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– Under drift är det inget problem, eftersom 
mätningen sker med termoelement som är 
monterade i ugnarna, förklarar Patrik.

Problemen uppstår när ugnarna ska 
kontrolleras eller nya produkter köras in. 
Tidigare har det skett genom att man dragit 
in termoelement genom öppningar på ugnen. 
Givarna har sedan borrats in i provobjekten för 
att säkerställa att rätt temperatur uppnås.

– Metoden är inte bara ett mättekniskt 
problem. Det är också en arbetsmiljörisk 
att klättra omkring på varma  ugnar, säger 
Patrik.

Lösningen blev en värmeskyddad logger 
med radioöverföring av data från DataPaq 
och Pentronic. Utrustningen delas mellan 
Bodycotes verkstäder och Patrik reser runt 
i landet  för att utföra kontrollerna.

Snabb återbetalning
I Sverige används DataPaqs utrustning 
främst på stålverk, där utrustningen skickas 
genom långa ugnar och töms på data efter 
genomfarten.

– Vi ställer in loggern i ugnen och tar ut 
data i realtid via radio, berättar Patrik och 
visar den specialutvecklade antennen som 
kopplas till en bärbar dator.

På datorn följer han temperaturför-
ändringar som registreras av loggerns nio 
termoelement. Metoden innebär att ugnen 
kan ställas in i realtid för att objekten som 
värmebehandlas ska uppnå rätt temperatur. 

Utrustningen är en väsentlig del i funktions-
kontroll och kvalitetssäkring av ugnarna, 
men kan även användas vid utveckling av 
nya processer.

– Investeringen betalar sig snabbt, både 
genom att mätningarna går snabbare och att 
arbetsmiljön förbättrats genom att vi slipper 
alla installationer. Det är bara att applicera 
givarna och ställa in loggern, säger Patrik.

Nervös premiär
Men första gången var det inte ”bara”. Efter ut-
bildningen, som ingår i leveransen, bestämde 
sig Patrik för att sätta utrustningen på prov i 
den allra hetaste processen, 1150 °C.

– Det var nervöst att ställa in så dyr 
utrustning i den temperaturen, säger Patrik.

Allt fungerade som det skulle under 
körningen. Efteråt, när det glödheta höljet 
öppnades, var skyddet runt loggern fortfa-
rande kallt.

Verkstaden i Karlskoga är den minsta 
inom Bodycote Sverige. Den startades av 
Bofors, finns kvar på fabriksområdet och har 
försvarsindustrin som en stor och mycket 
krävande kund. Men kunderna finns inom flera 
områden, inte minst inom fordonsindustrin. I 
förra StoPextra skrev vi om supersportbilen 
Koenigsegg. Bodycote i Karlskoga härdar 
komponenter till tuffaste konkurrenten om 
titeln världens snabbaste serietillverkade bil, 
Bugatti Veyron.

Så slipper du borra hål i en u-båt 
under vatten

Tänk dig att mäta temperatur från utsidan 
in i en u-båt som befinner sig i undervat-
tensläge.

Om du borrar hål i tryckskrovet så 
sjunker fartyget. Patrik Stender och hans 
kolleger på Bodycote ställdes inför ett 
snarlikt problem och löste det.

Bodycote har nio verkstäder för värmebe-
handling i Sverige och är mer kända under sitt 
gamla namn Brukens. Företaget erbjuder olika 
former av värmebehandling och härdning och 
utvecklar hela tiden nya metoder.

– Vi skräddarsyr metallers egenskaper 
i samarbete med materialleverantörer och 
kunder, berättar Patrik som är processteknisk 
chef och stationerad i Karlskoga.

En av de senaste processerna är ett alter-
nativ till hårdförkromning. Den svarta ytan har 
i många fall bättre egenskaper än krom och 
processen är mer miljövänlig. Det här är bara 
en av flera processer som Bodycote erbjuder. 
Gemensamt för alla är att noggrann mätning 
och styrning av temperaturen är avgörande 
för slutresultatet. Temperaturområdet går 
från 100 till 1150 °C och vissa processer 
sker i vakuum.

Bättre för arbetsmiljön
När det gäller temperaturmätning så fungerar 
vacuumugnarna som u-båtar. Om höljet punk-
teras för kabelgenomföringar kan processen 
sluta fungera.

– Vi ställer in loggern i ugnen och tar ut data i realtid via radio, berättar Patrik Stender på Bodycote. 
Det är enda sättet att mäta i en vakuumugn utan att punktera höljet.

Patrik Stender visar loggern och den skyddande 
barriären som klarar även Bodycotes hetaste 
process på 1150 °C.

Flödesmätare
Bilagan till StoPextra innehåller guide 
för val av flödesmätare. Se rekom-
menderade mätartyper för olika media. 
Olika flödesmätartypers verkningssätt 
beskrivs kortfattat.



Pentronic klarar att växa med kunderna
Pentronics kunder fortsätter växa på 
världsmarknaden. 

Det ställer hårda krav på underleve-
rantörerna att växa i samma takt.

– Vi ser idag inga begränsningar att 
följa med i våra kunders expansion, säger 
vd Lars Persson.

Efter sommaren har Pentronics kapacitet 
ökat kraftigt, dels genom nyanställningar, 
dels genom investeringar i ytterligare en CNC-
styrd svarv. Nyanställningarna i verkstaden 
motsvarar en ökning på tio procent.

– Vår produktion har ökat mer än så, 
genom att vi tillverkar längre serier mer 
rationellt, säger Lars.

Allt fler företag begränsas av att det är 
svårt att anställa rätt personal. Det problemet 

Ett provningsintyg hämtat ur Pentronics databas 
på Internet.

Provningsintyg på nätet är en uppskattad 
service för Pentronics kunder.

Sedan många år följer intygen med på papper 
i varje leverans. Men papper kan försvinna och 
ofta är det någon annan än den som öppnar 
försändelsen som behöver intygen.

Lösningen blev en databas för utfärdade 
intyg som är åtkomlig för alla. Du hittar 
dem på www.pentronic.se under rubriken 
provningsintyg.

– Alla givare som passerat slutkontrollen 
sedan 2005 finns med i databasen, säger 
Roland Gullqvist på Pentronic.

Det finns två möjligheter att komma åt 
intygen. Endera skriver du in givarens identi-
tetsnummer eller också Pentronics ordernum-
mer. Svaret blir ett intyg för utskrift, komplett 
med ett undantag, allt som identifierar kunden 
är borta. Det enda som går att identifiera är 
givarna som individer.

– Fler borde prova den här tjänsten. Den är 
enkel att använda och kan ge kunden följande 
mervärden, säger Roland Gullqvist:
• Visar att temperaturgivaren uppfyller utlovad 
prestanda 
• Ger möjlighet till ytterligare selektering 
• Är ett led i din kvalitetssäkring

– Vi ser inga hinder att växa i takt med våra 
kunder. Vi utbildar själva våra medarbetare och 
Pentronic är en populär arbetsplats, säger Lars 
Persson.

Laser ger märkning av högsta klass
Pentronic har investerat en halv miljon 
kronor i utrustning för lasermärkning som 
skriver i hög upplösning på metaller och 
andra material. 

– Skriften är lika hållbar som nål-
prägling men betydligt snyggare och mer 
lättläst, säger Jonny Heimler som ansvarar 
för utprovning av den nya utrustningen.

Normalt är givare från Pentronic märkta med 
en etikett. Den är i huvudsak standardiserad 
och det enda som ändras är givarens serie-
nummer. Ökad beständighet kan erhållas 
genom nålprägling av informationen. 

Även nålprägling har sina begränsningar. 
Informationen inskränker sig till siffror och 
bokstäver. Med den nya märklasern går det 
att få med allt, inklusive logotyper, symboler 
och streckkod m m. Dessutom blir mycket 
finstilt skrift fullt läsbar.

Det handlar inte om någon vanlig laser-
skrivare. En laserstråle bränner in informa-
tionen. Metallen anlöps och det behandlade 

området mörknar. Utrustningens effekt kan 
ändras för olika inträngningsdjup. Metoden 
kan även användas för märkning av kablar, 
kontakter och andra material.

– Vi håller på att prova ut möjligheterna. 
Läsbarheten skiftar mellan materialen, men 
på metall blir det lika tydligt som på papper 
från en vanlig laserskrivare och vi har samma 
möjligheter att använda loggor och symboler, 
säger Jonny.

– Vi har samma möjligheter att använda loggor och symboler som med en vanlig laserskrivare för papper, 
säger Jonny Heimler.

Laserstrålen anlöper metallen. Resultatet blir 
beständig märkning av högsta klass.

har inte Pentronic, vilket har flera orsaker. 
En av dem är att Västervik är en omtyckt 
bostadsort. 

– Dessutom finns det inga reguljära 
utbildningar av givarmontörer. Vi utbildar vår 
egen personal och Pentronic är en omtyckt 
arbetsplats som ungdomar gärna söker sig 
till, säger Lars.

Intresserade ungdomar, en attraktiv 
kommun att flytta till och ett företag med 
resurser och vilja att investera. Det skapar 
tillsammans god grund för att växa i takt 
med kunderna. 

Lägg till detta att Pentronic i hög ut-
sträckning tillverkar sina egna underdetaljer 
och är i sin tur mindre beroende av under-
leverantörer.

Provningsintyg 
att hämta på 

nätet



Har du synpunkter eller frågor kontakta professor 
Dan Loyd, LiTH, på E-post: danlo@ikp.liu.se

Varför blir det rim-
frost på gräset men 

inte på asfalten?
FRÅGA: En höstmorgon när jag tittade ut 
genom fönstret var det rimfrost på gräsmattan, 
men inte på den asfalterade garageinfarten. 
Varför? Det hade varit stjärnklart under nat-
ten, men termometern visade aldrig lägre än 
+ 2 °C.
        Ingvar C

SVAR: Värmebalansen för  asfaltytan respek-
tive gräsytan påverkas i detta fall av värme-
ledning till ytan från marken, konvektion från 
eller till den omgivande luften och strålning till 
omgivningen. Natten var kall och klar, vilket 
betyder att det fanns ett avsevärt värmeflöde 
ut från ytan via strålning, Qstråln.  Om lufttem-
peraturen är högre än yttemperaturen sker ett 
konvektivt värmeflöde från luften till ytan, Qkonv. 
Om lufttemperaturen är lägre än yttemperatu-
ren går värmeflödet från ytan till luften. Marken 
har värmts upp under sommaren och värme 
strömmar upp till ytan genom värmeledning, 
Qledn, så länge som yttemperaturen är lägre 
än temperaturen längre ner i marken. Det 
totala värmeflödet till området vid ytan,  Qyta, 
kan nu skrivas

Qyta  =  Qledn  +/–  Qkonv  – Qstråln  

Om det totala värmeflödet är negativt kommer 
ytområdet att kylas tills man når ett läge, där 
värmeflödet till området är lika med värme-
flödet från området , dvs Qyta  = 0. Tempera-
turen på ytan är då Tyta.  Om yttemperaturen 
understiger luftens daggtemperatur kommer 
luftens vattenånga att kondensera på ytan. 
Om yttemperaturen blir 0 °C eller lägre kan 
rimfrost bildas på ytan.

Uttrycken för konvektionen och strålningen 
har i detta fall ungefär samma utseende för 
asfalten som för gräsmattan och strålningen 
dominerar ofta över konvektionen. Värmeled-
ningen från marken till ytområdet skiljer sig 
däremot. Gräset utgör i princip en isolering 
av marken och värmetransporten till gräsytan 
sker här huvudsakligen genom värmeledning i 
grässtråna och värmeledning i luften som finns 
mellan stråna. Normalt dominerar värmeled-
ningen i luften. Det blir alltså mindre värme 
från marken som når området vid gräsmattans 
yta jämfört med den värme som når området 
vid asfaltytan. Enligt värmebalansen ovan ger 
detta en lägre yttemperatur på gräset än på 
asfalten och därmed en ökad risk för kondens 
och rimfrost.

Det beskrivna frostfenomenet uppträder 
ofta på hösten, när nätterna är kalla och luften 
klar. Trots att luften är varmare än 0 °C  kan 
ytan få en temperatur som är lägre än 0 °C, 
eftersom man under dessa förutsättningar har 
en avsevärd strålning ut till den kalla rymden. 
Om det är molnigt väder blir strålningen mindre 
och fenomenet uppträder inte.

Kemiskt resi-
stent tempera-

turgivare         
Pentronic tillverkar temperaturgivare 
som är kemiskt resistenta för process-
industrin. Exempelvis en processgivare 
med utbytbar mätinsats, men utan pro-
cessgänga, förses med ett yttre bottnat 
skyddsrör av PTFE. Som processanslut-
ning används en klämförskruvning i PVDF. 
Processberörande delar blir då kemiskt 
resistenta mot syror och liknande aggres-
siva medier inom ramen för materialets 
egenskaper. De resistenta skyddsrören 
kan anpassas till aktuella givares in-
stickslängder 
och diametrar.
B y g g s ä t t e t 
med separat 
skyddsrör kan 
ses som ett 
robust alter-
nativ till tunn 
b e l ä g g n i n g 
med fluorplast 
direkt på gi-
varen. Fluor-
plast ger kort 
svarstid men 
är repkänslig.

Pentronics ackrediterade kalibreringslabo-
ratorium står under tillsyn av SWEDAC, en 
statlig myndighet med ansvar för tillsyn av 
landets ackrediterade laboratorier.

– Vi arbetar enligt ISO 17025 vilket inne-
bär att kvalitetskraven är absoluta. Vi måste 
hålla oss inom uppställda gränser för att 
behålla ackrediteringen, säger laboratoriets 
chef Lars Grönlund.

Vart fjärde år sker en förnyad tillsyn som 
i princip är en omprövning av hela ackredite-
ringen. Utrustning och lokaler kontrolleras, 
personalen intervjuas och alla handlingar 
som är väsentliga för laboratoriets arbete 
granskas.

Tillsyn med absoluta krav
En liknande insats 
görs när laboratoriet 
ansöker om skärpningar 
av ackrediteringen, vilket 
skedde förra året hos 
Pentronic.

Dessutom görs varje år en tillsyn med 
mindre omfattning. Den från SWEDAC 
utsände bedömaren granskar valda delar 
av kvalitetssystemet, statistik och historik 
och genomför stickprovskontroller av kalib-
reringsintyg. Om brister upptäcks utreds 
orsakerna och som yttersta konsekvens av 
upptäckta fel kan ackrediteringen dras in.

8-kanals 
referens-

termometer
ASL F200 är ett precisionsinstrument för 
Pt100-givare och laboratorienormaler 
(Pt25) för t ex samtidig kalibrering av 
sju Pt100-givare mot en referensgivare  
eller andra jämförande mätningar. Med 
tillkopplad PC kan mätserierna sparas.
Med särskilda givarkontakter går det att 
knyta kalibreringskoefficienter som ITS-
90, Callender van Dusen eller den vanliga 
EN60751-standarden (=DIN) till varje gi-
varindivid.  Stabiliteten är bättre än 0,005 °C 
per år (Pt100) och temperaturkoefficienten 
0,00005 °C/°C inom omgivningstempe-
raturen 0 - 50 °C. Noggrannheten exkl. 
givare är bättre än ±0,01 °C över hela 
mätområdet -200 till 850 °C.

Strålning Konvektion

Luft 2°C
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Jord

Tyta <0°C

Strålning Konvektion

Luft 2°C

Asfalt

Jord

Tyta >0°C

Värmeledning

Värmeledning

.

.

.

. . .

.

.

.



Jag vill ha mer information om: Jag vill ha:

  Gratis prenumeration av StoPextra

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

Namn ...............................................................................................................

Företag ............................................................................................................

Adress .............................................................................................................

Postnr ..................................................Ort ......................................................

Telefon .................................................Fax ......................................................

E-post ..............................................................................................................
StoPextra 2007-5

 8-kanals referenstermometer
 Resande logger

 

590 93 Gunnebo
Fax. 0490-237 66, Tel. 0490-25 85 00

E-mail: info@pentronic.se

www.pentronic.se

w
w

w
.l

e
n

a
n

d
e

rs
.s

e
 3

4
1

 1
4

5

MILJÖ
M

Ä

RKT 

TRY
C

K
S

A
K 

 Kemiskt resistenta temperaturgivare

Termoelement mäter till spetsen men inte i spetsen 

Kursen Spårbar temperaturmätning 1
Kryssa i anmälan till önskad kurs.

  14-15 november 2007
  5-6 mars 2008

Kursen Spårbar temperaturmätning 2
  6-8 november 2007

     

Synpunkter och frågor är välkomna till:
hans.wenegard@pentronic.se

Termoelementets funktion är speciell 
eftersom det mäter temperaturen mel-
lan sina ändpunkter, till skillnad från 
motståndsgivare vars ”punktformiga” 
resistans ger en entydig temperatursignal. 
Termoelementet kan därför, då signalen 
inte blir den förväntade, utsätta den oin-
vigde användaren för onödigt besvärlig 
felsökning. 

Grundläggande för termoelementet är att det 
egentligen består av två mätpunkter. Se figur 
1a. Om övergångarna till voltmeterns koppar-
ledare (Cu/Cu) håller lika temperatur, inverkar 
voltmeterkretsen ej på mätresultatet som är 
skillnaden mellan mätpunkternas temperaturer. 
Materialkombinationen A och B i ledarna ger 
termoelementet en temperaturkänslighet, 
seebeck-koefficient, SAB, som anges i µV/°C. 
Temperaturskillnaden gånger känsligheten 
ger mätsignalen 

V = SAB (T1 - T2)  (1)
där referenspunktens temperatur (T2) placeras 
i nollgradigt isbad eller kompenseras bort 
elektroniskt för att mätpunktens signal ska bli 
lättbegriplig 1.

Två mätpunkter
Öppna sedan t ex mätpunkt T2 och placera 
voltmetern där. Nu känner vi igen den vanliga 
termoelementkretsen med mätpunkt (T1) och 
referenspunkt (T2) som ihopfogas via voltme-
tern 2. Se figur 1b. Formeln (1) gäller även här 
och kan uttryckas som att känsligheten mul-
tipliceras med netto-temperaturskillnaden över 

termoelementets längd. 
Villkor är då att SAB är lika 
hela vägen, vilket kräver 
homogent material, dvs 
precis samma material-
sammansättning utefter 
hela längderna. För att 
kunna hantera varierande 
temperaturer och mate-
rial längs termoelementet 
är det tillåtet att dela upp 
ekvation (1) i delar vars 
spänning summeras. 
Lämpligt för uppdelning 
är  temperaturfördel-
ningens  (=-gradientens) 
brytpunkter och där käns-
ligheten ändras  p g a 
kontakter, skarvkabel etc. 
Se exempel i figur 2. I figuren finns 11 zoner 
avdelade av antingen krökar i temperaturkurvan 
eller olika material. Hela uttrycket för summan 
av zonernas termospänningar visas i figur 2, 
formel (2). Ur (1) framgår att känsligheten och 
temperaturskillnaden båda måste vara skilda 
från noll för att respektive zon ska kunna ge 
ett bidrag. Zonerna 3-6, 9 och 11 har noll 
temperaturskillnad (gradienten=0) och ger noll 
bidrag 3, 4. Följande signalbidrag återstår:

V = S1[(T1-T2) + (T2-T3)] + S4[(T7-T8) + (T8-T9) 
+ (T10-T11)] 

hyfsning ger

V = S1[ (T1-T3)] + S4[(T7-T9) + (T10-T11)] 

och med insatta värden ur figur 2 fås:

V = S1[ (100-20)] + S4[(20-20) + (20-40)] 

vilket visar att lokal uppvärmning av termoele-
mentledning inte påverkar mätresultatet bara 
zon 7 och 8 består av lika material.

V = 80 S1 - 20 S4 (3)

Mätpunkten bidrar inte
Om S1= S4, dvs homogent material hela 
längden, visar voltmetern 60 grader som är 
nettoskillnaden i temperatur mellan mätpunkt 
och referensställe. Kompensering för referens-
temperaturen, 40 °C i skåpet, skulle adderas 
till nettot av en komplett temperaturindikator 1. 

Här framgår alltså att signalen byggs upp längs 
hela termoelementkretsen där gradienten lutar. 
Själva mätpunkten tjänstgör bara som elektrisk 
förbindelse och genererar ingen spänning. 
Däremot summeras signalbidragen fram till 
mätpunkten. 

Om S4 avviker från S1, normalt kalibreras 
givardelen, beror mätfelet på avvikelsens stor-
lek 1. Genom att ventilera instrumentskåpet till 
rumstemperatur undviker man problemet helt. 
Annars viktas avvikelsen i S4 in i förhållande till 
sin andel av signalen, se (3) som är 20/(80 + 20), 
dvs 20%. Om avvikelsen är 0,5 °C blir andelen 
0,1 °C som nätt och jämnt kommer att synas vid 
0,1 grads upplösning på displayen. Det här är 
orsaken till att de snarlika termoelementtyperna 
J/L, T/U samt R/S, kring rumstemperatur, parvis 
kan kopplas till motsatt skarvmaterialtyp utan 
problem. L och U betecknar äldre DIN-varianter 
av IECs J resp. T. Undvik att placera annat än 
homogena material i de varma zonerna. I figur 2 
är installationen riktig då skarvdetaljerna ligger 
i konstant rumstemperatur.

 Märkning av temperaturgivare
 Flödesmätare

Figur 1a och 1b.
Termoelementet har alltid två mätpunkter. An-
slutningarna till voltmeterns koppartrådar måste 
hålla samma temperatur, vara isoterma.

Noter. Förklaringar se tidigare StoPextra som 
finns arkiverade under Kundtidning på 
www.pentronic.se.
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