
SVAR
FRÅGA?De frågor som vi tar

upp här skall ha allmänt
mättekniskt och/eller värme-
tekniskt intresse. !Håll tungan

i styr!

Har du synpunkter eller frågor kontakta professor Dan Loyd, LiTH, på e-post: danlo@ikp.liu.se

FRÅGA: Om man en kall vinterdag petar på
ett balkongräcke av stål så riskerar man
erfarenhetsmässigt att frysa fast, men detta
händer inte om räcket är av trä. Borde inte
fastfrysningsrisken vara densamma för de
två räckena om temperaturen är samma?

Knut A

SVAR: Något förenklat kan förloppet förkla-
ras på följande sätt. Om utetemperaturen är
konstant under en längre tid eller om den
ändras långsamt så har de båda räckena
samma temperatur. När man petar på stål-
räcket kommer värme från fingret att ledas
till stålet. Stålet har hög värmekonduktivitet
(ungefär 50 W/m K), vilket gör att temperatur-
differenserna inom räcket blir mycket små.
Det begränsade värmeflödet från fingret
gör dessutom att räcket får en obetydlig
temperaturökning. Fingret kyls av och tem-
peraturen i kontaktpunkten blir i princip lika
med räckets temperatur, som i detta fall är
under 0°C. Om kontaktytan är fuktig så
riskerar man att frysa fast på stålräcket. Att
slicka på räcket vore förödande - tungan
fryser fast!

När man petar på träräcket så blir för-
loppet något annorlunda. Värmekondukti-
viteten för trä är 0.1 - 0.2 W/m K, dvs
betydligt lägre än för stål. Detta betyder
att värme leds sämre i trä än i stål. I det
område där man petar på räcket får
man därför en lokal uppvärmning och
temperaturen i kontaktytan mellan
finger och trä blir för det mesta över
0°C. Vid stark kyla riskerar man
dock att frysa fast även på ett
träräcke. En noggrannare
värmeöverföringsanalys kräver

att man förutom värmekonduktiviteten be-
aktar balkongräckets densitet, specifika
värmekapacitet och dimension samt tiden
som kontakten varar. I detta fall blir dock
slutsatsen densamma som vid den förenk-
lade diskussionen.

Motsvarande värmeöverföringsproblem
uppträder i princip vid yttemperaturmätning
med en handhållen givare av  beröringstyp.
Temperaturgivaren stör obetydligt om man
mäter yttemperaturen på en stålkonstruk-
tion. Vid mätning på träföremål stör givaren
förloppet betydligt mer och man kan få en
avsevärd differens mellan givartemperaturen
och den yttemperatur som man vill mäta.

Mät fukt, fett och
protein snabbt
Med Infralab 710 får man snabba prov-
svar, upp till 500 analyser per timme är
möjligt.

Infralab 710 mäter 0-90 % fukt, 0-
70 % fett och 0-70 % protein inom t ex
livsmedelsindustrin. Nikotin och socker
kan också mätas. Upp till fem para-
metrar kan hanteras samtidigt. Mätaren
levereras grundkalibrerad för snabb
igångkörning.

Mätosäkerheten är typiskt ± 0,1
absolutprocent fukthalt.

Analysatorn är avsedd för produk-
tionsmiljö (IP 65) vilket bidrar till snab-
bare provsvar. Den är enkel att använda
med tryckkänslig pekskärm, samt ger
bättre repeterbarhet än konventionella
labmetoder.

Ny enhetlig logger
från Datapaq

Datapaq vidareutvecklar sin logger-
serie Tpaq med en enhetlig modell
Tpaq 21. Bland nyheterna märks 8
alternativt 10 kanaler för termoelement
K, N, R och S. Vidare är större minnes-
kapacitet inbyggd och åtkomlig via
USB-kommunikation. Även radiokom-
munikationen är integrerad i den en-
hetliga lösningen. Batterikapaciteten
är fördubblad.

Tpaq 21 är som tidigare modeller
helt anpassad till Datapaqs mätsystem.
Loggern innesluts i värmefördröjande
barriärer som individuellt anpassas till
kundbehovet genom val av olika stan-
dardkomponenter. Nya Tpaq 21 kan
användas i befintliga mätsystem.


