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från stålämnen före valsning. Dessa slipskivor 
är i princip skräddarsydda för den maskin de 
ska användas i.

– Vi vill inte tävla med billiga skivor utan 
måste utveckla de bästa skivorna och meto-
derna som ger kunden lägsta totalkostnad, 
förklarar FoU-chefen Mats Johansson.

Stålverken använder slipskivor med 
bakelit som bindemedel, medan man inom 
verkstadsindustrin använder slipskivor med 
keramik eller bakelit som bindemedel. Slip-
medlet är t ex aluminiumoxid, kiselkarbid 
och diamant.

SlipNaxos och systerföretagen inom 
Winterthur-koncernen satsar stora resurser 
på utveckling. Temperaturmätning är ett allt 
viktigare verktyg i utveckling, tillverkning och 
vid användningen av slipskivorna.

Spänningens betydelse
Ett exempel på temperaturens betydelse är 
stora keramiska slipskivor. Första steget är 
något som mest liknar en sandkaka. Den 
”bakas” i en temperatur på runt 900 °C.

– Skivan blir stabil först när temperaturen 
sjunker. Det kritiska steget är att hela skivan 

Diamanterna brinner upp 
om temperaturen blir för hög

SlipNaxos är för de flesta förknippat med 
sandpapper. Men företaget är idag långt mer 
högteknologiskt och utvecklar verktyg för 
avancerade slipoperationer med tempera-
turmätningens hjälp.

SlipNaxos finns, liksom Pentronic, i Västervik. 
Företaget startade 1895 och har sedan dess 
tillverkat allt från sandpapper till lok. Idag är 
verksamheten inriktad på slipverktyg inom två 
områden, stål- och verkstadsindustrin.

För verkstadsindustrin utvecklar man 
verktyg och hela slipoperationer. Två ex-
empel är slipning av vevaxlar till bilmotorer 
och extremt tunna diamantslipskivor för 
tillverkning av borrar.

– Det här verktyget används för att slipa 
fram spiralspåret på borrar med en diameter 
på ned till 0,3 millimeter. Borrarna används för 
att göra hål i kretskort, berättar FoU-teknikern 
Michael Tholin och visar en diamantslipskiva 
med en närmast knivskarp egg.
  

Sänker kundens kostnad
Till stålindustrin levererar SlipNaxos skivor för 
att slipa bort oxider och andra föroreningar 

– Vi har fått bort 90 procent av temperaturvariationerna och ökad både livslängd och kvalitet på slip-
skivorna, berättar Mats Johansson och Michael Tholin på SlipNaxos.

Kurs på 
hemmaplan

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

från periferi till centrum passerar stelnings-
temperaturen samtidigt. I annat fall uppstår 
spänningar som förkortar skivans livslängd, 
förklarar Mats Johansson.

Det är ett problem som SlipNaxos delar 
med alla tillverkare av keramik och genom 
åren har det varit en hel del kontakter över 
branschgränserna. SlipNaxos har efter flera 
års utvecklingsarbete funnit en väl fungerande 
metod.

Stålverken använder högtemperaturfläk-
tar för att skapa en bättre temperaturfördel-
ning i ugnarna. SlipNaxos testade samma 
teknik och har med hjälp av omfattande 
temperaturmätning utvecklat väl fungerande 
metoder.

– Vi fick bort 90 procent av temperatur-
variationerna och har inte sprängt en enda 
skiva vid slutprovning de senaste två åren, 
berättar Michael Tholin.

Diamanter brinner
Resultatet är mer än högre kvalitet. Noggran-
nare temperaturmätning i en effektivare styrd 
process sänker även energiförbrukningen och 
därmed kostnaderna.

Temperaturen blir också allt viktigare 
vid slipningen. SlipNaxos är därför med och 
utvecklar slipprocesserna hos kunderna. Med 
optimala driftsförhållanden vid rätt tempera-
tur, håller skivorna längre och ger ett bättre 
resultat. Mats Johansson illustrerar det med 
ett drastiskt exempel:

– Diamant är hårt packat kol. En dia-
mantslipskiva brinner upp om temperaturen 
blir för hög.



Pentronic har börjat bygga ut en av sina två 
fabriker. Målet är att skapa förutsättningar 
för att fördubbla produktionen.

– På sikt kommer behovet av mätteknik 
att öka rejält och vi vill vara förberedda, 
säger vd Lars Persson.

Pentronic rustar för uppgång
Det är fabriken i Västervik som byggs 
ut. Här finns bearbetningsavdelning och 
produktion av temperaturgivare i större 
serier. Den ursprungliga fabriken i Verke-
bäck inrymmer idag ledning, försäljning, 
utveckling och konstruktion, laboratorier 

och specialtillverkning.
– Nu behöver vi bygga ut monteringen 

för att vara förberedda för kommande 
volymökning, säger Lars Persson.

På senare år har Pentronic gjort stora 
investeringar i bearbetningsavdelningen. 
Tekniskt ligger avdelningen i topp för be-
arbetning av svåra legeringar och det finns 
möjlighet att lägga in ytterligare ett skift.

En lika viktig del av kapacitetsök-
ningen är förbättrade flöden hela vägen 
från konstruktion till slutkontroll. För en 
tid sedan anställdes Lars Björkvik som 
teknisk chef med uppgift att arbeta med 
lean production. Utbyggnaden är ett steg 
i det arbetet.

– Vårt mål är att utvecklas i takt med 
våra kunder och nu rustar vi oss för att 
kunna följa med när konjunkturen går upp, 
säger Lars Persson.

Utbyggnaden beräknas vara klar i 
september i år.

3A-certifierat med bättre prestanda 
Nu kan Pentronic erbjuda bättre mätpres-
tanda med 3A-godkända givare, även med 
inbyggd signalomvandling och anslutning 
till överordnade styr- och reglersystem.

3A Sanitary Standards är det amerikanska 
regelverket för temperaturgivare i miljöer med 
högt ställda hygienkrav, t ex vid tillverkning 
av livsmedel och läkemedel. EHEDG är den 
europeiska motsvarigheten.

– Skillnaden är att 3A ställer konstruktions-
krav som t ex radier och ytjämnhet, medan 

EHEDG bygger på tester av den enskilda 
givarens egenskaper som t ex bakterietillväxt, 
förklarar Pentronics försäljningschef Roland 
Gullqvist.

Det innebär att 3A lämnar mindre utrymme 
för egna idéer om hur den optimala givaren 
borde konstrueras. Det finns ett regelverk att 
hålla sig inom, men inom dessa ramar har 
Pentronic förbättrat prestanda, bland annat 
med den egna mikrotransmittern.

StoPextra har tidigare berättat om den 
miniatyriserade transmittern som Pentronic 

Tri-Clamp och olika varianter av skyddsrör är 3A-godkända konstruktioner som Pentronic ger bättre prestanda. 

utvecklat. Den har 
mycket höga prestan-
da och kan integreras i 
både Pt 100-givare och 
termoelement.

Konstruktionen 
förenklar samkalibrering av givare och 
transmitter samt justering av mätvärdet så att 
överordnade system får samma signalnivåer 
från nya givare. Samtidigt kan de 3A-kritiska 
delarna av konstruktionen behållas, vilket 
minskar krångel och kostnader både för Pen-

tronic och kunderna.
Tri-Clamp är en 

av de mest använda 
3A-konstruktionerna. 
Pentronic har 3A-cer-
tifikat för Tri-Clamp 
och flera andra kon-
struktioner. Med de 
nya möjligheterna som 
Pentronic erbjuder, kan 
prestanda förbättras 
inom ramen för befint-
liga produktions- och 
mätsystem.

Pentronic bygger ut produktionen ännu en gång, för att följa med kunderna i deras utveckling. Bilderna visar produktionsanläggningen i Västervik.



Varför blir det inte 
istappar på alla hus?
FRÅGA:  På vår gata finns det ett antal villor 
av samma typ. Taken har liten lutning och 
ytskiktet består av takpapp. I slutet av februari 
upptäckte jag att det hängde istappar från 
en del tak, men på andra hus fanns det inga 
istappar alls. På alla taken låg det mycket 
snö och snötäckets tjocklek varierade en hel 
del. Har snödjupet någon betydelse om det 
bildas istappar?
           Katarina K

SVAR:  Värme transporteras från vindsutrymmet 
under taket, genom taket och snötäcket till den 
omgivande luften; se figur 1. Temperaturen på 
takets översida är en av de faktorer som avgör om 
det skall bildas istappar. Om det är plusgrader på 
översidan av taket smälter snön och vattnet rin-
ner längs taket. Vid minusgrader i luften utomhus 
kan vattnet frysa vid takfoten och det kan också 
bildas istappar. Värmeflödets storlek tvärs taket 
beror bland annat av temperaturen på husets 
vind. Isoleringens tjocklek på vinden, ventila-
tionens utformning och läckage av varm inom-

husluft är 
några av 
de fakto-
rer som 
påverkar 
tempe-
raturen 
hos luf-
ten un-
der taket. 

Värme transporteras genom konvektion och 
strålning till takets undersida samt genom vär-
meledning genom taket till takbeläggningens 
utsida. Därifrån sker värmetransporten genom 
värmeledning i snön till snötäckets översida 
och vidare till omgivningen genom konvektion 
och strålning.

Ju högre temperaturen är under taket desto 
varmare blir takets utsida och därmed ökar risken 
för att snön smälter. Snötäcket på taket fungerar 
som ett isolerande skikt och reducerar värme-
flödet; se figur 2. Om snötäckets tjocklek ökar 
minskar värmeflödet ytterligare, men samtidigt 
ökar temperaturen på takets översida, vilket kan 
leda till att snön smälter. Värmekonduktiviteten 
för snö beror bl a av snökornens struktur och 
snöns densitet. För exempelvis densiteten 250 
kg/m3 är värmekonduktiviteten 0,1 – 0,2 W/m K 
och den är därmed av samma storleksordning 
som värmekonduktiviteten för till exempel trä.

En orsak till att det saknas istappar på vissa 
hus kan alltså vara att det är kallare på vinden i 
dessa hus. Detta kan i sin tur bero på att vinden är 
tilläggsisolerad. En annan orsak till att det saknas 
istappar kan vara att snötäcket på taket är tunt. 
Snötäckets variation påverkas bland annat av 
lokala vindförhållanden, när det snöar. Troligen är 
det en kombination av de båda orsakerna som 
avgör om det bildas istappar eller inte.

Se upp med snötäckta givare
Temperaturgivare som är monterade utomhus 
kan mäta fel om de bäddas in i snö. Visserligen 
är inte snö något effektivt isolermaterial, men 
snön reducerar ändå värmeflödet förbi givaren 
och därmed kan man mäta fel temperatur. 
Det intensiva snöandet i södra och mellersta 
Sverige i början av år 2010 gjorde att risken 
för denna typ av felmätning ökade.

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

dan.loyd@liu.se

Givare för 
mätning av luft-

temperatur 
Pentronics lagerförda givare för lufttem-
peratur är primärt avsedda för klimatstyr-
ningssystem: Inomhus (A), utomhus eller 
i utrymmen där robust utförande krävs 
(B) och i luftkanaler (C). Temperaturen 
detekteras av ett Pt100 mätelement (IEC 
60751 klass A) som i samtliga fall är skyd-
dat mot strålningsvärme. Utsignalen är i 
fall A direkt fyrtrådsansluten till plint inuti 
kåpan. B kan fås med standardplint eller 
transmitter monterat i aluminiumdosan. 
Kopplingshuvudet i C kan förses med 
plint, transmitter eller enbart trådar för 
senare anslutning till valfri plint eller 
transmitter.

ten. Det handlar om 
många små åtgärder. 
Ett exempel är kalibre-
ringen av pyrometrar. 
Fem svartkroppsugnar har 
monterats på ett led, för att 
använda militärt språk, med 
hålen på samma höjd. Pyrometern som 
ska kalibreras, monteras i en fixtur och 
fem kalibreringar i olika temperaturer kan 
göras i ett svep.

– Resultatet är att vi har kapacitet för 
fler kalibreringsuppdrag, summerar Lars 
Grönlund.

Ökad kapacitet för kalibrering
Pentronics ackrediterade laboratorium 
har under vintern genomgått en ansikts-
lyftning.

– Vi har satsat på att förbättra flödet, 
berättar laboratoriechefen Lars Grönlund.

Efterfrågan på kalibreringstjänster har 
ökat kraftigt på senare år. Tidigare har 
kunderna samtidigt efterfrågat allt  snävare 
mätosäkerhet, för att skärpa sin egen 
 prestanda. 

– Vi klarar marknadens behov och just nu 
ser vi ingen anledning att sänka mätosäker-
heten ytterligare, säger Lars Grönlund.

Vinterns upprustning har därför inriktats 
på att förbättra flödet och öka kapacite-

Robust, spol säker 
IR-pyrometer 
för tuffa tag

ICT13 är en robust och spolsäker (IP 68) 
IR-pyrometer från tyska Heitronics. Den 
finns i olika versioner för mätning på 
t ex naturmaterial, lacker, kemikalier, olja, 
gummi, plastfolie, PET, PA, glasvolym, 
glasyta, kvarts, metaller, metalloxider, 
keramik. Pyrometern kan förses med 
inbyggd pilotlaser som anger mätytans 
centrum oberoende av avstånd. Minsta 
mätyta är ø 1 mm. Luftridå, kylmantel 
och förlängningsrör till objektivet finns 
för krävande mätmiljöer. Alla paramet-
rar kan programmeras via dator (PC). 
Utsignal både som ström och spänning 
samt via dator.
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FIGUR 2

Produktinformationen finns även på www.
pentronic.se
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Beräkna svarstid för andra förutsättningar?
I datablad anges ofta svarstid eller 
tidskon¬stant med mer eller mindre tydliga 
förutsätt¬ningar. Är det möjligt att enkelt 
beräkna nya svarstider när förutsättning-
arna ändras? Här förklarar professor Dan 
Loyd teorin. Vi återkommer med praktiska 
exempel.

För att bestämma den nya svarstiden måste 
man i många fall göra en ny mätning.  Med ett 
antal förenklingar kan vi ibland approximativt 
uppskatta den nya svarstiden utgående från 
den tidigare mätningen. Sensortemperaturen 
påverkas bl a av strömningen runt givaren, 
givarens konstruktiva utformning och dess 
infästning i rörväggen. Temperaturen inom 
givaren varierar med såväl läget som tiden. Det 
man vill mäta är fluidtemperaturen, Tfluid, men 
systemet visar temperaturen i mätpunkten 
med en viss tidsfördröjning. 

Om vi (a) försummar värmeutbytet med 
termoelementets infästning i rörväggen och 
(b) antar att temperaturen inom givaren, T °C, 
endast beror av tiden t i sekunder, kan vi 
 betrakta installationen som ett första ord
ningens mätsystem. Givarens temperatur, T(t), 
styrs då av differentialekvationen

dT/dt + (α A/ρ V cp) T = (α A/ρ V cp) Tfluid 

där, α är värmeövergångskoefficienten i W/
m2K, A givarens värmeöverförande yta i m2, 

SE-590 93 Gunnebo, Sweden
Fax. +46 490 237 66, Tel. +46 490 25 85 00

info@pentronic.se, www.pentronic.se
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 Temperaturgivare
 Fukthalt i biobränslen

V volymen i m3, ρ densiteten i kg/m3 och cp 
den specifika värmekapaciteten i J/kg K. 
Fluidens temperatur, Tfluid, varierar normalt 
med tiden. Våra antaganden gör att vi måste 
använda medelvärden för värmeövergångs
koefficienten samt densiteten och specifika 
värmekapaciteten hos givaren. Antagandet 
(b) om givartemperaturen, T(t), kräver att tem
peraturdifferensen inom givaren måste vara 
liten i förhållande till temperaturdifferensen 
mellan fluiden och givarens yta, när det sker 
en temperaturändring i fluiden.

Tidskonstant och svarstid
Med våra antaganden kan vi nu beräkna mät
systemets tidskonstant, τ = (ρ V cp)/(α A) Vid en 
stegvis temperaturändring är tidskonstanten 
den tid som det tar för ett (första ordningens) 
system att uppnå 63% av temperaturänd
ringen, vilket motsvarar (1 – 1/e) av ändringen. 
För en given installation beror tidskonstanten 
av värdet på värmeövergångskoefficienten. Ju 
mindre värdet är på koefficienten desto längre 
blir tidskon stanten. En givare ”på lagerhyllan” 
saknar tidskonstant, men en installerad givare 
med en viss värmeövergångskoefficient kan 
däremot ha en tidskonstant. 

Den principiella skillnaden mellan 
 teo retiskt och verkligt mätsystem framgår av 
figur 2. Skillnaden orsakas bl a av antagandena 
(a) och (b) till ekvation (1).

Ändrade förutsättningar
I uttrycket för tidskonstanten påverkas endast 
värmeövergångskoefficienten, när flödet i röret 
ändras. Se figur 1. Värmeövergångskoef
ficienten beror i sin tur av både strömnings
hastigheten och fluidtemperaturen. Tryckets 
inverkan på värmeövergångskoefficienten är i 
de flesta fall försumbar, när det gäller vätskor. 
Temperaturens inverkan på givarens densitet, 
specifika värmekapacitet och geometri är 
också helt försumbar. Termoelementet kan 
 approximeras med en mycket lång cylinder, 
som omströmmas med konstant hastighet. 
Flera olika uttryck för värmeövergångs
koefficienten vid detta strömningsfall finns 
i litteraturen;  [Ref 1]. Beroende på vilket 
samband man utnyttjar får man olika värden 
på koefficienten.

Figur 1. Temperaturmätning i rör med termoele-
ment typ K med isolerad mätpunkt. Svarstiden 
har uppmätts till t50 = 0,51 s. Efter ombyggnad 
ändras förutsättningarna: Flöde 0,9 m3/h, vatten-
temperatur 40 °C och tryck 0,2 MPa. Kan den 
nya svarstiden enkelt beräknas?

Figur 2. Temperaturen T för ett första ordningens 
mätsystem och Tsvarstid för ett verkligt system vid 
en stegvis ändring av fluidtemperaturen. 

Tidskonstanten för det ursprungliga ström
ningsfallet antas vara τ sekunder. Efter 
ändringarna minskar värmeövergångs  ko
efficienten från 7300 W/m2K till 5600 W/m2K 
och tidskonstanten ökar i motsvarande grad 
(τ 7300/5600). Om vi antar att svarstiden 
ökar på samma sätt som tidskonstanten blir 
den nya svarstiden ungefär 0,7 sekunder. 
Denna uppskattning bygger emellertid på 
ett stort antal antaganden, vilket gör att 
resultatet måste användas med mycket stor 
försiktighet. Antagandet (b) är i det här fallet 
en grov approximation. För att vara på den 
säkra sidan bör man mäta upp svarstiden 
efter ändringarna.

Ändring av fluiden
Om man i det aktuella fallet skulle byta ut vatt
net mot någon annan fluid, exempelvis luft, kan 
man använda samma teknik som ovan för att 
uppskatta den nya svarstiden. Förutsättningen 
är liksom tidigare att både den ursprungliga 
och nya mätutrustningen skall kunna betraktas 
som första ordningens mätsystem. Vid byte 
från vätska till gas brukar detta gälla i de 
flesta fall. Den omvända situationen – från 
gas till vätska – är mer komplicerad och det 
krävs en noggrann kontroll av om det nya 
systemet med vätska kan betraktas som ett 
första ordningens mätsystem.

[Ref 1]: Se t ex Repetitionskurs i värmeöverföring, 
StoPextra 1998-6 sidan 4. 
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