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Ha koll på 
temperaturen 

Efter en välbehövlig semes
ter och lite återhämtning är 
det nu full fart igen. Efterfrå
gan på våra produkter och 
tjänster har aldrig varit större. 
Samtidigt som vi ser det som 
ett kvitto på våra ansträng
ningar att leverera förstklas
siga produkter, kan det tyvärr 
drabba dig som kund med 
längre leveranstider och 
lägre servicenivå. För att råda 
bot har vi under sommaren 
arbetat intensivt med att öka 
vår kapacitet genom investe
ringar i nya maskiner och att 
anställa och träna nya med
arbetare.
  
I detta nummer av Pentronic
Nytt lägger vi fokus på 
en annan av våra styrkor, 
 kompetens. Flera av artik
larna handlar om kalibrering 
och vikten av att ha koll på 
sina processparametrar. I 
fler och fler branscher ser vi 
ökade krav på att kunna visa 
spårbarhet till internationellt 
erkända standarder. För oss 
handlar det i huvudsak om 
ITS90, den internationella 
temperaturskalan.

Jag hoppas att du uppskat
tar temperaturskolan som 
finns med i varje nummer av 
PentonicNytt. 

Rikard Larsson
VD 

Fler och automatiskt spår-
bara mätningar.

Det blir konsekvensen av 
att appar och algoritmer tar 
över tidigare manuell över-
vakning.

– Dessutom måste tem-
peraturgivare och andra 
sensorer allt oftare anpas-
sas till mätuppgiften, säger 
Per Hammargren på ICU 
Scandinavia.

ICU SCANDINAVIA finns i Täby 
norr om Stockholm.  Bokstäverna 
ICU betyder I See You. Företaget 
utvecklar, installerar och underhål
ler automatiska system för kvali
tetssäkring. 

Det började med larmsystem 
för mindre företag och utvecklings
uppdrag för tillverkare av medicin
teknisk utrustning. 

– 1998 fick vi uppdrag av 
Sahlgrenska i Göteborg och uni

SPÅRBAR MÄTNING ÄR GRUNDEN FÖR 
AUTOMATISK KVALITETSSÄKRING

versitetssjukhuset i Linköping att 
utveckla ett trådlöst övervaknings
system för laboratorier, berättar 
Per. När arbetet var klart ville de 
teckna underhållsavtal.

Det ledde till en omsväng
ning från konsultinsatser till egna 
produkter. Det ursprungliga 
övervakningssystemet har utveck
lats till ett sofistikerat system för 
kvalitetssäkring under namnet 
 Boomerang. Kunderna finns över 
hela världen, med laboratorier 
inom sjukvård och fertilitetskliniker 
som största områden.

– Temperatur är en viktig stor
het, men vi mäter och dokumen
terar även koldioxid, luftfuktighet, 
partikelhalter i luften, vätskenivåer 
och annat, berättar Per.

Kraven på spårbara mät
ningar ökar hela tiden. Vårt sys
tem säkerställer dokumenterade 
mätningar. Det är viktigt överallt 
men inte minst på fertilitetskliniker 

– Pentronic utbildar oss i temperaturmätning en gång om året, för att vi ska ligga i 
topp inom ett område som är viktigt för våra kunder, säger Per Hammargren, ICU 
Scandinavia. Till höger Michael Steiner från Pentronic.



PRODUKTINFO
Produktinformationen finns även på 

www.pentronic.se

där mycket känslor är inblandade 
och resultatet inte alltid blir vad det 
barnlösa paret hoppats på. 

Då måste laboratoriet kunna 
visa att de gjort allt rätt. 

– Vi i vår tur  måste 
mäta rätt och det 
ställer allt  högre 

krav på våra 
 sensorer, särskilt för 

 temperatur.

ICU Scandinavia är ett litet företag 
med komplexa produkter. Därför 
har man ett nätverk av specialister 
med spetskompetens inom sina 
respektive områden. För tempera
tur är Pentronic deras partner, som 
förutom anpassade temperaturgi
vare även levererar kunskap.

– Pentronic har kurs för hela 
organisationen en gång om året, så 
att vi håller kunskaperna i topp och 
kan diskutera sådant som kommit 
upp under det gångna året, berät
tar Per. 

Det har utvecklats många kund
unika givare för sitt speciella än
damål. En av dem är en helt digital 
givare som ansluts till de trådlösa 
noderna med modularkontakter. 
Signalen är digital hela vägen vilket 
innebär att inga fel tillkommer efter 
att signalen lämnar givaren. 

– Givarna är kalibrerade vid le
veransen. Vi har även egna rutiner 

för kalibrering i fält som vi utveck
lat tillsammans med Pentronic, 
berättar Per. 

Förutom digitala givare så 
använder ICU Scandinavia även 
konventionella temperaturgivare 
där det finns krav på större mät
område eller där det krävs en an
nan mekanisk konstruktion och det 
är då främst Pt 100. 

Den andra produkten från ICU 
Scandinavia heter Coolguard och 
riktar sig till storkök. Mätteknisk är 
den inte lika komplex som mot
svarigheten för laboratorier, men 
funktionerna är desto mer avance
rade. Systemet loggar temperatu
rer i bland annat kylar och frysar, 
varnar om dörrar lämnats öppna 
och så vidare. Det ser även till att 
larm går till den som är i tjänst el
ler har jour vid ett visst tillfälle. All 
statistik är tillgänglig i realtid med 
en mobilapp. 

Men allt börjar med mätningar 
och där väljer ICU Scandinavia att 
samarbeta med dem som är spe
cialister på respektive storhet.

 Kraven på spårbara mätningar 
och att minimera fel beroende på 
den mänskliga faktorn ökar hela 
tiden och därmed behovet av våra 
produkter. Därför ser vi på ICU 
Scandinavia ljust på framtiden   
både i Skandinavien och övriga 
världen, avslutar Per.

Givaren är en specialvariant tillverkad av Pentronic, som levererar digitala signaler 
till noderna i det trådlösa mätsystemet Boomerang.

YTTEMPERA
TURGIVARE MED 

SJÄLVHÄFT
ANDE FOLIE

Pentronic presenterar ett 
Termoelement för yttempe
raturmätning där mätpunk
ten är försedd med självhäf
tande polyimidfolie.

Användningsområdet är 
temporära eller permanenta 
temperaturmätningar på 
plana ytor eller rör. Vanligt 
användningsområde är 
forskning och utveckling. 
Den platta 
mätpunk
ten och den 
tunna tråden 
0,25 mm ger 
mycket snabb 
svarstid, delar 
av sekun
der. Den nya 
givarmodellen 
är framtagen 
för att vara mer 
flexibel och 
bättre kunna 
möta kundens 
behov när det 
gäller kabel
längder och val 
av kontakt.

Maxtempe
ratur 180°C. 

Vid behov 
av högre tem
peraturtålighet 
för yttempera
turgivare med 
självhäftande 
folie kontakta 
Pentronic.  

Modell 6206000, 
Beställningsvara



Att mäta en temperatur 
utan att veta vilken mätosä-
kerhet man har är i princip 
utan värde. Spårbar kali-
brering kallas tekniken att 
koppla en enskild givares 
mätosäkerhet till ITS-90 
(den internationella tempe-
raturskalan). Hur säkerstäl-
ler man då att varje enskild 
givare är spårbart kalibre-
rad?

DET FINNS TVÅ ALTERNATIV: 
Göra jobbet själv med visst stöd 
från ett ackrediterat lab eller anlita 
Pentronics ackrediterade kalibre

TVÅ VÄGAR TILL SPÅRBAR KALIBRERING
ringslaboratorier för hela spårbar
heten. 

Den traditionella metoden är att 
göra arbetet själv men att först låta 
kalibrera en eller flera referensgi
vare hos ett ackrediterat laborato
rium. Därefter används referensgi
varen för att kontrollera sina givare   
med hjälp av kalibreringsugnar 
och bad. 

– Tidigare var det vår huvudsak
liga uppgift att kalibrera referensgi
vare. Flera kunder med kompetens 
och egna kalibreringsresurser 
arbetar fortfarande på det sättet, 
men allt fler väljer att lägga ut hela 
kalibreringen, säger Lars Grön

lund, chef för Pentronics ackredite
rade kalibreringslaboratorium. 

Skälet är att det blir många steg 
och osäkerheter som ska doku
menteras som följd av egenhändigt 
säkerställd spårbarhet. Det räcker 
inte med en kalibrerad referens
givare. Egen utrustning, tillkom
mande fel i mätkedjan, mätmiljö 
och annat måste tas med i be
räkningarna för att säkerställa en 
slutlig mätosäkerhet inom önskade 
gränser. 

Anlitar du Pentronic så får du 
hjälp av laboratorier som sedan 
länge är ackrediterade för kalibre
ringar i fält. Ackrediteringen inne

Pentronics ackrediterade kalibreringslaboratorier arbetar allt mer ute hos kunderna. Fr v Andreas Holm, Karoline Haneck, 
Morgan Norring och Lars Grönlund.



RAPPORT FRÅN LABBET

Det är mer än spårbarhe-
ten som har sitt ursprung 
i Pentronics ackredite-
rade kalibreringslabora-
torium. 

Det är även en källa till 
kompetens inom företa-
get. 

– Laboratoriet är en 
viktig kunskapsmotor 
för hela Pentronic, säger 
Michael Steiner, försälj-
ningsingenjör med ett 
förflutet på laboratoriet. 

ORGANISATORISKT är labo
ratoriet en separat enhet direkt 
under VD. Tekniskt lyder verk
samheten under Swedac. 

Även om temperatur kan 
tyckas vara en av naturen enkel 

EN KUNSKAPSMOTOR 
FÖR PENTRONICS KUNDER

rörelseenergi att mäta, pågår en 
ständig utveckling, för att kunna 
mäta noggrannare och säk
rare. Det kommuniceras med nya 
standarder och forskning, som ett 
ackrediterat laboratorium måste 
hålla sig uppdaterat om. 

Tre av de anställda på försälj
ningsavdelningen började sin bana 
på laboratoriet. Det är även häri
från som Pentronic hämtar mycket 
av den kunskap som förmedlas på 
kurserna i temperaturmätning. 

Kunskap om kvalitetssäkring på 
högsta nivå betyder att Pentronics 
kunder har kompetent personal 
att diskutera sina frågeställningar 
med. Det pågår ständigt ett utbyte 
i kunskap mellan säljare, utveck
lingsavdelning, produktion och 
laboratorier om kundens applika
tion och mätsituation.

För Pentronic 
finns det flera 
fördelar med att 
ha en ackrediterad 
verksamhet i huset. Den kanske 
tydligaste är kunskaperna om 
temperatur som sprids inom 
företaget. 

Det finns även fördelar åt 
andra hållet. Pentronic anpas
sar temperaturgivare till kun
dernas mätbehov och resultatet 
blir emellanåt konstruktioner i 
teknikens framkant. På så sätt 
har laboratoriet förstahandsinfor
mation om hur marknaden och 
mättekniken utvecklas. 

På samma gång länkas 
kunderna in i denna ständigt 
pågående kunskapsuppbygg
nad, oavsett de beställer kalibre
ringstjänster eller mätutrustning. 
Förutsättningen för att mäta rätt 
är en leverantör som har kom
petens inom sitt område och 
en djup förståelse för kundens 
mätsituation. 

bär att verksamheten övervakas av 
en statlig myndighet, Swedac, vilka 
återkommande reviderar verksam
heten. Pentronic har varit ackredi
terat utan avbrott sedan 1988 och 
har idag laboratorier placerade i 
Västervik och Karlstad. Uppgifter 
om metoder, mätområde och bästa 
mätförmåga finns att hitta på myn
dighetens webbplats, swedac.se. 

Vid fältkalibrering har vi i stort 
sett samma möjligheter som i 
våra laboratorier, dock med högre 
mätosäkerhet. Mätområdet är 80 
till +1200 °C. 

– Prestanda beror på var och 
hur mätningarna sker. Vi gör mäto
säkerhetsberäkningar för varje 
uppdrag, påpekar Lars. 

Verklig mätprestanda blir ofta 
bäst när kalibreringen sker under 
likartade förhållanden som den 
slutliga mätningen. Därför tillverkar 
Pentronic ofta anpassade referens
givare för varje uppdrag, vilket ger 
större säkerhet och snävare margi
naler än med standardreferenser.

Syftet med kalibrering är att 
stänga in felet inom vissa margina

ler. Samtidigt innebär kalibreringen 
att mätprestanda förbättras. Utan 
spårbar kalibrering är det stan
darden för givartypen som gäller. 
Som exempel är tolerans
gränsen enligt standard 
±1,5°C för ett termoele
ment typ K vid 300 °C

– Med kalibrering på 
plats hos kunden kan vi 
komma ned i ± 0,3 °C, 
berättar Lars. 

Oavsett vilket blir 
resultatet att varje 
enskild givare blir 
spårbart dokument
erat på ett sätt 
som gör varje 
kvalitetsrevisor 
nöjd. 

Vilken väg du än 
väljer till spårbar 
kalibrering så står 
Pentronic till tjänst. 

Vill man ha hjälp med 
fältkalibrering är det 
alltid viktigt att vara ute 
i god tid för att vi ska 

kunna utföra uppdraget, avslutar 
Lars Grönlund.



MÄTNING AV UTOMHUSTEMPERATUR

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

dan.loyd@liu.se

FRÅGA: Vi mäter utomhustempera
turen med ett manteltermoelement 
med diametern 2 mm och spetsen 
ligger 20 mm ut från husväggen. 
Kommer lufthastigheten att ha 
någon betydelse för mätresultatet? 
När det blåser känns det ju betyd
ligt kallare än när det är vindstilla.   

    Per J               
    
SVAR: Här måste vi skilja på den 
mätning av utomhustemperaturen 
som sker med en passiv givare 
(termoelementet) och kroppens 
upplevelse av samma temperatur.

Om vi börjar med termoelemen
tet så mäter givaren sin egen tem
peratur och ingenting annat. Vär
meutbytet med luften sker genom 
konvektion. Vidare sker ett värme
utbyte mellan termoelementet och 
omgivningen genom strålning om 
termoelementet och omgivningen 
(huset, marken, himlen mm) har 
olika temperatur. Under den kalla 
årstiden har till exempel husets 
yttervägg en yttemperatur som är 
något högre än lufttemperaturen. 
Ett välisolerat hus har en lägre 
yttemperatur än ett dåligt isolerat 
hus. Detta innebär också att det 
kan ske en viss värmetransport 
från huset till givaren genom led
ning i manteltermoelementet.

Den dominerande värmeöver
föringsmekanismen är konvektion 

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

och i normalfallet är inverkan på 
mätresultatet av värmeledningen 
och strålningen mycket liten. Dif
ferensen mellan lufttemperaturen 
och den uppmätta temperaturen 
är därför också mycket liten. 
Om det blåser ökar inverkan av 
konvektionen och den lilla tem
peraturavvikelsen som eventuellt 
kan förekomma mellan luften och 
givaren blir ännu mindre. Om man 
bedömer att omgivningens tempe
ratur avviker från lufttemperaturen 
bör man förse termoelementet 
med ett strålningsskydd om man 
vill öka noggrannheten. Värme
ledningen i termoelementet kan 
minskas genom ett längre avstånd 
mellan väggen och givaren. Ref 1.

Till skillnad från termoelemen
tet är kroppen en aktiv givare. 
Värme utvecklas i kroppen och 
värmetransporten är komplicerad. 
Värmeflödet från ett oskyddat 
hudparti till en kallare omgivning 
sker genom konvektion och strål
ning. Detta värmeflöde motsvaras 
av ett lika stort värmeflöde från 
kroppens inre till hudytan och vär
metransporten styrs av ett kompli
cerat reglersystem. När det blåser 
ökar inverkan av konvektionen och 
värmetransporten ökar. Luften blir 
inte kallare när det blåser, men det 
ökade värmeflödet gör att krop
pens yttemperatur sjunker och vi 

upplever att det har blivit kallare. 
Fukttransporten till/från kroppen 
påverkar också avkylningen och 
därmed upplevelsen av kyla. Ref 2.

Sammanfattningsvis gäller att 
i normalfallet är avvikelsen mel
lan lufttemperaturen och uppmätt 
temperatur mycket liten. En even
tuell avvikelse orsakad av strålning 
och värmeledning minskar om det 
blåser.

Ref 1: www.pentronic.se > Nyheter 
> Teknikartiklar > Exempel på värme
överföring > Strålningsskydd i luft
ström (PentronicNytt 2009 #1) 
Ref 2: www.pentronic.se > Nyheter > 
Teknikartiklar > Exempel på värmeö
verföring >Blir luften kallare när det 
blåser (PentronicNytt 2013 #1)

Anmäl dig till kursen 
”Spårbar temperaturmätning 1”

Planerade kurstillfällen:
2526 oktober 2017

1415 mars 2018

För mer information  besök vår hemsida 
www.pentronic.se

Anmälan och frågor till  
camilla.gustafsson@pentronic.se 

0490258509
Pentronic arrangerar även företags 

förlagda kurser vid behov.

VILL DU FÖRBÄTTRA DINA KUNSKAPER 
I TEMPERATURMÄTNING? 



För att kunna mäta en temperatur 
måste man samtidigt veta vilken 
mätosäkerhet man har. Utan den 
saknar temperaturmätningen 
egentligt värde. 

SPÅRBARHETSKEDJAN FÖR 
TEMPERATUR
Starten för en obruten kedja till 
rätt temperatur börjar med ITS90 
(Internationella temperaturskalan 
som fastslogs 1990 av Interna
tionella byrån för mått och vikt, 
BIPM). I Sverige är RISE (fd SP) 
riksmätplats för temperatur. Där 
kan ackrediterade laboratorier 
få sina utrustningar kalibrerade. 
Swedac kontrollerar att rätt utrust
ning, rutiner och kompetens finns 
för att upprätthålla ackredite
ringen. 

Användaren beslutar sedan 
hur spårbarheten till givarna som 
används ska säkras. 

Efter en historisk tillbakablick och grundläggande teori i värmeöverföring är det dags att 
börja mäta temperatur i Lektion 3. 

 LEKTION 3  SPÅRBAR TEMPERATURMÄTNING 

   
© Pentronic  
Efter en historisk tillbakablick och grundläggande teori i värmeöverföring är det dags att börja 
mäta temperatur i Lektion 3.  
 
Lektion 3. Spårbar temperaturmätning  
 
För att kunna mäta en temperatur måste man samtidigt veta vilken mätosäkerhet man har. 
Utan den saknar temperaturmätningen egentligt värde.  
 
Spårbarhetskedjan för temperatur 
Starten för en obruten kedja till rätt temperatur börjar med ITS-90 (Internationella 
temperaturskalan som fastslogs 1990 av Internationella byrån för mått och vikt ,BIPM). I 
Sverige är RISE (fd SP) riksmätplats för temperatur. Där kan ackrediterade laboratorier få 
sina utrustningar kalibrerade. Swedac kontrollerar att rätt utrustning, rutiner och kompetens 
finns för att upprätthålla ackrediteringen.  
Användaren beslutar sedan hur spårbarheten till givarna som används ska säkras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren visar hur temperatur blir spårbar till ITS-90 via olika kalibreringsinstanser. Genom 
BIPM’s forskningsprojekt finns kopplingen till termodynamisk temperatur.  
 
Ordförklaring: 
Kalibrering: är en jämförelse av två mätningar av givare eller mätsystem. En av dem är med 
säkerställd osäkerhet och en med okänd osäkerhet (givaren eller mätsystemet man vill kalibrera). 
Justering av givaren eller mätsystemet ingår inte i kalibrering.  
Spårbarhet: innebär att mätresultatet kan spåras tillbaka till en säker temperatur i en obruten kedja av 
jämförelser som alla har osäkerheter angivna. 
Krav på spårbarhet och mätosäkerhet 
Vid ackrediterad verksamhet, enligt ISO 17025, är kraven på spårbarhet och mätosäkerhets-
redovisning absoluta krav. ISO 9001 och 9002 kräver en kalibreringskedja till erkända 
normaler och att mätkapabiliteten är tillräcklig. Det senare innebär i praktiken att mätosä-
kerheten måste vara känd och liten för att skärpan i mätningarna ska vara tillräckligt bra för 

Termodynamisk rätt temperatur 

ITS-90 

Riksmätplats  
Sv: RISE 
No: Justervesendet (Nasjonale normaler) 

Ackrediterade laboratorier 
för temperatur i Sverige:  

 
 

Användare 
Industri, forskning, myndigheter  

BIPM 

Kontrollmyndighet 
Sv: SWEDAC 

No: Justervesendet, NA 
 

Standard: ISO 17025 
 

Standarder:  
ISO 900x, m fl 

Spårbarhet garanterad hit 

 Figuren visar hur temperatur blir spårbar till ITS90 via olika kalibreringsinstanser. 
Genom BIPM’s forskningsprojekt finns kopplingen till termodynamisk temperatur.

ORDFÖRKLARING:
Kalibrering: är en jämförelse 
av två mätningar av givare eller 
mätsystem. En av dem är med 
säkerställd osäkerhet och en med 
okänd osäkerhet (givaren eller 
mätsystemet man vill kalibrera). 
Justering av givaren eller mätsys
temet ingår inte i kalibrering. 
Spårbarhet: innebär att mät

resultatet kan spåras tillbaka till 
en säker temperatur i en obruten 
kedja av jämförelser som alla har 
osäkerheter angivna.

KRAV PÅ SPÅRBARHET OCH 
MÄTOSÄKERHET
Vid ackrediterad verksamhet, 
enligt ISO 17025, är kraven på 
spårbarhet och mätosäkerhetsre
dovisning absoluta krav. ISO 9001 
och 9002 kräver en kalibrerings
kedja till erkända normaler och 

att mätkapabiliteten är tillräcklig. 
Det senare innebär i praktiken att 
mätosäkerheten måste vara känd 
och liten för att skärpan i mätning
arna ska vara tillräckligt bra för 
mätuppgiften. ISO 9001 och 9002 
ställer alltså inga specificerade 
krav på laboratorieverksamhe
ten annat än att de mätdon som 
används för produkterna ska vara 
spårbart kalibrerade, där spårbar
het finns tillgänglig.

Figuren visar begreppen korrektion och mätosäkerhet vid en jämförelsekalibrering. Man er
håller spridningen kring medelvärdena om man upprepar avläsningarna ett stort antal gånger. 
De slumpmässiga mätfel man introducerar vid varje avläsning är grunden till spridningen. 
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Se www.pentronic.se för senaste 
information om kurs tillfällen. 
Kontakta oss om temperaturkurs 
på ditt företag.
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ITS90 primära fixpunkter. Platina resistansnormaler (SPRT) används från 
fasövergång 2 till och med 15 i tabellen. AKL 0076 vid Pentronic använder inom 
ackrediteringen de grönmärkta fixpunkterna (815), som täcker de vanligaste 
kalibreringsintervallen. Den intensivare gröna färgen (nr 9) markerar temperatur
skalans fundamentala fixpunkt. Temperaturen 0 K eller – 273,15 °C kan överhu
vudtaget inte realiseras.

KALIBRERINGSMETODER
Det finns i huvudsak två metoder 
för kalibrering:

 
• Fixpunktskalibrering 
• Jämförelsekalibrering

där fixpunktskalibrering utgör en 
direkt koppling till gällande defini
tion av temperaturskalan ITS90. 
Övriga kalibreringar sker genom 
jämförelse i ett stabilt medium 
mellan ett referensmätsystem 
och ett kalibreringsobjekt. 

FIXPUNKTSKALIBRERING
Givaren införs i en fixpunktscell 
t ex trippelpunkten för vatten, stel
ningspunkten för tenn eller zink. 
Något referenssystem behövs inte 
eftersom dessa väldefinierade 
naturfenomen har tillordnats ett 
temperaturtal enligt temperatur
skalan ITS 90. Se tabellen nedan.

Fixpunktskalibrering utförs hos 
riksmätplatsen, ackrediterade ka
libreringslaboratorier och vissa fö
retagslaboratorier. I laboratoriemil
jö är mycket små mätosäkerheter 
möjliga, ofta < 0,01 °C. De mindre 
fixpunktsceller som saluförs ger 
utmärkt referenstemperatur för 
de tillfällen då man har behov av 
noggrann kontroll av både termo
element och Pt100givare.

JÄMFÖRELSEKALIBRERING
Jämförelsekalibrering är den 
vanligaste kalibreringsmetoden 
inom industrin. Den erhållna 
mätosäkerheten är oftast tillräcklig 
för kalibrering av utrustning inom 
industriella processer. Det finns 
i huvudsak två olika metoder att 
utföra en jämförelsekalibrering:

• Insitu (på plats)
• I separat ugn/bad

IN SITU
In situ betyder på plats. Jämför 
engelskans ”on site”. Förde
len med insitumetoden är att 
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Jämförelsekalibrering 
Jämförelsekalibrering är den vanligaste kalibreringsmetoden inom industrin. Den erhållna 
mätosäkerheten är oftast tillräcklig för kalibrering av utrustning inom industriella processer. 
Det finns i huvudsak två olika metoder att utföra en jämförelsekalibrering: 

• In-situ (på plats)
• I separat ugn/bad

In situ 
In situ betyder på plats. Jämför engelskans ”on site”. Fördelen med in-situ-metoden är att 
givarens normala arbetsmiljö bevaras. Därmed utsätts givararrangemanget för samma 
skyddsrörsförluster, strålningsutbyte och liknande som vid normal drift. Inga avvikande 
faktorer påverkar kalibreringen. Om mätställets temperatur är representativ för det som man 
egentligen vill mäta blir en senare fråga.  

I separat ugn/bad 
Med denna kalibreringstyp jämför man givaren i separat bad eller ugn eller motsvarande som 
är konstruerat för att ge stabila temperaturer.  

Metoden med separat ugn eller bad kännetecknas av god kontroll över värmekällans 
stabilitet och absoluttemperatur. 

Nr Temperatur (°C) Temperatur (K) Ämne Fasövergång 
16 1064,18 1337,33 Guld Stelningspunkt 
15 961,78 1234,93 Silver Stelningspunkt 
14 660,323 933,473 Aluminium Stelningspunkt 
13 419,527 692,677 Zink Stelningspunkt 
12 231,928 505,078 Tenn Stelningspunkt 
11 156,5985 429,7485 Indium Stelningspunkt 
10 29,7646 302,9146 Gallium Smältpunkt 
9 0,01 273,16 Vatten Trippelpunkt 
8 -38,8344 234,3156 Kvicksilver Trippelpunkt 
7 -189,3442 83,8058 Argon Trippelpunkt 
6 -218,7916 54,3584 Syre Trippelpunkt 
5 -248,5939 24,5561 Neon Trippelpunkt 
4 ª-252,85 ª20,3 e-H2/He Kokpunkt 
3 ª-256,15 ª17,0 e-H2 Kokpunkt 
2 -259,3467 13,8033 e-H2 Trippelpunkt 
1 -270,15/-268,15 3 / 5 Helium Kokpunkt 

ITS-90 primära fixpunkter. Platina resistansnormaler (SPRT) används från fasövergång 2 till 
och med 15 i tabellen. AKL 0076 vid Pentronic använder inom ackrediteringen de grönmärkta 
fixpunkterna (8-15), som täcker de vanligaste kalibreringsintervallen. Den intensivare gröna 
färgen markerar temperaturskalans fundamentala fixpunkt. Temperaturen 0 K eller – 273,15 
°C kan överhuvudtaget inte realiseras. 

MÖT PENTRONIC PÅ MÄSSA

givarens normala arbetsmiljö 
bevaras. Därmed utsätts givar
arrangemanget för samma 
skyddsrörsförluster, strålningsut
byte och liknande som vid normal 
drift. Inga avvikande faktorer på
verkar kalibreringen. Om mätstäl
lets temperatur är representativ 
för det som man egentligen vill 
mäta blir en senare fråga. 

I SEPARAT UGN/BAD
Med denna kalibreringstyp jäm
för man givaren i separat bad 
 eller ugn eller motsvarande som 
är konstruerat för att ge stabila 
temperaturer. 

Metoden med separat ugn eller 
bad kännetecknas av god kontroll 
över värmekällans stabilitet och 
absoluttemperatur.

Denna metod måste användas 
om det inte är möjligt att genom
föra en in situ kalibrering.


