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cylinderfoder.  Vid StoPextras besök visar han 
och verkstadsteknikern Tommy Gundersen 
ett motorblock preparerat för provning. Det 
är Volvos 5-cylindriga dieselmotor som ska 
utrustas med nya komponenter. I detta fall 
handlar det om kolvringarna. För ändamålet 
har temperaturgivare borrats in i fodren 
precis där kolvringarna vänder i högsta och 
lägsta läge.

– Under de första proverna använde 
vi betydligt fler temperaturgivare, men nu 
vet vi var det är relevant att mäta, berättar 
Anders.

Räknar fram temperaturen
Givarna är 1,5 mm tunna manteltermoelement 
typ K. Åtta givare används för provet, fem vid 
kolvringarnas övre vändläge och tre vid det 
undre. Hålen är borrade med hjälp av fixturer 
för att hamna på samma ställe vid alla cylindrar 
under alla prov. Mätspetsarna ligger någon 
millimeter från cylinderloppet.

– Med hjälp av mätvärdena räknar vi 
oss fram till temperaturen på kolvringarna, 
förklarar Anders.

Temperaturen har en rad effekter på 
motorns egenskaper. Blir det för varmt kan 
oljan koksa. Samtidigt gäller det att rätt mängd 
olja häftar fast vid cylinderväggen, för att ge 
tillräcklig smörjning, låg friktion och inte för-
brännas, vilket förutom ökad oljeförbrukning 
ger högre emissioner. 

Volvo PV satsar på miljön med 
temperaturmätning från Pentronic

På vårens motormässa i Genève presente-
rade Volvo Personvagnar sju nya modeller 
under samlingsnamnet DRIVe. Alla med 
kraftigt sänkt bränsleförbrukning. Alla med 
rekordlåga utsläpp av koldioxid.  

Volvo fortsätter på den inslagna vägen, 
med hjälp från Pentronic.

DRIVe är ett helhetskoncept som innefattar 
effektivare drivlina, lägre rull- och luftmot-
stånd och smarta tekniska lösningar som 
energiåtervinning vid inbromsning. Resultatet 
är häpnadsväckande, minsta modellen Volvo 
C30 drar i DRIVe-utförande 0,39 liter diesel 
per mil och släpper ut 104 gram CO2/km. 
Stora S80 har också blivit en riktig snålvarg 
med 0,49 l/mil.

Än så länge är det samma motor som 
driver flertalet modeller, en fyrcylindrig diesel 
på 1,6 liter och 109 hk, men samma utveck-
ling pågår för de 5-cylindriga motorerna. 
Den finns redan idag i snålt dieselutförande 
i Volvo XC60 som bara drar 0,6 liter milen vid 
blandad körning. 

Hur får man en kraftfull motor på 2,4 liter 
cylindervolym att nöja sig med så lite? 

Där ringarna vänder
Ett av svaren finns på Volvos utvecklingsav-
delning i Göteborg, där Anders Johansson 
är provningsingenjör på avdelningen för 
provning och verifiering och ansvarig för ett 
projekt för utveckling av kolvar, kolvringar och 

Volvo fortsätter satsningen på bränslesnålare miljöbilar, bland annat med Pentronics hjälp. Tommy 
Gundersen och Anders Johansson med ett femcylindrigt motorblock preparerat för test.

Kurs på 
hemmaplan

Temperaturgivarna borras in för att mäta strax 
innanför cylinderväggarna, där kolvringarna 
vänder.

Tycker du att en genomgång i tempe-
raturmätning kunde behövas på företa-
get? Pentronic anpassar ett kurs paket 
på ½, 1 eller 2 arbetsdagar till dina 
förutsättningar. Passa på att diskutera  
mätuppkopplingar, kalibreringsrutiner 
och liknande med kursledaren. Läs 
mer på www.pentronic.se
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 Snabbt mätsvar
De önskade egenskaperna är en funktion av 
motorns mekaniska utformning och hur den 
styrs. Till skillnad från en bensinmotor, som 
en gång per förbränningscykel matas med 
bränsle/luftblandning, så sprutas diesel in 
i flera pulser under en längre period. Det är 
bland annat konsekvenserna av olika regler-
parametrar som Anders analyserar.

– Temperaturgivarna ger mycket snabba 
svar. Vi ett tillfälle körde vi motorn över de 
tillåtna gränserna. Vi stoppade provet direkt 
när temperaturen ökade och när vi plockade 
ned motorn, visade det sig att kolven just 
börjat ta i fodret, säger han.

En liten förklaring, när motorn blir 
överhettad expanderar kolvarna och till sist 
fastnar de i fodret. I dagligt tal säger man att 
motorn nyper.

Arbetet fortsätter
Av förståeliga skäl kan Anders och Tommy 
inte berätta exakt vad testerna syftar till och 
vilka olika alternativ som undersöks. Men det 
står helt klart att Volvo fortsätter att utveckla 
motorer i Sverige, med målet att erbjuda 
kunderna allt renare och allt bränslesnålare 
personvagnar. Så här uttrycktes det av Volvo 
Cars VD Stephen Odell på motormässan i 
Genève:

– Det tar inte slut med de här sju bilarna. 
Vi fortsätter att skapa ännu fler miljöoptime-
rade produkter. 

Arbetet pågår för fullt, bland annat med 
hjälp av temperaturmätning från Pentronic.



Det finns några temperaturgivare som haft 
större betydelse än andra för utvecklingen 
av noggrannare temperaturmätning. En av 
dem är ”banangivaren” som tillverkats av 
Pentronic sedan 1980-talet.

Kunden var Stal Refrigeration, numera 
Johnson Control Systems & Service AB. De 
utvecklar kylsystem till fartyg för transport av 
bland annat bananer. Transporter av bananer 
är hårt reglerad av klassningssällskap och 
myndigheter. Dels måste mognadsprocessen 
styras exakt för att bananerna ska vara läckert 
gula i butiken, dels finns risk för spridning av 
skadeinsekter.

– Om temperaturen överskrider vissa 
gränsvärden tillåts fartyget inte lossa sin last 
i USA, berättar Anders Martinson på Johnson 
Control i Norrköping.

Bananerna lade grunden för 
prestanda i serieproduktion

Rätt temperatur
Bananen är mycket känslig och hela resan från 
skörd till butik planeras i detalj. Temperaturen 
måste vara den rätta hela vägen. Blir det för 
varmt mognar bananerna i förtid. I extrema 
fall kan det sluta med att man tvingas pumpa 
banansörja över bord. Blir det för kallt, leder 
det till svartprickiga bananer som kunderna 
väljer bort i butiken. 

– Temperaturen skiljer sig mellan olika 
banansorter, säger Anders Martinson.

Dessutom alstrar bananerna värme när 
de mognar. Värmen stiger upp genom lasten. 
Ett typiskt målvärde är en invärtes banan-
temperatur på 12,7 °C i botten av lasten och 
13,2 °C i toppen.

Prestanda för laboratorium
Idag är frakten inte lika känslig som förr. Mo-
derna bananfartyg har lufttäta lastrum med 
anpassad atmosfär som motverkat mognads-
processen, men mätkraven är lika stränga. 

Tekniskt handlar det om kanylgivare som 
sticks in i bananer på strategiska punkter i 
lasten. Mätelementet är en 4-trådskopplad 
Pt100 selekterade enligt 1/10-dels DIN. Det 
är en tolerans som normalt bara förekommer 
i laboratorier. Utmaningen har sedan varit 
att behålla mätelementets egenskaper i den 
färdiga givaren.

– Vid utcheckning från oss ligger de 
färdiga givarna inom 1/6 DIN, berättar Leif 
Jansson, chef för mekanisk konstruktion hos 
Pentronic.

Den slutliga mätosäkerheten för hela 
systemet ligger inom ±0,15 °C, vilket med 
god marginal uppfyller klassningssällskapet 

Lloyds krav. Det här var en av de första klas-
sade givarna från Pentronic. Idag har den fått 
sällskap av ett växande antal givare med olika 
klassningar och certifikat.

Noggrannhet i serie
Tillverkningen av ”banangivare” har varierat 
över tiden. Under några år var det en av 
Pentronics största produkter. När Sverige 
blev medlem av EU minskade tillverkningen 
beroende på strafftullar på bananer odlade 
utanför EU. Volymerna ökade när importen 
återigen steg.

”Banangivarna” har också banat väg 
för stryktåliga temperaturgivare med labo-
ratorieprestanda i serieproduktion. Det är 
egenskaper som blir allt viktigare i takt med 
ökade satsningar på energibesparingar och 
minskad miljöpåverkan.

Ett syskon med spetskunskap om IR-pyrometri
Pentronic ägs av Indutrade, som är en av 
ljuspunkterna på den svenska börsen.

Men Pentronic har inte bara en stark 
ägare, i koncernen finns andra bolag 
med specialistkompetens som innefattar 
temperatur.

Gedevelop AB i Hel-
singborg är ett företag 
med djup kunskap inom 
området temperatur. Det 
är ingen slump att Pen-
tronics VD Lars Persson 
är dess styrelseordfö-
rande.

– Det finns tydliga 
synergier mellan bola-
gen, säger Gedevelops 
VD Stefan Ekström.

Företaget började 
som ett utvecklingspro-
jekt inom Gullfiber. Målet 
var att mäta glasflödet i 
produktionen av glas-

fiber. När bolaget köptes av Saint-Gobain 
Isover, knoppades projektet av som ett 
självständigt bolag som sedan förvärvades 
av Indutrade.

Mätning i tillverkning av glasfiber har 
idag utvidgats med ett annat produktområde: 
glascontainers, vilket är ett samlingsnamn för 
flaskor, burkar och andra behållare av glas. 
Målet för mätningen är likformiga förpack-
ningar med exakt samma tjocklek på glaset 
och lägre förbrukning av energi och råvaror.

Metoden är från grunden utvecklad av 
Gedevelop. Vid tillverkning av behållare klipps 
glasflödet av och bildar en bubbla, en s k gob. 
Den passerar förbi en avancerad kamera som 
beröringsfritt mäter hastighet, geometriska 
egenskaper och indirekt glasets viskositet. 
Data används sedan för att optimera go-
ben för att kunna tillverka en högkvalitativ 
glasbehållare. Alla som tittat närmare på 
en flaska Absolut Vodka vet att resultatet är 
förstklassigt.

Men var kommer temperaturen in i 
bilden?

– I kameran sitter en IR-pyrometer. Vi mäter 
temperaturen för att ge underlag till beräk-
ning av glasets viskositet, förklarar Stefan 
Ekström.

Pyrometern är av egen konstruktion. Den 
arbetar inom dubbla våglängdsområden, för 
att klara kraven som ställs av ett halvgenom-
skinligt föremål som snabbt passerar kameran. 
Det här är kunskap som torde vara av intresse 

långt utanför 
glascontain-
rarnas värld 
och det är här 
som Pentronic 
kommer in i 
bilden.

– Vi har 
börjat nosa på 
varandra och 
hoppas på ett 
samarbete till 
nytta för båda, 
säger Stefan 
Ekström.

Under verkliga förhållanden sticks givaren in i 
bananens längdriktning.

Edin Beganovic med en ”banangivare” under 
tillverkning.

Glasets temperatur är en av de 
egenskaper som mäts i fritt fall.



Så fungerade 
isdösen
FRÅGA: På ett museum fick jag se ett så kallat 
isskåp som verkar ha varit kylskåpets föregång-
are. Varifrån fick man isen mitt i sommaren?           

    Johan R

SVAR:  Isen till isskåpen hämtades på senvintern 
från isbelagda sjöar. Man sågade upp isen i stora 
block, som därefter placerades i en så kallad 
isdös – ett värmeisolerat ”lagerhus”. Isoleringen 
utgjordes av sågspån och huset placerades 
på en skuggig plats i en lämplig norrsluttning. 
Några av de värmetekniska principer som man 
utnyttjade i isdösen var:

•  Isoleringen minskade värmeflödet till is-  
 blocken så mycket som möjligt
•  Det värmeflöde som trots detta nådde is- 
 lagret togs om hand genom att en del av 
 isen smälte
•  Så länge det fanns is som smälte höll lagret  
 med isblocken temperaturen 0 °C

Hur mycket is som behövde lagras för att 
man skulle klara, dels kylbehovet under som-
maren, dels den nödvändiga avsmältningen, 

byggde på erfarenheter och man räknade 
troligen inte alls på värmeöverföringsförloppet. 
På större orter fanns ett väl utbyggt distribu-
tionssystem, som försåg industrier, affärer och 
hushåll med is. Leverantörerna kallades för 
iskarlar. I mitten av förra seklet hade isskåpen 
spelat ut sin roll och ersattes av de betydligt 
mer lättskötta eldrivna kylskåpen.

Kall dryck
Samma princip som gällde för isdösen kan 
också utnyttjas för att hålla drycker kalla utan 
tillgång till kylskåp. Man kan använda en termos 
och lägga ett lämpligt antal isbitar i drycken. 
För att undvika utspädning av drycken kan 
man lägga isbitarna i en igenknuten plastpåse. 
Använd en ståltermos och inte en termos som 
innehåller ett vacuumkärl av glas, ty isbitarna 
slår lätt sönder glaset. 

Resande termometer
En resande termometer används bland annat 
för att mäta temperaturer i en värmebehand-
lingsugn av genomströmningstyp (tunnelugn). 
Mätvärdena lagras i ett minne eller sänds i 
realtid via radio. Resan genom ugnen kan 
ibland ta flera timmar och under denna tid 

måste mätutrustningen hållas vid en sådan 
temperatur att elektroniken ”överlever” 
resan och mäter så korrekt som möjligt. 
Man använder samma värmetekniska 
princip som i isdösen. Innanför ett hölje 
finns  högtemperaturisolering, följt av ett 
fasomvandlingsmaterial och i centrum 
finns elektroniken. Istället för is är det 

mer praktiskt att använda vatten, men 
man använder ofta en vaxblandning med 

ett lämpligt smältområde (omkring 60 °C) . 
Vatten ger fasomvandling till ånga vid 100 °C. 

Användning av lågtemperaturelektronik 
är olämplig av flera skäl. Ett sådant 
skäl är svårigheten att förutsäga 
mätfelen. 

Fristående utan 
dubbelarbete

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

på E-post: dan.loyd@liu.se

Pentronics kalibreringslaboratorium är på 
samma gång fristående från den övriga 
verksamheten och integrerad i densamma. 
Chefen Lars Grönlund förklarar:

– Organisationen på laboratoriet är helt 
fristående från Pentronic. Personalen har 
till exempel tystnadsplikt om allt som rör 
kalibreringsuppdragen.

Samtidigt kan laboratoriet utnyttja de 
skalfördelar som tillhörigheten till ett större 
företag ger. För några år sedan beslutade 
tillsynsmyndigheten Swedac att ändra 

Mätbryggan microK 
dubbelt så bra

Prototypen till mätbryggan microK-100 
har provats av NIST i en månad. Modell 
microK-100 är dubbelt så bra som spe-
cifikationen anger, vilket stämmer med 
Isotechs egna mätningar. På den här 
nivån är det dock säkrast att få bekräf-
telse genom en opartisk provning på ett 
av världens topplabb.

Isotech har också funnit att den äldre 
modellen microK-400 har dubbelt så bra 
noggrannhet som hävdats. Före microK-
produkterna ansågs AC-tekniken, med 
vanligen 50 eller 60 Hz sinus, bäst. 
Med microK, som snarare arbetar med 
fyrkantvåg än sinusform, har man ökat 
prestanda genom att kombinera de 
bästa egenskaperna ur både AC- och 
DC-teknikerna. Jämför StoPextra 2009-2 
och 2007-6.

kvalitetssystem för ack-
rediterade verksamheter. 
Tidigare följde ackredite-
ringen EN 45001, men idag 
är det ISO 17025 som gäller. 

– ISO 17025 ger stora samordningsför-
delar med ISO 9001 och ISO14001. Genom 
att vi kan hänvisa både till företagets kva-
litets- och miljöledningssystem på ett helt 
annat sätt än tidigare slipper vi tidsödande 
dubbelarbete, säger Lars Grönlund.

Mäter temperatur, 
RH och daggpunkt

Dostmann P470 är ett handhållet kombi-
nationsinstrument för bestämning av 
klimatparametrar som temperatur, relativ 
fukthalt (RH) och daggpunkt. 

Mätaren är avsedd att an-
vändas i samband med klimat/
uppvärmning (HVAC), laboratorier, 
livsmedelsprocesser och livsmed-
elsförvaring, byggbranschen samt 
utbildning. 

Fuktsensorn är 
av kapacitiv typ och 
reagerar mycket 
snabbt. Temperatur- 
och fuktsensorerna 
sitter i gemensam 
probe. Instrumen-
tet är försett med 
RS232-gränssnitt.
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Grundläggande om kalibrering
(3) Välja kalibreringsutrustning
Blockkalibratorns stabilitet är oftast till-
räcklig för processkalibreringar. Vill man 
nå mätosäkerheter under tiondels grader, 
t ex i företagslabb, måste kalibreringsme-
diumet förbättras. Dessutom begränsas 
temperaturområdet till lägre nivåer samtidigt 
som instrumenteringarna måste ges bättre 
upplösning. 

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

kerhet i sin tidigare kalibrering, drift med tid 
och användning därefter, samt den aktuella 
homogenitetsskillnaden i volymen vilken ökar 
med ökande temperatur. Dessutom tillkommer 
inverkan från kalibreringsmiljöns temperatur 
på instrumenteringen. [ref 3]

Temperaturområden
Kalibreringsutrustning finns för temperaturer 
från -100 till 1300 °C. För baden gäller att 
minusgrader klaras med spritblandat vatten 
från ca -80 °C till rumstemperatur. Från 95 
grader upp till 300 använder man oljor. Däröver 
kan salter användas till drygt 500 grader. Ett 
alternativ mellan 300 och 650 grader är flui-
diserande bad som medelst tryckluft rör om 
fint aluminiumoxidpulver. Ljudnivå och damm 
hämmar dock användningen.  Inom 300 – 1300 
grader används rörugnar eller sfäriska ugnar 
med kalibreringszonen i centrum. Pt100-givare 
används upp till 600 °C och termoelement av 
olika typer oftast från noll och till respektive 
högsta arbetsområde. Tänk igenom möjlighe-
terna till kalibrering redan när du specificerar 
mätdon, mätområden och noggrannhetskrav 
för dina mätningar.
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 Fukthaltsmätare för biobränslen
 IR-mätare för rökgaser

Blockkalibratorns stabilitet kan ökas genom att 
förse ett grövre hål med termiskt utjämnande 
vätska några få centimeter upp från botten 
samt magnetomrörare. Ett annat sätt som 
används är att ha separata värmeslingor vid 
botten och vid mynningen och reglera tem-
peraturskillnaden dem emellan till noll grader. 
Trots detta bör man tolka blockkalibratorns 
data med försiktighet, särskilt vid asymmetri 
i givardimensioner och -placeringar.

Vätskebad noggrannast
I temperaturer där vätskor kan existera är 
renodlade kalibreringsbad att föredra. Anled-
ningen är att vätska, t ex vatten, har lättare att 
cirkulera och att uppta och överföra värme till 
givarna över en större homogen volym. Två 

figur 1. Principskiss av kalibreringsbad med 
”parallella rör”. V visar den volym som har bäst 
temperaturjämnhet. Givarspetsarna träffar 
opåverkat flöde motströms. I vänstra röret syns 
den flödesalstrande propellern och efterföljande 
värmare (kylare). De gula partierna utgörs här av 
isoleringsmaterial.

principer kan urskiljas för vätskebad, paral-
lella rör respektive koncentriska rör. Se figur 
1 och 2. Tanken är att vätskan ska värmas 
och/eller kylas till förinställd temperatur innan 
den når givarspetsarna. Det gäller att vätska, 
flödeshastighet och rördimensioner avpassas 
så att mätobjekten får en tillräckligt stor volym 
med så konstant och homogen temperatur 
som möjligt. Under gynnsamma förhållanden 
kan bra vattenbad uppnå homogena tempe-
raturer inom ±1 mK (±0,001 °C). I närheten 
av kokpunkten försämras prestanda och nära 
rumstemperatur krävs både kyla och värme för 
en bra reglering av temperaturen. Tillräckligt 
neddoppningsdjup i vätskan är exempel på ett 
gynnsamt förhållande. 

Enklare bad, som ofta primärt är avsedda för 
varm- eller kallhållning av prover eller liknande, 
består vanligen av ett isolerat kärl med plåtlock. 
Värmaren är nedsänkbar och försedd med en 
temperaturregulator och en pump som cirkule-
rar vätskan med förhållandevis starkt flöde. Här 
kan man förvänta sig stor temperaturspridning 
på grund av den ojämna vätskeomsättningen, 
knappast bättre än några tiondels grader och 
starkt beroende av nedsänkta temperaturgivare 
i flödets väg.

Mät upp skillnaden
Eftersom mätobjekten och även små olikheter 
i badens utförande påverkar homogeniteten 
rekommenderas att man mäter upp tempe-
raturskillnaderna för aktuella belastningsfall. 
[ref 1] De temperaturgivare som då används 
bör ha små dimensioner för att inte påverka 
flödena och belasta vätskan termiskt i onödan. 
Om tunna termoelementtrådar används, tänk 
på att även vatten kan vara tillräckligt elektriskt 
ledande för att vissa loggrar och differens-
mätande instrument ska visa fel. Isolerade 
mätspetsar är att föredra i dessa fall. [ref 2]

Blockkalibratorer, hybrider, vattenbad 
och ugnar representerar temperaturhomo-
geniteter från 1 mK och upp till hela grader. 
Man ska veta att mätosäkerheten för kalib-
reringen blir större än så. Exempelvis ingår 
osäkerheter i instrumentens upplösningar, 
variationer i upprepade mätvärdesregistre-
ringar, ingående referensutrustnings mätosä-

figur 2. Principskiss av kalibreringsbad med 
”koncentriska  rör” också benämnt ”overflow 
bath”. Även här säkerställs att givarspetsarna 
möter flödet motströms. Bästa kalibreringsvoly-
men finns inuti inre röret.


