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DEN NYA GIVAREN är en Plate 
Thermometer Heat Flux Meter. 
Några meningar som belyser 
skillnaden: 

En brand bryr sig inte om vad 
enbart gastemperaturen är. Den 
sprider sig när tillräckligt hög 
adiabatisk yttemperatur har infun-
nit sig vid brännbara ytor. 

Skillnaden att vara i solen eller 
i skuggan en varm sommardag 
beror på olika strålningstempe-
raturer. Det är samma lufttempe-
ratur men strålningen gör att ytor 
blir mycket varmare i solen.

Mätmetoden bygger på erfa-
renheter från brandforskning vid 
forskningsinstitutet RISE, fram 
till nyligen SP, i Borås. Ulf Wick-
ström är dess tidigare chef för 
brandenheten och utvecklade för 
20 år sedan en liknande givare för 
mätning i ugnar tillsammans med 
Pentronic.

Den adiabatiska yttemperatu-
ren avgör om det blir antändning 
och om brand sprider sig. 

Det finns ett liknande begrepp, 
heat flux eller värmeflöde. Det 
mäts med givare som kräver vat-
tenkylning och som är dyra och 
otympliga att användas speciellt 
i fält. Det är bakgrunden till den 
pågående utvecklingen. 

– Vi har utvecklat ett robust 
plattermoelement som mäter 
utifrån Ulf Wickströms teorier, 
berättar Pentronics projektledare 
Christophe Zaninotti. Själva kon-
struktionen är noga utvecklad och 
materialen är omsorgsfullt valda 
för att uppfylla Ulf Wickströms 
kriterier.

Själva termoelementet mäter 
rätt och slätt temperatur. Med 
hjälp av produktens utformning 
och en formel kan temperaturen 
räknas om till infallande värme-
strålning. Pentronic utvecklar även 
ett instrument som med automatik 
gör beräkningen och direkt visar 
både adiabatisk yttemperatur och 
infallande värmestrålning. 

– Den givaren är nu standard inom 
brandforskning, men är avsedd 
för högtemperaturmätning i ugnar. 
Det finns även ett behov av lik-
nande mätning vid lägre tempera-
turer, säger han. 

För att nytänkandet ska bli 
begriplig måste begreppet adia-
batisk yttemperatur förklaras. Ulf 
Wickström använder en metafor:

– Om du går utomhus en 
vacker sommardag upplever du 
strålning från solen. I skuggan av 
ett träd känner du av gastempe-
raturen men inte strålningen från 
solen. Den adiabatiska eller effek-
tiva temperaturen är en kombina-
tion av strålningstemperatur och 
gastemperatur.

” Den givaren är 
nu standard inom 

brandforskning, men 
är avsedd för hög-

temperaturmätning i 
ugnar. ”

Pentronic och professor Ulf Wickström på Luleå Tekniska Uni-
versitet har utvecklat ett termoelement som mäter adiabatisk 
yttemperatur, som är ett viktat medelvärde av gastemperatur 
och strålningstemperatur. Strålningstemperaturen eller den 
infallande strålningen går sedan att räkna ut när man vet den 
adiabatiska yttemperaturen och gastemperaturen.
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Välkommen till 
”nya” PentronicNytt

Vår kundtidning har alltid haft två 
syften, dels att informera om ny-
heter kring produkter och tjänster, 
dels att vara en källa till kunskap 
om temperaturmätning. Därvidlag 
kommer nya PentronicNytt inte att 
vara annorlunda. Förändringen syftar 
till att modernisera utseende och att 
göra tidningen mer lättläst. Hoppas 
du ska trivas med det nya formatet.

2016 I BACKSPEGELN
Vi kan se tillbaka på ännu ett fram-
gångsrikt år för Pentronic tack vare 
dig och alla andra samarbetspart-
ners. Vår resa med att utveckla 
och erbjuda fler produkter inom 
området smarta sensorer fortsätter 
i allt högre takt. Vi har också under 
året fått förtroende att utveckla flera 
komplicerade sensorer där jag hop-
pas och tror att vår kunskap och 
långa erfarenhet har bidragit till att 
vi kommit ifråga för dessa projekt. 
Även inom området ackrediterad 
kalibrering ser vi ett ökat behov av 
våra tjänster.

I januari 2017 har vi också slutfört 
förvärv av ett holländskt dotterbolag, 
RS Technics BV. Syftet med förvärvet 
är att bredda vår marknad utanför 
norden. RS Technics erbjuder ut-
veckling och tillverkning av sensorer 
inom temperatur, tryck och fukthalt 
samt elektronik för mätning och styr-
ning. Vi har dessutom under 2016 
tilldelats Volvo personvagnars stora 
kvalitetspris ”Volvo Quality Through 
Excellens Award”, ytterligare ett 
kvitto på våra ansträngningar att ligga 
i framkant när det gäller kvalitet och 
kundservice.

 
2017

Avslutningsvis vill jag passa på att 
tacka dig för samarbetet under 2016 
och ser fram emot alla utmaningar 
under 2017. Pentronics styrka ligger 
i att vi är en leverantör av enstaka 
specialtillverkade sensorer med 
kort leveranstid parallellt med se-
rietillverkning av betydande volymer 
till världsledande kunder inom sina 
segment. Alltid med samma fokus på 
kvalitet och leveranssäkerhet. Väl-
kommen att utmana oss du också.

Rikard Larsson
VD 

Christophe Zaninotti.



Till en början är utrustningen tänkt att användas i brandforskning 
och i samband med utbildning/demonstration för personal inom rädd-
ningstjänsten.  Vid tester är inverkan av värmestrålningen på olika 
avstånd viktig  att förstå. Genom att givarna är robusta och billiga 
lämpar de sig även för fasta installationer för tidig varning om risk för 
brandspridning. 

– Det kommer säkert andra tillämpningar, men det tar lite tid att 
introducera ett nytt temperaturbegrepp och en ny mätmetod, säger Ulf 
Wickström. 

Fler och fler av 
Pentronics kunder är 
intresserade av att 
mäta strålningstem-
peraturen. Förutom 
vid bränder så är det 
vid mätning av in-
omhusklimat i både 
bostäder och fordon 
intressant med strål-
ningstemperaturen. 
Där spelar både 
kalla ytor och solens 
strålar stor roll för 
om man uppfattar 
temperaturen som 
kallare eller varmare 
än vad lufttempera-
turen är.

Den nya givar-
typen heter Plate 
Thermometer Heat 
Flux Meter, PTHFM.

THERMA 1 
FÖR TYP T  

Pentronics absolut populä-
raste handindikator Therma 
1 finns nu även för termoele-
ment typ T

Den höga noggrannheten 
tillsammans med att man kan 
använda väldigt tunna termo-
element gör att den är perfekt 
för biologiska mätningar inom 
läkemedel och livsmedel.

Den skulle kunna ersätta 
trotjänare som Physitemp 
BAT10 och BAT12 som oftast 
används när man vill system-
kalibrera med hög noggrann-
het.

PRODUKT-INFO
Produktinformationen finns även på 

www.pentronic.se

Instrumentet har mätområde 
-100 till +400° C och en deci-
mals upplösning över områ-
det 0 till 300° C

Man ansluter termoelemen-
tet med den vanliga miniatyr 
honkontakten.

Ny batteriteknik gör att 
driftstiden är över 5år på 3 st 
AAA batterier.

Som tillbehör finns ett yttre 
skydd i silikon som förbätt-
rar stöttålighet och förenklar 
rengöring.

Väska att förvara instru-
mentet i medföljer.

Professor Ulf Wikström.



Pentronic har vuxit under 
en lång följd av år. 

Nu anpassas säljorga-
nisationen till den större 
kostymen.

– Vi blir effektivare och 
skapar mer tid för kund-
kontakter, säger försälj-
ningschefen Dan Augustini. 

PENTRONIC ÄR I URSPRUNGET 
ETT INGENJÖRSFÖRETAG där 
försäljarna har varit mer tekniker 
och problemlösare. Alla säljare har 
varit innesäljare, utesäljare och 

RÄTT KONTAKT MED NY SÄLJORGANISATION

tekniska experter på en gång.
Genom att dela upp säljrollerna 

får kunderna ännu bättre service. 
Det finns nu alltid innesäljare på 
plats som snabbt svarar på offert-
förfrågningar och lägger in order, 
vi har alltid flera utesäljare som 
är hos kunderna och löser deras 
mätproblem samtidigt som teknisk 
expert finns på säljavdelningen för 
att driva lite mer udda lösningar. Vi 
blir effektivare och ser till att varje 
del av försäljningen blir av. Tidigare 
har kundbesöken tenderat att blivit 
för få när vi haft för mycket att 
göra på kontoret. 

– Merparten av alla beställ-
ningar kommer idag via e-post. 
Allt går till en gemensam brevlåda 
och fördelas till dem som är mest 
lämpade för uppgiften, säger Dan.

Order enligt avtal hanteras 
direkt av orderkontoret utan att gå 
vägen över en försäljare. Redan 
här blir det en effektivisering.

Nästa roll är innesäljaren som 
alltid finns på plats och som svarar 
kunden snabbt. Eller rättare sagt 
tre effektiva försäljningsingenjörer. 
Innesäljare är Boije Fridell, Karoline 
Haneck och Isabelle Hagström. 

Resa ska däremot Jonas Ber-

Pentronics säljorganisation. Från vänster längst bak: Boije Fridell, Karoline Haneck, Jonas Bertilsson, Michael Steiner, Camilla 
Gustafsson, Per Bäckström, Isabelle Hagström, Annelie Appelqvist, Christophe Zaninotti, Kristin Nilsson, Dan Augustini. 
Infälld i bilden: Morgan Norring.



PENTRONIC KOMMER ATT STÄLLA UT på flera mässor 
under året och närmast är Advanced Engineering den 
8-9 mars i Göteborg. Mässan är en mötesplats för utveck-
ling och effektivisering av framtidens högteknologiska 
industri och ingenjörskonst. Samtidigt är även elektro-
nikmässan på plats som är Sveriges största mässa 2017 
inom elektronik.

Här ställer Pentronic ut med intressanta produkter och 
tjänster. Förutom vanliga givare kommer smarta givare 
med båda analoga och digitala signaler demonstreras. 
Delar av vårt stora sortiment av instrument kommer också 
att visas.

Nästa mässa på tur blir  Industrimässan Euro Expo i 
 Skellefteå den 22-23 mars.

MÖT PENTRONIC PÅ MÄSSOR

Jonas Bertilsson och Christophe Zaninotti.

tilsson och Christophe Zaninotti göra. Båda är 
utesäljare och har som första prioritet att besöka 
kunder. Även om många kontakter idag går via 
mail och telefon så är det viktigt att ha personliga 
möten med kunderna för att vi ska förstå kun-
dens hela mätsituation och det är först då vi kan 
föreslå den bästa lösningen. När vi gör det kan 
kunden vara trygg med att han får en så bra mät-
ning som möjligt. 

– Ibland får vi helt enkelt göra en kundunik 
konstruktion av givare för att göra en tillräckligt 
bra mätning, säger Jonas. Avgörande för ett 
bra resultat är förstås också rätt placeringen av 
givaren.

– Tveka inte att kontakta oss för ett besök. Vi 
finns till för våra kunder, säger Christophe.

” Tveka inte att kontakta 
oss för ett besök. Vi finns 
till för våra kunder, säger 

 Christophe ” 

Besöker kunder gör även Michael Steiner och 
Morgan Norring. Båda är KAM, Key Account 
Managers, och arbetar med större avtalskunder. 
Även om vi känner våra stora avtalkunder väl så 
uppstår hela tiden nya behov av mätningar. Det 
kan vara mer noggrann mätning, kalibrering eller 
nya projekt. 

– Vi får en tydligare struktur och kan hantera 
beställningarna effektivare, samtidigt som kon-
taktytan mot kunderna blir betydligt större, säger 
Dan.

Pentronic är fortfarande ett så pass litet 
företag att säljarna har konstruktörer och andra 
specialistkompetenser på nära håll. Dessutom 
finns i organisationen en ny funktion, teknisk 
support, med Per Bäckström som ansvarig. Flera 
av säljarna har dessutom specialistkompetenser 

som de bistår kollegerna med. Det gäller även försäljnings-
chefen. Hans område är elektro-optiska testsystem.

– Målet för den nya organisationen är att kunden ska 
mötas av rätt kompetens i varje kontakt,  sammanfattar Dan 
Augustini. 



MÄTNING AV LUFTTEMPERATUR 
MED MANTELTERMOELEMENT

Har du synpunkter eller frågor 
kontakta  professor Dan Loyd på LiU, 

dan.loyd@liu.se

FRÅGA: Jag har läst att man kan mäta 
lufttemperaturen i en lokal med hjälp 
av ett tunt termoelement och få en 
acceptabel noggrannhet. Gäller det 
alltid för normal rumstemperatur? 

    Ali M               
     
SVAR: Frågan kan tyvärr inte besva-
ras med ett enkelt ja eller nej, utan 
svaret är betydligt mer komplicerat. 
För att belysa problemet betraktar vi 
ett förenklat fall och studerar en tom 
lokal, där den stillastående luften har 
den konstanta temperaturen 20.0 
° C. Yttemperaturen hos väggarna, 
golvet och taket – väggtempera-
turen - förutsätts vara lägre än 20 
°C. Lufttemperaturen mäts ungefär 
mitt i lokalen med ett horisontellt 
orienterat manteltermoelement, vars 
ytterdiameter ligger inom intervallet 
0.5 mm till 3.0 mm.

Eftersom väggtemperaturen 
är lägre än lufttemperaturen gör 
strålningen från termoelementet till 
väggarna att termoelementets tem-
peratur sjunker under lufttemperatu-
ren. Värme tillförs nu termoelemen-
tet från luften genom konvektion. 
I det stationära fallet erhåller man 
ett jämviktsläge, där värmeflödet 
från termoelementet till väggarna är 
lika med värmeflödet från luften till 
termoelementet. Värmeöverföringen 
från den stillastående luften till 
termoelementet sker genom egen-
konvektion.

I Diagram 1 visas hur mätfelet 
(differensen mellan lufttemperatu-
ren och uppmätt temperatur) för ett 
manteltermoelement med ytterdia-
metern 1.0 mm beror av parame-
trarna termoelementets emissions-
koefficient och väggtemperaturen. 
Emissionskoefficienterna 0.2 - 0.4 
antas gälla för ett nytt termoelement 
och emissionskoefficienterna 0.7 - 
0.9 för ett smutsigt termoelement. 
De väggtemperaturer som visas i 
diagrammet är 18 °C, 15 °C och 10 
°C.

FRÅGA SVAR
De frågor vi tar upp här ska ha allmänt mät-
tekniskt och/eller värmetekniskt intresse.

VOLVO PRISAR PENTRONIC
PENTRONIC ERHÖLL Vol-
vo Cars Quality Excellence 
(VQE) award 2016 i klassen 
“Non Automotive Parts”. 

På en ceremoni i Göte-
borg den 25 januari 2017 
tilldelades Pentronic en sta-
tyett som bevis på att Volvo 
uppskattar det kvalitetsar-
bete som vi gör varje dag. 
Volvo lägger in mycket i be-
greppet VQE – det rör t.ex. 
kvalitet, leveranssäkerhet, 
arbetsmiljö, etik och arbetet 
med ständiga förbättringar. 
Öppenhet och kommunika-
tion är också betydelsefullt 
för ett långsiktigt samarbete. 

Förutom själva prisut-
delningen fick vi inbjudna 
leverantörer en inspirerande 
inblick i Volvos framtid med 
självkörande bilar och en 
presentation av de bilmodel-
ler som lanseras inom kort. 

  

Mikael Steiner med priset från Volvo Cars Qua-
lity Excellence (VQE) award.

Det framgår av diagrammet att 
differensen mellan lufttemperatu-
ren och väggtemperaturen har stor 
betydelse för mätfelet. Ju mindre 
temperaturdifferens desto mindre 
mätfel. Termoelementets emis-
sionskoefficient har också stor 
inverkan på mätresultatet. Ju lägre 
emissionskoefficient desto mindre 
mätfel. Detta innebär bland annat 
att ett smutsigt termoelement ger 
ett större mätfel än ett nytt.

I Diagram 2 visas inverkan av 
termoelementets ytterdiameter på 
mätfelet. De diametrar som studeras 
har standardvärdena 0.5 mm, 1.0 
mm, 2.0 mm och 3.0 mm. De två 
kurvorna som visas motsvarar vägg-
temperaturerna 18 °C respektive 15 
°C och i båda fallen är emissions-
koefficienten 0.2. Termoelementets 
ytterdiameter påverkar indirekt 
mätfelet via värmeövergångskoef-
ficienten, som ökar när diametern 
minskar. Av Diagram 2 framgår att ju 
mindre ytterdiameter termoelemen-
tet har desto mindre blir mätfelet.

Sammanfattningsvis gäller att 
inverkan av de två parametrarna ter-
moelementets emissionskoefficient 
respektive temperaturdifferensen 
mellan luften och väggen har större 
inverkan på mätfelet än den tredje 
parametern - termoelementets yt-

terdiameter. Beräkningen av mätfelet 
bygger på ett antal förutsättningar 
och förenklingar. Andra förutsätt-
ningar och förenklingar ger andra re-
sultat, men de tre parametrarna som 
diskuterats har fortfarande samma 
principiella inverkan på mätfelet. Om 
mätfelet kan accepteras eller inte 
måste avgöras från fall till fall.

Svaret på frågan är - Ja, man kan 
i vissa fall mäta lufttemperaturen 
med acceptabel noggrannhet med 
ett termoelement om det är nytt, tunt 
och temperaturdifferensen mellan 
vägg och luft är liten men det gäller 
alltså inte alltid. Glöm inte att i varje 
mätsituation kontrollera förutsätt-
ningar och krav på noggrannhet.

Diagram 1.

Diagram 2.



Fingret känner hur värmeenergin förflyttas (se pilen), in eller ut, beroende på om 
temperaturen hos det berörda objektet är högre eller lägre än fingrets. 

TEMPERATUR - VÄRME
Temperatur finns inte. Det är en 
teoretisk modell som konstruerats 
för att människan ska kunna mäta, 
jämföra och förstå förändringar 
av rörelseenergi ibland kroppars 
minsta beståndsdelar som atomer 
och molekyler.

Värme finns däremot och be-
skrivs som mängden rörelseenergi 
inuti en kropp. Därav följer att allt 
över den absoluta nollpunkten 
(-273,15°C) är värme. Men definitio-
nen ger märkliga effekter. Exempel-
vis innehåller ett isberg mer värme 
en kopp skållhett kaffe, eftersom 
isberget innehåller en större mängd 
energi. 

Den som med fingret berör 
isberget respektive kaffet upplever 
motsatsen. Vad vi då känner är 
värmen, rörelseenergin, i en given 
punkt. Temperatur är vårt verktyg 
för att beskriva upplevelsen på ett 
jämförbart och reproducerbart sätt. 
Kaffet känns varmare än isberget 
eftersom det har högre temperatur.

PIONJÄRERNA
Termometern uppfanns i början av 
1600-talet av italienarna Galilei och 
Santorio vid Accademia del Cimen-
to i Florens samt holländaren Dreb-
bel. Den första termometern bestod 
av ett spiralformat glasrör fyllt med 
sprit. Röret var inte förslutet och 
därför mättes på samma gång luft-
trycket. Florensakademin tog också 
fram enklare skalor uppdelade bl a 

Med detta nummer så inleder Pentronic sin utbildning i temperaturmätning. Vi kommer 
börja lektion 1 med en historisk tillbakablick för att sedan gå vidare med termodynamik, 
värmeöverföring och kvalitetssäkring med kalibrering. 

Först därefter går vi in på temperaturgivare – främst  termoelement och Pt100.

i 40 och 80 grader mellan ”fixpunk-
terna” hög sommartemperatur och 
låg vintertemperatur.

Men termometern fick ingen 
egentlig praktisk användning förrän 
1714, då den tyske fysikern Daniel 
Gabriel Fahrenheit utvecklade en 
temperaturskala som möjliggjorde 
jämförande mätningar. Han anses 
också vara uppfinnare av kvick-
silvertermometern som den ser ut 
idag, det vill säga kvicksilver inuti 
ett slutet glasrör.

Det är på sin plats att påpeka att 
de glastermometrar med kvicksil-
ver som till äventyrs ännu är i bruk 
används på dispens. Kvicksilver är 
ett stabilt ämne som därmed blir 
farligt i vår miljö. Idag används an-
dra vätskor som exempelvis färgad 
sprit.

TEMPERATURSKALORNA

FAHRENHEIT
Fahrenheit skapade en 100-gradig 
skala, där noll grader var tempera-
turen på en blandning av salmiak 
och snö, den kallaste han kunde 
åstadkomma i sitt laboratorium i 
Danzig.

Som övre fixpunkt använde han 
den inre kroppstemperaturen hos 
en frisk människa vilken fick värdet 
100°F. I celsiusgrader motsvarar 
den skalan ungefär spännvidden 
-18 till +37 grader.

Eftersom den övre fixpunkten 

Fahrenheits kvicksilver-i-glas termo-
meter med de referenspunkter, som 
lär ha använts.
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Lektion 1 Något om temperaturens natur och historia 
 
Temperatur - värme 
Temperatur finns inte. Det är en teoretisk modell som konstruerats för att människan ska 
kunna mäta, jämföra och förstå förändringar av rörelseenergi ibland kroppars minsta 
beståndsdelar som atomer och molekyler. 
 
Värme finns däremot och beskrivs som mängden rörelseenergi inuti en kropp. Därav följer att 
allt över den absoluta nollpunkten (-273,15°C) är värme. Men definitionen ger märkliga 
effekter. Exempelvis innehåller ett isberg mer värme en kopp skållhett kaffe, eftersom 
isberget innehåller en större mängd energi.  
 
Den som med fingret berör isberget respektive kaffet upplever motsatsen. Vad vi då känner 
är värmen, rörelseenergin, i en given punkt. Temperatur är vårt verktyg för att beskriva 
upplevelsen på ett jämförbart och reproducerbart sätt. Kaffet känns varmare än isberget 
eftersom det har högre temperatur. 
 

 
 
Fingret känner hur värmeenergin förflyttas (se pilen), in eller ut, beroende på om 
temperaturen hos det berörda objektet är högre eller lägre än fingrets.  
 
Pionjärerna 
Termometern uppfanns i början av 1600-talet av italienarna Galilei och Santorio vid 
Accademia del Cimento i Florens samt holländaren Drebbel. Den första termometern bestod 
av ett spiralformat glasrör fyllt med sprit. Röret var inte förslutet och därför mättes på samma 
gång lufttrycket. Florensakademin tog också fram enklare skalor uppdelade bl a i 40 och 80 
grader mellan ”fixpunkterna” hög sommartemperatur och låg vintertemperatur. 
 
Men termometern fick ingen egentlig praktisk användning förrän 1714, då den tyske fysikern 
Daniel Gabriel Fahrenheit utvecklade en temperaturskala som möjliggjorde jämförande 

kan vara obekväm att realisera lär 
han ha infört de mera praktiska 
fixpunkterna +32°F och +96°F som 
utgjordes av vattnets fryspunkt 
respektive armhålans temperatur.

Senare förlängdes Fahrenheits 
skala till kokpunkten för vatten som 
åsattes temperaturvärdet +212°F.

ANDERS CELSIUS
Vid samma tid fanns tankar på en 
naturligare skalindelning där 0 gra-
der definierades som smältpunkten 
för is och 100 som vattnets kok-
punkt. Man vet att Carl von Linné 
redan innan 1737 använde sig av 
skalan, som senare uppkallades 
efter den svenska astronomen 
Anders Celsius.

Celsius lanserade den i omvänt 
skick först 1742 och ansåg att vatt-
net skulle koka vid 0 grader och 
frysa vid 100. Först åtta år senare 
vändes skalan av hans efterträ-
dare på posten som professor vid 
Uppsala Universitet, matematikern 
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mätningar. Han anses också vara uppfinnare av kvicksilvertermometern som den ser ut idag, 
det vill säga kvicksilver inuti ett slutet glasrör. 
 
Det är på sin plats att påpeka att de glastermometrar med kvicksilver som till äventyrs ännu 
är i bruk används på dispens. Kvicksilver är ett stabilt ämne som därmed blir farligt i vår miljö. 
Idag används andra vätskor som exempelvis färgad sprit. 
 
Temperaturskalorna 
 
Fahrenheit 
Fahrenheit skapade en 100-gradig skala, där noll grader var temperaturen på en blandning 
av salmiak och snö, den kallaste han kunde åstadkomma i sitt laboratorium i Danzig. 
 
Som övre fixpunkt använde han den inre kroppstemperaturen hos en frisk människa vilken 
fick värdet 100°F. I celsiusgrader motsvarar den skalan ungefär spännvidden -18 till +37 
grader. 
 
Eftersom den övre fixpunkten kan vara obekväm att realisera lär han ha infört de mera 
praktiska fixpunkterna +32°F och +96°F som utgjordes av vattnets fryspunkt respektive 
armhålans temperatur. 
 
Senare förlängdes Fahrenheits skala till kokpunkten för vatten som åsattes temperaturvärdet 
+212°F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fahrenheits kvicksilver-i-glas termometer med de referenspunkter, som lär ha använts. 
 
Anders Celsius 
Vid samma tid fanns tankar på en naturligare skalindelning där 0 grader definierades som 
smältpunkten för is och 100 som vattnets kokpunkt. Man vet att Carl von Linné redan innan 
1737 använde sig av skalan, som senare uppkallades efter den svenska astronomen Anders 
Celsius. 
 
Celsius lanserade den i omvänt skick först 1742 och ansåg att vattnet skulle koka vid 0 
grader och frysa vid 100. Först åtta år senare vändes skalan av hans efterträdare på posten 
som professor vid Uppsala Universitet, matematikern Mårten Strömer. Som kuriosa kan 

212 °F, kokpunkt vatten 

100 °F, inre kroppstemperatur hos människa 

 96 °F, armhålans temperatur  

 32 °F, fryspunkt vatten  

   0 °F, snö-salmiakblandning  

Anders Celsius.

 LEKTION 1  NÅGOT OM TEMPERATURENS 
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Mårten Strömer. Som kuriosa kan 
nämnas att professor Christin i 
Lyon redan 1743 byggde den första 
kvicksilvertermometern med ”rätt-
vänd” Celsius-skala.

Lagen är utgångspunkten för Avo-
gadros temperaturskala, som ut-
går från den absoluta nollpunkten. 
Absoluta nollpunkten definieras idag 
som -273,15°C. Problemet med 

Figuren till vänster: Den 100-gradiga tempe-
raturskalan som Anders Celsius använde den. 
Till höger: Efterträdaren på professorstjänsten 
i Uppsala, Mårten Strömer, vände skalan så 
att skalvärdena ökar med energinivån precis 
som vi är vana att se den idag.

Den termodynamiska skalan definieras av två punkter; 
trippelpunkten för vatten (fylld) och absoluta nollpunk-
ten (ofylld), vilken inte kan realiseras.

RÉAUMUR
Under samma period utvecklade 
fransmannen Réaumur sin egen 
skala. Även han utgick från vattnets 
frys- och kokpunkter, men delade 
skalan i 80°R, eftersom hans fa-
voritblandning av vatten och sprit 
utvidgade sig från 1000 till 1080 
volymsenheter mellan fixpunkterna.

VÄRME VAR ETT ÄMNE
Först när 1700-talet var på väg mot 
sitt slut, började forskarna förstå 
värmens natur. Fram till dess ansågs 
värme bestå av ett särskilt ämne 
som kallades kalorik.

Det var amerikanen Rumford 
som kom förklaringen på spåren 
genom att visa att en given mängd is 
vägde lika mycket när den var smält. 
Därmed kunde teorin om kalorik 
avskrivas. Han lyckades även få vat-
ten att koka genom att vrida runt en 
slö borr i ett stycke metall. Rumford 
var övertygad om att borrens rörelse 
omvandlades till värmevibrationer i 
metallens atomer.

DEN ALLMÄNNA GASLAGEN
I början av 1800-talet utvecklades 
den allmänna gaslagen ur Boyles lag 
genom medverkan av flera kända 
forskare, bl a fransmännen Charles 
och Gay-Lussac samt italienaren 
Avogadro. Lagen lyder:

p V = R T

där  p = gastryck
 V = innesluten volym (mol)
 R = allmänna gaskonstanten
 T = gasens absoluta temperatur
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nämnas att professor Christin i Lyon redan 1743 byggde den första kvicksilvertermometern 
med ”rättvänd” Celsius-skala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren till vänster: Den 100-gradiga temperaturskalan som Anders Celsius använde den. Till 
höger: Efterträdaren på professorstjänsten i Uppsala, Mårten Strömer, vände skalan så att 
skalvärdena ökar med energinivån precis som vi är vana att se den idag. 
 
Réaumur 
Under samma period utvecklade fransmannen Réaumur sin egen skala. Även han utgick från 
vattnets frys- och kokpunkter, men delade skalan i 80°R, eftersom hans favoritblandning av 
vatten och sprit utvidgade sig från 1000 till 1080 volymsenheter mellan fixpunkterna. 
 
Värme var ett ämne 
Först när 1700-talet var på väg mot sitt slut, började forskarna förstå värmens natur. Fram till 
dess ansågs värme bestå av ett särskilt ämne som kallades kalorik. 
 
Det var amerikanen Rumford som kom förklaringen på spåren genom att visa att en given 
mängd is vägde lika mycket när den var smält. Därmed kunde teorin om kalorik avskrivas. 
Han lyckades även få vatten att koka genom att vrida runt en slö borr i ett stycke metall. 
Rumford var övertygad om att borrens rörelse omvandlades till värmevibrationer i metallens 
atomer. 
 
Den allmänna gaslagen 
I början av 1800-talet utvecklades den allmänna gaslagen ur Boyles lag genom medverkan 
av flera kända forskare, bl a fransmännen Charles och Gay Lussac samt italienaren 
Avogadro. Lagen lyder: 
 
p V = R T 
 
där  p = gastryck 
 V = innesluten volym (mol) 
 R = allmänna gaskonstanten 
 T = gasens absoluta temperatur 
 

100 °C, kokpunkten för vatten 

   0 °C, fryspunkten för vatten  

  0 °, kokpunkten för vatten 

100 °, fryspunkten för vatten  
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gastermo metern är att den förutsät-
ter att så kallad ideal gas existerar.

TERMODYNAMISK SKALA
Vid samma tid pågick annan forsk-
ning inom området energi. Frans-
mannen Carnot, tysken Mayer och 
engelsmannen Joule var några av 
dem som gjorde stora insatser för 
att förklara sambandet mellan olika 
former av energi. Joule experimen-
terade bl a med att bestämma det 
mekaniska arbete som krävdes för 
att höja temperaturen 1°C hos 1 
gram vatten.

Resultatet av forskningen blev 
termodynamikens lagar och omkring 
1850 definierade engelsman-nen 
Kelvin temperatur enligt dessa. Man 
vet ännu idag inte vad temperatur 
egentligen är utan termodynamikens 
teorier används eftersom de stäm-
mer tillräckligt bra med experimen-
tella prov.

Temperatur är ett mått på vad 
som anses vara “livligheten” eller 
rörelserna hos materiens minsta 
beståndsdelar som atomer och mo-
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Lagen är utgångspunkten för Avogadros temperaturskala, som utgår från den absoluta 
nollpunkten. Absoluta nollpunkten definieras idag som -273,15°C. Problemet med gastermo-
metern är att den förutsätter att så kallad ideal gas existerar. 
 
Termodynamisk skala 
Vid samma tid pågick annan forskning inom området energi. Fransmannen Carnot, tysken 
Mayer och engelsmannen Joule var några av dem som gjorde stora insatser för att förklara 
sambandet mellan olika former av energi. Joule experimenterade bl a med att bestämma det 
mekaniska arbete som krävdes för att höja temperaturen 1°C hos 1 gram vatten. 

 
Resultatet av forskningen 
blev termodynamikens 
lagar och omkring 1850 
definierade engelsman-
nen Kelvin temperatur 
enligt dessa. Man vet 
ännu idag inte vad 
temperatur egentligen är 
utan termodynamikens 
teorier används eftersom 
de stämmer tillräckligt 
bra med experimentella 
prov. 
 
Temperatur är ett mått på 
vad som anses vara 
“livligheten” eller rörel-

serna hos materiens minsta beståndsdelar som atomer och molekyler. Erfarenhetsmässigt 
vet vi att ökande värmeenergi medför högre temperatur och som regel krav på större volym 
hos materien. Jämför allmänna gaslagen! Därför är det inte orimligt att anta att den lägsta 
temperaturen är att finna då den s k livligheten eller rörelsen har avstannat. Detta sker vid 
den s k absoluta nollpunkten, 0 K. 
 
För att erhålla överensstämmelse med den redan accepterade celsiusskalan bestämdes att 
1°C = 1 K = 1/273,16 av den termodynamiska temperaturen vid trippelpunkten för vatten. 
 
Den termodynamiska temperaturskalan kan sägas definieras av en fixpunkt och en fiktiv 
nollpunkt, den absoluta nollpunkten. Fixpunkten är trippelpunkten för vatten, som är ett 
jämviktstillstånd mellan vattnets tre faser fast, flytande och gas. I detta tillstånd antar vattnet 
en mycket stabil och svårrubbad jämvikt, som har åsatts det teoretiska temperaturvärdet 
0,01°C exakt. Observera att i praktiska försök kan man inte uppnå exakthet. Dock är det 
relativt enkelt realisera trippelpunkten för vatten med mindre mätosäkerhet än ±0,001°C. 
 
Absoluta nollpunkten kan inte uppnås fullt ut. Empiriskt har den blivit fastställd till - 273,15°C. 
Vid tekniska högskolan i Helsingfors studerar man låga temperaturer och lär experimentellt 
ha kommit ned i nK (nanokelvin = 10-9) från absoluta nollpunkten. 
 
Kelvinskalan är vetenskapligt och matematiskt korrekt. Tyvärr är den inte praktiskt användbar 
eftersom mätningar endast kan göras med gastermometrar innehållande ideal gas. Och ideal 
gas existerar inte. 
 

Termodynamisk 
temperatur (K) 

Energinivå 0 
0 

273,16 

Trippelpunkt, vatten 

Den termodynamiska skalan definieras av två punkter; 
trippelpunkten för vatten (fylld) och absoluta nollpunkten 
(ofylld), vilken inte kan realiseras. 

lekyler. Erfarenhetsmässigt vet vi att 
ökande värmeenergi medför högre 
temperatur och som regel krav på 
större volym hos materien. Jämför 
allmänna gaslagen! Därför är det 
inte orimligt att anta att den lägsta 
temperaturen är att finna då den s k 
livligheten eller rörelsen har avstan-
nat. Detta sker vid den s k absoluta 
nollpunkten, 0 K.

För att erhålla överensstämmelse 
med den redan accepterade celsius-
skalan bestämdes att 1°C = 1 K = 
1/273,16 av den termodynamiska 
temperaturen vid trippelpunkten för 
vatten.

Den termodynamiska tempera-
turskalan kan sägas definieras av en 
fixpunkt och en fiktiv nollpunkt, den 
absoluta nollpunkten. Fixpunkten är 
trippelpunkten för vatten, som är ett 
jämviktstillstånd mellan vattnets tre 
faser fast, flytande och gas. I detta 
tillstånd antar vattnet en mycket 
stabil och svårrubbad jämvikt, som 
har åsatts det teoretiska tempera-
turvärdet 0,01°C exakt. Observera 
att i praktiska försök kan man inte 
uppnå exakthet. Dock är det relativt 
enkelt realisera trippelpunkten för 
vatten med mindre mätosäkerhet än 
±0,001°C.

Absoluta nollpunkten kan inte 
uppnås fullt ut. Empiriskt har den 
blivit fastställd till - 273,15°C. Vid 
tekniska högskolan i Helsingfors 
studerar man låga temperaturer och 
lär experimentellt ha kommit ned i 
nK (nanokelvin = 10-9) från absoluta 
nollpunkten.

Kelvinskalan är vetenskapligt och 
matematiskt korrekt. Tyvärr är den 
inte praktiskt användbar eftersom 
mätningar endast kan göras med 
gastermometrar innehållande ideal 
gas. Och ideal gas existerar inte.

Vill du fördjupa dig ytterligare och 
lära dig ännu mer om temperatur-
mätning så finns förstås Pentronics 
kurser i ”Spårbar temperaturmät-
ning” förlagda i Västervik eller 
företagsförlagda om så önskas. 

För mer information se 
www.pentronic.se     
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