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uppväxten. För den här gruppen kan en 
adrenalinspruta vara livräddande vid en al
lergichock.  

Adrenalin är ett exempel på läkemedel 
som måste förvaras vid korrekt temperatur. 
Det förlorar sin effekt om det utsätts för kyla. 
Andra aktiva substanser förlorar sin effekt vid 
andra temperaturer.

– Det kan också vara så att temperatu
ren tillåts överskrida maxgränsen under ett 
visst antal timmar under ett dygn, förklarar 
Niclas.

Enkelt och avancerat
Trots sitt lilla format är loggern mycket avan
cerad. Den arbetar på två nivåer. Alla villkor för 
den aktuella produkten är in programmerade. 
Vid ankomsten kontrolleras loggrarna med 
ett enkelt handinstrument. Grönt ljus betyder 
att alla villkor är uppfyllda, rött innebär att 
larmgränser har överskridits. I det senare fallet 
tankas alla insamlade data över i en dator, 
för analys av expertis, innan produkterna 
släpps vidare.

– Vi lanserar nu en webbaserad program
vara, vilket innebär att kunden kan utföra 
analysen överallt, utan tillgång till mjukvaran, 
berättar Niclas.

Fokus ligger på systemlösningen, som 
även innefattar specialemballage. Loggrarna 

Kalibrerad övervakning håller
läkemedel aktiva fram till brukaren

Temperaturen är inte kritisk bara vid till-
verkning av läkemedel. Den är lika viktig 
vid transport och förvaring av färdiga 
preparat.

– En adrenalinspruta kan bli verknings-
lös om den kyls ned under transporten, 
säger Niclas Ohlsson, vd för Temperature 
Sensitive Solutions AB (TSS).

Företaget är specialiserat på att mäta och 
logga temperatur i hela transportkedjan för 
läkemedel. Metoden bygger på system
tänkande, avancerade mjukvarulösningar 
och spårbart kalibrerade loggrar som följer 
med hela vägen. Loggern är liten som ett 
knappcellsbatteri.

Det här är en verksamhet som styrs av 
ett omfattande regelverk, strikt lagstiftning 
och kontrollmyndigheter med rejäla makt
befogenheter, som amerikanska FDA, Food 
and Drug Administration. 

Ska rädda liv
För Niclas Ohlsson finns annat än lagar och 
regler som ställer ännu högre krav:

– Vårt jobb är att se till att den enskilda 
människan får ett verksamt läkemedel. Det 
är mycket viktigare.

Han säger det av egen erfarenhet, som 
förälder till ett barn som var allergiskt under 

– Vi väljer att låta Pentronic kalibrera alla loggrar, även om reglerna inte kräver det, säger Niclas 
 Ohlsson, VD för TSS, här i laboratoriet med en back nykalibrerade loggrar.

Kurs på 
hemmaplan

Så här liten är loggern som kartlägger tempera-
turen när läkemedel transporteras.

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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kommer från underleverantörer. Varje exem
plar kalibreras av Pentronics ackrediterade 
kalibreringslaboratorium, vilket är ett säkert 
sätt att säkerställa korrekta mätvärden.

– Vi väljer att kalibrera alla loggrar, trots 
att reglerna tillåter stickprover. Det beror på 
att vi inriktar oss på den enskilde brukarens 
hälsa och inte bara på att följa reglerna, säger 
Niclas Ohlsson.

 Startade med ishockey
Den extrema målfokuseringen har sin förkla
ring i ägaren och grundaren Michael Thelvéns 
förflutna. Han är idag styrelseordförande. Den 
idrottsintresserade känner igen namnet som 
framgångsrik ishockeyspelare i Djurgården, 
med 67 internationella turneringar för Tre 
Kronor och fem säsonger i NHLlaget Boston 
Bruins. 

Michael Thelvén startade TSS som ett 
agenturföretag när han lade skridskorna på 
hyllan 1991. Den tidigare leverantören kunde 
inte uppfylla hans högt ställda krav och istäl
let utvecklades egen teknik i samarbete med 
kunderna, vilket gjort företaget till en av de 
ledande aktörerna inom sitt område. 



Hur gör man det som fungerar bra ännu 
bättre?

Det är utmaningen för Lars Björkvik, 
ny teknisk chef på Pentronic.

Lars Björkvik är en välkänd industriprofil 
i Västervik. I grunden är han civilingenjör, 
utbildad i Linköping med inriktning på 
maskin och konstruktionsteknik. Han fort
satte på universitetet som lärare i hållfast
hetslära innan han började som konstruktör 
på Electrolux dammsugarfabrik i Västervik. 
Han avancerade till utvecklingschef och var 
fabrikschef när han slutade 2002.

– Jag har alltid varit intresserad av 
utbildning och började som lärare på 
gymnasiet, samtidigt som jag påbörjade 
en forskarutbildning i Linköping, berät
tar Lars.

Integrera mera
Forskarstudierna fick avbrytas när han 2004 
utsågs till vd för det lokala näringslivsbola
get Västervik Framåt, i en turbulent tid då 

Tekniske chefens uppdrag:

Gör det som är bra ännu bättre
Electrolux avvecklade sin fabrik. Det är en 
nedläggning som försett Pentronic med flera 
nyckelmedarbetare.

Men industrin lockade och nästa steg i kar
riären blev platschef för Gunnebo Fastening, 
tillverkare av bland annat spik, och därifrån 
har han nu värvats till Pentronic. Tjänsten 

som teknisk chef är nyinrättad och har ett 
tydligt syfte.

– Mitt uppdrag är att utveckla produk
tionen bl a genom att ytterligare integrera 
utveckling och produktion, förklarar Lars.

Stort eget ansvar
Vilken uppfattning har Lars Björkvik fått av 
Pentronic under sina första veckor på nya 
jobbet?

– Det råder väldigt god ordning i företa
get och produktionen är väl uppstyrd. Med 
en leveranssäkerhet på 99 %, räknat på 
dagnivå, känns det som att medarbetarna 
tar ett mycket stort ansvar för kvalitet och 
leveranser, svarar han.

Sin erfarenhet av storskalig produktion 
har han främst från Electrolux, som var bland 
de första att införa ”lean production”. Det han 
kommer till är en verksamhet som måste vara 
lyhörd för kundernas önskemål och snabbt 
kunna anpassa produkt och tillverkning efter 
dessa. 

– Det här blir aldrig ett löpande band, 
men det finns mycket som man kan överföra 
från den storskaliga produktionen, säger 
han. Utmaningen är framför allt att arbeta 
med ständiga förbättringar för att öka pro
duktiviteten.

Mjuka värden allt större 
del av temperaturgivaren
De mjuka värdenas andel av en tempera-
turgivare blir allt större.

– Det är inte länge ovanligt att vi läg-
ger ned mer arbetstid på provning och 
dokumentation än på att tillverka själva 
givaren, säger Margareta Forsberg, för-
säljningsingenjör hos Pentronic.

Bakom den här utvecklingen ligger ökade 
krav på bevisade mätprestanda och andra 
egenskaper, vilka även ska vara dokumen
terade på olika sätt. 

Redan i grunden innehåller varje Pentro

nicgivare en hel del knowhow och provning
ar. Som exempel genomgår de flesta individer 
en spårbar leveranskontroll med certifikat. Det 
här är åtgärder som ökar värdet för kunden 
men som samtidigt kräver resurser.

Kundernas krav
Utöver dessa standardiserade åtgärder er
bjuder Pentronic en hel palett av insatser, allt 
efter kundens önskemål. Margareta Forsberg 
ger några exempel:

– Det kan vara materialcertifikat, tryck
provning, licenssvetsning, fallprov, dokumen
terad elpolering, penetrantprov (täthetsprov 
i material och fogar) och ackrediterad 
kalibrering. 

Vissa prover är kundspecifika, andra 
ingår i Pentronics ordinarie tjänsteutbud. Det 
gäller bland annat certifiering av givare enligt 
krav från klassningssällskap, myndigheter, 
branschföreningar och liknande.

Jonny Heimler ansvarar för certifieringar 
av temperaturgivare. Han visar en förteck
ning över de certifikat som Pentronic idag 
innehar.

– Vi har godkända givarkonstruktioner 
inom tre områden; för att uppfylla hygienkrav, 
importregler i vissa länder och för sjöfart, 
säger han.

Klassade givare
Bara inom sjöfartens område upprätthåller 
Pentronic klassningar hos sju klassnings
sällskap, med andra ord försäkringsbolag. 

Lars Björkvik, ny teknisk chef på Pentronic.

önskar vi på

Inom hygienområdet, alltså livsmedel och 
läkemedel, finns givare certifierade enligt 3A 
för USA och EHEDG för Europa samt Sanitary 
Certificate för Ryssland. Bland importreglerna 
märks Pattern Approval Russia, som är en 
nivå över GOST.

Att klassa eller certifiera en enda givare 
kan kosta sexsiffriga belopp och det kostar 
sedan årliga avgifter att upprätthålla certifie
ringen. Andra krav som blir allt vanligare är 
certifikat om materialets sammansättning, 
redovisat enligt EN 102043.1b, och motsva
rande certifikat för mätvärde.

Växande krav ökar självfallet värdet. 
Samtidigt ökar det nyttan för kunden och 
sänker kostnaden i nästa led. I vissa fall är 
provning och dokumentation nödvändiga för 
att temperaturgivaren över huvud taget ska 
vara tillåten att använda.

Jonny Heimler visar upp en samling certifikat 
som godkänner temperaturgivare enligt ett 
flertal klassningssällskap och standarder.



Kaffet varmast 
i vit eller svart 
mugg?
Julen är av tradition en stor mathelg och 
sedan åtta år tillbaka har decemberutgå-
van av StoPextra innehållit artiklar med 
anknytning till mat och dryck. Vi fortsätter 
mönstret och låter professor Dan Loyd 
reda ut följande. 

FRÅGA: – Svalnar kaffet fortare i en svart 
mugg än i en vit? 
           Mai-Gret F.

SVAR:  Färgen på muggen påverkar endast den 
del av värmeflödet som sker i form av strålning 
från muggens mantelyta till omgivningen. Inuti 
muggen transporteras värme genom naturlig 
konvektion från det varma kaffet till muggens 
inneryta och sedan genom värmeledning i 
muggens vägg till dess ytteryta. Från utsidan 
på muggen sker förutom värmeflödet genom 
strålning även en konvektiv värmetransport 
till omgivningen. Värmeflödet från muggens 
botten till bordet sker i huvudsak genom vär
meledning. Från kaffeytan till omgivningen sker 

värmetransport genom naturlig konvektion och 
strålning. Vid ytan sker också en förångning och 
denna fasomvandling av vätska till ånga kräver 
värme, vilket åstadkommer en extra nedkylning 
av kaffet. 

Liten skillnad
Strålningen från muggens ytteryta påverkas 
bland annat av dess yttemperatur och ytans 
emissionskoefficient. Denna beror i sin tur av 
ingående material, ytstruktur m m. En svart 
mugg har en något högre emissionskoef
ficient än en vit i det våglängdsområde som 
är aktuellt för värmestrålning, men skillnaden 
är inte så stor. En svart mugg svalnar därför 
något snabbare än en vit, men skillnaden i 
avsvalningshastighet är i de flesta fall mycket 
liten. Ett experiment med en svart och en vit 
mugg visas i figurerna. Man noterar att skillna
den mellan avsvalningstiden för kaffet i en vit 
respektive svart mugg är i stort sett obefintlig 
i detta experiment. Om muggen täcks med 
exempelvis ett kaffefat kommer inverkan av 
förångningen att reduceras, se diagrammet. 
Även i detta fall är skillnaden i avsvalningstid 
mellan den svarta och den vita muggen i stort 
sett obefintlig.

Liknar temperaturgivare
En givare har i termiskt avseende stora lik
heter med en kaffemugg. Vid installation av 
givare skall man därför alltid kontrollera vilken 
inverkan strålningen kan ha på värmeflödet 
och därmed temperaturmätningen. Tempe
raturen hos en våt givare kommer att störas 
av förångningsprocessen, som kräver värme. 
I båda fallen kommer därför mätresultatet att 
påverkas.

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

dan.loyd@liu.se

Ny logger kartlägger 
ugnstemperaturen  

Datapaqs nya loggersystem, XDL12, är 
en komplett lösning för kartläggning av 
temperaturfördelningen i batch och va
kuumugnar, där det kan vara önskvärt att 
placera loggern på utsidan. Det skiljer sig 
från Datapaqs ordinarie system som får 
följa med genom processen eller placeras 
inuti denna (resande logger).

Kombinationen med XDL12 och 
Datapaqs beprövade TUS analysprog
ram säkerställer att kartläggningen sker 
snabbt, noggrant och enkelt samt uppfyl
ler bl a standarden AMS2750D. 

Systemet innehåller också kalib
rerade givare, skarvkablar och andra 
tillbehör.

PR4000 och 
PR9000 (Ex) SIL-2 

certifierade
Omvandlarserierna PR4000 och PR9000 
(Ex) är bland de första i världen att erhålla 
SIL 2certifikat. SIL (Safety integrity level) 
är det mest rigorösa sättet att uppnå 
högsta funktionssäkerhet med avseende 
på följdverkningar i en process. Vid fel i 
omvandlarens funktion, ska denna inte 
kunna förorsaka utsignaler som ökar 
risken för skadeverkningar.

Båda om
vandlarserier
na är avsedda 
för universellt 
bruk och är 
programmer
bara från fron
ten. 9000se
rien är avsedd 
för Exmiljöer 
och uppfyller  
ATEX (Ex) II (1)
GD. 

klaring i att 40talistgene
rationen går i pension. 
Kalibrering är sällan en 
heltidssyssla och istället 
för att utbilda ersättare, 
läggs kalibreringarna ut 
och den egna verksamheten 
inriktas på egenkontroll.

– Det finns även en variant 
där Pentronic levererar en sats där alla givare 
är spårbart kalibrerade. När det är dags för 
förnyad kalibrering, skickas några till oss 
och dessa anses vara representativa för 
hela satsen, berättar han.

Utvecklingen innebär också att kraven 
på snabba leveranstider ökar. Förr accep
terade kunden att vara utan referensgivare i 
flera veckor, numera handlar det ibland om 
dagar, men vanligtvis inom någon vecka, vil
ket ställer högre krav på laboratoriets rutiner. 
En annan effekt är att antalet kalibreringar i 
fält, på plats hos kunden, ökar.

Bruksgivarna ökar 
i laboratoriet
Trenden vid Pentronics ackrediterade 
kalibreringslaboratorium är tydlig: Antalet 
referensgivare är konstant, medan antalet 
bruksgivare ökar desto mer.

– Kunderna vill minska antalet poten
tiella felkällor genom att använda spårbart 
kalibrerade givare direkt i sin verksamhet, 
säger laboratoriets chef Lars Grönlund.

Det blir även vanligare att givare, som 
monteras i utrustning till slutkund, beställs 
spårbart kalibrerade från Pentronic. 

Orsakerna är ökade kvalitetskrav och 
skärpta krav på mätprestanda och doku
mentation. Istället för att utvidga den egna 
kalibreringsverksamheten väljer allt fler att 
lägga ut jobbet på ackrediterade kalibre
ringslaboratorier.

Enligt Lars Grönlund finns även en för
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Vad får man ut av ett kalibreringsbevis?
Hur gör man då korrektionstermer finns för 
andra temperaturer än den man vill använda? 
Hur blir mätosäkerheten vid interpolationer? 
Vad gäller vid extrapolering? Frågorna är 
många vid mätosäkerhetsberäkningar och 
tydande av kalibreringsbevis.

Ett kalibreringsbevis med Swedacloggan 
och laboratoriets registreringsnummer samt 
hänvisningen till standarden ISO/IEC 17025 
borgar för att en kalibrering är utförd under 
ackreditering. Se figur 1. Det innebär att en 
tredje oberoende part omsorgsfullt övervakar 
att laboratoriets kvalitet underhålls. Systemet 
med ackreditering accepteras snart nog över 
hela den industrialiserade världen.

Förutsättningar
Kalibreringsbevisets disposition är till stora 
delar styrt av standarden ISO/IEC 17025 med 
tillägg för nyttiga kundupplysningar. Det finns 
ett kalibreringsdatum som är viktigt för kontroll 
av att föreskrivna kalibreringsintervall följs. 
Av betydelse är också en kort beskrivning av 
provföremålen och indikerande instruments 
upplösning. Vidare bör noteras ankomstskick 
som kan tyda på transportskador. Av synnerlig 
vikt är identifiering av ingående provföremål 
genom serienummer eller liknande individuell 
märkning. Kalibreringen gäller bara dessa 
individer eller ihopkoppling av dem. Spe
cifikation över uppdragets omfattning och 
temperaturnivåer bör också anges.

Kalibreringsmetod, mätmiljö, förarbe
ten samt använd utrustning är till nytta för 
kunden då flera kalibreringar under lång tid 

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

ning. Termoelement ”slingrar” normalt 
betydligt mer än Pt100givare.

En grundregel är att aldrig extrapo
lera till värden utanför högsta och lägsta 
kalibreringstemperatur. Om man inte 
kan förutse hur mätutrustningen kom
mer att användas, kan det vara klokt att 
låta kalibrera några extra punkter med 
jämna mellanrum. Det kan vara lämpligt 
för företagets arbetsnormaler.

Eftersom regeln är att runda av 
mätosäkerheten uppåt med objektets 
upplösning erhåller man ofta relativt 
stora marginaler för mätosäkerheten. 
T ex rundas 0,3123 av till 0,4 vid 0,1 

grads upplösning. Det finns en undantagsregel 
som säger att om värdet överstiger decimalen 
med mindre än 5 % av upplösningen (här 0,05 
x 0,1) får man avrunda nedåt. Här betyder 
det att osäkerhetssummor upp till 0,305 får 
avrundas nedåt till 0,3. Om resultatet ska 
användas direkt i en efterföljande kalibrering, 
behövs ingen avrundning alls. För en fullstän
digare bild av mätosäkerhetsuppskattning och 
spårbarhet se referenserna, eller ännu bättre, 
gå på Pentronics kurser.

[ref 1] StoPextra 2009-1 sid 4
[ref 2] Sök på Google: EA-4/02
[ref 3] StoPextra 2003-1,-2,-3 sid 4
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 Certifikat för temperaturgivare
 Standardiserade temperaturgivare

kan jämföras. På resultatsidan anges korrek
tionstermer, dvs mätfel eller avvikelse från det 
sanna värdet med omvänt tecken, vid de olika 
temperaturerna. Avvikelserna är inte exakta. 
Upprepade mätningar på samma utrustning 
kommer, med tillräcklig upplösning, att visa 
en spridning i de avlästa värdena på referens
system och kalibreringsobjekt [ref 1]. Det sanna 
värdet ändrar sig inte, det är vår oförmåga att 
mäta rätt som framträder. Osäkerheter i hela 
uppställningen påverkar resultatet. Efter sum
mering enligt anvisade standardiserade metoder 
[ref 2] erhåller man en sammanlagd mätosäkerhet 
som med ca 95 % sannolikhet ska täcka alla 
utfall. Man tillåter alltså i princip att avvikelsen 
får vara ännu större i 5 % av utfallen. Eftersom 
metoden är standardiserad räknar alla på samma 
sätt och mätosäkerheten – kvalitetsmåttet – blir 
jämförbar. Se figur 2.

Efterföljande analys
När man ska analysera avvikelse och mätosä
kerhet i egna efterföljande kalibreringar [ref 3] 
händer det att kalibreringsbeviset upptar andra 
temperaturer än de man önskar använda. Är 
exempelvis avvikelserna 0,4  vid 500 °C och 
0,8 vid 600 °C i kalibreringsbeviset och man vill 
veta avvikelsen vid 550 °C kan man linjärinter
polera och använda 0,6 där. Se figur 3. 

Bäst är givetvis en ny kalibrering i 550 °C. 
Osäkerheten i den interpolerade punkten bör 
här skrivas upp med 50 % jämfört med när
maste kalibrerade punkt. Skulle det finnas flera 
kalibrerade punkter med varierande ΔT bör 
uppskrivning ske till högre värde efter bedöm

Figur 2: Grafisk definition av mätfel och mätosäkerhet. Mätfe-
let kan korrigeras medan mätosäkerheten kvarstår [ref 1]. 

Figur 1: Swedac-märket ”kattfoten” längst upp 
till vänster på kalibreringsbeviset talar om att 
kalibreringen är utförd under ackreditering. Andra 
länders ackrediterade kalibreringsbevis gäller i 
Sverige och omvänt.

Figur 3. Avvikelse ΔT vid 500 och 600 °C kan 
utnyttjas för att linjärinterpolera ett värde för t 
ex 550 °C. Extrapolation utanför intervallet 500-
600 °C är inte tillåtet. Med ökande avstånd från 
kalibreringspunkterna (blå) ökar mätosäkerheten 
(klammer) för framräknad punkt (röd).


