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Kraften kommer från Volvos beprövade 
lastbilsmotorer. Det går inte att montera in en 
lastbilsmotor rakt upp och ned i en hjullastare. 
De två stora skillnaderna mellan lastbilar och 
arbetsfordon är följande:

• Motorn ska inte bara driva fram for-
donet, utan även en stor hydraulpump som 
i sin tur driver lastaggregat, kran och annan 
utrustning.

• Fordonen står ofta stilla eller kör 
sakta, vilket betyder att fartvind för kylning 
saknas.

Tidigare byggdes lastbilsmotorerna om 
för att passa för uppgiften. Med dagens dator-
styrda motorer kan mycket av anpassningen 
göras i programvaran. Men det går inte att 
lösa allt programvarumässigt.

– Det ska in många funktioner på små 
utrymmen. Ju mer kompakt vi bygger, desto 
viktigare blir det att hantera värmen, säger 
Jens.

Ska alltid starta
Ytterligare en skillnad är att arbetsfordon 
förväntas starta och fungera i tuffare miljöer 
och inom ett större temperaturområde än 
andra fordon. 

När termometern dyker under -40 °C är 
hela samhället beroende av att hjullastarna 
startar och kan röja snö. Lika självklart är det 

Volvo CE satsar på bättre 
miljö utan fartvind

Hur gör man för att utveckla arbetsfordon 
när en komponent, som annars tas för 
given, i det närmaste saknas?

Det är fartvinden som fattas, vilket är 
en av utmaningarna för Volvo Construction 
Equipment i Eskilstuna.

Här utvecklas hjullastare och dessutom till-
verkas komponenter för hjullastare, dumprar 
och väghyvlar vilka monteras på en handfull 
fabriker i Europa, USA och Sydamerika. 

Kunderna ser maskinerna som rul-
lande järnspett. Det ställer särskilda krav i 
utvecklingsarbetet. Målet är att hantera så 
stora vikter och krafter som möjligt, med 
minsta möjliga maskin och lägsta energi-
förbrukning.

– Det viktigaste är materialens fysiska 
egenskaper som brottgränser och vibra-
tionstålighet, säger Jens Hjortsberg som är 
kalibreringsansvarig i Eskilstuna.

Miljö är prioriterad
Men temperaturen får allt större betydelse, i 
takt med skärpta lagar om energiförbrukning 
och emissioner, i synnerhet koldioxid. Kraven 
på arbetsfordon är idag inte lika tuffa som för 
personbilar och lastbilar, men de kommer 
även här. Därför är förbrukning och miljö 
högprioriterade områden för Volvo CE.

Arbetsfordon förväntas starta i alla väder. Det ställer extra höga krav på oss, säger Jens Hjortsberg på 
Volvo i Eskilstuna.

Kurs på 
hemmaplan

– Kalibreringslaboratoriet är inte stort men 
fungerar bra, säger Jens Hjortsberg på Volvo i 
Eskilstuna. Här finns en blockkalibrator och ett 
vattenbad.

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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att samma hjullastare ska fungera och erbjuda 
föraren dräglig arbetsmiljö i ökenhetta. Där-
för har utvecklingscentrat i Eskilstuna egen 
klimatkammare.

För att klara många olika mätningar 
med tillräckligt snäva toleranser, har Volvo 
CE ett eget kalibreringslaboratorium för 
temperatur.

– Vi har ett vattenbad med en Pt100-
referens och en blockkalibrator med ett 
termoelement typ N, berättar Jens.

 Satsar för framtiden
Kalibreringens betydelse ökar i takt med 
skärpta myndighetskrav. Här finns Pentronic 
med som leverantör av kalibreringsutrustning, 
temperaturgivare och kalibreringstjänster.

I likhet med allt annat som rullar, flyger och 
flyter är andra bränslen och motorer på väg in. 
Volvo CE har redan visat konceptlastare med 
hybridmotorer och mer är på gång.

StoPextra besökte Eskilstuna strax efter 
semestern. Orderingången minskade till följd 
av finanskrisen, men det märks inte på utveck-
lingsavdelningen. Här är det full satsning på 
framtiden. Den långsiktiga trenden är att det 
behövs fler och mer effektiva arbetsfordon, för 
att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. För 
att lyckas med det måste Volvo Construction 
Equipment ha koll på temperaturen.



Multituben är en av Pentronics mer komp
licerade givare.

Den används för att mäta temperatur 
på flera nivåer i kemiska processer med 
en enda givare.

– Själva givaren är inte så komplicerad. 
Utmaningen ligger i säker funktion i tuff 
mätmiljö, säger Per Wilén, teknisk säljare 
på Pentronic.

Givaren utvecklades för en kemisk 
reaktor. I det aktuella fallet krävdes så 
många givare att vanliga, separata tempe-
raturgivare hade skapat ett oöverskådligt 
gytter av givare och kablar. Totalt kräver 
processen 90 mätpunkter.

Lösningen blev en sex meter lång 
tub. Den är sex millimeter i diameter och 
innehåller nio mantlade termoelement. 
Själva tuben tillverkas i så pass tunt ma-
terial att den kan böjas, vilket underlättar 
installationen. 

Utmaningen ligger i att få själva tuben 
helt tät, så att kemikalierna inte kan på-
verka de tunna termoelementen. Dessutom 
är de tunna manteltermoelementen i sig 
känsliga, vilket kräver särskilda rutiner vid 
tillverkning och slutkontroll.

– Det får inte finnas några skador på 
mantel eller trådar. Det skulle äventyra 
hela idén med att samla flera termoele-
ment i samma enhet, säger Per Wilén. 
Multituberna transporteras fullt utsträckta 

Fördelen med multitub:

Ett hål för nio mätpunkter
i långa stabila trälådor för att inte skadas 
i frakten. 

– Multituberna är en intressant lösning 
för mätning på flera nivåer i t ex processer 
och tankar, fortsätter Per Wilén.

I originaltuben sitter givarspetsarna 

med 100-125 mm mellanrum, men inget 
hindrar att avståndet är kortare eller längre. 
När tuben har en diameter på 6 mm, får 
maximalt tio termoelement plats, men 
antalet kan utökas med hjälp av grövre 
tub. Böjligheten minskar dock i takt med 
ökad diameter.

Den stora fördelen med multituben är 
att temperaturen kan mätas på flera nivåer 
med bara ett ingångshål. Det innebär kor-
tare monteringstid och färre hål som kan 
försvaga processkärl och liknande.

Teknik från Pentronic kan 
utveckla mätning av vikt och kraft
Det finns stora likheter mellan att mäta 
temperatur, kraft och vikt.

Därför är det ingen slump att Pentronic 
inlett ett samarbete med Flintec, sedan 
ett drygt år systerföretag inom Indutrade
koncernen. 

Flintec grundades av den svenske entreprenö-
ren Rune Flinth och är idag världsledande inom 
mätning av kraft och vikt. Bland annat sitter 
företagets sensorer i en stor del av världens 
butiksvågar, men tillväxten sker inom andra 
och mer högteknologiska områden.

– Det finns stora likheter mellan att mäta 
temperatur, vikt och kraft. I samtliga fall handlar 
det om att storheten omvandlas till elektriska 
signaler, med strikta krav på kalibrering och 
låg mätosäkerhet, säger Flintecs koncernchef 
David Weeks som besökte Pentronic i mitten 
av september.

Kraften i krocken
Den som vill övertyga sig om den saken, 
behöver inte gå längre än till närmaste butiks-
våg som enligt lag måste genomgå spårbar 

kalibrering med jämna mellanrum.
Rent tekniskt utvecklar och tillverkar 

Flintec olika typer av töjningsgivare och kring-
utrustning, ofta sammanbyggda till komp-
letta enheter med tillhörande elektronik och 
mjukvara. Men den efterfrågade produkten 
är lösningar av mätproblem. 

Utrustningen används för att mäta vikt och 
kraft. Exempel på användningsområden är 
vägning i industriella processer, t ex vid fyll-
ning av livs- och läkemedel i förpackningar, 
i olika typer av fordon, inom sjukvården och 
vid krock–prover av bilar. 

I likhet med temperatur blir det allt viktigare 
att mäta vikt och kraft, för att effektivisera 
processer, höja kvalitet och sänka energi-
förbrukning.

Finns under skalet
Utöver det tekniska finns ytterligare en likhet 
mellan Flintec och Pentronic. Båda utvecklar 
och tillverkar mätutrustning för världsledande 
företag i många branscher. Båda finns under 
skalet på andra fabrikat, som garanter för 
precision och tillförlitlighet.

– Vi har redan konstaterat att Pentronic 
har teknologi som kan få stor betydelse för 
oss och jag hoppas att Pentronic ser samma 
möjligheter i Flintec, säger David Weeks.

På ett sätt samarbetar de båda företagen 
sedan många år. Pentronic levererar tempe-
raturgivare till fartygen som fraktar bananer 
över världen. Samma bananer vägs i butik 
med utrustning från Flintec och i båda fallen är 
mätningarna spårbara till nationella normaler. 
Resultatet är att konsumenten får bananer 
med rätt konsistens, smak och vikt.

Multituberna på bilden är konstruerade av Pentronic. De öppnar vägen för fler mätningar med färre 
ingångshål. Här används sex tuber för att övervaka vad som händer i en tank på en kemiindustri. 
Femtiotalet mätpunkter nås via en enda tanköppning. 

– Pentronic har teknik som är intressant även för 
mätning av kraft och vikt, säger David Weeks, vd 
för Flintec. Båda företagen ingår i Indutrade. 



Kan man lita 
på anligg
ningsgivare?
FRÅGA: För bättre övervakning av fjärrvärme-
nätet tänker vi införa nya temperaturgivare och 
installationen gäller speciellt i en stor ledning, 
DN1000 (ytterdiameter 1016 mm, väggtjocklek 
11 mm). Vattnets medelhastighet är 0.8 – 4.0 
m/s och temperaturen 75 – 110 °C. Kan vi 
använda oss av anliggningsgivare i stället för 
insticksgivare för att mäta vattentemperatu-
ren med mindre än 1 °C mätfel och måttlig 
fördröjning?        

    Sören A

SVAR:  En anliggningsgivare mäter temperatu-
ren på rörets utsida. Värmeflödet från vattnet 
till rörets omgivning gör att den uppmätta 
temperaturen avviker från vattentemperatu-
ren. I det stationära fallet mäter man en lägre 
temperatur. Det finns inget generellt svar om 
mätfelets storlek. Om vi däremot inför ett antal 
förutsättningar kan vi uppskatta mätfelet och 
mätsystemets dynamiska beteende. 

Vi antar att röret är isolerat. Värmetransporten 
från vattnet till omgivningen sker via konvek-
tion mellan vattnet och rörets insida samt 
värmeledning i rörväggen och i isoleringen.  
Om röret omges av luft sker värmetransporten 
från isoleringens utsida genom konvektion och 
strålning till omgivningen. Om röret är nedgrävt 
transporteras värme till omgivningen genom 
ledning. I modellen antas naturlig konvektion på 
utsidan och temperaturen 10 °C. Strömningen i 
röret är turbulent och den antas vara fullt utbildad. 
Vattentemperaturen anses vara konstant tvärs 
röret. Den lägsta strömningshastigheten ger 
störst mätfel. Om vi antar att röret är oisolerat 
ger antagandena ett mätfel på ungefär 0.5 °C. 
Om röret är isolerat och isoleringen motsvarar 
5 cm mineralull blir mätfelet mindre än 0.05 °C. 
I båda fallen uppfylls mätfelskravet.

För det isolerade röret kan man med bibe-
hållna antaganden uppskatta mätinstallationens 
svarstid. För en stegvis temperatursänkning 
på 10 °C i vattnet innebär en beräkning av 
svarstiden, τ0.5, att sensorn mäter temperatur-
ändringen 5 °C efter mindre än 15 sekunder. 
Högre strömningshastighet än 0.8 m/s innebär 
att svarstiden sjunker ytterligare. För övervakning 
av fjärrvärmesystem torde en svarstid (τ0.5) på 
15 sekunder vara acceptabel. 

Regelbunden inspektion
Det finns Pt100-givare för mätning utanpå 
rör och det är viktigt att montera dessa under 
isoleringen med god anliggning mot röret 
(kontaktpasta!). Det är nödvändigt att regel-
bundet kontrollera installationen, då glappande 
anliggning och oxidskikt mellan givare och rör 
är förödande för mätresultatet.

Har du synpunkter eller frågor 
kontakta professor Dan Loyd, LiTH, på E-post: 

dan.loyd@liu.se

Pentronic godkänd 
som leverantör till 

nordisk kraftindustri 
Pentronic har godkänts av Sellihca 
som leverantör till nordisk kraftindustri. 
 Sellihca är ett gemensamt kvalificerings-
system och leverantörsregister, som de 
deltagande energibolagen använder 
för att få information och göra urval 
av leverantörer vid upphandlingar av 
varor, tjänster och entreprenader. För 
närvarande är ca 1200 leverantörer i 
olika branscher kvalificerade för nordiska 
kraftindustrin.

Mer information finns på Pentronics 
hemsida, www.pentronic.se

Världens snabbaste 
mantlade termo

element?
En av Pentronics leverantörer hävdar att 
deras tunnaste metallmantlade termo-
element har en svarstid på mindre än 
1 millisekund. Det är möjligt eftersom 
manteldiametern endast är 0,08 mil-
limeter, i samma klass som ett hårstrå. 
Termoelementet har använts industriellt 
i ett år, speciellt där mätutrymmet är 
begränsat och snabb svarstid och 
minimal termisk belastning prioriteras. 
Typiska mätobjekt är små komponenter i 
trånga utrymmen. Bränslecells-forskning, 
mätning på avgasrör på militära fordon 
(för att undvika värmesignaturer) samt 
temperatur för delningar på dieselmotorer 
är områden där termoelementen redan 
använts.

utrustning som kalibreras. 
Det innebär att om laborato-
riet ska ange sin bästa mätför-
måga ställs höga krav på den 
inskickade utrustningen. 

I varje enskilt fall gör laboratoriet en 
beräkning av aktuell mätosäkerhet, vilken 
anges i kalibreringsbeviset.

Mätosäkerheten beräknas enligt meto-
der beskrivna i EA-4/02. Dokumentet finns 
numera i svensk översättning. Det heter 
”Angivande av mätosäkerhet vid kalibrering 
– EA-4/02” och finns att ladda ned på www.
swedac.se. Sök efter dokumentets namn, 
som är Swedac DOC 04-1.

Bästa mätförmåga 
och verklig mätosäkerhet
Alla ackrediterade kalibreringslaboratorier, 
oavsett storhet, uppger sin bästa mätför-
måga. Det är den mätosäkerhet som uppnås 
vid ideala förhållanden och som anges i 
beslutet om ackreditering från Swedac.

Bästa mätförmåga för Pentronics ka-
libreringslaboratorium är ±0,0016 °C och 
gäller trippelpunkten för vatten. Mätför-
mågan varierar beroende på typ av givare 
eller instrument och kalibreringsmetod. Vad 
som gäller i det enskilda fallet finns att läsa i 
beslutet om ackreditering, som kan hämtas 
på Pentronics hemsida, www.pentronic.se, 
och hos Swedac, www.swedac.se.

Ett mätresultat påverkas av en rad 
faktorer, bland annat egenskaperna för den 

Bilden visar överst det tunna manteltermo-
elementet och nederst en storleksjämförel-
se med en penna för Ø 0,5 mm blyertsstift.

Det är mycket viktigt att temperaturgivaren ligger 
an ordentligt mot röret, t ex medelst fjäderkläm-
ma. Kontaktpasta underlättar värmetransporten. 
Givaren kan alternativt utgöras av ett skyddsrör 
som sticks in i en påsvetsad hylsa med kontakt-
pasta.
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För kort insticksdjup orsakar mätfel
Den nya standarden IEC60751:2008 föreslår 
ett antal tester för typprovning av Pt100
givare. Ett prov klarlägger minsta insticks
djup. Ett annat svarstider. Vi ska se vad som 
föranleder de här proverna. 

Definitionen på minsta insticksdjup enligt 
IEC60751:2008 [ref 1] är det insticksdjup 

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

pet och därmed lägre temperatur i motståndet. 
I båda fallen visar mätutrustningen stabila 

mätvärden, vilket kan få ope-
ratören att tro att de stationära 
värdena är sanna.

Även svarstiden påverkas 
av spetskonstruktionen och 
förmågan till värmeöverföring. 
Figur 3A och B visar uppmätta 
svarstidskurvor för de båda 
givarkonstruktionerna. Inte 
oväntat svarar givaren med 
luftgap avsevärt långsam-
mare än den med metallisk 
utfyllnad på ett momentant 
temperatursteg (neddopp-

ning). Orsaken är naturligtvis den begränsade 
förmågan att transportera värme.

Påverkar svarstiden
IEC60751:2008 rekommenderar följande för-
utsättningar för svarstidsprovning. Medium är 
vatten eller luft med strömningshastigheterna 
> 0,2 m/s respektive (3 ± 0,3) m/s. Svarstiden 
anges normalt som den tid det tar att uppnå 
halva slutvärdet. Observera att det mätsystem 
i vilket givaren ska användas har sin egen 
svarstid (systemsvarstid). Givaren utgör 
endast en del av detta system.

Temperaturgivarens konstruktion påver-
kar alltså dess egenskaper beträffande minsta 
instickslängd och möjlig svarstid. Därför bör 
man i kritiska fall ta reda på och jämföra olika 
konstruktioners egenskaper på lika villkor, 
alternativt specificera egenskaperna tydligt 
för tillverkning av en egen specialgivare.

Se www.pentronic.se > Kundtidningen > StoPextra 
[ref 1] StoPextra 2009-4 / (Pentronic News 2009-4)
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Kursen Spårbar temperaturmätning 1
Kryssa i anmälan till önskad kurs. 

  18-19 november 2009
  10-11 mars 2010
  14-15 april 2010

Kursen Spårbar temperaturmätning 2
  24 - 26 november 2009

 Anliggningsgivare
 Manteltermoelement Ø 0,08 mm

där signalen sjunkit med 0,1 °C jämfört med 
det insticksdjup som används när toleran-
sen kontrolleras. Det specificeras vidare att 
mätmediet ska vara vatten som håller minst 
85 °C. Någon flödeshastighet anges inte, 
men i temperaturer över 85 grader får man 
en kraftig självcirkulation. Givarens anslut-
ningsterminaler placeras i rumstemperatur, 
som i temperaturlaboratorier föreskrivs vara 
23 °C. Från utgångsläget höjs sedan givaren 
steg för steg ur vattnet. Det insticksdjup som 
råder då temperaturen sjunkit med 0,1 °C ska 
anges som minsta insticksdjup. 

Grundorsaken till sjunkande avläst värde 
hos givare som ges allt kortare insticksdjup 
är temperaturskillnaden mellan dess ändar. 
Skillnaden driver värme från varm till kall 
ände. Värme transporteras längs röret genom 
värmeledning och avges till omgivningen 
genom strålning och konvektion. Ju kortare 
instick desto större blir temperaturändringen 
per längdenhet i röret. Se figur 1. 

Vid utgången av processen, alternativt 
vattenbadet i provet, är temperaturgradienten 
(grader per längdenhet) brantast. Här sker 
den största temperatursänkningen. Man kan 
undvika stora mätfel genom att i första hand 

försöka uppnå större insticksdjup, d v s placera 
sensorn i en zon med liten temperaturskillnad. 
Jämför figur 1.

Gäller alla givare
Det måste betonas att alla temperaturgivare 
har ett minsta insticksdjup vid vilket det av-
lästa värdet ändrats med 0,1 °C. Det som 
skiljer givarna åt är bl a fysisk konstruktion 
och dimensioner, mediets egenskaper samt 
strömningshastigheten. En tunn termoele-
menttråd i vatten får mycket kort minsta 
insticksdjup. 

I figur 2 visas ett praktiskt experiment som 
gjorts i Pentronics temperaturlaboratorium 
med processgivare av typen ”DIN form B” i 
olika varianter som nedsänkts till varierande 

djup i ett omrört kalibreringsbad. Med Ø 6 
mm mätinsats monterad i Ø 10 mm 

armatur erhålls olika mätre-
sultat beroende på olika 
spetskonstruktioner.

Det framgår klart att 
luftgap mellan sensor och 
yttre skyddsrör är förö-
dande för korta insticks-
längder. Modellen med 
metallisk utfyllnad har ett 
mycket litet temperaturfall 

fram till Pt100-motståndet. I 
den andra varianten blir det ett 
större temperaturfall i luftga-

Figur 2.Förmågan att överföra värme mellan 
mätspets och Pt100-motstånd är viktig vid korta 
instick. Vid exempelvis 75 mm instick tappar blå 
konstruktion 0,25 °C och röd 1 °C. Förklaringen 
är metallisk utfyllnad istället för luftgap och pul-
verfyllning för blå respektive röd spets.

Figur 1. IEC definierar minimum instickslängd LMIN för en givare 
då dess mätvärde i motståndet sjunkit med 0,1 °C jämfört med 
toleransprovningens mätvärde som tas vid insticket L. Figuren visar 
båda alternativen. Orsaken till mätfel vid korta instick är den större 
temperaturgradienten i röret.  

Figur 3. Luftgap är ett 
kraftigt hinder för värme-
överföringen vid dynamiska 
förhållanden som stegsvar. 
Figurerna A och B är utförda 
under lika förhållanden och 
skalorna är samma.


