
Munters løser fugtrelaterede problemer ved pakning af konfekture

Fordele :

• Stabilt og fugtstyret klima året 
rundt

• Løser problemer med pakning på 
varme og fugtige sommerdage 

• Højere produktionskapacitet

• Kortere tørretid forud for pakning

• Færre uplanlagte afbrydelser i 
produktionen/pakningen

Case Study: Kolafabriken, Blekinge 

Produktionsproblemer løses med tør luft

Historien om Kolafabrikken i Bräkne-
Hoby i Blekinge startede i 1993, da 
virksomheden overtog nogle aflagte 
maskinanlæg fra en karamelfabrik. 
Kolafabrikken udviklede egne opskrifter 
på forskellige karamelprodukter og blev 
første svenske fabriksproducent af fudge-
produkter.

Udover fudge produceres i dag en 
række toffee-produkter til grossister, 
dagligvarehandlen og private label-
produktion. De 15 ansatte står i dag for 
en produktion på 1.000 tons produkter 
og virksomhedens høje fleksibilitet sikrer 
muligheden for at producere mindre 
kvantiteter og specialprodukter. 

Mange processer er manuelle og 
kræver erfaring og håndelag, mens 
processer som udskæring og pakning 
er fuldtautomatiserede på topmoderne 
maskinanlæg.

Munters Air Treatment Division, www.munters.dk/Kolafabriken



Fugtfølsom produktion

Da Kolafabrikken i 2009 flyttede 
til nye produktionslokaler, var der 
allerede installeret ventilationsanlæg. 
Produktionen af fudge- og 
toffeeprodukter er følsom overfor høj 
luftfugtighed og det viste sig hurtigt, 
at ventilationsanlægget førte alt for 
store mængder udeluft – og dermed 
fugtighed - ind i produktionslokalerne. 

I sommerperioder med et højt vand-
indhold i luften, opstod der store 
problemer i dele af produktionen. 
Udskæringen af fudgeprodukter kræver 
helt rene knive, men med meget fugt i 
luften begynder produktet at klistre til 
knivene og udskæringen kunne ikke leve 
op til fabrikkens høje kvalitetskrav. 

Pakkeprocessen viste sig dog at udgøre 
det største problem. Normalt pakkes 
produkterne enten umiddelbart eller 
efter ca ½ dags tørring, men på varme 
dage med en luftfugtighed over 60%RH 
kunne produkterne ikke pakkes før efter 
2 dages forudgående tørring, hvilket 
blokerede for yderligere produktion og 
dermed indtjening. 

Affugtning blev løsningen

Kolafabrikken gjorde flere forskellige 
tiltag for at løse problematikken 
med både for høj temperatur og 
luftfugtighed, men først da Munters og 
rådgiverfirmaet EVU blev involveret i 
problematikken fandt man frem til den 
rette løsning. 

Hele kanalsystemet blev ændret og 
nedskaleret og Munters anbefalede at 
installere en sorptionsaffugter type MX² 
80 for at få styr på luftfugtigheden.

Anlægget blev installeret og tilsluttet det 
eksisterende ventilationsanlæg og der 
blev påbygget en for- og efterkøleflade 
til konditionering af indblæsningsluften. 
Ca. 6.500 m³ konditioneret luft 
føres nu ind i produktionslokalerne 
med en luftfugtighed begrænset 
til ca. 40% RH året rundt. Der 
anvendes damp til opvarmning af 
regenereringsluftstrømmen, hvilket 
begrænser energiomkostningerne til 
anlæggets drift.  

Øget produktionskapacitet

Ved at reducere luftfugtigheden og 
holde den og temperaturen stabil uagtet 
de udendørs forhold, har Kolafabrikken 
nu fået produktionsforhold, der sikrer, at 
produktionen kan fungere året rundt og 
uden utilsigtede afbrydelser. 

Produktionskapaciteten er steget, 
produktkvaliteten forbliver høj og 
ensartet, samtidig med at behovet for 
rengøring af maskinanlæg som følge af 
klistrede produkter er markant reduceret. 

Alt i alt faktorer, der betyder, at 
investeringen i affugtningsanlægget 
hurtigt blev tjent hjem og Kolafarikkens 
Produktionschef Magnus Knutsson kan 
koncentrere sig om at at udvikle nye, 
spændende konfektureprodukter.

Læs mere om Munters' MX² affugtere 
på www.munters.dk/MX2

Læs flere eksempler på, hvordan 
affugtning sikrer korrekt produktions-
klima etc. på www.munters.dk/
casestudies
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Affugter MX² 80 udstyret med for- og efterkøleflade.

Pakkemaskinen pakker op til 1000 fudges per minut, 
forudsat den relative luftfugtighed holdes på ca. 40 %RH


