
Håll kylan 
med filten!

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

FRÅGA:  När jag skall avfrosta frysskåpet 
under sommaren har jag fått rådet att svepa 
in frysvarorna i en filt. Är det verkligen ett bra 
råd?  Filten kommer ju att värma maten.

Niklas W

SVAR: Kommentaren om filtens inverkan är 
både rätt och fel. Filten är från början varmare 
än de frysta varorna och värme tas från filten 
och tillförs maten. Insvängningsförloppet 
är emellertid  kort och den ”filtenergi” som 
tillförs maten är liten. När väl filten har blivit 
nedkyld är den en bra isolering och minskar 
värmeflödet till matvarorna. 

För att hålla maten så kall som möjligt skall 
man packa frysvarorna i några kartonger eller 
frysväskor innan man lägger filten omkring. 
Paketet placeras på en sval plats och avfrost-
ningen görs så snabbt som möjligt.

Man kan också se problemet 
matematiskt. Värmeflödet, Q, från 
omgivningen till matvarorna kan efter 
insvängningsförloppet beskrivas 
med sambandet 

 Q = A k (Tomg – Tvaror) Δt

En tätpackning av matvarorna minskar arean A 

och därmed värmeflödet. En filt som isolering 
minskar värmegenomgångskoefficienten k 
och värmeflödet. En låg omgivningstempe-
ratur,  Tomg , minskar också värmeflödet. En 
kort avfrostningstid  Δt  minskar den energi 
som tillförs den frysta maten.

Pentronic fortsätter att utveckla det 
ackrediterade kalibreringslaboratoriet 
för temperatur.

Laboratoriet får ytterligare två fixpunkter. Sam-
tidigt köps en ny trippelpunkt för vatten.

– Till hösten realiserar vi temperaturska-
lan upp till 1084 °C med egna fixpunkter, 
säger laboratoriets chef Lars Grönlund.

De nya punkterna är fryspunkten för 
silver, 961,78 °C, samt fryspunkter för kop-

Två nya fixpunkter för 
höga temperaturer 

par, 1084,62 °C. 
När de nya cellerna är 

insynade realiserar Pen-
tronic temperaturskalan 
ITS-90 med hjälp av trippelpunkterna för 
kvicksilver, -38,8344 °C och vatten, +0,01 
°C, smältpunkten för gallium, 29,7646 °C 
och fryspunkterna för indium, 156,5985 
°C, tenn, 231,928 °C, zink, 419,527 °C, 
aluminium, 660,323 °C, silver 961,78 °C 
och koppar, 1084,62 °C. 
I det industriellt använda temperaturom-
rådet saknar Pentronic bara fryspunkten 
för guld, 1064,18 °C. Det har liten praktisk 
betydelse när skillnaden mot koppar bara 
är drygt 20°C.

– Vi ser att behovet ökar av högre 
noggrannhet vid kalibreringar i högre tem-
peratur. Fixpunkterna är själva definitionen 
av temperaturskalan. Bättre går det inte att 
kalibrera, säger Lars som själv hämtar de 
nya fixpunkterna hos tillverkaren. De är för 
sköra och dyrbara för att anförtros normala 
transporter.

De nya fixpunkterna och kalibrerings-
ugnen ska insynas under hösten och blir 
därefter tillgängliga för kalibreringsuppdrag 
under ackreditering.

Prisvärda 
simulatorer
Simulator är ett värdefullt hjälpmedel vid 
kontroll av mätutrustning. Principen är 
enkel, koppla simulatorn till instrumentet 
som ska testas, skicka ut korrekt signal för 
en viss temperatur och avläs värdet.

Pentronic erbjuder två prisvärda 
simulatorer för temperatur. Tillverkaren 
ETI levererar dem med spårbara kali-
breringsbevis.

MicroCal 1 Plus är en kombinerad 
simulator och indikator. Den är omställbar 
mellan termoelement K, J, T, R, N, S och 
E. Simulatordelen har tolv snabbval av 
fritt inställbara temperaturer. 

MicroCal 2 är enbart en simulator för 
termoelement K. Signalen levereras i tolv 
fasta temperaturer från 20 till +1000°C.

Båda simulatorerna har en mätosä-
kerhet på ±0,3°C.


