
I slutet av februari kom en smärtsam på-
minnelse om hur viktigt det är med rätt
temperatur i varje steg av livsmedels-
hanteringen. 66 pensionärer insjuknade och
ett antal av dem avled efter att ha ätit
ärtsoppa.

Förgiftningen inträffade i Tierp och berodde
enligt de preliminära undersökningarna  på
dålig hantering vid avsvalning och åter-
uppvärmning av soppan. Därmed fick en
bakterie vid namn Clostridium Perfringens

Tragisk påminnelse om
temperaturens betydelse

chansen att snabbt växa till.
Smittskyddsläkaren i Uppsala län på-

pekar i Dagens Nyheter att köket inte kan
lastas för det inträffade, eftersom bakterien
är vanligt förekommande och att det är
svårt att undvika temperaturproblematiken
vid avsvalning och uppvärmning.

Däremot visar olyckan hur viktigt det är
med korrekt temperaturmätning. Det krävs
inte stora avvikelser för att potentiellt farliga
bakterier ska börja växa. Bakteriernas tillväxt
styrs av den verkliga temperaturen, inte av

CE-märkning
av skyddsfickor

i tryckkärl
Pentronics skyddsfickor för temperatur-
givare ska inte CE-märkas enligt PED, det
nya europeiska tryckkärlsdirektivet.

– De skyddsfickor som idag tillverkas är så
små att de klassas som mindre farliga tryck-
bärande tillbehör, säger Per Oscarson på
ÅF-Kontroll som anlitats av Pentronic för att
utreda direktivets effekter.
PED träder i kraft den 29 maj 2002 och

ersätter tidigare regler. Bland annat upphör
SA-godkännande att existera. I Sverige he-
ter direktivet AFS 1999:4. De nya reglerna
gäller alla tryckbärande anordningar för
fluider med ett internt tryck på mer än 0,5 bar
över atmosfärs-
trycket.  Det finns
två grupper av
fluider: Grupp 1
som är brand-

farliga och grupp 2 som är övriga fluider.
I beräkningar avseende värsta fallet fram-

går, enligt Per Oscarson, att skyddsfickor
för temperaturgivare normalt faller under § 8
i AFS 1999:4, som säger att CE-märkning
inte ska utföras. De fickor och skyddsrör
som Pentronic tillverkar är så gott som alltid
under de gränser som AFS anger som grund
för CE-märkning: Innerdiameter < DN25 mm,
inre volym < 1 liter samt tryckbegränsning
grupp 1 < 200 bar och grupp 2 < 1000 bar.

Vid CE-märkning måste, beroende på
kategori och val av modul, anmälda organ
(notified bodies) anlitas, i vissa fall redan vid
konstruktionskontrollen. ÅF-Kontroll är ett
av två anmälda organ i Sverige.

Per Oscarson,
ÅF-Kontroll, har

hjälpt Pentronic att
utreda det nya

tryckkärls-
direktivets effekter.


