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Motorerna så rena att det 
börjar bli svårt att bevisa

Det blir allt svårare att utveckla renare och 
mer bränslesnåla motorer.

– Nu har vi kommit så långt att mätut-
rustningens prestanda börjar sätta gränser, 
säger Mikael Svensson på Volvo Group 
Trucks Technology i Göteborg.

Han arbetar med mätsystem för utveckling och 
provning av dieselmotorer till lastvagnar. Det 
är ett område satt under hård press från myn-
digheter och allmänheten. Kraven är ständigt 
lägre utsläpp och minskad bränsleförbrukning, 
samtidigt som kunderna förväntar sig starkare 
och tillförlitliga motorer.

Dagens motorer från Volvo uppfyller de 
strängaste europeiska kraven EuroVI och 
den amerikanska motsvarigheten US 13. 
Nästa steg är en vidareutveckling av kraven 
för EuroVI och ingen vet i detalj vad det kom-
mer att innebära.

Allt mer vägprov
– En utmaning är att hitta och enas om meto-
der för att verifiera att kraven uppfylls, säger 
Mikael Svensson.

Samtidigt förväntar sig Volvos kunder, åke-

rierna, att bränsleförbrukning och prestanda 
ska vara mer än ett resultat av en testmetod. 
Här är det verklig bränsle-
förbrukning som räknas och 
varje centiliter ger utslag på 
det ekonomiska resultatet.

– En allt större del av 
testerna sker på väg under 
verkliga förhållanden, med 
mätutrustningen ombord, 
berättar Mikael Svensson 
och ger ett exempel på hur 
det kan gå till:

– Mätutrustningen kan 
vara monterad på en lastbil 
i Australien som kommuni-
cerar med utvecklingsavdel-
ningen här i Göteborg.                     

Kortare svarstider
Förr var mätningens uppgift 
att verifiera egenskaper 
hos motorerna. Numera är 
resultaten även underlag 
för simuleringar och in-
gångsvärden i utvecklingen 
av motorns kontrollsystem 

Temperaturgivarna blir allt mer kritiska vid motorutveckling. De måste mäta rätt, reagera snabbt och 
tåla gaspådrag. Mikael Svensson på Volvo visar en avgasgivare som utvecklas av Pentronic.
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Dagens dieselmotorer som uppfyller kraven i EuroVI har blivit så 
rena att det är svårt att verifiera fortsatta förbättringar.

ECU, en komponent lika viktig som insprutare 
och kolvar.

Det är mer än noggrannheten som är viktig, 
här krävs även allt kortare svarstider från t ex 
temperaturgivare. Lösningen i temperaturfallet 
är tunnare givare, i högtemperaturfallet termo-
element, som reagerar snabbare.

– Samtidigt kan givare inte göras hur 
tunna som helst. Sätter vi en mycket tunn 
givare i grenröret, kommer den att fladdra med 
 gaspådraget och bryts av, ger Mikael Svensson 
som exempel.

Här är lösningen
I detta fall har Volvo i samarbete med Pentronic 
utvecklat en givartyp som klarar miljön. Den ger 
en tillräckligt snabb givare som håller och inte 
stör avgasflödet för mycket.                      

Även om det mäts allt mer på vägarna, 
ökar även testerna av motorer på traditionellt 
sätt. Nya bränslen, hybridteknik, krav från 
olika länders myndigheter och mycket annat 
ökar hela tiden behovet av att mäta, på väg 
och i provrum.

– Ju renare och effektivare motorerna blir, 
desto mer och noggrannare måste vi mäta, 
sammanfattar Mikael Svensson.



Ett år går så fort, särskilt om man har 
roligt. Mitt första år på Pentronic har varit 
en fantastik upplevelse. Att få jobba ihop 
med ett team av entusiastiska och skickliga 
medarbetare är en ynnest. Jag har också 
fått chansen att uppleva Västervik och Tjust 
skärgård med besök på Visfestivalen och 
sköna dagar på klipporna ute vid Händelöp.

Året som gått har präglats av några viktiga 
händelser. Den enskilt största förändringen 
för oss är sammangåendet med vårt syster-
företag Gedevelop i Helsingborg. Det har gett 
oss möjlighet att lära känna nya medarbetare 
och förmånen att få jobba med ett breddat 
produktsortiment och nya kunder världen över. 

En annan sak som märks i huset är det 
generationsskifte som vi nu är mitt uppe i. Flera 
av våra medarbetare som varit Pentronic trogna 
under lång tid ”karriärväxlar” och får möjlighet 
att njuta livets goda samtidigt som vi får in nya 
friska förmågor som med lite andra ögon och 
stor energi kan ta Pentronic in i framtiden.

Att arbeta med stora, och i flera fall, mark-
nadsledande kunder ställer tydliga krav på 
oss som leverantör. Att vi hela tiden måste 
ligga i framkant när det gäller utveckling av 
nya produkter och att ständigt förbättra och 
rationalisera vår produktion i syfte att möta 
såväl kvalitetsmål, som att leverera i tid och 

Första året på Pentronic För att summera 2014 kan jag konstatera att 
Pentronic fortsätter att växa på ett tillfredstäl-
lande sätt och att nya kunder söker sig till oss 
samtidigt som ni som varit Pentronic trogna 
under många år kommer tillbaka. Ett förtro-
ende som vi alla är stolta över. Jag hoppas att 
vi ska kunna komma tillbaka under året och 
presentera några nyheter som ska göra vårt 
totala kunderbjudande ännu mer intressant. 

Vill också passa på att tacka alla kunder 
och medarbetare för ett fantastiskt 2014 och 
ser med tillförsikt fram emot 2015.

Vad kan ishockey tillföra högtemperatur-
mätning?

– I båda fallen skapar samarbete resultat, 
svarar Jonas Bertilsson, försäljningsin-
genjör och specialist på mätning i höga 
temperaturer hos Pentronic.

Han har ett förflutet som aktiv och är ung-
domsledare i den lokala ishockeyklubben, 
men favoritlaget har sedan barndomen varit 
Leksands IF. Och är så fortfarande, i med- och 
motgång.

Lika långsiktig är han i yrkeslivet. Jonas 
har jobbat i 25 år på Pentronic och började 

sin bana med att vara med och bygga upp 
laboratoriet för slutkontroll. 

Därefter flyttade han till det ackrediterade 
kalibreringslaboratoriet, vid en tid då det ut-
vecklades med nya metoder och fixpunkter 
varje år. 

Började på labbet
– Efter fem år på labbet gick jag över till försälj-
ning, säger Jonas som hellre skulle vilja kalla 
det för samarbete.

– Våra kunder är tekniker och kan tem-
peratur. Ofta handlar det om gemensam 
problemlösning.

Jonas har bidragit till kundernas höga 

att leverera kostnadseffektiva lösningar. Inom 
dessa områden har Pentronic varit ledande och 
vi jobbar fortsatt intensivt med att vässa oss.

Jag har under året haft möjligheten att 
träffa flera av våra kunder och det är alltid lika 
intressant att se hur våra produkter används 
och att möta er som har kontakt med oss som 
leverantör. Jag tror på mötet med människor 
även om vi idag använder oss av många olika 
IT-verktyg för den dagliga kontakten.

kunskapsnivå som lärare på Pentronics kurser. 
Numera utbildar han mestadels vid bransch- 
och företagsanpassade kurser om mätning i 
höga temperaturer.

Vid mätteknikens gräns
– Många som mäter i höga temperaturer har 
idag så höga externa krav på sig, att det grän-
sar till vad som är tekniskt möjligt. Dessutom 
gäller det att tidigt i processen säkerställa 
produkternas kvalitet, istället för att upptäcka 
felen i slutkontrollen och tvingas kassera eller 
köra om produkter, säger Jonas.

Med sådana krav fungerar bara lagarbete, 
där Pentronic och kunden gemensamt för-
finar tekniken och metoderna utifrån vunna 
erfarenheter.

– Vi har den fördelen att vi arbetar med olika 
tekniker. Det finns ingen enskild metod som 
uppfyller alla krav i höga temperaturer. Vissa 
gånger är konventionella temperaturgivare det 
bästa, andra gånger finns mycket att vinna på 
att använda resande loggrar eller IR-pyrometrar, 
säger Jonas Bertilsson.

Pentronic har ytterligare en specialist på 
höga temperaturer, Morgan Norring. Han är 
placerad i Karlstad, mitt i stålverksområdet, 
och han hejar inte på Leksand! Pentronic 
Karlstad är också filial till Pentronics ackredi-
terade kalibreringslaboratorium. Morgan har 
under många år servat stålindustin bl a med 
kalibrering. Morgan och Jonas kompletterar 
varandra ifråga om kunskap och erfarenheter 
och är Pentronics naturliga kontaktpersoner 
beträffande högtemperaturmätning.

Jonas Bertilsson är Pentronics specialist på mätning i höga temperaturer. Med han understryker att 
det är ett lagspel där kunden är en viktig spelare.

Lagspelare 
jagar nog-
grannhet 
i höga 
temperaturer

Pentronics VD, Rikard Larsson.



Mätfel vid 
temperatur-
ökning i ett 
gasflöde 

Har du synpunkter eller frågor kontakta 
 professor Dan Loyd på LiU, på dan.loyd@liu.se

En återkommande fråga till det ackre diterade labora-
toriet är om man även kalibrerar temperaturgivare och instrument av 
andra fabrikat än Pentronics.

– Ja. Vi är en självständig del av Pentronic och lyder under Swedac, svarar 
laboratoriets chef Lars Grönlund.

Laboratoriet startades i mitten av 1980-talet som en kunskapsmotor för 
Pentronic. Ackrediteringen 1988 innebar att det blev en resurs för alla, som 
en del av den nationella kalibreringsorganisationen under tillsyn av Swedac. 

– Vi följer gällande standard för kalibreringslaboratorier, ISO/IEC 17025 
och använder metoder som är granskade och godkända av Swedac, 
säger Lars Grönlund.

Som en del av den nationella mätorganisationen ska laboratoriet vara 
opartiskt och utföra kalibreringar oberoende av fabrikat. Som en konsekvens 
av det här, görs slutkontroller av Pentronics egna produkter i ett särskilt 
laboratorium med spårbarhet till det av Swedac kontrollerade.

– Det enda som begränsar våra uppdrag är fysiska dimensioner och 
tekniska egenskaper på det som ska kalibreras, säger Lars Grönlund.

Laboratoriet är 
öppet för alla 
fabrikat

Halogenfri 
anslutnings-
ledning för 

termoelement 
typ K   

Pentronic lagerför en anslutningsledning 
med halogenfritt isoleringsmaterial för 
termoelement typ K. Ledningen är avsedd 
att användas vid nybyggnation och förlägg-
ning i t ex vägtunnlar. Normalt ersätter den 
halogenfria isoleringen PVC. Vid brand kan 
klor frigöras ur PVC. Kloret reagerar med 
släckningsvattnet och bildar saltsyrerök 
som är giftig att inandas. 

Den halogenfria ledningen består av 
l edare med flera kardeler. Ledarna är 
 tvinnade mot lågfrekventa störningar och 
omges av en skärm kan dämpa högfrek-
venta störningar. Max förläggningstempe-
ratur är 90 °C.

PRODUKT-INFO
Produktinformationen finns även på 

www.pentronic.se

FRÅGA: I en av våra processutrustningar med 
en mycket svår mätmiljö kontrollerar vi gas-
temperaturen under drift med ett manteltermo-
element i ett yttre skyddsrör. Gasens hastighet 
är låg och medelhastigheten är ungefär 2.8 m/s 
där vi mäter gastemperaturen. Yttre skydds-
röret har ytterdiametern 12 mm och längden 
250 mm. Under startförloppet ökar temperatu-
ren under 20 minuter till driftstemperaturen som 
är drygt 600 °C. Gasen är i huvudsak luft under 
uppstarten. Är det skyddsrörets ytterdiameter 
som har störst inverkan på mätfelet?               
      
    Joakim J

SVAR: I figur 1 visas hur uppmätt temperatur 
och mätfel i princip varierar under ett start-
förlopp, där gastemperaturen ändras i form av 
en ramp. Mätfelet och svarstiden påverkas i 
huvudsak av temperaturgivarens konstruktion 
och strömningen runt givaren. Om vi antar att 
temperaturdifferenserna inom skyddsröret och 
manteltermoelementet försummas kan mätfelet 
ΔT approximativt erhållas ur sambandet  

 ΔT = (cmB) / (Aα)  (1)

där, c är specifika värmekapaciteten i (Ws)/(kgK), 
m massan i kg, B gasens temperaturändring i 
°C/s, A skyddsrörets värmeöverförande area i 
m2 och α värmeövergångskoefficienten mellan 
gas och skyddsrör i W/(m2K). Värmekapaciteten 
är ett medelvärde för skyddsrör och mantelter-
moelement.  Både massan och arean beror av 

Artikelnummer: 04-21060

skyddsrörets diameter. Värmeövergångskoef-
ficienten beror av strömningshastigheten men 
även av diametern. Sambandet (1) kan efter 
förenkling skrivas

 ΔT = (cρDB) / (4α)  (2)

där, D är diametern i m. Densiteten ρ i kg/m3 
är ett medelvärde för skyddsrör och mantel-
termoelement. Se [Ref 1].

Om endast skyddsrörets ytterdiameter D 
minskas från 12 till 10 mm, minskar mätfelet 
ΔT enligt sambandet (2) till 10/12 (83 %) av det 
ursprungliga mätfelet. I verkligheten blir mätfelet 
ännu mindre, 75%, eftersom värmeövergångs-
koefficienten ökar när diametern minskar.  

Läs den utökade artikeln på www. 
pentronic.se > Nyheter > Teknikartiklar > 
Exempel på värmeöverföring.

Referenser se www.pentronic.se > Nyheter > 
Kundtidningen > D:o Arkiv
[Ref 1] PentronicNytt 2012-1, s 3.

Figur 1. Gastemperatur och sensortemperatur 
när gastemperaturen ändras i form av en ramp. 

Två nyanställda
tekniska säljare

Sedan några år pågår en generationsväxling på Pentronic. Här är 
två nya ansikten, Dan Augustini (t v) och Christophe Zaninotti. Båda 
ska arbeta med teknisk försäljning och har med sig relevanta utbild-
ningar och erfarenheter från industriföretag. 



Aktuella temperaturkurser

ST1
18-19 mars i Västervik
6-7 maj i Västervik
ST2  
20-22 oktober i Västervik

Se www.pentronic.se > Tjänster > Utbildning 
–  kurser för senaste information om kurs tillfällen. 
Kontakta oss om temperaturkurs på ditt företag. PentronicNytt 2015-1

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

info@pentronic.se, www.pentronic.se

Processgivarens beståndsdelar
För den oinitierade kan det vara svårt att 
förstå vilka delar som måste ingå i en tem-
peraturgivare. Leverantörerna beskriver 
på olika sätt. Vi försöker här reda ut vilka 
byggstenar som ingår i en processgivare.  

Redan ingressen bjuder på ett svårtolkat 
ord - processgivare. Generellt betyder det en 
temperaturgivare som mäter i en process. En 
snävare tolkning, knuten till utseendet i figur 
1, är en givare med kopplingshuvud som är 
avsedd att mäta temperatur i rör och tankar. 

Den utvändiga delen av temperaturgivaren 
kallas armatur. Armaturen kan alltså bestå av 
ett kopplingshuvud, ett halsrör, en fläns eller 
gängnippel för anslutning till rör eller tankvägg. 
Armaturens processberörande skyddsrör under 
nippeln är tillräckligt som skydd mot mediet. 

Givare som fotsteg
Gängnippeln kan placeras på godtyckligt av-
stånd mellan armaturens kopplingshuvud och 
processberörande mätspets. Även dimensio-
nerna på skyddsröret ovan och under nippeln 
kan väljas olika med avseende på instickslängd 
i processen respektive isoleringens tjocklek. Det 
finns kunder som för att skona isoleringsmattan 
vill ha kraftiga halsrör att gå eller klättra på.

Självklart måste en temperaturgivare inne-
hålla en sensor, som i fallet Pt100 måste kapslas 
in i en mätinsats. Se figur 2. Mätinsatsen kan 
bytas ut vid behov utan att läckage uppstår i 
processkärlet tack vare det yttre skyddsröret. 
Någon ytterligare skyddsficka i kärlväggen 
behövs inte. Figur 3b visar tydligast att mätin-
satsen skruvas fast i kopplingshuvudets botten 
med två fjäderbelastade skruvar. När dessa och 
eventuellt också signalkabeln lossats från plint 
eller transmitter kan mätinsatsen lätt dras ut via 
kopplingshuvudet.

För temperaturer upp till max ca 600 °C kan 
trådlindade Pt100-sensorer användas [Ref 1]. 
Däröver är man hänvisad till termoelement 
[Ref 2]. Pt100-sensorn i mätinsatsen förbinds 

med 2, 3 eller helst 4 ledare till terminalerna på 
plinten. Se figur 3. Ledarnas isolerings max-
temperatur begränsar mätområdet. Materialet 
PTFE går normalt att använda upp till ca 250 °C. 
Metallmantlad kabel begränsas till ca 600 °C. 

Även från kopplingshuvudets terminaler på 
plint till efterföljande instrumentering är 4-tråd-
skoppling att föredra för att reducera mätfel på 
grund av kablaget. Se [Ref 3]. 

För att underlätta kundernas egen lager-
hållning levererar Pentronic tre alternativ för 
processgivares signalutgång som gäller både 
Pt100 och termoelement. Se figur 3. Vanligast 
är plint (3b) eller transmitteranslutning (3c) på 
mätinsatsen i kopplingshuvudet. Transmittrar 
finns av olika typer så man måste komma 
ihåg att specificera mätområde och eventuell 
signalbuss vid anskaffning. För den som vill 
kunna välja att montera transmitter eller plint i 
efterhand finns alternativet (3a) med fria ledare. 

4-tråds anslutning säkrast
Pentronic levererar som standard 4-trådsan-
slutna Pt100 upp till kopplingshuvudet. Har man 
inte efterföljande signalbehandling avsedd för 
fyra trådar undviker man helt enkelt att ansluta 
en godtycklig av de fyra terminalerna och man 
erhåller 3-trådsanslutning. För att anpassa till 
2-trådsanslutning parallellkopplar man de vita 
resp. röda trådarna till var sin terminal. Den 
dubbla trådarean halverar då det mätfel som 
beror av trådresistansen, [Ref 3].

Processgivares uppbyggnad riskerar att 
försämra värmeö verföringen till mätelementet 
genom en luftspal t (typiskt 0,5 – 1 mm)  mellan 
yttre skyddsrör och mätinsats. Även pulverfyll-
ning runt Pt100-elementet i mätinsatsen verkar 
hindrande. Pentronic har alltid försett sådana 
givare med metallhylsor med god passning 
mellan yttre skyddsrör och insats respektive 
inuti insatsen till mätelementet för att underlätta 
värmeöverföringen. Det ger snabb svarstid 
och dessutom riktigare mätresultat vid korta 

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

instickslängder. Se figur 4 och [Ref 4].
Processgivaren med utbytbar mätinsats 

har ursprungligen standardiserats avseende 
dimensioner av tyska DIN. En mängd andra 
varianter har vuxit fram för olika behov. T ex finns 
givare utan processberörande yttre skyddsrör. 
Istället svetsar man in en konisk dykficka i kärl-
väggen som tätar mot processer med högt tryck 
och stor flödeshastighet. Mätinsatsen monteras 
då i dykfickan med en gängkoppling. Se figur 5. 
Exempel på processgivare, se [Ref 5].

Pentronics produktprogram
• Temperaturgivare • Temperaturtransmittrar

• Temperaturindikatorer • Kablar - kontakter - paneler

• Handhållna temperaturmätare • IR-pyrometrar

• Reglerutrustning • Dataloggrar och skrivare

• Kalibreringstjänster & -utrustning • Flödesmätare

• Utbildningar i temperaturmätning & -kalibrering

• Fukthalts- & tjockleksmätare • GFM Glasflödesmätare

Referenser, se www.pentronic.se > Nyheter > 
Kundtidningen > D:o Arkiv
[Ref 1] Se PentronicNytt 2013-1 s. 4.
[Ref 2] Se PentronicNytt 2011-3 s. 4.
[Ref 3] Länk: http://goo.gl/Ci7LsV 
[Ref 4] Se PentronicNytt 2009-5 s. 4.
[Ref 5] Länk 1: http://goo.gl/RjCRFB
           Länk 2: http://goo.gl/z3sLnR

Figur 3.

A) Mätinsats med fria ledare för senare   
    montage av plint eller transmitter.
B) Mätinsats med monterad plint.
C) Mätinsats med monterad transmitter.

Figur 2. Exempel på Pt100 
mätinsats för processgivare.

Figur 1. Exempel på pro-
cessgivare för mätning av 
vätske- och gastemperatur 
i rör och tankar.

A B C

Figur 4. Mätspets på Pentronics processgivare 
med termoelement. 

Figur 5. Helsvarvad dykficka för insvetsning 
med stuts i kärlets vägg.


