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FRÅGA?! Om frågespalten och dess innehåll

Årets produktnyheter är samlade på
www.pentronic.se

Ovanstående svar kommer från StoPextras medarbetare professor Dan Loyd med medarbetare vid
Linköpings Tekniska Högskola. Har du frågor och synpunkter kontakta professor Dan Loyd på e-post:
danlo@ikp.liu.se

Syftet är att presentera och besvara några av de frågor som läsekret-
sen ställer till oss. De frågor som vi tar upp skall ha allmänt mät-
tekniskt och/eller värmetekniskt intresse.
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Forma din
egen indikator
Pentronic har ett brett program av tillbe-
hör till ETI:s handhållna indikatorer.

Det innehåller betydligt mer än
”bara” temperaturgivare.
Här är fyra av tillbehören:
• PVC-hölje skyddar indikatorn i smut-
siga miljöer. Finns i sex olika färger och
kan därmed användas för att tydligt
markera att instrumentet är avsett för en
viss applikation eller vilken avdelning
som äger den.
• Skyddande gummihölje tar upp stötar
om man t ex tappar indikatorn.
• Vattentät plastpåse med inbyggd
anslutningsledning för termoelement typ
K eller T. Påsens mått är 130x230 mm
och den skyddar instrumentet effektivt
mot fukt.
• Väskor med plats för indikator, givare
och andra tillbehör. Finns i två storlekar
med anpassad och stötupptagande in-
redning.

Några tillbehör kan även användas
till indikatorer av andra fabrikat än ETI.

Problemet är hur man ska kunna mäta eller
beräkna den brännbara väggens yttemperatur
efter maximal eldningsintensitet.

Kortare omvandlare
PR Electronics har tagit fram en ny
mätvärdesomvandlare för montage på
DIN-skena. Den heter PRetrans 6000-
serien. Förändringen är att den blivit
mindre och inte kräver lika stort djup.
Yttermåtten är 109 x 23,5 x 104 mm (H x
B x D). Den programmerbara tvåtråds-
transmittern finns i flera utföranden och
även med Hart-protokoll, med en eller
två kanaler. Två av modellerna är
galvaniskt isolerade, finns i utförande
för Ex zon 0 och uppfyller de kommande
Atex-kraven. Transmittrarna kan pro-
grammeras för bl a platinatermometrar,
linjära resistanser, spänning samt ter-
moelement av typerna E, J, K, L, N, T, U,
B, R, S, W3 och W5.

Kan man man beräkna
en yttemperatur istället
för att mäta upp den?
Den här gången skall vi diskutera om det är
möjligt att beräkna en yttemperatur istället
för att mäta upp den. En av våra läsare i
skorstensfejarbranschen har hört av sig
med ett intressant problem.

FRÅGA: Myndigheternas föreskrifter runt
eldstads- och skorstensinstallationer inne-
håller bland annat bestämmelser om maxi-
malt tillåtna yttemperaturer. En  brännbar
vägg i närheten av en rökgång får exempel-
vis inte utsättas för en temperatur,  som över-
skrider 80 °C. Enligt föreskrifterna måste
temperaturen i det här fallet kunna mätas.

Många besiktningsmän mäter upp
yttemperaturen på plats vid maximal drift,
men detta är både omständigt och svårt. Vid
exempelvis en braskamin, som inte är anslu-
ten till en murad skorsten, finns det i normal-
fallet ett luftat utrymme mellan kaminröret
och väggen. Kaminröret består ofta av två
koncentriska plåtrör med isolering emellan.
Det kan vara mycket knepigt att mäta
yttemperaturen på den brännbara väggen i
ett sådant smalt luftat utrymme.

Kan man trots konvektionen i det luftade
utrymmet räkna ut yttemperaturen på den
brännbara väggen, om man känner
yttemperaturen på kaminen, den strålande
ytans area och strålningskoefficient samt
avstånd mellan kamin och vägg?

Niklas L

SVAR: I princip skulle man kunna beräkna en
yttemperatur för den brännbara väggen i
luftspalten utanför kaminröret. I verkligheten
finns det emellertid så många ”om och men”
att beräkningsresultatet blir ytterst tvivelak-
tigt för det enskilda fallet. För ett teoretiskt
fall, där man använder medelvärden, kan
däremot en beräkning ge värdefulla upplys-
ningar och ökad förståelse. Mätning av
yttemperatur är alltid en svår procedur och i
detta fall tillkommer dessutom ytterligare
mätproblem, vilket också noterats av besikt-
ningsmännen.

Värmeöverföringsberäkningen kräver att
man studerar hela systemet: skorsten-luft-
spalt-brännbar vägg-väggens omgivning. De
förutsättningar som man inför i beräkningen
påverkar i hög grad beräkningsresultatet.
Den brännbara väggens geometri och egen-
skaper samt omgivning kommer därför också
att påverka yttemperaturerna i luftspalten.

Värmetransporten i luftspalten sker ge-
nom en kombination av strålning och kon-

vektion. Både strålningen och konvektionen
beror av spaltgeometrin och yttempera-
turerna. Strålningen beror dessutom av ytor-
nas emissionsförhållande och konvektionen
beror av luftens fysikaliska egenskaper och
strömningsförhållandena i spalten. Tyvärr är
det mycket svårt att med god noggrannhet
beräkna strömningen I detta fall. För att
ytterligare komplicera det hela är värme-
transporten inte bara beroende av yttemp-
eraturerna, utan yttemperaturerna är också
beroende av värmetransporten. Med ett antal
förutsättningar kan man dock  grovt upp-
skatta värmeöverföringen i spalten.

En komplikation vid både mätningar och
beräkningar är att problemet är instationärt,
vilket gör att värmeflödet och därmed
yttemperaturen varierar med tiden. Man kom-
mer också att få olika temperaturnivåer om
man eldar kontinuerligt med hög intensitet
eller om man nöjer sig med en liten trivsel-
brasa. Även om yttemperaturen på väggen
är 80 °C så kan luften i spalten vara betydligt
varmare. Om detta luftflöde sedan träffar
andra brännbara ytor, kan man där få yt-
temperaturer som överskrider 80 °C.

För att studera yttemperaturen på den
brännbara väggen kan det vara lämpligt att
använda en kombination av mätningar och
beräkningar. Vid mätningar måste man vara
medveten om att det är speciellt svårt att
mäta yttemperaturer. Utgående från beräk-
ningar kan man exempelvis öka förståelsen
för värmeöverföringsförloppet. De förutsätt-
ningar och approximationer som införs vid
beräkningarna är väsentliga för beräknings-
resultatet. Det enda du kan vara helt överty-
gad om är att du

Mäter fel och räknar fel!
Om du bara är medveten om detta så har du
goda förutsättningar att angripa  problemet
och erhålla ett tillfredsställande resultat.


