
PENTRONIC  Skandinaviens ledande tillverkare av industriella temperaturgivare

Det hänger på temperaturen när 
Frödinge bakar till hela världen

– Rätt temperatur är avgörande i hela produktionskedjan, säger Gunnar Jägerhorn, här vid 
Frödinges monteringslinje för tårtor och andra desserter. På bandet syns en av julens pro-
duktnyheter, kladdpepparkakan.
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med garnering.Det påminner om en bilfabrik, 
men Frödinge är fortfarande ett mejeri. Allt 
tillverkas från basråvaror. Varje år förbrukas 
11 miljoner liter mjölk från gårdar i trakten. 
Mjölken behandlas på samma sätt som i 
vanliga mejerier.
 Det första kritiska tillverkningssteget är 
pastörisering och efterföljande nedkylning. 
Här mäts temperaturen kontinuerligt med 
Pt100-givare, vilka regelbundet kalibreras. 
Mätningarna fortsätter genom hela produk-
tionen och avslutas med en bakteriologisk 
kontroll. Först när slutprovet är godkänt, 
frisläpps produkterna.
– Även om vi skulle få fel i produktionen, kom-
mer inte defekta livsmedel ut till konsument. 
Vad jag vet har vi aldrig behövt återkalla 
produkter, säger Gunnar Jägerhorn.

Kritiska punkter
Temperaturmätningen är med andra ord inte 
kritisk för konsumenternas säkerhet. Däremot 
skulle Frödinge inte finnas kvar på dagens 
konkurrensutsatta marknad, om produkter 
blev kasserade. Mätningen handlar om att 
tillverka rätt och av högsta kvalitet redan 
från början.
 I likhet med övrig livsmedelsindustri arbetar 
Frödinge enligt ett system som heter HACCP. 

När du äter ostkaka, paj eller tårta från Frö-
dingen, smakar du på en sällsynt komplex 
kedja av noggranna temperaturmätningar.
– Temperaturen är avgörande hela vägen 
från råvara till konsument, säger fabriks-
chefen Gunnar Jägerhorn.

Mejeriet i Frödinge utanför Vimmerby star-
tade 1929 och var ett av landets oräkneliga 
landsbygdsmejerier. Många av dem försvann 
på 1950-talet, men chefen i Frödinge Gösta 
Carlsson vägrade låta sig läggas ned. Istället 
övertygade han styrelsen om att satsa på 
tillverkning av ostkakor.
 Det fanns ingen produktionsutrustning för 
ostkakor. Den fick Gösta Carlsson och hans 
medarbetare utveckla och bygga själva. Så 
har det fortsatt, med allt fler produkter. Dagens 
Frödinge producerar desserter. Det är förutom 
ostkaka även frysta pajer, bakelser och tårtor.
– Jag fick en känsla av tomteverkstad första 
gången jag var här, säger Gunnar Jägerhorn.

Fortfarande mejeri
När man ser monteringslinjen för tårtor är det 
bara att hålla med. Den gör upp till 45 olika 
moment helt automatiskt. Staplar tårtbottnar, 
spritsar på sylt, grädde och vaniljkräm och 
lägger som avslutning på ett marsipanlock 

Det är en metod för riskanalys som syftar till 
att identifiera kritiska punkter och därefter 
avlägsna riskerna eller skydda mot dem.
Frödinge skiljer sig genom ovanligt komplex 
produktion. Grunden är råvaror. Här separeras 
mjölken för att utvinna grädde, tårtbottnar 
bakas i produktionslinjen och vaniljkrämen 
är av egen tillverkning. 

Konsumentens krav
Genom att använda naturliga råvaror har 
Frödinge ett försprång när konsumenterna blir 
allt mer kritiska mot tillsatser. Samtidigt ställer 
det högre krav på mätningar och kontroller. 
Brister kan inte kompenseras med potenta 
konserveringsmedel. 
 Kontrollerna upphör inte när de frysta 
produkterna lämnar mejeriet. Kunderna 
finns över hela världen och det är först när 
slutkonsumenten mumsat i sig godsakerna 
som den obrutna fryskedjan har nått sitt slut.
 Frödinge exporterar i egen regi till de 
nordiska länderna, Tyskland och England, 
och genom återförsäljare till övriga delar av 
världen. Produkterna skiljer sig mellan olika 
marknader och i exportsortimentet finns bland 
annat en prinsessbakelse
 Om du av en händelse unnar dig en prin- 
sessbakelse på en restaurang i Tokyo, kan den  
vara tillverkad i Frödinge av mjölk från små- 
ländska kor. Tack vare oräkneliga tempera-
turmätningar är den lika god som i mejeriets 
eget café.

Bakelserna levereras först efter godkänd 
bakteriologisk kontroll. Temperaturmät-
ningen avgör om produkten klarar provet 
eller kasseras.

önskar vi på

God Jul och
Gott Nytt År



Pentronic har invigt ett effektivare flöde

Pentronic har två enheter. Den ursprung-
liga fabriken ligger i Verkebäck söder om 
Västervik. Den andra, som nu byggts ut, 
finns i Västervik. Genom investeringen får 
enheterna tydligare inriktning. I Verkebäck 
finns företagsledning, utveckling, ackrediterat 
kalibreringslaboratorium samt tillverkning  
av korta serier och specialgivare. Västerviks-
fabriken inrymmer bearbetningsavdelning 
och produktion av längre serier. Det är den 
senare som genom utbyggnaden fått kraftigt 
ökad kapacitet.

Givartillverkning är ett kvalificerat hant-
verk. Därför kräver expansion också mer ut-

Pentronics utbyggda fabrik i Västervik 
invigdes med pompa och kommunalråd 
i början av oktober. Nu har anläggningen 
tagits i drift, med rationellare tillverkning 
och ökad kapacitet.

Själva invigningen förrättades av koncern-
chefen Johnny Alvarsson från ägaren, börs-
noterade Indutrade. Koncernen har cirka 140 
bolag, i 23 länder, i fyra världsdelar.

– Pentronic är ett av koncernens bästa 
bolag med stor potential. Det har inte funnits 
några skäl att ifrågasätta den här investe-
ringen, förklarade han.

rymme. Ytorna för montering har fördubblats. 
Samtidigt har monteringen flödesorienterats, 
i syfte att få bort flaskhalsar, skapa enhetliga 
metoder och på så sätt ytterligare höja kvalitet 
och leveranssäkerhet. 

– Utbyggnaden är även en förberedelse 
för fortsatt expansion. Pentronic står väl rustat 
när konjunkturen går upp och våra kunders 
behov ökar, säger Lars Björkvik, teknisk chef.

Till utbyggnaden hör även större ma-
skininvesteringar, bland annat i ännu en 
lasersvets, och lokalerna är förberedda för 
ytterligare investeringar.

VD Lars Persson uppvaktas med blommor av kommunalrådet Harald Hjalmarsson och kommunchefen Carl-Magnus Mårheden vid invig-
ningen av Pentronics utbyggda fabrik.

Utbyggnaden i Västervik innebär att Pentronics lokaler för montering har fördubblats.– Pentronic är ett av våra bästa bo-
lag med stor potential, säger Johnny 
Alvarsson, koncernchef för börsno-
terade Indutrade.



Handvärme påverkar 
vinet?

FRÅGA:  Vi fortsätter traditionen med mat och 
dryck i juletid och låter professor Dan Loyd reda 
ut den värmetekniska bakgrunden till följande 
fråga: ”Det sägs att man bör hålla längst ned i 
vinglasets fot för att undvika uppvärmning av 
vinet. Det är ganska svårt och jag undrar om 
det verkligen är nödvändigt?
           Per A
SVAR: Torra vita viner bör enligt litteraturen 
normalt serveras vid en temperatur av 8–12 °C, 
halvsöta och söta viner vid 6–8 °C. När vinet 
hälls i glaset sker först en nedkylning av glaset 
och en uppvärmning av vinet. När glasets yttem-
peratur sjunker under rumstemperaturen, ofta 
20–22 °C, tillförs glaset värme genom naturlig 
konvektion och strålning. I glasmaterialet sker 
värmetransporten genom värmeledning. Mellan 
glasväggen och vinet sker transporten genom 
naturlig konvektion. Vätskeytan tillförs värme från 
rummet genom naturlig konvektion och strålning.  
 En liten del av värmetillförseln till vinet sker från 
foten, som i sin tur påverkas av den omgivande 
luften och bordet. För en vanlig typ av vinglas 
med 15 cl vin kan detta värmeflöde uppskattas 
till ungefär 2 % av det totala värmeflödet till vinet. 
I ett sådant glas stiger temperaturen med 2–  
3 °C under 10 minuter om man inte rör glaset och 
ökningshastigheten är störst i början av förloppet. 
För röda viner (12–18 °C) är ökningshastigheten 
lägre. Sifferuppgifterna är endast ett exempel - 
andra förutsättningar ger andra resultat. 
 När man håller i glasets fot blir temperaturen 
vid kontaktytan cirka 30 °C och värme kom-
mer nu att transporteras i den cylindriska foten 
genom värmeledning. Större delen av detta 
extra värmeflöde kommer att avges från fotens 

yta till den kallare omgivningen genom naturlig 
konvektion och strålning. En mycket liten del av 
”fingervärmen” kommer att nå vinet. Om man 
håller längst ner i glasets fot kommer värmetill-
försel till vinet att minska ytterligare.
 Uppvärmningen via fingrarna sker inte 
kontinuerligt utan endast när man dricker en 
klunk av vinet.  För varje klunk vin värms foten 
upp under 10–20 sekunder.  Under resten av 
tiden värms vinglaset på ”normalt” sätt. Den 
normala uppvärmningen kan fördröjas om man 
kyler glaset innan man serverar vinet. Levande 
ljus på bordet ökar uppvärmningshastigheten. 
Skillnaden mellan att hålla i den cylindriska delen 
av glasets fot och allra längst ner i foten bör i 
normalfallet vara i det närmaste obefintlig, men 
det ser så elegant ut när man håller längst ned. 
Om man däremot håller länge om själva kupan 
i glaset kan detta öka uppvärmningen. 

Temperaturen ej homogen
Värme tillförs vinet från vätskeytan och från 
kontaktytan med glaset. Detta innebär att 
man får vissa temperaturvariationer i vinet. 
Vid mätning av vätsketemperaturer bör man 
alltid vara medveten om de temperaturdif-
ferenser som kan förekomma i stillastående 
eller nästan stillastående vätskor.  Ett sätt att 
komma runt detta problem är att samtidigt 
mäta temperaturen på flera platser i vätskan 
eller åstadkomma en omrörning av vätskan 
om det är möjligt.

Har du synpunkter eller frågor 
kontakta professor Dan Loyd, LiTH, på E-post: 

dan.loyd@liu.se

Avtalet heter CIPM Mutual 
Recognition Arrangement. 
Mer information finns på www.
bipm.org/en/cipm-mra.
 Innebörden av avtalet är att 
en kalibrering hos Pentronic, med spårbar-
het till den svenska riksmätplatsen SP, har 
samma tyngd som en amerikansk spårbar 
till NIST, tysk spårbarhet till PTB eller brittisk 
till NPL. Det viktiga är spårbarheten, inte 
nationaliteten.
 De skillnader som finns beror på respek-
tive laboratoriums ackrediteringsgränser. 
Varje ackrediterat laboratorium har fastställ-
da mätosäkerheter för olika mätobjekt och 
temperaturområden. Gällande gränser för 
Pentronics laboratorium finns publicerade 
på www.pentronic.se. Så gör flertalet ack-
rediterade kalibreringslaboratorier i världen. 
– Jämför gärna våra ackrediteringsgränser 
med andra laboratoriers. Det är här skillna-
den ligger, uppmanar Lars Grönlund.

Skillnaden mellan olika laboratorier  
är mätosäkerheten

En återkommande fråga till Pentronics ack-
rediterade kalibreringslaboratorium är om 
spårbarhet till något av världens ledande 
nationella mätplatser är mer värd. Svaret är  
nej.
– Våra kalibreringsbevis har samma tyngd 
som från vilket annat ackrediterat labora-
torium i världen, säger laboratoriechefen 
Lars Grönlund.
 Kalibrering användes förr som handelshin-
der. Nationella lagar och normer godkände 
bara kalibreringar och provningar med 
spårbarhet till den egna nationella mät-
platsen. Detta har skett trots att det sedan 
länge bedrivs gemensam utveckling och 
ett internationellt samarbete genom den 
internationella byrån för mått och vikt, BIPM.
 För att värna frihandeln har 47 stater 
enats om att erkänna varandras kalibre-
ringar. Avtalet träffades 1999 och bland 
de ursprungliga parterna finns Sverige, 
Storbritannien, Tyskland, USA och Kina. 

Produktinformationen finns även på  
www.pentronic.se

Nätt temperatur-
givare för mätning 

på ytor
Pentronics temperaturgivare modell 7907 
är avsedd för mätning på plana ytor eller 
rör. Givaren är försedd med ett fästhål 
på ø 4 mm. Buntband eller liknande kan 
med fördel användas tillsammans med 
kontaktpasta för att säkra den termiska 
kontakten till underlaget. 
 Givaren består av en mässingskropp 
med dimensionerna 5 x 5 x 30 mm i vilken 
ett mätelement Pt100 klass A är inbyggt. 
Givaren tål upp till 150 °C, vid behov  
450 °C. Den FEP-isolerade 4-ledarkabeln 
klarar förläggning i upp till 200 °C.
 Pentronic lagerhåller ett antal olika 
modeller av yttemperaturgivare för om-
gående leverans.

Mät fukt-, fett- och 
proteinhalt snabbt 

vid processen
NDC-Infrared Engineering introducerar en 
ny livsmedelsanalysator, InfraLab e-serie, 
att användas intill processen. InfraLab kan 
mäta fukt-, fett- och proteinhalt i en stor 
mängd livsmedel och snacks. Provet ur 
processen placeras i en roterande skål 
och inom 5 sekunder är analysen klar.
 InfraLab är formgiven och byggd av 
material för hygieniska och processnära 
förhållanden. Kalibreringen är anpassad 
till kundens laboratoriemetoder vilket 
innebär laboratorienoggrannhet utan 
kemikalier och sedvanlig tidsåtgång. 
Idealisk för rutinkontroller som grundas 
på fler representativa prover.
 InfraLab har intern minneskapacitet 
men kan anslutas till minnessticka eller 
PC för vidare databehandling.
 Kontakta oss för mera information!
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”Skarvkabel” till termoelement på gott och ont

SE-590 93 Gunnebo, Sweden
Fax. +46 490 237 66, Tel. +46 490 25 85 00

info@pentronic.se, www.pentronic.se

Jag vill ha mer information om: Jag vill ha:

  Gratis prenumeration av PentronicNytt

 Kontakta mig om företagsförlagd kurs
• Halv- eller heldag teori
• ST1 komplett, två dagar
• Annan lösning

 Resande logger - DataPaq

 Livsmedelsanalysator

 Pt100 yttemperaturgivare

 Kalibreringstjänster

 IR-termometrar

Kursen Spårbar temperaturmätning 1
Kryssa i anmälan till önskad kurs. 

  16-17 mars 2011

Kursen Spårbar temperaturmätning 2
  24-26 maj 2011

Har du synpunkter eller frågor kontakta Hans Wenegård: hans.wenegard@pentronic.se

M
YR

 IN
FO

DE
SI

GN
  |

   
VÄ

ST
ER

VI
K

Referenser se www.pentronic.se >>  
Kundtidningen >> Kundtidnings-arkiv
[Ref 1] StopExtra 2002-6

Figur 1. Toleranser i °C för termoelement K och N 
enligt IEC 60584-2 klass 1 och 2. 

Termoelement mäter temperaturskillnad 
mellan mätpunkt och referenspunkt. Vad 
innebär det för felrisker då man använder 
”skarvkabel” avsedd för aktuellt termoele-
ment fram till referenspunkten? 

De korrekta begreppen för ”skarvkabel” är tre, 
termoelementtråd, anslutningsledning och 
kompensationsledning. Termoelementtråd 
uppfyller sin specifikation med toleranser 
enligt IEC 60584-2 klass 1 eller 2 upp till 
åtminstone isoleringsmaterialets tempera-
turgräns. Termoelement vare sig det är i form 
av tråd eller metallmantlad kabel betecknas 
med en bokstav t ex K. IEC är internationell 
standard, medan t ex ASTM är vanlig i Ame-
rika. Se figur 1.

Anslutningsledning benämns på engelska 
”extension cable”, dvs förlängningsledning. 
Även sådan är standardiserad i IEC 60584-3 
i toleransklasserna 1 och 2. Materialet be-
tecknas med tilläggsbokstaven X, t ex KX. 
Förläggningstemperaturen är här begränsad 
från -25 till 200 °C. Materialet är detsamma 
som i termoelement men har bara genomgått 
de värmebehandlingar som krävs för att 
klara toleranserna i det snävare temperatur- 
intervallet. 

Kompensationsledning betecknas med 
t ex KCA, KCB, där C står för att materia-
let är helt annat än termoelementets men 

har snarlika egenskaper inom begränsade 
temperaturområden A resp. B, exempelvis 
0 -150 resp. 0 - 100 °C. Kompensationsma-
terialen finns bara i toleransklass 2. Se figur 
2. Kompensationsledning bör undvikas för 
basmetalltermoelementen. Bara när det gäller 
ädelmetalltyperna S och R finns ekonomisk 
anledning att använda kompensationsled-
ningar. Var dock noga med att skarvpunkten 
(kopplingshuvudet) hålls så nära rumstempe-
ratur som möjligt. 

Inverkan av toleranser
Eftersom termoelement och anslutningsled-
ning har toleranser blir seebeckkoefficienten 
inte lika i mät- och referenspunkt. Det gör 
ingen skada så länge anslutningsledningens 
ändpunkter har nära lika temperatur. Inte 
ens klass 1 eller 2 spelar då någon roll. Om 
temperaturen över anslutningsledningens 
ändpunkter är helt lika är dess utsignal noll 
och all termoelementspänning kommer från 
termoelementet som vanligen är kartlagt med 
kalibrering. Detta är förklaringen till att t ex 
termoelement typ J (IEC) och L (DIN) som 
vid 200 °C skiljer sig med 3 grader kan ha 
samma anslutningsledning. Men, skarvar man 
termoelementet vid temperaturen 200 °C och 
instrumenteringen är i rumstemperatur blir 
skillnaden synlig om man t ex använder L-
givare, JX-ledning och L-ingång för indikering. 

Mera om blandning av olika termoelement-
typer i mätkedjan kan studeras i [Ref 1].

Bara mätspetsen i varm zon
Även termoelement och anslutningsledning 
uppvisar skillnader i utsignal. Följer man 
grundregeln att endast låta givardelen av 
mätkedjan utsättas för temperaturskillnader 
spelar några få graders skillnad över anslut-
ningsledningen en obetydlig roll. I figur 3 
och fall TC2 blir felbidraget högst (100-20)/
(200-20) = 0,44 av avvikelsen som kan vara 
högst 2 x 1,5 °C för typ K klass 1 mot KX 
klass 1, dvs 1,3 °C. K klass 1 mot KX klass 
2 ger med samma förutsättning 1,8 °C och 
K klass 2 mot KX klass 2 ger max felbidrag 
2,2 °C. Då har kontakterna inte tagits med, 
men där kommer endast 5/180 (ca 3 %) av 
avvikelsen att inverka vilket kan försummas 
i sammanhanget. 
 I många fall kan dessa felbidrag vara ac-
ceptabla. Vill man istället pressa ned mäto-
säkerheten kan man antingen kalibrera hela 
mätkedjan på plats i sitt aktuella driftsfall eller 
koncentrera mätresultatets beroende enbart 
till givarens mätspets. Det senare fallet är 
utan tvekan det enklaste eftersom man då 
kan tillåta sig separat givarkalibrering. Undvik 
alltså att placera annat än mätspetsen i den 
varma zonen.

Figur 2. Toleranser för anslutnings- och kompen-
sationsledningar enligt IEC 60584-3. Förlägg-
ningstemperaturen avser ledarna. Isoleringen kan 
begränsa temperaturen ytterligare. Feluppskatt-
ningen är ett komplement till standarden.

Figur 3. TC1 är den säkraste installationen. All 
temperaturskillnad ligger över temperaturgivaren, 
ett manteltermoelement, som ger signalen E1(S1). 
Kontakter och kabel ger inget signalbidrag efter-
som temperaturen över dessa är konstant. TC2 
däremot får signalbidrag från alla delarna E2(S1) + 
E2(S2) + E2(S3). Normalt är bara E(S1) kalibrerad, 
varför utsignalen blir osäker. 


