
Nilssontermometern
I förra numret av StoPextra bad vi läsekret-
sen om hjälp att hitta information om en
svensk uppfinning som tar hänsyn till tem-
peratur, vindhastighet och luftfuktighet samt
presenterar detta på en specialskala. Många
har hört av sig och meddelat att en sådan
termometer existerar. Den kallas nilsson-
termometern och används bland annat i örn-
sköldsvikstrakten. Vi återkommer i ett se-
nare nummer med en artikel om denna
termometer. Redaktionen tackar alla som
har hört av sig.

FRÅGA: Hur stor inverkan på kylningen av
en detalj har kylluftens temperatur? Hur stor
blir skillnaden om lufttemperaturen ändras
från + 20 °C till - 20 °C?

Harry I

SVAR: Värmetransporten från en varm kropp
med temperaturen Tvarm till den omgivande

luften med temperaturen Tomgivn sker genom
konvektion och strålning. För värmeflödet
genom konvektion, Q [W], gäller följande
samband

Q = α A (Tvarm –  Tomgivn)
där, α är värmeövergångskoefficienten
[W/m2 K] och A [m2] kroppens area.

Om kylluftens temperatur, Tomgivn, sjun-
ker ökar värmeflödet till följd av en ökande
temperaturdifferens, (Tvarm - Tomgivn). Även
värmeövergångskoefficientens värde påverkas
när omgivningstemperaturen ändras. Detta
beror bland annat på att ingående fysika-
liska storheter är temperaturberoende. In-
verkan av denna ändring är dock förhållan-
devis liten. Se vidare artiklarna om värme-
överföring i StoPextra bl.a nr 5/98 och 6/98.
Hela artikelserien om värmeöverföring finns
nu samlad under en rubrik på Pentronics
hemsida: www.pentronic.se.

Dan Loyd

Enkelt instrument
för 4-trådsmätning
Den här handindikatorn från Labfacility
har en unik egenskap. Den är en av de få
som klarar 4-trådskopplade Pt 100-gi-
vare.  Pentronic har redan levererat en
handfull instrument till forskning och
laboratorier. Namnet på den är
Labfacility 2050.

I övrigt är indikatorn närmast be-
friad från finesser. Den har min/max-
funktion och arbetar i hela Pt 100:as
temperaturområde. Noggrannheten
anges till 0,1% av avläst värde ±0,2°C.
Indikatorn hanterar även 2- och 3-tråds-
kopplade Pt 100. Den levereras med ett
skyddande, löstagbart gummihölje.

Myten säger att kvicksilvertermometrar är
noggrannast av alla temperaturmätare i
normala temperaturer.

Sanningen är att även dessa mäter fel.
Det visar en undersökning vid den

danska forskningsinstitutionen Risø.

I Sverige är det förbjudet att sälja kvicksilver-
termometrar. Man får använda de termo-
metrar som redan finns, men kan inte köpa
nya. I Danmark och några andra länder be-
viljas dispens för kvicksilvertermometrar i

Kvicksilvertermo-
metrar mäter fel

forskning och för teknisk
användning. Moti-
ven är termomet-
rarnas noggrannhet
och tillförlitlighet.

En vanlig an-
vändning är max-termo-
metrar som t ex place-
ras i autoklaver. När
processen är klar
plockar man ut termometern och avläser det
högsta värdet vid autoklaveringen.

Forskarna på Risø simulerade den här
processen. Det visade sig att kvicksilver-
termometrar mäter korrekt endast när de
håller samma temperatur som den uppmätta
temperaturen. I autoklav-fallet kyls termo-

Alla lagerförda Pt 100 temperaturgivare från
Pentronic testas mot IEC 751 (1995) klass A
vid 0°C.

På papperet är det en förbättring, efter-
som minnesgoda läsare kanske har sett att
det står klass B i huvudkatalogen.

I verkligheten är det en anpassning till
den verklighet som rått i flera år. Standarden
anger de toleranser som den enskilda givaren
inte får överskrida. I praktiken håller sig givarna
väl innanför gränserna och uppgradering till
klass A är i huvudsak en pappersfråga. Pt 100-
givare klass B kan även i fortsättningen leve-
reras på kundens uttryckliga begäran.

På samma sätt är det med termoelement
av typerna K och N. Alla givare testas mot
klass 1 vid 100°C, om kunden inte begärt
annat. Orsaken till att givarna numera provas
mot bästa klassen är att mantelmaterialet,
som är råvaran för manteltermoelement,
håller en jämnare kvalitet. Det har Pentronic

metern ned innan den kan avläsas. Vid
nedkylningen förändras mätvärdet och resul-
tatet blev i detta fall en temperatur som låg
1,5 grader under den verkliga. Orsaken är att
glas har en annan utvidgningskoefficient än
kvicksilver, vilket leder till att mätvärdet för-
skjuts när termometern kyls ned. Andra fel-
källor är sprickor i kapillärröret, att skalan
flyttar på sig och liknande. Noggrann mätning
med kvicksilvertermometer kräver inspek-
tion under mikroskop inför varje mätning.

Undersökningarna vid Risø visar att det
inte finns några skäl att hålla fast vid
kvicksilvertermometrar. Den exakta och till-
förlitliga kvicksilvertermometern är en myt
och man kan i praktiken mäta noggrannare
med termoelement och Pt 100.


