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avgasregler, dels genom att Scania för några 
år sedan lanserade ett helt nytt busskoncept 
kallat NBC 2004. Konceptet är teknikledande 
men har samtidigt ökat kraven rejält på 
mätningarna.

– Det viktiga är inte att mäta på hundrade-
lar, utan att veta att vi mäter på rätt sätt och 
gör det repeterbart. Det är ofta inte enskilda 
värden som är intressanta, utan att vi kan 
optimera hela systemet, säger Niklas.

En av de stora utmaningarna och samtidig 
en möjlighet är övergången från analog 
teknik till Canbussystem. Ett exempel bland 
många är styrningen av motorns kylfläkt. Förr 
styrdes den av en vaxkropp som startade 
och stoppade fläkten, idag styrs den med 
temperaturmätning och logik.

– Frihetsgraden har ökat enormt. Vax-
kroppen gjorde sitt jobb, men gick inte att 
påverka, säger Tony. 

Att förutsäga framtiden
Helfordonssproverna görs på fyra sätt: På 
rullande landsväg, på Scanias egen provbana 
i Södertälje och ute på vägarna från Arvidsjaur 
i norr till Sierra Nevada vid den spanska 
solkusten i söder. Bussarna är fullproppade 
med mätutrustning och antalet mätpunkter 
har ökat radikalt bara på senare år. Dessutom 
placeras fordon ut hos slutkunder.

Provningen är delvis styrd av kundönske-
mål. Vad händer t ex om man placerar en stor 
reklamskylt över hela aktern och begränsar 
luftflödet till och från motorn? Vad händer 
om man flyttar på utsuget för att ge plats 
för skylten? Frågorna är många och alla ska 
besvaras i BBM, Bus Builders Manual, som 
följer med varje chassi.

En annan faktor som försvårar provningen 
är att åkarna förväntar sig att bussen ska rulla 
bortåt 200 000 mil innan den återvinns. Det går 
helt enkelt inte att göra livstidstester på alla 
kombinationer, inte ens om de accelereras. 
Istället måste Scania arbeta med historisk 
data och omfattande mätningar. Med dessa 
förutsättningar blir det viktigare att mäta 
temperaturen på rätt sätt och på rätt plats 
än att jaga de sista decimalerna. 

Framtidens hybrid
StoPextra följde med på en runda runt prov-
banan, som innehåller allt från tjälskadad 
norrlandsväg och backar med 20 procent 
stigning till högfartsraka. Åter i depån 
parkeras bussen bredvid ett annorlunda 
fordon, en framtidsbuss som drivs med ett 
hybridsystem. Vi anar världsnyhet, alternativt 
en företagshemlighet.

– Vi hade pressvisning på den härom 
veckan, berättar Niklas och ler åt den entu-
siastiske fotografen.

Hur som helst bjuder hybridtekniken på 
nya mättekniska utmaningar för provingen-
jörerna på Scania buss i Södertälje.

Temperaturen är viktig för 
manualen till buss i byggsats

Bussar skiljer sig från andra fordon genom 
att de levereras som rullande chassier med 
en manual för fortsatt tillverkning. Det är 
också en mätteknisk utmaning.

– Vårt jobb är att se till att slutresultatet 
blir en bra buss, säger Niklas Berglund, 
provingenjör på Scania i Södertälje.

Niklas och hans medarbetare ansvarar för 
provning av hela fordon. De testar färdiga 
bussar från karossörer över hela världen. 
Vanligast är bussar från Omni, som ägs av 
Scania och främst tillverkar stadsbussar, 
och spanska Irizar, specialist på turistbussar. 
Totalt bygger ett 50-tal karossörer bussar på 
chassier från Scania.

– Målet för vår provning är att säkerställa 
ett system som är ekonomiskt och driftsäkert, 
säger Niklas Berglund.

Gruppen ansvarar för drivlinan med 
kringsystem i en komplett buss. Mycket 
av provningarna handlar om att mäta tem-
peratur.

– Under ett helfordonsprov mäter vi tem-
peratur på 40-60 kanaler samtidigt, berättar 
Tony Strömberg, även han provingenjör.

Friheten ökar
Komplexiteten på mätningarna har ökat 
radikalt på senare år, dels genom skärpta 

Provningsingenjörerna samlade runt insamlingsenheten för 40 kanaler temperaturmätning ombord på 
en Scaniabuss. Fr v Marcus Eriksson, Niklas Berglund och Tony Strömberg.

Kabelhärvorna på bussgolvet visar att många 
termoelementmätpunkter samlas från utrymmet 
inunder där motorn är placerad.



I CAD-programmens virtuella verklighet 
är allt möjligt. I den verkliga verkligheten 
finns både praktiska och ekonomiska 
begränsningar. Därför är supportsvarven 
ett lika självklart hjälpmedel som datorn 
för Pentronics konstruktörer.

Pentronics konstruktionsgrupp sitter vägg i 
vägg med produktionen. Tre av fyra har tidi-
gare arbetat där. Leif Jansson började redan 
när hans far drev verkstaden som med tiden 
blev en del av Pentronic, Staffan Hällmar har 
varit ansvarig för svarvavdelningen och Daniel 
Sjögren har byggt temperaturgivare.

– Den praktiska erfarenheten är en enorm 
fördel, säger gruppens fjärde medlem, civil-
ingenjören Jonny Heimler med ett förflutet 
som konstruktör hos en av Pentronics större 
kunder.  Att praktiken har betydelse bekräftas 
av Staffan Hällmar:

– Vi vet vad som blir krångligt att tillverka 
och kostar pengar.

Allt nytt testas
Många av konstruktionerna är kundspecifika, 
men samtidigt måste tillverkningen vara så 
rationell som möjligt. Metoden är ett system 

Konstruktörer mitt i produktionen
av underdetaljer som kan byggas ihop till ett 
stort antal olika modeller. Det är rationellt 
och kvaliteten ökar när man utgår från väl 
beprövade komponenter.

Men emellanåt räcker bygglådan inte till 
och då har Pentronic resurserna att nyutveckla 
komponenter eller hela givare. Det är här som 
supportsvarven och annan verkstadsutrust-
ning kommer in i bilden.

– Vi tillverkar nya detaljer och monterar ihop 
givaren så att vi kan testa den, berättar Daniel 
Sjögren. På samma sätt testas nya tillverk-
ningsmetoder, t ex om lödning ersätts med lim, 
lasersvets eller krimpning. Först när autentiska 
givare visat sig uppfylla kraven hos berörd kund 
kan den nya metoden tas i bruk.

Fokus på kundens krav
Givare utvecklas inte bara för att vara rationella 
att producera. Viktigast är att givaren gör sitt 
jobb ute hos kunden och uppfyller gällande 
regler och standarder för olika marknader 
och branscher som Pattern Approval Russia 
eller EHEDG/3A för livsmedelsindustrin. Det 
är säljarna som kartlägger kundens funktions- 
och miljökrav. Frågeställningarna är många 
och det förekommer i komplicerade fall att 
konstruktörerna följer med till kunder för att 
försäkra sig om att alla frågor blir belysta.

– Vårt mål är att givaren mäter rätt och 
tillverkas på bästa sätt, sammanfattar Leif 
Jansson.

Pentronics konstruktörsgrupp i den miljö där utvecklingen sker. Fr v Jonny Heimler, Daniel Sjögren, 
Staffan Hällmar och Leif Jansson.

Pentronic har överträffat det interna målet 
på leveranssäkerhet. Ändå är kvalitetsche-
fen Kristina Wiberg-Kindahl inte nöjd.
– Vi ska bli ännu bättre.

Under flera år har Pentronic lagt stora resurser 
på att förbättra leveranssäkerheten. Målet har 
varit 97 procent. Under en längre tid har resul-
tatet varierat mellan 98 och 99 procent.

– Vi når aldrig upp i hundra procent, men 
vi ska komma närmare, anser Kristina.

Rekord i leveranssäkerhet men 
kvalitetschefen är inte nöjd

– Positivt är när våra kunder ger oss prognoser 
vilket ger oss möjligheter att planera vår pro-
duktion bättre, säger Pentronics kvalitetschef 
Kristina Wiberg-Kindahl.

Alla måste förstå
Att leveranser blir försenade har flera orsaker. 
En är välkänd i hela den svenska industrin, 
tidvis är det brist på komponenter och råvaror. 
För ett företag som i huvudsak tillverkar mot 
kundorder är det extra känsligt.

– Positivt är när våra kunder ger oss 
prognoser, vilket ger oss marginaler, säger 
Kristina.

Leveranssäkerhet är att vi tillverkar pro-
dukter med rätt kvalitet och levererar i rätt 
tid. En underkänd givare försenar inte bara 
en enskild leverans, utan påverkar hela vår 
produktionen. 

– All personal måste samarbeta och förstå 
vikten av att leverera i avtalad tid. Även några 
få givare av ringa värde kan orsaka stora 
kostnader för kunden om produkterna inte 
är på plats i rätt tid, säger Kristina.

Reklamationer är bra
Reklamationer ligger också inom hennes 
område. Varje reklamation utreds. Orsakerna 
kartläggs och åtgärdas för att felet inte ska 
upprepas. Enligt Kristina är reklamationerna 
viktiga bidrag till Pentronics arbete med 
ständig förbättring. Vet man om ett problem 
så går det att rätta till.   

Leveranssäkerheten på inköpta produkter 
kan förbättras ytterligare. I det rådande kon-
junkturläget är det ett känt problem. Även här 
pågår ett förbättringsarbete.

En växande del av Pentronics kurser 
genomförs ute hos kund.

Det är både special-
kurser utifrån ett pro-
blem eller ett specifikt 
utbildningsbehov och 

Pentronics tvådagarskurs Spårbar Tempe-
raturmätning (1).

De vanligaste skälen till kurs på företaget 
är att en större grupp behöver utbildas, att 
nyckelpersoner måste finnas tillgänglig om 
något skulle hända eller underlätta för barn 
att komma hem från dagis. 

– Utbildningen blir lika bra ute hos kund. 
Det enda kursdeltagarna missar är besöket 
på Pentronic och på det ackrediterade 
laboratoriet, säger Hans Wenegård, utbild-
ningsansvarig hos Pentronic.

Det är inte heller några problem med 
kurser utomlands. Under våren har två utbild-
ningar genomförts i Kina. Med förberedd tolk 
på plats och kinesernas allt ökande förmåga 
att läsa engelska på bilderna fungerar det bra 
att föreläsa i Kina. 

– Det var annat för fem år sedan, fortsätter 
Hans. Då översattes bildtexterna till kinesiska 
och föredragshållaren fick orientera sig efter 
figurerna för att hitta rätt i sitt manus.

Kurs på 
företag kom 
ända till Kina



Slottsgemak 
– en kall historia

Pentronics ackrediterade kalibreringslabo-
ratorium firade under våren sitt 20-årsjubi-
leum genom att passera nålsögat inte bara 
en utan två gånger.

Först kom resultatet från en audit, där 
Pentronic kalibrerat samma indikator med 
tillhörande givare som 13 andra ackreditera-
de laboratorier runt om i Europa. Vid samtliga 
temperaturnivåer (-30 – 250 °C) utnyttjade 
Pentronic som mest halva En-värdet. En-
värdet används vid kalibreringsjämförelser 
och det tar hänsyn till det uppmätta värdet 
och även den totala mätosäkerheten som 
laboratoriet anger vid kalibreringsjämförel-
sen. Som sämst får En-värdet vara 1.

Nästa nålsöga var Swedacs årliga 
revision. Vart fjärde år genomförs en för-
nyad revision som är lite mer omfattande 

IR-pyrometer i 
ekonomiversion 

för vanligaste 
mätningarna

CT11 är en ekonomiversion av Heitronics 
universalpyrometer CT13. Trots detta 
inryms många goda egenskaper som 
exempelvis minimum mätyta Ø 1 mm, 
chopperförstärkare för låg drift, samt 
svarstider från 50 ms.  Temperaturom-
rådet 0 – 500 °C passar för mätning på 
naturmaterial, färg, kemikalier, gummi, 
papper, textilier, keramik, asfalt, trä, 
byggmaterial, elektronikkomponenter 
mm. Området 200 – 1000 °C är lämpligt 
för glas, keramik och allmänna mätningar. 
500 – 2000 °C passar metall, metalloxid 
och keramik.

FRÅGA: En vårdag förra året besökte jag ett 
gammalt vasaslott från 1500-talet. Inuti slottet 
kändes det riktigt ruggigt trots att alla fönstren 
var öppna och utomhustemperaturen var drygt 
20 °C. Vädret var molnigt och det blåste lite 
så lufttemperaturen inuti slottet borde väl vara 
ungefär samma som utanför.  Inne i slottet frös 
jag, men inte i parken utanför. Varför?               
    Margareta J

SVAR: Lufttemperaturen var nog ungefär samma 
inne i slottet som utanför, eftersom det blåste 
lite och fönstren var öppna. Värmeflödet från 
kroppen till omgivningen var däremot olika inuti 
slottsgemaken och ute i slottsparken. Från krop-
pen till omgivningen sker värmeöverföringen 
genom konvektion och strålning. Värmeflödet 
genom konvektionen är ungefär detsamma 
inomhus och utomhus, men värmestrålningen 
är olika. Gamla obebodda slott brukar inte vara 
uppvärmda vintertid och de tjocka stenväggarna 
kyls därför av under hela vintern. När vårvärmen 
kommer värms väggarna, men det går mycket 
långsamt och väggarna är därför betydligt 
kallare än vårluften. Om vi antar att hudens 

yttemperatur är 30 °C, lufttemperaturen 20 °C 
och omgivningstemperaturen samma som 
lufttemperaturen kan värmeflödet från hudytan 
uppskattas till 70 W/m2. Om väggtemperaturen 
är 15 °C i slottsgemaket blir värmeflödet 95 W/m2 
och för väggtemperaturen 10 °C blir värmeflö-
det 120 W/m2.  Ju kallare väggarna är desto 
större inverkan får strålningen på värmeflödet 
från kroppen. När värmeflödet ökar till följd av 
strålningen påverkas temperaturfördelningen 
i huden och yttemperaturen sjunker. Denna 
temperatursänkning registreras av kroppens 
”temperatursensorer” och vi börjar frysa.

Uppskattningen av värmeflödet bygger på 
ett antal förutsättningar beträffande geometri, 
materialdata och värmeövergång. Ett exempel 
på en sådan förutsättning är att tak och golv 
har samma temperatur som väggarna. En an-
nan förutsättning är att vi räknar med naturlig 
konvektion. Om man ändrar på förutsättning-
arna får man givetvis andra värmeflöden men 
tendensen kvarstår. För mer information om 
beräkningsgången – se  www.pentronic.se, 
länken Kundtidningen och sedan Repetitions-
kurs i värmeöverföring. 

Lätt att mäta fel
Om vi skulle mäta lufttemperaturen i slotts-
gemaket med en vanlig termometer utan 
strålningsskydd kommer vi att mäta en för 
låg lufttemperatur. Termometerns temperatur 
ställer nämligen in sig så att strålningen från 
termometern till de kalla väggarna är lika med 
värmeflödet från luften till termometern. Om vi 
förser termometern med ett strålningsskydd 
kommer vi att mäta en temperatur som bättre 
motsvarar lufttemperaturen.

Dubbelt godkänt för 
jubilerande laboratorium

än de mellanliggande 
revisionerna. Den här 
gången var det en sådan. 
Samtidigt var det en upp-
följning av fjolårets skärpta ackreditering. 
Mätosäkerheten i fixpunkterna minskade 
kraftigt, i trippelpunkten för vatten från 3 
mK till 1,6 mK.

Ingen går igenom Swedacs kontrol-
ler utan anmärkning, men ännu en gång 
befanns laboratoriet uppfylla kraven enligt 
kvalitetsnormen ISO/IEC 17025

- Vi ser möjligheter till att på sikt kunna 
sänka mätosäkerheten ytterligare, säger 
laboratoriets chef Lars Grönlund.

En av förklaringarna till den höga kva-
litetsnivån är 20 års erfarenhet. 1988 erhöll 
laboratoriet sin ackreditering. 

Hermetiskt sluten, 
lättböjlig trådgivare 
för kemikalier, oljor 

och livsmedel
Pentronic marknadsför hermetiskt slutna 
trådtermoelement för temperaturmätning 
i vätskor – kemikalier, oljor och livsmedel. 
Ytterhöljet är av PFA. Förseglingen täcker 
hela mätpunkten som därmed också 
blir elektriskt isolerad från omgivningen.  
 Ytterdimensionerna är nominellt 1,6 x 2,6 
mm i tvärsnitt. De små dimensionerna 
gör svarstiden kort. Ledarna består av 7 
kardeler om ø 0,2 mm vilket gör trådgi-
varen mjuk att hantera. Givaren kan fås 
i längder mellan 1 och 5 meter och som 
termoelement typ K. PFA-höljet tål upp 
till 250 °C och kan därmed lätt rengöras 
och även steriliseras.

Har du synpunkter eller frågor 
kontakta professor Dan Loyd, LiTH, 

på E-post: dan.loyd@liu.se
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 Förseglat trådtermoelement
 Kalibreringstjänster & -utrustning

Referensstället – den andra mätpunkten
Termoelement mäter temperaturskillnad 
mellan två mätpunkter – den i mätobjektet 
och den i referensstället. Kvaliteten hos 
den andra påverkar också mätresultatet. 
Därför finns anledning att studera de olika 
metoderna för kompensering av referens-
ställets temperatur. 

Figur 1 visar den vanliga bilden av termoele-
mentet A/B kopplat till en voltmeter. T1 är 
mätpunkten och T2 referensstället. Få tänker 
då på att övergången till voltmeterns (V) kop-
partrådar (Cu/Cu) utgör en andra mätpunkt! 
Att referensstället verkligen är en mätpunkt 
framgår av figur 2, där voltmetern flyttats till 
termoelementbenet B som brutits upp och 
förenats med mätkretsen vid Tv. Samtidigt har 
ben A och B i referensstället hopfogats till en 
mätpunkt, T2. Om temperaturen i Tv:s båda 
skarvpunkter är lika blir 

V = SAB (T1 – T2)  (1)

SAB är känsligheten – seebeckkoefficienten 
– för termoelementet A/B och mäts i µV/°C. 
Vi känner igen uttrycket som det normala för 
termoelementkretsar 1.

Att T2 i figur 2 fungerar som mätpunkt, 
även när den är förenad med kopparkablage 
som i figur 1, visar att man inte behöver för-
ena A/B i en enda lödpunkt för att mäta t ex 
 yttemperatur 2. För korrekt mätning fordras att 
de gula zonerna Tv respektive T2 håller lika 
temperatur i sina båda punkter.

Vanligt misstag
Vid enkla uppkopplingar enligt figur 1 med 
termoelementet anslutet direkt till en digital-
voltmeter, DVM, kan det hända att resultatet 
efter översättning i termoelementets ”tempe-
ratur-till-utsignaltabell” blir en temperatur som 
är 20 grader lägre än väntat. Den vanligaste 
orsaken är att man glömt att kompensera för 

T2 – referensstället – som håller rumstemperatur 
där övergången från termoelementets ledare till 
voltmeterns koppartrådar äger rum. Kompen-
seringen kan utföras genom att man adderar 
den uppmätta temperaturen vid T2 till tabellens 
värde på T1. Misstaget kan även förekomma 
då man använder modern instrumentering med 
många ingångsmöjligheter. Ingångarna kan av 
misstag ställas in på lågt spänningsområde 
eller man väljer termoelementingång men 
missar att programmera kompenseringen.  
Två principer finns för kompensering av re-
ferensställets temperatur. Den ena är att låsa 
referensstället till en fix temperatur, det andra 
att mäta upp temperaturen hos referensstället 
och addera rätt värde kontinuerligt. Figur 3 
visar en variant av kopplingen i figur 1 som 
gjorts vattensäker i referensstället genom att 
använda speciella prober där mätpunkter gjorts 
enligt principen A/Cu resp B/Cu. Bad med 
isflingor anses hålla ±0,01 °C så länge man 
undviker att mäta i botten eller vid sidorna. För 
portabla instrument eller processutrustningar är 

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

isbadsmetoden obekväm. Där är det bättre att 
kontinuerligt mäta referensställets temperatur 
och addera motsvarande värde till insignalen. 
Se figur 4. Voltmetersignalen (V) beräknas på 
följande sätt:

V = SAB ( T1 – T2 + T2’)  (2)
där T2’ är den uppmätta referenställestempera-
turen T2. Förutsatt att T2 = T2’ återstår mätpunk-
ten T1 som den redovisade temperaturen. 

T1 = V / SAB   (3) 

Figur 1. Den vanliga mätkretsen visar utsignalen 
V = SAB (T1 – T2) på voltmetern. Med kompense-
ring för referensställets temperatur T2 elimineras 
inverkan av T2.

Figur 2. Med denna koppling för att mäta differens-
temperatur visar voltmetern V = SAB (T1 – T2), alltså 
lika V i figur 1. Man kan välja att låsa t ex T2 till en fix 
temperatur varvid voltmetersignalen kan användas 
för att beräkna T1. Alternativt kan T1 – T2 mäta 
relativ temperaturskillnad. Observera att alla instru-
ment inte klarar öppna mätpunkter. Den elektriska 
överledningen mellan mätpunkterna kan störa t o m 
i vattenbad.

Figur 3. Genom att skydda referensstället mot 
fukt och kortslutning i speciella prober kan man 
låsa dess temperatur till exempelvis 0°C i ett 
isbad. Andra bad- eller ugnstemperaturer som 
t ex 60 °C kan också användas men då tillkom-
mer extra mjukvarukorrigering på 60 grader. 
Ibland används bad med t ex silikonolja eller 
spritblandat vatten som regleras till 0 °C.

Kvalitetsskillnader i 
 kompensering

Kvaliteten på kompensationen brukar uttryckas 
som driften i mätresultat per grads ändring i 
omgivningstemperaturen, från 23 °C som är 
normalt vid kalibrering, t ex 0,05 °C/°C. Finare 
instrument har påkostade referensställesgivare 
och t ex 0,005 °C/°C är ett fullt möjligt prestanda. 
Den årliga driften på grund av komponentkvalitet 
och liknande kan normalt försummas. Pt100 
resistanstermometrar har endast en ”mätpunkt”, 
mätelementet. Därmed är temperaturdriften 
begränsad till använda komponenters kvalitet 
och mätprinciper. Vanliga Pt100-mätbryggor 
kan driva 0,0005 °C/år d v s 10 gånger bättre 
än motsvarande påkostade termoelementin-
strument. Trots dessa instrumentdata, glöm 
inte att givarens konstruktion, montering och 
driftstid i processen ger de överskuggande 
mätfelen och osäkerheterna.

Fotnoter:
1) Se StoPextra 2007-5, sid 4, ekvation (1)
2) Se StoPextra 2006-1, sid 4, figur 2.

Figur 4. Elektronisk kompensering av referens-
ställets temperatur T2 vars uppmätta temperatur 
är T2’. Principiellt styr T2’ en spänningsge-
nerator som adderar instrumentterminalens 
temperatur till insignalen. Så länge T2 = T2’ 
kompenseras termen T2 bort. Se ekvation (2) 
och (3). Idag sker additionen mjukvarumässigt.


