Testo Solutions
Whitepaper
Măsurarea temperaturii

Măsurarea corectă.
Determinarea precisă a temperaturilor
aerului și produselor din sectorul
alimentar.

www.testo.ro

Testo Whitepaper Măsurarea corectă

Calitatea produselor este primordială.
Siguranța alimentară și calitatea alimentelor sunt două

Conform regulamentului de bază 178/2002, „vandabilitatea”

dintre cele mai importante cuvinte cheie în ceea ce privește

înseamnă că alimentele sunt

procesarea și distribuția alimentelor. Termenul de siguranță

• sigure pentru sănătate

alimentară se referă în principal la cerințele (inclusiv cele

• potrivite consumului uman

stabilite de legiuitori) pentru protecția consumatorilor
împotriva oricărui pericol pentru sănătatea lor, în timp ce

Produsele care nu sunt considerate perfecte sunt de

termenul de calitate alimentară acoperă mai degrabă

exemplu cele care nu sunt deteriorate și sunt comestibile

cerințele și definiția clientului. Calitatea produsului este un

încă, dar care nu respectă standardul cerut în ceea ce

beneficiu perceptibil pentru clienți și trezește dorința de a

privește aspectul lor. Poate fi o salată care s-a înmuiat și

achiziționa produsul din nou. Cu toate acestea, este dificil

care nu mai arată apetisant pentru cumpărător.

să facem o distincție clară între concepte, deoarece diverse
puncte se găsesc în ambele domenii. Termenul de calitate

Alimentele nu mai sunt sigure, când sunt, de exemplu,

alimentară va fi, de asemenea, deseori utilizat în continuare

stricate. Un astfel de aliment poate cauza greață, diaree,

ca termen umbrelă pentru calitatea și siguranța alimentelor.

etc.

Producătorii de alimente și comerțul alimentar au sarcina de

Deoarece calitatea și siguranța alimentelor pot fi afectate

a proteja consumatorii împotriva pericolelor sau prejudiciilor

negativ de temperatura greșită, monitorizarea temperaturii

la adresa sănătății lor și de a garanta siguranța alimentelor.

produselor care fac obiectul lanțului rece este un element

Vânzarea produselor alimentare care nu sunt vandabile, care

esențial pentru asigurarea calității și vandabilității necesare.

sunt compromise calitativ sau nesigure poate duce la
prejudicii grave ale imaginii companiilor afectate.

Customer interaction
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De la fermă la furculiță: punctele esențiale pentru calitatea și siguranța alimentelor.
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Trasabilitatea: esențială în cazul unei reclamații.

Alimentele parcurg diverse etape de procesare, de la materii

O obligație legală crucială este asigurarea trasabilității.

prime la mărfuri care sunt gata de vânzare. Acest lucru

Acest lucru trebuie să fie garantat în fiecare etapă a

creează un lanț de la producători până la procesatori și

întregului lanț alimentar (de la producător la consumator și

comercianți. De exemplu, dacă alimentele stricate ajung pe

invers). Dacă refrigerarea produsului în producție,

rafturile supermarketurilor, se pune problema

depozitare, transport și / sau vânzare este esențială pentru

responsabilității: cine este responsabil în cazul unei

calitatea sau siguranța alimentelor, trebuie să se poată

reclamații? În conformitate cu principiul verificării prealabile,

dovedi faptul că temperatura corectă și astfel refrigerarea

toate întreprinderile alimentare au responsabilitatea de a

obligatorie a fost respectată.

îndeplini ele însele cerințele legilor privind siguranța
alimentară.
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Măsurători ale temperaturii
pentru un lanț de frig neîntrerupt.
Pentru companiile din sectorul alimentar, verificarea
temperaturii corecte de-a lungul lanțului rece este una dintre
măsurile de bază pentru asigurarea calității și garantarea
conformității cu standardele legale și interne. Deoarece
fluctuațiile de temperatură sunt adesea cauza stricării sau
afectării calității atunci când este vorba de alimente
În cazul alimentelor care nu pot fi păstrate la temperatura
camerei fără să apară probleme potențiale, lanțul rece nu
trebuie întrerupt. Majoritatea produselor trec prin multe
mâini diferite în drumul lor către consumatorul final - în
mijloacele de transport, facilităţile de depozitare temporară
și centrele de distribuție. Atunci când produsele sunt
predate unui alt furnizor de servicii logistice sau unui centru
de distribuție, responsabilitatea pentru calitatea alimentelor
și siguranța alimentară se schimbă din nou și din nou de-a
lungul întregului lanț rece. Nerespectarea lanțului rece poate

Măsurarea în camere: provocarea stratificării
Măsurările efectuate în interiorul unei încăperi pot fi afectate de
ceea ce este cunoscut sub numele de stratificare în jurul
suprafețelor. Riscul de stratificare apare dacă temperatura
suprafeței diferă foarte mult de temperatura aerului.
Pentru a evita erorile de măsurare de acest fel, trebuie respectată
o distanță minimă de la suprafețe. Această distanță minimă este
atinsă când nu mai apar alte modificări în ceea ce privește
înregistrările temperaturii, în ciuda faptului că distanța este
modificată. Prin urmare, locația de măsurare pentru fiecare
măsurătoare trebuie aleasă cu atenție și cu o distanță de
măsurare corespunzătoare.
Acest lucru este valabil și pentru admisiile aerului condiționat de
la echipamentele de încălzire sau cele frigorifice. Acest tip de
stratificare poate apare și în aerul static între podea și tavan, de
exemplu în camerele mari de depozitare. Astfel, măsurătorile de
control trebuie efectuate în punctele care s-au dovedit a fi
reprezentative dintr-un studiu privind climatul interior.

duce la deteriorarea imaginii corporației și astfel la pierderi
ale cifrei de afaceri pentru companie. Prin urmare, controlul
temperaturii servește pentru a asigura siguranța și
vandabilitatea alimentelor care fac obiectul lanțului rece. Pe

70% RH

lângă cerințele legale și valorile limită de temperatură care

Tambient = 15°C

sunt obligatorii în timpul producției, transportului, depozitării
și vânzării alimentelor, sunt folosiți diferiți termeni de
temperatură: temperatura de depozitare, temperatura
50% RH

produsului, temperatura aerului, temperatura de bază și
temperatura suprafeței.

TSU = 11°C

Care sunt diferențele dintre aceste tipuri de temperaturi și
cât de semnificative sunt acestea în ceea ce privește

Suprafața

Stratificare

calitatea produsului? Mai mult: ce metode de măsurare
există și care dintre ele sunt cele mai potrivite pentru
monitorizarea temperaturii alimentelor? Am dori să
examinăm și să clarificăm mai detaliat aceste întrebări, în

Comportamentul umidității și temperaturii pe suprafețe
% RH = umiditate relativă, Tambient = temp ambientală, TSU = temp de suprafață

continuare.
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Temperatura aerului și produsului:
care este diferența de fapt?
Alimentele care trebuie păstrate la rece sunt răcite în instalații

plasate în zona de ieșire a aerului (adică în zonele reci ale

frigorifice, cum ar fi camerele de congelare, printr-un flux de

instalației de refrigerare). Acest lucru înseamnă că este

aer rece.

deosebit de important să luați în considerare diferitele zone de
temperatură dintr-o instalație frigorifică atunci când efectuați o

În ceea ce privește controlul temperaturii, trebuie să se facă o

măsurare. Dacă nu se face acest lucru, temperatura aerului

distincție între următoarele tipuri de temperatură: temperatura

măsurată și documentată de sondele instalate nu este chiar

aerului arată cât de rece este aerul din instalația de refrigerare.

corectă.

Temperatura aerului rece ne permite să constatăm dacă
instalația de refrigerare atinge capacitatea de răcire corectă.

Temperatura produsului este temperatura alimentului și poate fi

Totuși, nu s poate pune semnul egal între temperatura aerului și

determinată fie ca temperatură de suprafață sau a miezului. Se

așa-numita temperatură a produsului. Temperatura produsului

măsoară la suprafață (temperatura suprafeței) sau în miezul

este determinată preponderent de temperatura aerului.

(temperatura miezului) alimentului. Temperatura produsului
este un factor vital în ceea ce privește respectarea

Cu toate acestea, reacția la fluctuațiile temperaturii aerului

caracteristicilor specifice produsului până la expirarea celor mai

depinde de tipul de aliment sau ambalaj sau de starea sau

bune, înainte sau utilizarea în funcție de date.

gradul de procesare (pre-gătit, crud, înghețat) al alimentului.
Temperatura produsului pentru un pui complet înghețat este
relativ constantă, chiar și atunci când există fluctuații
considerabile ale temperaturii aerului, în timp ce temperatura a
100 g carne tocată proaspătă se adaptează semnificativ mai
rapid la modificarea temperaturii aerului. Aceasta înseamnă că
temperatura reală a produsului poate diferi de temperatura
aerului din instalația frigorifică.
Factorii cu influență negativă (de exemplu, căldura radiantă a
unității de refrigerare, deschideri frecvente ale ușilor sau erori
de încărcare) cauzează creșterea temperaturilor aerului rece,
adesea neobservate de personal. Sondele de temperatură și
afișajele instalate permanent de către producătorul unității de
refrigerare pot indica totuși temperaturile aerului în valorile
limită specificate, deoarece sondele de temperatură sunt

Două metode de măsurare: verificarea la fața
locului sau înregistrarea
În ceea ce privește controlul temperaturii, diferențiem două tipuri
de monitorizare:
1. Măsurarea la fața locului
Se realizează cu instrumente portabile (mobile) de măsurare a
temperaturii, care sunt fie instrumente pur de măsurare (care
afișează doar valoarea măsurării), fie termometre de stocare care
salvează datele măsurate într-o memorie internă sau le trimit unui
dispozitiv de stocare date, fără fir.
2. Înregistrarea continuă a datelor
Aceasta implică un instrument de măsurare cu o memorie care
rămâne cu mărfurile (sau în apropierea lor, de exemplu camera frigorifică) și înregistrarea și stocarea valorilor la intervale regulate
de timp (intervale de măsurare). În funcție de tipul înregistratorului
de date, acestea sunt fie stocate într-o memorie internă și citite
manual sau trimise unui dispozitiv de stocare date, fără fir.
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Instrumente portabile de măsurare:
care dintre ele vă satisface nevoile?
Instrumentele portabile de măsurare a temperaturii sunt disponibile în diferite modele și cu sonde diferite.

1

Instrumente cu sondă
fixă

• Potrivite în special pentru sarcinile
de măsurare recurente
• Exemplu: măsurarea temperaturii
miezului alimentelor păstrate la rece,
de ex. brânză în saramură

2

Instrumente cu
mecanism pliabil

• Model foarte utilizat în care vârful de
măsurare este atașat direct la
instrument și poate fi „pliat” pentru a
economisi spațiu
• Exemplu: măsurarea temperaturii

3

Instrumente cu sonde
care pot fi înlocuite

• Potrivite în special pentru sarcini
variate de măsurare
• Exemple: măsurarea temperaturii
aerului cu o sondă de aer în camere
frigorifice, a temperaturii miezului

miezului alimentelor proaspete din

cărnii păstrate la rece sau a

vitrine frigorifice

temperaturii dintre ambalaje
congelate în cazul mărfurilor primite
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Măsurare fără contact:
ce trebuie să aveți în vedere?
Există instrumente care măsoară temperatura fără contact

Această așa-numită măsurare nedistructivă permite

direct cu alimentul: instrumente de măsurare cu infraroșu.

determinarea temperaturii fără ca instrumentul să intre în

Acestea sunt potrivite pentru a obține rapid o imagine de

contact cu produsul.

ansamblu a temperaturii produselor.

1

Instrumentul de măsurare

• Măsurați cu lentilele curate. Lentilele
murdare (ex. din cauza vaporilor de apă)
pot influența valorile măsurărilor.
• Aclimatizați instrumentul de măsurare la
temperatura ambientală. Fie stocați
instrumentul de măsurare acolo unde este
utilizat, fie așteptați până când temperatura
instrumentului s-a aclimatizat celei din
locația de măsurare. Dacă temperatura
instrumentului nu corespunde temperaturii
ambiante, acest lucru poate falsifica
rezultatul măsurării.

2

Suprafața de măsurare

•M
 ăsurați suprafețe curate. Mizeria, praful și
gheața pot influența rezultatul.

3

Distanța de măsurare

•C
 u cât mai aproape cu atât mai bine.
Astfel se asigură doar măsurarea obiectului
dorit, nu și a spațiului înconjurător.

•M
 ăsurați alimentele ambalate în punctele
unde produsul și ambalajul sunt în contact
direct. Golurile de aer pot influența
rezultatul măsurării.

Ideal

Bun

Greșit

Exemple pentru temperaturi maxime
ale alimentelor.
Aliment
Alimente congelate

Distanța de măsurare în cazul termometrului
cu infraroșu.

Temperatura
maximă*
-18 °C

Carne tocată

+2 °C

Pește proaspăt (pe gheață)

+2 °C

Carne proaspătă de pasăre

+4 °C

Pește procesat (marinat, murat și afumat)

+7 °C

Alte alimente extrem de perisabile, de exemplu: produse coapte cu
umpluturi sau straturi incomplete coapte, salate proaspăt tocate
salate delicatese și alte alimente asemănătoare

+7 °C

Lapte pasteurizat
Unt, cremă de brânză, brânză topită

+8 °C
+10 °C

* conform DIN 10508

7

Testo Whitepaper Măsurarea corectă

Ideale pentru înregistrarea continuă a valorilor de
măsurare: data loggere portabile sau staționare.
Înregistratoarele de date sunt instrumente pentru înregistrarea continuă a datelor, care stochează datele măsurate într-o
memorie internă sau le transmit fără fir la o unitate de stocare.

1

Data loggere portabile

• Înregistratoarele portabile de date pentru însoțirea
mărfurilor: măsurare în apropierea imediată a produselor
• Fără contact direct cu mărfurile: plasarea înregistratorului
de date, de exemplu în pachet sau între ambalaje
individuale
Important: data loggerle pentru alimentele păstrate
la rece și cele congelate trebuie să fie conforme cu

2

Data loggere staționare

• Înregistratoarele de date staționare: plasarea, de exemplu,
în zona frigorifică a unui vehicul, într-o cutie de transport
sau în camera de depozitare
• Măsurarea temperaturii aerului prin sondă internă sau cu
sondă externă
• O gamă largă de sonde externe pentru determinarea
temperaturii aerului și a produsului

standardul EN 12830 din UE.
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Utilizarea instrumentelor de măsurare portabile:
cum măsurăm corect?
Măsurarea cea mai precisă este întotdeauna o măsurătoare
a temperaturii miezului, adică o sondă de penetrare
măsoară temperatura din interiorul produselor păstrate la
rece. Cu toate acestea, acest lucru înseamnă deteriorarea
ambalajului mai multor produse. Pentru a evita acest lucru,
în practică a fost stabilit un proces în trei etape:
1. În primul rând, suprafața, de exemplu a cutiilor de iaurt,
este scanată folosind un instrument de măsurare cu
infraroșu pentru a obține o privire de ansamblu rapidă
asupra temperaturii produselor. Dacă temperatura se
încadrează în mod clar în „intervalul verde”, verificarea
este încheiată. Exemplu: cutiile cu iaurt au o temperatură
de + 5 °C (țintă: max. + 8°C).
2. Temperatura unor cutii cu iaurt este peste + 8°C? Atunci
se introduce o sondă de contact între două cutii cu iaurt
și se face o măsurare. Această măsurare permite, de

Determinarea temperaturii produsului cu instrumente de măsurare portabile.

asemenea, verificarea nedistructivă a temperaturii.
3. Temperatura este încă prea ridicată? Atunci, o măsurare
cu penetrare este în sfârșit efectuată pe una sau mai
multe cutii. Sonda este introdusă prin capac în produsul
alimentar și se măsoară astfel temperatura corectă a
miezului.
Pentru a efectua rapid acest proces în trei etape cu un
singur instrument de măsurare a temperaturii, cel mai bine
este să folosiți un instrument mixt care are atât o infraroșu
cât și o sondă de penetrare, de ex. testul 104-IR.

Ce altceva trebuie să aveți în vedere cu privire la
instrumentele de măsurare
1. Instrumentele de măsurare utilizate pentru a determina
temperatura alimentelor trebuie calibrate în mod regulat. O
recalibrare este recomandată atunci când există discrepanțe
mai mari. Calibrarea înseamnă compararea instrumentului de
măsurare cu un instrument de referință care este trasabil la un
standard național. Există furnizori de servicii special pentru
acest lucru, cum ar fi Testo Industrial Services GmbH.
2. În afară de directivele și reglementările pentru producătorii,
furnizorii și retailerii de produse alimentare, există de asemenea
prevederi pentru producătorii de instrumente de măsurare, care
reglementează cu exactitate caracteristicile tehnice sau
cerințele minime pentru instrumentele de măsurare și pentru
înregistratoarele de date. Acest lucru este necesar pentru a
realiza reglementări standardizate privind discrepanțele în
măsurători, perioadele de înregistrare, protecția împotriva
murdăriei și a apei, etc. Utilizatorii ar trebui să se asigure că
instrumentele lor sunt conforme cu standardele relevante (de
ex. DIN EN 12830, EN ISO 13485, DIN EN 13486) și că ceea ce
este cunoscut drept (aprobarea) testului tip a fost realizat de
producător
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Când se utilizează data loggere:
ce este cel mai bine să se măsoare și unde?
1

Congelatoare

2

Camere frigorifice sau de congelatoare

Temperatura care este verificată în frigidere și la

Monitorizarea temperaturii pe termen lung este obligatorie

congelatoare este peste orice temperatură a aerului. Dacă

pentru toate zonele de depozitare cu refrigerare și congelare

aceste temperaturi sunt controlate cu ajutorul măsurătorilor

care sunt mai mari de 10 m3. Pentru aceasta poate fi utilizat

de verificare la fața locului, acestea ar trebui să fie

un înregistrator de date. Un interval de măsurare adecvat

determinat folosind o sondă de aer adecvată, de preferat în

este de 15 minute (de exemplu, conform EN 12830).

apropierea recirculării aerului. Acesta este locul în care aerul

Intervalul optim de temperatură pentru zona relevantă poate

este cel mai cald într-un congelator. Dacă se măsoară

fi monitorizat cu ajutorul valorilor limită. În funcție de

temperatura corespunzătoare aici, congelatorul se poate

modelul înregistratorului de date, datele de temperatură

presupune că funcționează corect. Pentru a verifica dacă

stocate pot fi apoi citite manual sau automat.

capacitatea de răcire este suficientă și pentru a asigura
temperatura corectă a produselor, se recomandă o verificare

Înregistratoarele de date WiFi minimizează efortul manual

suplimentară a temperaturii de suprafață a produselor

implicat în monitorizarea temperaturii. Acestea trimit

refrigerate, folosind un termometru cu infraroșu. Utilizarea

automat datele măsurate într-un dispozitiv de stocare a

înregistratoarelor de date cu mai multe canale de intrare

datelor, unde pot fi apoi accesate cu ușurință prin

este recomandată pentru monitorizarea temperaturii pe

intermediul computerului, tabletei și smartphone-ului. În

termen lung din congelatoarelor: o sondă măsoară

cazul în care există încălcări ale valorilor limită, există, de

temperatura aerului la nivelul solului, o alta la linia de

asemenea, o notificare de alarmă care să permită luarea

încărcare maximă și o a treia la recircularea aerului.

măsurilor de corecție cât mai rapid posibil. Cartografierea
temperaturii este recomandată pentru a asigura plasarea
optimă a înregistratoarelor de date în punctele critice ale
încăperilor frigorifice și ale camerelor de depozitare. Există
și furnizori de servicii special pentru acest lucru, de
asemenea.
Mai multe informații sunt disponibile pe www.testo.ro

Dacă doriți să aflați mai multe despre măsurarea corectă în domeniul alimentar, vă rugăm să contactați: 0264 202 170
sau info@testo.ro. Vă stăm la dispoziție cu răspunsuri pentru orice fel de întrebare.
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Despre noi: prezentarea Testo.

Testo, cu sediul central în Lenzkirch din Pădurea Neagră,

O creștere medie anuală de peste 10% de la înființarea

este lider pe piața mondială în domeniul soluțiilor de

companiei în 1957 și o cifră de afaceri actuală de peste un

măsurare portabile și staționare. Există 2.700 de angajați

sfert de miliard de euro demonstrează în mod clar că

implicați în cercetare, dezvoltare, producție și marketing

Pădurea Neagră și sistemele de înaltă tehnologie fac o

pentru compania de înaltă tehnologie în 33 de companii

pereche perfectă. Investițiile peste medie în viitorul

subsidiare din întreaga lume. Clienți din întreaga lume sunt

companiei fac parte de asemenea din rețeta succesului

impresionați de instrumentele de măsurare de înaltă precizie

Testo. Testo investește în cercetare și dezvoltare

pentru experții în tehnologie de măsurare și de soluțiile

aproximativ o zecime din cifra de afaceri anuală globală .

inovatoare pentru gestionarea datelor viitoare. Produsele
Testo ajută la economisirea de timp și resurse, la protejarea

Mai multe informații sunt disponibile pe www.testo.ro

mediului și a sănătății umane și la îmbunătățirea calității
bunurilor și serviciilor.
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60 de ani de succes în domeniul tehnologiei de
măsurare: o companie de la nivel mondial cu
rădăcinile în Pădurea Neagră.

Subject to change, including technical modifications.

Subsidiară
Partener retail

www.testo.ro

