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beläggs vändskären. Även om hårdmetall-
verktyg har lång tradition i Fagersta, används 
teknik som man annars förknippar med de 
mest avancerade forskningslaboratorierna.

– Vi belägger vändskären atomlager för 
atomlager, säger Lennart.

Det finns olika beläggningar. Upp till fyra 
olika lager kan läggas på samma vändskär 
för att skapa de önskade egenskaperna. 
Sammanlagt kan beläggningarna bli upp 
till 20 mikrometer, vilket är ungefär som ett 
färgskikt. Det gula ytskiktet är titannitrid.

K-elementen kroknade
Beläggningarna görs i två olika processer. Den 
ena heter PVD, physical vapor deposition, 
och är mycket förenklat sprutmålning med ett 
metallplasma, med hjälp av metaller, el och 
gaser i en vakuumugn. Här är temperaturen 
inte så kritisk men sker vid 500 °C.

Den andra processen är desto mer 
beroende av noggrann temperaturmätning. 
Den heter CVD, chemical vapor deposition, 
och här sker beläggningen i en vakuumugn 
vid 1000°C, med tillsats av olika gaser som 
kondenserar på vändskären.

Temperaturen i CVD-ugnarna mättes 
ursprungligen med termolement typ K. 
Livslängden var inte den bästa och dessutom 
skulle noggrannare temperaturmätning ge 
bättre kontroll över processen.

– Vi gick över till termoelement typ N, men 
fick inte den förbättring som vi hade hoppats 

på. Vissa givare var bättre, andra gav upp lika 
snabbt som K-element, säger Lennart.

Med hjälp från Pentronic har Seco Tools 
experimenterat med olika konstruktion av 
givare. En testad variant är parmonterade 
manteltermoelement, en raffinerad konstruk-
tion med två mätpunkter.

Tjockare mantelmaterial
Av konkurrensskäl vill Lennart inte avslöja hur 
givaren ser ut som löste problemet, mer än att 
man valde ett grövre mantelmaterial.

– Problemet med tunna manteltermoele-
ment är att isolationen mellan trådarna med 
tiden kan bli för dålig i höga temperaturer, sä-
ger han. Det här är en intressant slutsats som 
pekar på att det inte finns några generella lös-
ningar på mätproblem. I andra sammanhang 
är rekommendationen att gå ned i diameter 
för kortare svarstider. Här är det viktigare med 
bra livslängd för att minska antalet driftstopp 
och skärpa mätosäkerheten.

– De senaste givarna är inte den slutliga 
lösningen. Vi utvecklar hela tiden nya metoder 
för att förbättra processen och ytterligare höja 
kvaliteten på våra produkter, säger Lennart 
Larsson.     

Temperaturen är kritisk när 
atomerna ska hamna på rätt plats

Temperaturen i Fagersta har betydelse 
för lönsamheten i verkstadsindustrin över 
hela världen.

Därför utvecklar Seco Tools hela tiden 
sina mätmetoder.

Seco Tools tillverkar hårdmetallverktyg 
för metallbearbetning såsom vändskär för 
svarvning och fräsning samt borrar. Det är 
stapelvaror i verkstadsindustrin. Få reflekterar 
över hur mycket forskning och hur mycket 
avancerad teknik som ligger bakom dessa 
små produkter.

– Vi utvecklar hela tiden nya metoder och 
verktyg som håller längre och ger finare ytor, 
berättar Lennart Larsson, styr- och reglertek-
niker på huvudfabriken i Fagersta som även 
är centrum för forskningen. 

Beläggning på atomnivå
Grunden för alltihop är avancerad metallurgi. 
Processen börjar med olika metaller, mestadels  
volframkarbid och kobolt. Recepten skiftar 
mellan olika produkter, men av metallerna 
tillverkas ett pulver som pressas och sintras 
till hårdmetallvändskär. 

– Vakuumugnarna där sintringen görs 
håller 1500 °C. Det är bara termoelement av 
volfram och renium som klarar temperaturen 
och atmosfären, berättar Lennart.

Efter sintring slipas och eggbehandlas 
vändskären och sedan tar nanoslöjden vid. 
För att öka slitstyrka och avverkningsförmåga 

Lennart Larsson och hans kolleger på Seco Tools i Avesta använder temperaturmätning som verktyg 
för atomslöjd på nanonivå.

Skären i hårdmetall är belagda atomlager för 
atomlager för att skräddarsy egenskaperna.

Mät berörings-
fritt med IR

Bilagan behandlar beröringsfri tempe-
raturmätning. Olika typer av instrument 
presenteras liksom några grundläg-
gande mättekniska tips. En guide visar 
användningsområden och tempera-
turintervall samt tillverkaren Heitronics 
motsvarande typbeteckningar.



Växande behov av IR-pyrometrar

När Isotechs senaste mätbrygga microK400 
presenterades, uttryckte labbet önskemål 
om att det första exemplaret i Sverige 
skulle placeras i Pentronics ackrediterade 
kalibreringslaboratorium.

Nu är mätbryggan på plats för att öka 
laboratoriets kapacitet och även ge möj-
lighet att skärpa Pentronics redan mycket 
snäva mätosäkerheter ytterligare.

Mätbryggan är ett naturligt steg i Pen-
tronics ambition att kunna tillhandahålla 
kalibreringstjänster i nivå med Europas 
bästa ackrediterade kalibreringslabora-
torier för temperatur, och även i nivå med 
flera nationella laboratorier.

Lars Grönlund är chef för laboratoriet. 
Han är nöjd med investeringen, men kan 
som ansvarig för en ackrediterad verk-
samhet inte lova något förrän instrumentet 
bevisat sina specifikationer.

På papperet har mätbryggan en bästa 
mätnoggrannhet på som bäst 0,1 mK 
(0,0001 °C) vid 0 °C och 0,4 mK över hela 
mätområdet för en SPRT, normaltermo-
meter. Vid kalibrering tillkommer givetvis 
felbidrag från övriga delar i mätkedjan. 
Idag är laboratoriets bästa mätosäkerhet 
vid kalibrering i trippelpunkten för vatten 
±1,6 mK.

– Om bryggan motsvarar våra förvänt-
ningar borde vi kunna pressa mätosäker-
heten ner mot 1 mK, säger Lars.

– Just nu är det här vår efterfrågade IR-pyrometer,
konstruerad för att mäta på objekt med hög
reflexion, berättar Michael Steiner.

Allt fler IR-pyrometrar används för allt mer 
avancerade mätningar inom industrin.

– Under det senaste året har vi levererat 
fler IR-pyrometrar än någonsin tidigare, 
säger Michael Steiner, ansvarig för pyro-
metri hos Pentronic.

Förr uppfattades IR-pyrometern som ett uni-
versalinstrument som kunde mäta temperatur 
var och hur som helst. Principen är bedrägligt 
enkel, instrumentet registrerar den värme-
strålning som mätobjektet ger ifrån sig.

– Det ledde till att fel pyrometrar användes 
på fel sätt, vilket gav tekniken oförtjänt dåligt 
rykte, säger Michael.

Grundproblemet är att värmestrålningen 

består av tre komponenter: 
• Emission, mätobjektets egen temperatur.
• Reflexion från andra värmekällor.
• Transmission, strålning som passerar 
genom objektet.

Högblanka valsar är ett typfall. Bara 5 -10 
procent av den strålning som pyrometern 
fångar upp är valsens egen temperatur.  
Resten är reflexion. Risken för grova mätfel 
är överhängande.

Tekniken har utvecklats med olika typer 
av specialpyrometrar, som arbetar i olika våg-
längdsområden anpassade till uppgiften. 
Ett exempel är Heitronics LT13 EB, just nu den 
mest efterfrågade processpyrometern hos 
Pentronic. Den fångar upp värmestrålningen 

Nytt huvudinstrument 
ökar laboratoriets kapacitet

Det låter kanske lite löjligt 
att förbättra mätosäker-
heten med så lite som 0,6 
mK, men faktum är att just 
trippelpunkten för vatten är en av 
hörnstenarna för vår temperaturskala, ITS-
90. Den kan förbättra den totala mätosäker-
heten vid kalibrering av en SPRT i intervallet 
från trippelpunkten för vatten (0,01 °C) upp 
till fryspunkten för aluminium (660,323 °C) 
med så mycket som 2 mK.

Första steget i verifieringen av mätbryg-
gans prestanda är att den ska acklimatisera 
sig i laboratoriet. Därefter kan man börja 
mäta.

– Om allt går enligt planerna så ersät-
ter den vårt huvudinstrument om 1,5 år, 
säger Lars.

Det nuvarande huvudinstrumentet, en 
ASL F17 mätbrygga, har 25 år på nacken. Så 
lång historik är i kalibreringssammanhang 
närmast ovärderlig.

– Jag kan idag inte se någon anledning 
till att vi inte skulle fortsätta att använda 
vår F17 brygga så länge som den visar att 
den fortsätter att vara stabil, säger Lars 
och fortsätter:

- Långtidsstabiliteten hos vårt exemplar 
av ASL F17 har legat i nivå med 1-2 ppm 
i hela området för en SPRT under alla år 
den har varit i drift. 

Isotech microK400 ska även komplet-
teras med en scannerbox från Isotech som 
heter microsKanner. Den tillhandahåller 
ytterligare tio ingångar. 

Idag görs de mest noggranna kalibre-
ringarna styckevis, i framtiden finns möjlig-
het att göra 5-10 samtidiga kalibreringar.

Våra kunder inom livsmedels- och 
läkemedelssektorn efterfrågar allt fler och 
allt noggrannare kalibreringar.

Isotech microK400 har potential att 
utöka laboratoriets nuvarande mätområde 
på rena resistansmätningar upp till 500 
kohm och har en lång rad mjukvarubaserade 
funktioner som föregångaren saknar.

– Det nya instrumentet ökar vår kapacitet och 
har potential att skärpa mätosäkerheten ytterli-
gare, säger Lars Grönlund.

med en guldpläterad parabolisk spegel som 
tillsammans med mjukvaran sorterar bort 
ovidkommande strålning. Resultatet blir en 
beröringsfri mätning med god noggrannhet 
mellan 0 och 500 °C.

– Rätt pyrometer är en effektiv problemlö-
sare för mätning på ställen där andra metoder 
inte fungerar, säger Michael.

Villkoret är att rätt pyrometer används 
på rätt sätt. Förutom ett brett utbud av in-
strument, från enkla handhållna pyrometrar 
till den mest avancerade specialutrustning, 
erbjuder Pentronic kunskapen som krävs 
för bästa resultat. Det är också förklaringen 
till att Pentronics leveranser av pyrometrar 
hela tiden ökar.

En inventering av Pentronics modeller av IR-pyro-
metrar visar att sortimentet täcker behoven för 
varje mätuppgift.



Elektrisk shunt-
ning ger förryckta 

mätresultat

I takt med skärpta krav på mätosä-
kerhet, ökar intresset för Pentronics 
kurser. Motivet är delvis annorlunda 
än tidigare.

– Behovet är ofta ett gemensamt 
språk, säger Hans Wenegård, ansvarig 
för kursverksamheten.

Som exempel på begrepp som skapar miss-
förstånd nämner han mätfel, korrektion och 
mätosäkerhet. I takt med skärpta krav blir 
följderna av missförstånd allt allvarligare. 

– Mätfelet visar hur mycket  ett kalibrerat 
objekt avviker från det ”sanna” värdet. Kor-
rektion är motsvarande värde med ombytt 
tecken som efter addition till visat värde ger 
det korrekta värdet, förklarar Hans. 

– Mätosäkerheten är den återstående 
osäkerhet man inte kommer ifrån vid bestäm-
ningen av mätfelet. Mätosäkerheten skapas 

Välj konfigure-
ring med ett enda 

nummer
Pentronic lagerför Eurotherm 3216 som 
är en universell temperatur- och process-
regulator med frontmått 48 x 48 mm. 
Programmering av ingångar, utsignal, larm 
etc är enklare än någonsin. 

En siffra eller bokstav i vardera av den 
undre displayens fem segment definierar 
helt regulatorns funktion. Det är bara att 
komma ihåg den femställiga koden för 
att programmera flera enheter lika. Koden 
visas varje gång som matningsspänningen 
slås på. Displayen kan med rullande text 
visa vad som sker i processen.

Tunna mantel-
termoelement 
– från 0,1 mm

T u n n a 
m a n t e l -
termoele-
ment ger 
två för-
delar. De 
ger kort 
sva rs t i d 
och kräver 
minimalt 

installationsutrymme. Utveckling av 
bränsleceller är ett exempel på använd-
ningsområde. Pentronic erbjuder flera 
manteldiametrar under 1 mm. Svarstiderna 
i tabellen gäller för rumstempererade givare 
som neddoppas i kokande vatten. Värdena 
är approximativa och ska användas med 
stor försiktighet, särskilt om förutsättning-
arna är annorlunda. Termoelementen som 
är av typ K eller N finns i enkelutförande 
med isolerad mätpunkt.  

Pentronics kurser har 
blivit språksamordnare

Hölje  0,1	 0,15	 0,25	 0,5	 0,8
ytterdiameter
(mm)	
Approximativ  1	 2	 5	 14	 29 
svarstid 
(63,2%) (ms)	
Max arbetstemp 400	 400	 500	 600	 700
(°C)	

FRÅGA: Jag mätte med ett Ø 3 mm x 10 meter 
långt manteltermoelement i 1100 °C enligt 
figuren (1). Indikatorn visade 300 °C trots att 
jag med handen kunde konstatera att spetsen 
var rumstempererad. Vad kan orsaken vara? 
                Solveig C

SVAR: Du har med största sannolikhet råkat 
ut för s k termisk shuntning i termoelementet. 
Orsaken är att isoleringsmaterialet, magnesi-
umoxid, i rumstemperatur isolerar med ca 1000 
Mohm/m. Upp till ca 600 °C är isolationen oftast 
tillräcklig men vid 1000-gradersnivån faller den 
till storleksordningen 2-20 kohm/m.

Serieresistansen i termoelementtrådarna, 
här ca 5 ohm/m, kan normalt negligeras i 
jämförelse med digitalvoltmetrars ingångsre-
sistans på minst 10 Mohm. Men jämfört med 
shuntresistansen 2 kohm/m förorsakar läck-
strömmen i figur 2 ett stort seriespänningsfall 
E3 som reducerar negativa flankspänningen 
E2. Därmed balanserar E2 inte E1 och mellan-
skillnaden E3 tycks av indikatorn härröra från 
mätspetsen. Kompensering för kalla lödstället 
adderar rumstemperaturen till en temperatur-
indikators presentation.

Shuntningsfenomenet kan uppstå då släpter-
moelement används för att kartlägga tempe-
raturen hos gods som löper genom en lång 
tunnelugn i hög temperatur. Bekväm avrullning 
av termoelementet kräver liten diameter, ofta 
inte mer än 3 mm, medan isolationsegenska-
perna förbättras med större diameter. 

Eftersom mätfelet är litet vid E1 i figur 2 är 
en resande logger ofta den bästa lösningen vid 
mätning i långa tunnelugnar. Ibland kan man 
prova att mäta med ”E1-varianten” från ingång 
och utgång mot mitten av ugnen. Man kan 
också pröva termoelementtråd isolerad med 
keramiska fiberstrumpor. Riklig bestyckning 
med fasta givare längs ugnen kan bidra till 
kunskap om temperaturfördelningen. Om inget 
annat hjälper kan man koppla loss givaren 
från indikatorn och isolationsmäta den med 
jämna mellanrum för att se när isolationen 
blir för låg.

Fig 1. Manteltermoelementet ligger i den 1100 °C 
varma ugnen. Mätpunkten befinner sig utanför. 
Indikatorn visar trots det avsevärt mer än rums-
temperatur. Varför? 

Figur 2. (a) Principiell uppbyggnad av termoele-
mentet. Spänningsfallet vid E3 = 0 vid normal 
isolation. (b) I diagrammet visar röd färg förhål-
landena vid tillräcklig isolation. Svart och streckat 
gäller vid termisk shuntning. Indikatorn visar V = 
E1 - (E2 - E3) = E3 eftersom E1 = E2.

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

av vår oförmåga att mäta exakt, 
beroende på ofullständigheter hos 

operatör, i metoder och instrumente-
ring. Om man beräknar mätosäkerheten 

och känner mätfelet får man en god upp-
fattning om processkravet för mätningen 

kan uppfyllas eller inte.
Resultatet av den kunskapen är möj-

ligheten att förbättra prestanda på befintlig 
utrustning, alternativt att inse hur snävt pro-
cesskravet är och vidta relevanta åtgärder.

Antalet elever på Pentronics utbildningar 
har ökat under året. Det gäller både kurserna i 
Västervik och de företagsförlagda. En trend är 
att företag anlitar Pentronic för att genomföra 
tvådagarskursen Spårbar Temperaturmätning 
1 på plats, för att alla ska kunna delta och 
lära sig ett gemensamt språk om mätfel och 
processkrav.



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 2007-6

 Bekväm temperaturregulator
 Resande termometrar

 

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

E-mail: info@pentronic.se

www.pentronic.se

 Tunna termoelement

Kursen Spårbar temperaturmätning 1
Kryssa i anmälan till önskad kurs.

  5-6 mars 2008
  23-24 april 2008
  14-15 maj 2008

Kursen Spårbar temperaturmätning 2
  27-29 maj 2008

 MicroK avancerad mätbrygga
 Beröringsfri temperaturmätning

Tjäle tinas då knölen bakas
Sedan sex år har StoPextra i decem-
berutgåvan innehållit teknikartiklar eller 
läsarfrågor med anknytning till jul- och 
nyårstiden. Vi fortsätter här traditionen 
med att professor Dan Loyd griper sig an 
den värmetekniska bakgrunden till den 
något märkliga tillagningen av tjälknöl. Sig-
naturen Kerstin A får svar på sin fråga.

”Enligt min kokbok skall den frusna köttbiten 
– en älgstek - läggas i en ugn som endast 
håller temperaturen 80 °C och sedan skall 
den tillagas under hela 12 timmar. Varför skall 
man inte tina köttet (tjälknölen) först och varför 
skall man ha så låg temperatur under lång tid”, 
undrar Kerstin .

Tillagningen av en tjälknöl bygger på flera 
värmetekniska mekanismer. När det frusna 
köttstycket placeras i ugnen kommer det först 
att värmas till 0 °C. Uppvärmningen går inte så 
fort, eftersom ugnens temperaturen är låg (80 
°C). Värmeflödet till steken genom  strålning och 
konvektion är litet och värmeledningen i steken 

är förhållandevis god, vilket gör att tempera-
turskillnaderna inom steken blir små.

Fasomvandling
När temperaturen på stekens yta har nått upp 
till 0 °C börjar den frusna steken att tina, vilket 
innebär en fasomvandling. Denna övergång från 
fast fas till vätskefas kräver mycket värme och 

eftersom värmetillförseln vid ytan, 
är låg rör sig fasomvandlingsfron-
ten mycket långsamt från ytan in 
mot stekens centrum. Innanför 
fronten är stekens temperatur 0 °C. 
Mellan stekens yta och fasfronten 
är temperaturdifferensen liten. Se 
figur 1.

När hela steken är tinad kom-
mer dess temperatur att öka från 0 
°C, men ökningen sker långsamt, 
eftersom värmeflödet till steken 
är litet. Temperaturdifferenserna 
inom steken blir också små. Om 
man skulle mäta temperaturen i 
centrum av steken så finner man 
att vid cirka 65 °C är steken rosa. 
Det är endast partiet närmast 
ytan som kommer att vara lite 
mer välstekt.  Vid ungefär 75 °C 
är köttbiten helt genomstekt. Hur 
länge steken skall vara inne i ugnen 

beror bland annat av stekens 
geometri och storlek.

Fasomvandlingen bidrar 
till att stekförloppet tar lång 

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

tid och den låga värmetillförseln bidrar till 
att man får små temperaturdifferenser inom 
steken. Tillagningsförloppet gör att steken blir 
mycket mör och dessutom är viktförlusten liten, 
dvs köttet blir saftigt. Efter tiden i ugnen skall 
steken under cirka 6 timmar läggas i en lag 
bestående av bland annat vatten, salt, socker, 
vitlöksklyftor och diverse hackade örter. 
Här hänvisas den matintresserade läsaren 
till någon lämplig kokbok, där tillagningstid 
och saltlag finns beskrivna i detalj. Smaklig 
värmeteknisk måltid!

I  temperaturområdet under 100 °C kan 
ofta avvikelsen mellan inställd ugnstemperatur 
och verklig temperatur vara ganska stor. Den 
försiktige kocken mäter därför ugnstempera-
turen separat. Om man mäter ugnstempera-
turen, kan man också passa på att mäta 
stekens temperatur. Här kan man med fördel 
använda en givare som är speciellt anpassad 
för djupfrysta livsmedel. Se figur 2.

Frusen termometer  
Samma typ av värmetekniska fenomen som vid 
tjälknölen kan ibland förekomma vid mätning 
av utomhustemperatur. Ett sådant fall uppstår 
om utetermometern har blivit isbelagd. Så 
länge lufttemperaturen är lägre än 0 °C mäter 
sensorn luftens temperatur under förutsättning 
att utrustningen är rätt kalibrerad. Isbelägg-
ningen gör dock att termometerns dynamiska 
egenskaper försämras. När lufttemperaturen 
stiger från minusgrader till plusgrader kom-
mer den isbelagda termometern att mäta fel 
temperatur. Så länge smältningen av isen på 
termometern pågår kommer sensorn att visa 
0 °C. När smältförloppet är avslutat kommer 
temperaturen åter att stiga.

Figur 2. Exempel på robust temperaturgivare 
med kanylspets som är avsedd för mätning i 
delvis fruset kött. Kabeln har silikongummiisole-
ring och kontaktens gröna färg anger att termo-
elementet är av typ K. För genomfryst kött finns 
korkskruvsliknande temperaturgivare att tillgå.

Figur 1. Ugnsbakning av tjälknöl. Isotermerna 1-3 ses längs linjen A-A. 
1) Värmning före upptining. Hela köttbitens temperatur är under 0 °C.
2) Upptiningsförlopp. Ej tinat kött har temperaturen 0 °C och ytterkan-
tens temperatur är något över 0 °C.
3) Värmning efter upptining. Hela köttbitens temperatur är nu över 0 °C.

Tjälknölsbak tar tid.....


