 (28). 

 

 
 
Figur 4: Mikrovågsinstrumentet HK1-Mc med en höjdsensor som mäter höjd samt fungerar som 

startreferens för antennerna. Antenn 1, sändaren, skickar mikrovågor igenom osten med frekvensen 

2,45 GHz. Antenn 2, mottagaren, tar emot och mäter förändringen som blivit i frekvens och amplitud. 

Produkten av intresse, i denna studie ost, transporteras med hjälp av ett 

transportband, med bestämt konstant hastighet, fram till instrumentets höjdsensor 

(28). Höjdsensorn mäter produktens höjd samt fungerar även som startreferens för 

mikrovågsantennerna (28). Med hjälp av höjdsensorn, samt kunskapen om 

transportbandets hastighet, kan fördröjning som blir innan produkten når antennerna, 

beräknas varpå mätning kan påbörjas (28). En av antennerna, sändaren, skickar ut 

mikrovågor med frekvensen 2,45 GHz som når mottagarantennen varpå vattenhalten 

i procent beräknas för hela produkten (28). Beroende på produktstorlek och hastighet 

på transportband hinner instrumentet göra en eller flera vattenhaltsbestämningar per 

produkt, om instrumentet gör mer än en vattenhaltsbestämning för en produkt 

beräknas medelvärdet av de mätningarna (28).  
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2.4.2 Vattenhaltsbestämning med mikrovågor 

Vattenhaltsbestämning hos en livsmedelsprodukt med hjälp av mikrovågor baserar 

sig på att vatten är ett dielektrikum (26). Det innebär att vatten har förmågan att lagra 

in energi från mikrovågorna som avges för att sedan avge energin i form av värme 

(25). Absorptionen av energi beror på att när mikrovågorna träffar 

vattenmolekylerna, som är dipoler, börjar deras bindningar att rotera (25). Detta 

orsakar en alternerande förändring i polaritet hos vattenmolekylerna och hur fort den 

alterneringen av polaritet sker beror av frekvensen på mikrovågorna (25, 29). 

Rotationen till följd av polaritetsförändringen kräver energi, detta leder till en 

tillfällig energiinlagring i vattenmolekylerna och hur stor den energiinlagringen blir 

beror på vattens dielektriska konstant, ju högre dielektriskkonstant desto större 

energiinlagring (25, 26, 29).   

 

Dielektriska konstanten för vatten vid 20ºC och 0,7-0,74 GHz är cirka 80 och vid 

30ºC och 30 GHz är dielektriska konstanten cirka 64, vilken är signifikant högre än 

fett och proteins dielektriska konstant, (som är omkring 4-6 respektive 2-4 ), vilket 

gör mikrovågsinstrument lämpligt för vattenhaltsbestämning (26, 28, 30, 31). 

Dielektriska konstanten påverkas av temperatur, frekvens och saltkoncentration (30).  

 

När vattenmolekylerna absorberar energi från mikrovågorna förlorar mikrovågorna 

en viss del av sin amplitud och frekvensen sjunker (25, 26, 30). Ju fler 

vattenmolekyler som återfinns i en produkt desto större kommer amplitud- och 

frekvensförlusten att vara, vilket mäts av mottagarantennen (25, 30). Sändaren hos 

instrumentet skickar ut mikrovågor med en bestämd frekvens, under föreliggande 

studie 2,45 GHz, vilket utgör referensfrekvensen (28). När mikrovågorna passerat 

igenom produkten kommer amplituden och frekvensen hos mikrovågorna att 

förändras, denna förändring från referensfrekvensen ger ett mått på vatteninnehållet 

(28, 29).  

 

Då enbart bindningar hos fritt vatten kan rotera ohämmat, kan enbart det fria vattnet i 

en produkt mätas med mikrovågsteknik (26, 28).  

 

 

2.5 Referensmätning av vattenhalt med IR-instrumentet FOSS 
milkoscan FT 120 
För att säkerställa att erhållen vattenhalt hos ostarna enligt mikrovågsinstrumentet 

HK1-Mc var korrekt, nyttjades som referensmetod instrumentet FOSS milkoscan 

FT120. FOSS milkoscan FT120 är ett så kallat fourier transform infrared 

spectroscopy (FTIR) instrument, som innebär bland annat att monokromatron, som 

vanligen brukas i ett vanligt IR-instrument, har ersatts med en interferometer (32). 

Traditionellet används torkning i ugn som referensmetod vid vattenhaltsbestämning 

(24). Ett FTIR instrument bygger på så kallat interferensmönster, vilket innebär att 

instrumentet mäter det mönster som uppkommer då vågor från ljusstrålning 

interfererar (33).    

 

FTIR-instrumentet som namnet antyder är ett IR-instrument, vilket innebär att det är 

ljusstrålning i det infraröda spektret som studeras (22, 23). Under föreliggande studie 
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användes ett FTIR-instrument där absorbansen i MIR-området, vilket är ungefär 

inom 4000 – 400 cm
-1

, studerades (24).  

 

Vattenhalten i en provlösning erhålls i form av ett procentvärde genom 

absorbansmätning av torrsubstansinnehållet i provlösning (24). I instrumentet FOSS 

milkoscan FT120 mäts absorbansen och innehållet av fett, protein, torrsubstans, 

mjölksyra, citronsyra, kolhydrater (24). Enskilda kanaler med olika vågtal mäter 

respektive ämne, dock erhålls samtliga vid mätning (24). Kanalen för torrsubstans 

klarar ej av att fastsälla proteininnehållet i en provlösning, vilket leder till att protein 

får mätas separat och adderas (24). Torrsubstans fastställs genom absorption via 

vibrationer i kol-kol bindningarna och protein fastställs genom absorption via kväve-

väte bindningarna (24).  

 
2.5.1 Flödet och uppbyggnaden hos IR-instrumentet FOSS milkoscan FT 120 

Instrumentet FOSS milkoscan FT120 består av en vibrerande insugspipett, 

värmeväxlare, envägsventil, högtryckspump, homogenisator på 200 bar, slaskventil, 

inline-filter, kyvett, baktrycksvsentil (24).  

 

Provet som finns i lösning sugs upp med hjälp av en pipett på utsidan av instrumentet 

som skakar utan att röra om i provet (34). Skakningen hos pipetten har som funktion 

att rensa pipettfiltret från oönskade partiklar (34). Genom att undvika omrörning i 

provet minskar risken för luftintag i provet som kan störa kommande mätning (34). 

 

Intaget prov passerar först värmeväxlaren i instrumentet där provet tempereras till 

omkring 40 ºC (24). Inför analys i instrumentet bör prover hålla omkring 5º-39 ºC, 

prover som sugs upp via pipetten med en temperatur högre än 40 ºC riskerar att 

skada interferometern (24). Efter värmeväxlaren passerar provet en envägsventil som 

ser till att provet inte kan flöda tillbaka i systemet (34).  

 

Från envägsventilen passerar provet en högtryckspump som bygger upp ett tryck 

inför homogeniseringen av provet (24, 34). Inne i homogenisatorn homogeniseras 

provet främst genom att fettdroppar slås sönder till lämplig och likvärdig storlek 

inför analys (34).  IR-strålning som träffar fettdroppar sprids och kan missa 

detektorn, mindre fettdroppar minskar spridningen och innehar fettdropparna 

likvärdig förbestämd storlek så kan spridningen delvis kompenseras för (34).  I 

efterföljande steg används cirka 85 % av provet till att skölja bort eventuella rester av 

tidigare prov (34). Kvarvarande del av provet filtreras i ett så kallat inline-filter där 

enbart partiklar mindre än 42 µm kan passera varpå provet skickas vidare till 

kyvetten för analys (34). För att erhålla likvärdiga förhållanden under alla analyser 

upprätthålls kyvetttemperaturen och trycket runt om kyvetten konstant. (34). 

 
2.5.2 Fourier transform infrared spectroscopy 

IR-strålningen som sänds ut från IR-ljuskällan passerar den så kallade 

interferometern innan IR-strålningen passerar igenom kyvetten (24, 33). 

Interferometern är den viktigaste delen av instrumentet, vilken möjliggör skapandet 

av ett interferensmönster (33). En interferometer består av en IR-ljuskälla, en 

kollimerande spegel, en strålningsdelare, en rörlig spegel och en fixerad spegel, 

kyvett och detektor, se Figur 5 (33).  
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Figur 5: IR-strålning sänds ut från IR-källan varpå den kollimerande spegeln samlar strålarna och 

sänder dem vidare till strålningsdelaren. Hälften av ljusstrålningen transmitteras till den fixerade 

spegeln och hälften av ljusstrålningen reflekteras till den rörliga spegeln. Ljusstrålning som träffar den 

fixerade respektive rörliga spegeln reflekteras sedan tillbaka till strålningsdelaren där de interfererar 

med varandra då de rekombineras till en ljusstråle. Den interfererade ljusstrålen passerar igenom 

kyvetten och vidare till detektorn. 

IR-strålningen som sänds ur från IR-ljuskällan träffar den kollimerande spegeln som 

ser till att samla strålarna i parallellinje och skicka dem vidare till strålningsdelaren 

(33). När ljusstrålning träffar strålningsdelaren, som vanligen består av germanium 

och silver, reflekteras hälften av ljusstrålningen mot den rörliga spegeln och den 

andra hälften av ljusstrålningen passerar igenom till den fixerade spegeln (33, 34). 

Ljusstrålning som träffar den fixerade respektive rörliga spegeln reflekteras sedan 

tillbaka till strålningsdelaren där de interfererar med varandra då de rekombineras till 

en ljusstråle (24, 33).  

 

Beroende på avståndsskillnaden mellan den fixerade och den rörliga speglen 

genomgår den uppdelade ljusstrålningen konstruktiv- eller destruktiv interferens då 

de rekombineras (33). Avståndsskillnaden skapas av den rörliga spegeln och för att 

säkerställa att avståndsskillnaden är den önskvärda används en laser som kontroll i 

instrumentet, som sänds ut tillsammans med IR-ljusstrålen (33, 34).  

Avståndsskillnaden avgör vid vilka våglängder de två ljusstrålarna interfererar (33). 

Vid konstruktiv interferens är vågornas toppar i fas med varandra, vilket leder till 

ökad amplitud och intensitet vid denna våglängd och vid destruktiv interferens är 

vågornas toppar i ofas med varandra vilket leder till minskad amplitud och intensitet 

(33). Hur mycket intensiteten respektive amplituden ökar eller minskar är beroende 

på hur mycket de interfererande ljusstrålarnas vågtoppar är fas eller ofas, 

Figur 6 (33, 34).     
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Figur 6: Interferogram där ljusintensiteten plottats mot avståndsskillnaden. Toppar tyder på 

konstruktivinterferens och dalar tyder på destruktiv interferens. Figuren är donerad för fri användning, 

se (35).  

Utifrån de olika interferensmönstren erhålls ett interferogram där ljusstrålningens 

intensitet plottas mot avståndsskillnaden, se Figur 6 (33, 34). När en ljusstråle har 

interfererat efter strålningsdelaren passerar ljusstrålen igenom kyvetten och vidare till 

detektorn (33, 34). För att ta hänsyn till brus som kan uppkomma på grund av 

instrumentutrustning eller miljön i instrumentet skapas ett referensinterferogram 

(33). Om tillsatt provlösning i kyvetten absorberar ljusstrålning av viss våglängd 

kommer en förändring i jämförelse med referensinterferogrammet att detekteras (33). 

Detta på grund av att absorbansen av våglängden i provlösningen får amplituden och 

intensiteten hos den interfererade ljusstrålen att sjunka, vilket registreras hos 

detektorn (33).  En avancerat beräkningsformel kallad fourier transform, vilken 

kräver en tämligen kraftfull dator, omvandlar i sin tur plotten av intensitet mot 

avståndsskillnad till ett absorptions- eller transmittionsspektra där intensitet plottas 

mot vågtal (24, 33, 34).  

 

Det spektrum som erhålls efter fourier transform utifrån interferogrammet, innehåller 

information om protein- och torrsubstanshalten i provlösningen, vilket omvandlas av 

instrumentet till procentvärden (24). 

 

 

2.6 Kalibrering 
Kalibrering av instrument utförs för att säkerställa att ett instrument som används ger 

korrekta mätvärden (32). Vid kalibrering erhålls en sammanfattande bild av hur 

mycket instruments mätvärden skiljer sig från de sanna mätvärderna (32). Detta 

studeras exempelvis genom att analysera lösningar med känd koncentration med 

instrument som ska kalibreras (32). Kalibrering kan även utföras genom att jämföra 

instrumentets mätvärden med en referensmetod (28). Detta för att i nästa steg justera 

instrumentet som ska kalibreras utifrån skillnaden mellan referensmetodens 

mätvärden och instrumentets mätvärden (28).  

 

Under föreliggande studie behövdes mikrovågsinstrumentet HK1-Mc kalibreras. För 

att kunna påbörja den egentliga kalibreringen behövs först en enpunktskalibering 
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utföras (28). En enpunktskalibrering utförs för att instrumentet ska ha startvärden, så 

kallade referensvärden, att utgå ifrån som referens till övriga mätningar (28). 

Referensvärdena skall vara ett medelvärde av förekommande mätvärden, vilka ska  

representera mätområdet (28). Vid en enpunktskalibrering får dock instrumentet 

svårt att ge bra noggrannhet om mätvärdena är mycket högre eller lägre än 

referensvärderna (28).  

Vid korrekt utförd enpunktskalibrering kan sedan kalibrering genom jämförelse av 

instrument- och referensmetods mätvärden utföras (28).  

 

Utifrån referensvärdena som erhålls vid enpunktskalibreringen justeras sedan slope 

och intercept stegvis i och med att fler kända mätvärden tillkommer (28). Vid slope 

justeras kalibreringskurvans lutning och vid intercept justeras linjens nivå (28). 

 

Under förliggande studie stod A0-värdet för slope-värdet och A1-värdet för 

intercpetet hos kalibreringskurvan.  

 

 

 

3 Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att kalibrera en vald kanal hos 

mikrovågsinstrumentet HK1-Mc som används för vattenhaltsbestämning hos de 

rundpipiga hårdostarna Herrgård och Grevé med fetthalten 17 %. Detta för att i 

framtiden enklare kunna följa upp hur olika processutförande och processtider 

påverkar vattenhalten hos dessa ostar. 

 

 

 

4 Material och metoder 
 

 

4.1 Produktionsplanering och provtagning av Herrgård 17 % och  
Grevé 17 % 
Erhållen vattenhalt från mikrovåginstrumentet HK1-Mc skulle verifieras i två typer 

av hårdostar, Herrgård med en fetthalt på 17 % (H17 %) och Grevé med en fetthalt 

på 17 % (G17 %). Ostsorterna är rundpipiga och tillverkas under samma 

förhållanden, vilket möjliggör samkörning vid vattenhaltsbestämning. Provtagning 

av H17 % och G17 % för vattenhaltsbestämning utfördes anpassat efter 

produktionsplanering, vilket skedde enligt  

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Tabell I. 

 

Inom en ystning produceras 144 stycken ostar. 

 

 

Tabell I: Data angående tillverkningsdatum, antal ystningar, ostsort och antal prov 

uttagna. 

Tillverkningsdatum Antal ystningar  Ostsort Antal uttagna prov 

2013-04-04 5 stycken Herrgård 17 % 10 stycken 

2013-04-14 5 stycken Herrgård 17 % 10 stycken 

2013-04-16 5 stycken Greve 17 % 10 stycken 

2013-04-25 5 stycken Herrgård 17 % 10 stycken 

2013-04-27 6 stycken Greve 17 % 10 stycken 

2013-05-02 5 stycken Herrgård 17 % 11 stycken 

 
4.1.1 Sammanställning av tidigare data 

Medelvärdena på vattenhalt och höjd för de två ostsorterna bestämdes utifrån 

analyser utförda under 2012 och 2013. Utifrån 65 stycken mätvärden på vattenhalten 

erhölls medelvärdet 48,69 %. Medelhöjden bestämdes till 126 mm utifrån 5000 

stycken mätvärden. Standardavvikelsen för vattenhalten bestämdes till 0,87 och 

standardavvikelsen för höjd bestämdes till 3,4. De medelvärden som erhålls kallas 

referensvärden.  

 

Medelvärdet för vattenhalt på 48,69 % respektive medelvärdet för höjd på 126 mm 

användes som referensvärden.  

 

Beräknade medelvärden för vattenhalt och höjd fördes in i rekommenderat kalkylark  

från instrumentstillverkaren för mikrovågsinstrumentet HK1-Mc, se bilaga I. 

Konstanta värden för transportbandshastighet, (0,35 m/sek), distansen mellan 

höjdsensor och antenner, (5,0 cm), samt ostarnas densitet, (1136 kg/m
3
) och 

diametern, (35,0 cm) fördes även in kalkylarket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

13 

4.1.2 Enpunktskalibrering 

Utifrån beräknade medelvärden på vattenhalt samt höjd och de konstanta värdena 

beräknades det initiala referensvärdet på A0 fram med hjälp av kalkylarket. A0 kan 

manuellt beräknas enligt ekvation 1:  

 

   
        

 (
   

    
)      

⁄   (Ekvation 1) 

 

h = Referens höjden 

ρ = Torra densiteten 

%H2O = Referens vattenhalten 

A0 = Slope  

 

Initiala referensvärdet för A1 är alltid 0,1000.  Initiala referensvärdena för A0 samt A1 

brukades för att utföra en enpunktskalibrering av mikrovågsinstrumentet HK1-Mc 

innan provtagning inför IR-analys och senare kalibrering kunde påbörjas. En ost av 

typen H17 %, vars sammansättning, rörande vattenhalt och höjd, låg nära de tidigare 

beräknade medelvärdena valdes ut ur produktionslinjen. Urvalet av lämplig H17 % 

ost gjordes genom att ostarna fick passera instrumentet HK1-Mc varpå vattenhalt 

samt höjd avlästes manuellt och när lämplig H17 % ost påträffades stoppades 

transportbandet. Den lämpliga H17 % osten placerades mellan antennerna hos 

mikrovågsinstrumentet HK1-Mc varpå enpunktskalibrering samt införande av initiala 

konstantavärden och referensvärden i instrumentpanel utfördes enligt tillhandahållna 

instruktioner från Harrer & Kassen.  

 

Vid färdigställd enpunktskalibrering startades transportbandet igen och uttagning av 

ostprover kunde påbörjas, se 4.1.3 Uttagning av ostprover. 

 
4.1.3 Uttagning av ostprover 

Selektionen av ostarna H17 % samt G17% för senare IR-analys gjordes genom att 

manuellt och aktivt söka efter lämpliga ostar  i ysteriet under produktion. Ostar med 

värden av intresse erhölls genom att aktivt läsa av uppmäta värden från datorskärmen 

hos den icke ännu kalibrerade kanalen hos mikrovågsinstrumentet. Värden lämpliga 

för IR-analys var värden som avvek positivt eller negativt gentemot tidigare 

bestämda medelvärderna på vattenhalt och höjd. Ett fåtal värden som stämde 

överrens med referensvärderna, det vill säga medelvärderna av fram beräknad 

vattenhalt och höjd, valdes även ut.  Detta för att aktivt erhålla en spridning av 

datavärden. Avvikelserna fick dock vara rimliga.  

 

När lämpliga ostar valts ut plockades dessa ut och placerades i position för att 

möjliggöra för utborrning av ostprover. Lufttäta plastpåsar för ostproverna 

förberedes genom märkning med ostsort, ystningsnummer, individnummer och 

tillverkningsdatum. Sex borrprov per ost togs ut för att erhålla ett så representativt 

prov som möjligt, tre borrhål gjordes på ena sidan och på motsatt sida borrades 

ytterligare tre borrhål, se Figur 7. 
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Figur 7: Sex borrprov per ost togs ut för att erhålla ett så representativt prov som möjligt, tre borrhål 

gjordes på ena sidan och på motsatt sida borrades ytterligare tre borrhål. Kryss markerar på ett ungefär 

vart på ostarna uttagning skulle ske. G17 % 054-134 visar exempel på den  individmärkning som 

stämplas på alla ostar. G17 % anger att osten är av sorten Grevé 17%, 054 vilken ystning den tillhör 

och 134 är ostens inviduella nummer.   

Borrning av ostprover utfördes med hjälp av ett ”handborr” i metall, vilken 

förvarades i 70 % denaturerad sprit hos traversföraren/operatören. Alla hål som blev 

till efter utborrningen av ostprover fylldes igen för hand med hjälp av vax. Handskar 

användes under all hantering med ostarna för att minimera risken för kontamination. 

  

Alla sex borrproverna från samma ost placerades i en uppmärkt lufttät påse varpå 

ostproverna placerades i en frysbox med temperaturen -47ºC till morgonen efter.   

 
4.1.4 IR-analys av ostprover 

Frysta ostprover hämtades morgonen efter utborrning för att tinas till rumstemperatur 

i laboratoriet. Upptining av ostprover tog cirka tre timmar.  

 

Under upptiningstiden bereddes LOSsolver mix genom att 8 gram LOSsolver pulver 

(30-70 % natriummetasilikat) tillsattes till 1982 gram avjonat vatten. LOSsolver 

mixen placerades därefter i 41ºC vattenbad. När lösningen erhållit temperaturen 41 

ºC togs ett prov på cirka 60 ml ut för kontroll av pH och konduktivitet inför senare 

IR-analys av protein- samt fettahalt. Protein- och fetthalt erhålls genom IR-analys i 

FOSS milkoscan FT120. Om erhållna värden för pH, konduktivitet, protein- samt 

fetthalt överensstämmer med bestämda gränsvärden var LOSsolver mixen acceptabel 

att använda vid förberedelse av ostproverna. Erhållna värden för LOSsolver mixen 

dokumenterades och sparades. LOSsolver mixen hölls termpererad vid 41 ºC.  

 

Rumstempererade ostprover maldes separat ner till smulor i storlekordning omkring 

tre - fyra millimeter varpå de malda ostproverna överfördes till sterila plastburkar på 

omkring 70 ml, burkarna märktes med respektive ostprovs ystningsnummer, 

individnummer och datum. Malningen utfördes med hjälp av en enkel matberedare 

av märket Bosch MCM2054 med roterande knivblad. 

 

I nästa steg vägdes 11,09 – 11,11 gram av respektive ostprov upp tillsammans med 

99,99 – 100,01 gram LOSsolver mix. Respektive ostprov med LOSsolver mix 

mixades i en LOSsolver turbomixer i en minut. Efter en minut tillsattes tre droppar 

antifoam (vattenemulsion av dietylpolysioloxan) för att dämpa skumbildning i 

suspensionerna. För att minimera avdunstningen av vatten preparerades ett ostprov i 

taget.  

 

Till suspensionerna tillsattes två droppar av konserveringsmedlet bronopol (>99 % 

bronopol) varpå suspensionerna överfördes till förslutningsbara glasburkar 
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uppmärkta med respektive ostprovs ystningsnummer, individnummer och 

tillverkningsdatum. 

 

Suspensionerna avluftades och rumstempererdes under cirka 20 minuter varpå 

samtliga suspensioner placerades i ett 41 ºC vattenbad i ytterligare cirka 15 minuter. 

Suspensionernas konduktivitet och pH mätes inför IR-analys. Suspensionerna 

placerades sedan i IR-instrumentet FOSS Milkoscan FT120 och analyserades varpå 

analysresultat skrevs ut. Vattenhalt beräknades utifrån den analyserade torrsubstans.  

 

Samtliga analysresultat sparades samt registrerades i datanätverk.  

 
4.1.5 Införande och hantering av data 

Erhållen data från mikrovågsinstrument och FTIR-instrumentet matades in i det av 

tillverkaren av HK1-Mc, Harrer & Kassen, rekommenderade kalkylarket. 

Kalkylarket beräknade värderna för A0 och A1 som motsvarar slope och intercept.  

 
4.1.6 Införande av nya A0- och A1-värden 

A0-värdet anger slope, det vill säga lutningen hos kalibreringskurvan och A1-värdet 

anger interceptet, det vill säga regressionslinjens skärning med y-axeln på 

kalibreringskurvan.   

 

Om nya beräknade A0 och A1 – värden tydligt ansågs avvika från tidigare inmatade 

A0 och A1 – värden, ersattes de tidigare värdena med de nya. Detta utfördes alltid 

innan nästkommande provtagning och analys.  
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5 Resultat 
 

5.1 Korrelation mellan vattenhalt enligt mikrovågsinstrumentet och 
vattenhalten enligt FTIR-instrumentet 
 

Enligt mätvärden erhållna från instrumentet HK1-Mc och FTIR-instrumentet är 

korrelationen mellan instrumententen 1,1 %, se figur 8.  

 

 
 

Figur 8: Korrelationen mellan instrumenten HK1-Mc och FTIR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,050,550,049,549,048,548,0

51

50

49

48

47

46

Vattenhalt (%) enligt IR-instrument

V
a

tt
e

n
h

a
lt

 (
%

) 
e

n
lig

t 
m

ik
ro

v
å

g
s
in

s
tr

u
m

e
n

t

S 1,03989

R-Sq 1,1%

R-Sq(adj) 0,0%

Fitted Line Plot
Vatten MRV =  56,92 - 0,1543 Vatten Lab



  
 

17 

5.2 Korrelation mellan höjd och vatthalt 
Enligt mätvärden erhållna från instrumentet HK1-Mc, beror 60,4 % av variationen i 

vattenhalt på höjden av ostarna efter kalibrering, se Figur 9. 

  

 
 

Figur 9: Korrelationen mellan höjd och vattenhalt enligt mikrovågsinstrumentet HK1-Mc.  
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Enligt mätvärden erhållna från referensinstrumentet FOSS milkoscan FT 120, beror 

3,5 % av variationen i vattenhalt på höjden av ostarna efter kalibrering, se Figur 10.  

 

 

 

 
Figur 10: Korrelationen mellan höjd och vattenhalt enligt IR-instrumentet FOSS milkoscan FT 120. 

Kalibrering avbröts när korrelationen mellan vattenhalt och höjd, enligt HK1-Mc, 

ökade och  

mätvärden erhållna från referensinstrumentet visade på motsatt trend. 

 

 

 

6 Diskussion och konklusion 
Enligt erhållna värden efter kalibrering från mikrovågsinstrumentet HK1-Mc varierar 

vattenhalten med ostens höjd och determinationskoefficienten r
2
 bestämdes till 60,4 

%. Detta går dock stick i stäv med erhållna referensvärden från IR-instrumentet 

Milkoscan FT 120 där ett mycket svagt samband mellan vattenhalt och ostens höjd 

erhölls och determinationskoefficienten r
2
 bestämdes till 3,5 %. Detta ger en icke 

acceptabel kalibrering som skall göras om.  

 

Ett fler tal orsaker kan ligga till grund för den uppkommna korrelationen mellan 

vattenhalt och höjd hos mikrovågsinstrumentet HK1-Mc.  Två möjliga teorier till den 

uppkomna korrelationen kan vara höjdens inverkan på det fria vattnet samt valet av 

uttagna analysprover. 
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6.1 Höjdens inverkan på det fria vattnet 
Vid IR-analys på referensinstrumentet Milkoscan FT 120 erhålls som tidigare nämnt 

torrsubstansen i procent hos en provlösning. Utifrån erhållen torrsubstans antas övrig 

procentdel vara vattenhalt. Det vill säga att både fritt och bundet vatten analyseras.  

 

Vid mikrovågsanalys på instrumentet HK1-Mc erhålls mätvärden på det fria vattnet, 

det vill säga vattenaktiviteten. Detta då vattenmolekyler som är bundna eller delvis 

bundna inte kan ändra polaritet och lagra in energi, det vill säga att de kan inte rotera 

när mikrovågor träffar dem, vilket leder till att dessa inte ger någon mätbar påverkan 

på amplitud och frekvens hos mikrovågorna.  

 

Enligt figur 9, föreligger en korrelation mellan höjd och vattenhalt, där vattenhalten 

sjunker i och med att höjden på ostarna ökar.  En teori i J Austin (26), där förhållande 

mellan fritt och bundet vatten förändras när mikrokristallin cellulosa sväller på grund 

av mättnad, vilket skapar sprickor där vatten kan binda hårt skulle delvis kunna 

förklara korrelationen mellan höjd och vattenhalt. 

 

När en ost pressats innehar den en viss vattenhalt och en viss kompakt struktur. När 

ostens höjd ökar förändras även strukturen, dock inte visuellt påtagligt. Om 

strukturen förändras finns det en möjlighet att tidigare otillgängliga porer blir 

tillgängliga för det fria vattnet. I dessa porer kan sedan det fria vattnet binda in och 

blir så kallat bundet vatten. Detta skulle kunna förklara att den uppmäta mängden 

vatten i en produkt sjunker med ökande höjd och att en korrelation erhålls.  

 

För att undvika att mäta både bundet och fritt vatten vid referensmätning skulle ett 

instrument för mätning av vattenaktivtet anses lämpligare. Fördelarna blir att prover 

kan analyseras i samma temperatur som används av mikrovågsinstrumentet och att 

enbart vattenaktivitet mäts, det vill säga fritt vatten. Nackdelen är att provmängden 

riskerar att inte bli representativ, då oftast mycket små provmängder kan analyseras 

per analysomgång.  

 

 

6.2 Urvalet av prover vid kalibrering 
Ytterligare orsak som kan ligga till grund för den uppkomna korrelationen mellan 

vattenhalt och höjd hos mikrovågsintrusmentet är att proverna som valts ut under 

pågående kalibreringen mot IR-instrumentet inte haft tillräckligt stor spridning.  

 

Vid en enpunktskalibrering klarar inte ett instrument att mäta för långt ifrån det 

bestämda referensvärdet. Men för att få en bra kalibrering krävs att valet av 

kalibreringsprover trots det har en god spridning, med både högre och lägre 

vattenhalt respektive höjd, jämfört med medelvärderna av vattenhalt och höjd hos 

ostarna, det vill säga referensvärderna.   

 

Det är möjligt att de uttagna proverna har legat för nära de referensvärden vid vilken 

enpunktskalibreringen gjordes, vilket kan ha resulterat i att slope för 

kalibreringskurvan blir opålitlig, och att en korrelation mellan vattenhalt och höjd 

erhölls på felaktiga grunder.  
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Om fortsatt kalibrering av kanalen för ostsorterna H17 % och G17 % vore möjligt 

borde  fler prover plockas ut för att jämna ut förhållandet mellan värden som ligger 

nära referensvärderna för vattenhalt och höjd samt värden som avviker betydligt mer. 

Detta för att ha en chans att korrigera slope för kalibreringskurvan, så att  prover runt 

om referensvärderna inte blir överrepresenterade och får för stor effekt på slope-

värdet.  

 

 

6.3 Tekniska felkällor 
I slutskedet av arbetet upptäcktes det att samtliga tidigare kalibrerade kanaler i 

mikrovågsinstrumentet, där korrelationen mellan höjd och vattenhalt tidigare inte 

förekommit plötsligt börjat uppträda. Trenden hos samtliga kanaler uppträder i slutet 

av april och gör att nuvarande pågående kalibrering är obrukbar. Detta då det finns 

misstanke om att minnet eller höjdsensorn hos instrumentet på något sätt har 

förändrats eller påverkats. Flera tekniska orsaker kan ligga till grund för instruments 

beteende.  

 

Orsaken / orsakerna  till de tekniska problemen är under utredning.   
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