
Mera älgkaffe
FRÅGA: En i jaktlaget påstår att termos-
kaffet håller sig varmt under längre tid när
han sitter på pass än när han har det med sig
i drevet. Kan det vara möjligt? Det är ju lika
kallt ute i båda fallen.

Sten J

SVAR: Påståendet skulle kunna vara rätt
eftersom värmeöverföringen till korken kan
vara olika i de båda fallen. Termosens svaga
punkt är nämligen korken när det gäller vär-
meöverföring.

Vi antar att termosen i de båda fallen är
av samma typ och innehåller lika mycket
kaffe. De förutsätts stå upp och förvaras i
ryggsäcken. När älgjägaren sitter på pass

transporteras värme från kaffet till
korken dels via ledning i
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termosväggen, dels via konvektion och strål-
ning i luftskiktet ovanför kaffet. När älg-
jägaren vandrar med termosen skvalpar kaf-
fet runt och och värme överförs via konvek-
tion direkt från kaffet till korken. Värmeflödet
till korken blir större i det senare fallet än i det
förra. Hur stor skillnaden blir beror på den
aktuella termoskonstruktionen.

Korkkonstruktionen utgör en kompro-
miss mellan ett antal olika krav och isolerings-
förmågan är bara ett av kraven. Korken är
ofta mycket sinnrikt konstruerad för att det
skall vara lätt att hälla kaffe ur termosen.
Detta gör emellertid att isoleringsförmågan
blir sämre och i vissa konstruktioner blir den
dessutom mycket sämre.

Den bästa korken ur isolerings-
synpunkt är den gamla hederliga kork-

korken. Tyvärr ser den ganska snus-
kig ut redan efter en ganska kort
användningstid, men priset är lågt
och man kan därför kosta på sig
att byta ut den ofta. Om man däre-
mot vill ha en hällvänlig, produk-
tionsanpassad och elegant kork
får man tyvärr acceptera att
isoleringsförmågan blir sämre.

!

Datapaqs logger är utformad för att följa
med kycklinglåren under stekningspro-
cessen. Därmed valideras att innertempe-
raturen blir tillräcklig för säker konsumtion.

Varför specificeras en och samma utrust-
ning mer optimistiskt i USA än i Europa? Ett
exempel är kalibreringsbad där de ameri-
kanska till synes har bättre prestanda. För-
klaringen är mer kulturell än teknisk.

Pentronics förre laboratoriechef Fredrik
Arrhén har studerat frågan. Han är idag
teknikansvarig vid riksmätplatsen för tryck
och vakuum på Statens provnings- och forsk-
ningsinstitut (SP) i Borås.

Mätosäkerhet beräknas enligt den s k
GUM-metoden på båda sidor av Atlanten. Den
har sina rötter i laboratorievärlden, men an-
vänds allt oftare för att säkerställa mätningar i
produktion. Bakom metoden står BIPM, ISO,
IEC, OEML och andra internationella organ.

– Syftet är att fastställa mätningens kva-
litet, förklarar Fredrik som leder kurser i mät-
osäkerhetsberäkningar.

Har inte mognat
Den stora skillnaden är amerikansk opti-
mism. I fallet med ett kalibreringsbad tar
europeiska laboratorier med provobjektets
inverkan i beräkningen, medan man i USA
bortser från den detaljen. En annan skillnad
är att ackreditering är en relativt ny företeelse
i USA, medan Europa har hållit på i över 15 år.
Här skickas regelbundet provobjekt mellan
de ackrediterade laboratorierna, vilket leder

Olika syn på mätosäkerhet
orsakar förvirring

till säkrare kontroll av mätosäkerheten. I USA
sker knappt några jämförelser mellan labora-
torierna. Problemet diskuteras på internatio-
nell nivå. Den europeiska ståndpunkten är att
USA behöver tid för att mogna och att det på
sikt blir en samsyn mellan världsdelarna. Innan
dess är det svårt att jämföra tekniska data
mellan utrustningar av olika ursprung.

– Det är även intressant vilka uppgifter
som saknas i databladet, säger Fredrik.

Som ett exempel nämner han ett salt-
bad där temperaturintervallet i databladet
uppges till 20°C - 550°C. Ingenstans står det
att salt bara fungerar över 180°C.

Skillnad i praktiken
Den slutliga mätosäkerheten beror på hur
utrustningen används, provobjektets egen-
skaper och liknande. Det bästa är att speci-
ficera kraven för leverantören, som får i upp-
gift att presentera en fungerande lösning.

På Internet finns en demonstration av
resultatet av skilda synsätt. Det är byrån för
mått och vikt, BIPM, som presenterar aktuell
tid enligt två internationella standarder, UTC
och TAI. Båda styrs av atomur med en pre-
cision på en tiondels mikrosekund per år.
Ändå skiljer det 28 sekunder i tidsangivelse
mellan de båda standarderna. Adressen är

www.b ipm.org/en/sc ien t i f i c / ta i /
time_server.html


