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

Vattenånga

Fuktig
handduk

Flaskor

Värme

Förångningen av vattnet i den fuktiga handduken 
kräver värme som delvis tas från flaskorna.

Våt givare trög?
FRÅGA: Vi mäter temperaturen på avgaserna 
från en gaseldad ugn, som vi endast använder 
under dagtid. Det kapslade termoelementet 
har monterats så att vi kan mäta temperaturen 
alldeles innan avgaserna går ut i fria luften. 
Avgastemperaturen är ganska konstant när 
ugnen är i drift.  Det verkar konstigt nog som 
om svarstiden skulle vara längre på morgonen 
än senare under dagen. Kan det verkligen 
vara så eller är det kanske bara något som 
vi inbillar oss?  
             Nils L

SVAR: Den längre svarstiden på morgonen kan 
ha flera tekniska orsaker. Det kan naturligtvis 
också vara som det står i frågan – man upplever 
att svarstiden är längre på morgonen även om 
så inte är fallet. Det senare kan lätt kontrolleras 
genom att man systematiskt mäter upp svars
tiden vid olika tidpunkter under dagen.

En tänkbar teknisk orsak skulle kunna vara 
att givaren har blivit fuktig under natten. Den 
längre svarstiden skulle i detta fall bero på att 
fukten måste förångas och detta tar en viss tid. 

Förångningen kräver värme och värmen tas från 
avgaserna och i någon mån från det kapslade 
termoelementet. Så länge som förångningen 
pågår mäter inte termoelementet den önskade 
avgastemperaturen och detta kan uppfattas 
som en förlängning av svarstiden. Hur stor 
denna typ av svarstidsförlängningen blir, beror 
av förhållandena i det aktuella fallet. Så snart 
fukten har försvunnit från givaren, får man den 
normala svarstiden för mätsystemet. 

Kylda drycker
Förångning av vatten kräver värme och detta 
termodynamiska fenomen är en nackdel vid 
den aktuella temperaturmätningen. Fenomenet 
har också en positiv sida, som man kan utnyttja 
för att kyla drycker en varm sommardag. De 
flaskor som man vill kyla sveps in i till exem
pel en handduk och sedan ser man till att 
handduken hela tiden hålls fuktig. Värme till 
förångningen tas dels från omgivningen, dels 
från flaskorna som man vill kyla.

Förångningen av fukten på givaren kräver värme 
vilket stör mätningen.


