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Drepturi de autor, garanție și răspundere

Informațiile din acest Ghid de buzunar sunt protejate de drepturi de autor.  Toate drepturile 
aparțin exclusiv societății Testo SE & Co. KGaA. Conținutul și imaginile nu pot fi reproduse, 
modificate sau utilizate în scop comercial sau în alte scopuri în afara celui definit fără acordul 
prealabil scris al Testo SE & Co. KGaA.
Informațiile din acest Ghid de buzunar au fost produse cu atenția cuvenită. Cu toate acestea,  
informațiile oferite nu sunt angajante și Testo SE & Co. KGaA își rezervă dreptul de a face 
modificări și completări. Prin urmare, Testo SE & Co. KGaA nu oferă nicio garanție cu privire la 
corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate. Testo SE & Co. KGaA nu își asumă 
răspunderea pentru prejudicii ce rezultă direct sau indirect din utilizarea prezentului Ghid de 
buzunar, în măsura în care acestea nu pot fi atribuite faptei comise cu intenție sau neglijenței.

Testo SE & Co. KGaA, septembrie 2016



 

3

Prefață
Dragă Cititorule,

Cu toții consumăm alimente zilnic și plecăm de la premisa că 
producătorii ne oferă întotdeauna alimente proaspete și digerabile. Cu 
toate acestea, în spatele acestei plăceri se află eforturi considerabile. 
Alimentele trec printr-un proces complex înainte de a ajunge la 
consumatorul final, iar acest proces reclamă standarde legale, experți 
conștiincioși și instrumente adecvate de testare a calității.
Instrumentele de măsurare ale Testo SE & Co. KGaA contribuie 
semnificativ la trecerea în siguranță a alimentelor prin toate aceste 
procese. Obiectivul nostru este de a oferi tehnologie de măsurare 
adecvată pentru diferite cerințe și aplicații ale profesiilor ce activează 
în sectorul alimentar. Așa ne-a venit ideea întocmirii acestui „Ghid 
de buzunar privind siguranța alimentară”, care reprezintă o sinteză a 
celor mai frecvente întrebări referitoare la alimente.  Prezentul Ghid 
de buzunar conține informații interesante precum și numeroase 
recomandări și ponturi din practica măsurării, fiind gândit ca un 
suport practic util. 

Lectură plăcuta!

Prof. Burkart Knospe, Director General
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1. Cadrul juridic

1.1  În interesul sănătății mondiale

Atunci când este vorba despre alimente, calitatea bună, conținutul 
redus de microbi și gustul plăcut sunt esențiale. Cu toate acestea, 
materiile prime și alimentele finite care sunt depozitate, transportate și 
pregătite sunt expuse riscurilor de deteriorare și alterare. Rapoartele 
despre scandaluri alimentare atrag interesul publicului și reflectă 
riscurile aferente gestionării alimentelor. La ONU (Organizația 
Națiunilor Unite), OMS (Organizația Mondială a Sănătății) și-a 
îndreptat atenția spre problemele siguranței alimentare și sănătății.

„De la fermă la furculiță”
Acesta este definiția ambițioasă a asigurării calității dintr-o politică 
OMS din 1992. În 1993, din această politică s-a dezvoltat documentul 
„HACCP Paper”, valabil pentru toată Uniunea Europeană - Directiva 
UE 93/43/UE. Aceasta a fost înlocuită în 2004 de cinci regulamente și 
este în vigoare în prezent în țările UE și produce efecte în acordurile 
cu partenerii comerciali ai acestora fără a fi necesar ca fiecare țară să 
își creeze propria legislație.



6

1.2 HACCP

HACCP este acronimul pentru  
Hazard Analysis and Critical Control Points 
(Analiza Riscurilor în Punctele Critice de Control)

De ce HACCP?
Obiectivul acestui concept este de a reduce la minim bolile cauzate 
de alimente care ar trebui să fie cât mai sigure pentru consum.  Bolile 
cauzate de alimente sunt favorizate de următorii factori: 

Fig. 1: Regulamentele legislației alimentare europene

CE 178/2002 = Principiile și a cerințele generale ale legislației 
alimentare. Document de bază pentru alte directive 
și regulamente.

CE 852/2004 = Regulamentul 29/04/2004 privind igiena produselor 
alimentare.

CE 853/2004 = Regulament de stabilire a unor norme specifice de 
igienă care se aplică alimentelor de origine animală.

CE 854/2004 = Regulament de stabilire a normelor specifice de 
organizare a controalelor oficiale privind produsele 
de origine animală destinate consumului uman.

CE 882/2004 = Regulament privind controalele oficiale efectuate 
pentru a asigura verificarea conformității cu 
legislația privind hrana pentru animale și produsele 
alimentare și cu normele de sănătate animală și de 
bunăstare a animalelor.

ISO 22000 =  Sistem global de management al siguranței 
alimentelor - cerințe pentru organizații din lanțul 
alimentar.
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l globalizarea (produse crude/import/export)
l produse derivate preambalate (semipreparate)
l fermele industrializate (salmonella)
l turismul de masă (munca neigienică, presiunea timpului)
l alimentele de tip «fast food», prea mulți «producători» (gastronomia 

stradală)

Pentru a stabili dacă un anumit aliment poate fi periculos,  
trebuie să ne punem următoarele întrebări:
l Conține produsul ingrediente sensibile?
l Este produsul potrivit pentru grupele de consumatori vulnerabile  

(vârstnici, bolnavi, copii, etc.)?
l Se aplică programe sau măsuri preventive  

în procesul de fabricare pentru a exclude riscurile sau pentru a le 
atenua?

l Conține produsul substanțe de bază cu potențial toxic  
(fungi, spori, proteine)?

Cele șapte principii ale conceptului HACCP

Codex Alimentarius stă la baza conceptului HACCP, auto-
monitorizarea fiind un punct cheie.  Conceptul HACCP se 
implementează eficient cu ajutorul unui program cu 7 puncte:
1. determinarea pericolelor relevante (analiza riscurilor)
2. Identificarea punctelor critice de control (PCC)
3. definirea valorilor limită (doar pentru punctele critice de control)
4. definirea și implementarea unei monitorizări adecvate
5. specificarea măsurilor corective
6. întocmirea de documente și evidențe (documentație)
7. definirea proceselor de verificare regulată  

(obligația de auto-monitorizare)
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Conceptul HACCP face deosebire între puncte critice și puncte critice 
de control. 

Puncte critice
Punctele critice (PC) sunt acele puncte din proces care pot fi 
considerate de importanță critică în proces, deși nu comportă un 
risc pentru sănătate; ex. parametri privind calitatea, respectarea 
specificațiilor, identificarea.

Puncte critice de control
Punctele critice de control (PCC) sunt acele puncte în care există, cel 
mai probabil, un risc relevant pentru sănătatea consumatorului dacă 
respectivele puncte din proces nu sunt respectate (adică controlate); 
ex. etape de încălzire, răcire suficientă, monitorizarea corpurilor 
străine. 

1.3  Obligațiile comercianților de 
produse alimentare

Cine intră sub incidența regulamentului UE?
Regulamentul este valabil pentru toate etapele de producție, 
procesare și distribuție a alimentelor, precum și pentru exporturile de 
alimente. Comerciantul de produse alimentare joacă un rol cheie în 
aceste etape.

Cine este comerciant de produse alimentare?
Un comerciant de produse alimentare este orice persoană implicată 
în activități ce au legătură cu producția, procesarea sau vânzarea de 
produse alimentare. Este irelevant dacă aceste societăți sunt înființate 
pentru profit sau nu și dacă activează în sectorul public sau privat.
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Elementul central al obligațiilor

Documentarea

Comercianții de produse alimentare au o obligație de demonstra 
autorităților relevante că respectă cerințele regulamentului. Aceștia 
trebuie să se asigure că documentele sunt întotdeauna la zi și că sunt 
păstrate o perioadă suficientă de timp.

Instruirea

Comercianții de produse alimentare trebuie să se asigure de 
următoarele aspecte:
1. angajații societății care manevrează alimentele sunt monitorizați în 

conformitate cu natura muncii lor și sunt instruiți cu privire la igiena 
alimentară,

2. persoanele responsabile cu dezvoltarea și punerea în aplicare a 
acestui regulament sau cu implementarea ghidurilor relevante 
beneficiază de instruire adecvată în toate sferele de aplicare a 
principiului HACCP și

3. toate cerințele legislației naționale privind programele de instruire a 
angajaților din anumite sectoare alimentare sunt respectate.
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Instrumentele de măsurare Testo destinate 
sectorului alimentar au obținut certificarea 
internațională HACCP și sunt astfel omologate 
ca «sigure pentru alimente». Pentru mai multe 
informații vizitați www.testo.com

Trasabilitatea
Comercianții de alimente și furaje trebuie să poată demonstra 
când, unde și de către cine au fost recoltate, produse, procesate, 
depozitate, transportate, consumate sau eliminate bunurile. Acest 
aspect poate implica, în anumite situații, trasabilitatea până la 
producătorul originar, ex. ferma, un proces cunoscut ca trasabilitate 
«în aval».  Trasabilitatea de la producător prin mai multe etape de 
prelucrare și comercializare până la magazin și ulterior la consumator 
este cunoscută sub denumirea de trasabilitate «în amonte».
Aceste informații trebuie puse, la cerere, la dispoziția autorităților 
competente.

Respectarea lanțului frigorific pentru alimentele sensibile
În cazul alimentelor ce nu pot fi păstrate la temperatura camerei fără 
niciun fel de probleme, lanțul frigorific trebuie să fie neîntrerupt.
l Orice abateri (ex. în timpul încărcării și descărcării) sunt permise doar 

în anumite limite (maximum 3 °C) și pe perioadă scurtă de timp.
l În mijloacele de transport (ex. containere, camioane, magaziile de 

marfă) mai mari de 2 m³ sau în camerele frigorifice mai mari de 10 m³, 
temperatura trebuie înregistrată.

l Termometrele folosite trebuie calibrate la intervale de timp regulate. 
Acest lucru poate fi asigurat de Testo Industrial Services. Pentru mai 
multe informații vizitați: www.testotis.com
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Limitele de temperatură valabile în Germania  
și UE pentru sectorul comercial

Recepție mărfuri Depozitare

≤ + 7 °C carne proaspătă (animale cu copite, vânat mare) ≤ +7 °C 
≤ +4 °C Carne proaspătă de pasăre, iepure de casă/iepure de 
câmp, vânat mic ≤ +4 °C 
≤ +3 °C Organe ≤ +3 °C 
≤ +2 °C Carne tocată (de la procesatori UE) ≤ +2 °C 
  Carne tocată (preparată și vândută la fața locului) ≤ 
+7 °C 
≤ +4 °C Preparate din carne (de la procesatori UE) ≤ +4 °C 
  Preparate din carne (preparate și vândute la fața locului) 
≤ +7 °C 
≤ +7 °C Produse din carne, delicatese ≤ +7 °C 
≤ +2 °C Pește proaspăt ≤ +2 °C 
≤ +7 °C Pește afumat ≤ +7 °C 
≤ -12 °C Carne, pește - congelat ≤ -12 °C 
≤ -18 °C Carne, pește - ultra-congelat ≤ -18 °C 
≤ -18 °C Produse supracongelate ≤ -18 °C 
≤ -18 °C Înghețată ≤ -18 °C 
≤ +10 °C Produse lactate ≤ +7 °C 
≤ +7 °C Produse de patiserie cu umplutură coaptă parțial 
   ≤ +7 °C 
între +5 și +8 °C  Ouă (din a 18-a zi după ouare) între +5 și +8 °C

Bucătărie caldă

Păstrare la cald (temperatură interioară) > +70 °C 
Păstrare până la servire > +65 °C 



12

Bucătărie rece

Păstrare până la servire < +7 °C

Servire alimente

Preparate calde 
Cu puțin timp înainte de servire ≥ +65 °C 
 
Preparate reci 
Delicatese, crudități, mezeluri ≤ +7 °C 
Salate, sosuri fără conservant (lapte, ouă), deserturi ≤ +7 °C 
Înghețată ≤ -12 °C

Probe de retenție

A se păstra cel puțin 1 săptămână la ≤ -18 °C

Echipament de dezinfecție

Apă   ≥ +82 °C

Fig. 2: Tabel cu valori limită conform legislației UE privind produsele alimentare.
Aceste valori sunt monitorizate de către organismele oficiale.
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2.  Tehnologia de măsurare  
în industria alimentară

Temperatura și igiena joacă un rol esențial în procesarea și 
depozitarea alimentelor. Un studiu efectuat de către un lanț de 
restaurante belgian a arătat că refrigerarea incorectă a cauzat  
56% din cazurile de alimente alterate. 

Pericole în procesarea alimentelor
1. Alimentele sunt insuficient refrigerate sau încălzite.
2. Alimentele gătite sunt păstrate prea mult timp fără refrigerare.
3. Sistemele de refrigerare sunt supraîncărcate. 

Consecința: temperaturile sunt prea ridicate.
4. Se acordă prea puțină atenție igienei personale a angajaților.
5. Procesele «curate» și «murdare» nu sunt separate suficient de strict.
6. Alimentele crude și cele deja tratate termic sunt păstrate împreună.
7. Lichidul din decongelare intră în contact cu alte alimente.
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2.1 Dezvoltarea germenilor
Relația dintre multiplicarea germenilor și temperatură
Termenul „germen” se referă la microorganisme capabile de 
reproducere. Acestea se pot multiplica doar într-un domeniu de 
temperatură specific.

Dezvoltarea germenilor Temperatura

Încetinește < +7 °C
Încetează, germenii sunt „atenuați” -18  °C
Este restricționată > +40 °C
Germenii încep să moară > +65 până la +70 °C
Germenii sunt morți (absența totală a germenilor) > +125 °C

Bacteriile se înmulțesc prin diviziune. În condiții favorabile (în funcție 
de umiditate și temperatură) diviziunea are loc la fiecare 20 de minute.
Microorganismele - prietenoase și utile sau un pericol pentru 
sănătate? 
În general, bacteriile, fungii și microorganismele sunt utile (ex. 
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Fig. 3: Dezvoltarea germenilor în funcție de temperatură

Domeniu  
periculos

Distrugerea tuturor bac-
teriilor
Distrugerea majorității 
bacteriilor

Temperatura ideală pentru 
ultracongelatoare

Temperatura optimă 
pentru dezvoltarea bac-
teriilor

125  °C 

100  °C

5  °C

3  °C

0  °C

-18  °C

-20  °C

-50  °C

75  °C

65  °C

50  °C

37  °C

Temperatura ideală de  
refrigerare
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drojdia folosită în pâine, bacteriile care încheagă laptele sau 
fermentația alcoolică cu ajutorul drojdiilor). Cu toate acestea, anumite 
microorganisme pot cauza boli grave, ca de pildă salmonella, E. 
coli sau hifomicetele. Bacteriile sunt patogene atunci când folosesc 
„aceeași sursă de hrană” ca omul: hrana noastră. 

Germenii există în mod natural peste tot și sunt inofensivi în cantități 
mici. Consumatorul „observă” prezența germenilor doar atunci când 
aceștia se reproduc excesiv (în funcție de microorganism), cauzând 
manifestări precum vărsăturile, diareea sau febra. Așadar, curățenia 
și igiena trebuie să fie întotdeauna în atenția noastră, în special 
atunci când lucrăm cu alimente, deoarece germenii găsesc frecvent 
condițiile ideale de reproducere pe alimente: o bucată de doar 10 cm2 
de carne de porc poate avea până la 100 de milioane de germeni.
Spălarea sau curățarea alimentelor și bunurilor de consum reduce 
semnificativ încărcătura bacteriană. De exemplu, pe 10 cm2 de salată 
verde nespălată se află până la 1 milion de germeni - în timp ce după 
spălare mai rămân aproximativ doar 100.000 de germeni.
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Fig. 4: Reproducerea microorganismelor în funcție de timp

Cu toate acestea, este aproape imposibil să se elimine germenii în 
totalitate: astfel, o palmă curată, de pildă, tot va mai avea până la 250 
de germeni per cm2. În special obiectele frecvent utilizate în contact 
cu numeroase alimente au un risc ridicat de contaminare cu germeni. 
Concentrația medie de germeni de pe un cântar de măcelărie poate 
fie între 750 și 4.000 de germeni per 10 cm2.

409.600 germeni  
în 4 ore

51.200 germeni  
în 3 ore

6.400 germeni  
în 2 ore

800 germeni  
în 1 oră

X  
Număr de 

germeni

Y Timp
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2.2 Ce se măsoară?
Temperatura
Temperatura este parametrul fizic cel mai măsurat după 
timp. În acest sens se folosesc diferite tipuri de termometre. 
Termometrele digitale s-au consacrat în uzul profesional. 

Acestea au o precizie ridicată și sunt foarte robuste pentru activitatea 
de zi cu zi.

Umiditatea relativă
Umiditatea relativă este deosebit de importantă pentru 
depozitarea bunurilor uscate pe perioade lungi de timp, 
deoarece se poate forma condens și alimentele pot absorbi 

umiditate dacă sunt depozitate în condiții improprii. Consecința: 
mucegaiul.

Valoarea aW
Valoarea aw oferă informații despre apa nelegată chimic. 
Măsurarea se bazează pe umiditatea de echilibru. 
Umiditatea relativă a aerului ambiental este dată de apa 

liberă din materialul solid într-un spațiu închis cu o cantitate de aer 
proporțional mai mică decât materialul solid. Activitatea apei (valoarea 
aw) este practic aceeași cu umiditatea de echilibru într-un spațiu 
închis. Aceasta nu se exprimă însă în 0 - 100% UR ci în 0 - 1 aw.
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Valoarea pH
Valoarea pH a alimentelor are un efect direct asupra 
dezvoltării microorganismelor. De exemplu, valoarea pH 
a cărnii este un indicator definitoriu pentru calitate. În 

numeroase delicatese și produse lactate, valoarea pH joacă un rol 
important în ceea ce privește aciditatea și, în consecință, dezvoltarea 
microorganismelor. 

Calitatea uleiului pentru gătit
Proprietățile și calitatea uleiului pentru gătit se modifică în 
principal sub acțiunea căldurii și oxigenului. Uleiul de gătit 
uzat, de pildă, influențează negativ gustul alimentelor prăjite 

și poate cauza dureri de stomac sau afecțiuni digestive. Cu toate 
acestea, schimbarea uleiului de gătit când încă mai poate fi folosit 
generează costuri inutile. Prin urmare, pentru a munci într-un mod 
eficient din punct de vedere economic și, totodată, pentru a garanta 
calitatea și siguranța produselor alimentare prăjite, este absolut 
esențial să se măsoare în permanență calitatea uleiului.

Timpul
Timpul joacă on rol major în monitorizarea alimentelor. Din 
acest motiv, este nevoie de instrumente de măsurare fie 
pentru măsurători punctuale, fie pentru înregistrarea datelor 
pe o perioadă de timp definită. 
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2.2.1 Temperatura

Temperatura se poate măsura cu sonde de contract sau fără contact.

Măsurarea temperaturii cu instrumente de contact
Măsurarea temperaturii cu instrumente de contact se poate efectua în 
baza a trei principii tehnice diferite: 
1. Cu termocupluri, ex. Tip T, K, J
2. senzori cu rezistență din platină, ex. Pt100
3. termistori, ex. NTC

Comparație între senzori

Termocuplu Tip T

Domeniu de măsurare: între -50 și +350  °C
Timp de reacție: foarte rapid
Precizie: precis
Domeniu de aplicabilitate: universal pentru servirea alimentelor,       

       recepția mărfurilor, bucătărie

NTC

Domeniu de măsurare: între -50 și +150 °C (în anumite cazuri până la 
+250  °C)

Timp de reacție: rapid
Precizie: foarte precis
Domeniu de aplicabilitate: Spații de depozitare pentru refrigerare și 

ultra-congelare, monitorizarea transportului, 
recepția mărfurilor, servirea alimentelor
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Fig. 5: Măsurarea cu infraroșu a temperaturii superficiale a alimentelor

Pt100

Domeniu de măsurare:  între -200 și +400 °C
Timp de reacție: mai lent
Precizie: extrem de precis
Domeniu de aplicabilitate: laboratoare

Există sonda potrivită pentru fiecare aplicație  
(vezi anexa 4.3, pagina 58).

Măsurare temperaturii fără contact
Instrumentele de măsurare cu infraroșu măsoară temperatura 
fără contract. Cu toate acestea, dată fiind natura sistemului, se 
măsoară doar temperatura superficială, nu și temperatura interioară. 
Rezultatul măsurătorii depinde în mare măsură de suprafața bunurilor/
ambalajelor măsurate. Pot apărea erori de măsurare mai mari dacă 
măsurarea se face pe cristale de gheață și pe suprafețe lustruite și 
reflectorizante.
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Cum funcționează tehnologia de măsurare cu infraroșu?
Fiecare obiect mai cald decât temperatura de zero absolut (-273  °C) 
radiază energie termică. Această energie termică este în domeniul 
infraroșu care nu este vizibil pentru ochiul uman. Această energie 
termică se poate măsura și temperatura se poate afișa cu ajutorul 
senzorilor optici speciali.

Optica instrumentelor de măsurare
Instrumentele de măsurare cu infraroșu sunt clasifica în funcție 
de optica lor. Acest număr, ex. 8:1, descrie distanța ideală dintre 
instrumentul de măsurare și obiectul măsurat. Acest lucru înseamnă 
că se măsoară un punct cu diametrul de 1 cm de la o distanță de 8 
cm.
Cu cât mai mare este acest raport, cu atât mai mare este distanța de 
la care se poate măsura obiectul. Este important să se rețină faptul că 
punctul măsurat nu trebuie să fie mai mare decât produsul/ambalajul.

Instrumente de măsurare fixe pentru măsurarea temperaturii 
alimentelor: data loggere
Dacă nu se dorește doar simpla măsurare manuală, ci înregistrarea 
măsurătorilor pe o perioadă mai mare de timp, se folosesc așa-
numitele dispozitive de stocare date (data loggere) sau sisteme de 
monitorizare date.  

Data loggerele:

l Un data logger este un instrument de măsurare electronic cu o 
memorie și un ceas.

l Data loggerul înregistrează valorile măsurate la intervale fixe, stabilite 
de utilizator (ex. la fiecare 10 minute, la fiecare 30 de minute, etc.) și 
memorează aceste valori.
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Fig. 7: Utilizarea data loggerelor

Senzor MemorieTehnică de 
măsurare

Interfață PC/WiFi

Fig. 6: Cum funcționează un data logger

Sistem de monitorizare date:

l Datele se măsoară și se transmit automat cu ajutorul data loggerelor - 
fie la o stație de bază fie într-o memorie online.

l Acestea sunt memorate, documentate și monitorizate acolo.
l Există numeroase funcții de alarmă pentru situațiile în care se depă-

șesc valorile limită.
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Cerințe legale privind instrumentele de măsurare a 
temperaturii
Conform Regulamentului (CE) 37/2005 din 01/01/2010 instrumentele 
de măsurare a temperaturii alimentelor din mijloacele de transport, din 
spațiile de antreprozitare și depozitare a alimentelor congelate rapid 
trebuie să respecte următoarele standarde:

EN 12830 Cerințe pentru înregistratoarele de temperatură
EN 13485 Cerințe pentru termometre privind măsurarea temperaturii 

aerului și produselor pentru transportul, depozitarea și 
distribuția produselor alimentare refrigerate, congelate, 
ultra-congelate și a înghețatei 

EN 13486 Cerințe pentru înregistratoarele de temperatură și 
termometre 
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Fig. 8: Scara pH cu exemple
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2.2.2 Valoarea pH

Valoarea pH a alimentelor are un efect direct asupra dezvoltării 
microorganismelor. Aciditatea fructelor sosurilor pentru salate, 
gemurilor sau altor produse similare reprezintă o barieră naturală 
împotriva dezvoltării germenilor. Cu cât este mai mică valoarea 
pH-ului cu atât este mai dificilă multiplicarea germenilor. În cazul 
produselor de panificație precum aluatul dospit, valoarea pH-ului este 
un indicator pentru calitatea și starea aluatului. 
Cu toate acestea, valoarea pH-ului este elementul esențial în 
procesarea cărnii și a mezelurilor. Valoarea pH-ului are un efect major 
asupra proprietăților cheie ale produsului precum capacitatea de 
legare a apei, gustul, culoarea, frăgezimea și termenul de valabilitate 
al cărnii.
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2.2.3 Umiditatea relativă

Condițiile de depozitare corecte au o importanță imensă pentru 
alimente. Descompunerea microbiologică precum mucegaiul depinde 
în mare măsură de umiditatea prezentă și este apare cel mai probabil 
din cauza condensului datorat fluctuațiilor de temperatură.  Condensul 
se formează la o umiditate a aerului de peste 100%. Întrucât aerul 
este complet saturat acesta nu poate susține o umiditate mai mare 
și vaporii de apă din aer se lichefiază.  Cu cât este mai cald aerul, cu 
atât mai multă apă poate reține aerul fără a se forma condens. Din 
acest motiv, condensul apare prima dată întotdeauna pe suprafețele 
reci.
Așa-numita „umiditate relativă” arată ce procent din cantitatea maxim 
posibilă de vapori de apă este prezent în aer la un moment dat. 
Întrucât acest procent depinde de temperatură, este nevoie să se 
cunoască simultan și acest parametru. Prin urmare, sondele folosite 
pentru măsurarea umidității relative trebuie dotate cu o sondă de 
temperatură adițională pentru înregistrarea temperaturii ambientale.

Fig. 9: Măsurare a umidității la rafturile din supermarket-uri
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2.2.4 Valoarea aw

Importanța măsurării valorii aw pentru alimente
Activitatea apei este o măsură a durabilității unui produs din punctul 
de vedere al unei serii de tipuri de alterare. Spre deosebire de 
determinarea conținutului de apă, cunoașterea activității apei este 
ideală pentru evaluarea proceselor de descompunere posibile. 
Aceasta este o măsură a disponibilității apei în mediul reactiv al 
unui produs și nu reflectă doar concentrația masică de apă. În toate 
alimentele, o parte din conținutul total de apă este liberă iar o parte 
este legată. Proporția de apă liberă influențează valoarea aw. Apa 
liberă are o importanță crucială pentru dezvoltarea microorganismelor 
și toxinele pe care acestea le produc. Cu toate acestea, există limite 
sub care dezvoltarea microorganismelor și a toxinelor este imposibilă.
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Activitatea apei, conținutul de apă și descompunerea 
alimentelor

Exemple de alimente

Substanță Activitate apă / domeniu aW
Apa distilată 1
Apă de la robinet 0,99
Carne crudă de la 0,97 la 0,99
Lapte 0,97
Suc 0,97
Șuncă gătită < 0,85
Soluție saturată de NaCl 0,75
Aer interior normal de la 0,5 la 0,7
Miere de la 0,5 la 0,7 
Fructe uscate de la 0,5 la 0,6

Valorile aW aferente inhibării microorganismelor

Microorganisme inhibate aW
Salmonella 0,95
Majoritatea fungilor 0,70
Absența proliferării microbilor 0,60
Sursa: MÜLLER și WEBER (1996): “Mikrobiologie der Lebensmittel”  
[Microbiologia alimentelor]
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Oxigen
Vapori de apă

Apă eliberată 
în ulei

Rumenire în 
reacția Maillard 

Absorbția uleiu-
lui în aliment

Interiorul
alimentelor

Fig. 10:  Reacții între produsul prăjit și uleiul de găti în timpul procesului de prăjire  

2.2.5 Calitatea uleiului de gătit

Dată fiind compoziția și diferitele influențe exterioare, uleiul de gătit 
este în permanență expus reacțiilor chimice pe parcursul duratei de 
utilizare (de la umplerea cu ulei proaspăt până la înlocuirea uleiului 
uzat).
O moleculă de grăsime este întotdeauna alcătuită dintr-o glicerină 
(alcool) și trei acizi grași). În procesul de prăjire rapidă, acizii grași 
se separă de reziduul de glicerină printr-o serie de diferite reacții. 
Pe lângă acizi grași liberi, se formează totodată diverși produși de 
descompunere precum aldehidă și cetone.
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Parametrul recunoscut pe plan internațional pentru calitatea uleiului 
de gătit este % TPM „Total Componente Polare” (en. Total Polar 
Materials). Valoarea TPM maxim admisă este limitată în multe țări prin 
lege, ex.:

Țară Valoare TPM în %

Germania 24
Elveția 27
Austria 27
Belgia 25
Spania 25
Franța 25
Turcia 25
Chile 25
Africa de Sud 25

Măsurarea valorii TPM facilitează cea mai eficientă utilizare a grăsimii 
de gătit. Grăsimea poate fi utilizată până la depășirea valorii limită 
recomandate la nivel național sau poate fi ajustată continuu la 
domeniul optim de prăjire prin înlocuirea parțială a uleiului uzat cu ulei 
proaspăt.  Acest lucru garantează o calitate constantă a alimentelor 
prăjite. Mai mult, măsurătorile regulate pot preveni și riscurile pentru 
sănătate și amenzile din pricina nerespectării valorilor limită.

Măsurarea fiabilă și rapidă a TPM la fața locului
Pe lângă analizele de laborator costisitoare și complicate, există și 
instrumente de testare rapide care permit măsurători fiabile la fața 
locului. Principiului tehnologic de bază constă într-un senzor capacitiv 
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Fig. 11: Măsurarea valorii TPM în uleiul de gătit folosind testo 270

care măsoară schimbarea polarității uleiului de gătit. Se poate astfel 
deduce gradul de utilizare a uleiului și astfel calitatea acestuia. Euro 
Fed Lipid (Federația Europeană pentru Știința și Tehnologia Lipidelor) 
recomandă utilizarea acestor instrumente de testare rapidă.

Procent de  Clasificarea îmbătrânirii uleiului 
substanțe polare 

de la < 1 la 14% TPM Grăsime de gătit proaspătă 
de la 14 la 18% TPM Ușor uzată 
de la 18 la 22% TPM Uzată dar încă OK 
de la 22 la 24% TPM Foarte uzată, necesită schimbare 
> 24% TPM Grăsime de gătit alterată
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3. Sfaturi și recomandări

3.1  Sfaturi practice privind 
instrumentele de măsurare 
pentru alimente

3.1.1 Măsurarea temperaturii

Care este locul optim pentru păstrarea instrumentului?
Se recomandă păstrarea instrumentului la temperatură ambientală 
între +4  °C și +30  °C. Se recomandă păstrarea într-un birou (birou, 
atelier, etc.). În cazul în care instrumentul se folosește doar pentru 
măsurarea mărfurilor recepționate acesta se poate păstra și în 
zona de recepție mărfuri. Avantaj: instrumentul este întotdeauna la 
temperatura ambientală și nu necesită timp de aclimatizare.

Cum reacționează instrumentele de măsurare la fluctuațiile 
temperaturii ambientale?
Instrumentele de măsurare cu tehnologie de tip termocuplu și 
instrumentele de măsurare cu infraroșu depind de temperatura 
ambientală. Dacă instrumentul este expus la un mediu rece doar pe 
perioade foarte scurte (1 până la 2 minute) fluctuația de temperatură 
este neglijabilă. În cazul expunerilor mai mari, instrumentul necesită o 
perioadă de aclimatizare între 15 și 20 de minute.

Nu păstrați niciodată instrumentul de măsurare  
în zona de ultra-congelare!
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Cât de adânc trebuie introdusă sonda?

Măsurători cu sonde de penetrare pe alimente necongelate
Pentru un transfer corect al căldurii de la aliment la sondă, sonda 
trebui introdusă în materialul măsurat cel puțin  
de 5 ori (sau ideal de 10 ori) mai adânc decât diametrul sondei.
Exemplu: Diametrul vârfului sondei = 4 mm 

Adâncimea de penetrare = 4 mm x 5 = 20 mm

Măsurători cu sonde speciale pe alimente congelate
Pentru măsurătorile alimentelor tari, congelate, este nevoie de o 
sondă specială pentru alimente congelate. Aceasta are un vârf auto-
filetant (vârf tirbușon)  
Acesta se înșurubează până când filetul nu mai este vizibil.

Fig. 12: Adâncimea de penetrare pentru măsurători cu sonde de penetrare

≥ 5 x øø

A se efectua măsurători doar pe bucăți de carne suficient de 
mari (minim 2 kg).  
Inadecvat pentru pizza, friptură, filet, etc.
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Utilizarea corectă a unei sonde de suprafață
Pentru măsurarea corectă a parametrilor de suprafață este nevoie de 
un vârf de măsurare cu un diametru mai mare.

Timp de reacție
Fiecare sondă are nevoie de un anumit timp pentru a ajunge la 
valoarea finală a temperaturii alimentului măsurat.  
Denumirea tehnică a acestei valori este timpul t99 și se specifică în 
cataloagele și broșurile de produse. Această valoare însă se referă 
doar la măsurători în apă. În cazul alimentelor, această valoare este 
mai mare (aprox. 15 secunde până la  
3 minute, în funcție de modelul de sondă, materialele și grosimea tijei 
sondei). 

Fig. 13: Utilizarea unei sonde de suprafață 

Fig. 14: Utilizarea instrumentului de măsurare a temperaturii testo 108

Incorect Corect
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Precizia sondei la diferite temperaturi

Afișaj la -18  °C

Specificații privind precizia sondei
±0,2 °C ±0,2%  ±0,2 °C și ±0,2%  
 din valoarea măsurată din valoarea măsurată
-17,8 la -18,2°C -17,96 la -18,04 °C -17,76 la -18,24 °C

Afișaj la +25 °C

Specificații privind precizia sondei
±0,2 °C ±0,2%  ±0,2 °C și ±0,2%  
 din valoarea măsurată din valoarea măsurată
-24,8 la -25,2 °C -24,98 la -25,05 °C -24,75 la -25,25 °C

Afișaj la +100 °C

Specificații privind precizia sondei
±0,2 °C ±0,2% ±0,2 °C și ±0,2%
 din valoarea măsurată din valoarea măsurată
-99,8 la -100,2 °C -99,8 la -100,2 °C -99,6 la -100,4 °C

O măsurare este finalizată atunci când:
1. se atinge valoarea minimă necesară.
2. funcția Auto-Hold fixează valoarea finală  

pe ecran.
3. ultima cifră de pe afișaj nu mai fluctuează cu mai mult de ± 

o cifră.
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Măsurarea fără contact a alimentelor ambalate 
În măsurarea fără contact a temperaturii cu ajutorul instrumentelor de 
măsurare cu infraroșu se măsoară doar temperatura superficială. În 
cazul alimentelor vidate în folie, se măsoară doar temperatura foliei. 
Prin urmare, se recomandă măsurarea în puncte care sunt în contact 
direct cu alimentul.  Pentru ambalajele din carton, este necesar să 
se deschidă cutia astfel încât măsurarea să se facă direct pe obiect. 
Pot apărea erori de măsurare dacă măsurarea se face pe cristale de 
gheață și pe suprafețe lustruite și reflectorizante.

Garanția legală pentru măsurarea temperaturii fără contact
Măsurarea temperaturii fără contact este ideală pentru controlul rapid 
al temperaturii. Cu toate acestea, drept garanție legală, trebuie să se 
măsoare și temperatura interioară folosind termometre de contact.
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Ø 16 mm

Ø 18 mm
Ø 24 mm

Ø 36 mm
Ø 68 mm

2000 mm

1500 mm

Laser

Laser

1000 mm

700 mm

500 mm

Ø 100 mm

 Fig. 15: Optică 30:1 pentru instrumentul de măsurare cu infraroșu testo 831

Distanța corectă pentru măsurarea temperaturii  
fără contact
Optica descrie distanța ideală dintre instrumentul de măsurare și 
obiectul măsurat. Pentru obiectele mici este nevoie de o distanță mică 
și vice versa.

Exemple pentru un instrument de măsurare cu optică 30:1:

Obiect mic cu Ø 1,8 cm o distanță ideală de 50 cm
Obiect mare cu Ø 10 cm o distanță ideală de 2 m
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Recomandări privind selectarea punctelor de măsurare pentru 
data loggere
Punctele de măsurare adecvate trebuie selectate în funcție de 
operațiunea de măsurare.

Congelatoare, ultracongelatoare 
La fel ca temperatura produsului, temperatura aerului dintr-un 
congelator este și ea extrem de importantă. Se recomandă măsurarea 
acesteia în apropierea punctului de recirculare a aerului, utilizând 
o sondă adecvată (sondă atmosferică), deoarece acesta este 
punctul unde aerul este cel mai cald.  Dacă aerul în acest punct 
este la temperatura corectă (ex. -18  °C), se poate presupune că 
respectivul congelator funcționează corect. Pentru monitorizarea 
ultracongelatoarelor pe o perioadă mai mare de timp se recomandă 
data loggere cu multiple canale de intrare. O sondă măsoară 
temperatura aerului la nivelul solului, o alta la nivelul maxim de 
umplere iar o treia măsoară temperatura aerului în punctul de 
recirculare a aerului. Pentru monitorizarea simplă, este suficientă 
amplasarea unui data logger cu un senzor de temperatură intern în 
mărfurile congelate.

Zone de depozitare, camere de depozitare frigorifice
Pe lângă monitorizarea temperatura aerului și temperaturii produsului 
(temperatura interioară a mărfurilor refrigerate), se recomandă 
utilizarea unui dispozitiv de stocare a valorilor măsurate (data logger). 
Pentru camerele de refrigerare și ultra-congelare mai mari de 10 
m³ înregistrarea datelor este chiar obligatorie. În conformitate cu 
standardul EN 12830, intervalul de măsurare adecvat este de 15 
minute. Valorile limită pentru data logger sunt setate la temperatura 
maxim admisă (-18  °C, -15  °C). Dacă se detectează valori în afara 
domeniului setat, valorile stocate în data logger se pot exporta pe un 
calculator, iar un grafic oferă o imagine exactă a datelor măsurătorilor 
distribuite per limite admise și perioadă de timp.
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Fig. 16: Monitorizarea temperaturii în camera frigorifică cu testo 175T1
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3.1.2  Măsurarea calității uleiului de gătit cu testo 270 - 
metoda corectă de măsurare

Așteptați până 
când nu se ai ridică 
bule (aprox. 5 min).

Nu atingeți sonda 
fierbinte.  
Pericol de arsură.

Nu permiteți 
contactul 
componentelor de 
plastic cu uleiul de 
gătit.

Scoateți produsele 
prăjite înainte 
de efectuarea 
măsurătorii.

MAX

MIN

1. Mișcați senzorul în ulei.
Funcția Auto-Hold activată:
•  Auto-Hold pe ecran indică finalul 

măsurătorii.  
Valoarea TPM și culoarea afișajului 
luminează intermitent până la 
atingerea valorii finale a măsurătorii.

•  Valoarea finală este menținută.

Porniți instrumentul [  ]. Scufundați senzorul în 
uleiul fierbinte. Respectați 
marcajele  
min/max!

! !

Pregătirea

Măsurarea
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Funcția Auto-Hold dezactivată:
•  Când temperatura afișată nu se mai 

modifică, s-a atins o valoare finală stabilă.
•  Pentru menținerea valorilor măsurate:  

apăsați [Hold] scurt (< 1 s)
2.  Pentru revenirea în modul măsurare:  

apăsați [Hold] scurt (< 1 s).

Efectuați măsurarea în ulei fierbinte,  
min. 40 °C, max. 200 °C.

Păstrați o distanță minimă de 1cm față de 
piesele metalice.

Notați valorile măsurate.

Pregătirea

<  >

min. 1 cm

°C

Măsurarea
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Îngrijirea și întreținerea Curățarea și testul de precizie

Ce uleiuri sau grăsimi de gătit de pot măsura?
În principiu, se pot măsura toate uleiurile și grăsimile destinate prăjiri 
rapide, ca de pildă: uleiul de rapiță, soia, susan, palmier, măsline, 
semințe de bumbac sau uleiul de arahide. Se înregistrează valori de 
pornire comparativ mai ridicate cu uleiul de cocos pur (din pulpa 
nucii de cocos) și uleiul din semințe de palmier (a nu se confunda cu 
uleiul de palmier).  Uleiul de cocos și uleiul din semințe de palmier 
se folosesc, în principal, la fabricarea margarinei și rareori pentru 
prăjire. Este posibilă, în principiu, o măsurare corectă, însă acest lucru 
depinde de domeniul de măsurare.

Curățați instrumentul cu un detergent delicat. Clătiți senzorul cu apă de la robinet și uscați-l 
cu grijă cu un propos moale din hârtie. 

Pentru testarea rapidă și ușoară a 
instrumentului recomandăm efectuarea 
testelor de precizie în conformitate cu 
manualul de instrucțiuni. Valoarea de 
referință trebuie recalculată dacă se 
schimbă tipul de ulei sau furnizorul de ulei.

Pentru testarea cu precizie a instrumentului 
sau pentru corecție, precum și în 
cazul valorilor măsurate implauzibile, 
recomandăm calibrarea sau reglarea în 
uleiul de referință Testo. 

În prezent, în locul uleiurilor naturale pure se folosesc tipuri speciale 
de ulei de rapiță și floarea soarelui (așa-numitele amestecuri sau 
uleiuri HO) cu un conținut mare de acid oleic. Aceste uleiuri pentru 
gătit au o durată de utilizare și o stabilite la căldură deosebit de mari.

Valoarea dumneavoastră de pornire specifică:

___%TPM
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Îngrijirea și întreținerea Curățarea și testul de precizie 3.1.3 Măsurarea valorii pH

Efectuarea unei măsurători
Înainte de punerea în funcțiune, instrumentul de măsurare și electrozii 
trebuie inspectați vizual pentru a vă asigura că sunt în stare perfectă 
de funcționare. Dacă este necesar, sistemul de măsurare se poate 
calibra în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Ulterior, se urmează procedura următoare:
1. Selectați electrodul potrivit și instrumentul adecvat pentru aplicație.
2. Verificați electrodul (nivel de lichid, sticlă spartă, capac de etanșare 

deschis).
3. Conectați electrodul la instrumentul de măsurare a pH-ului.
4. Clătiți electrodul cu apă și uscați-l prin tamponare. Frecarea poate 

genera sarcini electrice pe membrana de sticlă, cauzând o întârziere 
a afișajului.

5. Scufundați electrodul în soluția măsurată și amestecați puțin, apoi 
lăsați-l în repaos. Scufundați electrodul astfel încât soluția măsurată 
să acopere cel puțin diafragma. Este posibil să se afișeze o valoare 
pH ușor diferită în soluțiile amestecate, comparativ cu soluțiile 
statice. Valoarea pH a soluțiilor „neamestecate” este, de regulă, mai 
exactă. Pentru sonde cu teacă de protecție, trebuie să vă asigurați că 
nu există bule de aer prinse pe membrana de sticlă sau diafragmă.

6. Așteptați până când se obține o valoare stabilă (ex. cu ajutorul unei 
funcții Hold automate) și citiți valoarea. 

7. Clătiți electrodul cu apă de la robinet și păstrați-l în conformitate cu 
specificațiile producătorului.

8. Temperatura soluției măsurate trebuie documentată împreună cu 
valoarea pH. Acest lucru este valabil pentru toate măsurătorile 
pH-ului și toate instrumentele de măsurare a pH-ului.  Pentru 
instrumentele cu electrod fix, nu este necesar să se conecteze 
electrodul la instrumentul de măsurare. 
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Depozitarea

Recunoașterea semnelor de uzură a electrodului pH:
l creșterea timpului de reacție a electrodului
l creșterea sensibilității la frecare a membranei de sticlă (influențe 

electrostatice)
l creșterea sensibilității încrucișate a electrodului ex. la ionii de sodiu

l scăderea pantei 1)

l schimbarea tensiunii în punctul de zero absolut2)

1) Schimbarea tensiunii când valoarea pH se modifică cu o unitate se exprimă ca panta elec-
trodului pH.  Aceasta depinde și de starea electrodului pH (vechimea, sarcina, etc.).
2) O celulă de măsurare cu o singură tijă este caracterizată de panta sa și de tensiunea în 
punctul de zero absolut.  În timp ce tensiunea în punctul de zero absolut este o constantă a 
electrozilor buni, panta electrodului pH este o funcție de temperatură. Un electrod pH trebuie 
calibrat cu regularitate, întrucât punctul său zero și panta sa se pot modifica ca urmare a 
condițiilor externe și procesului natural de îmbătrânire.

O celulă de măsurare cu o singură tijă trebuie întotdeauna 
păstrată în soluția care se folosește și pentru sistemul de 
referință.
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Cauze posibile ale erorilor de măsurare:
l evaporarea soluției de referință
l pătrunderea soluției în electrod
l diafragmă defectă sau blocată
l electrolit de referință alterat sau incorect (doar pentru electrozii cu 

reumplere)
l păstrare în condiții improprii

Ce sunt soluțiile tampon?
Soluțiile tampon sunt necesare pentru testare și pentru calibrarea 
unui sistem de măsurare a pH-ului. Acestea se numesc soluții tampon 
deoarece mențin valoarea pH foarte stabilă, adică o „protejează”.

3.1.4 Măsurarea valorii aw

Cum se pot obține valori fiabile?
Se garantează o măsurare precisă a valorii aw când temperaturile 
camerei de măsurare, senzorului și articolului măsurat sunt identice 
în timpul sau imediat înainte de măsurare (când există diferențe de 
temperatură între sondă și senzor trebuie să se respecte timpul de 
aclimatizare). Se recomandă măsurarea la o temperatură constantă 
(ex. +25°C).
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Influența temperaturii asupra valorii aw 
Nu se poate face o declarație generalizată cu privire la influența 
temperaturii asupra valorii aw. Influența temperaturii asupra valorii aw 
depinde de tipul de articol măsurat. Există produse a căror valoare 
aw crește odată cu creșterea temperaturii (ex. făina), produse a căror 
valoarea aw scade pe măsură ce temperatura crește (ex. lactoza) și 
produse care nu au această dependență de temperatură.

Durata măsurării
Durata măsurării poate fi diferită în funcție de articolul măsurat. 
Măsurarea valorii aw este finalizată când nu se mai înregistrează 
modificări pe o perioadă de timp definită.

Nivelul de umplere
Camera de măsurare trebuie să fie umplută cel puțin până la jumătate.

În principiu, valoarea aw se poate măsura când articolul 
măsurat este higroscopic.  Substanțele care absorb sau 
dispersează apă în aerul umed cu o umiditate relativă < 
100% se consideră substanțe higroscopice. Nisipul, de pildă, 
nu poate absorbi apă și prin urmare nu este higroscopic și 
măsurarea valorii aw pentru nisip nu este posibilă.
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3.2 Calibrarea și  
calibrarea oficială
Calibrare/calibrare oficială - cine are nevoie de ce anume?
Calibrarea înseamnă compararea instrumentului de măsurare cu 
o sondă conectată la un instrument de referință. Calibrarea oferă 
informații despre măsura în care valoarea afișată de instrumentul de 
măsurare sau un sistem de măsurare (adică valoarea nominală dată) 
corespunde valorii corecte efective a parametrului măsurat. Valoarea 
„corectă” este reprezentată de un standard de referință care la rândul 
său se bazează pe norma națională și astfel pe unitatea SI respectivă 
(unitate SI = sistem metric internațional).

Discrepanțele se înregistrează într-un certificat de calibrare. Oricine 
dorește să efectueze măsurători în conformitate cu HACCP/
Ordonanța privind igiena produselor alimentare [LMHV] are nevoie de 
un instrument calibrat. 
Calibrările se pot efectua de către toate centrele de calibrare 
autorizate.

Fig. 17: Marcă de calibrare

Nr. certificat: 390936
Data calibrării: 28/05/2009
Data recalibrării: 26/05/2010
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O caracteristică fundamentală a ISO 9000 constă în calibrarea 
echipamentelor de măsurare și testare la intervale de timp regulate. 
Întrucât temperatura reprezintă unul dintre punctele critice de control 
din HACCP, termometrele folosite trebuie, de asemenea, calibrate la 
intervale de timp regulate.

Calibrare oficială înseamnă „calibrare efectuată de către o autoritate”. 
Comitetul de Măsuri și Greutăți calibrează instrumente și sonde 
special omologate. Instrumentul și sonda sunt prevăzute cu un marcaj 
de calibrare vizibil utilizatorului. În acest caz certificatul de calibrare 
este un certificat de calibrare oficial. Inspectorii alimentari, veterinarii 
și alte persoane ce lucrează în numele guvernului au nevoie de 
instrumente calibrate oficial.

Testo Industrial Services, o subsidiară a Testo SE & Co. KGaA, 
efectuează calibrări ISO și DAkkS pentru toate instrumentele de 
măsurare.

Fig. 18: Utilizarea testo 112 cu sondă de penetrare
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4. Anexă
4.1 Glosar

A

Umiditatea absolută
Umiditatea absolută indică câte grame de apă există într-un metru 
cub de aer sau gaz. Unitate de măsură: g/m³.

Precizie
Erorile de măsurare sau precizie se poate specifica în trei moduri 
diferite: 
l specificații ca valori absolute:
 în domeniul de măsurare, fiecare valoare măsurată poate avea o 

toleranță maximă de ± 0,2 °C, de exemplu.
l specificații ca valori procentuale:
 În domeniul de măsurare, fiecare valoare măsurată poate avea o 

toleranță de ± 0,3% din valoarea măsurată, de exemplu.
l specificații ale preciziei cu o componentă absolută și una 

procentuală:  
În domeniul de măsurare, fiecare valoare măsurată poate avea o 
toleranță maximă de bază de ± 0,2 °C, de exemplu.  
Adițional, se adaugă o eroare de ±0,5% din valoarea măsurată.  
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Valoarea aw 
Valoarea aw, denumită și activitatea apei, este o măsură a apei liber 
disponibile dintr-un material și a perioadei de valabilitate a alimentelor. 
Aceasta afectează dezvoltarea microorganismelor pentru care este 
nevoie de cantități diferite de apă liberă. În funcție de disponibilitatea 
apei libere, microorganismele se multiplică sau mor.

C

Calibrarea
Procedura prin care se determină și se compară valorile măsurate cu 
un instrument (valorile efective) și valorile măsurate cu un instrument 
de referință (valorile țintă). În urma rezultatului se poate concluziona 
dacă valorile efective ale instrumentului se încadrează într-o limită 
admisă/într-un domeniu de toleranță.

Grade Celsius [°C]
Unitate pentru temperatură. La presiune normală, punctul zero al 
scării Celsius (0 °C) este temperatura de îngheț a apei. Un alt punct 
fix al scării Celsius îl reprezintă punctul de fierbere al apei la +100 °C 
= (-32 °F) / 1,8 sau °C = -273,15 K.

D

Data logger
Un data logger este o unitate de stocare care înregistrează date la 
anumite intervale de timp și le memorează pe un mediu de stocare. 
Data loggerul se combină frecvent cu senzori care înregistrează 
parametrii fizici măsurați într-o perioadă de timp definită, ca de 
exemplu temperatura și umiditatea relativă. 

E
UE
Uniunea Europeană. Uniune economica a 28 de state europene.
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F

Fahrenheit [°F]
Unitate de măsură pentru temperatură folosită preponderent în 
America de Nord.  
°F = (°C x 1,8) +32. 
Exemplu +20 °C în °F: (+20 °C x 1,8) +32 = 68 °F.

G
Germeni
Microorganisme capabile să trăiască și să se reproducă.

H

HACCP
HACCP este abrevierea pentru „Hazard Analysis and Critical Control 
Points” (Analiza Riscurilor în Punctele Critice de Control).

HACCP International
HACCP International este o organizație activă la nivel global 
specializată în procesele, riscurile și controalele din domeniul 
siguranței alimentare. Organizația supune produsele de la o gamă 
largă de producători din sectorul non-alimentar la ghiduri de calitate 
exigente și strict definite. Produsele care întrunesc toate criteriile 
primesc statutul de „sigure pentru alimente”. Numeroase produse 
Testo au acest rating și sunt așadar considerate sigure pentru utilizare 
în domeniul alimentar. Pentru mai multe informații vizitați  
www.testo.com
I

Măsurare temperaturii cu infraroșu
Toate corpurile radiază energie termică. Această energie termică 
(radiație infraroșu) se poate măsura și temperatura superficială a 
corpului se poate afișa cu ajutorul senzorilor optici speciali.
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K
Kelvin [K]
Unitate pentru temperatură.
0 K corespunde punctului de zero absolut (-273,15 °C).
Se aplică următoarele convenții:  273,15 K = 0  °C = 32  °F.
K = °C +273,15.
Exemplu +20 °C în K: 20  °C +273,15 K = 293,15 K

M

Reacție Maillard
Reacția Maillard (denumită astfel după chimistul Louis Camille 
Maillard) este o așa-numită reacție de rumenire non-enzimatică. 
Aceasta presupune conversia aminoacizilor și reducerea zaharurilor 
în noi compuși sub efectul căldurii. Reacția nu trebuie confundată cu 
reacția de caramelizare, dar ambele reacții se pot produce împreună.
O

Calibrare oficială
Calibrare oficială înseamnă „calibrare efectuată de către o autoritate”.

P

Valoarea pH
Valoarea pH este o măsură a reacției acide sau alcaline a unei soluții 
apoase. Valoarea pH este un număr adimensional. Este logaritmul 
zecimal negativ („logaritmul în bază zece”) al activității ionului de 
hidrogen.
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R

Umiditatea relativă (%UR)
Specificația procentuală a nivelului de saturație a aerului cu apă. 
De exemplu, la o UR de 33% aerul conține aprox. ⅓ din volumul 
maxim de vapori de apă pe care aerul l-a putea absorbi la aceeași 
temperatură și aceeași presiune a aerului.

Senzori rezistivi (Pt100)
Pentru măsurarea temperaturii cu senzori rezistivi, se folosește 
schimbarea rezistenței rezistorilor din platină în funcție de 
temperatură. Rezistorul de măsurare este alimentat cu un curent 
constant, în timp ce se măsoară căderea de tensiune care se modifică 
odată cu valoarea rezistenței ca o funcție de temperatură. Valorile de 
bază și toleranțele pentru termometrele rezistive sunt specificate în 
IEC 751.

T

Temperatura
Variabilă de stare pentru energia conținută într-un corp.

Termistori (NTC)
Măsurarea temperaturii cu termistori se bazează pe o schimbare în 
funcție de temperatură în rezistența senzorului. Spre deosebire de 
termometrele rezistive, termistorii au un coeficient de temperatură 
negativ (rezistența scade pe măsură ce temperatura crește). Curbele 
caracteristice și toleranțele nu sunt standardizate.

Termocupluri
Măsurarea temperaturii cu termocupluri se bazează pe efectul 
termoelectric. Termocuplurile (cupluri termoelectrice) sunt alcătuite din 
două fire din metale sau aliaje metalice diferite care sunt sudate prin 
puncte unul de celălalt.
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Valorile de bază ale tensiunilor termoelectrice și toleranțele admise ale 
termocuplurilor sunt specificate în standardele IEC 584. Termocuplul 
cel mai frecvent utilizat este NiCr-Ni (notat cu K).

Timp
Cantitate fizică cu simbolul convențional t.

TPM
Acronim pentru „Total Polar Materials” (Total Componente Polare), 
specificând componentele polare din uleiul de gătit care se pot 
măsura printr-o procedură capacitivă. 

U

ONU
Organizația Națiunilor Unite. Uniune internațională a 193 de state. 
Organizație recunoscută internațional pentru asigurarea păcii 
mondiale, respectarea legii publice internaționale și protecția 
drepturilor omului.

W

OMS
Organizația Mondială a Sănătății. Organizație ONU specială pentru 
sănătatea internațională, cu sediul la Geneva.
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4.2  Instrumente de măsură testo 
pentru alimente

Temperatură Analiză

Contract

testo 104 
testo 104-IR 
testo 105 
testo 106 
testo 110 
testo 112 
testo 926

testo 103 
testo 104 
testo 104-IR 
testo 105 
testo 106 
testo 108/-2 
testo 110 
testo 112 
testo 735 
testo 926

testo 104 
testo 104-IR 
testo 110 
testo 735 
testo 926

testo 103 
testo 104 
testo 104-IR 
testo 106 
testo 926

testo 805 
testo 826 
testo 831 
testo 845

testo 826 testo 174T testo 175 H

testo 104-IR 
testo 826 
testo 831 
testo 845

testo 826 testo 175T

testo 205 
testo 206

testo 205 
testo 206 testo 270

Infraroșu Fix pH TPM Umiditate

Locație de măsurare: recepție mărfuri

Locație de măsurare: proces de fabricație

Locație de măsurare: congelatoare, ultracongelatoare și vitrine frigorifice

Locație de măsurare: procesare alimente în bucătărie
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Pentru mai multe informații despre instrumentele de măsură Testo 
vizitați  

www.testo.ro

Temperatură Analiză

testo 105 
testo 110

testo 103 
testo 110 
testo 112 
testo 735

testo 805 
testo 831

testo 174T 
testo 175T testo 206 testo 270 testo 175 H

testo 805 
testo 806 
testo 831 
testo 845

testo Saveris

testo 805 
testo 826 
testo 831 
testo 845

testo 175T 
testo 
Saveris
testo Saveris 
2

testo 270

testo 175 H
testo 
Saveris
testo 
Saveris 2

Locație de măsurare: prăjire

Locație de măsurare: zone de depozitare și camere de depozitare frigorifice

Locație de măsurare: Transport

Locație de măsurare: asigurarea calității și laboratoare

Contract Infraroșu Fix pH TPM Umiditate
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4.3  Modele de sonde și aplicațiile lor

Sondele atmosferice sunt adecvate 
în special pentru măsurarea tem-
peraturii aerului în vitrine frigorifice, 
lăzi frigorifice, sau sisteme de aer 
condiționat (temperatura la gurile 
de evacuare) sau în zona de ven-
tilație (admisie/evacuare aer), de 
exemplu.

Pentru măsurarea corectă a para-
metrilor de suprafață este nevoie 
de un vârf de măsurare cu un dia-
metru mai mare (pachete, ambala-
je, alimente congelate, plite, etc.).

Pentru măsurarea temperaturii din 
interiorul alimentelor congelate, 
trebuie să se introducă în aliment o 
sondă pentru măsurarea tempera-
turii interioare. În acest sens, este 
nevoie, de regulă, să se efectueze 
o gaură în aliment pentru a permite 
introducerea sondei de penetrare. 

Sondele de imersie/penetrare sunt 
concepute special pentru măsura-
rea temperaturii în substanțe lichide 
și semi-solide (carne, pește, aluat, 
etc.). Într-un interval de timp sufici-
ent, acestea sunt adecvate și pen-
tru măsurarea temperaturii aerului.

Sonde de imersie/pene-
trare

Sonde atmosferice

Sonde de suprafață Sonde filetante 
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Observațiile dumneavoastră
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Pentru datele de contact ale subsidiarelor și agențiilor noastre vizitați 

www.testo.ro
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