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torer och strukturvariationer på lamellen.
Han pekar på reglersystemets display, 

som visar för låga temperaturer. Börvärdet är 
205 °C medan det uppmätta värdet stannar 
vid 185 °C. Verklig temperatur är drygt 200 °C, 
vilket har fastställts med temperaturvisande 
termotejp  som anbringats på bandet och 
gått genom ugnen.

– Titta vad som händer om vi ställer 
om regleringen till automatik, säger Gert 
och visar. 

Han kopplar in automatiken för ett kort 
ögonblick och reaktionen är omedelbar. 
Utsignalen går snabbt upp mot 100 procent. 
Sedan går han tillbaks till manuellt, för att den 
verkliga temperaturen inte ska överskrida 
det tillåtna.

Smet stoppar driften
– Innan vi var medvetna om emissionsfaktorns 
inverkan, hände det att vi matade på full effekt 
utan att temperaturen enligt mätningen kom 
upp till rätt nivå. Vi trodde att det var fel på 
regleringen av lamporna eller ventilationen 
i ugnarna.

När lamporna lyser med full effekt så kan 
det innebära att temperaturen inne i lamporna 
blir för hög. Det finns temperaturvakter i 
varje lamphållare och om temperaturen blir 
för hög så löser ugnen ut, vilket slutar med 
smetande färg och flera timmars driftstopp 
för att rengöra utrustningen. 

För hög temperatur gör att färgen torkar 
utifrån och in, vilket kan orsaka sprickor i 

färgen och kassation. Dessutom förbrukar 
ugnarna stora mängder energi och bättre 
reglering kan sänka kostnaderna rejält.

Här kan det sparas
Manuell reglering är en tillfällig lösning. Med 
hjälp från Pentronic driver Gert ett projekt 
för att åter kunna lita på automatiken. Han 
ser två möjligheter. Den ena är att hitta en 
generell emissionsfaktor som fungerar hyfsat 
på hela sortimentet.

– Den andra är att skapa olika recept i 
reglersystemet med rätt emissionsfaktor för 
varje kulör, säger Gert.

Eftersom det handlar om över tusen kulö-
rer, hoppas han på att hitta ett fåtal värden som 
vart och ett fungerar för ett antal kulörer och 
ytor. Men enligt honom har frågeställningen 
upphört att vara ett problem.

– Jag ser det som en stor möjlighet att 
spara energi och kostnader, sammanfattar 
Gert Sahlén på Turnils i Alingsås.

Det finns kostnader att spara på
att hitta rätt bland tusen kulörer

Temperaturmätning med IR-pyrometer är 
en potentiell felkälla.

Det insåg Gert Sahlén, underhålls-
ansvarig på Turnils i Alingsås. Nu driver 
han ett projekt för att omvandla mätfelen 
till sänkta energikostnader och högre 
kvalitet.

Turnils är en av de världsledande producen-
terna av lameller för persienner. Lamellerna 
levereras på rulle till återförsäljare över hela 
världen som klipper, stansar och monterar 
persienner. Det viktigaste konkurrensmedlet 
är flexibel produktion, vilket bland annat leder 
till ett sortiment med över 1000 färger, från 
högblankt aluminium till mattaste svart.

Lackeringen sker i tre helautomatiska 
bandlackeringslinjer som går i upp till 120 
meter per minut. Temperaturen vid torkning 
är avgörande för slutproduktens kvalitet. 
Enda möjligheten att kontinuerligt mäta på 
själva lamellen i processen är med hjälp av 
IR-pyrometrar.

– Torkningen sker i olika temperaturzoner 
där vi stegvis ökar värmen, förklarar Gert.

Uppmätt och verklig
I teorin har pyrometrarna goda arbetsbeting-
elser, med IR-lampor som enda värmekälla 
i ett slutet utrymme. Den osäkra faktorn är 
själva lamellen och färgen. Emissionsfaktorn 
varierar kraftigt beroende på kulör.

– Just nu reglerar vi lamporna manuellt för 
att kompensera för varierande emissionsfak-

Gert Sahlén, underhållsansvarig på Turnils, visar prover på persiennlameller med mer än tusen olika 
färger och ytstrukturer, alla med sin egen emissionsfaktor. Att kartlägga dessa är en stor utmaning.

Kurser 2009

En del i tillverkningsprocessen av lameller. De 
fyra IR-pyrometrarna i bildens överkant ska styra 
torktemperaturen på de ytbehandlade lameller-
na med hjälp av värmelampor som sitter under 
luckan. Lamellbanden skymtar i ljusöppningen.

Bilagan innehåller kursprogrammet för 
2009. Det finns två förklaringar till att 
intresset för utbildningarna är fortsatt 
stort. Temperaturmätning blir allt vikti-
gare, inte minst för att 
optimera processer 
och minska ener-
giförbrukning och 
miljöbelastning. Ju 
snävare toleran-
ser, desto större 
inverkan har 
personalens 
kompetens.
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Sprängsäkra och klassade för marina mätningar
Marina temperaturgivare är ett viktigt om-
råde för Pentronic sedan mer än 30 år. 

Den hårda miljön har skapat unika 
konstruktioner. 

Ett exempel är den ”sprängsäkra” 
Pt100-givaren.

”Sprängsäker” var kundens namn på giva-
ren, beroende på dess extrema tålighet mot 
vibrationer. Det började för många år sedan. 
Vitala temperaturgivare för motorövervakning 
slutade fungera ombord på ett kryssningsfar-
tyg i Karibiska havet. Orsaken var vibrationer. 
Pentronic tillverkade nya som flögs över Atlan-
ten och levererades med helikopter till fartyget. 
En ny konstruktion togs fram, de sprängsäkra, 
som har bevisat sin vibrationstålighet.

– Det är svårt att efterlikna verkligheten 
ute till havs i ett laboratorium. Erfarenhet av 
området är lika viktig, säger Boije Fridell på 
Pentronic. Han har arbetat med marina 
tillämpningar sedan 1981. 

Deltar i utvecklingen
Fartyg kan inte svänga in på närmaste verkstad 
för reparation. Fel till havs kostar stora pengar 
och äventyrar säkerheten för passagerare 
eller last. Allt måste fungera även om den 
omgivande miljön inte alltid är den bästa för 
mätutrustning.

Pentronic intensifierar sin elektronikutveckling för 
att erbjuda kunderna avsevärt bättre prestanda med 
stor potential att sänka kostnaderna. Här granskar elek-
tronikutvecklingschefen Kurt Eriksson kretskort.

Boije Fridell visar en temperaturgivare med flera 
inbyggda termoelement avsedd för gasflöde i 
en gasturbin.

I likhet med andra områden ökar kraven på 
låg mätosäkerhet, snäva mekaniska toleranser 
och enkelt montage. Det innebär att Pentronic 
kommer in allt tidigare i utvecklingsprojekten. 
Allt mer sällan handlar det om att leverera 
en temperaturgivare enligt kundens speci-
fikationer.

– Vi får veta var temperaturen ska mätas 

och vilka krav som ställs på givaren. Sedan 
är det upp till oss att konstruera den optimala 
givaren, säger Boije.

Hav och land
Stora dieselmotorer används även för elpro-
duktion på land för att lokalt stötta befintlig 
kraftproduktion eller som enda kraftkälla 
försörja t ex en otillgänglig gruva. Dieselmo-
torn har mycket hög verkningsgrad som ökar 
ytterligare om man tar tillvara spillvärmen. En 
annan maskintyp med liknande användnings-
områden är gasturbinen. 

– Förhållandena kan vara nog så krävande 
på land, säger Boije och ger ett exempel. 

– En gasturbin som producerar el på ett 
oljefält eller efter en pipeline kan vara väl så 
otillgänglig som ett fartyg till havs. I båda 
fallen handlar det om att säkerställa en bra 
funktion i tuff miljö.

Klassning av givare
Marina temperaturgivare bjuder även på 
andra utmaningar. Klassningssällskap och 
försäkringsbolag har sina bestämda åsikter 
om vilka krav en så viktig komponent som en 
temperaturgivare ska uppfylla. Pentronic har 
klassat ett antal temperaturgivare för motor-
övervakning av typerna termoelement och 
Pt100 hos följande klassningssällskap:

Fortsatt tillväxt för Pentronic när 
klimat och kostnader står i fokus
Pentronic fortsatte att växa under 2008. 
Många av Pentronics kunder har haft en 
stark tillväxt under det gångna året och vi 
har också fått många nya kunder, säger 
VD Lars Persson.

Förklaringarna är ökade krav på kva-
lité, effektiv energianvändning och miljö-
hänsyn, i kombination med ett gynnsamt 
kostnadsläge för svensk industri. 

Pentronic har vuxit varje år i mer än 30 års 
tid. – Vi är verksamma i flera nischer som 
normalt inte påverkas så mycket av konjunk-
turen, med kunder som är världsledande inom 
sina områden. 

I takt med våra kunders ökande krav på 
temperaturmätningen ställer de också hela 
tiden högre krav på oss som leverantörer, 
när det gäller kunskap, kvalité och kostnad, 
säger Lars Persson.

Hög leveranssäkerhet
Pentronics stora kunder finns inom områdena 
energi, medicinteknik, fordon och livsmedels-
teknik. Kraftproduktion var det område som 
växte mest under 2008. Exempel är tempera-
turgivare för stora dieselmotorer, gasturbiner 
och uppgradering av kärnkraftverk. Kvalifi-
cerad mätning ökar energiutbytet, minskar 
miljöpåverkan och sänker kostnader.

– Mätningarnas ökade betydelse gör 
det allt viktigare med korta leveranstider och 

hög leveranssäkerhet. Vår genomsnittliga 
leveranssäkerhet var 2008 över 98 procent, 
säger Lars Persson. 

Under hösten har den svenska kronan 
sjunkit i förhållande till de stora valutorna. Det 
har bidragit till fortsatt tillväxt och att Pentronic 
fått flera nya utländska kunder.

Nya produkter
– Historiskt ligger vi sent i konjunkturcykeln. 
Det är ännu för tidigt att säga hur det kom-
mer att gå under 2009, men det finns goda 
möjligheter till fortsatt tillväxt, säger Lars 
Persson och hänvisar till ett pågående ut-
vecklingsprogram.

Den första produkten presenterades förra 
året, en temperaturgivare med inbyggd trans-
mitter. Enheten har bättre mätprestanda än 
vad som tidigare funnits tillgängligt, samtidigt 
som den integrerade enheten förenklar kun-
dens konstruktionsarbete och installation.

– Vi intensifierar vår elektronikutveckling 
för att erbjuda kunderna avsevärt bättre 
prestanda med stor potential att sänka kost-
naderna, säger Lars Persson.

Kunskap allt viktigare
Vi har sett en ökning i efterfrågan på kunskap 
om temperaturmätning. Det gäller såväl kun-
skapsinnehållet i produkterna som utbildning, 
konsulttjänster och kalibrering under ackre-
ditering. Under det gångna året förstärktes 

den sidan av verksamheten genom köpet av 
Inkal Industrikalibreringar AB, ett ackrediterat 
kalibreringslaboratorium med tyngdpunkten 
på stålindustrin. Inkal fortsätter att betjäna 
kunder med utgångspunkt från Karlstad.

Klimatet blir en av de stora frågorna under 
innevarande år. FN:s stora klimatmöte ska hål-
las i Köpenhamn. Huvudfrågan är minskade 
utsläpp av klimatpåverkande gaser och mins-
kad förbrukning av fossila bränslen, samtidigt 
som behovet av energi är fortsatt stort. Det 
leder till allt med avancerade lösningar, som 
solkraftverk med ångturbiner, ett av flera 
spännande framtidsområden där Pentronic 
finns med på ett hörn med temperaturgivare 
och kunnande.



Strålningsskydd 
i luftström – lika 
varmt på båda 
sidor? Pickup med 2-tråds 

4-20 mA utgång
KEM introducerar en fristående pickup, 
WT.02, för flödesmätare med inbyggt 
interface. Resultatet blir enklare instal-
lation eftersom ingen extern omvandlare 
behövs. Förutom 2-tråds analogutgång 
finns en galvaniskt isolerad utgång med 
öppen kollektor, användbar som switch 
eller frekvenssignal. Frekvensen är fritt 
skalbar, vilket tillåter kalibrering av vo-
lymflöde oberoende av flödesmätartyp.

Omvandlaren är ihopbyggd med en 
M12-kontakt. Via en USB-adapter och 
windows-programmet KEM EasyControl 
kan pickupens paramet-
rar fjärr programmeras. 
Dessutom kan ingå-
ende frekvens och tem-
peratur avläsas. Både 
analog- och frekvens-
signal kan linjäriseras i 
10 punkter.

FRÅGA: Vi har monterat en 2 mm tjock plåt 
som strålningsskydd mellan två väggar. Tem-
peraturen på den varmare väggen kan ibland 
stiga till 500 °C. Väggarna och plåten kyls av 
en luftström med temperaturen 100 °C. Vi 
tänker mäta temperaturen på skyddsplåtens 
framsida (sidan mot varma väggen) med ett 
manteltermoelement (diameter 1 mm) och 
vi vill ha en noggrannhet på 2 – 3 °C. Kan vi 
montera givaren på plåtens baksida, men ändå 
få önskad noggrannhet?                
    Björn K

SVAR:  Värmeflödet tvärs plåten gör att det alltid 
kommer att finnas en temperaturskillnad mellan 
plåtens fram- och baksida. Om skillnaden är liten 
jämfört med den önskade mätnoggrannheten, 
kan man lika gärna mäta på baksidan, om det 
är olämpligt att mäta på framsidan.

En uppskattning av temperaturdifferensen 
kan göras utgående från en beräkning av vär-
meflödet  tvärs plåten. Vi antar inledningsvis 
att värmeflödet är 1-dimensionellt och tidsobe-
roende. Övriga antaganden om temperaturer, 

värmeflöden m m framgår av figuren. Värmemot-
ståndet tvärs plåten är litet och man kan därför 
vid beräkningen av värmeflödet per ytenhet, q, 
anta att plåttemperaturen är densamma på fram- 
och baksidan. Man får då följande förenklade 
värmebalans för plåten

q Stråln1 – q Konv = q Stråln2 + q Konv = q
 
Ur detta samband kan man nu uppskatta plåt-
temperaturen och värmeflödet.1

Med den beräknade plåttemperaturen 
575 °C blir värmeflödet tvärs plåten q = 
8600 W/m2. Temperaturdifferensen ΔT tvärs 
plåten kan uppskattas ur sambandet för 
värmeledning

q = λ ΔT/Δs

där, λ är plåtens värmekonduktivitet (för stål 
48 W/m K) och Δs är plåttjockleken 2 mm. 
Man finner ΔT = 0.4 °C. Temperaturdifferensen 
är så liten i förhållande till kravet på noggrannhet 
att man lika gärna kan mäta temperaturen på 
baksidan. Uppskattningen bygger på ett antal 
antaganden. Ett sådant antagande är kylluftens 
hastighet. Andra antaganden ger andra tempe-
raturdifferenser, men storleksordningen av ΔT 
blir densamma.

Plåtens tjocklek medger att man kan skära 
ett spår i den och knacka in manteltermoele-
mentet i spåret. Temperaturfältet i plåten störs 
av termoelementet och det gäller speciellt i det 
område där termoelementet lämnar plåten, 
men störningarna påverkar inte mätningen 
nämnvärt.

1) Ekvationer, beräkningsgång m m; se www.pentronic.se, länken >
Kundtidningen>Teknikartiklar>Repetitionskurs i värmeöverföring.

Två labb kan 
mer än ett

TTI-22 i laboratorie-
klass för fältbruk  

Nu finns en ny indikator, Isotech TTI-22, 
för t ex läkemedelsindustri och liknande 
industrilabb. Den mäter med två kanaler, 
A, B, A-B, på platinagivare som industri-
ella Pt100 och referensnormaler - SPRT 
– 25,5 och 100 ohm. Ny reläfri teknik samt 
växelvis DC-mätning ger noggrannheter 
kring en tusendels grad med bästa upp-
lösning ±0,0001 °C. Sammantaget ca fem 
gånger bättre än föregångaren ASL F250 
till fördelaktigare pris.

Inbyggd statistikenhet kan visa mät- 
och medelvärde samt standardavvikelse 
under löpande mätning. 

TTI-22 är utmärkt som referensin-
dikator eller som ren temperaturmätare 
utanför labbmiljö. Den är portabel med 10 
timmars batteridrift (2 st AA-typ) och har 
RS232- och Ethernet-portar med inbyggd 
web-server. Windows-mjukvara ingår.

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

Pentronic förfogar över två ackredite-
rade laboratorier. Tillsammans handhar 
laboratorierna följande områden inom 
ackreditering: 

Pt100 • termoelement • IR-pyrometrar 
• vätska-i-glas-termometrar • system-
kalibrering • blockugnar • simulatorer 
• fältkalibrering
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Pentronic ackredi-
terat sedan 1988

Inkal ackrediterat 
sedan 1996

Givare för avgastemperatur till en stor marin-
diesel. Med den anpassade skyddsfickan intill 
får man givaren att fungera längre och en 
tillräckligt snabb svarstid. 

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau 
Veritas (BV), Registro Italiano Navale (RINA), 
Lloyd’s Register (LR), Germanisher Lloyd (GL), 
Det Norske Veritas (DNV) samt Russian Ma-
ritime Register of Shipping (MRS). Pentronic 
har också klassade temperaturgivare för t ex 
frukttransporter.

– Vi har dessutom beprövade rutiner och 
kontakter för klassning av nya konstruktioner, 
säger Boije Fridell.
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Grundläggande om kalibrering 
(1) Mätfel och mätosäkerhet
Pentronic håller sedan 1991 regelbundna 
kurser i temperaturmätning och  -kalibrering. 
Vi ser att många fler skulle behöva kunskap 
om vad kalibrering egentligen innebär 
och hur resultat ska tolkas. Under våren 
erbjuder vi läsarna möjlighet att förkovra 
sig i ämnet.

värde som referensen representerar genom sin 
spårbarhet till ackrediterat labb. Med omvänt 
tecken utgör avvikelsen en korrektionsterm. 
Genom att addera korrektonstermen till ob-
jektets medelvärde, kan man justera det till att 
visa ”sanna värdet”. Man får inte glömma att 
korrektionstermen rymmer en mätosäkerhet 
grundad på vår oförmåga att mäta perfekt be-
roende av drift, digital upplösning, spridningen 
i mätvärden m m.

Total mätosäkerhet
Totala mätosäkerheten (U) består förenklat av 
ett antal delosäkerheter (u) som uttrycks som 
standardavvikelser och som man adderar 
kvadratiskt och sedan drar roten ur och multi-
plicerar med en täckningsfaktor (k). Se ekvation 
(1) samt [ref 1]. 

U = ± k (u1
2 + u2

2 + u3
2 +…)1/2 (1)

Summan blir normalför-
delad med standardav-
vikelsen s som i figur 1 
och man har bestämt 
att sätta täckningsfak-
torn k=2 vilket ger den 
sammanlagda mäto-
säkerheten storleken 
2s, d v s ca 95% av 
utfallen. 1s innebär ca 
68% av alla utfall medan 
3s betyder ca 99%. 1s 
blir för litet och 3s blir 

för mycket - ett ”worst case” som överdriver 
mätosäkerheten. Man kan säga att om alla 
delosäkerheterna har uppskattats aningen 
pessimistiskt, dvs ”avrundats” uppåt, får man 
tillräcklig säkerhetsmarginal för att mätosäker-
heten med 95% sannolikhet ligger inom det 
beräknade värdet.

Kalibrera i kritiska punkter
Kalibrering i en enstaka temperaturpunkt läm-
nar besked om korrektion och mätosäkerhet 
endast i omedelbar närhet av punkten. För 
att säkra ett intervall kan det räcka med två 
punkter. Flera kalibreringspunkter mellan de 
yttersta värdena ökar säkerheten men kostar 

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

tid och pengar som måste vägas mot beho-
vet av säkerhet. Det är inte tillåtet att utnyttja 
kalibreringspunkter i ett intervalls ytterändar 
för att få spårbarhet utanför intervallet, s k 
extrapolering. I figur 2 får man alltså inte dra 
slutsatser om avvikelser under T1 eller över T5. 
Strävan bör vara att kalibrera i de temperaturer 
som är mest kritiska för mätsystemet och där 
man vill kunna enkelt bevisa vad som gäller.

I praktiken gäller att Pt100 av god 
kvalitet i låg temperatur kan ge riktigt små 
mätosäkerheter, medan termoelement i höga 
temperaturer ger större värden. 

Inkludera mätosäkerheten
Ibland använder företagslabb och underhålls-
avdelningar inte mätosäkerhetskalkylering, 
utan nöjer sig med att konstatera att mätdonen 
ger en utsignal som ligger inom ett föreskri-
vet intervall. Så kan man göra bara om man 
använder mätosäkerhetsberäkningar för att 
fastställa intervallens storlek. I figur 1 betyder 
det intervallet från referens till markeringen 2s, 
två standardavvikelser. Mätosäkerhetens be-
tydelse blir naturligtvis större med minskande 
storlek på avvikelsen. [ref 2]

REFEREnSER: Se www.pentronic.se 
> Kundtidningen > Stopextra - arkiv: 
[1] StoPextra 2003-2 & 2003-1, båda sida 4.
[2] StoPextra 2005-2 & 2003-3, båda sida 4.
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 Pickup med 4-20 mA utgång

Kursen Spårbar temperaturmätning 1
Kryssa i anmälan till önskad kurs. 

  11 - 12 mars 2009
  1 - 2 april 2009
  6 - 7 maj 2009

Kursen Spårbar temperaturmätning 2
  26 - 28 maj 2009

 Marina temperaturgivare
 IR-strålningspyrometrar 

Kalibrering innebär att ett mätdon jämförs 
med en känd normal och är en uppmätning 
av donets avvikelse vid en viss tidpunkt och 
under vissa specificerade betingelser. Om 
kalibreringen utförs korrekt kan den som be-
höver processmätvärden lita på dessa inom 
ramen för beräknad mätosäkerhet. Kvalitets-
standarden ISO 9000 kräver spårbarhet till 
nationella normaler, som i praktiken ges via 
ackrediterade kalibreringslaboratorier.

Figur 2. Positiva toleransen för en fiktiv givare 
är inom det rosa området. Avvikelserna är relate-
rade till normkurvan (x-axeln). Här ger kalibrering 
i punkterna T1 och T5 approximationen A1 och 
stora avvikelser vid T3 vid linjärinterpolation. Kali-
brerar man även i T3 minskar avvikelsen genom 
interpolationer enligt A2-linjerna. Ytterligare 
kalibrering i T2 och T4 ger de fyra A3-approxima-
tionerna som ger bäst anpassning.Glöm inte att 
alla avvikelser är behäftade med en mätosäker-
het, se figur 1.

Figur 1. Principiellt histogram över en kalibrering 
där staplarna visar hur många gånger ett och 
samma mätvärde förekommit. Korrektionsterm 
och mätosäkerhet ska redovisas för att kalibre-
ringen ska vara fullständig och uppfylla kraven i 
kvalitetsstandarder som ISO 9000.

Mätningar sprider
Histogrammet i figur 1 visar en kalibrering där 
åtskilliga mätvärden registrerats med den upp-
lösning som objektet har och stapelavståndet 
anger. Statistisk teori säger att redan vid 10 - 
20 mätvärden får man en fördelning som nära 
ansluter till en s k normalfördelningskurva. Skill-
naden mellan medelvärdet och referensvärdet 
utgör mätfelet eller avvikelsen från det ”sanna” 


