
Grönt nytt förval
Nu byter Pentronic färgen på kablar och
kontakter för termoelement typ K.

Om du inte uttryckligen begär något
annat, är färgen grön.

Det här är det sista steget i övergången
till färgkodning enligt IEC 584-3. Alla övriga
typer av termoelement tillverkas som stan-
dard enligt IEC, men typ K, det allra vanli-
gaste termoelementet, har behållit sin gula
färg enligt ANSI.

- Kunder som vill ha gula kablar och
kontakter kommer också att få det, säger
VD Lars Persson.

- Vad som händer är att grönt blir förvald
färg om kunden inte säger något annat.

Färgändringen är resultatet av en inter-
nationell harmonisering av färgmärkningen.
Tidigare nationella standarder har orsakat
betydande förvirring och målet är att skapa
enighet runt IEC.

Övergången är dock inte problemfri. I
ANSI-standarden, som varit ledande i svensk
industri, står grönt för termoelement typ S,
samma färg som numera betyder typ K.
Använder du typ S, finns anledning för extra
kontroll.

Ett enkelt sätt att undvika sammanbland-
ning är att övergå till termoelement typ N,
som kan ersätta typ K. Typ N har enligt IEC
rosa kabelhölje. Nyare instrument är för-
programmerade för typ N. På köpet förbätt-
ras mätkvaliteten.

Observera att de elektriska egenska-
perna inte påverkas av färgändringen.

Handhållna yttemperaturgivare är utmärkta
kontrollverktyg. Men de är inte lämpliga för
temperaturmätning.

Det är slutsatsen av en undersökning
vid Pentronics ackrediterade kalibrerings-
laboratorium.

- En vanlig termoelementtråd, använd
på rätt sätt, ger ofta ett mer korrekt mätre-
sultat, säger laboratoriets chef Fredrik
Arrhén.

I undersökningen testades ytgivare av olika
fabrikat. Som referens användes en japansk
Anritzu-givare, ansedd som den bästa hand-
hållna ytgivaren på marknaden. De testade
givarna var av olika konstruktioner, varav
två Anritzu-kopior.

Vid testet mättes ytans temperatur på
ett metallblock. Proven genomfördes vid
100,175 och 250 °C. Trots att proverna
gjordes i laboratoriemiljö med stillastående
luft, blev det stora skillnader i mätvärden
mellan de olika givarna.

- Skillnaden var flera grader. Närmast
sanningen låg originalgivaren från Anritzu,
säger Fredrik, med en korrektion på 3 °C
medans sämsta givaren hade en korrektion
på 18°C.

Felet är principen
Men de stora felen berodde inte enbart på
givarnas konstruktion. Problemet är själva
ytmätningen. Tre felkällor dominerar.

• Trycket, anliggningsytan och vinkeln
mot mätobjektet påverkar resultatet. Två
personer kan få stora skillnader i mätvärden
med samma givare. Det krävs anvisningar
och träning för att använda en yttempera-
turgivare korrekt.

• Givarna är relativt stora och påverkar
med sin massa och värmeavledning
mätobjektets temperatur.

• Omgivningen påverkar mätresultatet.
Vid försöket räckte det med att blåsa försik-
tigt med rumstempererad luft på givaren för

Omöjlig ytmätning med
handhållna temperaturgivare

att mätvärdet skulle sticka iväg 5-10°C, be-
roende på ökad värmeavledning.

Slutsatsen är att yttemperaturgivare
måste användas med stor urskiljning. Sam-
tidigt är det praktiska verktyg för snabb och
enkel kontroll.

- Det viktigaste är att ha klart för sig
vilken noggrannhet som krävs. Det kanske
räcker med en noggrannhet på ±10 grader
vid 100°C eller att fastställa att det är var-
mare i punkt A än i punkt B. I så fall fungerar
en yttemperaturgivare, anser Fredrik.

Trådgivare är säkrare
Däremot kan man inte lita på det uppmätta
värdet och använda det för t ex styrning av
processer. I så fall krävs annan mätut-
rustning. Bäst är den traditionella metoden
med dykficka och insticksgivare. Det finns
även permanent monterade ytgivare, t ex
Teck Instruments mätkrage, som presente-
ras nedan.

- Enklast och billigast är att mäta med en
vanlig termoelementtråd, anser Fredrik.

Det viktiga är att tråden placeras längs
ytan och t ex tejpas fast. Tråden ska ligga an
mot mätobjektet några centimeter innan den
sticker av för att undvika värmeavledning
vid mätpunkten. Handlar det om att mäta
yttemperatur på ett isolerat rör, sticker man
in tråden under isoleringen några centimeter.

- Det sämsta man kan göra är att mäta
med en vanlig ytgivare och tro på mätvärdet
till sista decimalen, säger Fredrik.

En liknande undersökning har gjorts vid
riksmätplatsen för temperatur i Finland, som
köpte in två kvalificerade system för
yttemperaturmätning. Dessa kalibrerades
och skickades runt som en audit till tre
ackrediterade kalibreringslaboratorier. Skill-
naden i uppmätt temperatur mellan labora-
torierna var 4°C vid 240°C, trots att den
provade utrustningen var i toppklass och
mätningarna utfördes av kvalificerad personal.

Att mäta temperatur korrekt på ytor är omöjligt.
Bäst är att borra ett hål och sticka in

givaren. Men vad gör man när det inte går
eller mätningen måste göras snabbt?

Pentronics norska bolag Teck Instruments
har utvecklat en specialgivare för säker
ytmätning på rör. Den består av en tvådelad
krage av teflon med fyra fjäderbelastade Pt
100-givare jämnt fördelade runt röret.
Den här specialgivaren har flera fördelar.
• Den är enkel och snabb att applicera.
• Givarspetsarna får säker kontakt med ytan

och korrekt anliggningsvinkel.
• Sensorerna är isolerade från omgivningen.
Givaren används redan av Statoil och Norsk


